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A beszélőtől a hallgatóhoz az időben folyamatosan érkező akusztikai 
jelsorozat tartalmazza azokat a paramétereket, amelyek lehetővé teszik a 
jelentéses egységek szegmentálását és azonosítását. Gyakran azonban - 
úgy tűnik - a beszédészlelési mecchanizmus mégsem kap elég fogódzót a 
biztos működéshez (ennek jellegzetes tévedések, "félrehallások" a 
következményei). A jelen tanulmány arra keres választ, hogy vajon milyen 
akusztikai jegyek alapján szegmentálja a hallgató az adott hangsort, ha az 
szemantikailag és szintaktikailag kétféleképpen is azonosítható (pl. 
régipart: rég ipart vagy régi part). A kísérleti eredmények a percepciós 
feldolgozás bizonytalanságára, artikulációs és kontextusfíiggőségére 
utalnak.

Bevezetés
Az anyanyelv-elsajátítás folyamán először szóformákat, 

pontosabban szócsonkokat mondunk (eltekintve most ezek 
funkciójától), majd ezeket a morfémaelemeket egymáshoz 
kapcsoljuk - grammatikailag eleinte alig megformáltan -, s csak 
ezt követően leszünk képesek arra (hosszú gyakorlás után), 
hogy a nyelvi szabályoknak megfelelően egymáshoz illesztett és 
igazított morfémákat hozzunk létre mint jelentéses egységeket. 
A szintaktikailag is lazábban összetartozó morfémasorokat 
jellegzetes szünethelyek tagolják, amelyek a hallgató számára 
egyértelműen jelzik a morfémahatárokat. A kisgyermek 
artikulációs biztonságának növekedésével, a szabályok 
elsajátításának fejlődésével és a mentális lexikon kiépülésével 
egyre csökkennek a beszéd folyamatát meg-megakasztó 
szünetek: a gyermek beszéde folyamatossá válik.
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Az anyanyelvi beszédmegértés fejlődése során mindennek 
csaknem a fordítottja történik. A gyermek a folyamatosan 
hozzá intézett közléssorozatokból próbálja dekódolni a jelentést 
(eleinte extra- és paralingvisztikai tényezők bevonásával). Egy 
későbbi fázisban már képessé válik a folyamatos közléssor egy- 
egy elemét megragadni és azonosítani, azaz egyfajta 
szegmentálást hajt végre (Gósy 1989). A fejlődés irányának 
megfelelően egyre több szemantikai, ill. szintaktikai egységet 
ismer fel (képessé válik az ismert és az ismeretlen 
elkülönítésére).

A két folyamat - a beszédprodukció építkező, szintetizáló 
jellegű és a beszédmegértés lebontó, analizáló jellegű fejlődése - 
ugyanazt a célt szolgálja: a folyamatos beszéd kódolását és 
dekódolását. A  felnőtt esetében ezek a folyamatok relatíve 
automatikusan működnek, egy-egy részfolyamatról sokszor 
nincs is tudatos ismeretünk. A folyamatos beszéd megértése 
során nem éljük át tudatosan a hangok, hangkapcsolatok, 
hangsorok azonosítását, de még az egyes szavak felismerését 
sem; a legtöbb kommunikációs helyzetben mondatszerű vagy 
szövegszerű közléseket értünk meg és értelmezünk.

Hogyan történik például a szavak azonosítása egy adott 
kontextusban? Miként oldja fel a dekódoló mechanizmus a 
nyelvi és fizikai tulajdonságok konfliktusát (Lindblom 1986, 
494)? Ugyanaz a lexikális hozzáférési folyamat megy végbe 
ekkor vagy a kontextus döntően meghatározza a "kisebb" 
egységek (pl. szavak, szókapcsolatok) megértését? Hogyan 
működik a szegmentálás a szavak szintjén, ha nincsenek 
egyértelmű szegmentális (akusztikai) határok a folyamatos 
beszédben (Elman - McCleland 1986, 380)? A  nyelvi 
szegmentálásnak milyen függőségi viszonyai vannak a 
folyamatos beszéd dekódolásában (Fowler - Smith 1986; 
Cohen 1986, 525)? Meghatározhatók-e azok a tényezők, 
amelyek felelősek a korrekt nyelvi szegmentálás sikeréért? E
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kérdések univerzálisak, hiszen minden elhangzó nyelv 
felismerésekor felvetődnek. E tekintetben a problémát így 
határozhatjuk meg: a hallgatóhoz folyamatosan érkező
akusztikai jelsorozat - a beszéd hullámformája - hogyan 
tartalmazzák a szemantikai egységek kezdetét és végét. 
Különös jelentőséget kap e kérdés az agglutináló nyelvek 
esetében, amelyekben talán még nagyobbak a variációs 
lehetőségek a szemantikai egységhatárok kijelölésére (pl. 
hatalmasok - hat alma sok, hatalma sok, hatalmas ok, vö. Gósy 
1994).

E kérdés tanulmányozásához akusztikai elemzéseket és 
percepciós kísérletsorozatot végeztünk 40 magyar anyanyelvű 
egyetemi hallgató részvételével.

Anyag és módszer
Nyolc olyan szemantikai egységet választottunk, amelyek 

kétféle, de csak kétféle szegmentálási lehetőséget rejtettek 
magukban (1. táblázat). A kiválasztás további szempontjai: az 
anyag a lehetőségeken belül fonetikailag kiegyensúlyozott 
legyen; szó/szókapcsolat vagy szókapcsolat/szókapcsolat 
szegmentálási módot adjon; mondatba ágyazható egység 
legyen.

1. táblázat: Kétféle szegmentálású szemantikai egységek
Szó/szókapcsolat

szegmentálás (a) szegmentálás (b)

nőnemet
őszül

nő nemet 
ősz ül

régi part 
sokszoros 
tenyered 
kitárul

rég ipart 
sok szoros 
te nyered 
kit árul
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jó zsilett 
kétszer epét

Józsi lett 
két szerepét

Az összesen 16 szóval, ill. szókapcsolattal közel azonos 
hosszúságú mondatokat hoztunk létre, amelyekben a 
kétféleképpen szegmentálható szakaszokat páronként azonos 
szupraszegmentális viszonyok közé helyeztük. Ez azt jelenteti, 
hogy ha az egyik például mondathangsúlyos volt, akkor a 
másikat is így hoztuk létre. Két semleges mondattal kiegészítve 
random sorrendben 10-10 mondatból álló tesztanyagot 
állítottunk össze. A kétszer tíz mondatot a kísérleti személyek 
egy hét különbséggel mondták magnetofonra (nehogy 
véletlenül felismeijék a szegmentálási eltéréseket). A 
hangfelvétel során ún. félspontán beszédet imitáltunk: a kísérleti 
személy elolvasta a mondatot, majd nem nézve az írott 
szövegre "szabadon", mintegy emlékezetből mondta el azt 
hangosan. Valamennyi mondat hangszalagra rögzítésekor ezt az 
eljárást követtük. Ily módon elértük azt, hogy a mondat 
folyamatosan hangozzék el, az olvasást (tehát az írott nyelv 
artikulációt esetlegesen befolyásoló hatását) kikapcsoltuk, és a 
kísérleti személy számára nem derült ki a kísérlet közvetlen 
célja.

Négy gyakorlott beszélő (két férfi és két nő) bemondásában 
rögzítettük hangszalagra a mondatokat. Ezek a következők 
voltak: A német tanár nőnemet mondott, de tévedett. /  Azért, 
mert a nő nemet mond, még ne keseredj el.// Édesapám őszül a 
családban a legjobban. /  Ady írja, hogy ősz ül a városon.// Az 
a régi part már alig használatos. /  O már rég ipart 
változtatott.// Ez már sokszoros odafigyelést igényel. /  O már 
sok szoros helyzetből kivágta magát.// Mutasd a tenyered 
először. /  Ha te nyered a versenyt, büszke leszek rád.// Szépen 
kitárul a világ. /  Kit árul a kereskedő a piacon.// Ez egy jó  
zsilett a borotválkozáshoz. /  Ez a Józsi lett az első.// Már 
kétszer epét hányt. /  Már két szerepét adta vissza.
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Az akusztikai elemzéseket CSL 4300-as típusú
jelfeldolgozóval (annak különféle beállításaival) végeztük. A 
kétféle szegmentáláskor jelentkező akusztikai eseményeket 
definiáltuk az idő, a frekvencia és az intenzitás függvényében, 
illetőleg a jelelrendeződés szempontjából.

A percepciós kísérlethez a jelfeldolgozó segítségével 
szegmentáltuk a szavakat, ill. szókapcsolatokat az aktuális 
kontextusból - elsősorban az oszcillografikus kép vizuális 
megjelenítésének felhasználásával századmásodperc
pontossággal. Amennyire lehetséges volt, igyekeztünk figyelni a 
teszt-hangsor kezdetén és végén megjelenő koartikulációs 
jelenségek auditív következményeire.

A kontextustól megfosztott hanganyagot - amely a 4 
beszélőnek megfelelően összesen 4x16, azaz 64 hangsor volt - 
random sorrendben magnetofonszalagra rögzítettük és 40 
kísérleti személynek (egyetemi hallgatók) játszottuk le. A 
tesztlápon megadtuk a kétféle szegmentálási lehetőséget 
(mindig ugyanabban a sorrendben), így a kísérleti személyek 
feladata bináris döntéssé egyszerűsödött. A hangzás után el 
kellett dönteniük, hogy a kétféle szegmentálás közül melyiket 
hallották, s a választottat a tesztlápon alá kellett húzni. A 
kísérlet ideje: 7 perc (1,5 perc szünettel a hanganyag felénél).

Eredm ények
A mindennapi kommunikációban a félreértések egyik 

gyakori okozója a téves hallgatói szegmentálás (Warren - 
Obusek 1971). Ezen kívül egy korábbi kísérletünk eredményei 
alapján is feltételeztük, hogy a kísérleti személyek a 
kontextusából kivágott hangsort többnyire véletlenszerűen 
fogják azonosítani. Adataink többsége alátámasztotta ezt a 
hipotézist, eltéréseket az egyéni artikulációs megoldás 
függvényében láttunk. A 40 kísérleti személy meglehetősen 
nagy különbségekkel teljesített; helyes felismerésük átlaga
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60,3%, azaz a véletlen találatnál kissé jobb, azonban a 
percepciós biztonság kritériumát nem teljesíti. A szórás igen 
nagy: 51,5%-tól 71,8%-ig, a különbség tehát a 20%-ot is eléri. 
A  tendencia azt mutatja, hogy a kísérleti személyek 51,5%-tól 
(ennyit ért el az összes résztvevő 10%-a) 67,1%-ig (ismét az 
összes résztvevő 10%-a) teljesítenek "helyesen", ezen belül 
17,5%-uk 59,3%-ot, 15%-uk pedig 64%-ot ért el (a többi 
esetben 10% alatti a kísérleti személyek aránya). A 
bizonytalanság elfogadásával (vö. Fowler - Smith 1986, 132) 
azt mondhatjuk, hogy a kísérleti személyek mintegy 55%-a 
képtelen volt a szegmentálási feladat elvégzésére. 
(Hangsúlyozzuk, hogy a percepciósan elfogadható jó, 75%-os 
teljesítményt egyikük sem érte el.)

Megnéztük, hogy az egyes szavak és szókapcsolatok jó 
azonosítására milyen adatokat kaptunk. Az átlagértékeket a 2. 
táblázatban foglaltuk össze.

2. táblázat: A hangsorok korrekt azonosításának átlagai 
Tesztszó/szókapcsolat Helyes felismerés (%) 

szegmentálás (a) szegmentálás (b)

nőnemet/nő nemet 81,8 77,5
őszül/ ősz ül 80 39,3
régi part/ rég ipart 73,7 36,8
sokszoros/sok szoros 75,6 23,1
tenyered/te nyered 52,5 46,2
kitárul/kit árul 75,6 43,1
jó  zsilett/Józsi lett 65 48,7
kétszer epét/két szerepét 84,3 61,2

A kísérleti személyek átlagteljesítményével ellentétben itt 
már meglehetősen változatos az adathalmaz. Vannak olyan 
hangsorok, amelyek felismerése percepciósan jó (75% fölötti)



39

és olyanok, amelyek jóval 50% alattiak. A 16 lehetőség közül 6 
esetben látunk korrekt szegmentálást, míg ugyancsak 6 esetben 
a jó  azonosítás nem éri el az 50%-ot. Négy esetben 50% fölötti 
a kapott átlageredmény (3. táblázat).

3. táblázat: A hangsorok szegmentálási biztonsága

50% alatti
A hangsor korrekt felismerése 
50% és 75% közötti 75% feletti

ősz ül régi part nőnemet
rég ipart tenyered nő nemet
sok szoros jó zsilett őszül
te nyered 
kit árul 
Józsi lett

két szerepét sokszoros 
kitárul 
kétszer epét

A bináris választásos teszthelyzettel igyekeztünk elke-rülni 
(legalábbis erősen csökkenteni) a gyakoriság mint lexikális 
hozzáférési tényező megjelenését. Egyrészt azért, mert erősen 
vitatott a tényező, ill. funkcionálása a feldolgozási folyamatban, 
másrészt mert ki akartuk zárni a hatásának (esetleges) 
érvényesülését. A 3. táblázat adatai megerősíteni látszanak azt, 
hogy a gyakoriság tényezője kevéssé (vagy egyáltalán nem) 
érvényesült a kísérleti személyek szegmentálási döntéseiben. 
Minden csoportban találunk relatíve gyakori és relatíve ritka 
szavakat, ill. szókapcsolatokat.

Felmerült a kérdés, hogy vajon az egyetlen szó, illetőleg a 
szókapcsolat, valamint a szókapcsolat/szókapcsolat 
szegmentálás eredménye között van-e különbség. Feltételeztük, 
hogy a szó, illetőleg szókapcsolat szegmentálás esetén (pl. 
sokszoros/sok szoros) nagyobb a valószínűsége az egyetlen szó 
észlelésének (a folytonos artikuláció eredményeképpen). A 4.
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táblázatban összegzett adatok azonban nem erősítették meg ezt 
a hipottézist.

4. táblázat: A szegmentálás biztonsága és a szegmentálási 
eredmény közötti összefüggés

Eredeti hangsor Helyes szegmentálás (%) 
egy szó két szó két szó

nőnemet 81,8 77,5
őszül 80 39,3
sokszoros 75,6 23,1
tenyered 52,5 46,2
kitárul 75,6 43,1
régi part/rég ipart 73,7 36,8
jó zsilett/Józsi lett 65 48,7
kétszer epét/ két szerepét 84,3 61,2

első csoportban az egyetlen szó helyes
szegmentálásának átlaga 73,1%, míg ugyanannak a hangsornak 
két szóként történt felismerése mindössze 45,8%-ban bizonyult 
helyesnek. A  magyarázat kézenfekvőnek látszik. A hallgatók a 
folytonos akusztikai jel hatására jobban hajlottak az egyetlen 
szó percepciójára, mint kettőére. Ezt a magyarázatot azonban 
egyfelől például a tenyered hangsor teljes szegmentálási 
bizonytalansága, másfelől a második csoport átlageredménye 
teszi kétségessé. Ha ez a magyarázat valós volna, akkor a 
mindkét esetben két szót eredményező szegmentálás esetén 
azonosan gyenge (esetleg azonosan jó) felismerést kellett volna 
kapnunk. Ezzel szemben az első három szegmentálás 74,3%-os 
korrekt észlelést, a másik variáció azonban csak 48,9%-os 
helyes azonosítást hozott. Itt is tehát hasonlóan nagymértékű 
különbséget látunk a kétféle szegmentálási eredmény között. 
Leszögezhető tehát, hogy az egy szó (egyetlen egység a
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mentális lexikonban), illetőleg két szó (egy szemantikai egység, 
de két egység a mentális lexikonban) nem tényezője a 
szegmentálási biztonságnak. Ez az eredmény megerősíti a 
nyelvészeti "szó" terminus és a "hallott" szó, a jelentéses 
egység, a morfémikus egység és a prozódiai szó közti 
különbséget (Vaissiére 1986, 535). Valószínűnek látszik, hogy 
a kísérleti személy beáll egyfajta észlelésre, s a bináris döntés 
nem a két lehetőség egyikének választása, hanem először 
egyfajta összehasonlítás történik az inger és a saját előfeltevése 
között, s a döntés ennek az eredménye (megegyezik vagy nem 
egyezik meg).

Megnéztük a szegmentálási biztonság beszélő-, pontosabban 
artikuláció-függőségét. Az egyes beszélők ejtésében a
szegmentálási biztonság adatait az 5. táblázat tartalmazza.

5. táblázat: A szegmentálás artikuláció-függősége 
Beszélő Helyes szegmentálás A 75% fölött 

átlaga (%) azonosított
hangsorok száma

női 64,5 7
nő2 60,1 5
férfi 1 59,3 5
férfi2 57,1 2
Összesen 62,3/58,2 6/3,5

Az adatok szerint még a legjobban "észlelhető" beszélő 
ejtésében is mindössze 7 hangsor volt azonosítható a 16-ból 
(50% alatt); a legkevésbé "azonosítható" beszélő esetében 
pedig mindössze 2 (20% alatt).

Megnéztük, hogy a kétféle szegmentálás esetén kapott 
átlagadatok hogyan viszonylanak egymáshoz (6. táblázat).
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A Ids különbség azonosan jó , illetőleg azonosan gyenge 
felsimerést is jelenthet, míg a nagyobb és igen nagy 
különbségek szegmentálási preferenciára utalnak.

6. táblázat: A kétféle szegmentálás különbsége (átlagok) 
Különbség (%) Szegmentálás Átlagérték (%)

0-10 nőnemet/nő nemet 81,8/77,5
tenyered/te nyered 52,5/46,2

10-20 jó zsilett/Józsi lett 65/48,7
20-30 kétszer epét/két szerepét 84,3/61,2
30-40 kitárul/kit árul 75,6/43,1

régi part/rég ipart 73,7/36,8
40-50 őszül/ősz ül 80/39,3
50-60 sokszoros/sok szoros 75,6/23,1

akusztikai elemzések (idő-, frekvencia-
intenzitásstruktúra) adatai alapján lehetőség nyílott a percepciós 
eredményekkel történő összevetésre. Azokat az egyedi eseteket 
elemeztük részletesen, ahol a nyelvi szegmentálás jól, 
egyáltalán nem vagy részlegesen működött. Kérdésünk az volt, 
hogy vajon meghatározható-e egy' vagy több olyan paraméter, 
amely magyarázatul szolgálhat a kísérleti személyek aktuális 
döntésére vonatkozóan. Percepciós szempontból úgy 
fogalmazhatunk, hogy arra kerestünk választ, vajon az 
akusztikai szint működése a beszédészlelési folyamat során 
elegendő információt képes-e a fonetikai, illetőleg a 
fonémaszintre továbbítani a lexikális döntés során, avagy nem.

A percepciós eredmények szerint három esetben voltak 
képesek a kísérleti személyek egyértelműen elkülöníteni a 
hangsorokat, vagyis helyesen szegmentálni (női ejtésben: a 
nönemet/nö nemet (korrekt felismerés átlaga: 87,5%/75%, ill. 
92,5%/97,5%), valamint az egyik nő ejtésében a kétszer
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epéí/két szerepét azonosítása (87,5%/77,5%). Valamennyi 
esetben a szókezdő szótag magánhangzója hosszabb volt, mint 
a szó belsejében lévő magánhangzó; a nőnemet hangsor 
esetében a második nazális mássalhangzónál is nyúlást 
tapasztaltunk két szó ejtésekor. Továbbá, mindenütt jellegzetes 
eltérés mutatkozott a hangsorok intenzitásgörbéjében: az 
egyetlen szó esetén egyenletesebb a görbe lefutása, mint két szó 
esetén; a kétszerepét hangsor ejtésekor a magánhangzók eltérő 
időtartam-realizációjához hasonló intenzitásváltozás is 
jelentkezik (vö. 1. ábra).

Megnéztük azokat az eseteket, amikor mindkét 
szegmentálási lehetőség gyenge eredményt hozott, vagyis a 
szegmentálás a véletlen szintjén mozgott (pl. női ejtés: 
tény er ed/te nyered (32,5%/55%), férfi ejtés: jó  zsilett/Józsi lett 
(50%/37,5%). Az akusztikai adatok vizuális meg-jelenése - 
noha tudjuk, hogy az artikuláció folyamatos - gyakorlatilag 
nem mutatott különbséget a nyelvileg eltérő szegmentálások 
regisztrátumain. Nemcsak az intenzitásgörbe lefutása hasonló, 
csaknem megegyező ezekben az esetekben, de még a 
frekvenciaszerkezetben, sőt az időstruktúrában sem észlelhető 
lényeges eltérés (2. ábra).

Az akusztikai és a percepciós adatok összevetésének 
harmadik területe, amikor jelentős különbség van a kétféle 
szegmentálásra kapott átlagértékekben (függetlenül attól, hogy 
valameyik eléri-e a biztos felismerés szintjét). (Például, férfi 
ejtésben kitárul/kit árul - 72,5%/15%; vagy férfi ejtésben régi 
part/rég ipart - 85%/37,5%.) Az adatok ezekben az esetekben 
jellegzetes, de kismértékű különbséget mutatnak a kétféle 
szegmentálás akusztikai megvalósulásában. Ez azt jelenti, hogy 
a különbség nem elegendő a biztonságos döntéshez. Az 
intenzitásgörbék eltérése az inkriminált helyeken alig 5 dB-es, 
még a jellegzetes kulcspozícióban sincs elegendő támpont a 
szegmentáláshoz, ha azt egyéb paraméterek nem erősítik meg
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(pl. idő vagy FO). Ezek az elemzéseink is a szókezdő szótag 
magánhangzójának időtartamát, illetőleg relatív intenzitását 
mint kulcsparamétereket erősítették meg. A régi part (férfi 
ejtés) jó azonosítása a a szavak első két

1. ábra
A  nőnemet (felső) és a nő nemet (alsó) hangszínképe
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2. ábra
A jó  zsilett és a Józsi lett hangsorok intenzitásgörbéje

magánhangzójának intenzitásviszonyában rejlik (vő. 76 dB/73 
dB). A rég ipart szókapcsolat bizonytalan felismerése arra 
vezethető vissza, hogy az ipar szó [i] magánhangzójának sem 
az időtartama, sem az intenzitása (70 dB/64 dB) percepciósan 
nem különbözik a többi magán-hangzóétól (vö. 3. ábra).

Adataink egy részében az F0 értékének relatív változása is 
befolyásolja a szegmentálási eredményt, például a kétszer 
epét/két szerepét megkülönböztetésben - az ejtéstől függően - 
kulcsparaméter az alaphangmagasság. A kontextusban elfoglalt 
helye következtében a szókapcsolat utolsó szótagja 
mindenképpen emelkedik az ejtés során, azonban a 
szegmentálástól nem függetlenül. A kétszer epét esetében a 
második szó első szótagjának F0-értéke a legalacsonyabb (e- 
pét), míg a két szerepét szegmentáláskor - ugyancsak a második 
szó első szótagja -, amely azonban ebben az esetben a sze-repét 
(4. ábra).
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3. ábra
A régi part (bal) és a rég ipart (jobb) hangsorok 

intenzitásgörbéje

Következtetések
A korábban megfogalmazott hipotézisnek megfelelően 

kimondhatjuk, hogy a nyelvi szegmentálás akusztikai-fonetikai 
sajátságokon alapszik, amelyek - természetesen - a beszélő 
egyéni artikulációjának következményei. A  spontán beszédben 
sokkal kevesebb figyelmet fordítunk a pontos artikulációra, 
mint a laboratóriumi körülmények között felvett (jelen esetben 
fél-spontán) ejtés esetén. Ennek az a következménye, hogy a 
normál beszédben a szegmentáláshoz a hallgató még kevésbé 
tudja igénybe venni a beszédpercepciós mechanizmus 
akusztikai, illetőleg fonetikai szintjeinek működési eredményeit, 
hiszen azok bizonytalan eredményeket produkálnak. Minthogy 
azonban a normál kommunikáció során a szegmentálás alig 
okoz gondot, olyan faktort kell feltételeznünk, amely nem mond 
ugyan ellent az akusztikai elemzéseknek, de azok 
bizonytalanságát mérsékelni képes egy magasabb szinten. Ez a 
faktor pedig nem lehet más, mint a kontextus, amelynek a
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bizonytalanságát mérsékelni képes egy magasabb szinten. Ez a 
faktor pedig nem lehet más, mint a kontextus, amelynek a 
jelentőségét hol lekicsinylik, hol eltúlozzák a szakirodalomban 
(vő. Cole - Jakimik 1980; Marslen-Wilson 1980; Cohen 1986).

4. ábra
A kétszer epét és a két szerepét hangsorok FO-görbéje

A jelen vizsgálati eredmények egyértelműen azt támasztják 
alá, hogy a szegmentálás elsősorban a kontextuson alapszik, 
vagyis a szegmentálási végeredmény nem az észlelési szinteken 
jelenik meg, hanem valamelyik felsőbb szinten (esetleg 
egyszerre többnek a » működési eredményeként). Azt 
mondhatjuk, hogy ebben az értelemben a szegmentálás egyenlő 
a kontextushatás érvényesülésével. A kísérleti anyagunkban 
szereplő jó  zsilett/Józsi lett szegmentálás egyetlen beszélő 
ejtésében sem érte el a percepciósan elfogadható szintet. Az 
első szegmentálásra kapott átlagértékek (a 4 beszélőt tekintve): 
67,5%, 70%, 72,5% és 50%, míg a második lehetőség esetén: 
65%, 47,5%, 45% és 37,5%. Az eredeti mondatban azonban
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egyiknek a felismerése sem okoz gondot a hallgatónak (sőt, fel 
sem merül benne a másféle szegmen-tálás lehetősége).

Mindezeken túl különös jelentősége van annak, amikor a 
kontextushiány ellenére megtörténik a helyes szegmentálás; bár 
e tekintetben is kétféle működési eredményre engednek az 
adatok következtetni. Másként kell értelmeznünk azokat az 
eredményeket, amikor a kétféle szegmentálási lehetőség közül 
az egyik megfelelő szintű, a másik nem, illetőleg amikor 
mindkettő eléri a percepciósan elfogadható szintet. Az utóbbira 
anyagunk mindössze egyetlen példát ad (az átlagértékeket 
tekintve): a nőnemet/nő nemet variációt. Ez az egyetlen olyan 
eset, amikor azt mondhatjuk, hogy a nyelvi szegmentálás 
valóban megtörtént, és ez a feldolgozó mechanizmus alsóbb 
szintjeinek működési eredménye volt. Ha az átlagértékek után 
az egyes beszélők ejtésére kapott adatokat nézzük, azt látjuk, 
hogy csak a két női beszélő ejtésében történt meg a helyes 
szegmentálás, a két férfi beszélő esetében csupán az egyik 
variáció volt jó l észlelhető. Az egyik férfi ejtésében a nőnemet 
szó 82,5%-os, a nő nemet felismerése 55%-os; a másik férfi 
bemondó ejtése alapján a nőnemet febsmerése 65%-os, míg a 
nő nemet szókapcsolaté 82,5%-os. Ezekben az esetekben tehát 
a fentebb említett első számú stratégia érvényesül, csakúgy, 
mint az összes többi esetben, ahol csupán az egyik szegmentálás 
ért el elfogadható azonosítási szintet. Mi ez a stratégia? A 
hallgató valójában az egyik szegmentálási lehetőség rovására 
azonosítja a másik lehetőséget (más^szavakkal: csaknem minden 
esetben ugyanazt a lexikai hozzáférési folyamatot követi). 
Különösen jó l alátámasztja ezt példáxxl az egyik női adatközlő 
ejtése alapján kapott szegmentálási eredmény: a sokszoros/sok 
szoros hangsort egyetlen szónak 87,5%-ban ismerték fel, két 
szónak mindössze 7,5%-ban. Hasonlóan például a régi part 
azonosítása 85%-os, míg a rég ipart-é csak 37,5%-os (férfi
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adatközlő) vagy a kitárul szóé 72,5%-os, a kit árul 
szókapcsolaté 15%-os (másik férfi adatközlő).

Az akusztikai adatok kulcsparamétereket jelenthetnek a 
biztos szegmentáláshoz. Anyagunk elemzett adatai szerint 
elsősorban a magánhangzók időtartamának és/vagy relatív 
intenzitásának a különbsége biztosít(hat)ja a helyes azonosítást. 
Kulcsparaméterként viselkedhet az alaphangmagasság 
(változása) is. Jó akusztikai fogódzót jelent a percepció számára 
a teljes hangsor intenzitásstruktúrája. Ha a beszélő az ejtés 
során az említett akusztikai következményekhez szükséges 
artikulációs mozgásokat nem végzi el, akkor a hallgatónak 
nincs elegendő eleme az akusztikai szinten a percepciós 
szegmentálás elvégzéséhez.

A lexikailag kétféle szegmentálási eredmény közötti 
különbség (Id. 6. táblázat) egyértelműen arra utal, hogy 
megfelelő akusztikai fogódzók és legfőképpen a kontextus 
hiányában a hallgatók preferálják az egyik szegmentálási 
lehetó'séget, és mintegy stratégiaként alkalmazva azt, a másik 
lehetőség "kárára" is ezt működtetik. A lexikális hozzáférés 
számára az az igazán érdekes, amikor igen kicsi a különbség a 
hallgatók döntéseiben a kétféle szegmentálási lehetőség között. 
Ilyenkor ugyanis vagy tökéletesen biztos a szegmentálás, vagy 
tökéletesen bizonytalan, azaz az utóbbi esetben percepciósan 
egyáltalában nem elvégezhető. Az első esetben a nyelvi 
szegmentálás a percepciós szegmentálásra épül rá (vö. 
nőnemet/nö nemet), mig a második esetben a nyelvi 
szegmentálás s kontextus eredménye (vö. tenyered/te nyered).

*

A tamdmâny a Szófonetikai vizsgálatok c. OTKA keretében készült.
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