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IDŐTARTAM-ÍTÉLETEK FÜGGŐSÉGI 
VISZONYAI

Kovács Magdolna
KLTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

A magyar magánhangzó-rendszer jellem zésének kevéssé feldolgozott 
kérdésköre a fonológiailag releváns rövid/hosszú tartamtípusok nyelvi 
tudatbeli reprezentációja. A  tanulmány a fizikai, az észlelt és a nyelvi 
időtartam viszonyrendszerét, ezen belül a fizikai időtartamnak és a 
mássalhangzó környezetnek a percepciós felismerésben játszott szerepét 
vizsgálja.

Bevezetés
A magyar beszédhangok, s ezen belül a magánhangzók 

időtartamviszonyainak eszközfonetikai vizsgálata nagy hagyomá
nyokkal rendelkezik. Gombocz, Magdics, Tarnóczy, Kassai, 
Olaszy és mások kutatási eredményei képet adnak a hangok fizikai 
megvalósulásának időtartamát befolyásoló tényezők (úgymint a 
hangnak a hangsorban elfoglalt helye, a hangsor terjedelme, hang
környezet, beszédtempó stb ) hatásmechanizmusáról. E tényezők 
mint változó paraméterek függvényében változik a fonológiailag 
rövid/hosszú magánhangzópárok időtartamaránya; folyamatos be
szédben a két nyelvi tartamtípus időtartamértékeinek szóródásában 
jelentős az átfedés: Kassai mérési eredményei alapján a hangsúlyos 
rövid magánhangzók átlag időtartama 100 ms, szóródási zónája 
55-195 ms, míg a hosszúakra 195-210 ms közötti átlagidőtartam 
és 90-385 ms-os szóródási zóna adódott (Kassai 1982, 131).

Kevesebbet tudunk azonban a két tartamtípus nyelvi tudatbeli 
reprezentációjáról. Az időtartamnak a magyar magánhangzók per
cepciójában játszott szerepével kapcsolatban eddig Gósy végzett 
kísérleteket (Gósy 1989). Egyik vizsgálata, amelyben a 
frekvencia- és az időtartam-változás összefüggését izolált ma
gánhangzók első két formánsának és időtartamának lépésenkénti
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változtatása alapján elemzi, az időtartam-ítéletek bizonytalansá
gáról tanúskodik: a 100, 200, 300 és 400 ms időtartam értékek 
közül csak a 300-400 ms fizikai időtartamnál, azaz csak a 
megfigyelt produkciós átlagot jóval meghaladó értékeknél for
dultak elő nagyobb arányban a nyelvileg hosszú magánhangzó
felismerések. Az izolált tiszta fázisok alapján különösen bizony
talan volt a hosszú magánhangzó jelölése az [i, i:] és [u, u:] 
hangpároknál.

Felvetődik a kérdés, hogy mi okozta a relatív időtartam meg
ítélésének bizonytalanságát. Elvárható-e egyáltalán rövidebb idő
tartamok esetén is nyelvileg hosszú magánhangzó azonosítás vagy 
a két tartamtípus szóródási zónájának említett átfedése miatt csak 
a hosszú magánhangzók megvalósulásának felső határértékei 
biztosítják a percepcióban a hosszú tartamtípussal való azono
sítást? Befolyásolta-e az időtartam-azonosítást, hogy az adat
közlők izolált tiszta fázisokat hallottak?

A szakirodalomban ugyanis eltérő annak megítélése, hogy az 
izolált magánhangzók, különösképpen a tiszta fázisok elegendő 
akusztika információt tartalmaznak-e a biztos azonosításhoz. 
Strange et al. (1976) és Verbrugge et al. (1976) statisztikailag 
szignifikáns különbséget találtak ugyanazon angol magánhangzók 
felismerési hibaszázalékában az izolált, ill. a mássalhangzó kör
nyezetet is tartalmazó stimulusoknál: az izolált magánhangzók 
esetében 31,2%-os hibaszázalék /p_p/ mássalhangzó környezetben 
(azaz pip, peep, pup stb. szavakban) 9,5%-ra csökkent. A 
"mássalhangzó-környezet effektus" hatása azonban nem 
érvényesült például Diehl et al. (1981) és Assmann et al. (1982) 
kísérleti eredményeiben: a természetes ejtésű izolált magán
hangzókat a kísérleti személyek igen magas arányban azono
sították helyesen. Assmann kísérletében például a teljes ma
gánhangzók (szótagmag) felismerésének a hibaszázaléka mind
össze 4,09% volt, s a tévesztések aránya az azonos időtartamú 
tiszta fázisok percepciójában is csupán 9,5%-ra emelkedett.
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Az alábbi kísérlet célja az volt, hogy természetes hangsorból 
szegmentált palatális magánhangzók felismerésére kapott eredmé
nyek alapján képet alkossak a fizikai időtartamnak és a mással
hangzó környezetnek a magyar magánhangzók felismerésében ját
szott szerepéről

Anyag és módszer
A percepciós kísérlethez egy müveit, igényes köznyelvet 

beszélő férfi bemondóval ugyanazon hordozó mondatba {Nem
tudta, hogy van a ___ angolul. )  foglalt 1 és 2 szótagú szavakat
rögzítettem DAT magnetofonra. Ezt a hanganyagot a KAY 
Elemetrics 4300 beszédelemző berendezéssel 10000 Hz-es 
mintavételezéssel digitalizáltam és feldolgoztam. A percepciós kí
sérlet nyersanyagául választott -  a produkciós anyagban változó 
mássalhangzó környezetben, hangsúlyos VC, CVC (pl. üt, füzér, 
fűzés, tűz stb.) hangkapcsolatokban ejtett -  magánhangzók a- 
kusztikai jellemzőit az 1. ábra tartalmazza.

Az oszcillogram, a spektrogram és az intenzitásgörbe vizuális 
elemzésére (Id 2. ábra) és állandó auditív ellenőrzésre támasz
kodva, a hanganyagból összesen 110 stimulust szegmentáltam. A 
szegmentált szakaszok az alábbi típusokat képviselték:

1 a hangsúlyos magánhangzó tiszta fázisa: Vtiszta;
2. a tiszta fázis a megelőző és/vagy a magánhangzót követő

mássalhangzóhoz való átmenettel: á tm ^ V ti^
Vtiszta+átm2
átm1+Vtiszta+átm2 ;

3. az átmeneteket tartalmazó szakaszok a megelőző és/vagy a
követő mássalhangzóval együtt: C + á tm ^ V ,,^

C+átm1+Vtiszta+ átm2
t̂iszta f átm2+C

átm i+Vtiszu+ átm2+ C
CVC.
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1. ábra
A percepciós kísérlet nyersanyagául használt hangsúlyos ma
gánhangzók akusztikai jellemzői (A formánsadatok az LPC e- 
lemzéssel nyert formáns-középértékeknek a hangzók tiszta fá
zisára számított átlagai, a zárójelben megadott értékek pedig a 
magánhangzók (szótagmag=átmi + Vtis7fa+átm?) időtartam ada
tai ezredmásodpercben.)
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a)

b)

c)

2. ábra
A dód hangsor szegmentálása az a) oszcillogram, b) az 

LPC formánskövetéssel kiegészített spektrogram és c) az 
intenzitásgörbe alapján

A stimulusokat véletlen sorrendben tartalmazó hanganyagot 
15 kísérleti személy (23 és 50 év közötti értelmiségiek) hallotta 
Az adatközlők a tesztlápon előre megadott magánhangzó betű
jelek közül választották ki azonosított hangnak megfelelőt.
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Eredmények, következtetések
I. A  hangminőség felismerése
A kísérleti személyek a hangminőséget valamennyi palatális 

magánhangzónál igen nagy biztonsággal ismerték fel: a teljes 
kísérleti korpuszra számított helyes azonosítási átlag 94,87%. 
30%-nál magasabb hibaszázalék mindössze 3 stimulusnál adódott 
(1. 1. táblázat).

Megvizsgáltam, hogy az előfordult hangminőség tévesztések 
kötődnek-e tipikusan valamely hangminőséghez, stimulus típus
hoz, vagy a magánhangzók relatíve hosszú, ill. rövid időtar
tamához.

A magánhangzók között a minőség felismerés csökkenő 
arányában a következő sorrend alakult ki: [ë, ë:, y, E, i, y:, e:, i:]; 
az [ë, ë:] hangok azonosítása csaknem 100%-os, de a 
legbizonytalanabbul azonosított [i:]-t is 87,1%-ban felismerték a 
kísérleti személyek. Mind a 70%-nál rosszabbul azonosított 
magánhangzókat, mind a kísérleti anyag egészében előforduló 
további szórványos hibákat tekintve is megállapítható, hogy a 
tévesztések leggyakrabban az [i:] hang [e:] -ként, ritkábban az 
[e:] hang [i - i:]-ként, és az [y:] hang [ë - ë:]-ként való azono
sításában jelentkeztek, azaz a korábbi megfigyelésekkel egybe
hangzóan azokat a magánhangzókat érintették, amelyekben nagy 
az első és második formáns távolsága.

A 3. ábráról leolvasható, hogy a hangminőség tévesztések a- 
rányában nincs kiugró eltérés a stimulus típusok függvényében, va
lamennyi esetben magas, 90%-os vagy a fölötti volt a helyes azo
nosítások aránya. Figyelemre méltó, hogy mind a 38-114 ms kö
zött szóródó tiszta fázisok, mind a mássalhangzó környezetüktől 
megfosztott hangátmeneti fázis(ok)at is tartalmazó 90 ms alatti sti- 
muiusok felismerési aránya 97%-os volt. Az adatok egyértelműen 
azt mutatják, hogy a vizsgált magánhangzók formánsszerkezete i- 
gen rövid időtartamok mellett és a mássalhangzó környezet nélkül 
is biztos támpontot nyújtott a minőség helyes azonosításához.
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Jelmagyarázat:
Vtiszta

b = á t m ^ V ,^  
c = Vt,szta+átm2 
d = átm t+Vtlszta+ átm2 
e = C + átmi+Vtíszt, 
f =  VtiszU+ átm2+ C 
g = átm i+Vt,szta+ átm2+ C 
h = átm i+VtlS2la+ átm2+ C 
i = CVC

Stimulus típus 

Időtartam (ms)

-j

3. ábra
A palatális magánhangzók hangminőségének azonosítása
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Ezzel kapcsolatban érdekes adalékul szolgált a 3 legbizony- 
talanabbul azonosított stimulus elemzése.

1 . táblázat

Hang Időtartam
(ms)

Stimulus típus Hangminőség 
azonosítása (%)

i: 166 átm1+Vtiszta+átm2 67
i: 97 ^ t is z ta 94

i: 154 átm i + V tiszta+  átm2+ C 60
i: 66 V tisz ta 100

e: 131 átm1+Vtisz,a+átm2 26
e: 75 V tísz ta 94

Az 1. táblázat adatai azt mutatják, hogy az ugyanazon 
szavakból szegmentált szótagmagok, ill. tiszta fázisok azonosítása 
között jelentős volt a különbség. Azt várhatnánk, hogy minél több 
akusztikai információt tartalmaz a hangszelet, annál biztosabb a 
felismerés. A kísérlet eredményei azonban éppen az ellenkezőjét 
tükrözik: a rövidebb időtartamú tiszta fázisok felismerése 
mindhárom esetben lényegesen jobb, mint az átmeneti fázisikat is 
tartalmazó és hosszabb szegmentumoké. Úgy tűnik, ebben az 
esetben a szakirodalomban már néhány percepciós vizsgálatnál 
tapasztalt paradoxonnal van dolgunk: ha nem jelentéses
egységekről kell döntenünk, a több akusztikai információ rosszabb 
felismerést eredményez. II.

II. A z  [i, i:]f [y, y:],[ ë, ë:, ]  hangpárok nyelvi időtartamának 
megítélése
Az [i, i:], [y, y:],[ ë, ë:,] hangpárok nyelvi hosszúságának 
megítélésében az a nyilvánvaló elvárás igazolódott, hogy minél
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hosszabb a hang, annál nagyobb a valószínűsége a nyelvileg hosszú 
magánhangzó-azonosításnak. A 4. ábra a fizikai időtartam és a 
nyelvileg hosszú magánhangzó-azonosítások összefüggését mu
tatja az [i, i:] hangpár példáján. Azt látjuk, hogy a 38-66 ms 
közötti stimulusokat a kisérleti személyek egyöntetűen rövid 
magánhangzókkal azonosították, a 154-225 ms közöttieket pedig 
nagy arányban hosszúnak ítélték. E két időhatár között a nyelvi 
hosszúság megítélése bizonytalan. A grafikonról az is leolvasható, 
hogy a hosszú magánhangzók azonosítása nagyobb arányban 
jelentkezik a mássalhangzó-környezetet tartalmazó stimulusoknál 
akkor is, ha fizikai időtartamuk rövidebb. Izolált magánhangzóknál 
a nyelvi döntés jobban követi a fizikai időtartamok alakulását.

4. ábra
Az [i] - [i:] hangok hosszúságának megítélése (A 

négyzet az izolált magánhangzókra, a kör pedig a mással
hangzó környezetet is tartalmazó stimulusokra kapott ada
tokat jelöli.)

A produkcióban szándékolt hosszúság felismerésére kapott 
eredmények alapján (1. 5. ábra) a következők állapíthatók meg:
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A választott kísérleti feltételek mellett az 54-106 ms között 
szóródó nyelvileg rövid és a 123-225 ms között szóródó nyelvileg 
hosszú magánhangzók (átmi +Vtiszta+átm2) közötti időtartam
különbség elegendő támpontot biztosított a kísérleti személyeknek 
mind a két tartamtípus helyes azonosításához.

Z  1 2 3  4  5 6

Jelmagyarázat:

M i, y, 0] -c
(54-106 m s) 

2. [ i, y , 0] +C  
(54-106 m s)

3. [ i:, y:, 0:] -C  i j  
(90-130 m s) ■

4. [ i:, y: ,0:] +C g j  
(90-130 m s) g

5 .  [ i: ,y : ,  0 : ] -C 
(150-225 m s)

6. [ i:, y:, &:] +C  
(150-225 m s)

5. ábra
A nyelvi tartam helyes azonosítása

Az izolált hosszú szótagmagok felismerése csak a fűzés 
szóból szegmentált 123 ms-os [y:] hang esetében nem éri el a 
75%-ot. A hosszú magánhangzók azonosításának bizonytalansága 
általában jellemzi -  a viszonyítási alapul választott produkciós 
szórás legalsó sávját jelentő -9 0 -1 3 0  ms-os izolált magánhangzók 
felismerését. Ezekben az esetekben érvényesült a legerőteljesebben 
a "mássalhangzó-környezet effektus" hatása (ld. 3. táblázat): a CV 
és VC hangsorokban, s különösképpen az értelmes szavakban
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ugyanazon az izoláltan rövidnek minősített magánhangzót a 
kísérleti személyek hosszú beszédhanggal azonosították. Felté
telezhetnénk, hogy például a [fy:] hangsorban az azonosítást 
kizárólag az a tény javítja, hogy jelentéses egységről van szó, s a 
kodifikált helyesírás hatott az adatközlők percepciójára. 
Megfigyelhető azonban, hogy a hosszú magánhangzók felisme- 
résésének arányát ezekben az esetekben is befolyásolja az abszolút 
fizikai időtartam.: nagyobb időtartam esetén a hosszú magán
hangzó azonosítás aránya is nagyobb. Nagyon valószínűnek tűnik 
továbbá, hogy a szótag felépítése is hatással van a nyelvi 
hosszúság megítélésére.

2 . táblázat

-C +C
Eredeti

hangkap
csolat

Időtartam
(ms)

Stimulus
típus

Nyelvileg
hosszú

azonosítás
(% )

Stimulus
típus

Nyelvileg
hosszú

azonosítás
(% )

|si: ] 95 á l+ t 6 C +al+t 47

f f y : l 93 á l+ t 13 C +ál+t 67

[ f y : l 123 ál+t+a2 47 C +ál+t+a2 87
fhc:] 121 á l+ t 40 C +ál+t 74

[ k e : ] 161 á l+ t 94 C +ál+t 100

[ y : z ] 104 t+a2 0 t+a2+C 47

f y - z l 123 ál+t+a2 47 al+t+a2+C 87

[ * ] 125 t+a2 33 t+a2+C 94

A jelen kísérlet igyekezett támpontokat, kiinduló adatokat 
találni annak feltérképezéséhez, hogy mely tényezők a 
meghatározók a magyar magánhangzók tartamtípusainak nyelvi 
tudatbeli reprezentációjában. A korábbi megfigyelések alapján is 
ismert volt, hogy a fizikai, az észlelt és a nyelvi időtartam nem
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azonos; azonban ezek viszonyrendszere csak kísérletekből nyert 
adatok -  a teljes magyar magánhangzó-rendszer további sziszte
matikus vizsgálata -  alapján írható le.
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