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Bevezetés
Minthogy spontán beszédet vizsgálunk, a szó hagyományos definíciója 

paradoxonnak tűnik, A spontán beszéd tagolása ugyanis a tradicionális 
szerkezetek szerint -  szóként vagy mondatként -  meglehetősen bizony
talan, illetőleg kérdéses. A ‘fonetikai szó’ termmusz technikusz pedig 
éppúgy tartalmazhat egyetlen szótári értelemben vett szót, mint több szó 
kapcsolatát. A jelen tanulmány célja azonban nem a spontán beszéd 
‘fonetikai szavainak’ vizsgálata, hanem az adott kontextusban egyetlen 
szemantikai egységet képviselő forma elemzése a tartam szempontjából. 
Nem foglalkozunk sem szegmentálási, illetőleg elhatárolási, sem funkci
onális kérdésekkel.

Szónak tekintjük a szótári értelemben vett tőszókat, azok toldalékolt 
formáit, függetlenül a spontán beszédben történt előfordulásaik fonetikai, 
akusztikai vagy éppen szemantikai sajátosságaitól. A cél a mentális 
lexikon aktivizálása során létrejött anyanyelvi lexikológiai egységek 
időtartamának elemzése.

A beszédhangok időviszonyainak vizsgálata gazdag szakirodalomra 
tekinthet vissza; az annál nagyobb egységek időzítési sajátosságait spon
tán magyar beszédben rendszeresen nem vizsgálták. A felnőtt nyelvben 
egy afáziás beteg és egy vele azonos korú kontroll személy beszédének 
időviszonyairól áll rendelkezésre összevetésre alkalmas adathalmaz 
(Gósy-Osmanné Sági 1994-95).

A jelen tanulmány célja magyar szavak temporális jellegzetességeinek 
vizsgálata egy női és egy férfi beszélő spontán beszédének alapján. Az 
elemzések a szavak objektív időviszonyainak meghatározására irányul
tak.
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Anyag és módszer
Kétszer 15 perces spontán beszédfelvétel képezte az elemzések nyelvi 

anyagát. A hangfelvétel két háromszemélyes kommunikáció rögzítése (az 
MTA Nyelvtudományi Intézetének fonetikai laboratóriumában), 
amelynek során a kísérletvezető többé-kevésbé irányította a beszélgetést, 
a másik két résztvevő, akik mint kísérleti személyek szerepeltek, átlagos, 
magyar anyanyelvű férfiak és nők voltak. A kísérletvezető mindkét 
esetben ugyanaz a munkatárs volt; a kísérleti személyek az egyik esetben 
csak férfiak, a másikban pedig csak nők voltak. Mind a négy kísérleti 
személy főiskolát végzett, illetőleg végző személy; életkoruk 24 és 28 év 
közötti. A férfiak műszaki szakemberek, a nők tanárok voltak. A 
beszédtémát illetően a kísérleti személyek egyrészt saját munkájukról, 
másrészt szabadidejük eltöltéséről beszéltek. A kísérletvezető úgy 
tájékoztatta az adatközlőket, hogy szociológiai felmérésben vesznek 
részt, amelynek során a munkájukkal, illetőleg a hobbijukkal kapcsolatos 
véleményeket, gondolatokat akarják összegyűjteni. Ez két szempontból 
volt fontos, hogy a) a spontán beszélgetés körülményei -  a „mesterséges” 
helyszín ellenére -  biztosítottak legyenek és b) a kísérleti személyek ne a 
beszédprodukciójukra, hanem az aktuális témára figyeljenek, ezáltal a 
beszédtevékenységük valóban spontán jellegű legyen. (A felvételt követő
en az adatközlők megtudták a felvétel valódi célját.) A felvétel csen
desített szobában, Studer A80-as magnetofonnal, Sennheiser típusú 
mikrofonnal készült (a felvétel rögzítése a csendesített szobán kívül, 
laboratóriumban történt).

A beszédfelvétel teljes ideje mindkét esetben 45 perc volt. Ebből az 
anyagból választottunk ki egy női és egy féfi beszélőt, akiknek 15-15 
perces anyagát elemeztük a továbbiakban. A kiválasztott kísérleti szemé
lyek spontán beszédét részben a kísérletvezető, részben a másik beszél
getőpartner rövidebb-hosszabb közlései váltották fel; a legrövidebb ösz- 
szefuggő szövegrész mindkét esetben 40 másodperc volt, a leghosszabb a 
női beszélő esetében 5 perc 34 másodperc, a férfi beszélőnél pedig 4 perc 
18 másodperc. A tartalmilag összefüggő szövegrészek -  amelyeket a 
másik beszélő nem szakított meg -  átlagosan 3 és fél percig tartottak.

Az elemzendő anyag kiválasztását követően a felvett beszédet he
lyesírásban rögzítettük, majd az IPA transkripciós útmutatásai alapján
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átírtuk. Saját fejlesztésű szoftver segítségével megtörtént a számítógépes 
feldolgozás (statisztikai adatok összesítése). A kétszer 15 perces spontán 
beszédanyagban összesen 3578 szó fordult elő; közülük 3486 volt 
műszeres elemzésre alkalmas: 1620 női ejtésü és 1958 férfi ejtésü.

Az akusztikai-fonetikai elemzések részben a CSL 50-es digitális jel- 
feldolgozó, valamint a sound blaster AWE32 típusú hangkártya segítsé
gével történtek. Mindkét esetben folyamatos akusztikus és vizuális visz- 
szajelzés révén lehetett a méréseket elvégezni. A mérési folyamat a 
következő lépésekből állt: a) a mintavételezés sebessége (25000 Hz), b) 
az elemzendő beszédrészlet azonosítása az átírt anyaggal, c) a korrekciók 
elvégzése, d) az elemzendő szó szegmentálása, e) a szegmentált szó 
oszcillogramjának adatolása, a rezgéskép ellenőrzése, f) hangszínkép, il
letőleg egyéb regisztrátumok készítése, g) a mérési adat rögzítése.

Eredmények
Az elemzett anyagban hat szótagosnál hosszabb szó egyetlen egy 

fordult elő, egy hét szótagból álló, ezt a statisztikák során nem vettük 
figyelembe. A szavak szótagszámának alakulását tekintve szignifikáns 
eltérést a két beszélő között nem találtunk (a százalékos megoszlásokat 
az 1. táblázat tartalmazza). A két határozott és a határozatlan névelőt 
nem számoltuk külön szóként, a táblázat adatai tehát -  ha a névelőket is 
számolnánk -  módosulnának mégpedig az egy szótagos szavak arányá
nak növekedésével. Természetesen nem tekintettük szónak a hezitálásokat 
(akár nazális mormogás, akár a svá különböző időtartamú ejtésével 
valósultak is meg); továbbá a befejezetlen hangsorokat. Ezeket mind a 
számolásból, mind az elemzésből kihagytuk; nem hagytuk ki ugyanakkor 
az ismétléseket, akár kötőszavak, akár egyéb szófajú szavak voltak.

Szende hasonló adatokat kapott a szavak szótagszámának alakulására 
nézve az általa elemzett spontán szövegben (1976). Csaknem megegyező 
a három, négy, öt és hat szótagos szavakra kapott százalékarány, az 
eltérés 1% körül van. Jelentősebb a különbség a két szótagból álló 
szavak esetében (4%) és még nagyobb az eltérés az egy szótagúakat 
illetően (7%). Anyagunkban a leghosszabb szavak hat szótagból álltak, 
mindössze egyetlen 7 szótagosat találtunk, addig Szende anyaga 9 szó
tagosat is tartalmazott. Ebből adódhat az is, hogy anyagunkban a legtöbb
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beszédhangot -  18-at -  tartalmazó szó is kevesebb hangból áll, mint az 
idézett forrás esetében, ahol 24 hangból álló szót is rögzítettek.

1. táblázat: Szavak szótagszámának alakulása spontán beszédben

Szótagszám Teljes anyagban (%) Elemzett anyagban (%)
1 39,66 4
2 32,34 24,4
3 16,43 37
4 7,57 25
5 2,31 7,6
6 1,02 2

A szavak időtartamát három tizedes jegynyi pontossággal mértük ki 
milliszekundumban. Kiszámoltuk az azonos szótagszámú szavak határ- 
és átlagértékeit, külön a női, külön a férfi beszélőre, majd a teljes 30 
percnyi anyagra vonatkozóan. A 2. táblázat a teljes anyagra kapott ada
tokat összesíti.

2. táblázat: Spontán beszédbeli szavak objektív időtartamadatai

Szavak Szavak időtartamadatai (ms)
szótagszáma átlagértékek határértékek

1 356 141-502
2 398 182-800
3 541 323-826
4 637 444-956
5 770 457-1185
6 880 633-1130

Az átlagértékek lineárisan növekednek a szavak szótagszámának 
növekedésével. Ez arra a tendenciára utal, hogy minél „hosszabb” a szó, 
várhatóan annál több idő szükséges a kiejtésére. A szótagszám növeke
dése -  az időviszonyokat tekintve -  az egy és két szótagú szavak között 
jár a legkisebb különbséggel, az átlagok eltérése mindössze 42 ms.
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Ugrásszerűen nagy a különbség a két és három szótagos szavak (143 
ms), valamint a négy és öt szótagos szavak között (133 ms). Ezekhez 
viszonyítva kisebb, 100 ms körüli a három és négy szótagosok, illetőleg 
az öt és hat szótagosok közötti időtartam-különbség.

Ha ábrázolnánk a szavak szótagszáma és az átlagidőtartamok közötti 
összefüggést, sajátos vonulatot kapnánk, amely a magyar szó szerkezeti 
felépítésére nézve további, nemcsak kvalitatív, de kvantitatív kö
vetkeztetések levonására is alkalmassá válhat. Az egy és két szótagból 
álló szavak átlagos időtartama között kicsi az eltérés, az összes többi 
esetben a szótagszám növekedése jelentősebb időtartam-növekedéssel jár 
együtt. A két és három, valamint a négy és öt szótagos szavak között 
szignifikánsan ngyobb az időtartam-különbség, mint a három és négy 
vagy az öt és hat szótagos szavak között. Összegezve ez azt jelenti, hogy 
az időtartam a három és az öt szótagból álló szavak esetében ugrássze
rűen növekszik meg.

Az artikulációs gesztusok felől feltételezhető, hogy az egy és két 
szótagú szavak kiejtése az időzítést tekintve nem nagyon eltérő. Ezt az 
aktuális hangsorszerveződés, a felépítő beszédhangok, valamint a fellépő 
koartikulációs jelenségeken túl az magyarázhatja, hogy a két szótagból 
álló szavak többségükben a képzési szinten egyszerűen realizálhatók. En
nek legvalószínűbb oka a beszédtervezés, illetőleg ezzel kapcsolatosan a 
mentális lexikonból történő lehívás és produkció lényegesen automa- 
tikusabb volta, mint a magasabb szótagszámú szavak esetében. Ezen azt 
értjük, hogy a két szótagból álló szavak jó része még a spontán beszéd
ben is toldalék nélküli (e tanulmánynak nem volt célja az alaktani sa
játosságok statisztikai jellegű vizsgálata), illetőleg gyakori lexikai egy
ség. Ennek megfelelően a lehívásuk és a realizálásuk rövidebb időtartam
ban lehetséges, mint a kettőnél több szótagból állóké, hiszen vagy nem 
igényelnek semmilyen formai transzformációt, vagy az adott beszélő 
aktív szókincsének felszíni tagjai. Ez utóbbi azt jelenti, hogy gyakran 
ugyanazon formában jelennek meg az adott beszélő beszédprodukció
jában, tehát bizonyos értelemben ezek sem igényelnek formai transzfor
mációt.

Anyagunkban a következő példák látszanak e feltételezést alátá
masztani: a) könnyen lehívható és artikukálható szavak: hajó - 289 ms,
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fizet - 314 ms, titkos - 350 ms, m ilyen - 282 ms, m ókus - 242 ms, 
kedves - 363 ms, mama - 377 ms, kezdem  - 354 ms, együtt - 340 ms, 
este - 365 ms, lóként - 307 ms, haza - 341 ms; b) nehezebben lehívható, 
illetőleg artikulálható szavak: célja - 396 ms, épek - 619 ms, voltam - 
577 ms, üzent - 498 ms, víztől - 417 ms, bízom - 668 ms, tartott - 484 
ms, tesztet - 577 ms. A pszicholingvisztikában, különösen a mentális 
lexikon felépítésével és működésével foglalkozó munkákban gyakori, 
hogy a lexikális hozzáférés (akár kódolásról, akár dekódolásról van szó) 
folyamatát a gépíró gépeléséhez hasonlítják. Megfigyelhető ugyanis, 
hogy még a gyakorlott gépíró is lassabban írja le a ritkábban használt 
szavakat és lényegesen gyorsabbak a szinte állandóan előfordulók (kö
tőszók, névutók stb ).

A három és több szótagból álló szavak kevés kivétellel valamilyen 
grammatikai műveletsor eredményeként jönnek létre, amely nemcsak a 
hangsoron belüli koartikulációs jelenségek működtetését is feltételezi, 
hanem a szónál nagyobb beszédegységekkel való esetleges műveletvég
zést is. Gondoljunk például a zöngésülés vagy zöngétlenedés folyama
tára, amely szóhatártól függetlenül végbemegy; ez azonban igen pontos 
és időben elvégzett beszédtervezéssel és grammatikai, fonológiai, íllle- 
tőleg fonetikai műveletsor eredményeként realizálódik (vö. Gósy 1998). 
Például az elvégeztem  négy szótagos szó előhívása feltételezi az igekötő
választás szemantikai eredetű műveletét, az ige ragozási transzformációit 
(múlt idő, egyes szám, első személy), valamint a morfémahatáron kötele
zően megvalósítandó regresszív zöngétlenedési folyamat létrehozását. 
Mindezek természetesen időt vesznek igénybe, amely a szótagszámon túl 
megjelenik a szó ejtésére fordított időtartamban is. A három szótagból 
álló szavak átlagos időtartama 541 ms.

Nézzük meg példák segítségével, hogy az említett beszédtervezési és 
artikulációs műveletek miként módosíthatják a szóejtés időtartamát! Az 
előzőekhez hasonlóan feltételezzük, hogy rövidebbek lesznek a fonológiai 
vagy morfológiai folyamatok elvégzését nem igénylő és hosszabbak az 
azokat igénylő szavak. Az elsőre példák: álmokat - 475 ms, vidékre - 
393 ms, követnek - 311 ms, huszonöt - 444 ms, összeget - 417 ms, 
rengeteg - 405 ms, keresett - 446 ms, pontosan - 411 ms, papírra - 471 
ms. Az adatok egyértelműen alátámasztják a hipotézist, hiszen az 541
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ms-os áétlagértékhez képest ezek a szavak rövidebb tartamúak, bár 
szerkczeteük és az őket felépítő beszédhangok kellőképpen variábilisak. 
A második csoportra példák a következők: játszani - 578 ms, díszletbe - 
565 ms, lapokba - 586 ms, percszáma - 579 ms, m egsózod 603 ms, 
megnézték - 554 ms; vagyis mindegyik jóval meghaladja időtartamát te
kintve az átlagértéket. Természetesen akadnak e hipotézisnek -  látszólag 
-  ellentmondó adatok is; ezek azonban nem gyengítik a hipotézis bizonyí
tását.

A négy szótagból álló szavak elemzése is az előzőekhez hasonló ered
ménnyel járt. A 637 ms-os átlagértékhez képest rövidebben realizálódnak 
a mentális lexikonban könnyebben aktivizálható egységek: mulatságos - 
552 ms, sorozatot - 457 ms, szövegeket - 594 ms, különböző - 484 ms. 
és nehezebben a bonyolultabb folyamatok révén létrejöttek, mint 
sikerüljön - 861 ms, kapcsolatban - 734 ms, kerülnének - 852 ms, 
elmélyüljek - 940 ms.

Anyagunkban az öt és hat szótagú szavak kivétel nélkül több mor- 
fémából épülnek fel, ez magyarázza, hogy az e kétféle szó tartama kö
zötti tartamkülönbség hasonló (133 ms, ill. 110 ms). Például: nyilatkoz
nia - 839 ms, visszaemlékezni - 848 ms, meggondolatlan - 828 ms. 
Megjegyezzük, hogy a legtöbb beszédhangot számláló, egyedüli hét szó
tagból álló szó messze nem a leghosszabb időtartamban realizálódott: 
megvalósíthatatlan - 902 ms (a hat szótagból állók átlagértéke 880 ms, a 
határértékek pedig 633-1130 ms). A 3. táblázatban a férfi és a női 
beszélők szavainak időtartamát összegeztük az átlagértékeknek és a 
határértékeknek megfelőlen a szótagszámok függvényében.

A beszélők spontán szavainak időtartama követi a szótagszám vál
tozását -  kivéve az átlagértékeket tekintve a férfi beszélőnél az egy- és 
kétszótagúak közötti eltérést. A változások a nők ejtésében egyenle
tesebbek. A férfi beszélő az egy szótagú szavakat átlagosan valamivel 
hosszabban ejtette, mint a két szótagúakat. A női és a férfi beszélők idő
zítési viszonyaiban azonban szignifikáns eltérést a szótag szerinti elem
zés tekintetében nem találtunk (vő. 1. ábra). Változatosabb képet mutat
nak a határértékek, vagyis a szórástartomány. A férfi beszélőnél egyen
letesebb a változás, a nők ejtésében lényegesen nagyobbak a határér
tékek, a relatív különbözőség is nagyobb.
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3. táblázat: A férfi és a női beszélők szavainak időtartama

Szavak szó- Szavak időtartamadatai (ms)
tagszáma férfi nők

átlag szórás átlag szórás
1 392 286-502 328 141-498
2 374 215-525 425 182-800
3 494 323-723 615 374-826
4 620 444-929 670 511-956
5 716 457-977 882 629-1185
6 848 775-902 901 633-1130

A szavak szótagszámának (vízszintes tengely) és az átlagos 
időtartamnak (függőleges tengely) alakulása női és férfi beszélőnél

A szótagszám önmagában kevés információt szolgáltat az ejtési 
időtartamról, hiszen a szavakat alkotó beszédhangok meghatározóak. 
Amíg á mesterségre szó ugyanúgy négy szótagból áll, mint a sorozata 
szó, addig az előbbiben 11 beszédhangot, az utóbbiban pedig csak 8 
beszédhangot kell ejtenünk. A beszédhangok száma, a szótag szerkezete 
tehát döntő fontosságú. A két szó időtartamának különbözősége a felé- 
pítésbeli eltérést is jelzi (ugyanazon beszélő ejtéséről van szó); a 11 be
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szédhangos négy szótagú szó ejtési tartama 805 ms, míg a 8 beszéd- 
hangosé mindössze 445 ms volt. Az aktuális szótartamot a beszédhangok 
számán kívül, az alkotó hangok minősége is befolyásolja. Nem csupán a 
fonológiailag releváns rövid/hosszú beszédhangokra kell gondolnunk, hi
szen e fonológiai oppozíció ejtésbeli megvalósulása meglehetősen komp
lex képet mutat (ahogyan arra a beszédhangok időtartamával foglalkozó 
kutatások korábban rámutattak).

A beszédhangok minősége, valamint a kapcsolódásukkor végbemenő 
artikulációs gesztusok kihatnak az időviszonyokra. A tegnap és a nyilván 
szavak egyformán két szótagból állnak; az alkotó beszédhangok száma 6, 
mindkét esetben. Az egyes beszédhangok minősége, valamint a 
koartikulációs gesztusok különbözősége -  a [gnj hangkapcsolat létreho
zása azonos tempó mellett objektíve hosszabb időt követel, mint a [Ívj 
hangkapcsolaté -  jelentős eltérést eredményez a két szó teljes ejtésében 
A tegnap szó mért időadata 606 ms, a nyilván szóé pedig 282 ms. 
Természetesen az adott beszédtempó is befolyásolja az egyes szavak 
ejtési tartamát, s hasonlóképpen az emfatikus megnyilatkozások is. (Az 
elemzett anyagban emfatikus, illetőleg bármilyen feltűnő érzelmi telítő
dést mutató részlet nem volt; ezzel a lehetőséggel tehát a vizsgálata
inkban nem fogalkoztunk.)

Összevetettük az egyes szavakat felépítő beszédhangok számát és a 
szavak átlagos időtartamát. Azt tapasztaltuk, hogy jellegzetes eltéréseket 
kaptunk az előzőekben elemzett tendenciához képest. A három, illetve tíz 
hangból álló szavak átlagos hosszúságában a férfi és a női beszélők kö
zött szignifikáns eltérést nem tapasztaltunk, a női beszélők adatai azon
ban itt is egyenletesebbnek bizonyultak (vő. 2. ábra). A férfi ejtésében a 
három-öt beszédhangból álló szavak időtartamai igen hasonlóak, továbbá 
nincs szignifikáns különbség a kilenc és tíz hangból álló szavak 
időtartama között sem. A határértékek adatai valamennyi beszélőnél 
jelentős átfedést mutatnak.

Az adott szónak a közlés folyamatában elfoglalt helye is megha
tározhatja az ejtésére fordított időmennyiséget -  bár anyagunkban ennek 
egyértelmű bizonyítékával nem találkoztunk. Az ejtési időtartamra ma
gától értetődően hatással van a beszédtervezés, azaz az adott szónak a 
közlésben betöltött funkciója, tartalma, a beszélőnek az ehhez való vi
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szonya szolgálhat magyarázatul néhány sajátos időzítési jelenségre (Gósy 
1998).

2 . ábra
A szavak beszédhangjainak (vízszintes tengely) és a szavak 

időtartamának alakulása férfi és női beszélőknél

Határozottan jelentkezik a szóidőtartamok alakulásában a g y a k o r i s á g i  

tényező: a gyakran ejtett szavak tendenciaszerűen rövidebbek, mint a 
hasonló struktúrájú ritkábban ejtettek. A képolvasásos 12 beszédhangot 
tartalmazó öt szótagú szó ejtési ideje kiemelkedően nagy, 1185 ms -  
feltételezhető ritka gyakorisága miatt a beszédprodukcióban -  szemben 
például az ugyancsak 12 beszédhangból építkező diagnosztikán szó 862 
ms-ával (az egyik beszélő munkájához tartozó szó) vagy a malom
kerékbe 926 ms-ával. Még a 14 beszédhangból építkező szakiro
dalomban szó, amely szótagjainak száma hat, de ejtési ideje lényegesen 
rövidebb, mint az előzőé, „mindössze” 824 ms. A férfi beszélő leg
rövidebb négy szótagos szava a katonai (444 ms), ugyanakkor a hason
lóan négy szótagos (bár eltérő struktúrájú, de csak egy beszédhanggal 
hosszabb) gimnázium  szó realizálása ejtésében már 853 ms volt. A 
lányom  szó az egyik női adatközlő ejtésében 511 ms volt, míg a langyos
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(bár egy hanggal hosszabb) szó ejtéséhez 721 ms-ra volt szüksége. 
Természetesen ezek az összevetések csupán példák, hiszen a rendel
kezésre álló spontán beszédanyag módszeres elemzést e tekintetben nem 
tesz lehetővé, azonban a tendencia mégis jól megfigyelhető.

Következtetések
A mért adatokkal megerősítést nyertek korábban feltételezett, de spon

tán beszélt anyagon még nem igazolt tények. Másfelől olyan új össze
függésekre derült fény, amelyek korábban nem voltak ismertek. A szavak 
időtartamának elemzésével a beszédtervezés, illetőleg az artikulációs 
kivitelezés mikéntjéhez is adatokat szolgáltattunk. A beszéd ídővi- 
szonyainak további vizsgálatában a jelen adatok kiindulópontot jelent
hetnek.
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