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Bevezetés
A már lassan egy évszázados hagyományokkal rendelkező eszköz- 

fonetikai kísérletek révén tudjuk, hogy a megnyilatkozások fizikai 
időtartam-viszonyai számos különféle tényező kölcsönhatásában for
málódnak. A magánhangzók időtartamát egyfelől fonetikai kondicio
náló tényezők -  magának a magánhangzónak és az azt követő mással
hangzónak a fonetikai alkata, a hangsor terjedelme, a hangzónak a 
hangsor szerkezetében elfoglalt helye, a szó- és mondathangsúly stb. -  
alakítják. Másfelől az időtartamok jelentősen módosulhatnak a beszélő 
egyéni beszédjellegzetességeit tükröző és a kommunikáció körülmé
nyei szerint akaratlagosan változtatható tényezők, így a beszédtempó, 
a beszédstílus, az érzelmek, a társalgás átlagos hangerő szintje stb. 
függvényében.

A jelen dolgozat vizsgálódásának tárgyát az első csoportba tartozó 
kontextusfuggő időtartam-változások képezik. Kiindulópontként te
kintsük át, hogy a szakirodalmi megfigyelések -  Meyer-Gombocz 
(1909), Szabó (1938), Magdics (1966), Kassai (1979, 1982), Olaszy 
(1994) -  alapján a magyar magánhangzók kontextusfüggő időtartam
változásaiban mely tényezők a meghatározóak, és milyen összefüggé
sek rajzolódnak ki. Az alábbi listában a tényezőket az indukált időtar
tam-változás növekvő mértéke szerint rendeztük; a forrást azokban az 
esetekben szerepeltettük, amikor az álláspontok alapvetően eltértek.
1. Mássalhangzó környezet

S  A magánhangzók rövidebbek zöngétlen, mint zöngés obstruen- 
sek előtt. A magánhangzók a legrövidebbek a zárhangok szomszéd
ságában, leghosszabbak a likvidák előtt.
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S  A magánhangzók időtartama egyszerű mássalhangzók előtt rövi- 
debb, mint mássalhangzó-kapcsolatok előtt.

? M eyer-Gombocz (1909) szerint a magánhangzók a követő más
salhangzó hosszúságának hatására rövidülnek. Szabó (1938) úgy talál
ja, hogy csak a fonológialag hosszú magánhangzók rövidülnek, a rövi
dek időtartama nő. Kassai (1979) álláspontja annyiban tér el, hogy a 
rövid magánhangzók időtartamában hangsúlyos helyzetben növeke
dést, hangsúlytalanban csökkenést állapít meg.
2. Hangsúly

? Magdics (1966) és Olaszy (1994) szerint mind a fonológiailag 
rövid, mind a hosszú hangsúlyos magánhangzók körülbelül 20%-kal 
hosszabbak, mint a hangsúlytalanok. Kassai (1979) azt állapítja meg, 
hogy a szó hangsúlyos szótagjában a rövid/hosszú arány 19%-kal na
gyobb, mint hangsúlytalanban, mivel a rövid magánhangzók nyúlnak, 
a hosszúak pedig változatlanok maradnak.
3. Hangsorban elfoglalt hely

S  A magánhangzók a hangsor végén a leghosszabbak.
? A hangsorvégi nyílt szótagok magánhangzója jelentős, míg a zárt 

szótagoké következetes, de jelentéktelen nyúlást mutat (Hockey- 
Fagyal 1999). Magdics (1966) és Kassai (1979) zárt szótagokat ebben 
a pozícióban nem vizsgálnak, Olaszy (1994) pedig nem állapít meg 
különbséget.

? Magdics (1966) szerint a magánhangzók hangsor eleji helyzetben 
rövidebbek, Kassai (1979) és Olaszy (1994) szerint hosszabbak, mint 
a hangsor belsejében.

Az alábbiakban ismertetendő kísérletben elsősorban a vitatott ösz- 
szefüggések értékeléséhez kívántunk adalékokkal szolgálni. Azt vizs
gáltuk, hogyan, mennyire következetesen változik a fonológiailag rö
vid magyar magánhangzók időtartama a kontextus e tényezőinek 
függvényében.

Anyag és módszer
A kísérlet alapjául szolgáló fonetikai adatbázis -  900 mondat 1220 

különböző szóalakja -  egy női adatközlő (budapesti középkorú tanár) 
által felolvasott neutrális kijelentő mondatokból állt elő. Az adatközlő
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minden mondatot háromszor megismételt. Ennek célja kettős volt: 
egyrészt ezzel mérsékelhető a bemondás esetlegessége; másfelől csök
kenthetők az egyes mondatok felolvasásában óhatatlanul adódó be- 
szédtempóbeli különbségek. A CVröv,dC szekvenciák átlagos időtarta
ma alapján becsülhető artikulációs tempó 14 beszédhang/ másodperc 
volt, ami a mai magyar köznyelvben normál értéknek tekinthető (vő.: 
Gósy 1991).

A teljes vizsgált korpusz 1600 ismételt bemondásra és környezetre 
átlagolt szegmentum-sorozatot tartalmazott; például a [kot] CVC kap
csolat a kötés, kötet; a [mez] a hómezők, lemezért szavak megfelelő 
hangjainak átlagából állt elő. A vizsgált szekvenciák Cl[i/e/o]C2 fel
építésűek voltak, ahol C2 a) zöngés/ zöngétlen rés- vagy zárhang, 
illetve nazális; b) hosszú mássalhangzó, c) egyszerű mássalhangzó <-» 
mássalhangzó kapcsolat (azaz a magánhangzó a szóban jobbról 
nyílt/zárt szótagban fordult elő); s különböztek a többségében 2-3 
szótagú szavak szerkezetében elfoglalt helyük vagy mondatbeli pozí
ciójuk szerint (a mondat első, nem első és nem utolsó, valamint utolsó 
szekvenciája). A magánhangzók megválasztását az indokolta, hogy a 
korábbi szakirodalmi adatok alapján leginkább eltérően viselkedő 
hangzókat akartuk vizsgálni, így a célszótagokban a legrövidebb spe
ciális időtartamú [i] és a leghosszabbaknak bizonyult [e, o] szerepeltek 
(Kassai 1982). A van Santen (1992) által „single factor independence 
o f the vowel factor ” (magánhangzó függetlenség) alapelvnek nevezett 
összefüggés alapján azt feltételeztük, hogy a vizsgálat eredményei va
lamennyi fonológiailag rövid magánhangzó időtartam-változásaira jel
lemző összefüggéseket tárnak fel. A „magánhangzó függetlenségé
nek” alapelve ugyanis azt mondja ki, hogy a magánhangzók minden 
szövegben ugyanazon, a specifikus időtartamuknak megfelelő sor
rendben fordulnak elő, ezáltal a kontextus tényezőinek hatására azo
nos irányú változást mutatnak.

A következetesen egységes szegmentum-határok megállapításához 
egy fél-automatikus szegmentálási segédeszközt vettünk igénybe, a 
Segmentation and Labelling Automatic Module (SLAM) elnevezésű 
szoftvert (Cosi 1993). A program három lépcsőben dolgozza fel a 
16000 Hz-en digitalizált jelet. Az első fázisban szűrési eljárásokkal 
igyekszik az emberi hallószerv feltételezett működésének megfelelően
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átalakítani a hanghullámot. Az eljárás eredménye egy az 1. ábrán 
látható „eltorzított” spektrogram, amely azonban a hagyományos re-
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l . ábra
Az idősek hangsor automatikusan kijelölt szegmentum-határa

gisztrátumoknál jobban kiemeli a szegmentumok határait. A második 
fázisban a SLAM megkeresi a hangsor akusztikai töréspontjait (az 1. 
ábra oszcillogramján látható vonalak). Az eljárás, az automatikus 
szegmentáló programokra általában jellemző módon, a konvencionális 
szegmentum-határoknál több töréspontot jelez. A végső feldolgozási 
szakaszban a hasonló szeleteket klaszteranalízis segítségével csopor
tosítja, s ún. dendrogram formájában jeleníti meg. A program termé
szetesen lehetőséget nyújt az állandó auditív ellenőrzésre is.

Kísérleti eredmények
1. A mássalhangzó környezet hatása
A mássalhangzó környezet hatását mondat belseji 2-3 szótagú sza

vakban előforduló kvázi-minimális -  C 1-nek csak képzési módjában 
azonos -  C1VC2 kapcsolatok alapján elemeztük, például: a Kiszököm 
ötödikén hozzád, A csőszöket kedvelik a Tiszán <-> Kiszögez valamit

N* ■ » IW NM*«
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Áginak, Növöget a rózsa tövise; Megeszem az édeskés csemegét, Min
dent megeszik a piszok <-> Régen tegezett minden diákot, Nálunk 
nincs fedezet erre mondatok félkövérrel jelölt szekvenciái.

Az összevetések alapján a követő rés- és zárhangok hatásában álta
lános tendenciaként kitapinthatok a mássalhangzó zöngésségére és 
képzési módjára vonatkozó korábbi megállapítások: a magánhangzók 
rövidebbek zöngétlenek és zárhangok, mint zöngések, illetve réshan
gok előtt.

Ugyanakkor a 2. ábra, amely a zöngés/zöngétlen környezetet je l
lemző időtartam-arányokat foglalja össze, azt tükrözi, hogy a követő 
mássalhangzó zöngésségének hatása lényegesen nagyobb volt rés-, 
mint a zárhangok esetében. A réshangok előtti 22%-os (p<0,0001) 
időtartam-növekedéssel szemben a magánhangzók zöngés/zöngétlen 
zárhangok előtt átlagosan mindössze 3%-os, és jóval kevésbé követke
zetesen érvényesülő változást mutattak. Megvizsgáltuk, hogyan ala
kulnak a zárhangok időtartamai ugyanezen fonetikai helyzetben. 
Mindhárom zöngés/zöngétlen zárhang-párban a zöngés időtartama

1,6

zárhang réshang

2. ábra
A követő mássalhangzó zöngésségének hatása 

mondat belseji helyzetben
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volt a rövidebb ([t(59) = 4,107, p<0,0001]); az egyes mássalhangzókra 
kapott átlagok: [p]: 69,3 <-» [b]: 53,16; [t]: 72,43 <-> [d]: 62,54; [k]: 
66,4 [g]: 59,08 ms. A zöngés zárhangok átlagosan 18%-os rövidü
léséből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a hangsor belsejében a 
zár időtartama fontosabb produkciós korrelátuma a zárhangok zön- 
gés/zöngétlen szembenállásának, mint a megelőző magánhangzó idő
tartam-változása.

A mássalhangzó-kapcsolatok időtartam-módosító hatására kapott 
adatokat a 3. ábra összesíti. Megállapítható, hogy ez a fonetikai kon
textus is a rövid magánhangzók nyúlását váltotta ki. A hatás nazálisok 
előtt volt a legmarkánsabb: 24% (p<0,0001), ami nem tartalmazza a 
nazális + réshang kapcsolatok előtti pótnyúlás, például: közönség, 
adatait. Rés- és zárhangok esetében a különbség 9%-nak adódott (a 
kétmintás párosított t-próba adatai: t(54) = 3,26, p< 0,002).

3. ábra
A magánhangzók időtartama mássalhangzó-kapcsolatok előtt

20



A követő mássalhangzó hosszúságának tulajdonítható időtartam
változás vizsgálata, a korpusz CVC <-> CVC: párjaira vonatkozó ada
tok szerint a rövid magánhangzók átlagos időtartama hosszú mással
hangzók előtt nő (a kétmintás párosított t-próba szerint t(54) = 3,645, 
p<0,001). A növekedés tehát 10%-ot tett ki, s ennek mértékében a sta
tisztikai elemzés nem je lze tt különbséget a hangsúlyos/ hangsúlytalan 
helyzet között.

Figyelemre méltó a rövid magánhangzóknak a hosszú mássalhang
zók és mássalhangzó-kapcsolatok előtt mutatott azonos viselkedése. 
Feltételezhetjük, hogy az időtartam-viszonyokat a szótagstruktúra sza
bályozza: az indukált időtartam-változás iránya a hosszú mássalhang
zóknak a szakirodalomban sok vitát kiváltó VC$CV elemzését erősíti, 
vagyis azt, hogy geminátákról van szó, s így a hosszú mássalhangzó e- 
lőtti szótag zárt.

2. Hangsúly
A mondat belseji 2-4 szótagú szavakban előforduló CVC szekven

ciák elemzése szignifikáns különbséget jelzett a hangsúlyos és hang- 
súlytalan szótagok között (az egymintás t-próba eredménye: t(5 18) = 
3,240, p<0,001). A 4. ábrán bemutatott adatok tanúsága szerint a rövid 
magánhangzók időtartama a hangsúlyos szótagokban következetesen 
rövidebb. A hatás mértéke átlagosan 10%-ot tett ki.

Megvizsgáltuk, változik-e a hangsúlyos szótagbeli magánhangzó 
időtartama a szó szótagszámának függvényében. A hangsúlyos ma
gánhangzók időtartama csak az egy és két szótagú szavak összevetésé
ben volt nagyobb átlagosan 11%-kal (a kétmintás t-próba szerint t(28) 
= 4,320, p<0,0001). A 2-4 szótagú szavak hangsúlyos magánhangzói
nak időtartamát a szótagszám nem befolyásolta számottevően.

3. Hangsorban elfoglalt hely
A hangsor eleji pozíció hatásának értékeléséhez összevetettem a 

mondat első <-» nem első és nem utolsó szavának első szótagjában ej
tett magánhangzók időtartamát. A kvázi-minimális párok az 5. ábráról 
leolvasható szignifikáns (t(90) = 3,021, p<0,003), de csekély változást
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4. ábra
magánhangzó időtartama hangsúlyos (hs), szóbelseji (szb) és 

szóvégi (szv) helyzetben

5. ábra
A magánhangzók átlagos időtartama a mondat első szótagjában 

(INAB) és a mondat belsejében (MED)
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6. ábra
A magánhangzóknak (V F/M) és a mássalhangzóknak (C F/M) a 

mondat belseji előforduláshoz viszonyított aránya

mutatták. A hangzók időtartama átlagosan 6%-kal növekedett a mon
dat első szótagjában.

A hangsorvég időtartam-módosító szerepét ugyanazon szavak 
mondat belseji és mondat végi előfordulásai alapján elemeztük. A kor
pusz adatai arról tanúskodnak, hogy mondatvégi, szünet előtti helyzet 
jelentékenyen megnövelte a szegmentumok időtartamát. Az utolsó 
szótag magánhangzója a mondat belsejéhez képest 38%-os szignifi
káns nyúlást mutatott. Az időtartamok növekedése jellemzően az utol
só szótagra összpontosult, de kisebb mértékben, átlagosan 7%-os a- 
rányban kiterjedt az utolsó előtti magánhangzókra is. A nyúlás utolsó 
szótagon belüli eloszlása elsősorban a mássalhangzó artikulációs-a
kusztikai alkatának a függvényében, a 6. ábrán ábrázolt arányokban 
alakult. Megfigyelhető, hogy a magánhangzó + rés- és zárhang 
kapcsolatok belső időviszonyai a mondat belseji helyzethez képest
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átrendeződtek. A réshangok esetében felerősödött a zöngés/ zöngétlen 
mássalhangzók időtartam-különbsége; míg a zárhangok esetében meg
növekedett a magánhangzók időtartamában mutatkozó eltérés jelentő
sége. A magánhangzók zöngés zárhangok előtti 53%-os változásával 
szemben zöngétlenek előtt 38% -os növekedést tapasztaltunk (az egy- 
mintás t-próba adatai: t(51) = 2,549, p<0,014).

Összegzés
A rövid magánhangzók kontextusfuggő időtartam-módosulásában 

a vizsgált korpusz elemzése alapján a következő fontosabb összefüg
gések emelhetők ki.
• Zöngés/zöngétlen zárhangok előtt a zöngések előtti növekedés 

mondat belsejében nem következetes; a magánhangzó és mással
hangzó időtartamok negatív korrelációja felerősödik a hangsorvégi 
szó tagokban.

• Hangsor belseji zárt szótagokban -  mind mássalhangzó-kapcsola
tok, mind hosszú mássalhangzók előtt -  a rövid magánhangzók 
időtartama növekszik.

• A szó hangsúlyos szótagjában a rövid magánhangzók rövidülnek.
• A magánhangzók hangsor végi nyúlása zárt szótagokban is igen 

jelentős, a mondatvég egyik akusztikai jelölőjének minősíthető.
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