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MINT A FÉRFIAK?

Gocsál Ákos

Bevezetés
A mai kísérleti fonetika egyik -  meglátásunk szerint jelentős fejlő

dés előtt álló -  ága azzal foglalkozik, hogy megállapítsa, melyek azok 
a beszédparaméterek, amelyek egy adott beszélőnek rá jellemzően a 
sajátjai. Hasonló kérdések már régebbi idők nyelvészeit is foglalkoz
tatták. Sapir (1971) eredetileg 1927-ben írott dolgozatában például a 
beszélő személyisége és egyes fonetikai paraméterei között vélt kap
csolatot felfedezni, mondván, „a pszichofizikai organizmus egy egy
séges egésznek tekinthető, általános megfontolások alapján bizonyo
sak lehetünk abban, hogy a személyiség mivoltát nyomozva a beszéd
hangnak is jogunk van fontosságot tulajdonítani”. Nyilvánvaló azon
ban, hogy e megállapítás -  megfelelő kísérleti apparátus híján -  pusz
tán szubjektív benyomások alapján fogalmazódott meg, így ma leg
feljebb tudománytörténeti érdekességként, esetleg ma is érvényes 
problémafelvetésként vagy hipotézisként értelmezhető.

A hazai szakirodalomban már az 1970-es években is jelent meg 
olyan tanulmány, amely a hangképzés egyes egyéni sajátosságait kí
sérletileg dolgozta fel (Olaszy 1979). A problémakör rendszeres ku
tatása azonban csak a 90-es évek közepétől indult meg, elsősorban az 
egyén hangszínezetének vizsgálatára összpontosítva (Gósy 1995, 
1999).

Az egyéni hangképzési sajátosságokat azonban érdemes szélesebb 
összefüggésben is vizsgálni. Már Sapir is felvetette idézett művében, 
hogy a beszédnek vannak társadalmilag, közösségileg meghatározott 
paraméterei is, amelyeket az egyén beszédsajátosságainak vizsgálata
kor figyelembe kell venni. Sapir felvetését továbbgondolva azt mond
hatjuk, hogy az egyes beszélő tagja a tágabb értelemben vett nyelvi 
közösségnek, de azon belül bizonyos, jól megkülönböztethető cso
portoknak is, s ezek szintén befolyásolhatják hangképzési sajátossá
gait. (Ilyen csoportokat határoz meg többek között az életkor, a nem,
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de a beszélő nyelvjárása is.) Ha tehát meg tudjuk állapítani, hogy fo
netikai szempontból melyek az említett csoportok jellegzetességei, 
akkor várhatóan képesek leszünk arra is, hogy meghatározzuk, melyek 
azok az akusztikai tulajdonságok, amelyek ténylegesen a beszélő sa
játosságai, és melyek azok, amelyek nagy valószínűséggel abból 
adódnak, hogy az illető egy adott csoporthoz tartozik. Az egyes sze
mélyek hangjának vizsgálatakor tehát három fő befolyásoló vagy ala
kító tényezőt kell megkülönböztetni: 1. a szélesebb értelemben vett 
nyelvi közösséget, azaz annak nyelvhasználati normáit, 2. az említett 
szűkebb csoportokat (amelyek biológiai és szociokulturális alapon 
különböztethetők meg; nyilvánvaló, hogy mindenki egyszerre több 
ilyen csoportnak is tagja) és 3. a beszélő egyénileg jellemző beszéd
sajátosságait.

Férfi-nő különbségek a hangképzésben
A hangképzés szempontjából az egyik legkönnyebben észrevehető 

és mérhető különbség a beszélő neméből adódik. A fonetikai szakiro
dalmak a férfiak alaphang-magasságát általában 100-200 Hz, a nőkét 
150-300 Hz közé teszik. Megemlítendő, hogy egyes nyelvi közössé
geknél még nagyobb mértékű a különbség: japán anyanyelvű női be
szélőknél az alaphang frekvenciája a 400 Hz-et is elérheti (Chan 
1998). Az alaphang magasságában tapasztalható eltérések mellett 
azonban a felhangszerkezet sem egyforma: még ha azonos formáns- 
struktúrákat is feltételezünk, a felhangok eloszlásában mutatkozó kü
lönbségek -  férfiaknál sűrűbbek, nőknél ritkábbak -  más hangszínér- 
zetet fognak eredményezni (vö. Subosits 1984).

A férfi és női ejtésű magánhangzók formánsadatait több helyen is 
megtaláljuk (magyarra például Gordos-Takács 1982, Kassai 1998). 
Az FlxF2-síkon jól illusztrálhatok az eltérések. Az így megfigyelhető, 
a nők esetében valamivel nagyobb mértékű formánsadat-szóródásokat 
-  angol korpuszon -  Diehl és társai (1996) vizsgálták. Megállapításuk 
szerint a jelenség oka gyakran az, hogy ha az alaphang viszonylag 
magasabb, akkor az az első formánst „eltakarja”, megzavarja, és az 
így képzett magánhangzók kevésbé lesznek érthetők, tehát a tisztább 
ejtés miatt a formánsnak is „vándorolnia” kell. (Vö. az „elégséges 
kontraszt” -  sufficient contrast -  hipotézisét ugyanott.)
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Több olyan kutatás ismeretes, amelyek a férfiak és a nők hangkép
zésében tapasztalható eltéréseket az életkor függvényében is vizsgál
ták. Az életkor előrehaladtával mindkét nem esetén csökken az alap
hang magassága, idősebb férfiaknál azonban, kb. 65 éves kor felett 
hangmagasság-emelkedés figyelhető meg (Beck 1999). A hazai szak- 
irodalomban Balázs (1993) két ismert színész (Páger Antal és Dajka 
Margit) fiatal- és időskori hangmintáival végzett mérései szolgáltak 
hasonló eredménnyel, kiegészítve azzal a megállapítással, hogy a női 
beszélő esetén a beszédhangok idős korra 1500, a férfi esetén 500 Hz- 
cel keskenyebb frekvenciasávban jelentek meg, mint a fiatalkori hang- 
felvételeken.

Balázs Boglárka említett kutatásában a beszédminták időszerkeze
tét is vizsgálta, ennek eredményeként az 1. táblázatban közölt adatokat 
kapta.

1. táblázat: Páger Antal és Dajka Margit beszédmintáinak tempó- és 
szünettartás-értékei (Balázs 1993)

Kor Páger Dajka
tempó (hang/s) fiatal 12,3 13

idős 8,6 11
szünettartások fiatal y X
száma idős 8y 5x

A táblázatból leolvasható, hogy fiatal- és időskorban is magasabb 
beszédtempó adódott a női beszélő esetén. A szünettartások száma az 
életkor előrehaladtával megnövekedett, ami a férfi beszélő esetén na
gyobb arányúnak mutatkozott. (Sajnos az azonban nem derül ki az 
adatokból, hogy ténylegesen mennyi szünetet tartottak a beszélők, ha 
ugyanis például x=5 és y=3, akkor a női beszélőnél mindkét esetben 
több lesz a szünettartások száma, fordítva viszont a férfinél lesz több 
szünet.)

Külföldi eredményeket ismertetve Gósy (1997) is megemlíti, hogy 
például angol anyanyelvű beszélők esetén a nők kissé gyorsabb be- 
szédünek bizonyultak.
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Felmerül tehát a kérdés, hogy a férfiak és a nők beszédtempói kö
zötti eltérés statisztikailag is szignifikáns-e. Vajon igazuk van-e azok
nak, akik a nőket hétköznapi tapasztalataik alapján gyorsabb beszédü- 
eknek tartják a férfiaknál? Az itt ismertetendő kutatásban erre a kér
désre keressük a választ.

A kutatás tárgya, hipotézisek
A kutatás tárgya férfiak és nők spontán beszédének időszerkezete. 

Mérésekkel és számításokkal az azonos, illetve eltérő beszédparaméte
reket keressük. Az adatok feldolgozása során statisztikai módszereket 
is alkalmazunk, ezért nullhipotézist fogalmazunk meg: azt állítjuk, 
hogy a vizsgált férfiak és nők spontán beszédének időszerkezete nem 
tér el egymásétól, mivel azonos nyelvközösséghez tartoznak. Részle
tesebben: hipotetikusan állítjuk, hogy nem tapasztalunk eltérést a be
szédtempóban, az artikulációs tempóban, a szünettartásban, a hezitálá
sok időtartamában és az artikulációs hatásfokban.

A kísérleti személyek, a kutatás módszere
A kutatás során 30 főtől (15 férfi, 15 nő) kértünk spontánbeszéd

mintákat. Az adatközlők mindannyian a Pécsi Tudományegyetem 
tanárszakos hallgatói, 18-25 év közöttiek, magyar anyanyelvűek. A 
hangfelvételek készítésekor a kísérleti személyek számára nem hatá
roztuk meg a beszéd témáját. Egyedül az volt a megkötés, hogy egy 
számukra „könnyű” témáról beszéljenek, tehát amin nem kell sokat 
gondolkodni. (így az időigényesebb makrotervezési folyamatok nem 
befolyásolják a beszéd időszerkezetét, vö. Gósy 1998.) Fontos szem
pont még, hogy a beszélők a beszéd témájához érzelmileg semlegesen, 
vagy legalábbis ne szélsőségesen viszonyuljanak, ellenkező esetben 
ugyanis az érzelmi állapot befolyásolhatja a vizsgált beszédparaméte
reket (Scherer 1995).

Az általában 3-5 perc hosszúságú hangfelvételekből beszélőnként 
1-1 percnyi szakaszokat számítógépen, WAV-formátumban rögzítet
tünk, majd a Snack 2.0 program segítségével megmértük az alábbi 
paramétereket:
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• a beszédminta hosszát,
• a beszédhangok számát,
• a csendes szünetek időtartamát,
• a kitöltött szünetek (hezitálások) időtartamát,
• a nyújtások időtartamát.

A fenti paraméterek ismeretében mindegyik beszélőnél kiszámítottuk:

• a beszédtempót,
• az artikulációs tempót,
• a szünetek időtartamát a beszédminta hosszának százalékában,
• a hezitálások időtartamát a beszédminta hosszának százalékában,
• az artikulációs hatásfokot.
Az artikulációs hatásfok az artikulációra fordított idő és a beszédminta 
teljes hosszának hányadosa, amely egy 0 és 1 közötti szám (Gocsál 
2000) .

A beszéd közben előfordult hangnyújtások adatait a tempóértékek 
kiszámítása során figyelembe vettük, azonban mivel nem jelentkeztek 
nagy számban, további számításokhoz nem használtuk fel azokat.

A mért adatok
A mérések során kapott adatokat grafikusan ábrázoltuk, mégpedig 

a következőképpen. Az egyes beszédparaméterek szóródási tartomá
nyait azonos szélességű intervallumokra osztottuk fel, majd megje
löltük, hogy az egyes intervallumokba hány férfi, illetve női beszélő 
beszédadatai esnek. így az egyes beszédparaméterek statisztikai el
oszlása vizuálisan is könnyen összehasonlítató. Az összes beszédpa
raméter (30 x 5=150 számadat) közlésétől eltekintünk.

A grafikonokon a tempóértékeket beszédhang/másodpercben, a 
szünettartást és a hezitálást százalékban tüntettük fel.

65



Gocsál Ákos

7,01- 8,01- 9,01- 10,01- 11,01- 12,01- 13,01- 14,01- 
8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00

□ Férfi
□ Nő

1. ábra
A beszédtempó-értékek eloszlása (hang/s-ban)

□ Férfi
□ Nő

2. ábra
Az artikulációs tempó értékeinek eloszlása ("hang/s-ban)
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3. ábra
A szünettartás értékeinek eloszlása 

(a beszédminta hosszának százalékában)

□ Férfi
□ Nő

4. ábra
A hezitálás értékeinek eloszlása 

(a beszédminta hosszának százalékában)
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6
5
4
3
2
1
0

□ Férfi
□ Nő

0,56- 0,61- 0,66- 0,71- 0,76- 0,81- 0,86-
0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90

5. ábra
Az artikulációs hatásfok értékeinek eloszlása

A kutatás adatainak értékelése
1. A beszédtempó értékeit ábrázoló grafikon eltéréseket mutat a 

férfiak és a nők között. Ez a szóródási tartományoknál a legszembetű
nőbb: a férfiaknál 7,43-14,3 hang/s, míg a női beszélőknél 9,15-13,18 
hang/s volt. A szóródás számértéke a férfiaknál 1,87, a nőknél 1,26 
(standard deviáció, a továbbiakban SDf illetve SDn Értelmezését lásd 
például Falus-Öllé (2000)). A beszédtempó szempontjából tehát a nők 
egységesebb csoportot alkotnak. A mért adatok alapján az átlagos 
beszédtempó a férfiaknál 10,3 hang/s, a nőknél 11,11 hang/s, tehát 
átlagosan valamennyivel gyorsabb a nők beszédtempója. A különbség 
szignifikanciaszintje /?=0,17, ami statisztikailag nem jelent szignifi
káns különbséget, de megközelíti azt.

A férfiak alacsonyabb beszédtempó-értékeire az artikulációs tempó 
és a szünettartás adatainak elemzésével kapunk magyarázatot.

2. Az artikulációs tempó értékeinek eloszlását ábrázoló 2. ábráról 
leolvasható, hogy ebben az esetben jóval kisebb a szóródások közötti 
eltérés. A szóródási tartomány férfiaknál 11,63-16,98 hang/s, nőknél 
11,87-15,76 hang/s. Az átlagos artikulációs tempó férfiaknál 14,53 
hang/s, nőknél 14,32 hang/s. (SDf=l,48; SDn=l,09). Ez az eredmény 
annak köszönhető, hogy a leggyorsabban beszélő férfiak gyorsabban 
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beszélnek, mint a leggyorsabban beszélő nők, akik közül senki sem 
lépte túl a 16 hang/s-os sebességet. Az átlagok közötti különbség nem 
szignifikáns, bár a nők itt is egységesebb csoportot alkotnak. Ebből 
adódóan a beszédtempóknál kapott különbség okát a szünettartásnál 
kell keresnünk.

3. A szünettartás értékeiről a 3. ábra alapján megállapítható, hogy a 
különböző nemű beszélőknél jelentős különbségek mutatkoznak. Le
olvasható, hogy a női beszélők esetén -  egy kivételével -  a beszéd 
időtartamának legfeljebb 25%-a volt csendes szünet, míg 25%-nál 
nagyobb arányú szünet 7 férfinél volt tapasztalható. A szünettartás 
átlagos értéke a férfiaknál 23,8%, nőknél a 18,44% volt, eltérésük 
p=0,026 szinten statisztikailag is szignifikáns. A szóródási tartomány 
a férfiaknál 10,44-32,48%, a női beszélőknél 8,93-31,47% 
(SDf=6,17; SD„=6,19).

4. A hezitálások eloszlásában mutatkozó különbségek (4. ábra) 
nem szignifikánsak, bár a grafikonról leolvasható, hogy a férfiak ese
tében valamivel gyakoribbak (átlagosan 3,5%, míg a nőknél 2,1% volt 
a hezitálások aránya). Megjegyzendő, hogy az egyik férfi esetében 
12,72 %-os hezitálást tapasztaltunk, ami igen zavaró lehet a beszéd
folyamatok során, és különösen azért elgondolkodtató az ő esete, 
ugyanis pedagógusi végzettséget fog szerezni.

5. Az artikulációs hatásfokot ábrázoló grafikon (5. ábra) alapján 
megállapítható, hogy a férfiak és a nők hatásfok-értékei jelentősen 
elkülönülnek. Az átlagérték férfiaknál 0,70; a női beszélőknél 0,77; 
eltérésük p=0,015 szinten szignifikáns. A szóródás tartománya: férfi
aknál 0,59-0,87; nőknél 0,66-0,88 (SDf= 0,084; SDn=0,061; tehát itt 
is valamivel egységesebb csoportot alkotnak a nők).

Következtetések, további kérdések
Az előzőekben megfogalmazott nullhipotézisek közül kettőt -  a 

szünettartással és az artikulációs hatásfokkal kapcsolatost -  sikerült 
megcáfolni, azaz e két beszédparaméter szempontjából a férfiak és a 
nők nem alkotnak egységes csoportot. A kutatás során kapott adatok 
további összevetéséből az állapítható meg, hogy összességében a női 
beszélők nem artikulálnak gyorsabban, mint a férfiak. Az artikulá
ciós hatásfoknál tapasztalt szignifikáns eltérés viszont azt jelzi, hogy a
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hölgyek jobban használják ki a rendelkezésre álló időt, azaz ugyan
annyi idő, például 1 perc alatt több hangot ejtenek ki (így több szót is). 
Ebből adódóan női beszélő esetén a hallgatót több információ éri, 
figyelmét, percepciós mechanizmusait valamivel jobban leköti, igény
be veszi a hallott beszéd mentális feldolgozása. Bár erre vonatkozóan 
nem végeztünk kísérletet, valószínűsíthető, hogy a kevesebb szünettel, 
de azonos artikulációs sebességgel beszélő egyént a hallgatók gyor
sabb beszédűnek ítélik, mint azt, aki ugyanolyan sebesség mellett több 
szünetet tart. Ha ez igaz, akkor feltételezhetően megtaláltuk az okát 
annak, hogy néhányan miért vélik a hölgyeket gyorsabb beszédűnek. 
Természetesen -  ahogy a fenti adatokból is kiderül — találkozhatunk 
valóban gyors beszédű nőkkel, de gyors beszédű férfiakkal is.

De mi lehet annak az oka, hogy a női beszélőknél szignifikánsan 
kevesebb időt tesznek ki a szünetek?

Az egyik lehetséges magyarázat a beszédtervezési mechanizmusok 
működésének eltérése lehet. Ismeretes, hogy a szünetek -  többek kö
zött -  levegővételhez, illetve a mondanivaló elrendezéséhez, nyelvi 
formába öntéséhez, megtervezéséhez szükségesek (Gósy 1997). A 
beszédtervezés makro- és mikroszintű folyamatairól tudjuk, hogy azok 
párhuzamosan történnek, így a spontán beszédben a beszédkivitelezés 
során különböző agrammatizmusok jelennek meg (Gósy 1998). Hi
potetikusan tehát megfogalmazható, hogy ha valakinek a spontán be
szédében kevesebb szünetet találunk, akkor -  legalábbis bizonyos 
fajta -  agrammatizmusok nagyobb számban fognak jelentkezni. Ha 
ezt sikerülne igazolni, akkor bebizonyosodna, hogy a beszédszünet 
egyik további funkciója a beszédtervezés és -kivitelezés párhuzamos 
működéséből adódó paradoxon legalább részleges feloldása, azaz 
törekvés e folyamatok vagy egyes részeik szeriális jellegű működteté
sére. Elképzelhető tehát, hogy a férfiaknál talált szignifikánsan na
gyobb arányú szünettartás éppen ebből adódik. Ennek bizonyításához 
azonban meg kell vizsgálni a beszédmintákban található agrammatiz- 
musokat, azok típusait és előfordulásait is.

Második lehetséges magyarázatunk az, hogy egyes beszélők szü
nettartás helyett, esetenként inkább kimondanak még néhány aktivált 
szót vagy kifejezést az előző „makroelemhez” kapcsolódóan, miköz
ben már a következő kifejezni kívánt gondolatot készítik elő -  ami 
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egy különleges kompenzációs stratégia lehet a szünetek csökkentésé
re. Ha ez igaz, akkor a női beszélőknél nagyobb számban kell ezzel 
találkoznunk. (Meglátásunk szerint -  pszicholingvisztikai és nem fo
netikai szempontból -  indokolt lenne megfontolni a csendes szünet és 
a hezitálás mellett a „szóbeli hezitálás” bevezetését. Arra gondolunk, 
hogy a „hát hogy is mondjam...”, „igazság szerint itt arról lenne szó, 
hogy... szóval nézzük csak...” stb. típusú megnyilvánulásoknak gya
korlatilag ugyanaz a funkciója, mint a „sima” hezitálásoknak, ugyanis 
itt is tervezési folyamatok zajlanak a háttérben, miközben a beszélő 
magánál kívánja tartani a szót.)

Harmadik lehetséges magyarázatunk pedig az, hogy a női beszélők 
esetén a beszédtervezés és -kivitelezés paradoxona kevésbé áll fenn, 
mint a férfiaknál. Ha az ő esetükben a kisebb mértékű szünettartások 
mellett kevés agrammatizmust is találunk, ez azt fogja jelenteni, hogy 
náluk a makro- és mikrofolyamatok összehangoltabbak, könnyebben, 
gördülékenyebben működnek párhuzamosan.

A kapott eredmények azonban másra is felhívják a figyelmet. A 
fonetikai szakirodalmakban -  amikor például a szerzők a köznyelvi 
beszéd tempójáról írnak -  gyakori, hogy végeredményként csupán 
egyetlen átlagértéket jelölnek meg. Egyetlen középérték azonban nem 
tudja jellemezni a populáció egészét, mivel a szélsőséges esetekről és 
a különböző paraméterek eloszlási adatairól nem ad számot. Ahogy a 
méréseink is igazolták, a szóródás különböző mérőszámai olyan to
vábbi különbségeket mutathatnak ki, amelyek jelentősek lehetnek a 
nyelvközösségen belüli csoportok -  és így az egész nyelvközösség -  
beszédjellemzőinek árnyaltabb megismerésében.

Az ismertetett kutatás következtetései egy kiválasztott korosztályra 
és társadalmi rétegre érvényesek — bár az artikulációs hatásfokban 
tapasztalt eltérések korábbi adataink alapján idősebb korban is fenn
állnak (Gocsál 2000). Ahhoz, hogy megállapításainkat szélesebb kör
ben lehessen általánosítani, még további, hasonló kutatásokra lenne 
szükség, kiegészítve pszicholingvisztikai kísérletekkel. Ezek segítsé
gével ugyanis nemcsak nyelvi közösségünkről tudunk meg többet, de 
egyéni beszédjellemzőink vizsgálatához is fontos adatokkal szolgál
hatnak.
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