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MAGÁNHANGZÓNYÚJTÁSOK 
AKUSZTIKAI FONETIKAI PARAMÉTEREI 

A SPONTÁN BESZÉDBEN

Bóna Judit

Bevezetés
A spontán beszédben előforduló megakadásoknak két fő típusuk van: i . bi

zonytalanságból származók és 2. hibák. A bizonytalanságból származó meg
akadások gyakoribbak a beszédben, mint a hiba típusúak; az előbbi kategóri
ába tartoznak bizonyos néma szünetek, a hezitálás, a töltelékszavak, az ismét
lés, az újraindítás, a szünet a szóban és a nyújtás (Gósy 2005; Huszár 2005). 
Jelen tanulmányunkban ez utóbbi jelenséget, a magánhangzókon megjelenő 
nyújtást elemezzük.

A spontán beszédben gyakran előforduló nyújtás a mentális lexikon aktivá
lásának nehézségére utal, de jelezheti azt is, hogy a beszélő nehezen találja a 
megfelelő grammatikai formát. Az idegen nyelvű szakirodalom gyakran a he
zitálás kategóriájába sorolja a nyújtás jelenségét (Giannim 2003; Peters 
2003); vagyis ezek a tanulmányok a magyar hezitálásnak megfelelő kitöltött 
szünet jelenségét egyszerre tárgyalják a nyújtással, így is hangsúlyozva a két 
jelenség hasonlóságát. Gósy Mária (2003a) egy kétórányi spontánbeszéd- 
korpusz elemzése során megállapította, hogy a magyar nyújtások döntő több
sége a névelőkön jelentkezik, és sokkal gyakrabban fordul elő magánhangzó
kon, mint mássalhangzókon. A statisztikai elemzés szerint a szavakban je
lentkező szünetek megjelenése szignifikánsan összefügg a nyújtásokkal. 
Horváth (2007) spontán narratívákat és egy társalgást vetett össze a megaka
dások szempontjából, és azt találta, hogy a narratívákban a nyújtások 53%-a 
névelőkön jelenik meg, a társalgásban azonban ez az arány lecsökken, és a 
kötőszavakban, illetve a főnevekben előforduló nyújtások aránya megnő 
(névelőn: 20,6%; kötőszón: 22,1%; főnevekben: 17,6%).

A jelenség konkrét akusztikai paramétereinek meghatározása hiányzik 
mind a hazai, mind a nemzetközi fonetikai kutatásokból; általában akkor be
szélünk nyújtásról, ha a szegmentális szint valamely beszédhangja túl hosszú 
időtartamban valósul meg. Kérdés azonban, hogy milyen hangidőtartam szá
mít extrém hosszúságúnak; a spontán beszédben ugyanis a beszédhangok 
igen változatos tartamban fordulnak elő. Ez azt jelenti, hogy a spontán be
szédben vannak olyan, az átlagostól hosszabb hangidőtartamok, amelyeket 
nem ítélünk nyújtásnak.
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Minden beszédhangnak meghatározható a specifikus időtartama, amely a 
beszédképzés „legsemlegesebb szintjén” jellemzi a hangot (Olaszy 2000). Ez 
azt az alapidőtartamot jelenti, amelynek kialakulásában csak az artikuláció 
játszik szerepet. A szegmentális szint időviszonyait azonban még számos té
nyező befolyásolja: bizonyos nyelvspecifikus fonetikai szabályok, a beszéd
hang minősége, a hangkörnyezet, a hangsor terjedelme, a beszédhang helye a 
hangsorban, illetve egyes szupraszegmentális tényezők (beszédtempó, hang
súly, hangerő, beszéddallam -  Laziczius 1944; Magdics 1966; Kassai 1982; 
Kovács 2002; Gósy 2004; Olaszy 2006).

A beszédhang minősége úgy érvényesül a hangidőtartamban, hogy a ma
gánhangzók időtartama fordítottan arányos a nyelvállás fokával; a veláris 
magánhangzók hosszabbak, mint a palatálisok; és a labiális magánhangzók 
hosszabbak, mint az illabiálisok. A hangsor belsejében a magánhangzók 
hosszabbak a zöngés zárhangok, a zöngés réshangok és az approximánsok 
előtt (Gósy 2004); de növekszik a hangidőtartam a mássalhangzó-kapcsola
tok és a hosszú mássalhangzók előtt is (Kovács 2002). A hosszabb hangso
rokban az ugyanazon kontextusban előforduló magánhangzó időtartama rö- 
videbb, amint azt a többször megismételt klasszikus kísérlet is bizonyítja a 
tát, tátog, tátogat, tátogatok, tátogatóknak szósorral (Gombocz-Meyer 1909
-  idézi Gósy 2004 - ; Tarnóczy 1974; Kassai 1993).

A hangnak a szóban elfoglalt helyéről és az időtartam összefüggéséről meg
oszlanak a vélemények. Mivel a magyar kötött hangsúlyozású nyelv, így a 
szó szerkezetében elfoglalt hely a hangsúly befolyásoló hatását is jelzi. Ko
vács (2002) szerint nincs statisztikai különbség a szó eleji és a szó végi magán
hangzók, azaz a hangsúlyos és hangsúlytalan pozícióban álló magánhangzók 
időtartamában. Bata (2007) a spontán beszédre mért adatai alapján kijelenti, 
hogy a szó belsejében a legrövidebbek a magánhangzók, a szó végén pedig a 
leghosszabbak. Ez a hatás a legjelentékenyebb a magánhangzók kontextusfüg
gő időtartam-változásaiban, és egyben a mondatvég akusztikai jelölőjének te
kinthető (Kovács 2002, Yang 2003). Ezenkívül a hangmagasság változása, il
letve a hangerő növekedése is időtartam-növelő hatású lehet (Gósy 2004).

A magyar nyelvre vonatkozóan eddig csak két kisebb vizsgálat született a 
spontán beszéd hangjainak időtartamát illetően. Olaszy Gábor (2006) egy rá
dióból rögzített kb. 4 perces riportban elemzi a hangidőtartamokat, Bata Sa
rolta (2007) pedig egy 6 perces -  szintén rádióműsorhoz felvett, de vágatlan
-  többszereplős társalgást vizsgál. Mindketten megállapítják, hogy a spontán 
beszéd szegmentális szintjén előforduló időtartamok hasonlóak a felolvasott 
beszédben előforduló időtartamokhoz, vagyis a két beszédtípus közötti időzí
tési különbséget a szupraszegmentális szinten kell keresni. Az említett méré
sek eredményei az 1. táblázatban olvashatók.

Bata megállapítja, hogy az extrém hosszúságú hangidőtartamok gyakran 
megakadásjelenségek, amelyeket sokszor szünet előz meg vagy szünet követ.



Magánhangzónyújtások akusztikai fonetikai paraméterei... 101

1. táblázat: A magánhangzók időtartamai a spontán beszédben
Olaszy (2006:118) alapján 

Átlag Min. Max. Előfordulás 
(ins) (ms) (ms) (db)

Átlag
(ms)

Bata (2007:27) alapján 
Min. Max. Előfordulás 
(ms) (ms) (db)

e 68 27 179 185 77 25 246 340
a 70 34 132 101 84 28 474 306
h 65 45 111 19 65 25 135 51
o 71 29 149 131 69 19 181 240

54 22 97 52 70 19 259 166
ü 61 28 81 16 78 38 146 16
ö 80 59 119 18 83 33 141 26

Ezen vizsgálatok és saját mérési tapasztalataink alapján feltételezzük, hogy 
a nyújtás produkcióját és percepcióját nem csak a hangidőtartamok befolyá
solják. Egyrészt előfordulhat, hogy ugyanazon hangidőtartam egy fonetikai 
környezetben vagy adott beszédtempó esetén nyújtás, azaz megakadásjelen
ség, míg egy másik esetben -  például lassabb beszédtempó esetén -  nem 
megakadás, csupán az artikulációs sajátosságok természetes következménye. 
A hangidőtartamok megnyújtása egyéni beszédsajátosság is lehet, ilyenkor 
hiba lenne őket megakadásjelenségnek tekinteni.

Feltételezzük, hogy a nyújtás percepciója függ a hallgatótól is, illetve az 
észlelést az időtartamon kívül más tényezők is befolyásolják. Mérések, anno- 
tálás közben figyeltünk fel arra, hogy sokszor ugyanabban a hanganyagban a 
különböző lejegyzők más és más hangokat jelölnek nyújtásnak. Egy megaka
dásjelenségek észlelését vizsgáló kísérletünkben azt az eredményt kaptuk, 
hogy a hallgatónak a legkevésbé a nyújtások és a grammatikai hibák tűnnek 
fel az online gyűjtéskor, a tesztlápon való jelöléskor pedig mindössze 20% 
volt a felismerési arány (Bóna 2006).

Hipotéziseink szerint tehát a nyújtás -  mint megakadás -  1. elsősorban per- 
cepciós jelenség; 2. a hangidőtartam önmagában nem elegendő az észleléséhez 
(sőt előfordulhat, hogy a hangidőtartam nem extrém hosszúságú, mégis nyúj
tást észlelünk); 3. percepciójában meghatározó szerepet tölthet be a hang
környezet, a kontextus, a beszédtempó és az intonációs szerkezet.

Kísérletsorozatunkban spontán beszédben előforduló nyújtások akusztikai 
szerkezetét vizsgáltuk; majd percepciós tesztet végeztünk, hogy meghatároz
zuk, mi befolyásolja a nyújtások észlelését.

Anyag, módszer, kísérleti személyek
Vizsgálatunkhoz három beszélő spontánbeszéd-felvételéböl (Markó 2005) 

kiválasztottunk tizenöt, nyújtást tartalmazó beszédrészletet, majd a Praat 4.3 
verziójú szoftver segítségével elemeztük a megnyújtott hangok időtartamát, 
megvizsgáltuk a kontextust (szakaszvégi hangnyújtás-e, megelőzi/követi-e 
szünet) és a beszéddallamot, illetve kiszámítottuk az artikulációs tempót.
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A percepciós teszthez az így elemzett nyújtásokat tágabb szövegkörnye
zetükkel [körülbelül egy virtuális mondatnyi (vö. Gósy 2003b) szöveggel] 
együtt kivágtuk a felvételből, és az egyes mondatok között mintegy öt má
sodperc szünetet hagyva összeállítottuk a hanganyagot. A tesztbe két olyan 
beszédrészlet is került, amelyekben megítélésünk szerint nem szerepelt nyúj
tás. A tesztanyag elkészítésekor a kővetkező szempontokat vettük figyelem
be: a) csak a magánhangzónyújtásokat vizsgáltuk; b) a nyújtások különböző 
fonetikai pozíciókban, illetve a beszédszakaszok különböző részein fordultak 
elő; c) két-két nyújtás ugyanabban a virtuális mondatban szerepelt.

A kísérletben 45 bölcsészhallgató vett részt (8 férfi és 37 nő), életkoruk 
18-24 év közé esett. A kísérleti személyek feladata az volt, hogy a tesztanyag 
kétszeri meghallgatása közben tesztlápon jelöljék a nyújtásokat. Az eredmé
nyeket összesítettük, majd összevetettük az akusztikai elemzés adataival. 
Megvizsgáltuk azt is, hogy miért jelöltek olyan helyen is nyújtást a kísérleti 
személyek, ahol mi nem észleltük a jelenséget. Az adatokon statisztikai elem
zést is végeztünk az SPSS 13.0 szoftverrel.

Eredmények
Az általunk nyújtásnak ítélt jelenségek akusztikai paramétereit a 2. táblá

zatban foglaltuk össze. A legrövidebb időtartamú nyújtás 209 ms hosszúságú 
volt, a leghosszabb 462 ms. A beszélők és a beszédrészletek artikulációs tem
pója 11,7-16,4 hang/s között mozgott. A nyújtást tartalmazó szavak dallam
menete az esetek döntő többségében lebegő volt.

2. táblázat: A nyújtások akusztikai paraméterei 
(a nyújtást félkövérrel szedtük; a néma szünetek időtartama zárójelben, a hezitálás a rá 

jellemző betűjelekkel, illetve szögletes zárójelbe tett időtartammal szerepel a
szövegben -  a számok ms-ban értendők -; a %-os érték azt mutatja, hogy az adott 

magánhangzó átlagos időtartamához képest mekkora a nyújtás tartama)

Sor
szám Beszéd részlet

A nyújtás 
tartama

ms %

Artikulációs
tempó

(hang/s)

A nyújtás 
dallama

í.
aa aki magyaráz az ööm [603] 
(555) hát egy egyenruhás ember
nek tűnik...

299 348 12,3 eső-lebegő

2.

egy (480) valamilyen kísérletben 
amiről nem sokat mondott (116) 
illetvee (128) fogalmam sincs 
hogy mi...

286 403 16,4 lebegő

3.
...bejártuk ott a szigeteket (537) 
mindennap máshol kötöttünk kii 
megnéztük aa (634) kisvárosokat

277 426 12,2 lebegő
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Sor
szám Beszédrészlet

A nyújtás 
tartama

ms %

Artikulációs
tempó

(hang/s)

A nyújtás 
dallama

4.
...bejártuk ott a szigeteket (537) 
mindennap máshol kötöttünk kii 
megnéztük aa (634) kisvárosokat

263 257 12,2 lebegő

5.
hát nem egy túl szép épület (854) 
dee (1112) a célnak biztos megfe
lel...

439 639 14 lebegő

6. iígy bármiről és ők ezt fölvették... 262 485 14,6 ereszkedő

7.
...két embert látunk (509) az 
egyik éppen mászik Jel (330) aaz 
ereszcsatornán

313 489 11,7 lebegő

8.
...egyedül (100) egy öö [264] do
log zavart Kapolcson aa (68) na
gyon rossz idő

222 270 11,7 lebegő-eső-
lebegő

9.
...amikor lementem akkor zuho
gott az eső és utánaa minden éj
szaka dideregtünk a sátorban...

317 556 14,5 lebegő

10.
...tehát viszonylag magasan jár 
(495) illetvee (110) öö [273] 
(444) aa jobb lábánál egy erkély 
található...

298 351 13,4 lebegő

11.

...tehát viszonylag magasan jár 
(495) illetvee (110) öö [273] 
(444) aa jobb lábánál egy erkély 
található...

462 745 13,4 lebegő

12.
meg hát későn is kerültünk min
dig ágyba (563) dee tényleg na
gyon jó  volt

307 569 14,2 lebegő

13.
lekéstük a buszt amivel akartunk 
jönnii (441) akkor öö [ 189] utána 
nem indítottak (386)...

209 348 13,9 lebegő

14.
akkor itthon voltam (141) két he
tet két és fél hetet (304) dee nem 
unatkoztam...

366 446 13,5 lebegő

15.
...csak egyet tudtunk megnézni 
(552) dee de azt lefényképeztük 
minden egyes oldaláról...

345 460 14,7 lebegő

A percepciós teszt során a kísérleti személyek összesen 106 különböző he
lyen jelöltek nyújtást, ezek 36%-ában (38 helyen) csak egy-egy személy ész
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lelte a jelenséget. (Összesen a 45 személytől a 106 helyen 1833 jelölést kap
tunk.) Az általunk nyújtásnak ítélt hangokat, azaz ugyanazokat, amelyeket mi 
is nyújtásnak azonosítottunk, 66%-ban jelölték meg. Az egyes nyújtások ész
lelésének arányát a 3. táblázatban olvashatjuk.

3. táblázat: A nyújtások észlelésének aránya
Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Észlelési arány (%) 58 7! 58 71 76 80 49 64 40 38 47 71 93 89 80

A Pearson-próba segítségével összevetettük a megnyújtott magánhangzók 
időtartamát és a felismerési arányokat. A statisztikai elemzés szerint nincs ösz- 
szefüggés a nyújtás időtartama és az észlelése között (p = 0,264, r = -0,177), 
vagyis nem az extrém hangidőtartam az egyedüli meghatározó a nyújtás per
cepciójában. A legtöbben (93%) a 13-as beszédrészletben található nyújtást 
azonosították, holott ez volt a legrövidebb időtartamú a vizsgált magánhang
zók között. A leghosszabb magánhangzót tartalmazó nyújtást (a 11 -es beszéd
részletben) pedig csak a kísérleti személyek 47%-a észlelte.

Felmerül a kérdés, hogy a jelenség percepcióját nem befolyásolja-e a be
szédhang minősége, hiszen az egyes magánhangzóknak különböző a specifi
kus időtartamuk (Olaszy 2000), illetve a spontán beszédben mért átlagos idő
tartamuk (vő. Olaszy 2006; Bata 2007). A 13-as beszédrészletben ugyanis 
egy i hang nyúlik meg; a 11 -es beszédrészletben pedig egy a. Ha összehason
lítjuk a specifikus hangidőtartamokat és a mért időtartamokat, akkor azt az 
eredményt kapjuk, hogy az / hang időtartama a specifikus időtartamának 2,6- 
szeresére változott, míg az a hang időtartama a specifikus időtartam 5,1- 
szeresére nőtt (vő. Olaszy 2000). Vagyis a beszédhang specifikus időtartama 
nem befolyásolja az extrém időtartamok észlelését. Nincs kapcsolat a beszéd
részletekben mért, nyújtást nem tartalmazó átlagos hangidőtartamok és a nyúj
tások között sem. (A százalékos időtartam-növekedések és a felismerési ará
nyok között a Pearson-próba szerint: p = 0,520; r  = —0,181.)

Ugyanakkor az elöl képzett magánhangzók nyújtásának felismerési aránya 
jóval nagyobb (73%), mint a hátul képzetteké (55%); annak ellenére, hogy a 
vizsgált időtartamok átlaga megegyezik (az elöl képzetteké 310 ms; a hátul 
képzetteké 313 ms). Ennek az lehet az oka, hogy az elöl képzett magánhang
zók időtartamának szórása kisebb, mint a hátul képzetteké, ezért jobban felfi
gyelünk az átlagostól való eltérésükre.

Megvizsgáltuk azt is, hogy az akusztikai környezet, azaz a nyújtás hang
sorban elfoglalt helye, illetve az előtte/utána álló szünettartás hogyan befo
lyásolja az észlelés arányát. Nem találtunk különbséget a szakaszvégen és a 
nem szakaszvégen előforduló nyújtások percepciójában (69% és 64%); míg 
11 százalékpontnyi különbség volt a névelőkön (58%), illetve más szavakban 
előforduló nyújtások (69%) felismerésében. Ez utóbbinak az lehet az oka,
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hogy mivel a névelőn előforduló nyújtás a leggyakoribb, a hallgató hozzá
szokott a jelenséghez, és nem figyel fel rá.

Öt olyan nyújtást találtunk, amelynek a környezetében nem fordult elő szü
net; két olyan esetet, amikor a nyújtást tartalmazó szó előtt és után is volt szü
net; négy esetben a nyújtás után állt szünet; négy esetben pedig a nyújtást tar
talmazó szó előtt volt szünet. A szünetek megjelenését az észlelési arányokkal 
összevetve azonban azt látjuk, hogy nincs egyértelmű összefüggés a két ténye
ző között. A 13-as sorszámú, legnagyobb arányban felismert nyújtást például 
441 ms-os néma szünet követi; míg a legkisebb arányban észlelt 10-es nyújtás 
után 110 ms-os néma szünet, majd 273 ms-os hezitálás és 444 ms-os néma szü
net áll. Ez utóbbit egy másik nyújtás követi, ami hatással lehet arra, hogy ennek 
a megakadásnak csak 38%-os a felismerési aránya. Feltételezhető ugyanis, 
hogy a szomszédos magánhangzók hosszúsága és szupraszegmentális szinten 
az artikulációs tempó gyorsasága is befolyásolja a nyújtás percepcióját. Ösz- 
szevetve azonban a hasonló fonetikai pozícióban levő nyújtások észlelését és 
artikulációs tempóját, nem találtunk összefüggést e között a két tényező kö
zött sem. (A Pearson-próba szerint sincs szignifikáns korreláció a felismerés 
aránya és az artikulációs tempó között: p = 0,143, r = 0,294.)

Megvizsgáltuk azokat az eseteket is, amelyeket a kísérleti személyek leg
alább fele nyújtásnak észlelt, bár mi nem ítéltük annak. A kísérleti személyek 
71%-a azonosított nyújtást az egyik olyan beszédrészletben, amelyben megíté
lésünk szerint egyáltalán nem szerepelt ez a jelenség. A beszédszakaszban 
(’szünettől szünetig tartó beszédjel’), amelyben a nyújtást észlelték, a magán
hangzók átlagidőtartama 105 ms volt. A kísérleti személyek által nyújtásnak 
észlelt hang (u) időtartama 142 ms, a szakaszzáró magánhangzó (a) időtartama 
234 ms volt. Ez utóbbit mindössze ketten azonosították nyújtásnak. A többi 
magánhangzó (e, á, o) időtartama 76-108 ms közé esett. A rövidebb hang nyúj
tásként való észlelésének az lehetett az oka, hogy a minimális időtartam-növe
kedés mellé intenzitásnövekedés (a beszédszakasz átlagos intenzitása és a nyúj
tásnak ítélt szótag átlagos intenzitása között 11 dB különbség volt), illetve szö
kő dallammenet járult. Ezek a szupraszegmentális jelenségek egyébként termé
szetszerűleg időtartam-növekedést vonnak maguk után. Ugyanakkor a szakasz
záró magánhangzó intenzitása átlagos maradt, és lebegő dallamú volt.

Egy másik esetben a 7-es számú beszédrészletben azonosított a kísérleti 
személyek 56%-a nyújtást. Ez a valódi nyújtást megelőző, szakaszzáró szó
tagban levő magánhangzó (e) volt, amelynek időtartamára 175 ms-ot mér
tünk. Bár ez a hangidőtartam is hosszabb, mint a spontán beszédben előfor
duló átlagos hangidőtartamok, mégsem ítéltük a mérések során valódi nyúj
tásnak. Ráadásul az általunk nyújtásnak tartott hangok közül a jóval hosszabb 
298-317-462 ms-os magánhangzókat sem ítélték 56%-ban valódi nyújtásnak 
a kísérleti személyek. Ennek a hangnak a nyújtásként való percepcióját az 
előzőhöz hasonlóan a minimális időtartam-növekedés mellett az intenzitás- 
változás (+ 7 dB a különbség a beszédszakasz átlagos intenzitásához képest)
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és a szökő dallam, illetve a többi esettel ellenkezőleg a szakaszzáró pozíció 
okozhatta. Ugyanakkor ezen tényezők egyike sem idézi elő önmagában a 
nyújtás azonosítását. Több szakaszzáró, szökő dallammenetű, nagyobb inten
zitású szótagban nem észleltek a kísérleti személyek nyújtást, amelyekben 
nem volt minimális hangidőtartam-növekedés.

Összegzés és következtetések
A nyújtás akusztikai fonetikai paramétereit első ízben próbáltuk meghatá

rozni a magyar nyelvre vonatkozóan, és tudomásunk szerint hasonló idegen 
nyelvű vizsgálat sem készült még. Bár kis számú beszédmintát vizsgáltunk, 
az akusztikai mérések és a percepciós teszt eredményeit összevetve a követ
kező megállapításokat tehetjük:

a) A nyújtás észlelésében nem pusztán a hangidőtartamok növekedése ját
szik szerepet (a leghosszabb nyújtást, amely az átlagos hangidőtartamokhoz 
képest 745%-os volt, a hallgatók mindössze 47%-a azonosította; míg a 257%- 
os időtartam-növekedést a hallgatók 71 %-a jelölte nyújtásnak); ugyanakkor ez 
az elsődleges akusztikai kulcsok egyike a jelenség azonosításához.

b) A nyújtás észlelése függ a magánhangzó képzésétől: az elöl képzett ma
gánhangzók nyújtását könnyebben felismerjük; feltételezhetően mert időtar
tamaik szóródása kisebb a spontán beszédben.

c) A névelőn előforduló nyújtásokat kevésbé észleljük, mint a más szófajú 
szavakban előfordulókat; aminek feltételezhetően az az oka, hogy a névelő
nyújtás a leggyakoribb a spontán beszédben.

d) A jelenség észlelésében szerepet játszik a beszédszakaszban elfoglalt 
pozíció, a beszéddallam és az intenzitás; de ezek pontos funkciójának megha
tározásához további részletes elemzések szükségesek.

e) Az előző megállapítások alapján kijelenthetjük, hogy a nyújtás elsősor
ban percepciós jelenség.

A nyújtás jelenségének pontosabb megismeréséhez további kutatásokra 
van szükség. Produkciójának és percepciójának vizsgálata nemcsak a beszéd
tervezési és -feldolgozási folyamatokba enged nagyobb bepillantást, de jelen
tősége lehet a beszédritmus természetének jobb megismerésében, s ezáltal a 
beszédtechnológiái alkalmazásokban is.
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