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A HANGSÚLY MEGJELENÉSÉNEK PERCEPCIÓS ÉS 
PRODUKCIÓS VIZSGÁLATA

Imre Angéla

Bevezetés
A fonetikai szerkezetek definiálásában (az intonáció mellett, illetőleg 

gyakran azzal együttesen) meghatározó a hangsúly, valamint a szünet. A be
szédfolyamatot értelmessé tevő és tagoló eszközök közül a legtöbbször a 
hangsúlyt említjük, mert rendszerint ezt valósítjuk meg beszéd közben a leg
tudatosabban. A hangsúly a fonetikában egy szótagnak a környezetéhez ké
pest egyfajta kiemelését jelenti. Fontos nyelvi szerepe van, de mivel több 
elemből tevődik össze, mérésénél is több paramétert kell figyelembe ven
nünk. A köznapi beszédben a hangerőtöbblettel (nyomaték) rendszerint 
együtt jár a hanglejtésnek bizonyos mértékű változása, általában emelkedése, 
valamint a hangsúlyozott szónak (a beszéd többi részéhez viszonyítva) bizo
nyos mértékű lassítása is. Gyakran előfordul, hogy a kiemelendő szó előtt és 
után még szünetet is tartunk (Fónagy 1958; Hunyadi 2003; Elekfi-Wacha 
é. n. [2003]; Gósy 2004).

A beszédprodukciós lehetőségek közül az egyes nyelvek eltérően „válo
gatnak” a hangsúly létrehozásának módozataiban, aminek következtében a 
hallgató hangsúlyélménye is eltérő. A magyarban elsősorban a megnöveke
dett intenzitás kelt hangsúlyélményt; de a percepciós döntést egyéb tényezők 
is befolyásolják, mint az alaphangmagasság (és változása), szemantikai té
nyezők, szünethelyek, sőt a beszédtempó is. A magyar beszéd folyamatában a 
hangsúly feltételesen helyhez kötött, azaz ha valamely szó mondattani vagy 
egyéb okból hangsúlyossá válik a beszédben, akkor ez a hangsúly általában 
az első szótagra esik. Ezt nevezzük szóhangsúlynak. A mondatot nyelvi és 
tartalmi szempontból szakaszokra tagoló hangsúlynak szakaszhangsúly a ne
ve, a legkiemelkedőbb szakaszhangsúly pedig a mondathangsúly (Elekfi- 
Wacha é. n. [2003]). A hangsúly a monotónia megtörése mellett többek kö
zött szintaktikai határjegyként működik; észlelésében szerepet játszanak az 
adott közlemény szemantikai összefüggései is (Szende 1995). A beszédben a 
hangsúlynak három fokozatát lehet megkülönböztetni: a főhangsúlyt, a mel
lékhangsúlyt és a zérus hangsúlyt. Az első kettő abban különbözik egymástól, 
hogy a főhangsúly mindig intonációs szereppel is bír. A beszédben a hangsú
lyosságot a szóval jelölt fogalomnak a beszélés folyamatában betöltött fon
tossága, illetőleg az adott szintaktikai szerkezet dönti el. Ez azt jelenti, hogy a
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hangsúlyviselés nem elsősorban a szónak, hanem annak a szerkezetnek a sa
játja, melyben a szó megjelenik (Kálmán-Nádasdy 1994).

A pszicholingvisztikai szakirodalom említi a hangsúlyeltolódás jelenségét, 
amely összefüggésbe hozható a megakadásjelenségekkel (Fromkin 1973, 
Cutler 1980), ill. feltételezhetően a fokozott kiemelésre való törekvéssel 
(Gósy 2002). Felvetődik a kérdés, hogy vajon a hangsúly más szótagra való 
eltolódása mennyiben befolyásolja a beszédfeldolgozás folyamatait. A témá
val kapcsolatban kevés kísérlet ismeretes. A spanyol nyelvben a hangsúly 
olyan szupraszegmentális elem, amely az előhívás folyamata során a versen
gő aktivált szavak közül kizárhat elemeket. Soto-Faraco és munkatársai 
(2001) azt találták, hogy amikor a kísérleti személyeknek egy mondatban hi
ányosan megadott szót kellett kiegészíteniük, a rossz hangsúlyozású szó 
megnövelte a reakcióidőt. Ezzel szemben egy hasonló angol tesztelés azt az 
eredményt mutatta, hogy a rossz hangsúly nem okoz komolyabb gátat a 
lexémák aktiválásában (Cooper, Cutler és Wales 2002). Ez azt jelentheti, 
hogy az angol nyelvben kevésbé meghatározó a hangsúly a szavak helyes 
észlelésében és értésében, mint a spanyolban. Ismeretes, hogy a holland 
nyelv a kötetlen hangsúlyozású nyelvek közé tartozik. A spanyol kísérletet 
alapul véve van Donselaar, Koster és Cutler (2005) kísérletsorozatukban azt 
kutatták, hogy amikor a holland beszélők egy szónak, szókapcsolatnak csak 
egy részét hallják, a szupraszegmentális (ezen belül is elsősorban a hangsúl
lyal kapcsolatos) információk befolyásolják-e a lexikális aktiválást és az asz- 
szociációt. A kísérlethez olyan szópárokat választottak ki, ahol az első vagy 
az első két szótag szegmentálisan megegyezett, azonban a szóhangsúly eltért, 
így a kiválasztott megfigyelendő szótag a szópáron belül az egyik szóban 
hangsúlyos volt, a másikban pedig nem. A kísérleti személyeknek az első 
szótag alapján kellett eldönteniük, hogy melyik lehetett a keresett szó. A spa
nyol nyelvű kísérlethez hasonlóan a kutatók azt találták, hogy a holland 
nyelvben is van gátló, szűkítő szerepe a szupraszegmentális információnak a 
lexikális aktiválás folyamatában. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy 
Jongenburger és van Heuven (1995) korábbi kísérlete ellentmond ennek a 
megállapításnak, mivel ők azt tapasztalták, hogy az első szótag alapján a hol
landok csak akkor tudják a keresett szó meghatározásához a hangsúllyal kap
csolatos információkat sikeresen felhasználni, ha a második szótag magán
hangzójából valamennyit hallhatnak.

A magyar nyelvre vonatkozóan Bóna és Imre kutatásukban azt vizsgálták, 
hogyan hat a helytelen hangsúlyozás a beszédészlelésre, ill. a megértésre 
(2007). Egy 3 perces spontán narratíva meghallgatásakor azt a feladatot adták 
a kísérleti személyeknek, hogy jelöljék be a vélt hibás hangsúlyokat, egy má
sik kísérletben pedig egy 2 perces a) helyes hangsúlyozású, b) hibás hangsú
lyozású, ill. c) hangsúlyozás nélküli szöveg meghallgatása után megértést el
lenőrző kérdésekre kellett válaszolniuk. A kutatók feltételezték, hogy a hang
súlyeltolódás feltűnő, és zavaróan hat a hallgató beszédészlelésére. Ezzel
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szemben percepciós kísérletük eredményei szerint a hangsúlyeltolódást a 
hallgató sokszor észre sem veszi. A szövegértést azonban szignifikánsan ront
ja a hibás hangsúlyozás, mivel ellentmond a hallgató előfeltevéseinek, és ez
által lassabbá és bizonytalanabbá válik a beszédfeldolgozás.

A magyar nyelv a kötött hangsúlyozású nyelvek közé tartozik, de mivel a 
hangsúly nem csak szószinten jelentkezhet, előfordul, hogy két szegmentáli- 
san megegyező virtuális mondat szupraszegmentálisan eltér egymástól, s ez
zel különbözik a mondatok jelentése. Jelen kutatásunkban arra keressük a vá
laszt, mennyiben határozza meg vagy befolyásolja egy adott mondat jelentés- 
tartalmát az egyedi szóhangsúlyjelölés, a szófaj hangsúly, a mondatrészhang
súly, valamint a mondatszerkezet. Mi határozza meg a hangsúlyt az átlagos 
beszélő beszédében? Mi dönti el, hogy egy szó főhangsúlyt visel-e vagy sem? 
A kísérleti csoportok életkor szerinti megfelelő kialakításával az is vizsgálha- 
tónak tűnik, mikor sajátítjuk el anyanyelvűnk hangsúlyozási szabályait. Felté
telezésünk szerint az életkor függvényében még problémát okozhat az azonos 
szintaktikai szerkezettel rendelkező, de különböző hangsúllyal megvalósított 
(tag)mondatok értelmezése, a hangsúly szabályok alkalmazásakor pedig olyan 
produkciós megvalósítással is fogunk találkozni, amelyek újabb példái a mai 
magyar nyelvben mostanában megjelent sajátos hangsúlyeltolódásnak.

A magyar nyelvben érvényesülő hangsúlyszabályokat két aspektusból vizs
gáltuk, a produkció és a percepció szempontjából. Kísérletet végeztünk arra 
vonatkozóan, hogy a hallgató milyen mértékben képes azonos szegmentális 
szerkezettel rendelkező egységek jelentését megkülönböztetni az eltérő hang- 
súlyozás következtében. Majd egy produkciós teszt segítségével azt vizsgál
tuk, hogy egy szöveg megfelelő értelmezése mennyiben követhető nyomon 
az adott szöveg meghangositásában.

Anyag, módszer, kísérleti szentélyek
A kísérletsorozatunkban 60 magyar személy vett részt, életkoruk szerint 

három csoportba soroltuk őket: 20-20 fő tíz és tizenhárom éves általános is
kolás gyermek, valamint 20 fő húszéves bölcsészhallgató.

Percepciós kísérlet
Kísérleti anyagként összeállítottunk egy olyan 10 mondatpárból, azaz 20 

mondatból álló listát, ahol a pároknál a mondatok eleje szintaktikailag meg
egyezett, a mondatok befejezése azonban eltért egymástól. A helyes hangsú
lyozást a mondatok egészének értelmezése határozta meg. Például:

Tegnap Júliával veszekedett Péter,
a) ma Annával.
b) ma már együtt mentek moziba.

Ha a fenti példamondatban a Júliával szót hangsúlyoztuk, akkor az a) 
megoldás, ha pedig a veszekedett szót, abban az esetben a b) megoldás volt a 
helyes. Mind a húsz mondatot Sony MZ-R900 minidisc-felvevővel és a gyár
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tó által hozzá biztosított irányított mikrofonnal, csendesített szobában rögzítet
tük egy női beszélő bemondásában, majd minden párból kiválasztottuk az 
egyik mondatot, és abból kivágtuk a közös részt Audacity 1.3.5 hangszerkesz
tő programmal. így kaptunk 10 mondatkezdést valamilyen szupraszegmentális 
megvalósításban; ez képezte a percepciós kísérlet hanganyagát. A kísérleti sze
mélyek írásban megkapták a 10 mondat lehetséges befejezéseit (tehát az a) és 
b) lehetőséget, a mondat elejét azonban nem). Az így elkészített hanganyagot 
számítógépről szabad hangtérben lejátszottuk, s a mondatok elejének egysze
ri lejátszása után a kísérletben résztvevőknek el kellett dönteniük, hogy me
lyik lehet a két lehetőség közül a mondat befejezése. A mondatpárok kivá
lasztásakor törekedtünk arra, hogy azok értelmesek, grammatikailag megfele
lőek legyenek.

Produkciós kísérlet
A percepciós tesztet kiegészítettük egy produkciós kísérlettel is, ahol azt 

vizsgáltuk, hogy átlagos beszélők felismerik-e egy adott szövegben a megfele
lő „hangsúlyhelyeket”, és mely beszédprodukciós lehetőség segítségével hoz
zák létre a hangsúlyt. Természetesen a legjobb megoldás lett volna az elsajátí
tás ellenőrzésére a természetes mintavétel, de az valószínűleg nem eredmé
nyezett volna kellő mennyiségű releváns adatot, ezért választottuk a felolva
sást. Az összefüggő szöveg olyan szavakat, ill. szerkezeteket tartalmazott, 
amelyek előfordultak az észlelési tesztben is. A kísérleti személyek először 
némán végigolvashatták a szöveget, értelmezhették az olvasottakat, majd a 
hangos felolvasásukat csendesített szobában minidisc-felvevővel rögzítettük. 
A felolvasás előtt mindig megkérdeztük, hogy értik-e a szöveget, ha ismeretlen 
szóval vagy kifejezéssel találkoztak, annak megadtuk a magyarázatát. A rögzí
tett felolvasások elemzésénél lejegyeztük a felolvasó által létrehozott hang
súlyhelyeket. Az értékelésnél a szövegben az itt félkövéren szedett részek 
megvalósítását vettük figyelembe, de természetesen a kísérleti személyek a 
szöveget mindenféle kiemelés nélkül kapták meg. A produkciós teszt szövege:

Tegnap a barátom Prágában dolgozott, és én is elkísértem őt. Sajnos, drá
ga autóval külföldre utazni, mi mégis ezt választottuk, mert nagyon sietnünk 
kellett, és már nem kaptunk vonatjegyet. Persze majd elájultam, amikor a vé
gén ki kellett Jizetni a benzinszámlát! Indulás előtt még felhívott telefonon, és 
elmondta, hogy öltözzek fel, mert én az ottani szokásokat nem annyira isme
rem. Nyelvi gondjaink nem voltak, hiszen ő sokáig élt Csehországban. Szere
tem hallgatni, amikor az emberekkel tárgyal, természetesen beszél csehül, 
nem ajfektál. Meg nem mondaná róla senki, hogy nem ott született! A szál
lással szerencsére nem volt gond: az egyetem területén építettek egy lakó
komplexumot a vendégprofesszoroknak: a négy emeletes és egy földszintes 
épület közül mi választhattuk ki, hol szeretnénk aludni. A barátom beszédta
nár. Kurzusa elején a legtöbb hadaró hallgatót alig lehetett követni, de most 
már lassan beszélnek, így lassan én is megértem, mit akarnak mondani.
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Eredmények
A percepciós teszt eredményei
Ha jobban megfigyeljük, a látszólag hasonló felszíni szerkezetek mögött 

eltérő hangsúlyozási szabályok fedezhetők fel. Tesztmondataink összeállítá
sakor elsősorban Kálmán-Nádasdy (1994) csoportosítását vettük figyelembe, 
a példák részben az ő tollúkból származnak.

A percepciós tesztben összességében a 10 évesek 60,5%-ban, a 13 évesek 
65,5%-ban, a felnőttek pedig 82,0%-ban döntöttek helyesen a hangsúlyok 
alapján a mondat jelentéséről (vö. 3. ábra), ami azt mutatja, hogy míg a pu
bertáskor körül nagyon meghatározó a felismerésben a mondat szerkezete, 
addig a felnőttek -  a számneves szerkezet kivételével -  már nagy biztonság
gal felismerik a szupraszegmentumokhoz kapcsolható jelentéseket.

Az egyes tesztmondatok felismerése eltérő nehézségűnek bizonyult.

Rudi meg nem várta soha
a) az öccsét edzés után.
h) , hogy az apja csinálja meg helyette a leckéjét.

A fentebbi példában a meg különböző viselkedését figyelhetjük meg. Az 
első mondatban igekötőként szerepel, de mivel a tagadószó elválasztja a vár
ta szótól, ezért önálló hangsúlyt kap, míg a második mondatban pedig érte
lemben használjuk, a mondat első részében a tagadószó lesz hangsúlyos, így 
a meg hangsúlytalanná válik. Az értékeléskor végül ezt a példát figyelmen 
kívül hagytuk, mert még a tesztmondat bemondója is alig tudott árnyalatnyi 
különbséget tenni a két értelmezés között, így azt láttuk, hogy a kísérleti 
személyek gyakorlatilag nem tudták megkülönböztetni a meg szó egymástól 
különböző jelentéseit (a válaszok inkább találgatásnak tűntek, ezért nem volt 
érdemes azokat értékelni).

Feltételezhetően a teszt eredménye attól is függ, milyen a kísérleti szemé
lyek elvárása, amit egy adott szerkezet gyakorisága is befolyásol. Ezért tuda
tosan a tesztmondatok közé azokat a szerkezeteket választottuk be nagyobb 
számban, amelyek ritkábban fordulnak elő a mindennapi kommunikációban. 
Ezzel a módszerrel várhatóan jobban ellenőrizhető, hogyan használják fel a 
kísérleti személyek a hangsúlyról szerzett ismereteiket, hiszen így kevésbé 
tudják megoldani a feladatokat rutinból. A hogy különböző szituációkban tör
ténő előfordulása erre kiváló példa.

Megparancsolta, hogy öltözzek fel,
a) de nekem az ő ízlése túl modern.
b) mert megfázom.

A hogy szót a leggyakrabban kötőszóként használjuk, ilyenkor nem is kap 
hangsúlyt. A másik funkciójában kérdőszóként szerepel, de ha alárendelt 
mondatban alkalmazzuk, akkor is ritkán áll önmagában, azaz a hogy kötőszó 
nélkül: Szeretném tudni, hogy aludtál. Főleg a beszélt nyelvben sokkal jel
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lemzőbb, hogy a kérdőszót megelőzi a hogy kötőszó, így egymás mellé kerül 
alakilag két azonos, de funkcióját tekintve különböző szó: Szeretném tudni, 
hogy hogy aludtál. (Ezt a megoldást egyébként a legtöbb nyelv nem ismeri, 
hiszen kérdőszó mellett más kötőszó általában nem állhat.) A hangsúlyozás 
szempontjából a hogy kérdőszó akár önállóan, akár a hogy kötőszóval áll, 
mindenképpen hangsúlyt visel. A tesztelésben az a) mondatbefejezéshez tar
tozó közös részt játszottuk le. Az eredmények azt mutatják, hogy az életkor 
előrehaladtával egyre pontosabban felismerjük ezt a viszonylag ritkább hasz
nálatot is: míg a 10 éveseknek csak 30%-a, addig a 13 évesek 65%-a, a fel
nőtteknek pedig a 85%-a helyesen azonosította a megfelelő jelentést.

A mondatok között több olyan példát is találhatunk, ahol a mondatpárban 
megegyező, a tesztelés szempontjából kiválasztott szó azonos szófajú (pl. 
mindkettő melléknév), de az adott szó mindkét mondatban mondattanilag 
más szerepet tölt be.

Kicsit varrt a nagymama,
a) aztán kiment a kertbe ásni.
b) ezért az unokája nem tudja hordani az új szoknyát.

A  kicsit szó mind a két mondatban tárgyragos melléknév, de az elsőben ha
tározóként (’rövid ideig’) szerepel, s ebben a jelentésben hangsúlytalan, a 
másodikban pedig tárgyként (’kis szoknyát’), és így a szó hangsúlyos. A tesz
telésben a második példát játszottuk le. Ennek a felismerése nehézséget oko
zott a kísérletben résztvevőknek, a felnőttek sem azonosították megfelelően a 
hallottakat. A 10 évesek ennél a mondatnál 70%-ot, a felnőttek 60%-ot, a 13 
évesek azonban csak 35%-ot értek el. Meglepő, hogy a legfiatalabbak sokkal 
jobban teljesítettek a 13 éveseknél, de erre külön magyarázatot nem találtunk.

Egy másik példában a hangsúly mellett a szünet is szerepet kapott:

Nagyon drága kocsival
a) ne parkolj a ház előtt!
b) Mongóliába menni.

A drága melléknév egyszer jelzőként szerepel, s a példamondatban meg
előzi a nagyon szó, ilyenkor hangsúlytalan lesz, ha pedig a mondatban a név
szói állítmány szerepét tölti be, akkor hangsúlyos. Az első mondatban a mel
léknév és az utána következő főnév egy egységet alkot, így nem iktatunk 
szünetet a két szó közé, míg a másodikban ez nem áll fenn, így a szünettel is 
jelezzük, hogy a drága és a kocsival szavakat külön egységként kell kezel
nünk. A tesztelésben a b) mondatbefejezéshez tartozó közös részt játszottuk 
le. A különböző mondattani szerep felismerése a 10 évesek még több mint fe
lének gondot okozott, csak 40%-uk azonosította jól a mondat jelentését. Az 
életkor előrehaladtával ez már döntően nem jelentett nehézséget: a 13 évesek 
95%-ot, a felnőttek 90%-ot értek el.
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A melléknevek egy külön csoportját képezik a számnevek. Az irodalmi 
adatok alapján a megfelelő hangsúlyozásuk nem egyszerű feladat, különösen, 
ha mértékegység előtt vagy idővel kapcsolatos kifejezésben (a perc, óra stb. 
kifejezésekkel együtt) használjuk, ahogy ezt később meg is állapíthattuk.

Három[]emeletes házat építettek,
a) de nincs benne lift.
b) de egyikben sem lakik senki.

Az első mondatban egy házról van szó, amelyben három emelet van (há
romemeletes ház), a másodikban viszont három különböző házról, amelyekről 
csak annyit tudunk, hogy nem földszintesek (három emeletes ház). Mindhá
rom kísérleti csoportunk meglepően jó eredményt ért el a beazonosításban: az 
általános iskolások 75%-os, a felnőttek 90%-os teljesítményt nyújtottak.

Az alábbiakban ismertetjük a legjobban és a legkevésbé felismert hang
súlyhelyzeteket.

Lassan menjetek fe l a színpadra,
a) nehogy elessetek!
b) nemsokára kezdődik az előadás!

Az első mondatban a lassan szó módhatározóként szerepel, és a menjetek 
igével szorosan képez egy egységet, így hangsúlyos helyzetben van, egyszer 
pedig mondathatározó vagy módosító határozó, és az egész mondatot módosít
ja. Szófaji hovatartozását tekintve mindkét esetben határozószó, de máshogy 
viselkednek a mondatban (a kontextus szerint módosul a jelentésük), így más 
lesz a hangsúlyozásuk. A tesztelésben a b) mondatbefejezéshez tartozó közös 
részt játszottuk le. A három kísérleti csoportból mindössze csak 3 fő nem is
merte fel a hangsúly alapján a lassan szó jelentését (egy 10 és két 13 éves), a 
felnőttek mindegyike hibátlanul értelmezte a hallottakat (1. ábra).

A másik jól felismert szerkezetben pedig a jelentéskülönbséget kizárólag a 
hangsúly helyének különbsége valósítja meg, azaz a két alak percepciós 
szempontból ún. hangsúlyozási minimálpár.

Ajjrab lány
a) alig várja, hogy kiszabaduljon a börtönből.
b) nem sétálhat az utcán kendő nélkül, európai igen.

Ilyen alakpárokat viszonylag könnyen találhatunk, ahol a hangsor vagy va
lamelyik mutató névmással, vagy pedig határozott névelővel kezdődik. Ezek
ben az esetekben a különbség érzékeltethető például kisebb szünettel, de a 
szakirodalom szerint ez nem kötelező és nem is szokásos (Kálmán-Nádasdy 
1994: 400). Ennek ellenére a szerkezetet egy 10 éves és egy felnőtt kivételé
vel mindenki jól felismerte (1. ábra). A tesztelésben az a) mondatbefejezés
hez tartozó közös részt játszottuk le. A teljesítmény azért is kiemelkedő, mert
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nagyon rövid szegmentum alapján kellett dönteni; a kísérleti személyek csak 
az [oroblaiji] hangsort észlelték, más kontextus nem segített az értelmezésben.

B 10 évesek □  13 évesek ■  20 évesek

Lassan menjetek fel... A rab lány. ../Arab lány...

1. ábra
A legjobban felismert szerkezetek

Az azonosításban a legnagyobb nehézséget a számneves szerkezet jelentet
te. A strukturális leírások szerint, ha az időpontot adjuk meg, akkor az idő
egységet jelölő főnévnek hangsúlytalanul kell állnia, tehát a) négy óra van 
(félkövérrel jelöljük a hangsúlyos szótagot). Ha viszont az óra szó időtarta
mot fejez ki, vagy ’időtartamot megadó szerkezet’ értelemben használjuk, 
akkor ez is hangsúlyt visel; b) négy óra van (a lakásban). A tesztelésben a b) 
mondatbefejezéshez tartozó közös részt játszottuk le. Az általános iskolások 
közül mindössze 1 diák hozott jó döntést, de a felnőtteknek is csak a 25%-a 
ismerte fel helyesen, hogy a hallott hangsorban az óra szó milyen funkcióban 
és jelentésben szerepel (2. ábra). Az eredmények azt mutatják, hogy ilyen 
helyzetben a megértésben inkább a kontextusra hagyatkozunk, a kísérleti 
személyek csak a szupraszegmentum alapján nem tudtak sikeresen dönteni. 
Kérdés azonban, hogy a gyenge felismerés, ill. megkülönböztetés a nem 
megfelelő elsajátításnak köszönhető-e, vagy inkább annak, hogy az említett 
fonológiai szabályok alkalmazása a gyakorlatban nagyon kis nyomatékkü
lönbséget eredményez (a számnév mindenképpen hangsúlyos, így talán ke
véssé figyelünk arra, hogy az utána következő főnév hangsúlyos helyzetben 
van-e), ezért a jelentés azonosításánál inkább a kontextusra támaszkodunk. 
Feltételezésünk szerint inkább az utóbbi megállapítás a valószínűbb, mivel az 
eredményekben felnőttkorra sem láttunk jelentős javulást.

Nehézséget okozott a következő mondatpár szerkezetének felismerése is:

A színész kilépett a kórház ajtaján, majd elájult,
a) mert hirtelen leesett a vérnyomása.
b) mennyi rajongója várt rá!
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Meglepő módon a fiatalabbak nem ismerték fel a majd szó különböző jelen
téseit. A majd ázó, ha hangsúlyos, akkor azt jelenti, 'kis híján’. Tehát a megva
lósítás: majd elájult. Ha pedig nem visel hangsúlyt, akkor a jelentése ’azután’, 
így a hangsúlyozása: majd elájult. Láthatjuk, hogy a hangsúlyt a szerkezet ha
tározza meg, megváltoztatásával más jelentést hozunk létre. A tesztelésben a 
b) mondatbefejezéshez tartozó közös részt játszottuk le. Ennek felismerése a 
felnőtteknek már nem jelentett problémát, ők 85%-ban jól értelmezték a hal
lott szerkezetet. Ugyanakkor az általános iskolások kevesebb, mint negyede 
(a 10 évesek 25%-a, a 13 évesek 15%-a) oldotta meg a tesztfeladatot hibátla
nul (2. ábra). Ennek az is lehet az oka, hogy feltételezhetően a gyermekek 
egy része nem ismeri, s ezért nem is tudja megfelelően azonosítani a majd 
szót mint a majdnem rövidített alakját.

S3 10 évesek □  13 évesek ■  20 évesek
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Négy óra van... ... majd elájult...

2. ábra
A legkevésbé felismert szerkezetek 

A produkciós teszt eredményei
Ha egy szöveget írásban kapunk meg, láthatjuk a mondatokat, s ha nem ér

tünk meg valamit, ha nem világos számunkra a mondatok összefüggése, 
többször is újraolvashatjuk azokat. A beszédet hallgató ember számára -  az 
újraolvasás, de akár az újrahallgatás lehetőségének hiányában is -  mindeze
ket az összefüggéseket hanggal kell érzékelhetővé, felismerhetővé tenni. 
A prozódiai eszközöknek az a feladatuk a beszéd során, hogy lehetővé te
gyék, elősegítsék, sőt megkönnyítsék a hallgató számára az elhangzott gon
dolatok felfogását és megértését. A jelen percepciós tesztben szereplő, külön
böző hangsúllyal megvalósítható szavak és szerkezetek segítségével össze
függő szöveget állítottunk össze. A kísérleti személyek ezt a szöveget felol
vasták, azt értékeltük, hogy képesek-e a hangsúlyok megfelelő alkalmazásá
val értelmezni, érthetővé tenni a rövid történetet. Jól ismert, hogy a nem gya
korlott olvasók másként hangosítanak meg egy szöveget, mint ahogy az
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spontán beszédben elhangzana. A felolvasás előtti néma olvasás lehetőségé
vel feltehetően csökkentettük a szöveg félreértésének valószínűségét.

A produkciós teszt átlageredményei a 3. ábrán láthatók. Az összesítés jól 
mutatja, hogy a felnőttek a hangsúlyhelyeket már nagyobb biztonsággal való
sítják meg, mint az általános iskolások, és a három csoport teljesítménye kö
zött akkora a különbség, mint a percepciós résznél.

A percepciós és a produkciós teszt átlageredményeinek összevetése

Ha az egyes hangsúlyhelyeket megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy szinte hibát
lanul oldotta meg a feladatot mind a három csoport, amikor a drága szóról el 
kellett dönteni, hogy határozóként vagy jelzőként szerepel: Sajnos, drága au
tóval külföldre utazni, ill. amikor a lassan szó az egész mondatra vonatkozott: 
igy lassan én is megértem, mit akarnak mondani. Két-két 13 éves kivételével 
mindkét mondat esetében minden kísérleti személy 100%-os teljesítményt 
nyújtott (4. ábra). Ez összefüggést mutat a percepciós teszt eredményével is, 
hiszen a 10 évesek kivételével minden kísérleti csoportnak azoknak a szerke
zeteknek a felismerése sikerült a legjobban, amelyek tartalmazták a lassan és 
a drága kifejezést (a rab lány/arab lány szerkezet nem fordult elő a produk
ciós tesztben, ezért nem hasonlítható össze ebben az esetben a percepciós és 
produkciós teljesítmény).

Kevés kivétellel mindenkinek nehézséget okozott, hogy felismerje a szö
vegben a hogy szó aktuális jelentését. A gyakoribb előfordulással ellentétben 
a hogy szó a szövegben nem kötőszóként szerepelt. Ezt a kísérleti személyek 
többsége nem ismerte fel, pedig ebben a szövegösszefüggés is segít: és el
mondta, hogy öltözzek fel, mert én az ottani szokásokat nem annyira ismerem. 
Ha felolvasáskor az öltözzek szót hangsúlyozzuk, a mondat úgy értelmezhető, 
hogy a telefonhívás elmaradása esetén meztelenül utaztam volna el. A példa 
és az említett hangsúlyozás azt mutatja, hogy mivel a hogy szó önállóan (te
hát más kötőszó nélkül) összehasonlíthatatlanul gyakrabban fordul elő kötő
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szó funkcióban, mint kérdőszóként, így a kísérleti személyek az erre jellemző 
hangsúlyozást helyezték előnybe. Minden bizonnyal a jelentésbeli gyakoriság 
hatással van az észlelési biztonságra. Helyes megoldást mindössze két 10 
évestől és négy felnőttől kaptunk, a 13 évesek közül ez senkinek sem sikerült 
(5. ábra).

□  10 évesek □  13 évesek ■  20 évesek

4. ábra
A legsikeresebben megvalósított szerkezetek

t i  10 évesek □  13 évesek ■  20 évesek

S 100 --------------------------------------------

hogy természetesen lassan

5. ábra
A legkevésbé sikeresen megvalósított szerkezetek

A kísérleti személyeknek problémát okozott a természetesen szó értelmezé
se is: természetesen beszél csehül, nem affektál. Ha a természetesen beszél cse
hül szerkezetben a beszél szót hangsúlyozzuk, akkor a mondat jelentése: ’ter
mészetes dolog, hogy beszél ezen a nyelven’. A nem affektál kiegészítés vi
szont utalt rá, hogy itt a helyes megoldás a természetesen (azaz ’természetes 
módon’) beszél csehül lenne. Ezt a jelentést a felnőtteknek is csak a fele, a 13 
éveseknél a csoport 20%-a ismerte fel, a legfiatalabbak közül senki (5. ábra).
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Végül az utolsó hibás megvalósítás: a lassan szó hangsúlyozása, amikor az 
szoros szerkezetet alkot a beszél szóval: a legtöbb hadaró hallgatót alig lehe
tett követni, de most már lassan beszélnek. Itt a hadaró kifejezés utalt rá, 
hogy a lassan szó szembeállítást fejez ki, ezért hangsúlyozni kell. Az általá
nos iskolások többsége a hangsúlyhelyet ilyen módon valósította meg: de 
most már lassan beszélnek, pedig ez azt jelenti, hogy eddig a hadaró hallga
tók egyáltalán nem beszéltek (5. ábra).

Következtetések
A percepciós és produkciós tesztek segítségével az volt a célunk, hogy 

megvizsgáljuk, mennyiben határozza meg vagy befolyásolja egy adott mon
dat jelentéstartalmát az egyedi szóhangsúly-, szófajhangsúly-, mondatrész- 
hangsúly-megvalósítás, és mennyiben döntő a szerkezet. További kérdés volt, 
hogy a kísérleti személyek milyen mértékben képesek azonos szegmentális 
szerkezettel rendelkező egységek jelentését megkülönböztetni az eltérő hang- 
súlyozás következtében, ill. egy szöveg megfelelő értelmezése mennyiben 
követhető nyomon az adott szöveg meghangosításában. A kísérletben részt 
vevő 3 csoport életkori összetétele lehetőséget nyújtott arra is, hogy meg
vizsgáljuk: az anyanyelv-elsajátítás során mikorra sajátítottuk el anyanyel
vűnk szupraszegmentális szerkezetének összetevőit (jelen esetben konkrétan 
a hangsúlyozási szabályokat).

A hangsúly a monotónia megtörése mellett többek között jelöli a mondat 
egy-egy szavának, szószerkezetének a beszélés folyamatában elfoglalt fontos 
(vagy annak érzett) helyzetét, elkülöníti a releváns információt az irreleváns
tól, valamint érzékelteti a mondatok belső szerkezeti tagolását. A beszédben 
az egyes szó (vagy szószerkezet) nem attól függően hangsúlyos vagy hang- 
súlytalan, hogy mely szófajhoz tartozik vagy milyen mondatrészként áll; a 
hangsúlyosságot a szóval jelölt fogalomnak a beszélés folyamatában betöltött 
szerepe, az aktuális vagy kontextuális jelentés, illetőleg az adott szintaktikai 
szerkezet dönti el.

A percepciós tesztben elért teljesítmények azt mutatták, hogy általános is
kolás korban még sokkal nagyobb szerepe van a hangsúlyról hozott helyes 
döntésben a mondat szerkezetének, s gyermekkorban még nagyobbak az 
egyéni teljesítmények közötti eltérések, ami jól jelzi, hogy az elsajátítás 
egyéni különbségeket mutat. A felnőttek már nagy biztonsággal felismerik a 
szupraszegmentumok változtatásával létrehozott különböző jelentéseket. A 
produkciós teszt átlageredményei megközelítőleg 10 százalékponttal lettek 
gyengébbek a percepciós teszt eredményeinél. Megállapítható, hogy minél 
gyakrabban fordul elő egy szerkezet a mindennapi beszédben, annál nagyobb 
sikerrel ismerik fel a kísérleti személyek a tesztelés során, s annál pontosab
ban valósítják meg a helyes hangsúly helyeket. A vizsgálatok végeredménye 
azt sugallja, hogy a hangsúly megvalósítását -  tudatosan vagy nem tudatosan 
-  bonyolult elemzés előzi meg. Az eredmények azt a véleményt támasztják
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alá, hogy a szupraszegmentumok elsajátítása a (pre)pubertás korban még nem 
fejeződött be. Beszélőként figyelnünk kell arra, hogy a nem megfelelő szup- 
raszegmentális eszközök alkalmazása lassíthatja a feldolgozást. Ez különösen 
fontos kérdés a nyelvművelés szempontjából is, mert a helytelen hangzás ne
hezíti a beszéd dekódolását.
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