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SZÓEJTÉS ÉS SZÓÉSZLELÉS: 
VÁLTOZATOSSÁG ÉS ADAPTÁLÓDÁS

Gósy Mária

Bevezetés
A nyelv mentális reprezentációja az egyén nyelvi ismereteinek összessége, 

amely különféle tényezők következtében folyamatosan módosul. A szavak 
mentális reprezentációja különféleképpen határozható meg tekintettel a sze
mantikai sajátosságokra, a grammatikai formára, avagy a fonológiai és a fo
netikai szerkezetekre. A szó sokféle meghatározása (fonológiai, lexikai, sze
mantikai, vö. Zwitserlood 2003, Kenesei 2007) a mentális reprezentáció defi
nícióját is nehezíti. Feltételezik, hogy a jelentés az emberben mentálisan kó
dolva van (Jackendoff 2002); Libben és Jarema pedig úgy fogalmaz, hogy a 
mentális reprezentációk metaforák, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy 
megragadjuk a lexikális ismeretek sajátosságait; az elsajátításukra, a szerve
ződésükre és az alkalmazásukra vonatkozó hipotéziseket tipikus nyelvhasz
nálatban, valamint különböző nyelvi zavarokban (2002: 8). A ,,képzetsémák” 
elképzelés (1987-től) hasznosnak tűnhet, mert ennek alapján új hipotézisek 
alakithatók ki arról, hogy a fogalmak, illetve fogalmi egységek hogyan szer
vezőknek a tudatunkban (Grady 2005). A lexéma a fogalom szemantikailag, 
szintaktikailag és fonológiailag meghatározott formája. A szavak feltételeze- 
tően úgy tárolódnak a tudatban mint absztrakt fonológiai reprezentációk vagy 
mint részletes akusztikai fonetikai reprezentációk. (E tanulmányban az egy
szerűség kedvéért a szó tenninust fogjuk használni.)

A beszélő artikulációs gesztusai, amelyekkel egy szót szándékozik kiejteni, 
óriási változatosságot mutatnak a különböző beszélők, de egyetlen beszélő 
esetében is (Rose 1999, Keating et al. 1994, Gósy 2004). Az emberek hol túl
zottan jól igyekszenek artikulálni, hol meglehetősen pongyola az ejtésük (vö. 
erről részletesebben: Lindblom 1987), de a vizsgálatok szerint az egyes beszé
lők közötti különbségek mindig nagyobbak, mint az ugyanazon beszélő külön
féle ejtései közötti eltérések. Az eltérő artikuláció a hangszalagok, az artikulá
ciós csatorna anatómiájában, a beszélés egyéni sajátosságaiban, nyelvjárási és 
egyéb jellemzőkben érhető tetten. Mindezek a tényezők együttesen jelent
keznek a felszínen mint beszédváltozatok. Rose azt a tényt, hogy ugyanazon 
beszélő ismételt közlései még azonos szándék és hasonló körülmények esetén 
sem teljesen azonosak, fonetikai közhelynek tekinti (1999). Különböző fone
tikai tényezők elbizonytalaníthatják a beszélő eredeti beszédprodukcióját, 
miközben az azonban továbbra is megfelel a fonológiai szó mentális repre
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zentációjának. Az angol határozott névelő, a (he magánhangzóját izolált mon
datok felolvasása során igen nagy változatossággal realizálták a beszélők: öt
féle magánhangzót ejtettek (ugyanazon fonéma realizációiként), különböző 
volt a magánhangzók időtartama, továbbá változott a glottális zár, illetve a 
laringalizáció jelenléte (Keating et al. 1994). A szakirodalom bőven foglalko
zott az artikulációs gesztusok egyéni változatosságával; ebből a szempontból 
elemezték a dialógusokban és a narratívákban előforduló szavakat, valamint a 
szóismétléseket (pl. Clark-Wasow 1998, Kohler 2000, Pluymaekers et al. 
2005, Horga 2008). A meglehetősen nagy ejtési változatosság ellenére a köz
lések mégsem okoznak gyakori észlelési problémákat, és ezt azzal magyaráz
zák, hogy a nyelvi kontextus és a beszéd információs redundanciája segíti a 
hallgatót a biztos beszédfeldolgozásban. Mindehhez a normalizációs folyama
tok is hozzájárulnak, úgy az egyes beszélő esetében, mint a különböző beszé
lők beszédének hallgatásakor. Ezeknek a folyamatoknak az eredménye ugyan
is biztosítja az azonos mentális reprezentációk aktiválását mind a beszélő, 
mind a hallgató számára (Nusbaum-Magnuson 1997).

A neurolingvisztikai eredmények alapján ismeretesek bizonyos mentális 
reprezentációk helyei az agykéregben (pl. Scott et al. 2000, Crinion et al. 
2003, Dodge-Lakoff 2005, Démonet et al. 2005), de nincs egységes nézet ar
ról, hogy voltaképpen miként fejezhetők ki neurológiai terminusokkal a sza
vak mentális reprezentációi (mint neurális tevékenységek vagy aktivitások). 
Egy korábbi, a fonetikai szakirodalomban használatos terminus, a neurális 
spektrogram a beszédhangok akusztikai fonetikai tulajdonságai és a nekik 
megfelelő mentális reprezentációk kapcsolatára utalt. Bishop ezt a neurális 
spektrogramot mint neurális reprezentációt értelmezi, amely a beszédhang 
különböző frekvenciasávjainak energiaösszességéről, valamint ezek változá
sairól tartalmaz meghatározó információkat, és az agy ezzel a neurális repre
zentációval veti össze a beszédhangot (1997: 4). Az alapkérdés azonban az, 
hogy a szó (amennyiben ez ténylegesen egy „szó”) mentális reprezentációja 
stabil jelenség-e, amely néhány invariáns jeggyel jellemezhető, avagy éppen 
ellenkezőleg, rendkívül rugalmas. Ha a mentális reprezentáció kellőképpen 
rugalmas, akkor képes alkalmazkodni a (bejövő) szó akusztikai fonetikai sa
játosságaihoz, és így válik lehetővé a lexikális hozzáférés (a beszédprodukci
óban), illetőleg a lexikális előhívás (a beszédmegértésben). A szakirodalom
ban megkülönböztetik a mentális lexikon aktiválását az aktuális feladattól 
függően, mivel a végbemenő folyamatok nem azonosak (Frauenfelder-Lahiri 
1987, Levelt et al. 1988, Marslen-Wilson 1989 stb.). Ezért beszélünk lexiká
lis hozzáférésről az egyik és lexikális előhívásról a másik esetben. Ez utóbbi 
feltételezést erősíti az is, hogy valószínűtlen lenne minden szóalakra egy 
önálló reprezentáció a mentális lexikonban (Greenberg 2006).

Hosszú ideje ismert tény, hogy a beszédakusztikai jel és a szó fonológiai 
struktúrája között nincs egy-az-egynek megfelelés. Stevens kvantális teóriája 
(1972) azt feltételezi, hogy a hallgató nem érzékeny a beszédelemek kis
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akusztikai változásaira, ezek rejtve maradnak előtte, és így a meghatározó je
gyek alapján történnek a döntések az észlelési folyamatban. Ezért nem okoz
nak feldolgozási nehézséget például különböző beszélők ejtésvariációi 
ugyanazon szó esetén. Más elméletek másként oldják fel ezt a problémát. 
Többen a beszédjel akusztikai reprezentációja és a lexikális reprezentáció kö
zött tételeznek fel közvetlen megfelelést (pl. Andruski et al. 1994, McQueen- 
Cutler, 2002). Amikor a beszélő igyekszik létrehozni a szó „ideális” (vagy 
annak vélt) kiejtését, tulajdonképpen valamiféle prototipikus mentális repre
zentációt próbál megközelíteni. Hasonlóképpen, a hallgató a szót jellemző 
akusztikai jelsort igyekszik a mentális reprezentációjával összevetni. Mivel a 
beszélő artikulációja igen változatos, különösen a spontán beszédben, a szó 
mentális reprezentációjának tehát nagyon rugalmasnak kell lennie.

Növekvő igény mutatkozik -  főként a neurolingvisztikában, illetve a pszi- 
cholingvisztikában -  a nyelvi tények neurális összefüggéseinek meghatározá
sára, és így számos elmélet fiziológiai alátámasztására. Poeppel és Embich 
(2005) a fonéma disztinktív jegyeit a dendriteknek (idegsejtnyúlvány), a szó
tagot a neuronnak (idegsejt), a morfémát pedig a sejtegyütteseknek felelteti 
meg (1. ábra).

A feltételezés az ugyanis, hogy két önálló neuron felelős egy szó mentális 
reprezentációjáért. Az egyikük a fonológiai szerkezetet tartalmazza, míg a 
másikuk a szójelentést. Az így együttesen aktivált neuronokból jönnek létre a 
sejtegyüttesek. Egy szó motoros és akusztikus reprezentációi tehát nem füg
getlenek egymástól, hanem szoros a kapcsolatuk, és ennek alapján formálód
nak a különálló funkcionális egységek (Pulvermüller 1999). A szóért felelős 
két neuron információja eredményezi a szó mentális reprezentációját, amit

1. ábra
A neuron sematikus rajza (sejtmag, dendrit, axon)
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egy speciális hologramként1 képzelhetünk el. A hologramelmélet felhaszná
lása az emlékezet neuronális működéseiben Karl Pribram nevéhez fűződik 
(vö. 1991). Ugyanannak a szónak a különböző kiejtései tehát egyfajta átfe
dést mutató sejtegyüttesek lehetnek. Ennek megfelelően egy vagy több sejt
együttes ugyanazt a fonológiai, de eltérő fonetikai struktúrát tartalmaz. Ez a 
neurolingvisztikailag támogatott hipotézis felelős a lexikális hozzáférésért a 
beszédmegértésben, valamint a lexikális előhívásért a beszédprodukcióban. 
A lexikális hozzáférést és előhívást ugyanakkor két különböző mechaniz
musnak tekintik (McQueen 2005).

Ezek az elméletek további kérdéseket vetnek fel. Van-e a beszélőnek tuda
tos vagy nem tudatos kontrollja a szó artikulációs gesztusai felett? Elméleti
leg ugyanis a beszélők csökkentik az artikulációs ráfordítási energiát a szavak 
kiejtésekor abban az esetben, ha azok előjelezhetők a hallgató számára 
(Lindblom 1990). Biztosítja-e vajon a fonológiailag előfeltételezett percepci- 
ós korrekció a hangosorok és a szó mentális reprezentációja közötti megfele
lést a spontán beszédben? Mennyire használják fel a hallgatók a kontextusból 
adódó kikövetkeztetés (előfeltevések) lehetőségét a spontán beszédben?

A szavak kiejtési sokfélesége a spontán beszédben mindenekelőtt az arti
kulációt megelőző beszédtervezési folyamatokkal magyarázható. Amikor a 
beszélők nem képesek egy közlést azonnal megfelelően megformálni, meg
szakíthatják a közlés folyamatosságát, szünetet vagy hezitálást iktathatnak 
közbe (pl.: Levelt 1983, Shriberg 2001, Fox Tree-Schrock 2002, Horga 
2008, Horváth 2009). A töltelékszavak előnye, hogy -  ellentétben a szüne
tekkel -  nem szakítják meg a beszéd folyamatosságát (Clark-Wasow 1998, 
Gósy-Horváth 2009). A töltelékszavak elhangzásakor a hallgatónak nem tű
nik fel feltétlenül, hogy a beszélőnek pillanatnyi megformálási, bizonytalan- 
sági (vagy egyéb) gondja támadt. Azt gondoljuk, hogy a beszélők artikulációs 
gesztusai kevésbé kontrolláltak, amikor egy töltelékszót ejtenek, mivel a be
szédtervezési folyamat eközben egy másik feladatot is véghezvisz, például 
keresi a megfelelő szót a mentális lexikonban. Másfelől azonban az is elkép
zelhető, hogy egy adott szó gyakori használata éppen a stabilabb, automati
záltabb, tehát kevesebb eltérést mutató artikulációt eredményezi. Ekkor tehát 
a kiejtés változatosságának csökkenése következik be. A töltelékszavak gya
koriak (lehetnek) a spontán beszédben, és így lehetőséget kínálnak az artiku
lációs változatosság vizsgálatára.

A jelen tanulmány célja, hogy bemutassa egyetlen szó, az akkor akusztikai 
fonetikai sajátosságait függetlenül az adott funkciójától, ami e szó esetében 
egyfelől határozószó, másfelől töltelékszó lehet. Főként a fiatalok beszédében

1. A hologram mint metafora esetünkben azért jelent jó szemléltetést, mivel a ho
logram nem a kép egyes pontjait rögzíti, hanem a tárgyat letapogató lézerfény nyoma
it. Egy-egy pontja egyszerre tartozik a kép sok pontjához, hasonlóan a mentális le
xikonban feltételezett szóelrendeződéshez. Az egyes emléknyomok több idegsejtcso- 
portban rögzülhetnek, s ez a nyelvi „emlékekre” is alkalmazható.
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hallható az akkor töltelékszóként. Azt feltételezzük, hogy nagy gyakorisága 
miatt ez a szó fonetikailag igen változatosan jelenik meg a spontán beszédben, 
vagyis nem tartjuk valószínűnek, hogy a gyakori használat az ejtés stabilitásá
hoz vezet. Négy fő hipotézisünk a szó akusztikai fonetikai paramétereit és per- 
cepciós aspektusát érinti. 1. Az elemzett szó fonetikai sajátosságai igen rugal
mas és alkalmazkodó (adaptív) mentális reprezentációt valószínűsítenek. 2. 
Mind az egyes beszélők esetében, mind a különböző beszélők között nagy ar
tikulációs különbségeket találunk. 3. Néhány invariáns jegy biztosítja az adott 
hangsor és a szándékolt fonológiai szerkezet közötti kapcsolatot. 4. A hall
gatók különböző stratégiákat alkalmaznak a különböző akusztikai fonetikai 
struktúrájú, de azonos jelentésű szavak észlelésében.

Anyag és módszer, kísérleti szentélyek
1. Egyetlen szó, az akkor ejtéseinek akusztikai fonetikai szerkezetét ele

meztük (nem választva szét a fentebb említett két funkciót2). A BEA (beszélt 
nyelvi adatbázis, vö. Gósy 2008) anyagából 10 fiatal adatközlőt választottunk 
ki véletlenszerűen, 5 nőt, 5 férfit. Életkoruk 22 és 28 év között szóródott. 
A hangfelvétel során a beszélők a munkájukról, a hobbijukról, illetve egy 
kurrens témáról beszélgettek, ez utóbbi illeszkedett az életkorukhoz és a min
dennapi tevékenységükhöz. A teljes elemzett anyag időtartama 255 perc 
(4,25 óra). A női adatközlők anyaga 136 perc (2,26 óra), a férfiaké 119 perc 
(1,98 óra).

Az akusztikai fonetikai elemzéseket a Praat program 4.2-es verziójával 
(Boersma-Weenink, 2004) végeztük (44,1 kHz-es mintavételezéssel). Ada- 
toltuk a szavak, az alkotó beszédhangok időtartamát, a [k: ] zöngekezdési ide
jét, a két magánhangzó első két formánsát, valamint a zárhang zárfelpattaná- 
sának frekvenciáját. A szó időtartamát a kezdő magánhangzó első hangsza
lagrezgésétől a pergőhang utolsó hangszalagrezgéséig mértük; a magánhang
zók időtartamát az első és az utolsó hangszalagrezgés között; míg a zöngétlen 
zárhangét a megelőző magánhangzó utolsó hangszalagrezgésétől a követő 
magánhangzó első hangszalagrezgésének megindulásáig. Az loi realizáció 
utolsó hangszalagrezgésének lecsengésétől adatoltuk a pergőhang időtartamát 
a hangszalagrezgésének lecsengéséig. Ha az ejtés következtében a pergőhang 
tartalmazott egy svá hangot is, akkor az időtartamot ennek a svának az utolsó 
hangszalagrezgéséig mértük. A zöngekezdési idő (az angol megfelelő, voice 
onset time rövidítése: VÖT) mérése a szakirodalom szerinti egyik szokásos 
gyakorlat szerint történt: a zárhang zárfelpattanásának kezdetétől a követő 
magánhangzó első hangszalagrezgéséig. A hangszínképek és az oszcillogra- 
mok vizuális információját hallás alapú döntésekkel egészítettük ki, és együt

2. A jelen elemzés szempontjából ugyan nincs jelentősége, de fontos információ 
lehet, hogy a teljes anyagunk 11,88%-ában (34 előfordulás) az elemzett szó mint hatá
rozószó fordult elő, míg 252 esetben töltelékszóként funkcionált.
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tesen vettük figyelembe. A formánsértékeket a teljes magánhangzó-időtartam 
közepén mértük (széles sávú spektrogram alapján). A zöngétlen zárhang zár- 
felpattanásának frekvenciaértékét a 4 kHz alatti legintenzívebb zörejösszete
vő középen mért értékében határoztuk meg. Összesen 11 paramétert adatol
tunk minden egyes szónál, így több mint 3000 mérést végeztünk.

2. A percepciós teszthez két adatközlő (egy nő, egy férfi) első 24-24 ak
kor szavát használtuk fel (összesen 48-at, függetlenül attól, hogy a szóvégi 
mássalhangzó realizálódott-e vagy nem). Mindkét adatközlő szövegéből ki
választottunk egy rövid virtuális mondatot, amely eredetileg is tartalmazta az 
elemzendő szót, és alkalmas volt arra, hogy további akkor-okát be tudjunk il
leszteni a helyére úgy, hogy hallás alapján ne legyen érzékelhető ez a változ
tatás. Mind a női, mind a férfi adatközlő esetében 24 mondatot hoztunk létre, 
amelyek csak az akkor szó eltérő ejtésében különböztek egymástól. Véletlen
szerű sorrendben rögzítettük ezeket úgy, hogy az egyes mondatok között 4 
másodperc szünetet hagytunk. A női adatközlő mondata: ha túlszárnyalod sa
já t magad akkor az csak pozitívum. A férfi tesztmondata: ötéves koromban 
kezdtem el hegedülni és akkor megszerettem a hegedűi.

Egyetemi hallgatók 8 csoportban (20-22 évesek, főként nők) vettek részt a 
percepciós kísérletben. Minden csoportban 10 vagy 11 hallgató volt. Négy 
csoport -  összesen 42 kísérleti személy — a női adatközlő mondatait hallgatta, 
míg a másik négy csoport -  összesen 40 személy -  a férfi adatközlő mondata
it. A feladatuk az volt, hogy ítéljék meg és minősítsék a mondatokban el
hangzó akkor kiejtését egy 5 pontos skála segítségével. A skála 1-es pontja a 
„nem érthető”, az 5-ös a „kiválóan érthető”, a közbülsők közül a 2-es az „alig 
érthető”, a 3-as a „közepesen érthető”, a 4-es pedig a ,jól érthető” minősítést 
jelentette. A résztvevők a tesztlápon írásban is elolvasták a feladatot, de a kí
sérletvezető minden csoportban szóban is megfogalmazta azt. A kísérletet 
megelőzően „bemelegítésként” három mondatot hallottak a kísérleti szemé
lyek, amelyeket a tesztelendő anyag nem tartalmazott. A tesztláp példát mu
tatott a kitöltésre: a megfelelő szám bekarikázásával kellett jelölni a szubjek
tív ítéletet. A kísérletvezető minden csoportban felhívta a figyelmet az észle
lés nehézségére, tekintettel arra, hogy egyetlen 3 perces szünettel (a teszt kö
zepén) 24-szer ugyanazt a mondatot fogják hallani, miközben a változó ejtésű 
akkor szóra kell figyelniük. A teszt mintegy 10 percig tartott minden csoport
ban. A statisztikai vizsgálatokhoz varianciaanalízist (ANOVA), t-próbát, 
Pearson-féle korrelációelemzést, illetve lineáris regressziós elemzést végez
tünk a szokásos, 95%-os szinten (SPSS 14.0).

Eredmények
A kísérleti anyagban 286 akkor szó fordult elő, 143 a nőknél és ugyancsak 

143 a férfiaknál. A szóvégi pergőhangot az adatközlők anyagunkban 11 eset
ben (3,92%) nem ejtették (illetve a mássalhangzó nem volt egyértelműen 
adatolható). Az akkor szót megelőző szövegkörnyezet nem mutatott nagy el
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téréseket az egyes beszélők között, és nem adódott koartikulációs jelenség 
egyetlen esetben sem. Az akkor 41,25%-ban az és kötőszó után hangzott el, 
37,06%-ban pedig néma szünet előzte meg. 13,28%-ban két további kötőszó, 
a mert és a tehát után következett az akkor. A maradék 8,41%-ban 3 magán
hangzóra és 2 mássalhangzóra végződő szó után ejtették ki a beszélők a szót 
valamelyik funkciójában. Az akkori követő szövegkörnyezet már jóval válto
zatosabb volt, a szóvégi pergőhangot különféle magán- és mássalhangzók 
követték, továbbá néma és kitöltött szünetek (az akkor után megjelenő szavak 
kezdő hangjai között nem volt kiemelkedő előfordulású).

1. Az a k k o r  szó akusztikai fonetikai jellemzői
Az adatközlők 1,12 akkor szót ejtettek percenként. Az átlagos előfordulás 

a nőknél percenként 1,05 szó volt (a legkevesebb 19, a legtöbb 35 db), a fér
fiaknál 1,2 szó (a minimum 20, a maximum 38). A következő példákban az 
elemzett szó a kétféle — határozószói és töltelékszói -  funkcióban szerepel.

Határozószói funkcióban:
a) amikor leérettségiztem a k kor  □ 3 műszaki rajzolónak mentem
b) a könyvet én a nagynénémtől kaptam és a k k o r  még a nyolcadikos írá

sommal beírtam neki valami ajánlást
Töltelékszói funkcióban:
a) és minden évben így hívnak hova is Balatonon nem Abrahámháza igen 

oda és onnan kiindulunk és akkor így körbe így majdnem körbe a Balatonon
b) ott állt mellettem a srác és □  így a k k o r  ilyen ragasztóval így firkálta 

össze az üveget
A 2. ábra ugyanazon női adatközlő akkor ejtése alapján készült regisztrátu- 

mokat mutatja. Minden paraméter az akusztikai sajátosságok relatíve nagy el
téréseit szemlélteti mindkét beszélő esetében.

Mit láthatunk az ábrákon? Vizuálisan is érzékelhetően különbözők az idővi
szonyok, mind a teljes szó, mind az egyes beszédhangok tekintetében; változik 
a zármássalhangzó zárfelpattanásának intenzitása; alapvetően eltérnek egy
mástól a magánhangzók formánsai, különösen a hangsúlyos [o] hangé. A per
gőhang az adatközlők ejtésében részben vokalizálódik, részben látható felpat
tanásokat tartalmaz (ezek a nyelv perdületeit szemléltetik), esetenként megje
lenik a svá is a mássalhangzó részeként.

Az akkor szó kiejtésének objektív időtartamai rendkívül nagy szóródást 
mutatnak az egyes beszélők között, a különbség statisztikailag szignifikáns 
[egytényezős ANOVA a szóidőtartamra: F(9, 285) = 3,615,p = 0,001], Noha 
a női adatközlőknél kissé nagyobb időtartambeli változatosságot tapasztal
tunk, mint a férfiaknál, a nemek közötti különbség matematikailag nem iga
zolható. A legrövidebb akkor a nőknél 136 ms-os, a férfiaknál 144 ms-os, a 
leghosszabb pedig a nőknél 580 ms-os, a férfiaknál pedig 430 ms-os volt.

3. A négyzet jele a néma szünetet szemlélteti.
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[o k:  o r  a] [o k: o  r]

2. ábra
Két akkor szóról készült rezgésképek (felül) és hangszínképek (alul) 
ugyanazon női adatközlő ejtésében különböző szövegkörnyezetben

Kisebb változatosságot feltételeztünk a szó temporális viszonyaiban az 
egyes beszélők saját ejtéseit tekintve (vö. Lee et al. 1996, Dankoviöová- 
Nolan 1999). Adataink azonban nem erősítették meg ezt a feltételezést: mind 
a női, mind a férfibeszélők ejtésváltozatai hasonlóan nagy különbségeket mu
tatnak, mint a beszélők közöttiek (3. ábra).
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f1 f2 f3 f4 f5 n1 n2 n3 n4 n5

3. ábra
Az akkor szóidötartamainak alakulása az egyes beszélőknél 

(médián és szóródás; f = férfi, n = nő)
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A legnagyobb különbség két női beszélő ejtése között a teljes szó időtar
tamát tekintve 444 ms volt. A női beszélők saját ejtéseit elemezve, a legna
gyobb eltéréseket mutatók 410 ms-os és 304 ms-os különbséggel produkálták 
az akkor szót. A férfiaknál 286 ms-nak adódott a legnagyobb különbség két 
beszélő szóidőtartama között, míg az egyes beszélők saját ejtései közötti leg
nagyobb eltérés 270 ms-os és 258 ms-os volt. Az adatok tehát azt igazolják, 
hogy az egyes beszélők ejtés változatai is nagymértékben különböznek egy
mástól a spontán beszédükben.

Az elemzett szó két (fonológiailag rövid) magánhangzójának időtartamai -  
ha egymással összevetjük őket -  szignifikánsan különböznek az egyes beszé
lőknél [egytényezős ANOVA: F (l, 571) = 4,368,/? = 0,037], A hangsúlyos 
magánhangzó tehát hosszabban realizálódik, mint a hangsúlytalan, de a mért 
időtartamok különbsége nem túlzottan nagy (4. és 5. ábra).

if)
E
ro
E

CDdro
CDro
Eíd

if)
cdcro
<

4. ábra
Az h l  fonéma realizációinak időtartamai a női (n) és a férfi (f) adatközlőknél

(médián és szóródás)

Elemeztük, hogy az loi és az /o/ realizációinak időtartamai mennyire térnek 
el a különböző beszélők ejtésében. Az adatok szerint mindkét magánhangzó 
időtartama szignifikáns különbséget mutat a beszélők között (az [o]-ra: F(9, 
285)=4,029, /?=0,001; az [o]-ra: F(9, 285)=2,751,/?=0,004). Hasonlóképpen 
matematikailag igazolható a különbség a zöngétlen veláris zármássalhangzó 
időtartamában is az egyes beszélők között (F(9, 285)=8,478,/?=0,001); az ar
tikuláció tartama nagyobb változatosságot mutat a női, mint a férfi adatköz
lőknél (1. táblázat).
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f1 f2 f3 f4 f5 n1 n2  n 3  n4  n5
5. ábra

Az loi fonéma realizációinak időtartamai a női (n) és a férfi (f) adatközlőknél
(médián és szóródás)

1. táblázat: Az akkor szó temporális jellemzőinek adatai 
(SD = átlagos eltérés)

Időtartamok (ins)
a k k o r  Nők Férfiak Összes adatközlő

Átlag Sí) Átlag SD Átlag SD
SZÓ 277,52 109,38 271,37 60,44 274,45 88,26

3 64,34 25,29 61,16 15,41 62,75 20,96
0 58,90 27,53 58,77 19,26 58,84 23,72
k : 119,75 46,57 110,23 26,71 114,99 38,19

v o r 47,87 16,42 34,20 11,42 41,03 13,92
r 34,53 29,11 37,87 26,52 36,20 27,81

A fonológiailag hosszú zöngétlen zárhang időtartama 39 ms és 300 ms kö
zötti értékekkel realizálódott anyagunkban; a mássalhangzók egy részének ob
jektív időtartama a fonológiailag rövid magánhangzók realizációjának felelt 
meg. A nők és a férfiak között szignifikánsan eltértek az időtartamok [egyté
nyezős ANOVA: F( 1,285) = 4,499, p = 0,035], Az előbbiek ejtésében az idő- 
viszonyok szélesebb tartományban realizálódtak. A zárhang temporális sajá
tosságai az egyes beszélők saját ejtéseiben is nagy eltérést mutattak (6. ábra). 
A legnagyobb különbség a női beszélőknél 225 ms volt, a férfi beszélőknél 
115 ms volt.
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6. ábra
A zöngétlen zármássalhangzó időtartamai az összes beszélőnél 

(médián és szóródás; n = nő, f = férfi)

A zöngekezdési időt a zöngétlen zárhangok invariáns jegyeként tartják 
számon a zöngétlenség tekintetében. A magyarban női adatközlők spontán be
szédében mért [k] mássalhangzó VOT-értékének átlaga 35,31 ms-nak adódott 
(Gósy 2000); nincs azonban adat a fonológiailag hosszú, illetve férfiejtésű, 
zöngétlen veláris zármássalhangzó zöngekezdési idejére. A jelen anyagban az 
összes [k:] mássalhangzó VOT-jének átlaga 41,03 ms volt (7. ábra). A férfiak 
és a nők adatai között nincs szignifikáns különbség; az egyes beszélők között 
azonban igen [egytényezős ANOVA: F(9, 285) = 10,880,/? = 0,001], A per
gőhang időtartama nem mutatott szignifikáns eltérést a beszélők között ( 1. táb
lázat). A svá a pergőhang részeként (vö. Vago-Gósy 2007) mindössze 
9,44%-ban jelent meg, összesen 27 előfordulást adatoltunk.

A hipotézisünket igazoló eredményeket kaptunk a magánhangzók for- 
mánsszerkezetének vizsgálatakor. Az h /  realizációi a női adatközlők ejtésé
ben jellegzetes eltéréseket mutattak, az első két formáns frekvenciaértékében 
szignifikáns különbséget találtunk az egyes beszélők között [egytényezős 
ANOVA az F| esetében: F(4, 142) = 5,390, p = 0,001; az F2 esetében: F(4, 
142) = 7,352, p  = 0,001]. Hasonló eredményeket kaptunk az /o/-realizációk 
esetében is, a különbségek itt is statisztikailag alátámasztottak [az F| eseté
ben: F{4, 142) = 8,250, p  = 0,001; az F? esetében: F(4, 142) = 6,068, p = 
0,001], Ez arra utal, hogy mindkét magánhangzó artikulációja beszélőnként 
változó, a magánhangzók képzése során a nyelv függőleges és vízszintes 
irányban is változik az adott beszélők ejtésének függvényében. A férfiak ejté
sében elemezve ugyanezeket a paramétereket, némiképpen más eredménye
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két látunk. Az loi realizációinak első két formálisa szignifikánsan különbözik 
az egyes beszélők között [az F| esetében: F(A, 142) = 2,857, /z = 0,026; az F2 

esetében: F(4, 142) = 13,691 , p  = 0,001]. A hangsúlytalan loi realizációinak 
első formánsa nem mutatott jelentős frekvenciaeltéréseket, míg a második 
formáns igen [.F(4, 142) = 3,034, p  = 0,020]. A férfiak ejtésében a hangsúly
talan magánhangzó csak részben módosul a különböző beszélők ejtésében; a 
nyelv függőleges irányú változása jelentős, vagyis a középső nyelválláshoz 
képest elmozdul az artikulációs gesztus. A 2. táblázat összegzi az akkor szó 
két magánhangzójára kapott formánsfrekvencia-értékeket.

f1 f2  f 3  f4  f5  n1 n 2  n 3  n 4  n5
7. ábra

A [k:] mássalhangzó zöngekezdési idejének temporális adatai az összes 
adatközlőnél (médián és szóródás; n = nő, f = férfi)

2. táblázat: Az akkor szó magánhangzóinak formánsfrekveciái, átlag és 
átlagos eltérés (SD)
Formánsfrckvencia-értékek (Hz)

Formánsok Nők Férfiak
Átlag SD Átlag SD

Fi 623,13 94,44 567,37 79,76
3 f 2 1444,68 219,40 1261,00 149,90

n F ' 546,03 57,99 476,59 44,54
f 2 1298,90 199,48 1123,21 139,70

Mind a hangsúlyos, mind a hangsúlytalan magánhangzó ejtése a vizsgált 
szavakban a szakirodalmi adatokhoz képest nyíltabb ejtést igazol, és a száj
üreg elülső felében képzett hangok akusztikus vetületét mutatja. A formáns-
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frekvencia-értékek a női adatközlőknél nagyobb változatossággal realizálód
nak (8. ábra: példák a hangsúlyos magánhangzóra), mint a férfi adatközlőknél.

8. ábra
Öt /o/-realizáció ugyanazon női adatközlő akkor ejtéseiben 

(felül: rezgéskép, alul: hangszínkép, 5 kHz-es tartományban)

A férfiak a hangsúlytalan magánhangzókat nagyobb mértékben ejtették ha
sonlóan, mint a hangsúlyosakat. Ejtésükben az loi magánhangzó artikulációja 
a semleges magánhangzóét, a sváét közelíti, nemegyszer megegyzik azzal. Ez 
azt jelenti, hogy a férfi adatközlők hajlamosak voltak a hangsúlytalan helyze
tű magánhangzót sváként realizálni. A 9. és a 10. ábra a két magánhangzó 
F|/F2 realizációit mutatja valamennyi adatközlő artikulációjában. Az akkor 
szóban megvalósuló két magánhangzó formánsfrekvenciái más magánhang
zók jellemző formánsértékeivel mutatnak átfedést, különösen az [a:, e, 0 , a] 
hangokéival.

A hangsúlyos magánhangzó formánsai valamennyi beszélő ejtésében na
gyobb szóródást mutatnak, mint a hangsúlytalanéi. A hangsúlytalan helyzetű 
magánhangzók -  spontán beszédben általában is (vö. Gósy 2004, Beke 2009) 
-  gyakrabban realizálódnak semleges magánhangzókként, és az adatok az mu
tatják, hogy ezek ejtése kisebb variabilitást mutat, mint a hangsúlyos helyzetű 
magánhangzóké. A l l .  a)-b) és a 12. a)-b) ábra azt szemlélteti, hogy milyen 
különbségek figyelhetők meg az adott magánhangzók artikulációjában az 
egyes beszélőknél. Jól láthatók a két magánhangzó ejtésének eltérései is.

A formánsértékek alapján az alábbi megállapítások tehetők, a) Az tehát, 
hogy a hangsúlyos magánhangzók szélesebb akusztikai tartományban realizá
lódnak, mint a hangsúlytalanok, azt jelenti, hogy a hangsúlyos helyzet nem 
kedvez a magánhangzóminőség stabilitásának, b) A hangsúlytalan magán
hangzók szűkebb F|/F2 tartománya a fonéma újabb realizációját, jelen esetben 
a semleges magánhangzó nagyobb mértékű megjelenését igazolja. A hang- 
súlytalan helyzet tehát itt nem a fonéma alapváltozatának stabilizálódását,
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hanem egy másik hangrealizáció kialakulását idézi elő. c) A hangsúlytalan 
magánhangzók második formánsa szélesebb frekvenciatartományt mutat, 
mint az első formáns. Ez azt jelenti, hogy a nyelv függőleges mozgása variá- 
bilisabb, mint a vízszintes mozgása.

F 2  (H z )

9. ábra
Az loi fonéma realizációinak F| és F2 értékei az akkor szó előfordulásaiban

F 2  (H z )
2 0 0 0  1 8 0 0  1 6 0 0  1 4 0 0  1 2 0 0  1 0 0 0  8 0 0

3 0 0  

4 0 0  

5 0 0
'n'

6 0 0  r
u_

7 0 0  

8 0 0  

9 0 0

10. ábra
Az loi fonéma realizációinak F| és F2 éltékei az akkor szó előfordulásaiban
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F2 (Hz)
1900 1700 1500 1300 1100 900

Az loi fonéma realizációinak F |/F2 értékei a női adatközlőknél (a fekete 
négyzetek a mediánt szemléltetik)

Az loi fonéma realizációinak F|/F? értékei a férfi adatközlőknél (a fekete 
négyzetek a mediánt szemléltetik)
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Az loi fonéma realizációinak F)/F2 értékei a női adatközlőknél (a fekete 
négyzetek a mediánt szemléltetik)

F2 (Hz)
1900 1700 1500 1300 1100 900

12. b) ábra
Az loi fonéma realizációinak F)/F2 értékei a férfi adatközlőknél (a fekete 

négyzetek a mediánt szemléltetik)

Elemeztük a zöngétlen zárhang zárfelpattanását. Az összes zöngétlen zár
hang 18,9%-ában azt tapasztaltuk, hogy két zörej felpattanás jellemezte a 
mássalhangzót (13. ábra; a regisztrátumok a megelőző és a követő magán
hangzóknak csak egy részét mutatják).
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[d k: o] [o k: o]
13. ábra

A zöngétlen veláris zárhang két (bal oldalon), illetve egy (jobb oldalon) 
zárfelpattanással ugyanazon női beszélőnél

Nem találtunk összefüggést azonban a zárfelpattanások száma és a zárhang 
objektív időtartama között. Úgy tűnik, ez beszélőspecifikus jelenség; noha 
minden adatközlőnél előfordult, volt, akinél csupán egyetlen ilyen ejtést lát
tunk, és akadt, akinek 45,94%-ban két zárfelpattanás jellemezte a [k:] más
salhangzóját.

A zöngétlen zárhang zárfelpattanásának átlagos frekvenciaértéke a női 
adatközlők ejtésében 1023,41 Hz (átlagos eltérés: 136,37 Hz) volt, míg a férfi 
adatközlőknél alacsonyabb, az átlag 850,93 Hz (átlagos eltérés: 117,60 Hz). 
A nemek között — várhatóan -  szignifikáns eltérés mutatkozott [egytényezős 
ANOVA: F( 1, 285) = 79,812, p = 0,001], Az egyes beszélők adatai ismét 
nagy különbségeket mutattak mind az egyes beszélők ejtésváltozataiban, 
mind a női és a férfi adatközlőket egymáshoz hasonlítva. A CV típusú hang
kapcsolatokban a zárfelpattanás frekvenciája a veláris zárhangoknál az ame
rikai angolban tükrözi a követő magánhangzó hatását (Keating et al. 1994), 
és ezzel magyarázható a frekvenciaérték szóródása. Esetünkben a fonetikai 
kontextus e tekintetben állandó volt, így a variabilitást egyértelműen az ejtési 
sajátosságokkal magyarázhatjuk.

2. Az akkor percepciós minősítése
A percepciós teszt eredményeinek bemutatása előtt elemezzük a tesztszavak 

akusztikai fonetikai sajátosságait. A kísérlethez kiválasztott mindkét adat
közlő akkor ejtései igen változatosak. Noha nincs statisztikailag igazolható 
különbség a két adatközlő szóidőtartamait tekintve, a női beszélő nagyobb 
időkülönbségekkel realizálja az adott szót (14. ábra).
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14. ábra
A percepciós teszt anyagának szavai: teljes időtartam a női (n.) és a férfi (f.) 

adatközlőnél (médián és szóródás)

A női beszélő legrövidebb akkor szava 170 ms-os volt, a leghosszabb 580 
ms időtartamú; a férfi adatközlő ejtésében a legrövidebb szó 148 ms-os, a 
leghosszabb pedig 360 ms-os volt (3. táblázat). Nem találtunk szignifikáns el
térést az akkor két magánhangzójának időtartamában a női. illetve a férfi 
adatközlő ejtését összehasonlítva. A férfibeszélő a két magánhangzót hasonló 
időtartamban realizálta. Hasonlóképpen nem volt eltérés a [k:] mássalhangzó 
és a pergőhang fizikai időtartamában sem a két beszélő között. Szignifikáns 
különbséget láttunk ugyanakkor a zöngétlen zárhang zöngekezdési idejében 
[egytényezős ANOVA: F(l, 47) = 11,94;p = 0,002]. A női adatközlő VOT-je 
általában hosszabb volt, mint a férfié, úgy tűnik tehát, hogy a zöngétlenség 
jegye a női beszélőnél erőteljesebben érvényesült. Minél hosszabb ugyanis a 
zöngekezdési idő, annál jobban mutatkozik a hangszalagrezgés hiánya a zár
mássalhangzó képzése alatt (3. táblázat). A zárhang zörej frekvenciája várha
tóan a női adatközlőnél volt magasabb (átlag: 1022,12 Hz, átlagos eltérés: 
182,15 Hz, a férfi adatközlő átlaga: 813,95 Hz, átlagos eltérés: 135,24 Hz). 
A két beszélő között e tekintetben a különbség szignifikáns [egytényezős 
ANOVA: F( 1,47) = 24.435, p = 0,001 ].

A formánsfrekvenciák igen változatosak, különösen a női adatközlő ejtésé
ben. A 4. táblázat az első két formáns értékeinek átlagát és az átlagos eltérést 
összegzi a két beszélőnél.

Elemeztük a hangsúlyos és a hangsúlytalan magánhangzó formánsfrekven- 
ciáit a két beszélőnél. Az eredmények szignifikáns különbséget igazoltak a két 
különböző magánhangzó első formálisai között mindkét adatközlőnél [párosí
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tott /-próba, női adatközlő: /(23) = 6,064, p  = 0,001; férfi adatközlő: /(23) = 
3,408,/? = 0,002]. A második formánsok a női adatközlő ejtésében mutattak 
szignifikáns különbséget [/(23) = 2,758, p  = 0,011], a férfi adatközlő esetében 
azonban nem. Ez azt jelenti, hogy a férfíbeszélő elsősorban a nyelve függőle
ges mozgásával különítette el az [o] és az [o] magánhangzókat. A női beszélő 
esetében a nyelv mindkét irányú mozgása meghatározó jegy volt a két foné
ma realizációiban. Ennek következtében a női beszélő artikulációs gesztusai 
nagyobb különbséget eredményeztek a két magánhangzó minőségében a férfi 
ejtéséhez viszonyítva. A hangsúlytalan magánhangzó formánsfrekvenciái va
lamivel nagyobb mértékű átfedést mutatnak mindkét beszélőnél, mint a hang
súlyos magánhangzó esetében. Ez -  mint korábban láttuk a többi adatközlő
nél is -  a semleges magánhangzó képzésére utal. Az 5. és a 6 . táblázat a két 
beszélő tesztszavainak valamennyi elemzett paraméterét összegzi.

3. táblázat: A tesztszavak temporális adatai (SD=átlagos eltérés) 
Időtartamadatok (ms)

akkor Női beszélő 
Átlag SD

Férfi beszélő 
Átlag SD

SZÓ 295,33 101,11 272,45 68,17
3 63,95 24,96 57,66 14,39
O 54,29 28,73 55,41 16,63
k: 139,66 49,32 120,87 30,11

v o r 47,87 16,42 34,20 11,42
r 36,66 27,60 38,50 25,43

táblázat: A tesztszavak magánhangzóinak formánsértékeinek átlaga
átlagos eltérése (SD)

Formánsfrekvencia-értékek (Hz)
Form ánsok Női adatközlő Férfi adatközlő

Átlag SD Átlag SD
F, 655,83 89,36 580,91 55,34

3
F2 11537,41 199,47 1245,04 119,94
F, 531,95 52,95 482,41 49,44
F2 1365,25 223,77 1125,79 163,73
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5. táblázat: A női adatközlő tesztszavainak paraméterei 
(z. i. = zöngekezdési idő)

Szóidő /a/ idő /a/F, /a/ F2 lo i idő lo i F, loi F2 /k:/ idő z.i. /r/ idő /k:/ zó-
(ms) (ms) (Hz) (Hz) (ms) (Hz) (Hz) (ms) (ms) (ms) rej (Hz)
219 42 732 1528 35 561 1625 110 32 32 1256
323 43 512 1370 57 597 1344 195 74 28 913
583 90 700 1356 166 487 952 273 82 54 776
384 64 660 1390 66 560 1510 197 45 57 1164
219 49 671 1380 40 573 1540 105 32 25 982
276 65 597 1760 39 430 1576 131 41 41 958
255 86 683 1600 40 524 1200 111 49 20 1256
238 29 573 1515 80 380 1100 129 54 0 1324
356 35 475 1638 49 560 1600 208 90 64 776
177 41 720 1870 26 548 1417 98 40 12 845
502 90 756 1300 99 487 879 206 48 107 982
222 63 769 1430 46 548 1197 98 33 15 1393
196 66 890 1590 25 570 1283 93 43 12 822
184 42 573 1960 60 499 989 73 35 9 1187
345 69 585 1711 54 548 1148 142 32 80 954
279 75 732 1687 32 540 1540 138 63 34 973
170 27 646 1417 42 561 1670 75 29 6 734
258 79 640 1460 50 502 1560 97 34 32 1280
266 100 622 1442 48 599 1450 118 48 0 996
322 56 622 1748 50 597 1369 159 53 57 1005
454 133 683 1736 58 548 1430 181 31 82 988
310 61 579 1420 49 512 1454 161 60 39 945
292 79 695 1503 46 475 1454 138 48 29 988
258 51 625 1087 46 561 1479 116 53 45 1034

6 . táblázat: A férfi adatközlő tesztszavainak paraméterei
(z. i. = zöngekezdési idő)

Szóidő /a/ idő /a/F, /a/ F2 lo i idő loi F, loi F2 /k:/ idő z. i. /k://r/ ido
(ms) (ms) (Hz) (Hz) (ms) (Hz) (Hz) (ms) (ms) (ms) zörej

(Hz)
323 62 524 1330 82 475 1063 105 28 74 708
227 59 540 1327 54 423 1045 77 32 37 592
179 52 536 1330 35 475 1026 84 42 8 868
266 59 585 1270 62 480 1100 110 23 35 525
159 39 570 1290 32 350 1410 88 50 0 799
267 46 590 1332 42 536 1185 156 42 23 776
314 53 610 1307 78 548 977 116 27 67 982
247 54 597 1222 42 499 1038 142 30 9 913
166 46 573 1417 39 561 1469 81 23 0 799
358 57 561 1307 66 480 1063 128 38 107 913
347 50 570 1190 70 512 1087 135 35 92 616
320 59 622 1246 60 499 1075 147 41 54 639
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Szóidö
(ms)

/a/ idő 
(ms)

/a/F ,
(Hz)

/a/ F2 
(Hz)

lo i idő 
(ms)

/o/F ,
(Hz)

/o/F 2
(Hz)

/k:/ idő 
(ms)

z. i. 
(ms)

Ir l idő 
(ms)

/ lu/ 
zörej 
(Hz)

257 70 590 1197 42 400 1222 125 65 20 868
360 66 622 1270 82 450 879 136 42 76 1005
219 46 597 1332 45 499 1258 107 37 21 980
230 69 597 1271 40 512 1026 117 25 4 1005
214 63 634 1112 45 426 1014 93 17 13 913
355 89 597 1246 54 536 1087 140 31 72 730
318 83 622 1148 59 487 1063 132 33 44 945
144 43 410 1000 30 434 1600 62 20 9 824
339 64 517 857 58 493 1045 196 20 21 688
304 40 634 1315 60 470 1033 132 29 72 798
301 51 622 1315 63 528 1127 157 53 30 837
325 64 622 1250 90 505 1127 135 38 36 812

A percepciós teszt eredményei azt mutatják, hogy a férfi adatközlő szavait 
jobbnak minősítették, mint a női adatközlő akkor szavait (15. ábra).

5

4

oa.
OT o>0) o 'v5 O e5

2

1 _____________________ _________
f. n.

15. ábra
A tesztszavak minősítésének átlagai (médián) és a szóródás a két 

adatközlőnél (n = nő, f = férfi) az ötpontos skála használata alapján

A pontozás átlaga a férfi esetében 3,49 pont (átlagos eltérés: 1,16 pont), a 
női beszélő esetében 2,95 pont (átlagos eltérés: 0,91 pont); a minősítések a 
két adatközlő között azonban nem mutatnak szignifikáns különbséget. A kér
dés az, hogy vajon mely paraméterek alapján hozták a kísérleti személyek a 
döntéseiket. A következő két ábra (16. és 17.) annak a négy akkor szónak a 
regisztrátumait mutatja, amelyeket a kísérleti személyek a legrosszabb és a 
legjobb minőségűnek ítéltek a női és a férfi adatközlő ejtésében.
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16. ábra
A női adatközlő legrosszabbul (bal) és legjobban érthetőnek (jobb) minősített 

akkor ejtéséről készült rezgéskép (fölül) és hangszínkép (alul)

17. ábra
A férfi adatközlő legrosszabbul (bal) és legjobban érthetőnek (jobb) 

minősített akkor ejtéséről készült rezgéskép (fölül) és hangszínkép (alul)

Az akusztikai fonetikai adatok utalnak arra, hogy a négy fenti tesztszó ese
tében milyen paraméterek együttese eredményezett jó, illetve rossz pereepciós 
minősítést. Ha egyenként megnézzük ezeket a paramétereket, és hozzárendel
jük a pereepciós minősítést, az egyfajta kiindulást jelent az adott paraméternek 
a pereepciós döntésekben betöltött szerepének megismeréséhez. A szóidőtar
tamokat összevetve a pereepciós minősítésekkel, azt látjuk, hogy a kísérleti 
személyek annál jobbnak ítélték a szót, minél hosszabb volt az időtartama. 
A magánhangzók pontos (köznyelvi normának tekinthető) kiejtése is (vő. a 
következményes formánsszerkezetet) a pozitív minősítések növekedését ered
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ményezte. Megjegyezzük, hogy a legrosszabbnak ítélt női ejtésben az [o]-nak 
irreguláris zöngéje volt. A zárhangok zárfelpattanásában nem volt lényeges 
különbség a négy ejtésben. A pergöhangot követő svá mindkétféle minősítésű 
szóban előfordult, így ennek a hatása sem tekinthető meghatározónak.

Az elemzések során első megközelítésben az összes tesztszót két csoportba 
soroltuk a percepciós tesztben résztvevők minősítése alapján. Az egyik cso
portba azok a szavak kerültek, amelyek 1-es vagy 2 -es, tehát igen gyenge mi
nősítést kaptak, a másikba azok, amelyeket jónak ítéltek, 4-es vagy 5-ös pont
tal. (Értelemszerűen tehát a 3-as minősítésűeket nem vettük figyelembe; ezek 
aránya a teljes anyagban 23,42%, a női beszélőnél ez az arány 27,87%, a fér
finél 18,75%.) Elemeztük a két csoportba került szavak akusztikai fonetikai 
tulajdonságait.

A férfi adatközlő akkor szavait alig érthetőnek minősítették, amikor az át
lagos szóidőtartamuk 172,5 ms volt, a hangsúlytalan magánhangzóé 38,66 
ms, a zöngétlen zárhang ideje 79,5 ms és a pergőhangé 12,33 ms. A zárhang 
zörejfrekvenciájának átlaga 791,66 Hz. A hangsúlyos magánhangzó első 
formánsainak átlaga ekkor 536,5 Hz-nek, a második formánsoké 1260,16 Hz- 
nek adódott; míg a hangsúlytalan magánhangzó F i-ének átlaga 471,2 Hz, a 
második formánsé pedig 1451,5 Hz volt. Kiválónak minősítették az ejtést, ha 
az időtartamok hosszabbak voltak; ekkor a szóidőtartamok átlaga 315,5 ms, a 
hangsúlytalan magánhangzóé 63,35 ms, a zöngétlen zárhang időtartamának 
átlaga 142,3 ms, a pergőhangé pedig 57,9 ms volt. A zárhang zörej frekvenci
ájában nem volt jelentős eltérés az előző csoport adatához képest, az átlag itt 
795,8 Hz. A hangsúlyos magánhangzók első formánsának átlaga kissé maga
sabb a kiváló minősítéskor, 593,9 Hz, míg a második formánsoké alacso
nyabb, 1096 Hz. A hangsúlytalan magánhangzó F| értéke 507,3 Hz, nem mu
tat jelentős különbséget az alig érthetőnek minősített szavak /o/-realizációitól, 
az F2 értéke azonban igen, kiváló minősítés esetén jóval alacsonyabb, 1108,6 
Hz (a különbség közel 350 Hz).

A női beszélő esetében az akkor szavakat alig érthetőnek minősítették, ha az 
átlagos szóidőtartamuk 252,5 ms volt, a zárhang időtartama 125,2 ms, a per
gőhangé 34 ms. Azárhang zörej frekvenciájának átlaga 1032,12 Hz. Ahangsú- 
lyos magánhangzó első formánsainak átlaga 611,87 Hz, a második formán
soké 1700,11 Hz. A hangsúlytalan magánhangzók átlagos Fr e 500,87 Hz, 
F2-je pedig 1242,62 Hz. Kiválónak minősítették a kísérleti személyek a szóej
tést az időtartamok növekedése esetén, ekkor a szóidőtartamok átlaga 489,6 
ms volt, a zárhangé 225,3 ms, a pergőhangé pedig 72,6 ms. A zárhang átlagos 
zörejfrekvenciája nem különbözött a gyenge minősítésű szavakban mérttől 
(az átlag itt: 974 Hz). A hangsúlyos magánhangzó F2-értékei jelentősen kü
lönböztek a két minősítésben. Kiváló minősítéskor az F2-átlag alacsonyabb
nak, 1348,6 Hz-nek adódott (a különbség minegy 350 Hz); az F| átlaga pedig 
kismértékben magasabb volt (705,3 Hz), mint a gyenge ejtésű szavak eseté
ben. A hangsúlytalan magánhangzó első formánsai csaknem megegyeztek a
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másik kategóriába került magánhangzókéival, az átlag itt 511,3 Hz, míg a 
második formánsok jelentősen alacsonyabbak, az átlag ebben a kategóriában 
1113,6 Hz (a különbség mintegy 130 Hz).

A percepciós döntések természetesen nem az egyes paraméterek hatását, 
hanem a szavak összes sajátossága alapján kialakult benyomást tükrözik. 
Korrelációs elemzésekkel igyekeztünk meghatározni az objektív akusztikai 
paraméterek és a percepciós minősítések közötti összefüggéseket. Arra keres
tünk választ, hogy a percepciós döntések szerint melyek lehetnek a meghatá
rozó és a kevésbé fontos fonetikai paraméterek.

A férfi beszélőnél erős korrelációt találtunk a szavak teljes időtartama és 
az észlelési minősítés között (Pearson-féle teszt: r -  0,742; 99%-os szinten). 
[A szó teljes időtartama továbbá erős korrelációt mutat a hangsúlytalan ma
gánhangzó (r = 0,815), a zárhang (/- = 0,741 ) és a pergőhang (?• = 0,747) idő
tartamával.] Ez azt jelenti, hogy a szóidőtartamot a vizsgált szavakban első
sorban a hangsúlytalan magánhanzó és a két mássalhangzó időtartama jel
lemzi. Nem meglepő tehát ennek alapján, hogy közepes, illetve erős korrelá
ciót találtunk a percepciós minősítések és a hangsúlytalan magánhangzó (r = 
0,564), valamint a zárhang időtartama (r = 0,71) között. Meghatározó a hang- 
súlytalan magánhangzó első formálisa is (/• = 0,588). Noha a teljes szó időtar
tamának alakulásában fontos a pergőhang, időtartama mégsem meghatározó 
a percepciós minősítésekben. Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy az elem
zett, férfi ejtésű akkor szavak esetében négy paraméter, illetve az ezeket 
eredményező artikulációs gesztusok felelősek a percepciós minősítésért. 
Ezek: a teljes szó, a hangsúlytalan magánhangzó és a zárhang időtartama, va
lamint a hangsúlytalan magánhangzó első formálisa. Artikulációs szempont
ból ez elsősorban az időzítés, valamint a hangsúlytalan magánhangzók pontos 
ejtésének fontosságára utal a férfi beszélő ejtésében.

A női adatközlő ejtése alapján kapott korrelációs adatok szerint a szó tel
jes időtartama szintén meghatározó, bár az összefüggés kevésbé erős, mint a 
férfi adatközlő esetében (r = 0,571). A szó teljes időtartama itt valamennyi 
beszédhang időtartamával jól korrelál (/o/-realizációkra: r = 0,567, /o/-reali- 
zációkra: r = 0,615, a /k:/-realizációkra: r = 0,928, a /r/-realizációkra: r = 
0,669). Erős, illetve közepes korrelációt találtunk továbbá a percepciós dön
tések és a zárhang időtartama (r = 0,562), valamint a hangsúlyos magánhang
zók második formálisának frekvenciája (/• = 0,755) között.

Úgy tűnik, hogy minél nagyobbak a szó teljes időtartamának eltérései, 
mint azt a női adatközlő esetében látjuk, a kísérleti személyek annál kisebb 
mértékben használnak fel további paramétereket a döntéseikben. Ez lehet a 
magyarázata annak, hogy a női beszélő esetén három, a férfi beszélőnél négy 
paraméter volt meghatározó a percepciós minősítésekben. Mindkét beszélő 
esetén a szó teljes időtartama és a zárhang időtartama, valamint a hangsúlyta
lan magánhangzó akusztikai fonetikai sajátosságai gyakoroltak hatást a minő
sítésekre. Az utóbbi esetében azonban eltérő paraméterek voltak fontosak:
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férfiejtésben az /o/-relizációk időtartama és első formánsa, a női ejtésben 
csupán az /o/-realizációk második formánsa.

Említettük, hogy a percepciós döntések kétségkívül a hallott szavak többé- 
kevésbé összes akusztikai fonetikai sajátossága alapján történnek (valószínű
síthetően egyéb, itt nem vizsgált további paraméterek is szerepet játszhatnak 
a minősítésekben, például a dallammenet, a hangszínezet). Adataink azt mu
tatják, hogy a percepciós döntésekben kitüntetett paraméterek nem tekinthe
tők állandóknak, beszéd- és beszélőfüggetleneknek. Úgy tűnik, hogy ezek a 
paraméterek a mindenkori beszédjel sajátosságai alapján változnak (ahogy 
ezt a női és a férfi adatközlő esetében láttuk); bár egyetlen szó minősítése 
alapján csupán óvatosan fogalmazhatunk.

Az utolsó elemzéssorozatban arra a kérdésre igyekeztünk választ kapni, 
hogy melyek azok a paraméterek, amelyek másoknál jobban vesznek részt a 
hallgatók percepciós minősítéseiben. A válaszhoz lineáris regressziós modellt 
(Tacq 1997) alkalmaztunk. Ebben a modellben a függő változó viselkedése 
néhány független változóval magyarázható. A módszer (stepwise) segítségé
vel lehetőség nyílt arra, hogy valamennyi független változót elemezhessük.

Az eredmények azt mutatják, hogy a női beszélő szavainak percepciós mi
nősítése csupán a teljes szóidőtartam alapján már 51%-osan magyarázható. 
Ha ehhez az [o] magánhangzó második formánsát is hozzávesszük, akkor a 
minősítések 6 8 %-ban magyarázhatók. Ez a két paraméter tehát döntő hatású 
a percepcióra. Egy további paraméter — ami esetünkben az /o/-realizációk első 
formánsa - , az arányt csupán 6 %-kal növeli, vagyis ennek a paraméternek a 
hatása már csaknem elhanyagolható. A percepciós minősítéseket a férfibeszé
lő esetében 54%-ban magyarázza a szóidőtartam. Az /o/-realizációk első 
formálisával együtt azonban e két paraméter a percepciós minősítések 6 6 %- 
áért felelős. Ez azt jelenti, hogy az akkor szavak kiejtésének minősítése a fér
fi adatközlőnél döntően e két változóval magyarázható. A lineáris regressziós 
egyenlet segítségével interpolációt végeztünk az eredmények szemléltetésére. 
A 18. ábra a női beszélő, a 19. ábra a férfibeszélő ejtése alapján adatolt para
méterek és a kapott minősítések összefüggéseit mutatja. Minél világosabb az 
árnyékolás, annál jobb a minősítés.

A hallgató tehát képes arra, hogy a beszédmegértés során függetlenítse a 
feldolgozást a beszélő személy egyéni kiejtési sajátosságaitól. Ez úgy lehet
séges, hogy egy vagy több sejtegyüttes valóban ugyanazt a fonológiai, de el
térő fonetikai struktúrát tartalmaz. A hallgató pedig a hasonlókat aktiválja a 
beszédészlelés során.
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18. ábra
Az akkor kiejtésének beszédpercepciós minősítését meghatározó paraméterek 

háromdimenziós képe női ejtés alapján

19. ábra
Az akkor kiejtésének beszédpercepciós minősítését meghatározó paraméterek 

háromdimenziós képe férfi ejtés alapján

Következtetések
A jelen kutatás egyetlen szó, az akkor ejtési variációit elemezte spontán 

beszédben a BEA-adatbázis véletlenszerűen kiválasztott tíz fiatal beszélőjé
nek 286 szava alapján. Az egyik fő kérdés az volt, hogy mely paraméterek 
változnak meg az elemzett szavak kiejtésének variabilitása következtében. 
Noha feltételeztük, hogy lesznek ejtési különbségek, elsősorban a különböző 
beszélők között tételeztük fel a nagyobb variabilitást. Az eredmények azon
ban sokkal nagyobb artikulációs különbségeket igazoltak a vártnál, mind a 
beszélők között, mind az ugyanazon beszélő ejtéseiben.
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Az adatok megerősítették a hipotézisünket, miszerint a lexikális reprezen
tációnak rugalmasnak és alkalmazkodónak kell lennie a mindenkori beszédjel 
függvényében. Az akusztikai fonetikai elemzések és a percepciós minősítési 
eredmények megerősíteni látszanak a „szóhologram” elméletet a lexikális 
egységek tárolásával kapcsolatosan. Az adatok ugyanis egy rendkívül rugal
mas neurális reprezentációt igazolnak, amely -  jelen ismereteink szerint -  
legszemléletesebben a szóhologrammal képzelhető el.

Eredményeink szerint egy szó gyakori előfordulása a beszédben a kiejtés 
nagymértékű változatosságához vezet. Jól ismert tény, hogy a beszéd igen re
dundáns, jóval több akusztikai fonetikai információt tartalmaz, mint ameny- 
nyire a beszédfeldolgozásnak szüksége lenne (pl. Scott 2005). Az akkor szó 
invariánsnak tekinthető akusztikai fonetikai paraméterei az alábbiak voltak. 
Relatíve stabilnak mutatkozott a zöngétlen zárhang zöngekezdési ideje, ami a 
zöngétlenség jegyének biztosítására szolgál. A zárfelpattanás specifikus frek
venciája 1500 Hz alatt realizálódott, ami megfelel a hátul képzettségre utal. 
A hangsúlyos magánhangzó formánsainak többsége egyértelműen egy hátul 
képzett és alsó nyelvállású magánhangzóra volt jellemző. A szóvégi pergő
hang jelenléte a versengő szóformák lehetőségét szűkítette, függetlenül annak 
aktuális fonetikai realizációjától. A hangsúlytalan loi magánhangzó anya
gunkban nagymértékben sváként realizálódott, ez a tény nem segítette a lexi
kális hozzáférési folyamatot. Az /ok:or/ fonológiai struktúrája -  az ejtésvariá
ciók következtében -  sokféle fonetikai hangsorként realizálódott. A kontex
tus természetesen szűkíti a lehetséges szavak aktiválását, továbbá a hallgató 
előfeltevései és beszédtapasztalata is a versengő szavak szűkülésének irányá
ba mutat.

A hangsúlyos magánhangzó minőségének változását magyarázhatná a 
kontextushatás; esetünkben azonban ez nem lehetséges, mivel az akkor közel 
80%-ban vagy a [J] mássalhangzót, vagy néma szünetet követően fordult elő. 
Ezért azt feltételezzük, hogy az elemzett szó akusztikai fonetikai változatos
sága a beszédtervezési folyamat sajátosságaiban keresendő. Tekintve, hogy 
az akkor többségében töltelékszóként funkcionál a vizsgált spontán szöve
gekben, ezért az artikulációs gesztusaira kevesebb figyelem fordítódik. Ejtése 
közben a beszédtervezési folyamat már más „feladatra” koncentrál. Az akkori 
a beszélő nem a hallgató számára fontos információként aktiválja, hanem a 
saját beszédtervezési folyamatai könnyítésére, egyfajta időnyerésre. A per
cepciós kísérlet résztvevői különböző paraméterek alapján minősítették az 
akkor szavakat az adott beszélő kiejtésének függvényében. Ez arra utal, hogy 
a percepciós döntésekért felelős akusztikai fonetikai tényezők nem feltétlenül 
előre jósolhatok, mivel azok az adott beszédjel sajátosságainak függvényében 
változhatnak.

A hallgató percepciós stratégiái rugalmasak, alkalmazkodnak a változó be
szédjelhez. Ha a beszélők mind egyformán artikulálnának, akkor a beszéd- 
percepciós mechanizmusnak nem kellene rugalmasnak lennie (McQueen
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2005). A mechanizmus összevető műveletei során megtörténik a bejövő be
szédjel akusztikai tulajdonságainak összehasonlítása a tárolt (mentális) repre
zentációval. Ez az összevető művelet tekintetbe veszi az egyéni kiejtési jel
lemzőket, ahogyan azt a kísérleti eredményeink megerősítették. A neuronális 
reprezentációk elméletét alkalmazva, azt mondhatjuk, hogy valamennyi, az 
akkor szónak megfelelő neuronegyüttes aktiválódik. Az elhangzó szavakat a 
hallgató összeveti a mentális lexikonában meglévő „szóhologramokkal”, és 
ezért képes választásra és minősítésre.

A jelen kutatás eredményei megerősítették azt, hogy a beszélők bizonyos 
mértékig kontrollálják ugyan az artikulációs gesztusaikat, mégis igen változa
tosak a szórealizációk akusztikai fonetikai megvalósulásai. Bizonyos invari
ánsjegyek megőrződnek, lehetővé téve a (majdnem) biztos lexikális hozzáfé
rést. Adataink, illetőleg a felvetett kérdések további kutatást igényelnek mind 
fonetikai, mind pszicholingvisztikai szempontból. A mesterséges beszédfel
ismerő rendszerek számára felhasználható eredmény, hogy a gyakori szavak 
ejtésvariációival érdemes célzottan foglalkozni a jobb felismerési eredmény 
elérése érdekében.
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