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GYAKORISÁGI VIZSGÁLATOK SPONTÁN 
BESZÉDBEN

Beke András -  Gósy Mária -  Horváth Viktória

Bevezetés
A nyelvvel, illetve a beszéddel kapcsolatos kutatások fontos iránya a gyako

risági tényezők megismerése, adatolása, feldolgozása, elemzése. A szegmen
tumoknak, a szegmentumok kapcsolatainak, a szegmentumsoroknak, illetve 
egyes szupraszegmentumoknak az előfordulási sajátosságai, kihasználtságuk, 
megterheltségük egy nyelv tulajdonságainak meghatározó részét jelentik. 
A nyelv rendszerszerű leírásának fontos aspektusát képviselik a gyakorisági 
mutatók, például a különféle fonémák és a beszédhangok száma, a szótagok 
típusainak eloszlása, a szavak mennyisége vagy a tonális jellemzők eloszlása 
(pl. Rovenchak 2011). Ismereteink szerint (Laver 1995) a legkisebb számú 
hangkészlete a rotokasz (kelet-pápuái nyelv) és a mura (Brazília) nyelveknek 
van, mindössze 11 beszédhang. A legtöbb beszédhangot, 141-et a !Xu nyelv
ben (Angola) találjuk. A magán- és a mássalhangzók aránya is jellemez egy 
nyelvet; a haidában (Kanada, Alaszka) például 46 mássalhangzó mellett 
mindössze három magánhangzó található, míg az ausztronéz pajvan nyelvben 
10 mássalhangzó mellett van 12 magánhangzó (Maddieson 1986). Az eddig 
elemzett nyelvekben a leggyakoribb magánhangzók az i, e. a, u, u fonémák1 
realizációi, ugyanakkor például a/mássalhangzó csak a nyelvek 40%-ában ta
lálható meg. Noha ezek az adatok kiváló lehetőséget biztosítanak bizonyos 
összevetésekre, sőt alapot adnak univerzális megállapítások kialakításához, 
arról nem nyújtanak információt, hogy milyen az adott szegmentumok előfor
dulási gyakorisága, azaz megterheltsége. Egy nyelv szavainak, szótagjainak 
előfordulási gyakorisága, az őket alkotó fonémák száma, összefüggéseik, a 
szófajok eloszlása, egyes mondatszerkezetek előfordulása mind-mind hozzá
járulnak a nyelv kvantitatív jellemzéséhez (Martindale et al. 1996).

Ezeknek és a hasonló kérdéseknek a vizsgálata szövegkorpuszok elemzését 
teszi szükségessé. A szövegek sajátosságai hatással vannak azok statisztikai 
jellemzőire. Szegmentumokra, illetve szavakra vonatkozó statisztikai elemzé
seket végeztek írott szövegeken, szótári szavakon, és található néhány olyan 
adathalmaz, amely beszéd lejegyzett változatain alapul (pl. Weiss 1961; 
Sigurd 1968; Altmann 1993; Crystal 1997; Tambovtsev-Martindale 2007; 
Sandoval et al. 2008; Renwick 2011). A kvantitatív adatok tényei segíthetik

1. A fonémákat dőlt betűjelekkel szemléltetjük.
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az univerzálékutatást éppúgy, mint például a modern beszédtechnológiái al
kalmazásokat.

A nyelv statisztikai megközelítése hosszú időre vezethető vissza, az ale
xandriai grammatikusok vagy a bibliai konkordanciák munkálataihoz, illetve 
később a különböző gyakorisági szótárak készítéséhez (vö. Szende 1973). Az 
ilyen típusú vizsgálatok azonban sporadikusak maradtak, nem állítható, hogy 
a gyakorisági sajátosságok iránti érdeklődés folyamatos lett volna vagy széles 
köröket érintett volna. Kimondható, hogy inkább a gyakorlati szükséglet, 
mint a tudományos érdeklődés vezette a szakembereket, hogy nyelv- és be
szédstatisztikai kérdésekkel foglalkozzanak (pl. gyorsírás, nyelvoktatás, kla
viatúrák betükiosztása, idegen nyelvek oktatása, távközlés, informatikai fel- 
használás, beszédtechnológia). Az első. tudományosnak tekintett nyelvsta
tisztikai munka a német beszédhangokról szólt több mint másfél évszázaddal 
ezelőtt (Förstemann 1846).

A magyar nyelvtudományban Simonyi Zsigmond nevéhez köthető az első. 
gyakorisággal kapcsolatos elemzés, amelyben a szerző az adatok alapján a 
nyelvhasználatra vonatkozó megállapítást fogalmazott meg (1896). Simonyi 
az ira alak előfordulását vizsgálta és hasonlította össze két költő (Vörösmarty 
és Arany) müvében. A kapott adatok alapján a nyelv változására vonatkozóan 
tesz megállapítást, miszerint ennek a formának a használati gyakorisága 
csökkenni látszott. Később egyre többen kezdtek foglalkozni olyan kérdések
kel, amelyek a nyelvstatisztika területére estek (pl. Tolnai 1906; Tarnóczy 
1942; Vértes 1955; G. Varga 1967; Fodor 1960; Petőfi S. 1967; Papp 1967; 
Kelemen 1967; Dömölki et al. 1967; Fónagy 1962; Nagy 1972; Szende 1973; 
Keszler 1983; Gósy 2004).

Az elmúlt évtizedben fokozottan fordultak a kutatók a nyelvi statisztikai 
információk irányába. Feltételezik, hogy a nyelvhasználati gyakoriság a 
nyelvi szerkezet elemzésének és magyarázatának a tényezője (Bybee 2006a). 
Az a tény például, hogy az egyén milyen grammatikai, illetve szintaktikai 
szerkezeteket, avagy szavakat használ, hatással van a belső nyelvi reprezen
tációira. Ezek a reprezentációk egyfelől a beszélőnek a nyelvre vonatkozó 
konvencionális ismereteit tükrözik, másfelől jelzik a nyelvi változatosságot 
és a nyelvváltozást magát (Bybee 2006b). A nyelvhasználati sajátosságok 
ilyen módon magyarázni képesek a szinkrón nyelvi változások természetét 
vagy az egyéni nyelvi különbségeket. A legkülönfélébb nyelvi elemek, lexi
kai egységek vagy szerkezetek előfordulási gyakoriságának szisztematikus 
elemzése nagy hatást gyakorol a diskurzuselemzésre, a korpusznyelvészetre, 
a fonológiára, a fonetikára, sőt a nyelvtörténetre is. Nélkülözhetetlen az al
kalmazott nyelvészeti kutatások jó részében, az alkalmazott beszédkutatások
ban. avagy a beszéd mesterséges felismerésében, a bűnügyi fonetikában.

A módszertani lehetőségek sokfélesége, a számítógépes elemzések és a 
nagy adatbázisok új lehetőséget nyújtanak a nyelvstatisztikai vizsgálatok 
végzéséhez. Minél nagyobb az adatmennyiség, annál relevánsabbak az ered
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mények, és ezért annál megbízhatóbban használhatók fel általánosításokra. 
Noha a nyelvhasználat kvantitatív jellemzőinek fontossága nem megkérdője
lezhető, a kvalitatív vizsgálatok meghatározóbbnak tűnnek mind a külföldi, 
mind a hazai szakirodalomban.

A spontán beszéd jellemzésében nagy szerepe van a különféle tényezők 
előfordulási gyakoriságának (pl. néma és kitöltött szünetek, nyújtások, ismé
telt szavak, redukciók, egyszerre beszélések, hangsúlyhelyek). Kutatásunk a 
szegmentális szintre irányult, nagy mennyiségű spontán korpuszon végeztünk 
statisztikai elemzéseket. Vizsgálataink célja elsősorban a fonémák, a tritonok 
előfordulási gyakoriságának, valamint a szóhosszúság alakulásának a megis
merése volt. A szótövek, a tartalmas és a funkciószavak előfordulásáról kí
vántunk továbbá mennyiségi információkat szerezni. Azt feltételeztük, hogy 
a gyakorisági eloszlások nem fognak jelentős különbséget mutatni Szende 
mintegy négy évtizeddel korábbi adataihoz képest, valamint hogy a szóhossz 
és az előfordulás ismert összefüggése, az ún. Zipf-törvény (Zipf 1949) kimu
tatható lesz a spontán beszédben.

Kísérleti személyek, anyag, módszer
Kutatásunkban a BEA-adatbázis 100 beszélőjének (42 nő, 58 férfi, átlag- 

életkoruk 41 év) spontán narratíváit (interjúk és érvelések) használtuk fel a 
lejegyzések alapján. Közel 26 órányi spontán beszédet elemeztünk, ebben a 
szavak száma 151 161, a fonémák száma 748 099 volt. A lejegyzéseket a sta
tisztikai feldolgozásokhoz előkészítettük, a ly betűt a megfelelő j  fonémára 
változtattuk, a nonverbális jelekre vonatkozó utalásokat (pl. nevetés, kráko- 
gás) a szövegekből töröltük. Az így kialakított spontánbeszéd-korpusz lehe
tővé tette a gyakorisági elemzések statisztikai alapú elvégzését. Az elemzések 
során figyelembe vettük a helyesírási szabályokból adódó betű-fonéma meg
feleléseket. Mindenekelőtt tisztáznunk kell, hogy mit is értünk fonémán, va
gyis mik azok a szegmentumok, amiket számolni fogunk. A generatív foné
mafogalom (’mögöttes szegmentum’) értelmében (vö. (Siptár-Törkenczy 
2000) nincsen hosszú zzs, vv, hh és ddzs, mivel ezek nem (illetve igen ritkán, 
pl. pech, hodzsa) fordulnak elő morfémán belül: csak hasonulás révén, mor- 
fémahatáron jönnek létre {rizzsel, szívvel, ahhoz, briddzsel). A dz. pedig vagy 
egyáltalán nem létezik, mint önálló fonéma, vagy csak hosszú van belőle (pl. 
pedz.i, madzag). A kérdést egyszerűsíti, hogy az általunk vizsgált anyagban az 
említettek közül csupán a hosszú vv és hh mássalhangzók fordultak elő 
(0,2%-ban). Noha elfogadjuk a generatív felfogást, amely szerint ezek nem 
fonémák (hanem levezetett alakok), a statisztikában feltüntetjük ezeket a (rit
ka) előfordulásúakat, mint (főként) hasonulás következtében létrejött szeg
mentumokét (az 1. táblázatban ’-gal jelölve). A célunk ezzel elsősorban az, 
hogy ne maradjanak ki a gyakorisági táblázatból, és így az adatok összevet
hetők legyenek korábbi munkákkal. Két azonos rövid fonéma egymás utáni 
előfordulását -  például, ha közöttük szóhatár (vagy összetételhatár) volt -
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annak ellenére a hosszú fonémák közé számítottuk, hogy voltaképpen két rö
vid mássalhangzó egymás mellé kerüléséről van szó (pl. hattól típusú szavak 
intervokális mássalhangzója)'. A szavak esetleges rövidebb ejtését (pl. tát a 
tehát helyett vagy akko az akkor helyett) nem vettük figyelembe, minden 
esetben a teljes fonémasort adatoltuk. Megvizsgáltuk a) az összes fonéma,
b) a hármas beszédhang-kapcsolatok (trifónok) előfordulásának gyakoriságát,
c) a szavak hosszúságát, cl) a szótövek és a szavak előfordulási sajátosságait, 
valamint e) a tartalmas és a funkciószavak arányát. A trifónok elemzése a fo
némák hangkörnyezetének leírása szempontjából volt meghatározó. Minden 
egyes szóban meghatároztuk a lehetséges trifónokat, függetlenül a szótagha- 
tártól. Például a traktor szó esetében a trifónok a következők: tra, rak, akt, 
kló, tor. A fonémák és a trifónok gyakoriságának, valamint a szóhosszúság
nak az elemzéséhez MATLAB környezetben írt saját programokat használ
tunk, míg a szótövezéshez a HUNMORPH szoftvert alkalmaztuk.

Eredmények
1. A nyelv szegmentumainak statisztikai leírásában az egyik legfontosabb 

jellemző a magánhangzók és a mássalhangzók aránya. A vizsgált magyar 
spontánbeszéd-korpuszban a magánhangzók és a mássalhangzók aránya ( V/C) 
0,683%. A magánhangzók 40,6%-ban, míg a mássalhangzók 59,4%-ban for
dultak elő. Ez az eredmény közel megegyezik Szende mintegy négy évtizeddel 
ezelőtti közleményével (1973), ahol a V/C arány 0,727% volt. A magánhang
zók előfordulása az általa elemzett anyagban 42,1%, a mássalhangzóké 57,9% 
volt. Noha a különbségek minimálisak, annyi megállapítható, hogy napjaink 
spontán beszédében a magánhangzók aránya kissé alacsonyabb, a mással
hangzóké kissé magasabb. Minthogy 14 magyar magánhangzó-fonéma és 25 
mássalhangzó-fonéma van. amelyek aránya 0,56%, ezért a spontán beszédben 
adatolt előfordulásuk azt mutatja, hogy a magánhangzók gyakoribbak, mint a 
mássalhangzók.

Elemeztük az adatokat a teljes fonémaállományt tekintve (ekkor ez volt 
100%), valamint a magánhangzók és a mássalhangzókat külön-külön véve is. 
Valamennyi adat esetében azt feltételeztük, hogy várhatóan a leggyakoribb 
fonéma az c lesz, és a gyakorisági sort a hosszú mássalhangzó-fonémák fog
ják zárni ( 1. ábra).

Az ábrán a húsz leggyakoribb fonéma (1,49%-ig) előfordulását tüntettük 
fel. Közülük 6 magánhangzó, ezek részesedése 42,85%, 14 mássalhangzó, a 
részesedés 28,57%. A leggyakrabban használt húsz fonéma az összes fonéma 
előfordulásának 71,42%-át adja; a magánhangzók ebben nagyobb mértékben 
vesznek részt. A fonetikailag is párt alkotó rövid-hosszú magánhangzó foné
mák közül az első húszban csak a rövidek szerepelnek, a hosszú magánhang-

2. A szerzők megköszönik Siptár Péternek a fonémákkal kapcsolatos megjegyzése
it és tanácsait, amelyek alapvetőek voltak a statisztikai elemzések kialakításához.
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zókat (a fonetikai pár nélküli) á, é képviseli. Teljesen hiányoznak a felső 
nyelvállású labiális palatális és veláris magánhangzók. A gyakori artikulációs 
gesztusok tehát a szájüreg középső és alsóbb részeiben jellemzők. Hosszú 
mássalhangzók egyáltalán nem fordulnak elő. Megjelenik csaknem az összes 
alveoláris helyen képzett mássalhangzó, egy-egy bilabiális és labiodentális fo
néma, egy-egy posztalveoláris és palatális, a két veláris és a laringális h. 
A képzési helyet tekintve tehát a leggyakoribb mássalhangzók meglehetősen 
arányosan oszlanak meg, az alveolárisok fokozott előfordulása mintegy az ar
tikuláció gazdaságosságát is mutatja. A magyar mássalhangzók képzési mód
ját tekintve csupán az affrikáták összetett artikulációja nem fordul elő a gyako
ri fonémák között. Jóval nagyobb mértékű a zöngések előfordulása, ami a m, 
n, l és a pergőhang gyakoriságával magyarázható. Ha csak az obstruenseket 
nézzük, akkor nincs különbség az előfordulásban a zöngésség tekintetében. 
A húsz leggyakoribb fonéma képzési konfigurációja egyértelműen az ejtési 
gazdaságosságot, illetőleg a relatíve könnyebb artikulációt szemlélteti.

M
1'Cc-íüt
Q>
wsí

1 2  n  ,3

1. ábra
A leggyakoribb fonémák előfordulása a vizsgált anyagban

Szende négy évtizeddel ezelőtti elemzéseinek anyagát 79 399 fonéma al
kotta, ez a jelen kutatásnak csupán 10,6%-a. Ha összevetjük a kétféle korpusz 
eredményeit, a tíz leggyakoribb fonémát tekintve alig látunk különbséget, a 
továbbiakban az eltérés az egyes fonémák sorrendiségét érinti (vö. 1973: 30). 
Úgy tűnik tehát, hogy a korpusz nagyságától, illetve az időkülönbségtől füg
getlenül a magyar spontán beszédben a legnagyobb mértékű megterhelése 
változatlanul ugyanazokat a fonémákat érinti, azonban az egyes típusok mu
tatnak (minimális mértékű) különbségeket.

Megnéztük, hogy a magyar spontán beszédben mely fonémák mutatják a 
legritkább előfordulást. Az adatok igazolták azt a feltételezésünket, hogy a 
legritkábbak a nyelvileg hosszú mássalhangzók lesznek. A koipuszban a ma
gánhangzók közül legkisebb arányban a felső nyelvállású, labiális magán-
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hangzók fordultak elő (3. ábra). A mássalhangzók közül hosszú, zöngétlen 
mássalhangzók (ff, ccs, try) zárják a gyakorisági sort (2. ábra). A legritkábbak 
között az egyedüli rövid fonéma a ty. Szende adatai csak a mássalhangzók 
tekintetében mutatnak némi eltérést. Sorrendjében az utolsó helyeken a Ilii, jj, 
ggy mássalhangzókat tünteti föl (1973: 30, 31).

2. ábra
A tíz legritkább fonéma előfordulása a vizsgált anyagban

S í'ez
#C/5

©-Cez>.01

3. ábra
A magánhangzó-fonémák előfordulása a vizsgált anyagban, az összes 

magánhangzó 100% (a fonémák betűjelekkel szerepelnek)

A magánhangzókon és a mássalhangzókon belül külön-külön is elemeztük 
az egyes fonémák előfordulását. Az összes magánhangzót véve 100%-nak, az 
eredmények azt mutatják, hogy az e 27%-ban fordult elő. a második leggya
koribb. az a pedig 21,5%-ban (3. ábra). 10% és 15% közötti az o és az ; elő
fordulásának aránya, az összes többié 10% alatti. A rövid magánhangzó
fonémák aránya anyagunkban 78,18%, a hosszúnké 21,82%, ezeknek az ará
nya csaknem megegyezik Szende adataival (78,49%, ill. 21,51%). A rövid 
magánhangzók megterheltsége jóval nagyobb, mint a hosszúnké, és ez a ten
dencia nem változott az elmúlt négy évtizedben.
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A mássalhangzók esetében a leggyakoribb a t volt 13,44%-kal, majd az al- 
veoláris nazális (n) következett 11,11%-kal (4. ábra); további 5 mássalhangzó 
fonéma pedig 5%-nál gyakrabban fordult elő anyagunkban. A rövid mással
hangzó-fonémák aránya anyagunkban 95,67%, a hosszúaké 4,43% volt, 
Szende adatai hasonlók (96,73%, ill. 3,27%). A rövid mássalhangzók meg- 
terheltsége jóval nagyobb, mint a hosszúaké. Az 1. táblázat valamennyi más
salhangzó-fonéma gyakorisági adatait tartalmazza.

4. ábra
A 10 leggyakoribb mássalhangzó-fonéma előfordulása a vizsgált anyagban 

(az összes mássalhangzó 100%)

2. Egy nyelv leírásában, különösen a fonotaktikai sajátosságok, illetve sza
bályok megállapításához fontos jellemző, hogy a spontán beszédben előfor
duló szavak milyen fonémával kezdődnek és végződnek. Ezek az adatok szo
rosan összefüggnek a szókészleten túl a nyelv morfológiai sajátosságaival, a 
gyakori morfémákat felépítő fonémasorokkal és bizonyos funkciószók hasz
nálati gyakoriságával. A leggyakoribb magyar szókezdő fonéma (valamennyi 
szókezdőt tekintve 100%-nak) az a (15,57%), ami a határozott névelők, a 
mutató és a vonatkozó névmások fonémasorával, illetve ezeknek a szavaknak 
a funkcionális sajátosságaival is magyarázható. Ezt követi a m (10,42%), 
amely részben a szókészlet sajátosságaiból, részben adódik a meg igekötő 
előfordulásából, valamint a minden, még, már szavak gyakoriságából a spon
tán közlésekben (5. ábra). A h relatív gyakorisága a hát és a hogy előfordulási 
sajátosságaival magyarázható. Az e gyakorisága főként a határozatlan név
elővel, a szókezdő v-é pedig a létíge különböző formáival hozható kapcsolat
ba. A szókezdő é helye a sorban főként az egyes szám első személyű szemé
lyes névmás megjelenését tükrözi.

Szó végén rendszerint azok a fonémák fordulnak elő gyakrabban, amelyek 
a toldalékokban vagy -  egyéb okoknál fogva -  gyakori szavakban találhatók 
(6. ábra). Ilyen például a t fonéma, szóvégi gyakorisága a múlt idő és a tárgy
rag használatából adódik. Az a magánhangzó nagyarányú szóvégi megjelené
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se magyarázható egyes toldalékok, elsősorban a -ba és a -ra előfordulásával, 
az egyes szám harmadik személyit igei személyjellel (pl. adja, látja, mondja), 
a birtokjellel (labdája, szabadsága, kutyája), valamint a ha, hogyha kötősza
vakkal. Ugyancsak egyes ragok (-ban, -ben, -ön, -en, -ön) következtében (is) 
kerül a harmadik helyre az alveoláris nazális mássalhangzó, ehhez a létige 
egyes szám harmadik személyű formája is hozzájárul. A gyakoriságát szó 
végén mindenekelőtt a többes számú alakok idézik elő, míg a gy ötödik he
lyére a rangsorban főként a hogy kötőszó és az egy gyakorisága a valószínű 
magyarázat.

1. táblázat: Az összes mássalhangzó-fonéma előfordulásának adatai

Sorrend A fonéma 
betűjele

Relatív
gyakoriság

(%)
Sorrend A fonéma 

betűjele
Relatív

gyakoriság
(%)

1. t 11.97 24. b b 0,5200
2. n 10,98 25. nn 0,4000
3. 1 9,01 26. c 0,3000
4. m 8,59 27. ssz 0,2000
5. k 7.92 28. nny 0.1560
6. r 6,31 29. rr 0,1500
7. s 5.26 30. S S 0,1400
8. gy 4.75 31. zz 0,1300
9. Z 4,56 32. mm 0,0900
10. h 4,54 33. pp 0,0700
11. d 3.69 34. zs 0,0600
12. g 3,68 35. noto 0,0400
13. V 3,56 36. dd 0,0300
14. sz 2,57 37. hh 0,0200
15. b 2,25 38. ty 0,0200
16. j 1.72 39. VV 0,0100
17. p 1.25 40. jj 0,0097
18. f 1.15 41. cc 0,0078
19. tt 1.14 42. ggy 0,0076
20. ny 0,72 43. ff 0,0040
21. cs 0,66 44. CCS 0,0016
22. 11 0,61 45. tty 0,0004
23. kk 0,56
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#  20

5. ábra
A leggyakoribb szókezdő fonémák előfordulása a vizsgált anyagban

#  20
er 15,5

6. ábra
A szó végén előforduló leggyakoribb fonémák a vizsgált anyagban

A szó eleji és a szóvégi pozíciót összehasonlítva, azt látjuk, hogy a magán
hangzók egy részénél nincs különbség az előfordulásban (7. ábra). Ilyen az e, 
ö, ii fonémák. Egy más részüknél kismértékű különbség látható. Az i, o, u, ú 
gyakoribbak a szó eleji, míg az a, ó, ő a szóvégi pozícióban. Jelentős különb
séget adatoltunk a szóban elfoglalt helyzet függvényében az é és az i eseté
ben; az előbbi jóval nagyobb arányban fordul elő szó elején, míg az utóbbi 
szó végén.

A mássalhangzókra is jellemző, hogy melyik helyzetben és milyen mér
tékben gyakoribbak (a hosszú mássalhangzókkal itt csekély előfordulásuk 
miatt nem foglalkoztunk részletesen). Az egyébként is ritka mássalhangzó
fonémák (pl. cs, ty) jellemzően nem mutatnak eltérést a szó eleji, illetve a 
szó végi megjelenésben (8. ábra).

Kismértékben változó az előfordulása a pozíció függvényében 12 fonémá
nak, közülük 7 szó eleji helyzetben gyakoribb (pl. b, d, f  tx, .v), öt pedig szó
végiben (g, k, n, l, ;-). Hét esetben tapasztaltunk jelentős eltérést a helyzettől
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függően; négy fonéma a szó végén (t, gy, s. z), három pedig a szó elején volt 
gyakoribb (m, h, v). A szóvégi gyakori ,v főként az és, is szavakkal, a z pedig 
a határozott névelővel magyarázható.

B eleje □  vége

7. ábra
A magánhangzók eloszlása a szóban elfoglalt helyzet függvényében

8. ábra
A mássalhangzók eloszlása a szóban elfoglalt helyzet függvényében

3. A fonémák hangkörnyezetének egyfajta leírását teszik lehetővé a hang- 
kapcsolat-hármasok, a trifónok. A magán- és mássalhangzók 455 680 darab 
különböző trifónt alkottak. A fonémák esetében láttuk, hogy bizonyos szavak 
magyarázzák az előfordulás gyakoriságát, ez megállapítható a trifónokra is. 
A hogy gyakori előfordulása eredményezi a leggyakoribb trifónt (9. ábra).

A hál diskurzusjelölő, illetve töltelékszó már lényegesen ritkábban volt ada- 
tolható, aránya megegyezik a tagadószóéval. A leggyakoribb trifónok közé 
tartozik előre jelezhetöen a meg (feltehetően döntően igekötőként). A kor 
trifón rangsorbeli ötödik helye elsősorban az akkor szóval, a nek pedig részben 
a toldalékkal, részben a nekem (neki stb.) szavakkal magyarázható. A spontán 
beszédre jellemzőnek tekinthető a múlt idejű létige gyakori használata, és en-
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nek következtében a vol és az olt tritonok gyakorisága. A min valószínűsíthe
tően a megfelelő funkciószók előfordulási következménye. Narratívák és tár
salgások szavainak elemzésében azt találták, hogy a három leggyakoribb szó 
a hogy, a van és a nem, ezeket követték az és, az igen és az én szavak (Gósy 
2012). Anyagunkban az összes trifónból 2214 darab mindössze egyszer for
dult elő, ez az összes trifón 0,48%-a, például: cku, cög, átö, éen, ejr, göm, 
hág. onö.

5  2,00

9. ábra
A tritonok gyakorisági előfordulása a vizsgált anyagban

4. A szóhosszúság, vagyis a szavakat alkotó fonémák száma az egyes 
nyelvek egyik legfontosabb jellemzője. A portugálban például az átlagos 
szóhossz 4,6 fonéma (Qaresma 2008), a maninka nyelvben (Guinea) 3,02 fo
néma (Rovenchak 2011), az angolban 3 körülire becsülik (Cutler-Carter 
1987). A jelen korpuszban az átlagos szóhossz 4,9 fonéma volt, ami jól szem
lélteti a magyar agglutináló jellegét. A szótövek átlagos hossza 4,5 fonéma. 
A legtöbb szó 1-14 fonémából épül fel (10. ábra). (A magyar összetett sza
vak helyesírásának ingadozása kismértékben, de nem számottevően befolyá
solja ezeket az adatokat.)

A Zipf-törvény (1947) azt mondja ki, hogy minél gyakoribb egy szó hasz
nálata, annál kevesebb fonémából építkezik. Ellenőriztük, hogy anyagunkra 
ez igazolható-e (vö. 10. ábra). A magyar adatok is megerősítették a törvényt, 
a több fonémából álló szavak használata ritkább volt, mint a kevesebb foné
mát tartalmazóké. Az ábra a spontán beszédanyagban előfordult szavak szá
mának gyakoriságát (y tengely) és az őket alkotó fonémák számát (x tengely) 
szemlélteti logaritmikus koordinátarendszerben. A szavakat felépítő szótagok 
száma is tanulságos kvantitatív mutató, amely számos ismert nyelvre igazolja 
azt az összefüggést, hogy minél gyakoribb egy szó, annál kevesebb szótagból 
áll. Szende adatai 9 szótagos szóig elemezve alátámasztják ezt (1973: 56). 
A leggyakoribbak az egy szótagú szavak (46,58%), a 8, 9 szótagból építkezők 
előfordulása 0,003%, illetve 0,002%. Saját anyagunkban 12 szótagos szavakig
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vizsgáltuk a szótagok számát (11. ábra). Eredményeink nagyon hasonlók a 
négy évtizeddel korábbi arányokhoz. Az egy szótagból álló szavak előfordulá
sa a legnagyobb arányú (44,69%), a két szótagosaké az előzőnek már csak alig 
a fele (28,83%). A három ( 15,18%) és négy szótagból álló szavak (7.58%) kö
zött jelentős csökkenés tapasztalható. Az öt szótagos szavak előfordulása is
mét erőteljesen csökken (2,68%), az ennél több szótagot tartalmazóké pedig 
1% alatti (6 szótagos = 0,709%, 7 szótagos = 0,2245%, 8 szótagos = 0,0586%, 
9 szótagos = 0,0199%, 10 szótagos = 0,0046%, 11 szótagos = 0,0013%, 
12 szótagos = 0,00066%). Példák: fa, domb, anyag, dobogó, alkalmazzák, 
megújulóbői, gorombáskodjanak, elkötelezettségem, megkérdőjelezhetetlen.

A fonémák előfordulása a szavak hosszúságának függvényében a vizsgált 
anyagban, igazolva a Zipf-törvényt (a függőleges tengelyen az előfordulás, a 

vízszintes tengelyen a sorrend látható)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Szótagszám

11. ábra
A szavak szótagszámának és a relatív gyakoriságnak az összefüggése

A szavak szótagjait alkotó fonémák számával kapcsolatos Menzerath 
(1954) hipotézise. Azt vélelmezte, hogy az átlagos szótaghosszúság csökken,



272 Beke András -  Gósy Mária -  Horváth Viktória

ha a szótagszám növekszik. Anyagunkban ennek ellenőrzésére az ötven leg
gyakoribb, minimum hat szótagból álló és az ötven legritkább 1-3 szótagból 
álló szón végeztünk számításokat a fonémák száma tekintetében. Az eredmé
nyek azt mutatták, hogy -  bár szignifikáns különbség nem volt igazolható -, 
a hosszabb szavak szótagjai valóban rövidebbeknek adódtak, mint a rövidebb 
szavak szótagjai. Az elemzett hosszú szavak szótagjainak fonémaszáma átla
gosan 2,404, míg a rövideké átlagosan 2,588 volt.

Elemezéseket végeztünk a szavak előfordulásának néhány sajátosságával 
kapcsolatosan. A határozott névelők megjelenése mintegy 11% (12. ábra), az 
adat megegyezik a négy évtizeddel ezelőttivel (Szende 1973: 54).

Relatív gyakoriság (%)
0,00 2,00 4.00 6,00 8,00

a
az 

hogy 
es 

van 
nem 

ez 
egy

is 
hát 
én 

meg 
tehat 

de 
nagy 
mert 

mond 
tud 

vagy 
mast 
ilyen

ígymai- 
ami 

mi
12. ábra

Szavak gyakorisági előfordulása a vizsgált anyagban

A gyakorisági sorrendben két kötőszó áll a névelők után. A van, a nem elő
fordulása gyakorlatilag megegyezik. Főnév nem található az első 25 szó kö
zött, a létigén kívül viszont további két ige is megjelenik, a mond és a tud. 
Külön elemeztük a szótöveket, a leggyakoribbak többsége főnév (13. ábra).
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Relatív gyakoriság ( % )
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13. ábra
A kilenc leggyakoribb szótő előfordulása a vizsgált anyagban

A tartalmas szavak aránya 58,8%, a funkciószavaké 41,2%, az egymáshoz 
viszonyított arányuk 0,70068%. Szende elemzésében a tartalmas szavak ará
nya 53,62% (1973: 54), vagyis nem számottevően kevesebb, mint a jelen 
anyagban. A spontán angol társalgásokban a funkciószók aránya hol nagyobb 
(Bell et al. 2002), hol közel azonosnak adódott a tartalmas szavakéval (Cut
ler-Carter 1987). A különbségek számos okra vezethetők vissza, a nyelv
szerkezet eltéréseitől, a beszédstíluson át a figyelembe vett szavak számáig.

Az összes szó 18,72%-a csupán egyszer szerepelt a korpuszban; példák a 
tartalmas szavak közül: akadály, agyvérzés, bérház, üvölt, tüdőgyulladás, őr
jöng, szőlészet, restell, révbe, vitorlázik, illetve a funkciószavak közül: ama, 
éppúgy, valamerre, valamiképpen, akárhol, akárhány. A korpusz nagysága, 
azaz a szószám (és vélhetően a téma is), meghatározó lehet az egyszeri előfor
dulás tekintetében. Harmincezernél kissé több szót tartalmazó korpuszban az 
egyszer előfordult szavak aránya narratívákban 23% körüli volt (Gósy 2012).

Következtetések
A jelen kutatás statisztikai adatai első ízben adnak pontos információt a 

vizsgált nyelvi jelenségek gyakorisági jellemzőiről igen nagy spontán be
szédanyagon. Az adatok alapján megállapíthatjuk, hogy -  legalábbis négy év
tizednyi időtávban -  a fonémagyakoriság nem mutat jelentős változást. Ez 
feltehetően annak (is) a következménye, hogy a szóhasználat változása sta
tisztikailag, illetve a fonémasorokat illetően nem jelentős, a toldalékok, illet
ve a funkciószavak bizonyos használati állandósága pedig biztosítja a mérési 
adatok relatív változatlanságát. A fonémagyakoriságot aszimmetrikusnak te
kintik abban az értelemben, hogy az új szavak általában gyakori fonémákat 
tartalmaznak, ezáltal ezek a fonémák még gyakoribbak lesznek (Martin 
2009). (Kérdés, hogy az idegen nyelvből átvett szavak ezt a megállapítást 
mennyiben módosítják.)
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A statisztikai adatok jellegzetesen nyelvspecifikus tendenciákat mutatnak, 
mivel a szavakat alkotó fonémákon túl a fonológiai szabályok (pl. magán
hangzó-harmónia, fonotaktikai szabályok), valamint a morfológiai szerkezet, 
illetve a toldalékokat alkotó fonémák minősége nagymértékben befolyásolják 
a gyakorisági eloszlásokat. Az angol szótagszerkezet statisztikai megközelí
tése például a fonotaktikai szabályok pontosabb megfogalmazását tette lehe
tővé (Kessler-Treimann 1997; Cutler-Carter 987).

A kvantitatív vizsgálatok lehetőséget nyújtanak összehasonlító nyelvészeti 
vizsgálatokra is (vö. Martindale et al. 1996). A konkrét összevetés eredménye
in túl ez módot ad az univerzális és a specifikus sajátosságok megismerésére, 
például az egyes nyelvek hangzását vagy a fonotaktikai szabályszerűségeket 
tekintve. A 14. ábrán különböző nyelvcsaládokhoz tartozó nyelvek -  angol 
(Fry 1947), spanyol (Sandoval et al. 2008), maninka (Rovenchak 2011) és 
magyar (saját adatok) -  beszédanyagában előforduló fonémák gyakoriságát 
ábrázoltuk. (Az összevetés célja kizárólag a tendenciák szemléltetése, mivel a 
szakirodalmi adatok nem feltétlenül azonos nyelvi anyagot reprezentálnak.)

— ■ angol ■ magyar *■ maninka —X— spanyol

■ angol magyar • -a - maninka -X - spanyol

14. ábra
Négy nyelv néhány fonémájának előfordulása
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Feltételezhető, hogy azok a fonémák gyakoriak egy-egy nyelvben, ame
lyek a (mára már elemzett) nyelvek többségében is nagy arányban fordulnak 
elő. A különféle képzéshelyű, zöngétlen felpattanó zárhangok igen nagy 
arányban képviseltetik magukat a világ elemzett nyelveiben, őket követik a 
nazálisok, majd a zöngétlen réshangok (Laver 1994). Ha e tekintetben meg
nézzük a magyar mássalhangzók gyakorisági eloszlását, akkor azt látjuk, 
hogy két zöngétlen felpattanót zárhang, két nazális és egy zöngétlen réshang 
a leggyakoribb mássalhangzók között szerepel. Az univerzális tények tehát 
reprezentáltak lehetnek a specifikus adatokban. Adataink egyértelműen iga
zolták továbbá a Zipf-törvényt.

A beszéd kvantitatív elemzésének eredményei több területen is jól hasz
nálhatók. Számos artikulációs sajátosság nem magyarázható az ismert ténye
zőkkel, ilyenkor merül fel, hogy ezeknek a hátterében a gyakorlatlanabb arti
kulációs rutin állhat (pl. Lewitt-Healey 1985). A lexikális hozzáférés tanul
mányozásához, a szófelismerés előjelzési stratégiáinak megismeréséhez 
ugyancsak nélkülözhetetlenek bizonyos gyakorisági adatok, esetenként ma
gyarázó elvül szolgálhatnak az eredményekhez (Cutler et al. 2004). Az al
kalmazott beszédkutatás is több vonatkozásban használ nyelvstatisztikai ada
tokat, diagnosztikai tesztek, kísérletek és nyelvi fejlesztések anyagainak ösz- 
szeállításakor (pl. beszédaudiometriai tesztek), illetve a mesterséges intelli
gencia különféle területein.
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