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TEMPÓVÁLTOZÁSOK A VIZSGÁLT SZAKASZ 
NAGYSÁGÁNAK FÜGGVÉNYÉBEN 

Kohári Anna 

Bevezetés 
A hangzók időtartamát számtalan tényező egyszerre befolyásolja a beszéd-

produkció során, úgymint a hangzó minősége, környezete, a hangsorban el-
foglalt helye, hangsúlyos vagy hangsúlytalan volta, a szó hosszúsága, a szó 
helyzete a közlésben, a beszédtempó, a beszédmód stb. (l. van Santen 1992; 
Gósy 2004; Gósy–Beke 2010). A folyamatos beszédben a különböző hang-
zók időtartama éppen ezért nehezen jósolható meg. Az időtartamok változa-
tosságának leírására és modellezésére többféle megközelítés is született. 

A beszédritmusmodellek egyike kifejezetten a folyamatos beszéd időtar-
tambeli sajátosságait próbálja megragadni (Ramus et al. 1999; Grabe−Low 
2002; Dellwo 2009). A modellben az ún. mássalhangzós szakaszt és a ma-
gánhangzós szakaszt definiálták a hangzó beszéd két alapegységeként. Más-
salhangzós szakasz alatt az egymást közvetlenül követő mássalhangzókat ért-
jük, amelyeket nem választ szét magánhangzó. Így a hangsorok felépítésétől 
függően egy mássalhangzós szakasz állhat egy, kettő vagy akár több mással-
hangzóból is. A módszer nem veszi figyelembe a néma szüneteket és hezitá-
lásokat, kizárólag a beszédhangok mért időtartamait. A szakaszok átívelhet-
nek a szóhatárokon, mondathatárokon és a szüneteken is (Ramus et al. 1999; 
Grabe−Low 2002). A mássalhangzós szakasz időtartamát pedig a benne lévő 
hangzók időtartamának összege adja. A teáskanál szóban például a [�] és a 
[k] együttesen alkot egy mássalhangzós szakaszt. E két hang időtartamának 
összege az adott mássalhangzós szakasz időtartama is egyben. A példában a 
[t], a [n] és a [l] hangzók pedig önmagukban alkotnak egy-egy mássalhangzós 
szakaszt a definíció értelmében. A mássalhangzós szakaszhoz hasonló módon 
definiálható a magánhangzós szakasz is. Az egymást közvetlenül követő egy, 
két vagy több magánhangzó, amelyet nem választ szét mássalhangzó, alkot 
egy magánhangzós szakaszt. A magánhangzós szakaszok és mássalhangzós 
szakaszok időtartamának segítségével különböző mérőszámokat hoztak létre 
az egyes nyelvek sajátosságainak a mérésére (Ramus et al. 1999; Grabe−Low 
2002). A mérőszámok egy része a magánhangzós szakaszok és a mással-
hangzós szakaszok időtartamának arányain, szórásán alapul (Ramus et al. 
1999). Egy másik típus (Pairwise Variability Index, PVI) azonban jelentősé-
get tulajdonít a magánhangzós és mássalhangzós szakaszok sorrendjének is. 
Ez a mérőszámtípus nem a különböző szakaszok tiszta időtartamából indul 
ki, hanem az egymást követő egységek időtartamainak különbségét veszi ala-
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pul (Grabe−Low 2002), az időtartamokat tehát minden esetben viszonyítja a 
környező egységek időtartamához. 

Az időtartamokon alapuló beszédritmus-mérőszámok jelentőségét mutatja, 
hogy az általuk kapott eredmények szoros összefüggést mutattak egy korábbi, 
a percepciós tapasztalatból kiinduló elmélet beszédritmusosztályaival. A múlt 
század közepén három beszédritmusosztályt különítettek el: a hangsúly-
időzítésű, a szótag-időzítésű és a moraidőzítésű nyelveket (Pike 1945; Aber-
combie 1967). Feltételezték, hogy az különbözteti meg a nyelveket egymás-
tól, hogy más a beszédritmus alapegysége. A hangsúly-időzítésű nyelvek ese-
tében a hangsúlytól hangsúlyig terjedő szakaszokról gondolták, hogy közel 
azonos hosszúságúak. A szótag-időzítésű nyelvekben a szótagok időtartamá-
ról, a moraidőzítésű nyelvekben pedig a morák (azaz a szótag súlyát megadó 
fonológiai egységek) időtartamáról tartották úgy, hogy nagyjából hasonló 
időtartamban realizálódnak (Pike 1945; Abercombie 1967; Ladefoged 1975). 
Az akusztikai vizsgálatok nem támasztották alá ezeket a hipotéziseket (Roach 
1982), de a beszédritmus-mérőszámok és a felállított nyelvi osztályok között 
összefüggéseket találtak. A magánhangzós és a mássalhangzós szakaszok 
szórása, valamint a PVI mérőszámok is tendenciaszerűen magasabb értékeket 
mutattak a tipikusan hangsúly-időzítésűekhez sorolt nyelveknél, mint a tipi-
kusan szótag-időzítésűekhez sorolt nyelveknél. A mérőszámok által kapott 
eredmények azonban nem vezetnek egyértelmű csoportosításhoz, helyette a 
nyelvek beszédritmusát a főbb kategóriák közti átmenetekként határozhatjuk 
meg (Ramus et al. 1999; Grabe−Low 2002). 

A beszédritmus-mérőszámok megbízhatóságával kapcsolatban azonban 
több probléma is felmerült. Az egyik nehézség, hogy a beszédritmus-mérő-
számok egy része összefüggést mutatott az artikulációs tempóval. Ennek 
megoldására az artikulációs tempótól függetlennek tekinthető mérőszámokat 
(VarcoV, VarcoC) hoztak létre, amelyek azonban hasonló eredményeket hoz-
tak a korábbiakhoz képest (l. Dellwo 2009). További problémát jelent, hogy a 
beszélők közti nagyfokú variabilitás elmoshatja a különbségeket az alapvető-
en eltérő beszédritmusú nyelvek között. Szintén nehézséget jelent, hogy a 
mérőszámok érzékenyek a vizsgált anyag felépítésére, beszédmódjára is 
(Arvaniti 2012). Az eddigi elemzések alapján tehát nem teljesen egyértelmű, 
hogy a nyelvek közti beszédritmusbeli különbségek mennyire megbízhatóan 
határozhatók meg a mérőszámok alapján (Arvaniti 2012). A megközelítés 
módszertana és alapegységei azonban hasznos eszközök lehetnek nyelveken 
belüli időbeli változások vizsgálatára. 

A beszédritmus-mérőszámokon kívül más megközelítések is születtek a fo-
lyamatos beszédben lévő hangok időtartamának megragadására. A beszéd gépi 
előállításához az időszerkezet modellezése elengedhetetlen feladat. Az egyik 
magyar beszédszintézis-modell kiindulópontja az ún. specifikus időtartam. 
A specifikus időtartam olyan alapidőtartamot jelent, amely a beszédhang ar-
tikulációs konfigurációjából és a közvetlen hangkörnyezetéből fakad (Olaszy 
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2010). A specifikus időtartamot ebben a modellben percepciós ítéletek alap-
ján határozzák meg, majd az így kapott eredményeket szabályok révén mó-
dosítják a végleges időtartam elérése céljából. A specifikus időtartamokat 
először a szó szintjén változtatják meg. A szó hosszától függően 6 szótagig 
rövidítik a hangokat. A mondat szintjén veszik figyelembe a hangsúlyozást. 
A hangsúlyos helyzetben a hangzókat nyújtják, hangsúlytalan szótagokban 
rövidítik, ami egyfajta gyorsítást-lassítást hoz létre az időszerkezetben (l. 
Olaszy 2006). További szabály, hogy minél hosszabb egy mondat, annál job-
ban rövidítik a benne lévő hangok időtartamát. A modell a szó helyzetét is fi-
gyelembe veszi a mondaton belül, a szünet előtti szót, különösen a szónak a 
végét lassítják. A szünetet határoló elemnek tekintik az időszerkezet tekinte-
tében, a szünet után ugyanis mindig új időszerkezeti frázis indul. Az e modell 
segítségével előállított beszéd időtartamadatai hasonló mintázatot mutattak a 
természetes felolvasásból származó időtartamadatokkal, ami a meghatározott 
szabályok, szabályszerűségek meglétére utal (Olaszy 2006, 2010). 

Más módszerrel készült szövegfelolvasó programok további információk-
kal szolgálhatnak a beszéd időszerkezetéről. Az egyik magyar nyelvű, rejtett 
Markov-modellen alapuló gépi szövegfelolvasó szerint a hangzók képzési 
konfigurációja alapvetően meghatározza az időtartamokat. A modell felépíté-
séhez további olyan tényezőket vesznek figyelembe, mint például a szótag 
hangsúlyos vagy hangsúlytalan volta, a szótagok száma az előző vagy a kö-
vetkező hangsúlyos szótagtól, a fonológiai felépítettség, az aktuális szótag 
pozíciója a szóban, a szó pozíciója a mondatban, a szavak száma a mondat-
ban stb. (Tóth 2013). 

Az eddigi modellek, megközelítések a beszédhangok időtartamát befolyá-
soló összes paraméter együttes hatásának megragadására törekedtek. Az idő-
tartamokkal foglalkozó akusztikai kutatások egy jelentős része viszont a pa-
raméterek hatását külön-külön vizsgálja. A közlésben megjelenő különböző 
pozíciók és a hangzók időtartama között például több összefüggést is kimér-
tek. A hangsorban elfoglalt hely hatással lehet a magánhangzók időtartamára. 
A hangsor végi nyúlást több nyelvben (pl. angolban, franciában, oroszban, 
csehben) mérték, de a lassítás mértéke és hatóköre a különböző nyelvekben 
eltérőnek bizonyult (Hardcastle et al. 2010). Magyar nyelvű felolvasásokban 
a magánhangzók hosszabbnak bizonyultak abszolút hangsor végi helyzetben, 
mint közlés közben (Magdics 1966; Kassai 1979). A felolvasásokban nem-
csak abszolút hangsorvégen, hanem CVC felépítésű utolsó szótagban is nyúl-
nak a magánhangzók, akár rövid, akár hosszú magánhangzókról van szó 
(White−Mády 2008). A hosszú magánhangzók az utolsó előtti szótagban is 
megnyúlnak (White−Mády 2008), Kovács (2002) vizsgálatai alapján a rövid 
magánhangzókon is kimutatható az időtartambeli növekedés az utolsó előtti 
szótagban. A magánhangzók mellett a mássalhangzókat is hosszabbnak talál-
ták a felolvasások hangsor végi pozíciójában (Magdics 1966; Kassai 1979). 
A hangsor végi pozíció mellett a közlés kezdete is kitüntetett lehet, a magyar-
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ra végzett kutatások eredményei azonban ellentmondásosak. Magdics (1966) 
szerint mind a magánhangzók, mind a mássalhangzók rövidebbek felolvasott 
mondatok kezdetén, mint hangsor belsejében. Kassai (1979) szerint viszont a 
hangsor eleji hangzók hosszabbak a közlés belseji hangzóknál. Az eltérések 
fakadhatnak az eltérő anyagból és szemléletből. Kassai (1979) a hangsor eleji 
pozíciót úgy határozta meg, hogy a felolvasások mondatkezdő vagy szünet 
utáni hangzója, míg más kutatásokban csak mondatkezdő pozíciókat vizsgál-
tak (Magdics 1966; White−Mády 2008). A hangsor eleji pozíció időtartamra 
gyakorolt hatása tehát nem egyértelmű, de a hangsor végi lassítás meglétét a 
gépi felolvasó rendszerek modelljei mellett a felolvasásokon végzett akuszti-
kai mérések is megerősítik. 

A közlésbeli pozíciókon kívül más tényezők is kiválthatnak lassuló vagy 
gyorsuló szakaszokat a beszédben. A szóhosszúság növekedésének hatására a 
hangsúlyos helyzetű magánhangzók időtartama megrövidülhet (pl. angolra: 
Lehiste 1972; Turk–Shattuck-Hufnagel 2000). A magyar magánhangzókra 
végzett kísérletek azt mutatták, hogy a magánhangzók időtartama rövidebb 
hosszabb szavakban, mint rövidebb szavakban (Meyer–Gombocz 1909; Tar-
nóczy 1974; Kassai 1979). Ennek a jelenségnek a meglétét azonban nem 
minden kutatás támasztotta alá (vö. White−Mády 2008). Lassulásokat és 
gyorsulásokat okozó további tényező lehet például a hangsúlyos pozíció, de a 
magyar nyelven végzett akusztikai mérések nem mutatnak egyértelmű össze-
függést a perceptuálisan észlelhető hangsúlyos helyzet és az időtartamok kö-
zött (pl. Markó 2012). A hangsúlyos helyzet érzetét ugyanis más paraméterek 
(pl. intenzitás, alaphangmagasság) változása is keltheti, amely nem feltétlen 
jár együtt időtartambeli eltéréssel. 

A lassuló és gyorsuló szakaszok éppen aktuális kiváltó okait ugyan nem 
feltétlen ismerjük, de az időtartambeli folyamatos váltakozások mérésére már 
több kísérlet is született. A lassulások és a gyorsulások előfordulásának ará-
nya nem szimmetrikus. A magyar nyelvben az intonációs frázisokon belül a 
szavak tendenciaszerűen lassulnak az egységek vége felé (Váradi−Beke 
2013). Az egymást követő magánhangzós és mássalhangzós szakaszok idő-
tartamának vizsgálatai is azt mutatták, hogy lassuló tendencia figyelhető meg 
a tagmondatnyi egységeken belül (Kohári 2013). A lassulások és gyorsulások 
azonban nem alkotnak hosszabb tömböket. Ezt támasztja alá, hogy a szóta-
goknak egyfajta időtartambeli váltakozása mutatható ki mind normál ejtésű, 
mind reppelt szövegek esetében (Gósy 2000). A szótagokon kívül az egymást 
követő beszédhangok vagy a magánhangzós és a mássalhangzós szakaszok 
sem alkotnak folyamatosan növekvő vagy folyamatosan csökkenő szakaszo-
kat (Kohári 2013). A lassulások és gyorsulások határai tehát nem határozha-
tók meg egyértelműen a beszédhangok vagy magánhangzós és mássalhang-
zós szakaszok vagy szótagok időtartamai alapján, önmagukban, más paramé-
terek nélkül nem szolgálnak információval a temporális változások pontos 
helyéről. Az artikulációs tempót vizsgáló kutatások ugyanakkor azt mutatják, 
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hogy az időbeli mintázatok eltérőek lehetnek attól függően, hogy mekkora 
alapegységet vizsgálunk (l. de Looze 2010). Az intonációs frázisokban pél-
dául az artikulációs tempó nagyobb variabilitása jellemző, mint a hosszabb 
beszédszakaszokban (szünettől szünetig tartó egységekben) (Olaszy 2006). 
Ha az artikulációs tempó jellemzői változnak a vizsgált szakasz nagyságától 
függően, akkor felmerül a kérdés, hogy az intonációs frázisokra és a tagmon-
datnyi egységekre jellemző lassuló trend hosszabb szakaszok esetében ho-
gyan realizálódik. Amennyiben egy sok beszédszakaszból álló szöveget pró-
bálnánk vizsgálni, akkor a benne lévő beszédszakaszok általános lassuló 
trendjéből nem következne, hogy a teljes szöveg is lassuló trendet mutat. 

A jelen kutatás célja, hogy kísérletet tegyen a lassulások és gyorsulások 
jellemzőinek megismerésére beszédszakaszoknál nagyobb egységekben. Ku-
tatásunkban különböző hosszúságú egységek lassulásainak és gyorsulásainak 
mértékét és arányait próbáljuk összehasonlítani egy leíró statisztikai módszer 
segítségével akusztikai mérések alapján. Feltételeztük, hogy a lassulások és 
gyorsulások eltérő arányban, módon realizálódnak a beszédszakaszok soka-
ságából összeálló szövegekben, mint az egyes beszédszakaszok szintjén. 

Anyag, módszer, kísérleti személyek 
Kutatásunkhoz 10 magyar anyanyelvű beszélő (5 nő és 5 férfi) spontán be-

szédét és szövegfelolvasását vizsgáltuk a BEA adatbázisból (Gósy 2008). 
Életkoruk 20 és 60 év között mozgott (a férfiak átlagéletkora: 41,6 év, a nő-
ké: 38,0 év). Az adatközlők ép hallók és ép beszédűek voltak. Interjúhelyzet-
ben rögzített spontán beszédükből beszélőnként legalább 2 percnyi részletet 
választottunk ki, melyben az interjúztató nem szólalt meg. A beszélők saját 
munkájukról vagy éppen folyó tanulmányaikról monologikusan beszéltek a 
felvételeken. Továbbá megvizsgáltuk mindegyik beszélő szövegfelolvasását 
is. Ugyanazon szöveg felolvasása a különböző beszélők esetében eltérő idő-
tartamban valósult meg, a legrövidebb szövegfelolvasás 107,7 másodperc, a 
leghosszabb 159,7 másodperc volt. A hanganyagot hangszinten annotáltuk a 
magyar nyelvre is adaptált MAUS elnevezésű automatikusan szegmentáló 
szoftverrel (Schiel 1999). Jelöltük a beszédhangok minőségét, határaikat, va-
lamint a szüneteket. Az így kapott hanghatárokat manuálisan ellenőriztük a 
Praat 5.3 szoftverben (Boersma–Weenink 2013). A magánhangzók időtarta-
mát a formánsszerkezet kezdetéhez és végéhez igazítottuk az oszcillogram, a 
spektrogram és auditív információk segítségével, követve a nemzetközi szak-
irodalomban szokásos hangelhatárolási kritériumokat (Grabe–Low 2002). 
Azokban az esetekben, ahol a hanghatárok nem voltak egyértelműek az 
oszcillogram és a spektogram alapján (pl. magánhangzó nazális mássalhang-
zó vagy approximáns környezetében), a hanghatárt a formánsátmenet felénél 
helyeztük el. A közlést kezdő és a szünet utáni zöngétlen felpattanó zárhan-
gok zárszakaszának idejét úgy határoztuk meg, hogy ugyanazon közlés kö-
vetkező, ugyanolyan képzésű hangzó zárszakaszának idejét hozzáadtuk a 
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zárhang zörejes részéhez. A hangszintű címkesor alapján kiszámítottuk a ma-
gánhangzós és a mássalhangzós szakaszok időtartamát. A hiátustöltő funk-
ciójú j-realizációkat a magánhangzós szakasz részének tekintettük. Ily módon 
a torlódott magánhangzók időtartama, hiátustöltéssel együttesen adta az adott 
magánhangzós szakasz időtartamát. A szakaszok átíveltek a szóhatárokon és 
szüneteken, de a szünetek nem képezték részét a szakaszok időtartamának 
(hasonlóan: Grabe–Low 2002). A magánhangzós szakaszok és a mássalhang-
zós szakaszok idejét egy C++ nyelven írt program segítségével számoltuk ki. 

A temporális változások vizsgálatához az ún. lépésstatisztika módszert al-
kalmaztuk (Gyüre et al. 2007). A korábban más tudományágban használt 
módszer célja, hogy hosszú idősorok szimmetriáját vagy aszimmetriáját fel-
fedje. A módszer a beszédfolyamatban lévő lassulások és gyorsulások ará-
nyának feltárására a következőképpen alkalmazható. Az egymást követő egy-
ségek (beszédhangok, magánhangzós szakaszok és mássalhangzós szaka-
szok) időtartamának különbségét rendre kiszámoljuk. Minden egyes különb-
ség egy-egy ún. lépést jelent az egymás mellett lévő egységek között. 
Amennyiben a követő egység időtartama hosszabb, mint a megelőző egysé-
gé, akkor a különbséget növekvő lépésnek tekintjük, mivel ez egyfajta lassu-
lást jelez. Amennyiben a követő egység időtartama rövidebb, mint a megelő-
ző egység időtartama, akkor ez felfogható gyorsulásnak, ezért csökkenő lé-
pésként kezeljük a továbbiakban. Az 1. táblázat azt szemlélteti, hogy az egy-
mást követő egységek időtartamának különbségeit hogyan minősítjük növek-
vő vagy csökkenő lépéseknek. Ebben az esetben az alapegységek az egymást 
szükségszerűen felváltva követő mássalhangzós szakaszok és magánhangzós 
szakaszok (CV-szakaszok). 

1. táblázat: Példa a csökkenő (ND) és növekvő (NI) lépések meghatározására  
(Iv a magánhangzós szakaszt, Ic a mássalhangzós szakaszt jelöli.) 

Egymást követő alap-
egységek 0I v 

 0I c 
 0I v 

 0I c 

Mért id őtartam (ms) 050  040  060  045 
A különbségek  −10  +20  −15  
Lépés típusa  00ND  00NI  00ND  

A példában az első egység egy magánhangzós szakasz, melynek időtarta-
ma (50 ms) hosszabb a követő mássalhangzós szakasz időtartamánál (40 ms), 
tehát az első egység időtartamához képest a következő egység rövidebb, így 
az első lépés típusa csökkenő lesz. A második egység (mássalhangzós sza-
kasz) időtartamához képest a harmadik egység (magánhangzós szakasz) idő-
tartama több, így az egy növekvő lépés lesz. A kategorizálás után megszá-
moljuk külön a növekvő (NI) lépéseket és külön a csökkenő lépések (ND) da-
rabszámát. A növekvő lépések darabszámát elosztjuk a csökkenő lépések da-
rabszámával, tehát a kettő aránya (NI/ND) adja az ún. lépésszámarányt. A ms-
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ban mért időtartamokat négy tizedesjegyig vettük figyelembe, és a teljesen 
megegyező időtartamokat (2 db) a növekvő időtartamokhoz számítottuk. Mi-
vel a különbségek nagyságukat tekintve rendkívül kicsik is lehetnek, ezért 
önmagában a lépésszámarányok nem szolgálnának információval a trendek 
relevanciájáról. Ezért nemcsak a lépések számát, hanem a nagyságát (az idő-
tartam-különbségek abszolút értékét) is figyelembe vesszük. Ehhez kiszámol-
juk külön a növekvő lépések átlagos nagyságát (<∆tI>), valamint a csökkenő 
lépések átlagos nagyságát (<∆tD>). A növekvő lépések átlagos nagyságát el-
osztjuk a csökkenő lépések átlagos nagyságával, tehát a kettő aránya határoz-
za meg az átlagos lépésnagyságarányt (<∆tI>/<∆tD>). Az átlagolt szakasz 
hosszának a teljes szöveget tekintettük, illetve összevetésképpen megvizsgál-
tuk külön a beszédszakaszokra kapott értékeket is. 

Az átlagos lépésnagyságarány és a lépésszámarány olyan paramétersíkot 
jelöl ki, amelyben jellemezhetővé válik a gyorsulások és lassulások számának 
és mértékének egymáshoz viszonyított aránya (1. ábra). Ha mindkét arány-
szám pontosan 1, akkor az idősor tökéletesen szimmetrikus. Azon pontok 
halmaza a paramétersíkon, melyek a lépésszám- és lépésnagyságarányok 
olyan viszonyával jellemezhetők, hogy csökkenő vagy növekvő trend nélküli 
idősort írnak le, azok az <∆tI>/<∆tD> = ND/NI görbén (azaz egy y = 1/x jelle-
gű hiperbolán) helyezkednek el. A paramétertér ezen tartományát stacioná-
rius görbének nevezzük. A stacionárius görbe tehát olyan pontok összessége-
ként definiálható, amelyek esetében igaz az, hogy a gyorsulások és a lassulá-
sok kiegyenlítik egymást, mértékük és gyakoriságuk fordítottan arányos. Az 
1. ábrán a stacionárius görbét vastag fekete vonallal jelöltük. A görbe fölött 
elhelyezkedő pontok lassulást mutatnak, míg a görbe alatt elhelyezkedő pon-
tokra a gyorsulás jellemző. 

 
1. ábra 

Szemléltető ábra a lépésstatisztikai módszer lényegéről lassuló trendet mutató 
adatok tartománya (világosszürke), gyorsuló trendet mutató adatok tartomá-

nya (sötétszürke), stacionárius görbe (fekete vonal) 
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Az alábbiakban végigvesszük a különböző lehetséges eseteket. Az A eset-
ben a több növekvő lépés kompenzálja a kevesebbszer előforduló, ám átlago-
san nagyobb csökkenő lépéseket. A B esetben a sokkal gyakoribb növekvő 
lépéseket a csökkenő lépések nagysága már nem tudja ellensúlyozni, így az 
ezen a területen szóródó adatok lassuló trendet mutatnak. Amennyiben mind-
két mérőszám nagyobb 1-nél (C eset), akkor a növekvő lépések gyakorisága 
és nagysága is nagyobb a csökkenő lépésekénél, tehát ez esetben egyértelmű 
lassuló trendről beszélhetünk. Előfordulhat az is, hogy a lépésszámarány ki-
sebb 1-nél, de a lépésnagyságarány nagyobb, mint 1 (D, E, F eset). D esetben 
az átlagosan nagyobb növekvő lépéseket a gyakoribb csökkenő lépések nem 
tudják kompenzálni, így itt lassulás következik be. Fordított a helyzet az F 
esetben, ahol a gyorsulás a jellemző, ugyanis a gyakoribb csökkenő lépéseket 
nem tudják ellensúlyozni az átlagosan nagyobb növekvő lépések. E esetben a 
gyakoribb, ámde átlagosan kisebb csökkenő lépések kompenzálják a ritkább, 
de átlagosan nagyobb növekvő lépések, tehát hasonlóan az A esethez itt sincs 
sem lassuló, sem gyorsuló trend. A G esetben egyértelmű gyorsulás figyelhe-
tő meg, mert a csökkenő lépések átlagos mértéke és gyakorisága is nagyobb a 
növekvő lépéseknél. H esetben az átlagosan nagyobb csökkenő lépéseket a 
gyakoribb növekvő lépéseket nem tudják kompenzálni, ezért itt is gyorsulás-
ról beszélhetünk (l. Kohári 2013). 

Az eddig leírt módszer alapvetően három nagy csoportot hoz létre, a lassu-
ló trendhez tartozók, gyorsuló trendhez sorolhatóak és a trend nélküliek cso-
portját. A trend nélküliek csoportja nem területtel, hanem egyetlen görbével 
jellemezhető, ezért a gyakorlatban kevés a valószínűsége, hogy a mért adatok 
ebbe a csoportba kerüljenek. Ennek kiküszöbölésére szélesebb sávot határoz-
tunk meg, és az e sávba eső adatpontokat tekintettük trend nélkülinek. Elő-
ször a mért időtartamadatok sorrendjét megváltoztattuk, véletlenszerűen ösz-
szekevertük egy nyílt forráskódú Time Series Analysis (TiSeAn) 3.0.1 nevű 
szoftvercsomaggal (Schreiber–Schmitz 2000). A keverés során egy véletlen-
szám-generátor az időtartamadatokhoz új sorszámokat rendelt. Ezzel a mód-
szerrel 10 különböző kevert idősort hoztunk létre, amelyekre szintén kiszá-
moltuk a lépésstatisztikát. Meghatároztuk az így kapott eredmények stacioná-
rius görbéhez viszonyított eltérésének maximumát (∆max), majd a stacionárius 
görbét mindkét irányban eltoltuk ezzel az értékkel. Vizsgálataink szempont-
jából akkor tekintettünk valamely adatpontot a stacionáriusgörbén fekvőnek, 
ha annak koordinátái a görbét leíró <∆tI>/<∆tD> értékek ±∆max szélességű 
környezetébe estek. 

Eredmények 
A 10 beszélőtől összesen 1079 beszédszakaszt (szünettől szünetig tartó 

szöveges egységet) elemeztünk. A beszédszakaszok igen nagy szórást mutat-
nak a lépésstatisztika alapján. A lépésstatisztika alapegységeként először a 
magánhangzós és mássalhangzós szakaszokat (CV-szakaszok) együttesen 



228 Kohári Anna 

vizsgáltuk. Vannak olyan beszédszakaszok, amelyeket inkább a lassulás, má-
sokat inkább a gyorsulás jellemez (2. ábra). Az összes beszédszakaszt figye-
lembe véve azonban kirajzolódik egy általános lassuló trend. Az egyes beszé-
lők beszédszakaszainak külön a spontán beszédre és külön a szövegfelolva-
sásra vett mediánértékei is ezt támasztják alá, ugyanis a mediánokat jelölő 
adatpontok mindegyike az ún. stacionárius görbe fölött helyezkedik el. A nö-
vekvő lépések száma több vagy ugyanannyi, mint a csökkenő lépések száma, 
tehát a lépésszámarány nagyobb vagy egyenlő 1-gyel. Az átlagos lépésnagy-
ságarány 1 körül szóródik (0,908–1,270). A csökkenő lépések átlagos nagy-
sága ugyan olykor nagyobb, mint a növekvő lépéseké, a növekvő lépések 
gyakoribb előfordulása elbillenti a mérleget a lassulás felé. A beszédszaka-
szok többsége tehát lassuló tendenciát mutat, egy kisebb részüket azonban 
gyorsuló trend jellemzi. 

 
2. ábra 

A CV-szakaszok beszédszakaszaira kapott lépésstatisztikai eredmények (há-
romszög) és a beszélők különböző beszédmódjaira vett mediánok (kör) 

A CV-szakasz egy önkényesen kiválasztott lehetséges alapegysége a lépés-
statisztikának, ezért megvizsgáltuk más, a szakirodalomban megtalálható 
alapegységekre (beszédhangok, V-szakaszok, C-szakaszok) is a gyorsuló és 
lassuló trendeket. Mindegyik alapegység esetén hasonló eredményeket mutat 
a lépésstatisztika a beszédszakaszokra. Ha a beszédhangok közti különbsége-
ket vesszük alapul, akkor a beszédszakaszok nagy területen szóródnak (3. c) 
ábra). A beszélők két beszédmódjára vett mediánok szintén lassuló tendenciát 
mutatnak, mivel a stacionárius görbe fölött helyezkednek el (lépésszámarány: 
1,000–1,250, átlagos lépésnagyságarány: 0,918–1,119). A magánhangzós 
szakaszok időtartamára számolt lépésstatisztika (3. b) ábra), illetve külön a 
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mássalhangzós szakaszok időtartamára számolt lépésstatisztika (3. a) ábra) is 
nagy szórást mutat beszédszakaszokra számolva. A jellemzően lassuló és az 
inkább gyorsuló beszédszakaszok közül az előbbiek vannak túlsúlyban mind-
két esetben. Ezt jelzik a beszélőkre számolt mediánok, amelyek mind a ma-
gánhangzós szakaszok esetében, mind a mássalhangzós szakaszok esetében 
tendenciaszerűen a stacionárius görbe fölött szóródnak. A beszédszakaszokra 
tehát alapegységtől függetlenül a lassulás jellemző, annak ellenére, hogy elő-
fordulnak jellegzetesen gyorsuló beszédszakaszok is. 

 
3. ábra 

Az a) C-szakaszok, b) V-szakaszok és c) beszédhangok beszédszakaszaira 
kapott lépésstatisztikai eredmények (háromszög), valamint a beszélők külön-

böző beszédmódjaira vett mediánok (kör) 

A beszédszakaszok vizsgálata után megváltoztattuk az elemzés időablaká-
nak méretét, és kiszámoltuk a lépésstatisztikát a beszélők teljes spontán be-
szédére és teljes szövegfelolvasására is. Az eredmények jobb láthatósága ér-
dekében eltér a beszédszakaszok és a hosszabb szövegek lépésstatisztikáját 
szemléltető ábra léptéke, de a pontok szóródásának különbsége szembetűnő. 
A lassulások és a gyorsulások mértéke, illetve gyakorisága kiegyenlített a 
hosszabb szövegek esetén, bármelyik alapegységet (beszédhangok, C-szaka-
szok, V-szakaszok, CV-szakaszok) vesszük alapul a lépésstatisztikához (4. 
ábra). Az egyes beszélők hosszabb szövegeire számolt lépésstatisztikai ered-
mények a stacionárius görbén szóródnak. Az adatpontok hibahatáron belül, a 
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vonalon találhatók a Monte Carlo-teszt alapján (Schreiber–Schmitz 2000). A 
CV-szakaszok esetében minden mért adatpontra számolt lépésstatisztikai 
eredmény a kevert adatsorra számolt eredmények alapján meghúzott sávon 
belül helyezkedik el (∆max = 0,014). Az eredmények mindegyike a stacionári-
us görbén elhelyezkedőnek tekinthető a statisztikai próba alapján akár a C-
szakaszokat (∆max = 0,013), akár a V-szakaszokat (∆max = 0,032), akár a be-
szédhangokat (∆max = 0,016) vesszük alapegységnek. 

 
4. ábra 

A hosszú szövegekre (fekete négyzet) és a kevert adatsorokra (szürke ko-
rong) kapott lépésstatisztikai eredmények a) CV-szakaszokra, 

b) C-szakaszokra, c) V-szakaszokra és d) beszédhangokra  

A hosszabb szövegek tehát kiegyenlítettek a lassulás és gyorsulás szem-
pontjából, de nem teljesen szimmetrikusak. A kevert adatsorokra számolt lé-
pésstatisztikai eredményekből is látszik, hogy egy struktúra nélküli idősor 
esetében a lépésszámarány egyaránt lehet 1-nél nagyobb, és kisebb is (0,867–
1,132). A mért adatsorok viszont nem szórnak a teljes tartományban. A CV-
szakaszok időtartamára kapott lépésszámarányok minden esetben nagyobbak 
1-nél (1,012–1,171). A beszédhangok esetében a lépésnagyságok két adat ki-
vételével nagyobbak 1-nél (0,993–1,147). A magánhangzós szakaszok eseté-
ben hasonlóan alakul a lépésnagyság (0,968–1,113), mindössze két adat ki-
sebb 1-nél. A mássalhangzós szakaszok esetében nem figyelhető meg hason-
ló tendencia a lépésnagyság tekintetében (0,905–1,187). A CV-szakaszok, a 
beszédhangok és a V-szakaszok esetében tehát olyan mintázat látható, amely-
ben a növekvő lépések száma valamelyest nagyobb a csökkenő lépésekénél, 
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de a csökkenő lépések átlagos nagysága nagyobb a növekvő lépésekénél. A nö-
vekvő lépések gyakoribb előfordulását a csökkenő lépések nagyobb mértéke 
ellensúlyozza, ahogyan azt az 5. a) szemléltető ábra mutatja. A beszéd fo-
lyamatában az egymást követő beszédhangok vagy magánhangzós és mással-
hangzós szakaszok időtartama azonban nem alkot folyamatosan növekvő 
vagy folyamatosan csökkenő tömböket. A növekvő és csökkenő lépések vál-
togatják egymást (5. b) ábra). 

 
5. ábra 

Az a) a növekvő lépésekre (szürke felfelé mutató nyíl) és a csökkenő lépések-
re (fekete lefele mutató nyíl) talált mintázat egy lehetséges példája és 
b) ugyanannak a mintázatnak időbeli sorrendben megvalósuló példája 

A különböző beszédmódok hatással lehetnek a hangzók időtartamaira, il-
letve az időtartamok variabilitására, ezért megvizsgáltuk külön a szövegfel-
olvasásra és külön a spontán beszédre kapott lépésstatisztikai eredményeket. 
Az elemzés időablaka ezúttal is a teljes felolvasás, illetve a teljes spontánbe-
széd-részlet volt. A beszédhangokra, V-szakaszokra, CV-szakaszokra szá-
molt lépésszámok erős átfedést mutatnak a beszédmódok között (6. ábra). A 
C-szakaszok esetében viszont a szövegfelolvasásra kapott lépésszámarányok 
egy kivétellel 1 alatt szóródnak (0,905–1,003). Ez azt jelenti, hogy a szöveg-
felolvasásokban a C-szakaszok közti csökkenő lépések gyakoribbak, ám va-
lamivel átlagosan kisebbek, mint a növekvő lépések. A spontán beszédre ka-
pott arányok azonban nem mutatnak ilyen tendenciát (0,940–1,187). Ameny-
nyiben tehát a C-szakaszokat tekintjük alapegységnek, a kétféle beszédmód-
ban eltérő temporális mintázat jelenik meg. 

A hosszabb szövegekben kiegyenlítettebb a lassulások és gyorsulások mér-
téke és gyakorisága, mint a beszédszakaszok esetében, de nem teljesen szim-
metrikus. A lassulás és gyorsulás különböző mintázatainak magyarázataként 
felmerülhet, hogy a közlések különböző pozíciói (hangsor eleji, hangsor végi 
helyzet) szerepet játszanak az aszimmetrikus elrendeződés kialakulásában. 
Spontán beszédben a tagmondatok határai nehezen határozhatók meg, így a 
szünetek előtti és utáni pozíciókat vizsgáltuk meg. Mivel a spontán beszéd-
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ben nem határozhatók meg egyértelműen gondolati egységek vagy a felolva-
sásokhoz hasonló mondatszerű egységek (Markó 2010; Váradi 2013), ezért a 
szünetek különböző funkcióinak megállapításától és elkülönítésétől eltekin-
tettünk. A szünetek előtti és utáni pozíciók vizsgálatakor a magánhangzós és 
a mássalhangzós szakaszokat csak a szünettől szünetig tartó szakaszokon be-
lül értelmeztük. Az összehasonlíthatóság miatt csak azoknak a lépéseknek az 
előfordulásait vettük figyelembe, amelyek után legalább kilenc lépés követ-
kezett. Ennek oka, hogy a hangsor végi nyúlás akár az utolsó előtti magán-
hangzón is megfigyelhető, melynek CV-szakaszban való lefedése négy egy-
séget jelent, ugyanennyi egységet számoltunk a beszédszakasz kezdetén je-
lentkező jelenségek maximális hatókörének. A beszédszakasz belseji helyzet-
re szabtunk egy minimumot (3 lépés), amelynek összességét tekintettük a 
másik két pozíció viszonyítási alapjának (7. ábra szürke kör). Ezekre a viszo-
nyítási pontokra kiszámítottuk mind a lépésszámarány, mind az átlagos lé-
pésnagyság átlagát és szórását. A 7. ábrán látható ellipszisek középpontját az 
átlagok adják meg, az ellipszis vízszintes és függőleges tengelyének a hossza 
a szórások négyszerese minden esetben. Az így kapott ellipszis a viszonyítási 
pontok legalább 90%-át tartalmazzák. 

 
6. ábra  

A spontán beszédre (szürke négyzet) és a felolvasásra (fekete háromszög) 
számolt lépésstatisztikai eredmények a) CV-szakaszokra, b) C-szakaszokra, 

c) V-szakaszokra és d) beszédhangokra 
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7. ábra  

A beszédszakasz a) eleji és b) végi pozíciók CV-szakaszokra, valamint a be-
szédszakasz c) eleji és d) végi pozíciók beszédhangokra számolt lépésstatisz-

tikája 

A beszédhangok esetében ugyanezt az eljárást alkalmaztuk. A különböző 
pozícióhoz köthető lépéseket aszerint csoportosítottuk, hogy melyik beszélő 
mely beszédmódjához tartozott, majd a csoportra külön-külön kiszámoltuk a 
lépésstatisztikát. A beszédszakasz belseji helyzetek CV-szakaszokra kapott 
lépésnagysága 0,604–1,642 között, lépésszáma 0,417–2,147 között szóródott. 
A beszédhangokra kapott lépésszámarány 0,458–1,923 között, a lépésnagy-
ságarány pedig 0,803–1,593 között mozgott. 

A beszédszakaszok elején lévő lépések arányszámai azon a területen szó-
ródnak, ahol a beszédszakaszok belsejében lévő lépések helyezkednek el, 
akár a CV-szakaszokat, akár a beszédhangokat vesszük alapul. A szünet előtti 
pozíciókban lévő lépések arányszámai nagyobb szórást mutatnak, mint a be-
szédszakasz belseji pozícióban lévő lépéseké. Mind a CV-szakaszok, mind a 
beszédhangok esetében előfordulnak olyan realizációk, amelyek egyértelmű 
nyújtást mutatnak (7. ábra). Mivel a csak C- és csak V-szakaszok ugyanilyen 
hatókörű vizsgálata a különböző pozíciók elemzését csak kevés elemszámmal 
tette volna lehetővé, ezért a lépésstatisztikai módszerekkel való tanulmányo-
zásuktól eltekintettünk. 

Az egymást követő időtartamok különbségeinek vizsgálata egy sajátos pozí-
ció vizsgálatára is lehetőséget ad. A szünet előtti utolsó egység, illetve a szünet 
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utáni első egység időtartamának különbsége ugyanis vizsgálhatóvá válik a szü-
neteken átívelő lépések segítségével. A többi pozícióval való összehasonlítha-
tóság megtartásának céljából csak azokat az előfordulásokat vettük figyelembe, 
amely esetekben a fentebb definiált módon egyértelműen szünet előtti utolsó 
pozíciójú és szünet utáni első pozíciójú egység időtartam-különbségeit tudtuk 
kiszámolni. A szüneteken átívelő lépéseknek a beszélők hosszú szövegeire kü-
lön számolt lépésstatisztikája egyértelmű gyorsulást mutat. A lépésszámarány 
minden beszélő esetében messze elmarad az 1-től (CV-szakaszokra: 0,053–
0,562, beszédhangokra: 0,075–0,733). A lépésnagyságarány a lépésszám-
arányhoz hasonlóan minden beszélő adataiban alacsonyabb 1-nél (CV-
szakaszokra: 0,137–0,829, beszédhangokra: 0,016–0,963). A szünetek előtti 
utolsó beszédhangot vagy szakaszt tehát gyakran követi a szünet után egy jóval 
rövidebb időtartamú egység. 

Következtetések 
Tanulmányunkban a beszéd időbeli változásait az egymást követő beszéd-

hangok és szakaszok időtartamainak különbsége felől közelítettük meg egy, a 
beszédhangokra adaptált leíró statisztikai módszer segítségével. Az eredmé-
nyek alapján elmondható, hogy a vizsgált beszédrész méretének változtatásával 
más időbeli mintázatok jelentek meg. A beszédszakaszok rendkívül változato-
san realizálódtak, de jellemzően lassuló trendet mutattak. A beszédszakaszok-
ból felépülő hosszabb beszédrészek, szövegek egészét tekintve nem mutatko-
zott lassuló trend. Helyette a lassulások és a gyorsulások egyfajta kiegyenlítő-
dése volt megfigyelhető. Ez nem azt jelentette, hogy ugyanolyan mértékű lassu-
lás és gyorsulás volt megfigyelhető, vagy ugyanannyi gyorsulás és lassulás jel-
lemezte ezeket a szövegeket. Sokkal inkább a lassulások és a gyorsulások gya-
koriságának és mértékének fordított aránya jelent meg a szövegekben. A teljes 
szövegfelolvasást és a teljes spontán beszédet vizsgálva ugyanis azt a jellemző 
mintázatot kaptuk, hogy a növekvő lépések gyakoribbak, mint a csökkenő lépé-
sek, de a növekvő lépések átlagosan kisebbek, mint a csökkenő lépések (CV-
szakaszok, beszédhangok, V-szakaszok esetében). 

Ez a mintázat részben magyarázható a szünetek körül megvalósuló lassuló és 
gyorsuló lépésekkel. A szünetet átívelő lépések gyakran nagymértékű csökkenő 
lépések voltak, és a szünetek előtt tendenciaszerűen több lassuló lépés jelent 
meg. Így a szünet körülötti szakaszokban tendenciaszerűen látható egy ahhoz 
hasonló mintázat, mint amilyen a teljes szövegek egészére jellemző. A hosszú 
szakaszokra kapott mintázatoktól viszont eltér, hogy a lassuló lépések gyakori-
ságának növekedésével a lassulás mértéke is növekvő tendenciát mutatott. To-
vábbi eltérésnek tekinthető, hogy a lassuló lépések aránya a szünet előtti helyze-
tekben nem volt kimagaslóan magas, többségében a közlés belseji lépésekhez 
hasonlított. A szünet előtti pozíció ugyanakkor nem tekinthető ekvivalensnek a 
közlés vagy hangsor végi helyzettel, hiszen nem minden szünet esik egybe tag-
mondat- vagy megnyilatkozáshatárral, illetve elképzelhető szünet nélküli lezá-
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rás is. Ráadásul a lassításokat befolyásolhatja a fonológiai felépítettség is, hi-
szen a magánhangzós szakaszok és mássalhangzós szakaszok másfajta mintá-
zatot mutattak hosszú szövegekben. A szünetnek a lassulásokra és gyorsulások-
ra gyakorolt hatásairól alkotott képünket tehát tovább árnyalhatná a fonológiai 
felépítettségnek, a szünet funkcióinak és a temporális változások összefüggése-
inek vizsgálata. 

A gyorsulásoknak és lassulásoknak az itt tárgyalt megközelítése csak egy kis 
szeletét képezi a lehetőségeknek. A vizsgált beszédrész nagyságának változta-
tásával valamelyest más aspektusai jelentek meg az időbeli szerveződésnek. Így 
feltételezhető, hogy az alapegység nagyságának variálása vagy a lépések hosz-
szának, esetleg számának megváltoztatása további temporális összefüggések 
feltárásához vezethet. 
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