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MAGÁNHANGZÓK TEMPORÁLIS JELLEMZŐI 
AZ IDŐ MÚLÁSÁNAK FÜGGVÉNYÉBEN 

Gósy Mária – Krepsz Valéria 

Bevezetés 
A hangképzés forrás-szűrő modelljében (Stevens 1999) a magánhangzók 

artikulációjakor a tüdőből kiáramló levegő megrezegteti a hangszalagokat, ez 
a hangforrás, majd módosul a toldalékcsőben, amely szűrőként funkcionál. 
A forrás és a szűrő is relatíve rugalmasan változik különféle tényezők érvé-
nyesülésének hatására. A hangképzésben bekövetkező változások mind ugya-
nazon beszélő esetében, mind különböző beszélők esetében következménye-
sen megjelennek az akusztikai szerkezetben. A következmények tetten érhe-
tők számos akusztikai-fonetikai paraméterben, ilyen például a teljes spektrum, 
a formánsértékek, a formánssávszélességek, a turbulens zörejek, a hangma-
gasság változása, avagy az időtartam. Mindezek a tényezők eltérőek az egyes 
beszélők között tekintettel a forrás és a szűrő egyéni sajátosságaira, illetve 
egyéni működtetésére (Zhang et al. 2006). Számos kutatás igazolta ugyanak-
kor, hogy ugyanazon beszélő esetében sem állandók a beszédhangok és a 
hangkapcsolatok akusztikai-fonetikai jellemzői, mivel a különböző tényezők 
hatására módosul az artikuláció, és ennek megfelelően változik az akusztikum 
(pl. McDougall 2006; Zhang et al. 2006; Beckford Wassink et al. 2007). 

A hangképzést meghatározó tényezőket szokásosan két csoportba osztják; 
az egyikbe az ún. hosszú távú hangjellemzők, a másikba a rövid távú hangjel-
lemzők tartoznak (pl. Mooshammer et al. 2008). Az előbbieket alapvetően az 
anatómiai sajátosságok határozzák meg, az utóbbiak pedig az adott nyelv 
vagy nyelvjárás hangképzési jellemzőin alapszanak. Egyszerűbben megfo-
galmazva, a hangképzés változatossága a beszélőszervektől és a beszélőszer-
vek működtetésétől függ. Mindennek következtében a hangképzés eltérő le-
het a különböző kommunikációs helyzetekben. A magánhangzók kiejtésének 
egyik relatíve változó paramétere a fonetikai időtartam. Az adott nyelvre jel-
lemző fonológiai időtartam fonetikailag sokféle lehet; a fonológiailag „hosz-
szú” és „rövid” fizikai tartamok erősen változók, és jellegzetes átfedéseket 
mutatnak (pl. Gósy–Beke 2010). 

A magánhangzók ejtésére hatással vannak a zöngeképzés jellemzői, a fo-
netikai kontextus, a koartikulációs jelenségek, a hangsúly, a beszéddallam, a 
fonotaktikai jellemzők, a közlés teljes hossza, a beszédstílus, a beszélő neme, 
érzelmei, szociolingvisztikai és pszicholingvisztikai faktorok, sőt a beszéd-
hang gyakorisága is, és a felsorolás még folytatható (Harmegnies–Landercy 
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1988; Heuvel et al. 1996; Kovács 2002; Greenberg et al. 2003; Zhang et al. 
2006; Recasens–Espinosa 2006; Benzeguiba et al. 2007; Dromey–Sanders 
2009; Gósy–Beke 2010; da Silva et al. 2011; Kahn et al. 2011). Amerikai an-
gol (férfi ejtésű) magánhangzók esetében kimutatták, hogy az időtartamukra 
hét tényező hat (de a tempót és a szintaktikai szerkezetet külön nem elemez-
ték): a magánhangzó minősége, a szomszédos beszédhangok, a magánhangzó 
helyzete a szótagban, illetve a szótag típusa, a megelőző és a követő szótagok 
száma a mondatban, a szótaghangsúly, valamint a szó helyzete a mondatban 
(van Santen 1992). Természetesen a magánhangzók artikulációjának azért 
többé-kevésbé állandónak kell lennie a megfelelő észlelés érdekében, függet-
lenül az elvárt ejtés megközelítésének mértékétől és irányától (Lindblom 
1990; Drager 2010). 

Felmerül a kérdés, hogy mi történik a magánhangzók időtartamának alaku-
lásával akkor, ha egy bizonyos idő eltelik az egyébként változatlan tartalmú 
közlések között. Pontosabban fogalmazva úgy tehetjük fel a kérdést, hogy 
milyen mértékben módosulnak a magánhangzók időviszonyai abban az eset-
ben, ha a szokásosan befolyást gyakorló faktorok relatíve állandóak marad-
nak, csak valamennyi idő eltelik a közlések között. Vajon az idő múlása mi-
lyen hatást gyakorol a magánhangzók időtartamára ugyanazon beszélők és 
különböző beszélők esetében? Az artikulációs időkontroll képes-e ellensú-
lyozni azt a tényt, hogy a beszélő különböző időpontokban produkálja a ma-
gánhangzót? A jelen kutatásunk kérdése az, hogy az idő múlása milyen mér-
tékben befolyásolja az egyébként csaknem változatlan körülmények között 
létrehozott közléseket (esetünkben mondatokat) és a közlések elemzett ma-
gánhangzóinak időtartamát. 

Az „időt” mint az egyik kulcstényezőt a beszédprodukcióban leggyakrab-
ban az életkor változásából adódó eltérések esetében vizsgálták (pl. Gayraud 
et al. 2011; Schötz et al. 2012). Magyar magánhangzók időtartamát és formán-
sait elemezték ugyanazon mondat ismétlései alapján 10 hónapon keresztül 
négy női beszélő ejtésében (Gósy 2002). Az eredmények jellegzetes beszélőn 
belüli és beszélők közötti eltéréseket igazoltak; az időtartamokat tekintve há-
rom beszélőnél volt szignifikáns a különbség az eltelt idő függvényében. 

A jelen kutatásban négy magánhangzó fizikai időtartamát, a hordozó mon-
datok kiejtési idejét és artikulációs tempóját vizsgáltuk 7 hónapos periódus-
ban, kéthetenkénti hangrögzítés alapján. Hipotéziseink a következők voltak: 
(i) a vizsgálati idő hét hónapja alatt a magánhangzók fizikai időtartamára az 
állandóság jellemzőbb lesz, mint a változás, (ii) az időbeli állandóságot a 
magánhangzó minősége befolyásolja, (iii) feltételeztük, hogy az ismételt 
mondatok artikulációs tempója nem mutat jelentős különbségeket a vizsgált 
időszakban. 
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Kísérleti személyek, anyag, módszer 
Öt magyar anyanyelvű női beszélő (életkoruk átlaga 23 év) vett részt a kí-

sérletben. Valamennyien ép hallásúak, beszédhibájuk nincsen, budapestiek, 
bölcsészhallgatók. A vizsgálat anyagát két középső és két alsó nyelvállású, 
veláris és palatális hang ([ɔ, o, ɛ, eː]) képezte. Valamennyi magánhangzó a 
tesztmondatok első tartalmas szavának hangsúlyos szótagjában jelent meg (az 
elemzett magánhangzókat félkövérítéssel jelöltük): kérsz „Kérsz egy falatot 
az almámból?”; gondolod „Azt gondolod, hogy Annának van igaza?”; ma-
gyar „A magyar űrturista kalandjait az egész országban figyelték.”; gyerme-
kek „A gyermekek bukfencezni is megtanulnak testnevelésórán.” A két rövi-
debb mondatban 23 és 28, a két hosszabban pedig 47 és 48 beszédhang reali-
zálódott. Ez a négy mondat 15 jól formált mondatból álló anyag részét 
képezte. 

Az adatközlők feladata az volt, hogy egyenként ismételjék meg a monda-
tokat, amelyeket a kísérletvezető (hasonló korú nő) felolvasott. Az ismétlések 
minden esetben egyszeri elhangzás után történtek. Az ismétléses módszert 
azért választottuk, hogy a spontán beszédhez szükséges felsőbb tervezési fo-
lyamatok ne legyenek aktívak a beszéd során, ezáltal az egyéni beszédterve-
zési különbségekből adódó, artikulációt érintő tényezők jelentős részét kiik-
tattuk. Az adatközlők hangos olvasási technikájának feltételezett eltérései 
miatt a felolvasástól is eltekintettünk. A mondatok hossza, a bennük előfor-
duló szavak száma, valamint a tartalmak nagyjából azonos feldolgozási mű-
veleteket biztosítottak. Az interjúkészítő kiejtésének tempója azonban hatás-
sal lehetett az adatközlők ismétléseire. Ezért statisztikailag elemeztük vala-
mennyi mondatának a tempóját mind az egyes beszélők, mint pedig az 
alkalmak szempontjából. A különbségek igen kicsik (a tempóértékek többsé-
gükben teljesen azonosak); statisztikailag nem volt kimutatható közöttük 
szignifikáns eltérés. 

A kutatás 7 hónapos követéses vizsgálat keretében valósult meg, a felvéte-
leket kétheti rendszerességgel rögzítettük (összesen 14 alkalommal), mindig 
azonos helyen, stúdiókörülmények között, az ELTE Fonetikai Tanszékének 
csendesített helyiségében. A mondatismétléseket Zoom H4 felvevővel, beépí-
tett mikrofonnal vettük fel. Összesen 280 realizációt elemeztünk (5 beszélő × 
4 magánhangzó × 14 felvétel, mondatidőtartam és tempó; összesen 840 adat). 

A hanganyag feldolgozásához a Praat 5.3 szoftvert (Boersma–Weenink 
2009) használtuk, ezzel végeztük el az annotálást, az adatolást és a mérése-
ket. Elemeztük a mondatok időtartamát, a beszélők artikulációs tempóját (a 
mondatokat az adatközlők mondaton belüli szünet nélkül mondták vissza), 
valamint a négy kiválasztott magánhangzó időtartamát. A magánhangzókat 
folyamatos akusztikai visszacsatolás és vizuális ellenőrzés alapján azonosí-
tottuk és szegmentáltuk. Az annotálást az egyik szerző végezte, míg a másik 
ellenőrizte azt. Amennyiben eltérés mutatkozott a két vélemény között, egy 
harmadik fonetikus véleményét kértük ki (a két vélemény közötti eltérés ke-
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vesebb volt 3%-nál). A mondatok időtartamát az első hang kezdetétől az 
utolsó hang lecsengéséig, a magánhangzókét pedig a második formáns meg-
jelenésétől ugyancsak annak lecsengéséig mértük. Az adatok automatikus ki-
nyeréséhez egy erre a célra készült Praat-szkriptet alkalmaztunk, a kapott 
adatokat manuálisan ellenőriztük (és szükség esetén korrigáltuk). Az elemzé-
sek során a következő tényezőket vettük figyelembe: a magánhangzó minő-
sége, a beszélő személy (ugyanazon beszélő és különböző beszélők), vala-
mint a felvételi alkalmak. 

A statisztikai elemzések során a General Linear Mixed Model eljárást al-
kalmaztuk. A függő változót a magánhangzók időadatai adták, a független 
változókat a magánhangzó minősége és a beszélők, valamint az alkalmak je-
lentették. Az alkalmakat statisztikailag három csoportba osztva vizsgáltuk (az 
első és az utolsó négy, valamint a közöttük lévő hat felvétel alapján). A mon-
datok ismétlésének temporális adatait statisztikailag a Friedmann- és a Mon-
te-Carlo-tesztekkel dolgoztuk fel (itt a függő változó a mondatok időtartama, 
illetve tempója, a független változók pedig a mondat, az alkalmak és a beszé-
lő személyek voltak). Minden esetben az SPSS szoftver 19.0 változatát hasz-
náltuk. Az elemzések 95%-os megbízhatósági szint tekintetbevételével ké-
szültek. 

Eredmények 
A mondatismétlés módszerével számos lehetséges változónak az időviszo-

nyokra gyakorolt hatását csökkentettük. A kapott adatok temporális sajátos-
ságai tehát döntően az idő múlásának tudhatók be. 

A mondatok ismételt ejtésének temporális jellemzői 
Az artikulációs tempó mérési adatait a másodpercenként ejtett beszéd-

hangok számával fejeztük ki. Az 1. táblázat az öt női beszélő átlagos artiku-
lációs tempójának értékeit, valamint az ismételt mondatok átlagos időtarta-
mát és a szórásukat összegzi függetlenül a felvételi alkalmaktól. 

1. táblázat: Az összes mondat teljes időtartamának és az artikulációs 
tempónak az adatai beszélőnként 

Beszélők 
Mondat időtartama (s) Artikulációs tempó (hang/s) 
Átlag Szórás Átlag 

N1 2,22 0,50 15,46 
N2 2,59 0,38 13,87 
N3 2,30 0,27 13,48 
N4 2,40 0,35 16,16 
N5 2,63 0,49 14,65 

A mondatok időtartama szignifikáns különbséget mutatott a beszélők és a 
mondatok függvényében (Friedmann- és Monte-Carlo-tesztek, χ²(2) = 36,023, 
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p < 0,001); az alkalmak nem mutattak ilyen hatást a mondatok időtartamaira. 
A mondatok teljes időtartamára nyilvánvaló hatással van a szavak, illetve a 
beszédhangok száma, így nem meglepő, hogy a négy mondat ejtési ideje 
szignifikánsan különbözik egymástól. (Az [ɛ]-t, [ɔ]-t, [o]-t és [eː]-t tartalma-
zók átlagértékei: 3,08 s, 3,23 s, 1,79 s, 1,62 s; az átlagos eltérések: 0,23 s, 
0,31 s, 0,26 és 0,12 s). 

A tempóértékek is szignifikáns különbséget igazoltak az egyes beszélők 
között (Friedmann- és Monte-Carlo-tesztek, χ²(2) = 70,0, p < 0,001). (Mint-
hogy az adatok nem normál eloszlásúak, ezért az egyes beszélők közötti eset-
leges különbségek mértékét statisztikailag nem tudtuk ellenőrizni.) A leglas-
sabb és a leggyorsabb artikulációs tempójú mondat átlaga közötti különbség 
2,68 beszédhang másodpercenként. Az N1-es és az N5-ös beszélő artikuláci-
ós tempója valamivel kevésbé változik a másik hároméhoz képest. Átfedése-
ket több beszélő esetén tapasztaltunk (1. ábra). 

 
1. ábra 

Az ismételt mondatok artikulációstempó-értékei (medián és szórás) az 
alkalmaktól függetlenül 

Az eltelt idő függvényében sajátosan változnak az adatközlők artikulációs 
tempóinak értékei, noha a statisztikai elemzés az alkalmak tekintetében nem 
mutatott szignifikáns különbséget. A legkisebb tempóérték 13,11 hang/s, míg 
a legnagyobb érték 16,47 hang/s volt (2. ábra). A beszélők jellegzetesen kü-
lönböztek abban, hogy az egymást követő felvételek között nagyobb vagy 
elenyésző tempóbeli eltéréseket produkáltak. Az N1, N2 és N5 jelű beszélők 
hosszabb időn át, néhány egymást követő felvételen alig mutattak változást a 
tempóértékeikben. Az N3-as és az N4-es beszélő artikulációs tempója ugyan-
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akkor szinte semmilyen állandóságot nem mutatott. Mindennek sokféle oka 
lehet, a beszélő egyénisége éppúgy eredményezhette, mint egyéb (nem is-
mert) külső vagy belső tényezők. A mondatok ejtési időtartama és az artiku-
lációs tempó nem mutatott statisztikailag releváns összefüggést. 
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2. ábra 

Az artikulációs tempó értékeinek alakulása az egyes felvételi alkalmakkor 

Tekintettel arra, hogy az alkalmak függvényében nem volt statisztikailag 
igazolható eltérés az artikulációs tempóban, ezért létrehoztunk egy skálát 
úgy, hogy az egyes beszélők produkciója során mért legkisebb artikulációs 
tempót tekintettük 100%-nak, majd ehhez viszonyítottuk a változásokat a kü-
lönböző felvételi alkalmakkor. Az adatok szerint az N4-es beszélő esetében 
volt a legnagyobb arányú a változás az egyes felvételi alkalmak között, itt 
12,42%-nak adódott a módosult érték. A legkisebb változást az N5-ös adat-
közlőnél találtuk, akinek az artikulációstempó-értékei csupán 6,1%-os válto-
zást igazoltak. 

A magánhangzók időadatai 
A következőkben először a beszélőktől függetlenül a magánhangzók idő-

adatait elemezzük. A négy vizsgált magánhangzó közül egy fonológiailag 
hosszú, három pedig fonológiai rövid hang, ezért – az átfedések mellett – azt 
vártuk, hogy a fonológiai különbség fonetikailag is tükröződik az átlagérté-
kekben. Adataink azonban ezt a feltételezést nem teljesen igazolták. Az összes 
magánhangzó átlagos időtartama 82 ms-nak adódott (szórás: 15 ms); a legrö-
videbb magánhangzó 47 ms-os, míg a leghosszabb 136 ms-os volt. A fonoló-
giailag rövid magánhangzók átlagos időtartama 80,4 ms (szórás: 10,6 ms), a 
fonológiailag hosszú magánhangzóé pedig 84,8 ms (szórás: 12,2 ms). 

Az adatközlők a fonológiailag rövid [ɛ] magánhangzót ejtették a leghosz-
szabban (átlag: 95,8 ms, szórás: 13,5 ms), majd a fonológiailag hosszú [eː] 
következett (átlag: 84,8 ms, szórás 12,2 ms). Rövidebb volt a fonológiailag 
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rövid [ɔ] (átlag: 77,6 ms, szórás: 11,0 ms), a legrövidebbnek pedig a fonoló-
giailag rövid [o] magánhangzó adódott (átlag: 67,9, szórás: 7,4 ms), vö. 3. áb-
ra. Az adatolt hangidőtartamok szórása valamennyi magánhangzó esetében 
hasonló volt, a legkisebb érték az [o]-nál jelentkezett. A mintegy 13 évvel 
ezelőtti, hasonló vizsgálatban (Gósy 2002) ugyanezen magánhangzók fizikai 
időtartamai nem mutattak jelentős eltérést egymáshoz képest. 

 
3. ábra 

A négy elemzett magánhangzó időadatai (medián és szórás) 

A statisztikai adatok mind a négy magánhangzó esetében igazolták, hogy a 
beszélő személye [F(4, 252) = 64,416, p < 0,001; η² = 0,555], valamint a 
magánhangzó minősége [F(3, 252) = 150,966, p < 0,001; η² = 0,682] szigni-
fikáns hatással van az időtartamértékekre. A két tényezőnek az összefüggése 
is szignifikáns [F(12, 252) = 8,397, p < 0,001; η² = 0,317]. A parciális 
együttható értékei arra utalnak, hogy a magánhangzó minőségének nagyobb a 
magyarázó hatása (közel 70%), mint a beszélő személyének (55%). Az egyes 
magánhangzók temporális adatait a 2. táblázat összegzi, valamint a 4. ábra 
szemlélteti. Az ábra az ugyanazon beszélő ejtésének és a különböző beszélő-
kéinek a különbségét demonstrálja. Noha relatíve nagyok az időtartamok rea-
lizációs tartományai az egyes beszélők magánhangzóinak esetében, ezek még 
mindig szűkebb tartományt jelölnek ki, mint a különböző beszélők értékei. 

Noha az artikulációs tempó és a magánhangzók időtartama természetesen 
összefügg; ez az összefüggés számos tényező hatásának érvényesülése miatt 
bonyolult. A közepes artikulációs tempójú N5-ös beszélő ejti például a leg-
hosszabb [ɛ, ɔ, eː] magánhangzókat (a többi beszélőhöz viszonyítva), az [o] 
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magánhangzóinak időtartamai azonban nem térnek el jelentősen a többi be-
szélő adataitól. 

2. táblázat: Az egyes beszélők magánhangzóinak temporális adatai 

Magán-
hangzó 

Időadatok 
(ms) 

Beszélők 

N1 N2 N3 N4 N5 

[ɔ] 
Átlag 65,3 76,9 80,3 72,1 93,5 

Határérték 55–76 73–84 73–88 61–87 83–106 

[o] 
Átlag 70,8 71,1 67,2 58,9 71,2 

Határérték 63–86 62–78 57–77 47–70 61–80 

[ɛ] 
Átlag 84,3 95,6 91,5 91,9 115,9 

Határérték 70–96 83–115 78–104 83–95 101–136 

[eː] 
Átlag 77,9 82,9 74,8 86,4 101,8 

Határérték 62–90 71–93 61–91 76–95 94–120 

 
4. ábra 

Az időtartamértékek (medián és szórás) változása a beszédhangminőség és a 
beszélő személyének függvényében 

A csaknem azonos tempójú N2-es és N3-as beszélők [ɔ, o, eː] hangjainak 
időtartamai erőteljesen különböznek. A leggyorsabb artikulációs tempójú be-
szélő (N4) ejtésében csak az [o] adódott a legrövidebbnek, az [eː] magán-
hangzói például relatíve hosszúak. Az N1 és N2 jelű beszélők – artikulációs 
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tempójuk nagyobb különbsége ellenére – hasonló időtartamokban valósítot-
ták meg a magánhangzókat. 

Az 5. ábra a beszélőktől függetlenül szemlélteti a magánhangzó-időtarta-
mok alakulását a felvételi alkalmaknak megfelelően az egyes magánhangzók 
minőségének függvényében. Az [ɔ] és az [eː] időtartamai nagyobb különbsé-
geket mutatnak az egyes felvételek között, mint az [ɛ] és az [o] magánhang-
zókéi. 
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5. ábra 

Az időtartamértékek (medián és szórás) a felvételi alkalmak és az egyes 
magánhangzó-minőségek szerint 

Mint láttuk, a fonológiailag hosszú [eː] magánhangzó időtartama nem rea-
lizálódott a leghosszabb fizikai időértékekkel. Az alkalmakat tekintetbe véve 
eltérőek a mért adatok mind beszélőn belül, mind beszélők között, azonban a 
különböző beszélők között nagyobbak az időtartam-különbségek, mint ugya-
nazon beszélők esetében. Ez egyértelműen mutatkozik, ha a felvételek egy-
másutánjában szemléltetjük az egyes beszélők és valamennyi elemzett ma-
gánhangzó időadatait (6. ábra). 

A három felvételi időre osztott adatok nem mutattak szignifikáns különbsé-
get az alkalmak tekintetében. Az első négy felvételben ejtett magánhangzók 
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átlaga 81,9 ms (szórás: 15,4 ms), a következő hat alkalom alapján összegzett 
időadatok átlaga 80,7 ms (szórás: 15,3 ms), az utolsó négy felvétel adatainak 
átlaga pedig 82,4 ms-nak adódott (szórás: 14,9 ms). 

 
6. ábra 

A vizsgált magánhangzók időadatai a beszélők, a magánhangzók és az 
alkalmak tükrében 

Következtetések 
Kutatásunkban arra kerestünk választ, hogy vajon hét hónapos vizsgálati 

időtartamban mennyire változik négy magánhangzó időtartama és a hordozó 
mondatok artikulációs tempója mondatvisszamondásos kísérlet alapján. A kí-
sérletben öt fiatal, női beszélő vett részt. Az eredmények azt igazolták, hogy 
csak a beszélő mint tényező, azaz a kiejtés, valamint a magánhangzó minősé-
ge van szignifikáns hatással a magánhangzók időtartamára, a felvételi alkal-
mak azonban nem. Ez azt jelenti, hogy a mért adatok olykor szembetűnő kü-
lönbségei ellenére matematikailag nem igazolható eltérés az eltelt idő függ-
vényében. A hét hónapnyi időmúlás, illetve a felvételek között eltelt két hét 
nem jelentett az artikulációra fordított időtartam szempontjából jelentős kü-
lönbséget. Ez arra utal, hogy a beszélők mondatejtésének temporális szerve-
ződése bizonyos határok között történik, és ugyanazon beszélő ezeket a hatá-
rokat (nyilván tudat alatt) nem lépi át. 
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A magánhangzó minősége statisztikailag igazolhatóan gyakorolt hatást az 
időtartamok alakulására. Ugyanazon beszélők között kisebb variabilitást ta-
pasztaltunk az időviszonyokban, mint a különböző beszélők között az elem-
zett magánhangzók időtartamában. Ez a megállapítás igaz a mondatok artiku-
lációs tempójára vonatkozóan is. Feltételeztük, hogy a vizsgált időtartamban 
a magánhangzók fizikai időértékeire az állandóság jellemzőbb lesz, mint a 
változás. Ez a hipotézisünk egyértelműen teljesült. Levonható tehát az a kö-
vetkeztetés, hogy a hét hónap alatt, mondatok ismétlése során ejtett [ɛ, ɔ, o, 
eː] magánhangzók időtartama stabil. Árnyalja a megállapításunkat az a tény, 
hogy a kéthetenként történt felvételek következtében óhatatlanul működtek 
bizonyos tanulási folyamatok, amelyek a stabilizálódás irányába hathattak. 
Az azonban az adatok alapján nem állítható, hogy a hetedik hónaphoz köze-
ledve a magánhangzók időtartama kevésbé változatos lett volna (vö. 5. ábra). 

Nem várt eredmény volt ugyanakkor, hogy a fonológiailag hosszú [eː] ma-
gánhangzó fizikai időtartamai rövidebbek voltak, mint a fonológiailag rövid 
[ɛ] magánhangzóéi valamennyi beszélő ejtésében. Az [eː] átlagos időértéke az 
egyes beszélőknél különböző mértékben tért el az [ɛ] időértékeitől, a legkisebb 
különbség 5 ms, a legnagyobb pedig 17 ms volt. Fiatal beszélők spontán be-
szédében végzett időtartammérésekben a fonológiailag hosszú magánhangzó 
fizikai időtartamainak átlaga hosszabb volt a rövidekéinél (Bóna 2014). A je-
len vizsgálat adatai alapján egyértelmű magyarázatot nem tudunk adni; felte-
hető esetleg, hogy a prozódiai jellemzők (hangsúly, kérdő hanglejtés), avagy 
a hordozó szó hossza eredményezték a rövidülést. Az [ɔ] csak egyetlen be-
szélő esetében mutatott hosszabb átlagidőtartamot, mint az [eː]. 

A második feltételezésünk (amely szerint az időbeli állandóságot a magán-
hangzó minősége befolyásolja), valamint a harmadik (hogy az ismételt mon-
datok artikulációs tempója nem mutat jelentős különbségeket), egyaránt telje-
sült. Annak ellenére, hogy relatíve nagyok voltak ugyanazon beszélők időtar-
tamainak szórástartományai, minden esetben szűkebbnek adódtak, mint 
amikor az összes beszélő adatait vettük figyelembe. Várhatóan az [ɛ] magán-
hangzó fizikai időtartamértékei mutatták a legnagyobb beszélők közötti szó-
rástartományt (66 ms), míg ugyanazon beszélők esetében a legnagyobb tarto-
mány 35 ms volt, a legkisebb pedig 12 ms. A második legnagyobb szórástar-
tományt az [eː] magánhangzónál tapasztaltuk (59 ms), de ugyanazon beszélők 
között itt is lényegesen szűkebb volt ez az értéktartomány, a maximális 26 ms-
nak, a minimális 19 ms-nak adódott. Az [ɔ] esetében a beszélők közötti szórás-
tartomány 51 ms volt, ugyanazon beszélők esetében pedig 26 ms a legnagyobb 
és 11 ms a legkisebb értéktartomány. A különböző beszélők között is a leg-
szűkebb szórást az [o]-nál mértük (39 ms), ugyanazon beszélők adatait tekint-
ve a legnagyobb tartomány 23 ms, a legszűkebb pedig 16 ms volt. 

Megállapítható tehát, hogy az időtartamok szórásában meghatározó a ma-
gánhangzó minősége, de egyértelműen nagyobbak a különbségek a különbö-
ző beszélők között, mint ugyanazon beszélő ejtéseit tekintve. A beszélők nem 
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konzekvensek abban, hogy ugyanazon magánhangzókat hasonló időtarta-
mokban realizálják. A négy elemzett magánhangzó egyikének sincs ilyen ki-
tüntetett ejtési jellemzője. A különböző beszélők magánhangzóinak időtar-
tamszórásait összegezve és összevetve, a két elöl képzett és a két hátul kép-
zett között kismértékű különbség látható (mindössze 5-6 ms), az előbbiek a 
variábilisabbak. 

Eredményeink lehetőséget nyújtanak arra, hogy jobban megismerjük a 
vizsgált magánhangzók időtartamainak variabilitását az eltelt idő függvényé-
ben, illetve ennek hatását az időzítési folyamatokra. Mindez a bűnügyi fone-
tikában hozzájárul a beszélő felismerésének fonetikai alapú megoldásaihoz. 
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