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A MAGÁNHANGZÓ NYÚLÁSA 
A SZÓTAGSZÁM ÉS A MONDATPOZÍCIÓ 

FÜGGVÉNYÉBEN 

Gósy Mária – Krepsz Valéria 

Bevezetés 
A szótag időtartamának megnyúlása számos tényező függvénye. Klatt 

(1975) már négy évtizeddel ezelőtt megállapította, hogy a mondat végén ta-
lálható szótagok hosszabbak, mint azok, amelyek a mondat belsejében for-
dulnak elő. Oller (1973) kiterjesztett vizsgálatai szerint a szó végi szótagok 
hosszabbak, mint bármely más pozícióban ejtett szótag; a frázis végiek idő-
tartama pedig nagyobb, mint az egyéb helyzetű szótagoké a frázisban. Mind-
ketten kimutatták továbbá, hogy a szünet előtti szótagok meghosszabbodnak 
az ejtésben (ún. szünet előtti nyúlás). A kérdés éppen ezért úgy is megfogal-
mazható, hogy vajon a frázis végi szó/szótag nyúlása a szintaktikai pozíció-
nak, illetve a prozódia egyes paramétereinek (pl. beszéddallam, hangsúly) a 
következménye, avagy az eredményezi, hogy a beszélő szünet előtti helyzet-
ben ejti az adott szót. Kachkovskaia (2014) kutatása nagyobb frázis végi nyú-
lást igazolt azokban az esetekben, amikor a frázisvéget szünet követte. 
Beckman és Edwards (1990) két típusát különítik el a frázis végi nyúlásnak. 
Az egyik kifejezetten a prozódiai összetevők határán jelenik meg, míg a má-
sik voltaképpen a szegmentumok nyúlása, amit szintén frázis végi nyúlásnak 
lehet nevezni, de amely egy univerzális jelenség, és természetesen nyelv-
specifikus kritériumok mentén valósul meg (vö. Hayes 1997 is). Az elsőt fo-
nológiai frázisnak, a másodikat intonációs frázisnak nevezi Rao (2010), és 
prozódiai paraméterek elemzése alapján végzi az elkülönítésüket.  

A frázis végi szótagok nyúlását számos nyelven kimutatták, így már évti-
zedekkel ezelőtt a svédben (Lindblom 1968), a spanyolban (Oller 1973, illet-
ve Rao 2010), a németben (Kohler 1983), de például a grönlandi eszkimó és 
a joruba (Nagano-Madsen 1992), a héber (Berkovits 1993), az észt (Krull 
1997), a holland (Cambier-Langeveld 1997), az arab (de Jong–Zawaydeh 
1999), a kínai (Lee et al. 2004), a finn (Nakai et al. 2009), az orosz 
(Kachkovskaia 2014) vagy a japán (pl. Den 2015) beszédben is. Gordon és 
Munro (2007) a csikaszó nyelv hangzó változatában (a Chickasaw bennszü-
lött nyelv, Amerika dél-keleti részén beszélik) vizsgálták a jelenséget. Szá-
mos szempontból elemezték az amerikai és az ausztráliai angolban is (pl. 
Turk–Shattuck-Hufnagel 2007). A magyarra vonatkozó eddigi célzott vizsgá-
latok e témában eltérő beszédanyagokat használtak, változó elemzési módok-
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kal, különböző célok mentén (Hockey–Fagyal 1999; White–Mády 2008; 
Markó–Kohári 2015). 

A frázis végi nyúlás nyelvspecifikusan többféle eltérést is mutathat (Beck-
man 1992), és sajátosan realizálódik a frázis utolsó szavában. A kérdés úgy is 
feltehető, hogy vajon a szó mely része, a hangsúlyos szótag, a magánhangzó, 
avagy egy egész szótag hordozza a nyúlást (Turk 2007; Dimitrova–Turk 
2012). Az amerikai angolra vonatkozó kutatások egyértelműen igazolták az 
utolsó szótag nyúlását, de az időtartam növekedését tapasztalták a hangsúlyos 
szótag esetében (mintegy 7–18%-ban) akkor is, ha az nem az utolsó szótagja 
volt a frázis utolsó szavának. A héberben például azt találták, hogy az abszo-
lút szó végi réshangok mintegy négyszer hosszabbak, mint a nem ebben a 
pozícióban ejtettek (Berkovits 1993). Emellett az utolsó szótag valamennyi 
beszédhangjának megnyúlását tapasztalták; továbbá bizonyos mértékig növe-
kedett az utolsó szó hangsúlyos szótagjának időtartama is. Egy másik kísér-
letben ugyanakkor nem tudtak különbségeket kimutatni az időtartamokban a 
hangsúly függvényében (Berkovits 1994). Cruttenden (1986) igazolta, hogy a 
frázis végi szótagok nem csak megnyúlnak, hanem az alaphangmagasságuk is 
megemelkedik. Más kutatások, éppen ellenkezőleg, ezeknek a szótagoknak a 
mélyebb f0-értékeit mutatták ki (pl. Lindblom 1968; Callier 2011). A frázis 
végi szóban az utolsó szótag nyúlása mellett az időtartam-növekedés hatása 
„balra” kiterjedően is megjelenik (Turk–Shattuck-Hufnagel 2007), legalábbis 
az amerikai angolban. Ez azt jelenti, hogy a nyúlás valamilyen mértékben ha-
tással van a megelőző magánhangzók időtartamára is, ha a szó mondat végi 
helyzetben van; ilyenkor valamennyi szótag hosszabb, mint nem frázis végi 
helyzetben. Cho és munkatársai (2013) a hangsúly tényezőjének figyelembe-
vételével vizsgálták a frázis végi nyúlást. Eredményeik szerint a frázis végi 
helyzet hatással van a szókezdő hangsúlytalan szótag időtartamára is, ami 
megerősíti, hogy a frázis végén ejtett szó nem csupán az utolsó szótag időtar-
tamát befolyásolja.  

Lindblom (1968) a szó végi szótagok eltérő viselkedését azzal magyarázza, 
hogy a szubglottális nyomás, illetve a fonáció, valamint az „artikulációs akti-
vitás” csökken a közlés vége felé a kijelentő mondatokban. Feltételezi, hogy 
az artikulációs mozgások valamiféle relaxációja következik be a megnyilat-
kozás végén. Edwards és munkatársai (1991) a frázis végi szótag nyúlásának 
artikulációs kontrollját vizsgálták az állkapocs és az alsó ajak mozgásának 
elemzésével. Összehasonlították a frázis végi szótag időtartamát hangsúlyos 
és hangsúlytalan ejtésben, valamint lassú beszédtempó esetén. Eredményeik 
nem adtak egyértelmű választ a frázis végi nyúlásra. Feltételezték, hogy a je-
lenség voltaképpen egy helyi tempólassulás következménye. Egy másik ma-
gyarázatot is megfogalmaztak, amely szerint az adott pozícióban a dallamvál-
tozás hiányát kompenzálja a beszélő a nyújtással (Rao 2010).  

A frázis végi nyúlás jelenségét nem csak az artikulációs folyamatok, ha-
nem egyéb tényezők is magyarázhatják, mint a szintaktikai szerkezet, illetve 
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a szintaktikai határ, a szótagstruktúra, a fonológiai kontextus, sőt kognitív té-
nyezők is (Rakerd et al. 1987; Watanabe–Den 2010; Den 2015). Den (2015) 
azzal érvel, hogy a beszélő a nyúlással jelzi a szintaktikai és/vagy prozódiai 
határokat, véleménye szerint ez a legfőbb oka ezeknek az időtartambeli vál-
tozásoknak. Cooper (1976) a beszélő beszédtervezési stratégiáiban keresi az 
okot a jelenségre; szerinte ez a többletidő ad lehetőséget a beszélőnek, hogy 
előkészüljön a következő közlésre.  

Minthogy a frázis végi nyúlás nem csak a beszédben, de a jelnyelvben 
(Crasborn et al. 2012), a zenében, sőt a madarak énekében is megfigyelhető, 
ezért feltételezték, hogy a jelenség hátterében valamiféle általános motoros 
kivitelezés állhat. Turk és Shattuck-Hufnagel (2015) ujjmozgásokat elemez-
tek kísérletükben, azonban nem tudták igazolni a motoros kivitelezés lassú-
ságát a szekvenciák végén. Ebből arra következtettek, hogy a beszédben ta-
pasztalt frázis végi nyúlásnak akusztikai vonatkozásai lehetnek (ez azonban 
nem ad magyarázatot azokra az esetekre, ahol nincs akusztikai jel, de a moto-
ros kivitelezésben mégis kimutatható a jelenség). 

Az utolsó szótag nyúlása felveti a Paul Menzerath (1928, 1954) által meg-
figyelt jelenséget, ami szerint a nyelvben egy egység mérete és az őt felépítő 
összetevők mérete között fordított kapcsolat áll fenn. Minél hosszabb az egy-
ség, annál rövidebbek az alkotóelemei. Statisztikai vizsgálatokkal igazolta a 
szótagokat alkotó magánhangzók számának és a szótagok számának az ösz-
szefüggését. A szavakban a kiejtett hangok relatív száma csökken a szótag-
szám növekedésével, vagyis minél több szótagot tartalmaz egy szó, annál ke-
vesebb hangból építkezik. Ezt az összefüggést más nyelvekre, például angol-
ra is igazolták (pl. Araujo et al. 2003). Grégoire (1899) már a 19. század 
végén megfigyelte, hogy a francia szótagokban a magánhangzó hossza a szót 
felépítő szótagok számától függ. Az általa vizsgált [a] magánhangzó követ-
kezetesen rövidebb volt a hosszabb szavakban. 

Gombocz és Meyer (1909) magyar szavakon igazolta már 1909-ben a szó 
hosszúságának és a szót felépítő magánhangzóknak a fordított összefüggését: 
minél hosszabb volt a szó, annál jobban rövidültek a magánhangzók. Mérése-
ikben a tát, tátog, tátogat, tátogatók, tátogatóknak szavak magánhangzóit 
mérték. Az első szótagi [a�] időtartama fokozatosan csökkent a szótagszám 
növekedésének hatására (272 ms-ról 182 ms-ra), de hasonló volt a tendencia 
a többi magánhangzó esetében is. Az utolsó szótagi magánhangzó időtarta-
mának a nyúlását is megfigyelhették valamennyi szóban. Kassai (1993) ismé-
telt méréssorozata ugyanezekkel a szavakkal megerősítette a korábbi mérési 
adatok tendenciáját, csak az időtartamok voltak nála rövidebbek. A szó végi 
magánhangzó nyúlása a szó közepén előforduló magánhangzók időtartamá-
hoz képest igazolható volt. Mindez arra utal, hogy a szavak hossza és az őket 
alkotó beszédhangok időtartama ugyan fordítottan viszonylik egymáshoz, 
azonban az utolsó szótag az időzítés tekintetében másként viselkedik, mint a 
többi, itt nyúlás tapasztalható. Más kutatások (Kohári 2012) a hangsúlytalan 
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helyzetű rövid-hosszú magánhangzó-időtartamok alakulását vizsgálták a szó-
hosszúság növekedésének eseteiben. Az eredmények szerint a hosszú ma-
gánhangzók időtartama csökkent, a rövid magánhangzók időtartama azonban 
nem rövidült a szóhosszúság növekedésével. 

A spontán beszédben megjelenő magánhangzók időtartamát és a szavak 
szótagszámát elemezték a beszélők életkorának függvényében (Krepsz 2015). 
A szótagszám növekedésével fokozatosan csökkent a magánhangzók időtar-
tama, az eredeti időértéküknek mintegy a felére. Az egy szótagosokban 113 
ms-nak, a hat szótagos szavakban megjelenőké átlagosan 53 ms-nak adódott. 
A tendenciaszerű csökkenésben különbségeket tapasztaltak a növekvő szó-
tagszám és a szótag szóbeli helyzete szerint is. Igazolható volt az utolsó szó-
tag magánhangzójának nyúlása. Noha a fizikai időértékek különböztek az 
életkor függvényében (gyermekek, tinédzserek, felnőttek), a növekvő szótag-
szám szerinti csökkenő magánhangzó-időtartamok statisztikailag nem voltak 
igazolhatók a különböző életkorú beszélők között. 

Magyar beszédben az abszolút szó végi szótagban ejtett magánhangzók 
időtartamát több kutatásban is megadták, de ezek nem a frázis végi nyúlást 
célzó vizsgálatok voltak (Magdics 1966; Kassai 1982). Kassai (1982) adatai 
néhány kivétellel megerősítik azt, hogy a frázis végén lévő magánhangzók 
hosszabbak, mint a frázis közepén ejtettek. A kivételek egy-egy mássalhang-
zós környezet esetében mutatkoztak (pl. a [v], az [f] vagy a [d] környezeté-
ben) egy-egy magánhangzónál. Olaszy (2006) egyetlen beszélő ejtésében ki-
mutatta a szótag időtartamának növekedését a szónak a közlésben elfoglalt 
helyzete szerint; méréssorozatában valamennyi szó egy szótagból állt. A frá-
zis végi nyúlást a fonológiailag különböző időtartamú magyar magánhangzók 
esetében Hockey és Fagyal (1999) vizsgálta. A jelenséget – első ízben – két 
magyar anyanyelvű adatközlő spontán beszédében mutatták ki. Igazolták to-
vábbá, hogy a rövid és a hosszú magánhangzókra kapott időtartamértékek jól 
észlelhetők, tehát nyelvileg is relevánsak. A hangsúlyos szótag időtartamának 
viselkedését elemezték a magyarban egyetlen magánhangzópár vizsgálatával 
(White–Mády 2008). Az első szótagi [o, o�] magánhangzók jelentős hosszab-
bodását találták a szó mondat végi helyzetében a mondat belseji pozícióhoz 
képest. Adataik nem mutattak különbséget a hangsúlyos és a nem hangsúlyos 
magánhangzók között. Markó és Kohári (2015) a frázis végi nyúlás és a 
glottalizáció összefüggését elemezték olvasott szövegben és spontán közlé-
sekben. Megállapították, hogy bár döntően érvényesül a frázis végi nyúlás, 
kisebb-nagyobb mértékben rövidülést és stagnálást is tapasztaltak. A spontán 
közlésekben a frázis végi nyúlás nagyobb mértékű volt, mint a felolvasásban. 

Még nem történt tervezett méréssorozat a magyarban arra vonatkozóan, 
hogy vajon a szavak növekvő szótagszáma milyen hatást gyakorol az abszo-
lút szó végi szótag magánhangzójának időtartamára. A jelen kutatásban a 
más nyelvekben kisebb-nagyobb eltérésekkel igazolt utolsó szótagi nyúlást 
elemeztük. Kutatási kérdéseink az ebben a helyzetben ejtett magánhangzó 
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időtartamára fókuszáltak a következő tényezők mentén: (i) az adott magán-
hangzókat az utolsó szótagban tartalmazó szavak mondatban elfoglalt pozíci-
ója, (ii) az adott magánhangzókat az utolsó szótagban tartalmazó szavak szó-
tagszáma, (iii) az utolsó szótagban ejtett magánhangzók fonológiai hosszúsá-
ga. Célunk annak kimutatása volt, hogy miként érvényesülnek a részek és az 
egész temporális összefüggései a szavak pozíciójának és az utolsó szótagok-
nak a tekintetében. A felolvasott mondatokban mért időtartamadatokat ele-
meztük, és összevetettük Menzerath (1928, 1954) statisztikai kimutatásai sze-
rint. Választ kívántunk adni arra, hogy milyen feltételek mellett érvényesül a 
szó végi magánhangzó nyúlása abszolút mondatvégen a szó egyéb mondatbe-
li pozícióihoz képest. Kontrollált kísérletünk adatai információt nyújthatnak 
továbbá arra vonatkozóan, hogy a mind fonológiailag és fonetikailag rövid, 
illetve hosszú magánhangzók ([o, o�, i, i�]), valamint azok a magánhangzók, 
amelyek csak fonológiailag hosszú-rövid párok ([
, a�, �, e�]), mutatnak-e el-
térést az időtartamok realizációiban. A szakirodalomban prezentált kísérletek 
anyagai túlnyomó többségben azonos szótagszámú szavakat használnak a 
frázis végi nyúlás elemzésekor (pl. Nakai et al. 2009). Ennek az oka az, hogy 
a szó szótagszámának esetleges hatása ne érvényesüljön az időértékekben. 
Kutatásunkban ettől eltérően, változó szótagszámú szavakat választottunk, 
éppen azért, hogy megtudjuk, vajon a szótagszámok eltérése milyen hatással 
lesz a vizsgált jelenségre. 

Hipotéziseink szerint (i) igazolható lesz a mondat végi szótagban ejtett 
magánhangzó időtartamának nyúlása szemben a nem mondat végi helyzetben 
ejtett ugyanazon szavak magánhangzóival. (ii) A szó szótagszáma hatással 
lesz a magánhangzó időtartamára: minél több szótagból áll a szó, annál rövi-
debb lesz a magánhangzó időtartama. (iii) A fonológiai kvantitás fonetikai 
realizációinak eltérései minden elemzett helyzetben – tehát abszolút frázisvé-
gen is – kimutathatók lesznek. 

Kísérleti személyek, anyag, módszer 
A kísérletben 10 magyar anyanyelvű fiatal felnőtt adatközlő vett részt 

(5 nő és 5 férfi, átlagéletkoruk: 22 év); valamennyien egyetemi hallgatók. Ép 
hallásúak, beszédhibájuk nincsen, budapestiek. 

Meghatároztuk azokat a magánhangzókat, amelyeknek az időtartamát 
vizsgálni szándékoztunk. Összesen négy fonológiailag rövid és négy fonoló-
giailag hosszú magánhangzót választottunk, amelyek közül két magánhang-
zópár fonológiailag és fonetikailag is párt alkotott [o, o�, i, i�], két-két ma-
gánhangzó azonban csak fonológiailag volt hosszú-rövid párnak tekinthető 
[
, a�, �, e�]. Mind a nyolc magánhangzó meglehetősen gyakori a spontán be-
szédben (Beke et al. 2012). Növekvő szótagszámú igéket, illetve főneveket 
válogattunk, amelyek mindegyikében a fenti magánhangzók az utolsó szó-
tagban szerepeltek (az egy szótagú szavak természetesen csak ezeket a ma-
gánhangzókat tartalmazták). A legrövidebb szó egy szótagból, a leghosszabb 
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szó öt szótagból épült fel. Az összes egy szótagos szó 3 beszédhangot tartal-
mazott, vagyis zárt szótagúak voltak; a több szótagból állók is döntően zárt 
szótagokat tartalmaztak, a szóvégen kivétel nélkül. A két szótagúak beszéd-
hangjainak átlaga 4,75, vagyis csaknem valamennyi 5 hangból állt. A három 
szótagúak áltagos beszédhangszáma 7,25, a négy szótagúaké 9,75 volt. Az öt 
szótagos szavak átlaga 11,5-nek adódott. 

A szavak egy része toldalék nélküli volt (pl. polip, veszedelem), többségük 
azonban különféle toldalékokat tartalmazott (pl. kirándulok, vallatónak). 
A szavak utolsó szótagjának utolsó mássalhangzója csaknem minden esetben 
zöngétlen felpattanó zárhang volt (leggyakrabban [k] vagy [t]); ez elősegítet-
te azt, hogy a vizsgált magánhangzók hasonló mássalhangzós környezetben 
forduljanak elő. A szavak kiválasztásakor ügyeltünk arra, hogy azok a fiatal 
felnőttek számára általában gyakori használatúak legyenek (szubjektív meg-
ítélésünk alapján).  

40 szót gyűjtöttünk össze, amelyek tartalmazták a 4-4 rövid és hosszú ma-
gánhangzót az utolsó szótagjukban. Például: bor, adok, haladok, kirándulok, 
kitakarítok; vész, kezét, kerekét, keringését, kereskedését; szít, tanít, takarít, 
megszégyenít, összeházasít. Hordozó mondatokat fogalmaztunk meg a vizs-
gálni kívánt pozícióknak megfelelően (A … ma már nem használatos szó. Ma 
már a … nem használatos szó. Ma már nem használatos szó a …). Így a sza-
vak a mondatok elején, közepén és a legvégén helyezkedtek el. Például (a 
vizsgált szavakat félkövérítéssel jelöltük): A megszégyenít ma már nem hasz-
nálatos szó.; Ma már a megszégyenít nem használatos szó.; Ma már nem 
használatos szó a megszégyenít. A felolvasandó anyag 120 mondatot és 40 
izolált szót tartalmazott véletlenszerű sorrendben. Példák a véletlenszerű sor-
rendre: A bak ma már nem használatos szó.; Ma már a kezem nem használa-
tos szó.; Ma már nem használatos szó a kirándulok. 

A beszélők feladata a mondatok és a szólista felolvasása volt (előzetesen 
időt kaptak az elolvasásra). A felolvasás rögzítése stúdiókörülmények között 
történt, az ELTE Fonetikai Tanszékének csendesített helyiségében. A hang-
anyagot Zoom H4 felvevő készülékkel, beépített mikrofonnal rögzítettük. 

A felvett hanganyagot szakasz-, szó-, illetve hangszinten folyamatos 
akusztikai visszacsatolás és vizuális ellenőrzés mellett annotáltuk a Praat 
szoftverben (Boersma–Weenink 2012). Az annotálást az egyik szerző végez-
te, a másik ellenőrizte azt. Amennyiben eltérés mutatkozott két annotált rész-
let között, egy harmadik fonetikus véleménye alapján döntöttünk (ezek ará-
nya 2% alatti volt). Elemeztük a magánhangzók és az adott szavak időtarta-
mát. Az időtartamokat a második formáns megjelenésétől annak lecsengéséig 
mértük a fonetikában szokásos kritériumok mentén. Az adatokat egy erre a 
célra létrehozott szkript segítségével automatikusan kinyertük. A magán-
hangzók időtartamát a következő tényezők mentén elemeztük: (i) a szó szó-
tagszáma, (ii) a szónak a mondatban elfoglalt helyzete, (iii) a magánhangzó 
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minősége, valamint (iv) a fonológiai hosszúság. Meghatároztuk a beszélők 
artikulációs tempóját is.  

Összesen 1600 realizációt vizsgáltunk. Az időadatok normalizálására rész-
ben az adatközlők közel azonos felolvasási beszédtempója, részben az alkal-
mazott statisztikai elemzés miatt nem volt szükség. A mondatok felolvasásá-
nak tempója valamennyi adatközlő esetében nagyon hasonló volt; az átlagos 
tempóérték 11,2 hang/s-nak adódott (10,8 hang/s és 11,6 hang/s között szórt 
8 adatközlő tempóátlaga). Két beszélőnél volt kissé nagyobb a különbség; 
egyikük lassabban (9,3 hang/s-os átlaggal), a másikuk gyorsabban (12 hang/s-
os átlaggal) beszélt a többieknél.  

A statisztikai elemzésekhez a Generalized Linear Mixed Models módszert 
és egytényezős ANOVA-t alkalmaztunk (az SPSS 20.0 szoftver használatá-
val) 95%-os konfidenciaintervallumon. A függő változó a magánhangzók 
időtartama volt, a független változók pedig a ’hosszúság’ (a fonológiai tar-
tam), a ’szótagszám’ (a szavak szótagjainak a száma), a ’pozíció’ (a szavak-
nak a mondatban elfoglalt helyzete), valamint a ’hosszúság’ és a ’szótag-
szám’, illetve a ’hosszúság’ és a ’pozíció’ interakciója. Elemeztük még a 
’nem’ tényezőt is (azaz a nők és a férfiak ejtése közötti esetleges különbsége-
ket). A független változók közül a ’hosszúság’ kettő lehet (fonológiailag rö-
vid és hosszú magánhangzók), a ’szótagszám’ egy szótagos szavaktól öt szó-
tagosokig változik, tehát ötféle lehet, a ’pozíció’ pedig háromféle (mondat 
eleji, mondat közepi és mondat végi helyzet). 

Eredmények 
Adatainkat a vizsgált változók mentén mutatjuk be, különválasztva a sza-

vakra és a kutatás középpontjában lévő magánhangzókra kapott időtartamér-
tékeket és összefüggéseiket. Az elemzések során a magánhangzók fonológiai 
hosszúságával kezdjük, majd az időtartam és a szótagszám, aztán az időtar-
tam és a pozíció, végül az időtartam, a szótagszám és a pozíció összefüggé-
sében mutatjuk be az adatokat.  

A szavak időtartama 
Az elvárásoknak megfelelően adataink megerősítették a szakirodalomban 

korábban igazolt tendenciát a szavak időtartamának és a szótagszámuknak az 
összefüggéséről (pl. Krepsz 2015). A mondatban előforduló szavak időtarta-
ma növekszik ugyan a növekvő szótagszám esetén, a növekedés azonban sa-
játosan valósul meg.  A szótagok növekvő számának hatására a teljes szó idő-
tartama kisebb mértékben növekszik (1. ábra). Egy három szótagú szó példá-
ul nem háromszor hosszabb, mint egy egyetlen szótagból álló. A statisztikai 
adatok azt mutatják, hogy a különbség a szótagszám szerint szignifikáns 
[egytényezős ANOVA: F(4, 1199) = 1309,95; p = 0,001]; a Bonferroni-féle 
post hoc tesztek szerint ez a tény a növekvő szótagszámú szavak esetében 
mindenütt igazolható. 



66 Gósy Mária – Krepsz Valéria 

Az elvárásoknak megfelelően a leghosszabbnak az egy szótagos szavak 
(egyetlen) szótagja adódott (átlag: 1014 ms), a legrövidebbek pedig az öt szó-
tagból építkező szavak szótagjai voltak (átlag: 412 ms). Az egy-egy szótaggal 
bővülő szavak időtartamának különbsége a negyedik szótagig növekszik, 
majd a negyedik és az ötödik között csökken (a különbségek átlagai: 1 és 2 
szótagosok között: 91 ms, 2 és 3 szótagosok között: 146 ms, 3 és 4 szótago-
sok között: 206 ms és 4 és 5 szótagosok között: 159 ms). A szótagok teljes 
időtartamának átlaga a szavakban jellemző csökkenést mutat. A két szótago-
sok esetében egy szótag 251 ms volt átlagosan, a három szótagosoknál 216 
ms, a négy szótagot számlálók esetében 214 ms, míg az öt szótagból állóknál 
203 ms.  
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1. ábra 

Eltérő szótagszámú szavak átlagos időtartamai felolvasott mondatokban 

A szavak időtartama izolált, azaz kontextus nélküli ejtésben (szólistaként 
felolvasva) várhatóan hosszabb, mint amikor mondatban fordulnak elő. Az 
átlagértékek összevetése azt mutatja, hogy az izoláltan ejtett szavak mintegy 
80–100 ms-mal hosszabbak a mondatban ejtetteknél. A szövegkörnyezet nél-
kül produkált egy szótagos szavak átlaga 497 ms, a két szótagosoké 585 ms, 
a három szótagból állóké 739 ms, a négy szótagosoké 962, az öt szótagosoké 
pedig 1100 ms. A tendencia teljes mértékben megegyezik azzal, amit a mon-
datban ejtett szavak időtartamaiban tapasztaltunk. A különbség csak a 3 és 4 
szótagos szavak között (17 ms) és a 4 és 5 szótagosok között (21 ms) volt va-
lamivel nagyobb izolált ejtésben, mint mondatban. A statisztikai elemzések 
nem mutattak szignifikáns különbséget a szavak teljes időtartamának tekinte-
tében a nők és a férfiak között, függetlenül attól, hogy azok izoláltan vagy 
mondatban fordultak-e elő. 
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A szó végi magánhangzók időtartama 
További elemzéseink középpontjában a szavak utolsó szótagjában ejtett 

magánhangzók időtartamának meghatározása állt; csak a mondatokban sze-
replőket vettük figyelembe az elemzések során. Az egy szótagos szavak ma-
gánhangzója ugyan elvben hangsúlyos a többi szó elemzett magánhangzójá-
val szemben (amelyek mind szó végiek), ugyanakkor egyfajta referenciaként 
szolgál az időtartamok összevetésében a több szótagból építkező szavakhoz 
képest. [Az egy szótagos (teszt)szavakat a mondatban nem hangsúlyozták az 
adatközlők a felolvasáskor.]  

Az izolált ejtésű szavakban mért magánhangzók időadatait a teljesség ked-
véért adjuk meg, illetve ezek is egyfajta horgonypontok a kiindulásunkban. 
Feltételeztük, hogy a szókörnyezet nélküli szavak elemzett magánhangzói 
hosszabbak lesznek, mint a mondatban ejtett szavakban előfordulók (1. táblá-
zat). Adataink igazolták a feltevést. A legnagyobb különbséget az izolált és a 
nem izolált ejtésű szavak között az egy szótagból állóknál tapasztaltuk. A több 
szótagot tartalmazó szavakban előforduló magánhangzóknál a temporális kü-
lönbség közel állandónak bizonyult. Ez az érték átlagosan 27 ms, ennyivel rö-
videbbek a mondatban ejtett több szótagos szavak utolsó magánhangzói az 
izolált ejtésűekhez képest.  

1. táblázat: Az elemzett magánhangzók időtartamának alakulása mondatban 
és izolált ejtésben 

Magánhangzók időtartamértékei (ms) 

Szótag-
szám 

Izolált ejtésben Mondatban 

Átlag Átlagos 
eltérés 

Átlag Átlagos 
eltérés 

1 235 58 189 41 

2 176 40 152 34 

3 163 39 138 32 

4 148 38 126 27 

5 143 29 123 27 

Átlag 173 41 146 32 

A 2. ábra szemlélteti a szótagszám és a magánhangzó időtartama közötti 
fordított összefüggést. Látható, hogy a magánhangzók időtartama csökken a 
hosszabb szavak esetében. A görbe lefutása nem lineáris, hanem logaritmi-
kus. A rövidebb szavaknál hosszabbak az utolsó szótagi magánhangzók, a 
hosszabb szavaknál pedig rövidülnek, de egyre kisebb mértékben (függetle-
nül a fonológiai hosszúság tekintetében eltérő magánhangzóktól, illetve a 
magánhangzó minőségétől). A magánhangzók átlagos időtartamai az egy 
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szótagú szavakban 189 ms, a két szótagúakban 150 ms, a három szótagúak-
ban 137 ms, a 4 szótagúakban 123 ms és az öt szótagúakban 121 ms. 
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2. ábra 

Az összes elemzett szó végi magánhangzó időtartama a szavak 
szótagszámának függvényében (átlag és szórás) 

Az elemzett magánhangzók fele fonológiailag rövid, a másik fele hosszú. 
A rövid magánhangzók időtartamának átlaga az összes előfordulást tekintve 
118 ms (szórás: 31,19), a hosszúaké 170 ms (szórás: 51,08 ms). Tekintettel 
arra, hogy felolvasott mondatok alkották a beszédanyagot, várhatóan kisebb 
mértékű átfedéseket tapasztaltunk a rövid és a hosszú magánhangzók között, 
mint spontán beszédben (Gósy–Beke 2010), vö. 3. ábra.  

Az adatok megerősítették a feltevést; a fonológiailag eltérő hosszúságú 
magánhangzók időtartamai csak a 4 és 5 szótagból álló szavak esetén köze-
ledtek egymáshoz kissé jobban. A fonológiailag rövid és hosszú magánhang-
zók átlagértéke egy szótagos szavakban 158, illetve 223 ms, két szótagos 
szavak végén 123 ms, illetve 178 ms, három szótagos szavak utolsó szótagjá-
ban 109 ms, illetve 164 ms, a négy szótagosoknál 103 ms, illetve 143 ms és 
az öt szótagból állók utolsó magánhangzójánál 98 ms, illetve 143 ms volt. 

A két szótagos szavak utolsó magánhangzóinak időértékei várhatóan jelen-
tős csökkenést mutatnak mind a fonológiailag rövid, mind a hosszú magán-
hangzók esetében az egy szótagosokéhoz képest. Nagyobb csökkenés volt ta-
pasztalható a két és három szótagos szavak utolsó szótagjának magánhangzó-
iban az egymáshoz viszonyított időtartamokban (a különbség itt 14-14 ms). 
Nem feltételezett csökkenést tapasztaltunk a fonológiailag hosszú magán-
hangzóknál a három és négy szótagos szavak között, a különbség kifejezet-
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tebb, közel 20 ms. A fonológiailag rövid magánhangzók a három és négy 
szótagból álló szavak között csupán 6 ms-nyi csökkenést mutatnak átlagosan. 
A négy és öt szótagból álló szavak esetében az „időtartam-csökkenés” csak a 
rövideknél következik be (a különbség 5 ms), a hosszúaknál nincs változás. 
A két utóbbi esetben a különbség a rövideknél is elenyésző, nem szignifi-
káns; csökkenés tehát itt gyakorlatilag nincsen.  
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3. ábra 

A fonológiailag rövid és hosszú magánhangzók időtartamai a szavak 
szótagszámának függvényében 

Elemeztük az utolsó szótagi magánhangzók időtartamát a szónak a mon-
datban elfoglalt pozíciójától függően (mondat elején, közepén, illetve a 
mondat végén). A 4. ábra az összes magánhangzó időtartamát szemlélteti, és 
jól látható, hogy rövidebbek az időtartamok a mondat közepén, hosszabbak a 
mondat elején és a leghosszabbak a mondat végén.  

A mondat végi és a mondat eleji szavak utolsó magánhangzójának időtar-
tamai alig különböznek egymástól átlagosan. A magánhangzó minőségétől és 
a szavak szótagszámától függetlenül, az utolsó szótagi magánhangzó időtar-
tama abszolút mondatvégen 150 ms, a mondat közepén 136 ms, a mondat 
elején pedig 146 ms. Feltételeztük, hogy a fonológiai hosszúság tükröződni 
fog a mondat végi szavak utolsó magánhangzójának nyúlásában a mondat 
közepi előfordulásúakhoz képest. Azt vártuk, hogy itt is szignifikáns különb-
ség lesz kimutatható a fonológiailag rövid és hosszú magánhangzók között. 
Az elvárásunk igazolódott. Az átlagértékek szerint a rövid magánhangzók 
időtartama a mondat eleji szavakban 121 ms, a mondat közepén ejtettekben 
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113 ms, az abszolút mondatvégen realizálódók esetében pedig 118 ms. Ha 
tehát nem vesszük figyelembe a szavak szótagszámát, a mondat végi szavak 
nyúlása igazolható a fizikai időértékekkel a mondat belsejében található sza-
vak szó végi magánhangzójának időtartamához képest. Noha átlagosan leg-
hosszabban a mondat elején ejtették a beszélők a rövid magánhangzókat, a 
mondat közepi helyzethez képest mondatvégen az időtartamok kismértékben, 
de matematikailag igazolhatóan növekszenek (lásd a statisztikai elemzések 
eredményeit). 
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4. ábra 

A szavakban elemzett összes, utolsó szótagi magánhangzó időtartama a 
pozíció tekintetében a szótagszámtól függetlenül 

A fonológiailag hosszú magánhangzók időtartama a három mondatpozíci-
óban hasonló tendenciát mutat. Itt az értékek azonban markánsabban térnek 
el, mint a rövid magánhangzók esetében. A mondat eleji szóban előforduló 
hosszú magánhangzók átlagos időtartamértéke 170 ms, a mondat közepén ej-
tetteké 159 ms, a mondat végi szavakban realizálódóké pedig 182 ms. 
A hosszú magánhangzók esetében a mondat végi pozícióban lévő magán-
hangzók időtartama a mondatkezdő szótagénál is hosszabb (5. ábra). 

Megállapítható, hogy a mondat végi nyúlás független ugyan a fonológiai 
kvantitástól, azonban jóval nagyobb mértékű a hosszú magánhangzók eseté-
ben (23 ms), mint a rövideknél (5 ms). Az 5. ábra mutatja a fonológiailag el-
térő hosszúságú magánhangzók időtartamviszonyait a mondatpozíció függ-
vényében. Az ábra téglalapjai tükrözik a rövid és a hosszú magánhangzók el-
különülését az időtartamok szerint mindhárom mondatpozícióban. Jól látható 
a mondat végi helyzetben ejtett magánhangzók időtartamának nyúlása. 
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5. ábra 

A fonológiailag rövid és hosszú magánhangzók időtartamai a szavak 
mondatban elfoglalt pozíciója szerint 

Az eddigiekben bemutattuk a magánhangzók időtartamát az őket tartalma-
zó szavak szótagszáma és a mondatbeli pozíciójuk függvényében külön-
külön. Vajon miként alakulnak a magánhangzók időtartamértékei, ha mind a 
szótagszámot, mind a mondatban elfoglalt helyzetet tekintetbe vesszük 
(beleértve az egy szótagosok adatait is). A 2. táblázat összesíti az időadato-
kat. Valamennyi szó esetében, függetlenül a szótagszámtól, érvényesül az a 
tendencia, hogy a szó végi magánhangzó legrövidebb a mondat közepén, 
hosszabb a mondat első szavában és leghosszabb a mondat legvégén. 

Az adatok megerősítik a szakirodalomban korábban közölteket, vagyis 
hogy az időértékek csökkenése fordítottan arányos a szavak szótagszámával. 
Jellemzően nincs nagy eltérés a mondat elején és a mondat végén ejtett szavak 
elemzett magánhangzóinak temporális viszonyaiban. A különbségek 1 ms és 
10 ms között szórnak, a kissé nagyobb eltérések a négy és öt szótagból álló 
szavaknál voltak tapasztalhatók (6. ábra). 

A mondat közepén ejtett szavak elemzett magánhangzói 6–14 ms közötti 
különbségekkel rövidebbek az adott szótagszámú szavak magánhangzóinak 
másik két pozíciójában mért értékeinél. Az abszolút mondatvégen ejtett sza-
vak elemzett magánhangzói a szótagszámtól függően nyúlnak meg. Minél 
hosszabb a szó, annál rövidebb a nyúlás mértéke (az időadatok különbségei a 
két szótagos szavaktól az öt szótagos szavakig 4–12 ms-nak adódtak). Az egy 
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szótagos szavak időtartamai – a 6. ábrán is jól láthatóan – jellegzetesen hosz-
szabbak, függetlenül a mondatban elfoglalt helyzetüktől. 

2. táblázat: A magánhangzók időtartamértékei a szónak a mondatban elfoglalt 
pozíciójától függően 

Magánhangzók időtartamértékei (ms) 

Szótag-
szám 

Mondat elején Mondat közepén Mondat végén 

Átlag Átlagos 
eltérés 

Átlag Átlagos 
eltérés 

Átlag Átlagos 
eltérés 

1 193 42 182 36 194 43 

2 151 34 146 32 153 37 

3 140 32 128 30 141 33 

4 123 23 114 26 133 31 

5 121 24 113 26 129 31 

Szótagszám

54321

300

200

100

0

Mondat végén

Mondat közepén

Mondat elején

Id
ő
ta

rt
am

 (
m

s)

 
6. ábra 

Az összes magánhangzó időtartamainak alakulása a mondatban elfoglalt 
pozíció és a szótagszám tekintetében 

Az elemzett magánhangzók, mint láttuk, két esetben a fonológiai hosszú-
ság szerint alkotnak párokat ([
, a�], illetve [�, e�]), két esetben fonetikailag is 
([i, i�], illetve [o, o�]).  
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A fonetikailag is párt alkotók esetében a rövidek átlagos időtartama 114 ms, 
a hosszúaké pedig 168 ms. A ’hosszúság’ jegye gyakorlatilag nem mutat fizi-
kai időkülönbséget aszerint, hogy csak fonológiailag, avagy fonetikailag is 
párok-e a magánhangzók. A 3. táblázat a különböző minőségű magánhang-
zók átlagos időtartamát összegzi, függetlenül a szavak szótagszámától és po-
zíciójától a mondatban. Az időtartamértékek a hátul képzett magánhangzók-
nál hasonlók (a két rövid és a két hosszú tekintetében). Az elöl képzett hosszú 
magánhangzók esetében a felső nyelvállásúak rövidebbek, mint az alsó 
nyelvállásúak. 

3. táblázat: A magánhangzók időtartamadatai szótagszámtól és pozíciótól 
függetlenül 

Adatok 
Magánhangzók időtartama (ms) 

[
] [a�] [�] [e�] [i] [i�] [o] [o�] 

Átlag 124 176 117 169 106 159 122 177 

Szórás 26 47 31 39 25 51 37 63 

A rövid és a hosszú magánhangzók különbsége igen hasonló a párok tagjai 
között, függetlenül attól, hogy fonetikailag is párt alkotnak-e, avagy csak fo-
nológiailag rövid-hosszú magánhangzópárok. A hangminőségben is (gyakor-
latilag) megegyező pároknál elenyésző mértékben ugyan, de nagyobb a kü-
lönbség.  

Elemeztük a csak fonológiailag, illetve a fonológiailag és fonetikailag 
egyaránt párt alkotó magánhangzók időtartamainak alakulását a szótagszám 
függvényében. A hosszú magánhangzók időtartamának csökkenése a szótag-
szám növekedésével kifejezettebb, mint a rövidek esetében. A hosszúaknál 
nagyobb a szórás, mint a rövideknél, vagyis a beszélők a fonológiailag hosz-
szú magánhangzókat kevésbé egyöntetű időtartamban artikulálják, mint a rö-
videket (7. ábra). 

Az ábra alapján megállapítható, hogy mindkét típusú pár esetén jól elkülö-
nülnek a magánhangzók időtartamai, és tendenciaszerűen csökkennek. Az ér-
tékek az egyes magánhangzótípusok esetében változók, a negyedik és ötödik 
szótagban előfordulók időtartama hasonló (4. táblázat). Ez a megállapítás 
nem áll az [i�] és az [o�] magánhangzókra. Az egy szótagú szavakban a beszé-
lők az [a�] és az [o�] magánhangzókat relatíve hosszan ejtik. 

A mondatban elfoglalt pozíció – amint a korábbiakban láttuk – egyértel-
műen hatást gyakorol az utolsó szótagi magánhangzók időtartamára. Kérdés, 
hogy vajon a csak fonológiailag párt alkotó magánhangzókat milyen tartam-
ban ejtik a beszélők a fonetikailag is párt alkotókhoz képest a mondat három 
elemzett helyén. A 8. ábra azt szemlélteti, hogy mindkét típusú pár magán-
hangzóinak időtartama megnövekszik a mondat végi szó esetében, ahogy fel-
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tételeztük az eddigi adatfeldolgozás alapján. Ez a nyúlás nagyobb mértékű a 
hosszú, mint a rövid hangok esetében, és független attól, hogy a magánhang-
zók fonetikailag is párt alkotnak-e vagy nem. 
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7. ábra 

A fonetikailag és fonológiailag párt alkotó magánhangzók időtartamainak 
alakulása a szótagszám függvényében 

4. táblázat: A magánhangzók átlagos időtartamai a szótagszám függvényében 

Magán-
hangzó 

Magánhangzók időtartama (ms) 

Szavak szótagszáma 

1 2 3 4 5 

[
] 157 133 116 117 108 
[a�] 227 181 164 156 153 
[�] 148 131 114 99 93 
[e�] 205 183 157 152 146 
[i] 133 117 97 94 90 
[i�] 211 163 161 134 159 
[o] 180 119 110 102 101 

[o�] 249 183 173 132 146 
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8. ábra 

A különbözőképpen párt alkotó magánhangzók időtartamainak alakulása a 
mondatpozíció függvényében 

Ha az egyes pozíciókat külön elemezzük, akkor az látható, hogy az időtar-
tamok átfedése jellemző valamennyi magánhangzónál, az átlagértékek azon-
ban elkülönülnek. Mind a fonológiailag, mind a fonetikailag is párt alkotók 
esetében a rövid magánhangzók kismértékben hosszabbak a mondat eleji 
helyzetben, mint a mondat végiben. A hosszúak a mondat végi helyzetben 
hasonlóan mindenütt hosszabbak, mint a mondat elejiben, azonban a különb-
ség a fonetikailag is párt alkotók esetében valamivel kisebb. A mondat köze-
pén ejtett szavak utolsó magánhangzói a legrövidebbek (mindkét másik pozí-
cióhoz képest); a legkisebb különbséget a fonetikailag párt alkotók hosszú 
magánhangzóinál mértük. 

Az eddigiekben nem foglalkoztunk az egyes magánhangzókkal, hiszen ál-
talános tendenciák, illetve megállapítások megfogalmazása volt a célunk. 
A korábbi szakirodalmi adatok alapján (pl. Kassai 1982) valószínűsítettük, 
hogy valamilyen mértékben a hangminőség is hatással van az időtartamok 
alakulására. Az 5. táblázat e tekintetben összegzi a mért adatokat. 

Az egyes magánhangzók abban térnek el a szó mondatbeli pozícióját te-
kintve, hogy a mondat végi nyúlás megtörténik-e, és ha igen, akkor milyen 
mértékben a mondat eleji, illetve a mondat közepi helyzethez képest. Az ada-
tok azt mutatják, hogy a rövid magánhangzóknál igen kicsi különbségek mu-
tathatók ki az adatok alapján. 
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5. táblázat: Az időtartamok alakulása a hangminőség és a pozíció 
függvényében 

Pozí-
ció 

Mondat elején 
(ms) 

Mondat közepén 
(ms) 

Mondat végén 
(ms) 

V Átlag 
Átlagos 
eltérés 

Átlag 
Átlagos 
eltérés 

Átlag 
Átlagos 
eltérés 

[
] 127  18 121 21 127  18 

[a�] 176 35 167 30 192 34 

[�] 122 25 113 24 118 22 

[e�] 168 34 162 28 176 27 

[i] 108 20 103 20 110 17 

[i�] 157 36 156 34 174 34 

[o] 132 28 119 25 121 25 

[o�] 187 47 171 38 188 44 

Az eddigi elemzések alapján feltételeztük, hogy az egyes magánhangzó-
minőségek tekintetében is jelentősek lesznek a különbségek a mondat közepi 
és a mondat végi pozíciók között valamennyi szó esetében, azaz függetlenül 
az adott szó szótagszámától (6. táblázat). 

Az tapasztaltuk, hogy általában megtörténik a mondat utolsó szótagjában a 
magánhangzó időtartamának nyúlása, azonban adódott három kivétel. Mind-
három a két szótagos szavaknál következett be, és valamennyi rövid magán-
hangzókat érintett. A középen ejtett szavak utolsó magánhangzóihoz képest 
csökkent az abszolút szó végi [�], [
] és [o] időtartama (a csökkenés mértéke 
rendkívül kicsi, 4-5 ms). Ezek az eltérések azonban nem befolyásolják a 
mondat végi szótagok magánhangzóinak nyúlására vonatkozó állítások he-
lyességét. Az adatok nagy többsége alátámasztja a mondat végi nyúlás jelen-
ségét, amely az egyes beszélők ejtésében különböző mértékben jelenik meg. 
Az egyéni különbségek vizsgálata további információval szolgálhat a jelen-
ség érvényességi körét tekintve. 

Végül a beszélők neme tekintetében elemeztük a szavak utolsó szótagjá-
ban megjelenő magánhangzók időtartamát, vagyis a mondat végi nyúlás je-
lenségét. Az adatok statisztikailag szignifikáns különbséget mutatnak a nők 
és a férfiak ejtése között [egytényezős ANOVA: F(1, 1199) = 35,224, p = 
0,001]. A férfiak ejtésében a magánhangzók kissé hosszabbak, mint a nők ej-
tésében (átlagértékek: 152 ms, illetve 136 ms; átlagos eltérések: 49,5 ms, il-
letve 48,7 ms). A szótagszám függvényében mind a nők, mind a férfiak ejté-
sében csökken a mondat végi szó utolsó szótagjában ejtett magánhangzó idő-
tartama (7. táblázat). A csökkenés fokozatos és fordítottan arányos a szótagok 
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számának növekedésével; a férfiak ejtésében azonban kevésbé erőteljes, mint 
a nőknél. 

6. táblázat: A magánhangzó-időtartam átlagai a szótagszám függvényében a 
mondat közepén és a mondat végén ejtett szavak utolsó szótagjában 

Magánhangzók időtartamértékei (ms) 

Szótag-
szám 

 
V 

A szó mondatban elfoglalt pozíciója 

középen–
végén 

középen–
végén 

középen–
végén 

középen–
végén 

[
] [�] [i] [o] 

1 154–167 133–149 134–135 171–176 

2 121–117 133–128 107–118 122–117 

3 111–120 109–116 96–98 103–105 

4 111–116 195–101 93–96 199–104 

5 199–117 183–971 85–93 198–102 

V [a�] [e�] [i�] [o�] 

1 212–242 199–208 206–218 231–257 

2 174–200 177–192 157–179 179–183 

3 145–178 148–157 139–183 170–174 

4 141–173 145–166 137–146 142–170 

5 149–167 141–157 115–135 133–162 

7. táblázat: Az időtartamok alakulása a szótagszám függvényében női és férfi 
beszélőknél 

Szó-
tagok 
száma 

A szó végi magánhangzók időtartama 
(ms) 

Nők ejtésében Férfiak ejtésében 

Átlag 
Átlagos  
eltérés 

Átlag 
Átlagos 
eltérés 

1 185 46,97 193 53,96 

2 144 41,20 156 45,55 

3 126 38,09 147 44,70 

4 111 36,84 135 40,46 

5 111 37,65 131 35,75 

A mondatbeli helyzet függvényében (9. ábra) az időértékek azt mutatják, 
hogy a férfibeszélők erőteljesebben nyújtják meg a mondat végi magánhang-
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zókat, mint a női beszélők. A nyúlás ugyanakkor – az átfedések ellenére – az 
utóbbiaknál is egyértelműen bekövetkezik mind a három pozícióban. 
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9. ábra 

A szó végi magánhangzók időtartamának alakulása a szó mondatban elfoglalt 
helyzetének függvényében 

Statisztikai eredmények 
A 8. táblázat összesített adatai igazolják, hogy az elemzett tényezők vala-

mennyien szignifikáns mértékben hatnak az elemzett magánhangzók időtar-
tamára. A fonológiailag rövid és hosszú magánhangzók időtartama is szigni-
fikánsan különbözik egymástól, függetlenül a többi vizsgált tényezőtől (a 
belső tesztek értéke minden esetben: p = 0,001). Hasonlóképpen szignifikáns 
eredményeket (p = 0,001) kaptunk a szótagszám tényezőjének vizsgálatakor 
is, kivéve a 4 és 5 szótagos szavak magánhangzóinak egymáshoz viszonyított 
időtartamait. 

A belső résztesztek eredménye szerint a pozíciót tekintve nem mutatható ki 
matematikailag igazolható különbség a mondat eleji és a mondat végi szavak 
utolsó szótagjaiban előforduló magánhangzók időtartamában. A két másik 
mondatbeli helyzet összevetése (mondat közepe és vége, valamint mondat 
eleje és közepe) szignifikáns eltérést igazolt. Ha tekintetbe vesszük a magán-
hangzók fonológiai hosszúságának különbségét (rövidek, illetve hosszúak), 
akkor azt látjuk, hogy a rövid magánhangzókra statisztikailag igaz, amit a 
fentiekben az összes magánhangzóra megállapítottunk (mondat eleji és mon-
dat közepi helyzetben: p = 0,001; mondat közepi és mondat végi helyzetben: 
p = 0,004). A hosszú magánhangzóknál kissé módosulnak az eredmények. Itt 
szignifikáns a különbség két-két pozíció függvényében (mondat eleji és 
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mondat közepi helyzet: p = 0,05; mondat közepi és mondat végi helyzet: 
p = 0,007), de nem szignifikáns a mondat eleji és a mondat végi pozíciók ösz-
szevetésében. 

8. táblázat: Az elemzett tényezők hatása a szó végi magánhangzók 
időtartamára 

Független tényezők F-érték df1 df2 p-érték 

Hosszúság 900,366 1 286 0,001 

Szótagszám 144,861 4 286 0,001 

Pozíció 118,139 2 286 0,001 

Hosszúság × szótagszám 114,138 4 286 0,003 

Hosszúság × pozíció 115,884 2 286 0,003 

A magánhangzók minőségét is tekintetbe véve két-két magánhangzó kivé-
telével minden szempontból szignifikáns különbségeket kaptunk (9. táblázat). 
A belső statisztikai tesztek nem igazoltak szignifikáns eltérést az [ɔ] és az [o], 
valamint az [a�] és az [o�] magánhangzók között. 

A statisztikai elemzések eredményeit összegezve, megállapíthatjuk, hogy a 
szó végi magánhangzók időtartama szignifikánsan különbözik valamennyi 
vizsgált tényező hatására, illetve azok együttes hatására.  

9. táblázat: Statisztikai adatok a magánhangzó minősége szerint 

Független tényezők F-érték df1 df2 p-érték 

Magánhangzó 275,087 7 1144 0,001 

Szótagszám 316,269 4 1144 0,001 

Pozíció 131,968 2 1144 0,001 

Magánhangzó × szótagszám 116,149 28 1144 0,001 

Magánhangzó × pozíció 112,682 14 1144 0,001 

Következtetések 
Kutatásunk a szavak utolsó szótagjában ejtett fonológiailag és fonetikailag 

párokat alkotó magánhangzók időtartamával foglalkozott különböző szem-
pontok szerint. Néhány más nyelv után, amelyekre jellemző a fonológiai 
hosszúság (pl. finn, észt), valamint sporadikus korábbi magyar nyelvi adatok-
ra hivatkozva, egyértelműen igazoltuk a frázis végi nyúlást. A szakirodalom-
ban közölt vizsgálatokhoz képest, a jelen vizsgálatsorozatban tekintetbe vet-
tük az időtartammal kapcsolatos magyar nyelvi sajátosságokat (fonológiai 
hosszúság, relatíve sok szótagból álló szavak), valamint három mondatbeli 



80 Gósy Mária – Krepsz Valéria 

helyzetet. (A mondat eleji pozíciót rendszerint nem elemzik a szakirodalmi 
közlések szerint.) Kísérletünkben 5 női és 5 férfi adatközlő anyagával dol-
goztunk, kontrollált szavakkal és azonos típusú mondatokkal. 

Hipotéziseink nagymértékben igazolódtak, statisztikailag is megerősítettük 
a feltételezett összefüggéseket, ugyanakkor az adatok több tekintetben finom 
eltéréseket mutattak az elemzett magánhangzók időtartamaiban. A szótag-
számtól függetlenül kimutattuk, hogy szignifikáns különbség van a mondat 
közepén és a mondat legvégén ejtett szavak utolsó magánhangzójának időtar-
tamában (első hipotézis). A nyúlás bekövetkezik függetlenül attól, hogy a 
magánhangzópárok időtartamukban csak fonológiailag vagy fonetikailag is 
párt alkotnak (10. ábra). Az időértékek a robusztusságukban azonban némi-
képpen eltérnek a fonológiai hosszúság szerint: a rövidek kevésbé, a hosszú-
ak nagyobb mértékben nyúlnak meg.  
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10. ábra 

A fonológiailag rövid-hosszú szó végi magánhangzók időtartamai a 
szótagszám függvényében 

Úgy gondoljuk, ez azzal magyarázható, hogy a beszélőnek egyidejűleg két 
szabályszerűséget kell követnie. Valamilyen oknál fogva meg kell valósítania 
a mondat végi nyúlást, ugyanakkor ügyelnie kell arra, hogy megtartsa a rö-
vid-hosszú magánhangzók időbeli szembenállását. Az adatok tanúsága sze-
rint ezt úgy éri el, hogy a fonológiailag hosszú magánhangzókat jobban meg-
nyújtja, itt a mondat végi nyúlás jelensége mintegy korlátozás nélkül érvé-
nyesülhet. A fonológiailag rövideket is hosszabban ejtik a beszélők (nem 
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függetlenül a magánhangzó minőségétől), azonban a nyúlást korlátozzák, 
hogy a ’rövid’ jegy ne károsodjon a fizikai időtartamokban. A beszélő – fel-
tehetően nem tudatosan – vigyáz arra, hogy a hallgató beszédészlelésében a 
mondat utolsó szótagjában ejtett magánhangzó még mindig megfeleljen a 
prototipikus rövid magánhangzó jellemző időviszonyainak. 

A csak fonológiailag időtartambeli párt alkotó magánhangzók [
, a�, �, e�] 
esetében az ejtés temporális korlátozása lényegesen kevésbé jelentős, illetve 
azt csak a magánhangzó minőségére jellemző időzítés befolyásolja, mivel a 
párt alkotó magánhangzók fonetikailag különbözők. Ez azt jelenti, hogy a be-
szélő nyugodtabban növelheti az [
] és az [�] időtartamát, a hallgató nem fog 
bizonytalanságban maradni, hogy a rövid magánhangzót hallja-e, avagy nem, 
hiszen a hosszú párok ([a�, e�]) egyéb artikulációs gesztusokban is különböz-
nek. Ezeknek a magánhangzóknak a prototipikus időviszonyai valószínűsít-
hetően tágabb határok között realizálódnak fizikailag. A fonetikailag is párt 
alkotóknál azonban ügyelnie kell arra, hogy az abszolút mondat végi nyúlás 
következtében a fonológiailag rövid magánhangzót ne észlelhessék fonológi-
ailag hosszúnak. Ez a különbségtétel kismértékben ugyan, de megjelenik az 
időadatokban.  

A mondat közepén és a végén ejtett szavak utolsó magánhangzójának idő-
tartamai között az [
] és az [�] esetében 8 ms a különbség, míg az [o] és az [i] 
esetében mindössze 3 ms. Kismértékű eltérést látunk a magánhangzó-minőség 
tekintetében. A mondat közepén és végén ejtett szavak utolsó magánhangzója 
közötti különbség az [ɔ] esetében 10 ms, az [�]-nél 7 ms, ugyanakkor az [i] 
esetében 5 ms, az [o]-nál pedig csupán 3 ms. A fonológiailag hosszúak adatai 
szerint a nyúlás az [a�]-nál meglehetősen nagy, 28 ms, az [e�]-nél kisebb, csu-
pán 14 ms. Ez a nagy különbség feltehetően a nyelv vízszintes mozgásával 
magyarázható: a hátul képzetteknél a nyúlás hosszabban valósul meg. Ezt a 
magyarázatot a fonetikailag is párt alkotó magánhangzók időértékei is alátá-
masztják; a hátul képzett [o�] esetében a különbség a mondat közepi és a mon-
dat végi pozíció között 27 ms, az elöl képzett [i�] esetében 19 ms.  

A szótagszámnak is – mint láttuk – nyilvánvaló hatása van az időtartamok 
alakulására. A rövidek esetében nem látunk szabályosságot egyik magán-
hangzó-minőség esetében sem. Tendenciaszerűen érvényesül, hogy a mondat 
közepén ejtett és a mondat végi utolsó magánhangzók időtartamának különb-
sége az egy és az öt szótagos szavakban nagyobb, a nyúlás tehát az ilyen 
hosszúságú szavakban jelentősebb. A különbségek azonban meglehetősen ki-
csik. A hosszúaknál is csak tendencia látható, de az sem jellemző valamennyi 
hangminőségre. Náluk a két szótagos szavaknál növekszik a nyúlás időtarta-
ma az abszolút mondatvégen; az [a�] és az [e�] esetében az öt szótagból állók-
nál az időtartam növekedése kisebb, mint a négy szótagból álló szavaknál. Az 
[i�]-nél a jellemző nyúlás, az [o�]-nál a stagnálás figyelhető meg. Mindezek 
alapján úgy tűnik, hogy a magánhangzó minősége felülírja a szótagszám mint 
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tényező hatását, noha az előbbi meghatározóbb, de eltérően fejt ki időtartam-
módosító hatást. 

A hipotézisünk érvényességét korlátoznunk kell. A szó végi nyúlás egyér-
telműen kimutatható az abszolút mondat végi pozícióban lévő, fonológiailag 
hosszú magánhangzókban a mondat közepi szavakban ejtettekhez képest 
(11. ábra). Nem minden összevetésben igazolható ugyanakkor a mondat végi 
nyúlás, például a fonológiailag rövid magánhangzók esetében. Ha a mondat 
első és utolsó szavának utolsó szótagi magánhangzóját vetjük össze az időtar-
tamok tekintetében, a megállapítást ismételten árnyalnunk kell. További 
elemzéseket igényel annak magyarázata, hogy milyen esetekben hosszabb 
vagy ugyanolyan hosszúságú a fenti két helyzetű magánhangzók időtartama. 
Kézenfekvő lenne a hangsúllyal magyarázni az adatokat (a mondat eleji és a 
mondat végi szavak magánhangzóinak időtartamát tekintve), de ez két oknál 
fogva sem lehetséges. Egyrészt a tesztmondatokban nem az első szó volt a 
hangsúlyos, másrészt nem minden esetben haladta meg az első szóban ejtett 
szó végi magánhangzó időtartama a mondat utolsó szótagjában előfordulóét. 
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11. ábra 

A magánhangzók időtartama a szótagszám és a mondatpozíció függvényében 

A fonológiailag hosszú magánhangzók esetében az abszolút mondat végi 
helyzetben tapasztalt nyúlás volt a leghosszabb, rövidebb a mondat első sza-
vában, és legrövidebb a mondat közepén. A másik lehetséges magyarázat le-
het tehát az is, hogy a fonológiai hosszúság befolyásolja a mondat első és 
utolsó szavának szó végi magánhangzóját az időzítés tekintetében. 
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A második hipotézisünkben azt feltételeztük, hogy a szó szótagszáma ha-
tással lesz a magánhangzó időtartamára. Úgy gondoltuk, hogy minél több 
szótagú a szó, annál rövidebb lesz a magánhangzó időtartama. A hipotézi-
sünk igazolódott, de csak a négy szótagból álló szavakig. A négy és öt szóta-
gos szavak között ugyanis nem volt matematikailag igazolható különbség az 
elemzett magánhangzók időtartamában. Ez arra utal, hogy egy bizonyos szó-
hossz elérése után az artikulációs rendszer már „megállj”-t parancsol a nyú-
lásnak. Úgy tűnik, hogy az öt szótagos szavakban mért időtartamértékeknél 
hosszabbak nem volnának jellemzők az adott magánhangzó-minőségekre a 
magyarban (felolvasáskor). Ezek az időértékek a rövid magánhangzóknál 90 
ms és 100 ms körüliek; a leghosszabb közülük 117 ms-os átlagosan (az [ɔ] 
magánhangzónál) és 93 ms a legrövidebb (az [i] magánhangzónál). A hosszú 
magánhangzók 135 ms és 167 ms között szórnak, a legnagyobb értéket az 
[a�]-ra, a legkisebbet az [i�]-re kaptuk. 

A harmadik hipotézisünkben azt fogalmaztuk meg, hogy a fonológiai 
kvantitás fonetikai realizációi minden elemzett helyzetben kimutathatók lesz-
nek. Adataink alátámasztották a feltételezést. E tekintetben nem volt kivétel, 
még akkor sem, ha szétválasztottuk a csak fonológiailag és a fonetikailag is 
hosszú-rövid magánhangzópárokat. Ennek a hipotézisnek a teljesülése egyér-
telmű válasz arra, hogy a fonemikus különbséget a beszélők fonetikailag is 
realizálják még az olyan szabályszerűnek tekinthető nyúlásos jelenségek ese-
tében is, mint a mondat végi magánhangzók időtartamának növekedése. 

Minthogy a méréssorozatunk felolvasott anyagon történt, nem feltételez-
tünk lényeges eltéréseket az adatközlők beszédtempójában; az adatok ezt lé-
nyegében alátámasztották. Következésképpen nem volt szignifikáns különb-
ség az elemzett szavak ejtési sebességében a nők és a férfiak között. Éppen 
ezért érdekes, hogy a magánhangzók időviszonyai mégis matematikailag is 
igazolható eltéréseket mutattak a ’nem’ függvényében. A férfiak az elemzett 
magánhangzókat hosszabban ejtették, mint a nők. A szótagszám függvényé-
ben kimutatott csökkenés a nemtől függetlenül érvényesült; az időértékek kü-
lönbségei a férfiaknál kevésbé erőteljesnek mutatkoztak, mint a nőknél. A női 
beszélőknél a két és négy szótagos szavak magánhangzói között nagyobb 
mértékű a csökkenés, mint a férfiaknál, a 4 és 5 szótagból állók között pedig 
gyakorlatilag nincs különbség. A férfiaknál kisebb különbségekkel, fokozato-
sabban történik a magánhangzók csökkenése a növekvő szótagszám függvé-
nyében, és még a 4 és 5 szótagos szavak között is látható további kismértékű 
csökkenés. A magánhangzók időtartamának és a pozíciónak az összefüggése 
azt mutatta, hogy a férfiaknál jelentősebbek a különbségek az időviszonyok-
ban, mint a nőknél. Ez felfogható úgy, hogy a férfiak markánsabban jelzik az 
ejtésben a pozicionális különbségeket. Magyarázható a nemek közötti eltérés 
azzal a kézenfekvő ténnyel is, hogy a női beszélők általában rövidebb időtar-
tamokban realizálják a magánhangzókat. 
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Kutatási eredményeink biztos alapot nyújtanak ahhoz, hogy az elemzéseket 
a spontán beszédben folytassuk. A narratívákban és a társalgásokban megje-
lenő közlések vonatkozó időviszonyai választ fognak adni arra, hogy a felol-
vasásnál jóval komplexebb spontán megnyilatkozásokban miként érhetők tet-
tek a frázis végi (illetve a szünettartás előtti) nyúlások, és milyen további té-
nyezők hatnak az időtartamok alakulására. 
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Sentence final lengthening in Hungarian 

The phenomenon of final lengthening raises a lot of questions in languages 
where vowels show phonemic length differences. In this study, we analyzed 
the durations of word final vowels occurring in three different positions in the 
sentences (initial, medial and final). Four pairs of vowels were selected and 
pronounced by 10 young subjects in very similar target sentences (altogether 
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1600 realizations). Research questions concerned (i) vowel durations demon-
strating sentence final lengthening as opposed to those occurring initially and 
in the middle of the sentences, and (ii) phonemic vowel length, vowel quality, 
and the number of syllables of the words as factors influencing objective val-
ues of sentence final lengthening. Results showed that vowel durations were 
significantly longer in sentence final positions, particularly phonologically 
long ones. Differences were also found depending on the number of syllables 
the words consisted of and on the quality of the vowels. Hungarian data con-
firmed that sentence final lengthening exists irrespective of phonemic length. 




