
Nyelvi bonyodalmak az időtartam kérdésében 

Majd negyven éve annak, hogy LAZICZIUS GYULA a beszédhangok idő
tartamával foglalkozott (Zur Lautquantität . Archiv für vergl. Phon. 3 (1939): 
245—249; valamint magyarul a Fonetiká-ban 1944. 147 — 171 és 1963. 107 — 
126). A kérdés bonyolult összetettségét és sokrétűségét igyekezett elvileg 
tisztázni és az addigi méréseket a nyelvtudomány számára elfogadható rend
szerbe csoportosítani. Az azóta eltelt évtizedek alatt azonban egyre újabb 
mérések egyre újabb kérdéseket vetettek fel, így időszerű visszatekinteni 
Laziczius munkájára. 

A beszéd során hang hangot követ, ezek hangsort alkotnak, majd ezek a 
hangsorok váltakozó gyorsaságban hangzanak el és jutnak el a beszélőtől a 
hallgatóig. Mindez egy meghatározott időn belül. A kommunikáció folyamatá
ban ennek megfelelően három szempont szerint vizsgálhatjuk az időtartamot: 
(1) A beszédhangok képzésére, artikulációjára fordított idő (a beszélő szem
pontja); (2) a beszédhangok térbeli terjedési ideje (tér ós közeg akusztikai 
jellemzői); és (3) a beszédhangok megértésére, percepciójára fordított idő (a 
hallgató szempontja), ezek alapján röviden (1) artikulációs, (2) akusztikai és 
(3) percepciós időkről beszélhetünk. E felosztást tekintve meg kell állapíta
nunk, hogy a kutatók eddig szinte kizárólagosan a beszédhangok képzésére, 
artikulációjára fordított abszolút időt mérték és egyedül ebből kíséreltek meg 
következtetéseket levonni a nyelvtudomány számára. Eljárásuk részben meg
érthető, mert eleddig nyelvészeti szempontból nem volt elsőrendű az utolsó 
két vizsgálati eljárás. A technika fejlődésével azonban egyre nő jelentőségük. 
Már nem hanyagolható el a beszéd térbeli terjedésének ideje. Ez az idő első
sorban a távolságtól valamint a közvetítő közegtől függ. Színházban a rosszul 
kialakított tér rossz akusztikát eredményez, a mélytengeri kutatásokban vagy 
az űrkutatásban a közvetítő (a kabinban levő) közeg is számottevően hathat 
a hang terjedésére és ezzel gátolhatja a megértést. 

A beszédhangok percepciós idejének mérése, ül. kutatása elsősorban 
nem nyelvészeti hanem pszichológiai feladat. De nyelvészeti feladat azért, 
mert a hang észlelése — a hallás — az embernek legáltalánosabb ós legfonto
sabb funkciója a tekintetben, hogy lehetővé teszi a beszédet. Maga a hallás 
is a beszéd kapcsolatában fejlődik ki, elsősorban az anyanyelv beszédhang
jaival kapcsolatban. Eleve különbséget kell tennünk az anyanyelv vagy egy 
idegen nyelv beszédhangjainak appercipiálásában. — Mivel e két utóbbi 
vizsgálati szempontot Laziczius sem tárgyalta, másrészt a kérdés összetettsége 
miatt a rendelkezésre állónál sokkal több teret és időt igényelne kifejtésük, 
inkább Laziczius összefoglalásához, ül. kérdésfelvetéséhez térünk vissza ós 
ahhoz kapcsolódunk. 
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Laziczius munkájában joggal kezeli fenntartással a fizikai időtartam 
egzaktságát, hisz korábban és korában még nagy vitákat kiváltó problémát 
jelentett a hangelhatárolás pl. a regisztráló technikai eszközök elégtelensége 
miatt is. A technika fejlődésével, az elektronikus mérőműszerek segítségével 
elért pontos mérések és a hangelhatárolás megnyugtató tisztázása sem tudtak 
Laziczius fenntartásán alapvetően változtatni. Lazicziust nem nyugtat ták 
meg a beszédhangok abszolút időtartam adatai, minduntalan olyan megoldást, 
olyan arányszámot várt a kutatóktól, amely általánosan és megbízhatóan 
fejezi ki a beszédhang időtartam viszonyát. — Laziczius tulajdonképpen a 
többi kutatóval együtt a vizsgálatok ki nem mondott szubjektivitását sze
retné valami módon elkerülni. Annak ellenére, hogy a kutatók közömbös 
hangulatú hangsorokat vizsgálnak, általában egy személy olvasatában, már 
eleve kizárják az ovjektív vizsgálatot, de leginkább a kevés mérési adat 
nyugtalanítja. 

Az abszolút ós relatív időtartam kérdéskörén belül Laziczius főképp a 
tempókülönbségek zavaró hatását igyekszik kiszűrni, erre a Heinitz-féle 
módszert valamint a mérések nagyobb számát tartja alkalmasnak. Ugyanakkor 
óvatosságra int az eddigi eredmények felhasználását illetően (egy kísérleti 
alanytól származó adatok, kis számú mérés, heterogén anyag stb.).Ennek 
ellenére keres és Meyer alapján öszefoglal bizonyos összefüggéseket (hang
képzési sajátságok összefüggése az időtartamok sajátszerű alakulásával), 
ezek adatait táblázatban is közli. Laziczius azonban mindvégig óvatos: az 
egyik nyelvben tapasztalható határozott összefüggésre mindjárt ellenpéldát 
hoz egy másik nyelvből: az általános érvényűt keresi, mely minden nemzeti 
nyelvre vonatkoztatható. Ez azonban mindössze ZWIRNES, alapján egy mere
dekebb ós lankásabb Gauss-görbében jelentkezik. Ez pedig nem más, mint 
az egyes időtartam kategóriák előfordulási gyakoriságának statisztikája. 

Napjainkban, a ,,technikai forradalom" korában ugrásszerűen megnőtt 
a beszéddel kapcsolatos abszolút mérések száma. Az utolsó évtizedben se 
szeri, se száma az egyes nyelvek beszédhang időtartam mérésével foglalkozó 
cikkeknek. Ezek valamennyien a legmodernebb mérőeszközöket (oszcillográf, 
mingográf, szonagráf stb.) vették igénybe, úgy hogy hangelhatárolásaikhoz 
és méréseik abszolút pontosságához nem férhet kétség. Mégis többnyire adó
sak maradnak azzal, amit Laziczius már korábban elvárt a kutatóktól: az 
általános (ítható) összefüggések és törvényszerűségek kimutatását az abszolút 
időtartam és a nyelvi kvantitás tekintetében. Továbbra is a beszédhang fizikai 
időtartamának egzakt mérése foglalkoztatta a kutatókat, csak néhány ki
vétellel találkozunk, így a magyar nyelvvel kapcsolatban MAGDICS KLÁRA 
cikkét kell kiemelnünk (A magyar beszédhangok időtartama. NyK 68 (1966): 
125—139), ő dolgozata végén 13 pontban foglalja össze az általánosítható 
eredményeket. 

Nem célom és feladatom, hogy jelen dolgozatomban a beszédhangok 
időtartamával kapcsolatos kérdéseket teljesen kimerítsem, inkább csak néhány 
problematikus kérdést érintek, amelyeket a jövőben az ez irányú kutatásban 
is fel lehet használni. 

Először a vizsgálatok objektivitása és összehasonlíthatósága érdekében 
egységesíteni kellene az eljárásokat. A legkézenfekvőbb, hogy ugyanaz vagy 
legalábbis hasonló struktúrájú szöveg szolgáljon a vizsgálat alapjául. Ez első
sorban kötött szöveget kíván meg, melyet (1) felolvasással vagy (2) szabad 
(kívülről való) elmondásával vizsgálhatunk. A (3) összefüggő, spontán beszéd 
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bár a legjobb vizsgálati anyag, csak bizonyos fokig hasonlítható össze más 
hasonló spontán beszéddel. Az egyes kategóriák különböző vizsgálati szem
pontok alkalmazását biztosítják, a kategórián belül pedig nagyon gazdag és 
konkrét összevetési lehetőség nyílik az egyes kísérleti alanyok beszédét, hang-
képzését stb. illetően. 

További két kérdés rövid tárgyalásában egyrészt a szöveg oldaláról, 
másrészt a beszélő hangképzése felől közelítem meg az időtartamot. Az egyik 
a hangsorok eltérő terjedelméből adódó tempókülönbségeket, illetőleg ennek 
függvényében a beszédhangok abszolút idejének változását vizsgálja, a másik 
pedig a beszélő hangképzőszerveinek jelen esetben a fogaknak a szerepét a 
hangképzésben. 

Az első kérdés már Laziczius idején is többször szerepelt napirenden és 
a kutatók aránylag megnyugtató módon foglalták össze az eredményeket. 
Laziczius M E Y E B és GOMBOCZ vizsgálatát ismerteti, ,,hogy elszigetelt hangso
rok (szavak) esetén az egyes hangok időtartamát jelentősen befolyásolja a 
hangsor terjedelme: minél terjedelmesebb a hangsor, annál rövidebb a benne 
helyetfoglaló hangok képzési ideje." Tehát pl. tát . . ., tátog . . ., tátogat. . ., 
tátogatok . . ., tátogatóhnak hangsorok első szótagi magánhangzójának időtar
tama a szó hosszúságával arányosan csökken. ,,Ez az észlelet megegyezett 
GRÉGOIRE hasonló tapasztalatával . . . . s ennek érvényét aztán MENZERATH 
és D E OLEZA a spanyolra vonatkozólag is teljes mértékben igazolta." (Fonetika. 
1963. 115 — 116). — Ez alapjában ma is így van amennyiben a hangsort a 
tát . . ., példához hasonlóan folyamatosan mindig egy szótaggal növeljük. 
Megjegyezni kívánom, hogy Gombocz eredetileg mért abszolút idői majd 
a kétszeresét teszik ki a mai normális beszédtempóval ejtett tát, tátog . . . 
példasornak. (TARNÓCZY mérései szerint is: A magánhangzók akusztikai vizs
gálatának problémái. ÁNyT 10: 193 és kk.) — de mi van akkor, ha e példa
sort nem a növekvő terjedelem, hanem fordítva a csökkenő terjedelem irányá
ban olvasom, mondom. Az ez irányú kísérletek ugyanúgy megerősítik Gom
bocz—Meyer észlelését, de nem mondhatjuk, hogy a rövidebb szavak, hang
sorok időtartama jelentősen növekedne. A jó beszédkultúrával rendelkező 
kísérleti alanyoknál is volt eltérés a két különböző irányú olvasat között, 
még ha minimális is. Egyes kísérleti alanyok olvasatában az egyszótagú tát 
időtartama majdnem megegyezett vagy csak néhány 99-vel (1/100 mp) volt 
hosszabb a tátogatóknak tát- szótagjánál. E kérdés objektív vizsgálata sok mérést 
követel számos kísérleti alannyal, ezek azonban jól összevethetők. A vizsgálat 
objektivitása ós komplexitása megkövetelte, hogy valamennyi magyar magán
hangzóra készítsünk a tát, tátog . . ., példasor mintájára hasonló jellegű soro
kat. Ezeket három variációban mondattuk, ül. olvastattuk a kísérleti ala
nyokkal: A) felülről lefelé az oszlopokat (előbb az egy szótagúakat, majd a 
két szótagúakat, és így tovább, tehát az oszlopon belül nem növekedett a 
hangtest); B) vízszintesen a hangtest növekvő irányában (a klasszikus tát, 
tátog stb. módjára); C) visszafelé, azaz a hangtest csökkenése irányában {táto
gatóknak, tátogatok, tátogat stb. — a könnyebb olvashatóság érdekében azonban 
így is írtuk le a félreérthetőség kizárása és az objektivitás érdekében a kísérleti 
alanyok számára). Példasoraink a következők: 
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1. tát tátog tátogat tátogatok tátogatóknak 
2. lat latol latolgat latolgatok latolgatóknak 
3. csók csókol csókolgat csókolózik csókolózáskor 
4. tol tolok tologat tologatás tologatással 
5. szúr szúrok szúrogat szúrogatók szúrogatóknak 
6. tud tudat tudatos tudatosság tudatossággal 
7. szép szépít szépítget szépítgetők szépítg etessél 
8. szed szeder szederfa szederbokor szederbokorban 
9. szín színész színészet színészkedik színészkedőknek 

10. hit hittel hitelez hitelezők hitelezőknek 
11. főz főzés főzöget főzögetés főzögetéskor 
12. tör törül törülget törülgető törülgetőknek 
13. fuz fűzök fűzöget fűzögetés füzögetéssel 
14. szül szülők szülőknek szülőszoba szülőszobában 

Az egyszerűség kedvéért nem közlöm valamennyi kísérleti alanyunk 
részidejét, hanem csak 5 alanyunk ejtésében egy-egy plédasor összidejét másod
percben. Az eltérések így is élesen rávilágítanak a problémára és az összidő 
(a szavak közötti szüneteket is beleszámítva !) közelebb áll a beszédtevékeny
ség időadataihoz. 

A) Az 1, 2, 3, 4 és 5 szótagú szavakat mind a tizennégyet, az egyes osz
lopokat felülről lefelé olvasták 

Alany 1 szótagú 2 szótagú 3 szótagú 4 szótagú 5 szatagú teljes idő 

I. férfi 12,5 12,3 13,0 13,0 15,0 72,0 
I I . nő 10,2 11,5 12,8 15,0 17,6 70,0 

I I I . nő 8,0 8,0 9,0 10,6 14,4 55,6 
IV. nő 12,0 13,0 14,4 16,2 20,0 80,0 
V. férfi 10,0 10,6 11,7 14,0 18,0 68,6 

Amennyiben a szöveget most a klasszikus módon a hangtest folyamatos 
növelésével (B) valamint a hangtest csökkenése irányában (C) olvastatjuk, 
a következő eredményeket kapjuk másodpercben a 14 példasorban: 
(A jobb összehasonlíthatóság érdekében a B és C adatokat alanyonként egy
más alá írtuk, a teljes idő feltüntetésekor a fenti A táblázat teljes időértékeit 
is közöljük, hogy a három idő teljesítmény együtt mutassa a problémát.) 
Az adatok magukért beszélnek. Mint a táblázatból látható, az olvasatok zömé
ben nagyobb időt igényelnek a növekvő hangtestű példasorok, mint a csökke
nők; ez az egyes példasorokban konkrétan is megfigyelhető. A jó beszédkul
túrával rendelkező kísérleti alanyoknál azonban azt tapasztalhatjuk, hogy 
mindegy, milyen irányba olvassák a szöveget, akkor is egyformán ejtik az 
azonos hangtestű szavakat. Ezt azonban csak a nagy „beszédgyakorlattal" 
rendelkező előadóművészeknél találjuk meg, de még náluk is előfordul, 
hogy nem tudnak szabadulni a hosszabb hangtestű kezdő példa tempót növelő 
kényszerítő hatásától, és ezt a kezdeti gyorsabb tempót őrzik meg a példasor 
csökkenő hangtestű példáinak olvasásakor is. Az eltérés, a két olvasat közötti 



396 MOLNÁR JÓZSEF 

Alany 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 teljes idő 

I. B 4,0 4,0 4,2 4,4 4,2 4,2 4,6 4,6 4,5 4,0 4,6 4,5 4,5 4,5 74,2 
C 3,6 3,5 4,2 3,6 3,6 3,4 4,0 4,2 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 65,6 

72,0/4 idő 

II. B 3,8 4,4 4,6 4,2 4,4 4,0 4,6 4,2 4,2 4,0 4,2 4,0 3,8 4,0 66,6 
C 4,2 3,4 3,6 3,4 3,8 3,4 4,0 3,4 3,6 3,8 4,0 3,4 3,8 3,4 62,0 

70,0/4 idő 

III. B 3,8 4,0 4,3 3,8 3,6 3,6 4,4 4,0 3,8 4,3 4,0 3,8 3,6 3,8 70,8 
C 3,6 2,8 3,0 2,8 3,0 3,2 3,4 3,0 3,0 2,6 3,0 2,6 2,5 2,8 54,0 

55,6/4 idő 

VI. B 5,0 4,8 4,8 4,8 4,6 4,3 4,6 4,5 5,0 4,0 4,8 5,0 4,6 4,6 73,2 
C 5,0 4,4 4,5 4,0 3,8 4,0 4,4 4,0 3,8 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8 72,0 

80,0/4 idő 

V. B 4,4 4,6 4,2 3,6 4,2 4,2 4,8 4,6 4,6 4,0 4,2 3,8 4,2 4,0 71,0 
C 4,0 4,0 4,0 3,4 4,2 3,6 4,4 4,0 4,6 3,6 4,2 3,8 4,2 4,0 68,2 

68,6/4 idő 

idó'különbség a jelen esetben vizsgált 5 kísérleti alanynál maximálisan 16,2 
mp (III. kísérleti alany) és minimálisan 1,2 mp (IV. kísérleti alany) volt. 
Ezek az eltérési idők egyben a kísérleti alanyok beszédkészségére is jellem
zők; minél nagyobb az eltérés a két olvasat között, annál kevésbé ura a kísérleti 
alany a szövegnek, nem tudja áttekinteni és nem tudja a beszédben a tempó
váltást (fordított irányban) alkalmazni; minél kisebb az eltérés a két olvasat 
ideje között annál inkább ura a kísérleti alany a szövegnek, jó az áttekintése, 
jó a tempóváltása ós kellő beszédkultúrával rendelkezik, ennek következté
ben olvasatában a hosszú—rövid szembenállás mindenféle szempontból meg
bízható arányt mutat. Ez a tempó függvényében mindig biztos fogódzót ad 
a beszélőnek és a hallgatónak egyaránt. Átlagszámításaink alapján ez az arány
szám a magánhangzóknál a hosszú-rövid korreláció tekintetében 1 : 0,6, a 
mássalhangzóknál 1 : 0,65 (majdnem teljesen azonos). Ez az arányszám 
akkor is mérvadó, ha a beszélő másodpercenként 15 hangot is tud képezni 
spontán beszédben vagy ha csak 4 hangot (a szélsőséges eseteket említem csak). 

E problematikával nemcsak a magyar nyelvben találkozunk, más nyel
vekben ugyanígy megtaláljuk. Ezért tarthatjuk helyesnek Zwirner kísérletét, 
melyben a beszédhangok időtartamát a köznapi beszédből (hanglemezről) 
vet t anyag alapján mérte. A beszédben a hosszabb és rövidebb hangtestű 
szavak, szólamok váltják egymást és ezek kölcsönös egymásrahatása a beszéd
tempóban végül is kiegyenlítődik, de az egyes beszédhangok egzakt ideje 
egy beszéden belül is változó. 

Az egyes példsorok eltérő adatait hangsoruk jellegzetes fiziológiai saját
ságai, valamint 1—2 hanggal nagyobb hangtestük magyarázza. 

Eljutottunk ahhoz a problémához, hogy a beszédtempó ugyanazon 
beszélőnél egy szövegen, olvasaton — beszéden belül is változik, ami nagy 
mértékben hat a beszédhang artikulációs „egzakt" idejének nagyságára. Már 
Laziczius is megállapította ,,a hangok abszolút időtartama a beszéd iramától 
tempó) függ. Minél gyorsabb iramban beszélünk, annál kevesebb jut egy-egy 
hang képzésére, minél lassúbb az iram, annál hosszabb az az időszakasz, 
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amelyet az ejtett hangsor egy-egy tagja igénybe vehet a maga számára." 
(Fonetika. 1963. 107) — Továbbá a beszódiram gyorsasága vagy lassúsága 
sok mindentől függhet. Eügghet a beszélő egyéntől, nyelvtől, nyelvközösség
től, érzelmektől, gyakorlattól (anyanyelv), alkalomtól, a hangsor eltérő ter
jedelmétől stb. Végeredményben a különféle okokból származó iramkülönb
ségek — mintegy ismeretlen együtthatók — nehezítik meg a hangok időtar
tamának tanulmányozását. Nézzük meg ezt a kórdóst egy eddig kevésbé 
kutatot t témában: mi a fogazat szerepe a hangkepzésben, ill. beszédben 
(ismét egy újabb ismeretlen együttható). E kísérletünkben olyan alanyokat 
vettünk, kiknek kivehető protézisük van (mi több egy jó ós egy rossz !). 
E kísérleti alanyok ugyanazt a szöveget először protézis nélkül (azaz fogat-
lanul), másodszor a jó fogsorral és harmadszor a rossz forsorral olvasták fel. 
Azt várhattunk volna, hogy a harmadik olvasat (már jól begyakorolva és 
ismerve a szöveget) adja a legjobb (a legrövidebb) idő eredményeket. Nem ! 
Várakozásunkkal szemben egészen más eredmények születtek az egyes 
kísérleti alanyoknál. E nagyobb mérési anyag közlésétől most eltekintek, 
később egy külön dolgozatban visszatérek rá. 

Kísérleti alanyainkkal három különböző terjedelmű és nehézségű szö
veget olvastattunk fel. Az egyes szövegeket, pedig szintén háromszor (az 
előbb jelzett módon) olvastattuk. A felolvasásra fordított idő személyenként, 
de szövegenként és ugyanazon a szövegen belül is a különböző eljárással, 
mindig más és más volt. A jobb áttekinthetőség érdekében grafikonon ábrá
zoltuk a mérési adatokat: az 1., 2. és 3. ábra a három különböző szöveg olva
sására fordított teljes időt ábrázolja a tíz kísérleti alanynak három különböző 
olvasatában. Ezekből kiderül, hogy az egyén beszédének gyorsasága a foga
zat hatására változik. A szöveg elmondására fordított teljes idő a fogatlan 
állapotban a legnagyobb (és a beszéd hangszíne is a legrosszabb), holott a 
kiáramló levegő útjában nem áll akadály (jelen esetben fog, sem természe
tes, sem múfog). Már jobb (rövidebb) idő eredményeket kapunk a rossz proté
zis használatával (ez a 3. olvasat), de a legjobb (legrövidebb) időt a — termé
szetes fogállapotra jellemző hangszínnel — a jó fogsorral való beszéd során 
mértük. Ebből is kiviláglik, hogy milyen nagy szerepe van a ,,jó fogazatnak" 
a beszéd helyes hangoztatásában, holott a fogak csak passzívan vesznek részt, 
a hangképzésben. A fogaknak már részleges hiánya is okozója lehet a beszéd 
valamint hangszínképe romlásának, a fogak teljes hiánya pedig egészen 
megváltoztatja a beszéd jellegét, akusztikai körülményeit, így például a 
dentális zár- és réshangok sajátos jellege elvész. 

Grafikonjainkon (4., 5., 6. ábra) N-nel szerepel a normál beszéd adata; 
mint látjuk ezt leginkább az 1., 2., 8. ós 9. kísérleti alany olvasata közelíti 
meg. Ezek beszódkultúrája az átlagosnál jobb volt, így alig van különbség 
náluk a háromféle olvasat adatai között. A grafikonból az is kiderül, hogy 
minél rövidebb a felolvasandó szöveg, annál jobbak az eredmények, minél 
hosszabb a szöveg, annál nagyobbak az eltérések az olvasatok között ós a 
hangképzésre fordított idő is jelentősen megnő. 

A normál beszéd (felolvasás) tempója — átlagot számítva — 10 hang/sec. 
körül van, a jelen esetben a 4., 5. ós 6. ábra világosan mutatja az ettől való 
eltérést (mind a háromfajta olvasatban). Láthatjuk, hogy különböző fiziológiai 
körülmények között ugyanazon egyén olvasatában közel 10%-nyi tempó-
különbség van. A normál 10 hang/sec. beszédtempóhoz viszonyítva — az 
egyén beszédkészségétől függően — még jóval nagyobb eltérések is lehetségesek. 

12 Nyelvtudományi Közlemények 78/2. 
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E vizsgálatok során a fiziológiai — anatómiai körülmények nagy mér
tékben hatottak az egyes hangok képzésére. Ennek következtében a hangsor 
— a szólam — időtartama is megnövekedett, arányai megváltoztak, eltért 
a természetes ritmustól, tempótól ós így a beszédhangok hosszú-rövid szemben
állása (ami az egzakt időt illeti, sőt bizonyos fokig az arány is) megbomlott. 
Ennek ellenére a szöveg nem vált érthetetlenné, csak nehezebb lett a meg
értése. 

Végeredményben az időtartam kérdésével kapcsolatos tanulságokat 
Lazicziussal együtt egy mondatban összegezhetjük: „Az a hangtulajdonság, 
amelynek nem jut fontosabb nyelvi szerep, felhasználtatik arra, hogy a fontos 
szereppel bírókat támogassa". E mondatával Laziczius akaratlanul is a nyelv 
hallatlar redundanciáját ismeri el. 

MOLNÁR JÓZSEF 

Zur Frage der Lautquantität 

von JÓZSEF MOLNÁR 

Laziczius hat sich vor vierzig Jahren mit der Dauer der Sprachlaute eingehend 
befasst. Er versuchte die komplizierte Zusammengesetztheit und Vielfältigkeit der in der 
zeitgenössischen phonetischen Literatur allgemein behandelte Frage theoretisch zu 
klären und die damalige Erfolge in ein für die Sprachwissenschaft akzeptables System 
zu ordnen. Die absoluten Daten der Sprachlaute fand Laziczius keinesfalls befriedigend, 
er wünschte eine allgemeine Lösung der Frage, die die Korrelation der Kürze und Länge 
der Sprachlaute in der Rede zuverlässig ausdrückt. Er versuchte den störenden Einfluss 
der Subjektivität und der Ungleichheit des Sprechtempos, usw. in der Forschung auszu-
schliessen. 

Seit dem sind 40 Jahre vergangen, die Zahl der Messdaten betreffs der Lautdauer 
ist in jeder Sprache stark gestiegen, das heisst die Frage ist noch immer aktuell. Die 
Befürchtung von Laziczius ist beseitigt: die grosse Zahl und Exaktheit der neueren 
Messdaten gewährleisten die Objektivität; auf Grund verschiedener Untersuchungen ist 
ein allgültiger Verhältniszahl für Länge und Kürze festzustellen, dieser Index beträgt bei 
den Vokalen 1:0,6 und bei den Konsonanten 1:0,65. 

Wir erwähnen von den vielen Untersuchungen nur zwei: 
1. Auf Grund früherer Messungen behaupteten Gombocz und Meyer: je länger die 

Lautreihe um so kürzer die Zeit, die die darin befindlichen Laute für sich beanspruchen 
(z.B. tát, tátog, tátogat, tátogatok, tátogatóknak). Diese Behauptung ist allerdings nur in 
diesem Fall richtig, wenn wir aber die Wortreihe in gegengesetzter Richtung lesen, dann 
besteht sie mehr nicht. Die Messungen wurden in drei verschiedenen Leserichtungen 
unternommen: A) von oben nach unten (Silbenzahl gleich bleibend), B) von links nach 
rechts (zunehmende Lautreihe) und G) von rechts nach links (abnehmende Lautreihe). 
Die Messdaten der einzelnen Lesearten unterscheiden sich. Dadurch sind verschiedene 
Folgerungen zu ziehen unter denen auch diese, die die Sprechkultur der Versuchsperson 
festzustellen ermöglicht: je geringer der Unterschied zwischen den Ergebnissen, desto 
besser die Sprechkultur — Redekunst, und je grösser der Unterschied desto schlechter. 

2. Die andere Untersuchung bezieht sich auf die Physiologie der Lautbildung, es 
wird die Rolle der Zähne in der Lautbildung und Sprechtempo geprüft. Zehn Versuchs
personen mit Prothese lesen denselben Test dreimal: a) ohne Prothese, b) mit geeigneter 
Prothese und c) mit weniger (un)geeigneter Prothese. Es stellte sich heraus, dass die 
Versuchspersonen ohne Prothese am schlechtesten sprechen (Klang und Tempo), 
etwas besser schon mit einer weniger geeigneten Prothese und am besten (fast ganz 
natürlich) mit geeigneter Prothese (Abb. 1.2.3.). Mit der Änderung der Umstände (a, b, c) 
wächst bzw. fällt 10% das Sprechtempo (Abb. 4.5.6.). Diese Umstellung kann den natürli
chen Sprechrythmus stören und die Verständigung erschweren. 

LAZICZIUS hat letzten Endes die Kompliziertheit sowie die Vielfältigkeit der Frage 
erkannt. Er suchte die allgültige Lösung, er ahnte die grosse Redundanz der Sprache 
und Rede, darin jede Lauteigenschaft eine sprachliche Rolle hat. Dies zu forschen ist 
unsere Aufgabe. 




