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1. Bevezető

A dajkanyelv, más néven gyermekekhez szóló (ID: infant-directed) beszéd sok tulaj-
donságában eltér a felnőttekhez szóló (AD: adult-directed) beszédtől. Az ID-beszéd 
sajátosságai közé sorolják például a lassabb tempót, a gyakran ismétlődő szavakat, 
egyszerűsített nyelvtani szerkezeteket, rövidebb közléseket, a nagyobb alaphangma-
gasságot és a nagyobb akusztikai magánhangzóteret is (Réger 2002; Soderstrom 
2007; Saint-Georges et al. 2013; Martin et al. 2016). Az utóbbi években egyre több 
kutatás kezdte vizsgálni a dajkanyelvet magyar nyelvi adatokon is (Zajdó 2006; Ger-
gely et al. 2017; Mády et al. 2018; Szalontai et al. 2018; Deme és mtsai. 2019; Kohári 
és mtsai. 2019). Vizsgálták többek között a prozódiai tulajdonságait (Mády et al. 2018), 
a rövid–hosszú magánhangzópárok realizációit (Deme és mtsai. 2019) és a frázisvégi, 
illetve a megnyilatkozásvégi nyújtásokat (Szalontai et al. 2018; Kohári és mtsai. 
2019) magyar anyanyelvű édesanyák dajkanyelvében. Mindezidáig azonban az 
ID-beszéd ritmusa nem került a kutatások fókuszába.

A beszédritmus egy összetett, sokféleképpen értelmezhető jelenség, amelynek szá-
mos definíciójával találkozhatunk a szakirodalomban (Nolan – Jeon 2014). Az egyik 
megközelítés szerint a nyelvek beszédritmusuk alapján különböző osztályokba sorolha-
tók. Három alaptípust különítettek el; a hangsúly-időzítésű, a szótag-időzítésű és a 
moraidőzítésű nyelveket (Pike 1945; Abercrombie 1967; Ladefoged 1975). A szótag-
időzítésű nyelvek esetében azt feltételezték, hogy a szótagok időtartama közel azonos, 
míg a hangsúly-időzítésű nyelvek esetében a hangsúlytól hangsúlyig terjedő szakaszok-
ról gondolták, hogy hasonló időtartamban realizálódnak (Abercombie 1967).  
A moraidőzítésű nyelvek esetében a morák, azaz a szótag súlyát megadó fonológiai egy-
ségek időtartamáról feltételezték, hogy hasonlóak (Ladefoged 1975). Az akusztikai 
mérések ugyanakkor nem támasztották alá, hogy ezek az alapegységek (hangsúlytól 
hangsúlyig terjedő szakaszok, szótagok, morák) ténylegesen közel azonos időtartamban 
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valósulnának meg a beszédben (Roach 1982; Hoequist 1983). A nyelvek beszédritmus-
alapú csoportosítása azonban szoros összefüggést mutatott a perceptuális élménnyel. 

Az újszülöttek ugyanis különbséget tudtak tenni a klasszikusan hangsúly-időzítésű 
nyelvnek tartott angol és a moraidőzítésűek közé sorolt japán között, hallott beszéd-
felvételek alapján (Ramus et al. 1999), miközben az angolt és hollandot, azaz két 
klasszikusan hangsúly-időzítésűként számontartott nyelvet, nem tudták elkülöníteni 
egymástól. Ezért Ramus és munkatársai (1999) a meglévő beszédritmus-osztályokhoz 
(szótag-időzítésű, hangsúly-időzítésű, moraidőzítésű nyelvekhez) megpróbáltak akusz-
tikailag is mérhető paramétereket társítani.

Az idézett szerzők a beszéd folyamát magánhangzós és mássalhangzós szakaszok 
váltakozásaként értelmezték. A magánhangzós szakaszokat olyan beszédrészként 
definiálták, amelyekben a magánhangzók közvetlenül egymást követik, és nem választja 
el őket mássalhangzó egymástól. A magánhangzós szakaszok tehát állhatnak egy, két 
vagy több magánhangzóból is. A mássalhangzós szakaszokat a magánhangzós szaka-
szokhoz hasonlóan úgy határozták meg, hogy az egymást közvetlenül követő mással-
hangzókból álló beszédrészletet tekintették egy mássalhangzós szakasznak. A definíci ók 
alapján tehát a következő mondatot így tagolhatnánk: |A|f|ia|t|a|lp|o|ck|o|ksz|e|r|e|t|n|e|k 
f|u|tk|o|sn|i|. A magánhangzós és mássalhangzós szakaszok időtartama alapján külön-
féle mérőszámokat állítottak fel, amelyek összefüggést mutattak a klasszikus beszéd-
ritmus-osztályozással. A mássalhangzós szakaszok időtartamának szórása (ΔC), illetve 
a magánhangzós szakaszok időtartamának szórása (ΔV) is magasabb értékeket muta-
tott a hagyományosan hangsúly-időzítésűekhez sorolt nyelvek (pl. angol, holland, 
német) esetében, mint a szótag-időzítésűekhez sorolt nyelvek (pl. francia, spanyol, 
olasz) esetében. Vizsgálták a magánhangzós szakaszok időtartamarányát a beszéd 
teljes időtartamához képest (%V), és azt találták, hogy a klasszikusan szótag-időzíté-
sűekhez sorolt nyelvek hajlamosak magasabb értéket felvenni, mint a hangsúly-időzí-
tésűekhez soroltak (Ramus et al. 1999; Grabe ‒ Low 2002). A magyar nyelvet klasz-
szikusan a szótag-időzítésű nyelvekhez sorolták (Siptár – Törkenczy 2000), és az 
akusztikai mérések azt támasztották alá, hogy a francia, olasz, spanyol nyelvekéhez 
hasonló tulajdonságokkal rendelkezik a beszédritmus-mérőszámok alapján (Kohári 
2018). A későbbiekben más típusú mérőszámokat is létrehoztak a magánhangzós és a 
mássalhangzós szakaszokra építve. Grabe és Low (2002) megalkotta a PVI mérőszá-
mok csoportját, amely nem a szakaszok tiszta időtartamán alapul, hanem az egymást 
követő egységek időtartam-különbségein, tehát ez a mérőszám az egymást követő 
szakaszok sorrendjét is figyelembe veszi. Mind a mássalhangzós, mind a magánhang-
zós szakaszokra külön szokták kiszámolni ezt a mérőszámot. Az eredmények szerint 
a magánhangzós szakaszokra épülő PVI tempóra normalizált változata (nPVI-V) 
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magasabbnak bizonyult a klasszikusan hangsúly-időzítésűnek tartott nyelvek esetében, 
mint a tipikusan szótag-időzítésűekhez sorolt nyelvek esetében. A mássalhangzós 
szakaszokra épülő mérőszám (rPVI-C) szintén magasabbnak mutatkozott a klasszi-
kusan hangsúly-időzítésű nyelvek esetében (Grabe ‒ Low 2002). 

A felállított beszédritmus-mérőszámokkal kapcsolatban több probléma is felmerült 
az elmúlt évtizedben (Dellwo 2010; Arvaniti 2012; Nolan – Jeon 2014). Egyrészről 
több mérőszámról kiderült, hogy erős korrelációt mutat az artikulációs, illetve beszéd-
tempóval (Dellwo 2010), ezért létrehozták a tempóra normalizált, attól függetlennek 
tekinthető változatukat (pl. VarcoC, VarcoV). Másrészről a beszédritmus-mérőszámok 
alapján nem alakíthatók ki egymástól diszkréten elkülönülő osztályok, sokkal inkább 
egy skála mentén helyezhető el, hogy egy-egy nyelv beszédritmusa milyen tulajdon-
ságokkal rendelkezik egymáshoz képest (Nolan – Jeon 2014). Továbbá fontos meg-
jegyezni, hogy a beszédmód (különálló mondatok felolvasása, szöveg felolvasása, 
spontán beszéd stb.) nagymértékben befolyásolja a mérőszámok értékeit és variabili-
tását (Arvaniti 2012) az eltérő fonotaktikai felépítettség miatt. Ez korlátozza a nyelvek 
közötti összehasonlítás lehetőségeit, mivel hasonló felépítésű megnyilatkozások nehe-
zen biztosíthatók a különböző nyelvekben. A mérőszámok ugyanakkor egy nyelven 
belüli vizsgálódásra jól használható eszköznek bizonyultak (lásd Kohári 2018). Jelen 
kutatásban a beszédritmust oly módon közelítjük meg, hogy a beszéd folyamát magán-
hangzós és mássalhangzós szakaszok váltakozásaként fogjuk fel, és ezt a komplex 
jelenséget ezen szakaszok időtartamán alapuló mérőszámokkal próbáljuk megragadni. 
A beszédritmusnak tehát csak az időbeli dimenzióját vizsgáljuk ebben a tanulmányban.

A dajkanyelv beszédritmusáról, annak időbeli dimenziójáról meglehetősen kevés 
és ellentmondásos eredmény áll rendelkezésre. Payne és munkatársai (2009) angol, 
katalán és spanyol anyanyelvű édesanyák dajkanyelvének ritmusát vizsgálták a gyer-
mekek két-, négy- és hatéves korában. Eredményeik szerint mind a magánhangzós, 
mind a mássalhangzós szakaszok időtartamának szórása alacsonyabb a dajkanyelvben 
a felnőttekhez szóló beszédhez képest, nyelvtől függetlenül. Amennyiben a két regisz-
ter közötti tempókülönbséget is figyelembe vették, a különböző szakaszok variabilitása 
akkor is alacsonyabbnak bizonyult a dajkanyelvben (VarcoV, VarcoC). A magánhang-
zós szakaszok összes időtartamának aránya a teljes beszédidőtartamhoz képest (%V) 
ugyanakkor nagyobb volt a gyerekekhez szóló beszédben, mint a felnőttekhez szóló 
beszédben. A dajkanyelvben tehát a magánhangzók időtartama arányaiban nagyobb 
volt a mássalhangzókéhoz képest. Lee és munkatársai (2014) az ausztrál angol anya-
nyelvű édesanyák egy évesnél fiatalabb csecsemőikhez szóló beszédében nem találtak 
eltéréseket sem a szakaszok időtartambeli variabilitásában, sem a %V mérőszám 
esetében. A két tanulmány számos tekintetben eltér egymástól, például más a gyerekek 
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életkora, eltérő nyelveket vizsgáltak, közös azonban, hogy az édesanyának a babához 
szóló spontán beszédét használták fel elemzéseikhez.

Jelen kutatás célja, hogy megvizsgálja a magyar anyanyelvű édesanyák dajkanyelvét 
a klasszikus beszédritmus-mérőszámokkal. A következő kérdésekre keressük a választ:

(1)  Milyen beszédritmusbeli tulajdonságban tér el a dajkanyelv a felnőttekhez szóló 
beszédtől a magyarban?

(2)  Vajon a magánhangzós és a mássalhangzós szakaszok egyaránt különböznek-e?
(3)  Az artikulációs tempótól függetlenül is megjelennek ritmusbeli eltérések a két 

regiszterben?
Egyrészt mivel kutatásunk elsődlegesen exploratív jellegű, másrészt mivel össze-

sen csak két tanulmány teljesen ellentmondásos adatai állnak rendelkezésre a dajkanyelv 
beszédritmusával kapcsolatban (Payne et al. 2009; Lee et al. 2014), továbbá a jelen 
kutatás anyaga és módszertana több ponton eltér a korábbiakétól, ezért nem vállalkoz-
tunk konkrét hipotézisek megfogalmazására.

2. Kísérleti személyek, anyag és módszer

Kutatásunkhoz 20 magyar anyanyelvi beszélő hanganyagát választottuk ki A korai nyelv-
fejlődés neuro-kognitív előjelzői című projekt (NKFI-115385) keretében elkészült adatbá-
zisból. Azon édesanyák hanganyagait használtuk fel, akiknek a felvételek elkészítésének 
időpontjában egyetlen gyermekük volt. Mindegyik édesanya a budapesti Magyar Honvéd-
ség Egészségügyi Központ Szülészet-nőgyógyászati Osztályán szült, és valamennyien 
Budapesten vagy Pest megyében laktak. Ezen tényezőktől függetlenül az édesanyák kivá-
lasztása véletlenszerűen történt, így az iskolai végzettségük, valamint foglalkozásuk is 
igen eltérő volt. Az adatközlők 23 és 36 év közöttiek (átlagosan 29,0 évesek) voltak a cse-
csemők megszületésekor. Az édesanyák valamennyien ép hallású, nem dohányzó, leg-
alább középiskolai végzettségű egynyelvű, köznyelvet beszélő személyek voltak.

Az édesanyák feladata az volt, hogy egy történetet mondjanak el, a kutatáshoz 
készített, színes képeskönyv alapján (1. ábra). A történetet saját szavaikkal kellett 
megfogalmazniuk oly módon, hogy szó szerint belefűzzék a történetbe azokat a leírt 
mondatokat, amelyek a könyv bizonyos lapjain szerepeltek. Így természetesebben, 
életszerűbben olvasták fel a vizsgálni kívánt mondatokat, mintha csak egy előre meg-
formált szöveget kellett volna elmondaniuk. Először a kísérletvezetőnek (AD kondíció), 
majd a saját csecsemőjüknek (ID kondíció) is meséltek. A felvételeket a baba különböző 
életkorában (0, 4, 8, 18 hónapos) megismételtük. Jelen kutatáshoz azonban csak a 
csecsemő 4 hónapos korában felvett, a Természettudományi Kutatóközpont Kognitív 
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Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének csendesített szobájában készített hang-
anyagokat vizsgáltuk. A szuperkardioid, kondenzátoros fejmikrofonnal (Beyerdynamic 
TG H74c) rögzített felvételek egy PC és egy M-Audio kétcsatornás USB-s külső 
hangkártya segítségével készültek 44,1 kHz-es mintavételezéssel, 16 biten digitalizálva. 
A felvételek előtt az édesanyák elolvasták a mesét, végiglapozták a képeskönyvet, és 
megismerkedtek a feladattal. 

   

1 . ábra . Részlet a kutatáshoz készült Manóbújócska c. mesekönyvből

A szó szerint felolvasott szövegrészletekből 9 db olyan 7 és 19 szótag közötti 
mondatot választottunk ki, amelyek elég hosszúnak tekinthetők a beszédritmus elem-
zéséhez (vö. Grabe ‒ Low 2002; Arvaniti 2012), és nem fordult elő bennük megaka-
dás. A hanganyagban először kézzel felcímkéztük a megnyilatkozások határait, aztán 
a megnyilatkozásokat automatikusan hangszinten annotáltuk a magyar nyelvre is 
adaptált MAUS program segítségével (Kisler – Reichel – Schiel 2017), végül kéz-
zel ellenőriztük a hanghatárokat a Praat 6.0.40 szoftverben (Boersma ‒ Weenink 
2018). A magánhangzók időtartamát a második formáns megjelenéséhez, illetve 
végéhez igazítottuk az oszcillogram, a spektrogram és auditív információk segítségé-
vel a szakirodalomban megszokott hangelhatárolási irányelvek alapján (Peterson – 
Lehiste 1960; Machač – Skarnitzl 2009). Azokban az esetekben, ahol a hangok 
sem az oszcillogram, sem a spektrogram alapján nem voltak egyértelműen szétválaszt-
hatók, ott a formánsátmenet felénél helyeztük el a hanghatárt (részletesen lásd Kohári 
2018). A közlést kezdő vagy szünet utáni zöngétlen zárhangok, affrikáták zárszaka-
szának az idejét egységesen 50 ms-nak tekintettük. A megakadást tartalmazó, vagy 
nem pontosan felolvasott mondatokat nem vettük figyelembe.

A beszédritmus-mérőszámokhoz szükséges magánhangzós és mássalhangzós sza-
kaszok időtartamának meghatározásához egy általunk C++ nyelven írt programot hasz-
náltunk. A közvetlenül egymás mellett lévő magánhangzók időtartamát összeadtuk, és 
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egy magánhangzós szakasznak tekintettük. Ehhez hasonlóan azokat a mássalhangzókat, 
amelyek közvetlenül egymás mellett álltak, és nem választott szét magánhangzó, egy 
mássalhangzós szakasznak tekintettük. A magánhangzós, illetve mássalhangzós szaka-
szok átívelhettek szüneteken, de a szünet időtartamát nem vettük figyelembe a szakasz 
időtartamának kiszámításakor (hasonlóan: Grabe – Low 2002; White – Mattys 2007). 

Minden megnyilatkozásnyi egységre kiszámoltuk a következő beszédritmus-
mérőszámokat: ΔV, ΔC, %V, Varco-V, Varco-C, nPVI-C és nPVI-V. A ΔV a magán-
hangzós szakaszok időtartamának szórását adja meg, míg a ΔC a mássalhangzós 
szakaszok időtartamának szórását jelöli. A VarcoV mérőszám a ΔV, míg a VarcoC 
mérőszám a ΔC artikulációs tempóra normalizált változata (Dellwo 2010), emiatt 
nincs mértékegységük, azaz dimenziótlanok. A %V mérőszám a magánhangzós sza-
kaszok összes időtartamának százalékos aránya a teljes, vizsgált szakasz tiszta időtar-
tamához képest, amibe nem számítjuk bele a szünetek időtartamát. A PVI mérőszámok 
figyelembe veszik a szakaszok sorrendjét is, oly módon, hogy először kiszámolják az 
egymást követő szakaszok időtartam-különbségét, annak veszik az abszolút értékét, 
majd elosztják a szakaszok darabszámával. Az nPVI mérőszámok a PVI mérőszámok 
tempótól függetlennek tekinthető változatai, mivel az egymást követő szakaszok idő-
tartam-különbségeit elosztják a szakaszok időtartamának összegével, és annak veszik 
az abszolútértékét, és osztják el a szakaszok számával (Ramus – Nespor – Mehler 
1999; Grabe – Low 2002; White – Mattys 2007). Fontos megjegyeznünk, hogy attól, 
hogy magát a szünetek időtartamát nem vettük figyelembe a mérőszámok kiszámítá-
sakor, a szünet megjelenése önmagában hatással lehet a környező hangok, illetve 
szakaszok időtartamára. A szünet megnyilatkozásbeli megjelenése esetén a beszéd-
ritmus-mérőszám értékei megváltozhatnak. Például minél több szünet található egy 
megnyilatkozásban, szövegrészben, annál nagyobb a magánhangzós és a mássalhang-
zós szakaszok időtartamának szórása (vö. Kohári 2018).

A dajkanyelv beszédritmusának vizsgálatához lineáris kevert modelleket állítottunk 
fel az R 3.6.2 szoftverben (R Core Team 2019) az lme4 csomag segítségével (Bates  
et al. 2015). Függő változónak a beszédritmus-mérőszámokat tekintettük, amelyek 
mindegyikét külön modellben elemeztük. A regiszter (AD vs. ID) fix hatásként sze-
repelt a modellben. Mivel a szünet megjelenése a megnyilatkozásban hatással lehet a 
beszédritmus-mérőszámok értékére (Kohári 2018), ezért minden esetben olyan modellt 
is állítottunk, amelyben a regiszter mellett a szünet (van vs. nincs) is szerepelt fix 
hatásként, továbbá ezen két fix hatás interakcióját is elemeztük. A beszélőket és  
a mondatokat random hatásként vettük figyelembe, mivel mindkét tényező nagy hatás-
sal lehet a beszédritmus-mérőszámok értékeire (Arvaniti 2012; Kohári 2018). Ennek 
következtében azonban csak egyéni metszéspontot (intercept) tudtunk számolni a 
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random hatásokra (linear mixed-effects models with random intercept). A modellek 
p-értékeinek meghatározásához a car package Anova() függvényét használtuk, a 
különböző modelleket pedig az lme4 package anova() függvénnyel hasonlítottuk össze 
(lásd pl. Winter 2013). A lineáris kevert modellek mellett egy esetben szükség volt 
egy másik típusú statisztikai próba alkalmazására is; a szünetek különböző regiszte-
rekben történő előfordulásának vizsgálatához kereszttábla-elemzést használtunk.

3. Eredmények
A csecsemőkhöz szóló és a felnőttekhez szóló beszéd ritmusában több paraméter tekin-
tetében is eltérést találtunk (2. ábra). A magánhangzós szakaszok időtartamának szórása 
(ΔV) átlagosan nagyobb volt ID-beszédben (39,3 ± 20,6 ms), mint AD-beszédben  
(33,6 ± 14,0 ms). A regiszter a statisztikai modell szerint is hatással volt a ΔV beszédrit-
mus-mérőszám értékeire [χ2(1) = 22,11, p < 0,001]. Az édesanyák összesen 138 db meg-
nyilatkozást valósítottak meg szünet nélkül felnőttekhez szóló beszédben, míg 29-et 
szünettel. Hasonló arányt tapasztaltunk a dajkanyelv esetében, ebben a regiszterben 
ugyanis 127 szünet nélküli és 38 szünetet tartalmazó realizációt adatoltunk. A kereszt-
tábla-elemzés szerint a szünetek megjelenése nem mutatott összefüggést a regiszterrel 
[χ2(1) = 32,06, p < 0,250]. Ettől függetlenül a szünetek megjelenése befolyásolhatta a 
beszédritmus-mérőszámok értékeit, ezért megvizsgáltuk, hogy fix változóként beépítve 
a kevert modellbe változtat-e az eredményeken, illetve mennyiben tekinthetjük jelentős-
nek a hatását. A szünet megjelenése, illetve hiánya nem befolyásolta szignifikánsan a ΔV 
értékét. A magánhangzós szakaszok mellett megvizsgáltuk a mássalhangzós szakaszok 
időtartamának szórását is (ΔC). Ez a mérőszám szintén átlagosan magasabb értékeket 
mutatott dajkanyelvben (48,8 ± 16,9 ms), mint felnőttekhez szóló beszédben (46,4 ± 15,3 
ms), amely eltérés statisztikailag is jelentősnek bizonyult [χ2(1) =10,483, p = 0,001].
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2. ábra. A magánhangzós és mássalhangzós szakaszok időtartamának szórása  
a csecsemőkhöz (ID) és felnőttekhez (AD) szóló beszédben a szünettel  

vagy anélkül realizálódó megnyilatkozásokban
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A 2. ábrán kevésbé látható, hogy a mássalhangzós szakaszok időtartamának 
szórása eltérő lenne a különböző regiszterekben. Ennek magyarázata, hogy ezen 
beszédritmus-mérőszám igen eltérő értékeket vehet fel a megnyilatkozás felépítésétől 
függően (lásd 1 . táblázat). Amennyiben szétválasztjuk a különböző mondatrealizációkat, 
szisztematikus eltérés figyelhető meg a két regiszter között. Az, hogy az adott meg-
nyilatkozás szünettel vagy anélkül realizálódott, nem volt kimutatható hatással a ΔC 
mérőszám értékeire.

1 . táblázat . A mássalhangzós szakaszok időtartamának szórása a csecsemőkhöz (ID) és 
felnőttekhez (AD) szóló beszédben a különböző mondatrealizációk esetében (A félkövér 

kiemelés az átlagosan magasabb értéket jelöli)

Mondatsorszám Regiszter ΔC átlag (ms) ΔC szórás (ms)
1. AD 45,7 5,5

ID 48,6 7,6
2. AD 59,6 9,2

ID 60,0 10,1
3. AD 24,0 7,4

ID 28,2 9,1
4. AD 37,2 5,4

ID 38,8 5,3
5. AD 49,7 8,5

ID 51,7 5,3
6. AD 61,3 6,8

ID 64,9 12,5
7. AD 39,3 6,1

ID 40,1 4,7
8. AD 65,5 10,5

ID 73,6 19,3
9. AD 33,7 6,8

ID 35,0 5,3

A magánhangzós és mássalhangzós szakasz időtartamának szórásáról ismert, hogy 
összefüggést mutat az artikulációs tempóval. Ugyanakkor a dajkanyelv tipikusan lassabb 
a felnőttekhez szóló beszédnél, amely artikulációs tempóbeli eltérés az általunk vizsgált 
anyagon is kimutatható volt [χ2(1) = 86,72, p < 0,001]. Ezért a két regisztert megvizsgáltuk 
a ΔC és a ΔV mérőszámok tempótól függetlennek tekinthető változataival, a VarcoC és 
VarcoV mérőszámokkal is (3. ábra). Habár a VarcoV mérőszám átlagosan valami- 
vel magasabb volt dajkanyelvben (39,5 ± 13,6), mint felnőttekhez szóló beszédben (38,7 
± 10,9), statisztikailag nem volt jelentős eltérés a két regiszter között (p > 0,05).  



203

A beszédritmus időbeli dimenziójának jellegzetességei a dajkanyelvben

A VarcoC mérőszám hasonló értékeket mutatott mindkét regiszterben (AD: 41,9 ± 12,2; 
ID: 42,5 ± 12,4), szintén nem volt szignifikáns az eltérés (p > 0,05). A szünettel vagy 
anél kül történő megvalósulás sem a VarcoC, sem a VarcoV mérőszámra nem volt hatással.
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3. ábra. A tempóra normalizált Varco beszédritmus-mérőszámok a csecsemőkhöz (ID) 
és felnőttekhez (AD) szóló beszédben

Az eddig vizsgált beszédritmus-mérőszámokban közös, hogy a megnyilatkozások 
egészében jellemző időtartambeli variabilitást ragadják meg, ugyanakkor a klasszikus 
mérőszámok egy másik csoportja (PVI) a magánhangzós és mássalhangzós szakaszok 
sorrendjét is figyelembe veszi (4. ábra). A tempótól függetlennek tekinthető változataik, 
a magánhangzós szakaszokra épülő nPVI-V és a mássalhangzós szakaszokra épülő 
nPVI-C értékeire sem a regiszter, sem a szünet nem volt hatással (p > 0,05).
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4. ábra. A tempóra normalizált PVI mérőszámok a csecsemőkhöz (ID) és a felnőttek-
hez (AD) szóló beszédben

Végül megvizsgáltuk a magánhangzós szakaszok időtartamának az arányát a beszéd 
teljes időtartamához képest (%V), ami a tempótól szintén független mérőszámnak tekint-
hető (Dellwo 2010). A %V átlagosan magasabbnak bizonyult a dajkanyelvben, mint a 
felnőttekhez szóló beszédben (ID: 44,2 ± 5,4; AD: 42,0 ± 5,9). A regiszter jelentős hatás-
sal volt ezen beszédritmus-mérőszámra is [χ2(1) = 47,867, p < 0,001], míg a szünet meg-
jelenése, illetve hiánya ebben az esetben sem volt szignifikáns hatással (5. ábra).
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5. ábra. A magánhangzós szakaszok időtartamaránya a teljes megnyilatkozáshoz 
képest a csecsemőkhöz (ID) és felnőttekhez (AD) szóló beszédben

4. Következtetések

Magyar anyanyelvű édesanyák beszédének vizsgálata alapján olyan eltéréseket talál-
tunk a dajkanyelv és a felnőttekhez szóló beszéd ritmusa között, amelyek megragad-
hatók voltak a klasszikus mérőszámokkal (ΔV, ΔC, %V, Varco-V, Varco-C, nPVI-C 
és nPVI-V). Habár a magánhangzós szakaszok és a mássalhangzós szakaszok időtar-
tama nagyobb variabilitást mutatott ID-beszédben, mint AD-beszédben, ezek az 
eredmények visszavezethetők voltak a két regiszter tempóbeli eltéréseire. Ugyanakkor 
a magánhangzós és mássalhangzós szakaszok időtartam-arányát mérő %V mérőszám 
szintén eltérést mutatott a két regiszterben, függetlenül a tempóeltérésektől. A magán-
hangzók tehát arányaiban nagyobb részét töltik ki a beszédnek a mássalhangzókhoz 
képest a dajkanyelvben, mint a felnőttekhez szóló beszédben. A %V mérőszám ugyan 
robusztusnak tekinthető a tempó változásával szemben, de nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a lassulás elsősorban a magánhangzókon jelentkezhet. Hiszen a magánhangzók 
időtartamában általánosságban nagyobb, szisztematikusabb változás mutatható ki, 
mint a mássalhangzókon (Hofhuis – Gussenhoven – Rietveld 1995). Ennélfogva a 
dajkanyelvnek az általunk talált ritmusbeli sajátosságainak mindegyike visszavezethető 
közvetlenül vagy közvetetten az artikulációs tempóra.

A szakirodalomban a dajkanyelv beszédritmusának időbeli dimenziójáról eddig 
meglehetősen ellentmondásos eredmények születtek. Jelen kutatás – hasonlóan Payne 
és munkatársai tanulmányához (2009) – eltérést mutatott ki a két regiszter között a 
magánhangzós szakaszok időtartamának arányában a teljes beszédhez képest. Ugyan-



205

A beszédritmus időbeli dimenziójának jellegzetességei a dajkanyelvben

akkor a tempótól független magánhangzós és mássalhangzós szakaszok időtartamában 
megjelenő variabilitást nem tapasztaltuk. Ennek egyik lehetséges magyarázata az 
eltérő anyag használata. Láthattuk jelen tanulmányban a mássalhangzós szakaszokra 
épülő mérőszámok kapcsán (1. táblázat), és a szakirodalomból is jól ismert az a tény, 
hogy a beszédritmus-mérőszámok értékei nagyon változatosak, a megnyilatkozás 
felépítésétől függően (Arvaniti 2012). Mindkét korábbi vizsgálatban spontán beszédet, 
azaz nem kötött mondatokat használtak a vizsgálatokhoz (Payne et al. 2009; Lee et 
al. 2014), ami befolyásolhatta az eredményeket. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennünk, 
hogy a különböző kísérletek más életkorokat tanulmányoztak. Míg Payne és munka-
társai (2009) 2–6 év közötti gyermekekhez szóló beszédet vizsgáltak, addig ebben a 
tanulmányban csak 4 hónapos csecsemőkhöz szóló beszédet elemeztünk, éppen ezért 
a jövőben tervezzük kibővíteni az anyagot, feltételezve, hogy a dajkanyelv sajátosságai 
idővel változhatnak.

Összegezve az eredményeinket és az abból levonható következtetéseket, kísérletet 
teszünk kutatási kérdéseink megválaszolására:

(1) Az első kutatási kérdésünkre, hogy milyen beszédritmus-mérőszámokban tér 
el a dajkanyelv a felnőttekhez szóló beszédtől, úgy válaszolhatnánk, hogy egyrészt a 
magánhangzós és a mássalhangzós szakaszok időtartama nagyobb variabilitást muta-
tott dajkanyelvben, másrészt a magánhangzós szakaszok időtartamaránya a beszéd 
teljes időtartamához képest szintén magasabbnak bizonyult ID-beszédben, mint 
AD-beszédben.

(2) A második kérdésünkre válaszolva, mind a magánhangzós, mind a mással-
hangzós szakaszok időtartamának szórása nagyobb dajkanyelvben, tehát mindkét 
alapegység esetében láttunk eltérést, de a magánhangzók és mássalhangzók összesített 
időtartamának aránya eltolódik a dajkanyelvben. A magánhangzós szakaszok időtar-
tamaránya a teljes beszédhez – leegyszerűsítve a mássalhangzós szakaszokhoz – képest 
nagyobb ID-beszédben, mint AD-beszédben, tehát a magánhangzós szakaszok időtar-
tamában jobban tapasztalható a tempólassulás, mint a mássalhangzós szakaszokéban.

(3) Utolsó kérdésünk a két regiszter beszédritmusbeli eltéréseinek artikulációs 
tempótól való függetlenségére irányult. Elemzéseink alapján azt mondhatjuk, hogy az 
általunk talált ritmusbeli eltérések mindegyike közvetlenül vagy közvetett módon, de 
visszavezethető volt a dajkanyelv lassabb tempójára.

Ugyanakkor a klasszikus beszédritmus-mérőszámokkal történő elemzések kor-
látjának tekinthető, hogy csak az időzítésre és az időzítési mintázatokra koncentrálnak, 
tehát az intenzitás vagy az alaphangmagasság variabilitásával nem foglalkoznak. Az 
amplitúdómoduláción alapuló vizsgálatokkal ugyanakkor olyan különbséget mutattak 
ki a csecsemőkhöz és felnőttekhez szóló beszéd ritmusa között, amelyek nem voltak 
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magyarázhatók pusztán a tempóeltérésekkel (Leong et al. 2017). A dajkanyelvben 
ugyanis jellemzően nagyobb időzítésbeli szabályosságot találtak a felnőttekhez szóló 
beszédhez képest, továbbá erősebb ritmusbeli szinkronizáció mutatkozott a csecse-
mőkhöz szóló beszédben a különböző amplitúdómodulációs sávok között. Így elkép-
zelhető, hogy vannak olyan ritmusbeli sajátosságok a dajkanyelvben, amelyek nem 
vezethetők vissza a lassabb tempóra, de ebben a kutatásban az időzítésre fókuszálva 
nem találtunk tempótól teljesen függetlennek tekinthető eltéréseket a csecsemőkhöz 
és a felnőttekhez szóló beszéd ritmusa kötött.
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