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YLEISTA. 

Ne muodot, joissa ihmiset nykyään joutuvat kosketuksiin tois

tensa kanssa, ovat monesti aivan toiset kuin muutamia vuosi

kymmeniä sitten. Tekniikan nopeasti kehittyessä on mm. kysy

mys, paljonko ihmisen puheääni ilmaisee hänen yksilöllisiä omi

naisuuksiaan, saanut huomattavan käytännöllisen kantavuuden. 

Esim. puhelin ja radio saattavat käyttäjänsä kosketuksiin yksilö

jen kanssa, joita he eivät näe. Kuitenkin voi kuuntelijassa, vie

läpä varsin usein, muodostua aivan yksityiskohtaisia mielteitä 

puhujasta. Tällaiset ilmiöt eivät suinkaan ole merkityksettömiä 

tieteellisenkään tutkimuksen kannalta. 

Aivan viime aikoihin asti on puheäänen fysiognomiikka ollut 

unohdetulla sijalla psykologisessa tutkimuksessa. Vuonna 1927 

pani kuitenkin l\fanehesterin yliopiston psykologian professori 

T. I -I. PEAR Englannin yleisradiossa toimeen massakokeen, jossa

kuuntelijain oli tuntemattomien puhujien äänestä pääteltävä mm.

heidän ikänsä ja ammattinsa. Koe antoi lukuisia herätteitä puhe

iiänen ilmaisevuuden selvittämiseen. Niinpä suoritettiin muuta

maa vuotta myöhemmin vVienin yliopiston psykologisessa lai

toksessa KARL BÖHLERin johdolla sarja tähän alaan kuuluvia

tutkimuksia. Myöskin Berliinin yliopiston vastaavassa laitok

sessa ovat samat ongelmat saaneet huomiota osakseen. Helsingin

yliopiston psykologisessa laboratoriossa suoritettiin vuonna 1935

Erno KAILAN aloitteesta kaksi joukkokoetta, joissa erikoisesti

kiinnitettiin huomiota puhcääneen typologisena ominaisuutena.

Näiden kokeiden tulokset on Y. S. KOSKIMIES myöhemmin jul

kaissut.
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Edellä mainitut tutkimukset ovat luoUaneet useila arvokkaita 

tuloksia. Niiden varassa ei kuitenkaan vielä voida muodostaa kai

kinpuolista kokonaiskäsitystä puheäänen ilmaisuarvosta. Muuta

mat aikaisempiin tuloksiin sisältyvät ristiriitaisuudet osoittanevat, 

että myös tutkimusmetodi kaipaa vielä täsmällistä mistä ja monir 

puolistamista. 

Tutkimusten alkuvaiheissa on ennen kaikkea koetettava selvit
tää aihepiirin yleisluontoiset tosiasia!. Tavoitteena voidaan täl

löin aluksi pitää näkymättömissä olleesta puhujasta annettujen 

oikeiden lausuntojen suhteellisen lukuisuuden selvittämistä. Juuri 

tässä mielessä on yleisradiossa suoritetulla kokeella, johon suuret 

kuuntelijajoukot osallistuvat, erikoisia mahdollisuuksia. Yhden 

ainoan - ainakin useilta tärkeiltä osiltaan kaikille kuuntelijoille 
saman -- koetilanteen varassa saadaan hankituksi laaja mate

riaali, jonka käyttökelpoisuus on statistisen käsittelyn kannalta 

huomattavan suuri. 

Oikeastaan tällainen koe on vain erikoistapaus näkymättömissä 

olevaa puhujaa. Ilman muuta ei kuitenkaan voida sivuuttaa 

kysymystä äänen mahdollisesta muuntumisesta ja tämän seikan 

osuudesta tuloksiin, enempää kuin vastaanottovälineiden raken

teen ja käytönkään mahdollista vaikutusta. 

Hyvin huomioon otettavia ovat ne lausunnot, joita kuunlelijat 

antavat kysymyssarjan edellyttämien vastausten lisäksi ja joissa 

he vapaammin arvioivat mitä hyvänsä puhujan esiintymisen piir

rettä. Niiden varassa voidaan ainakin jossakin määrin saada sel

ville, miksi esim. on jouduttu harhaan joissakin vastauksen yksi

tyiskohdissa. Edellytykset tällaisten lisätietojen antamiseen ovat 

ainakin sikäli olemassa, että useimmissa kuuntelijoissa välittö

mästi syntyy enemmän tai vähemmän yksityiskohtainen kuva 

puhujasta. Sen sijaan tuottaa kylläkin vaikeuksia vaikutelmien 

sijoittaminen kaavaan, joka tekisi niiden statistisen käsittelyn 

mahdolliseksi. Hankaluudet voidaan kuitenkin voittaa, jos ko

keita suoritetaan sekä laajoilla maallikkojoukoilla että myöskin 

psykologisiin vaarinottoihin koulutetuilla henkilöillä. Varsin

kin jälkimmäistä tyyppiä olevia kokeita on syytä toistaa yksi

tyiskohtia muunnellen, jotta saataisiin selville kunkin osateki

jän merkitys. 
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KOKEIDEN JÄRJESTELY. 

Molemmat massakokeel sisällytettiin Suomen yleisradion 
· varsinaiseen lähelysohjelmaan. 1 Ensimmäinen koe (seuraavassa

))pääkoe ))) pantiin toimeen 20. 3., toinen (>)täydennyskoe>>) 25. 3.

1938. Edellinen lähetys lapahtui suomen-, jälkimmäinen ruotsin
kielisenä. Kokeissa on miltei täydellisesti eri vastaaja-aines.

Sopivimmaksi massakokeen toimeenpanomuodoksi katsottiin 
yleisradion kuunlelijain keskinen kilpailu, jossa parhaat vas

lauksel palkittaisiin. Oli tosin mahdollista, ettei tällainen j ärj es
lely kaikissa kohdin osoiUauluisi itse lulkimustchtiiviin kannalla 

edulliseksi. Sen vuoksi kmwlelijoille ennen kilpailua nimenomaan 
huomautettiin, ettei sitä varsinaisesli ollut tarkoitettu ajanviele

ohjelmaksi. Pääpiirteissään voi järjestelyä pitääkin tarkoitus
taan vastanneena; joihinkin yksityiskohtiin, joissa on voinut olla 
haittaa tehtävän kilpailuluonteesta, kiinnitetiiän huomiota myö
hemmin asianomaisessa yhteydessä. Huomattavana etuna on 
pidettävä sitä seikkaa, el.tii juuri kilpailumuoto palkintoineen oli 

omiaan luoltamaan runsaan vastausaineislon, jossa vielä ala

ryhmätkin ovat riitliivän suuria tilastollisesti käsitelläviksi. 
Itse probleemi puheäänen ilmaisuarvosta voitiin esitellä vas

taajille tielysli vain mahdollisimman lyhyessä ja yleistajuisessa 
muodossa. Vastaltaviin kysymyksiin kuuntelijat saivat jo enna

kolta tutustua päiviilehdissä sekä Radiokuuluttaja- ja Radiobla

det-lehdissä julkaistuista selostuskirjoituksista. Seuraavassa toiste

taan kokeen alkaessa tapahtuneesta samansisältöisestä esitte

lystä ne kohdal, joilla on merkitystä vastausaineiston käsittelyn 

kannalla. 

Hyvät kuuntelijat! Kun tuntematon henkilö soittaa ovikclloamme ja 

me menemme avaamaan, katsomme tulijaa tarkkaavasti,� jo heti ensi 
silmäyksellä muodostaaksemme itsellemme jonkinlaisen käsityksen hänestä. 

Samoinpa useimmiten siellä maalaistuvissakin katseet suuntautuvat sisään-

1 Koska koe suoritettiin tutkimustarkoituksia varten, monet erikois

järjestelyt olivat välttämättömiä. Mieluisa velvollisuuteni on parhaiten 

kiittää yleisradion ohjelmapäälliköitä, fil. tri Ilmari Heikinheinioa ja fil. 

maist. Jussi Koskiluoniaa siitä myötämielisyydestä, jolla he suhtautuivat 

asiaan. Samoin olen kiitollinen fil. maist. Y. S. Koshiniiehelle, joka ystävälli

sesti avusti minua kokeissa esiintyneiden puhujien valitsemisessa sekä 

fil. maist. Sunna Groundstroeinille (nyk. rva From), joka on vaivojaan 

säästämättä osallistunut vastausaineiston lajittelemiseen. 
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astujaan. Vaikka hän olisi aivan outo talonväelle, on siinä pian kuitenkin 
saatu selville suunnilleen, mikä hän on miehiään, vaikk'ei keskustelu vielä 
olisi päässyt hyvän päivän toivotusta pitemmälle. Ihmisen ulkomuodosta, 
varsinkin hänen kasvojenpiirteistään, voi päätellä paljon - siitähän me 
kai kaikki olemme yksimielisiä. 

:Mutta miten on laita, ellemme ensinkään näe tuota tuntematonta puhu
jaa, vaan ainoastaan kuulemme hänen äänensä? Sekä puhelimessa että 
radiossa joudumme kuuntelemaan henkilöitä, joita emme ole milloinkaan 
nähneet. Tällöin meissä useimmiten syntyy jonkinlainen kuva heistä. 
Jo parista lauseesta kuulemme, �- tai ainakin olemme kuulevinamme, -
onko puhuja hyväntahtoinen, lihavahko setä - vai tarmokas toimitus
johtaja, toimekas isäntämies - vai hiljainen, itseensäsulkeutunut mie
tiskelijä. Melko suuria eroja on myös eri ammattien välillä: auton
kuljettaja esim. puhuu toisin kuin ammattipuhuja. 

Yleisradio on nyt järjestänyt kilpailun >>Millaisen ihmisen ääni tämä 
on?>> Kilpailun tarkoituksena ei ole ainoastaan pelkkä ajanviete ja kil
paileminen. Kertynyt vastausaineisto luovutetaan nimittäin Helsingin 
yliopiston psykologiselle laitokselle tieteelliseksi tutkimusaineistoksi. 

Kilpailu tapahtuu siten, että täällä esiintyy vuoron perään henkilöitä, 
jotka eivät ole ennen esiintyneet radiossa. He lukevat kaikki yhden minuu
tin ajan samaa lyhyttä tekstiä, jonka he ovat ennen esiintymistään saaneet 
lukea vain yhden kerran. Ennakolta valmistautuminen on rajoitettu näin 
vähäiseksi, jotta luonteenominaisuudet pääsisivät äänessä esille tasoittu
mattomina. 

Jokaisen esiintymisen perusteella on vastattava seuraaviin seitsemään 
kysymykseen: 

I. Mies vai nainen?

2. Ikä vuosissa? Vastauksessa on mainittava vain yksi vuosimäärä,
siis esim. 25 vuotta. Sen sijaan ei saa vastata esim.: >>Ikä 25-30 vuotta>>. 
Vain yksi vuosimäärä! 

3. Onko puhuja pitkä, keskipituinen vai lyhyt?
+ Onko puhuja tukevahko, keskinkertainen vai hoikka?
5. Äänestä on pääteltävä, onko puhujalla paljon vai vähän sellaisia ystä

v1a, joiden seurassa hän viihtyy. Vastaus on merkittävä vain lyhyesti 
sanalla paljon tai sanalla vähän. 

6. On arvioitava, onko puhuja käyttäytymisessään luonnollinen ja su•
juva vai onko hän kiusaantunut ja kankea. Tässä on siis vastattava esim. 
sanalla luonnollinen tai sanalla hiusaantunut. Oikein on myös vastata joko 
sanalla sujuva tai sanalla lianllea. 

7. Äänestä on pääteltävä, mikä on puhujan ammatti.

Näihin kysymyksiin on siis vastattava jokaisen puhujan kohdalla. Kil
pailun päätyttyä on lisäksi kahdeksantena tehtävänä verrattava keskenään 
kaikkia esiintyjiä ja mietittävä, ketkä ehkä äänensä puolesta muistuttavat 
toisiaan ja lisäksi mainittava jotakin eri puhujien luonteenominaisuuksista. 

Jokaisen esiintyjän jälkeen toistetaan hitaasti kaikki kysymykset. 
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Tämän jälkeen seurasi itse koe. 
Kukin puhuja luki siis yhden minuutin ajan. Lukemisajan 

päättyessä hänet keskeytettiin sanomalla: JJKiitoksia, tämä riit
tä�i)). Sen jälkeen toistettiin jokaisen puhujan jälkeen vastatta
vat kysymykset hitaasti, yhden minuutin kuluessa. Täyttä yh
demnukaisuutta ei tietysti näinkään saavutettu, koska lukemis
nopeus oli erilainen, ja nopeammat lukijat ehtivät useita lauseita 
pitemmälle kuin hitaammat. Tällä seikalla ei kuitenkaan ole 
mainittavaa merkitystä, koska tekstin sisällys oli neutraalisluon
toista, eikä siis niiden lauseiden sisällys, jotka nopea puhuja ehti 
lukea hitaampien lukeman tekstin lisäksi, voinut olennaisesti 
vaikuttaa kuuntelijain arviointeihin. - Luettava teksti oli suo
menkielisessä kokeessa seuraava (kunkin lukijan keskeyllämis
kohta on merkitty tekstiin esiintyjän järjestysnumerolla): 

Kuluneen talven lumimäärä oli melkein koko maassa tavallista suurempi. 
LounaiseJla ja eteläisellä rantaseuclulla lumi tosin lukuisien suojasäiclen 
aikana on painunut kokoon, minkä vuoksi sen runsaus ei ole ollut erikoisen 
huomiota herättävä. Keski-Suomessa sen sijaan on suojasäiden vaikutus 
ollut melkein merkityksetön. Monin paikoin on lumi jatkuvasti säilynyt 
puiden oksilla. Varsinkin tammikuussa saderintama seurasi toistaan, vain 
jonkin harvan poutaisernrnan päivän keskeyttämänä. Näin onkin lunta 
karttunut tuntuvasti enemmän kuin edellisinä vuosina. Jos vertaamme 
päättymässä olevaa talvea entisiin lumitalviin, niin saamme n1ennä aina 
vuoteen 19263, ennenkuin tapaamme suuremman lmnimäärän. Lounais7-

Suomessa oli myöskin 1931 vielä enemmän lunta1 , mutta toisin paikoin 10 

taas joudutaan palaamaan vuoteen 19248 . 

Lapissa ei kuitenkaan ole ollut liikalumisuutta. Päinvastoin on varsin
kin pohjoisimmissa ?i/G osissa lunta ollut tavallista vähemmän 2. Helmikuun 
puolivälissä oli lumen syvyys Keski-Suomessa 304-60 senttimetriä. La
pissa oli-tuntureita lukuunottamatta -- yleensä noin ½ metrin paksui
nen lmniupeitc. Petsamon rannikkoseudun asukkaat ovat saaneet tyytyä 
noin 20 senttimetriin. 

Paksun lumisuojan alla ovat jäät yleensä pysyneet ohuina. Kun lumi
kerros ei suojasäitten puutteessa ole päässyt kasturnaan pintaan asti, ei 
pakkanenkaan ole siihen pystynyt. Varsinainen teräsjää on yleisesti jäänyt 
tavallista ohuemmaksi . 

. Täydennyskokeessa käytettiin saman tekstin ruotsinkielistä 
käännöstä. Suomenkielisessä kokeessa teksti annettiin luki
joille varta yasten painettuna, ruotsinkielisessä konekirjoiteltuna. 
Niiden eroavuuksien, joita oli lukcmisnopeudessa, yksityisten 
sanojen painottamisessa, äänensävyjen vaihtelussa yms., täytyi 
siis piiiiasiassa olla yksilöllistä laatua. 
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Sen jälkeen kun kaikki pnlrnjal olivat esiinlynecl, toistetliin 
vielä lisätietojen antamista koskeva kehoitus. Suomenkielisessä 
kokeessa se kuului seuraavasti: 

Vielä pyydämme teitä, hyvät kuuntelijat, yhdessä laajemmassa vastauk
sessa arvioimaan esiintyjien luonteenominaisuuksia yleensä ja vertaamaan 
eri ääniä keskenään, esim. joidenkin samanlaisuutta silmällä pitäen. 

Huomautamme erikoisesti, että on otettava huomioon sekin mahdolli
suus, että jonkun puhujan kohdalla on ollut 'koira haudattuna'. Emme 

nimittäin mene takuuseen siitä, onko erään puheenvuoron käyttäjänä 

ollut yksi vai useampia henkilöitä. 
Vaikka vastaaminen tähän kahdeksanteen kysymykseen ei vaikuta vas

taajan pistetiliin, se on tieteelliseltä kannalta siksi tärkeä, että pyydämme 

kiinnittämään siihen aivan erikoista huomiota. 

Pääkokeen ohjelma olettiin lähetettäessä samanaikaisesti myös
kin äänilevyihin. Jokaisen puhujan esitykset ovat siis materiaalia 
käsiteltäessä olleet mielin määrin toistettavissa samoin kuin ra
diokuuluttajankin antamat ohjeet. Tämä onkin ollut tulosten 
arvioinnille suureksi eduksi, koska vastauksissa esiintyneitä huo
mautuksia on voitu punnita yhä uudestaan vertaamalla niitä 
puhujan todelliseen lukemiseen. Paitsi puhujan lukemislapaa 
yleensä on myös murteellisuudel ja yksityiskohdiss;1 ilmenneet 
erot täten voitu tarkoin todeta. 

Päälmkeessa esiintyneet puhujat. 

1. 49vuotias miespuolinen oppikoulunopeltaja, filosofian
tohtori. Pituus 182 cm, paino 110 kg. Kuuluu KRETSCHMERin 
syklotyymiseen luonnelyyppiin. Ruumiinrakenteessa viittaavat 
useimmat tuntomerkit pykniseen tyyppiin, mutta poikkeavia 
piirteitäkin on. � Puhujan suullisessa esityksessä on eräänlainen 
)lopettava äänensävy>). Se oli havaittavissa myös siinä lukemi
sessa, joka kokeessa oli kuuntelijain arvioitavana, vaikkakaan 
se ei tällöin ollut erikoisemmin huomiota herältävä. Esitys ei 
näin ollen ollut täysin luontevaa. 

2. 27vuotias naispuolinen koelaitoksen virkailija, ylioppilas.
Pituus 161 cm, paino 51 kg. Ruumiinrakenne leptosominen; 
luonnetyypiltään skitsotyymi. Puhujan toimi on lähinnä luettava 
konltorialaan. Työnsä ohessa hän on suorittanut muutamia yli
opistollisia tutkintoja. 
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Puhuja, joka kolme vuotta aikaisemmin yliopistossa toimeen
pannussa samantapaisessa kokeessa oli omasta mielestään pa
hasti epäonnistunut, oli erikoisesti koettanut valmentautua tällä 
kerralla esiintymään paremmin. Saadessaan ennen kilpailua 
tekstin luettavakseen hän tutustui siihen erittäin huolellisesti ja 
kiinnitti huomiota jopa yksityisten sanojen päätteisiin. Näin hän 
oikeastaan tutustui tekstiin enemmän kuin loiset kilpailijat, jotka 
huomattuaan sisällyksen jokseenkin yhdentekeväksi nopeam
min ja ilman erikoista mielenkiintoa silmäiliYät tekstin lävitse. � 
Itse kilpailutilanteessa puhuja luki osuutensa tuntuvasti nopeam
min ja ensimmäiset lauseet myös sujuvammin kuin hänen 
esiintymiselleen yleensä on ominaista. Tämä voitiin varsin 
selvästi todeta myöhemmin suoritetussa tarkistuskokeessa, jol
loin vuorotellen kuunneltiin asianomaisen puhujan suullista esi
tystä (tarkkailu tapahtui kh:n tietämättä) ja hänen esitystään 
verrattiin äänilevyltä toistettuun kilpailuesitykseen. Tekstin 
loppupuolen hän luki jo luonteenomaisemmin, jännittyneen esty
neesti, hieman katkonaisesti. Äänen muuntuminen oli tämän 
koehenkilön kohdalla huomattavan suuri. 

3. 70vuotias, eläkkeelle siirtynyt ylempi hallinnollinen virka
mies. Pyknikko ja syklotyymi. Pituus 164 cm, paino 73 kg. 

Puhujan äidinkieli on ruotsi. Hän tosin hallitsee täysin suo
menkielen, mutta ääntämisessä voi kuitenkin havaita vähäisiä 
ruolsinvoittoisuuksia. Puhuja, joka lähinnä edustaa syklotyymi
sen tyypin hypomaanista linjaa, luki osansa huomattavan hitaasti, 
hitaammin kuin yksikään toinen esiintyjistä. Rehevän täyteläi
nen ääni. 

4. 15vuolias, oppikoulun viidennellä luokalla oleva koulutyttö.
Syklotyymi, pylrninen ruumiinrakenne. Pituus 158 cm, paino 
49 kg. Oli nopeimpia kokeissa esiintyneistä henkilöistä; vain pu
huja �) luki vielä nopeammin. Puhujaa voinee pitää jokseenkin 
ikäisiään koulutyttöjä edustavana. Äänessä oli tarkkaan kuunnel
taessa selvästi havaittavissa hänen iälleen ominaisia piirteitä. -
Esitys oli huomattavan sujuvaa. 

5 ja 6. 25vuotiaat pikkutehlailijan tyttäret, identtiset kak
soset. Käyneet muutamia vuosia oppikoulua. Ei mitään vaki
naista toimialaa. 

Ruumiinrakenne leptosominen, luonnetyyppi skitsotyyminen. 
Pituus molemmilla 157 cm, paino pysyttelee molemmilla 46-4 7 
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kg:ssa. --- Puhujat esiintyiviit yhteisesti, siten että he lukivat 

vuorotellen lauseen kerrallaan (kuusi vaihdosta). Kaksos
parikkien puheäi1ni on varsin samanlainen. Esim. heidän omai
sensa ja tuttavansa eivät yleensä voi [iäncn varassa erottaa heitä 

puhelimessa eivätkä myöskään kokeessa puhuttua kohtaa ääni

levyltä toistettaessa. Täysin identtiset eivät äänet kuitenkaan 
ole, vaan ne edustavat suunnilleen keskimääräistä identtisillä 

kaksosilla tavattavaa yhtälfösyyttä. Aivan vähiiisiä eroja voi 
havaita mm. s-iiiinteessä ja lauseen ensimmiiisen sanan painot
tamisessa. Puhujien koetilaisuudessa lukiessa vuorotellen lau
seittain he useissa kohdissa jiiltiviit lauseiden välit hieman liian 

lyhyiksi, kerran tuntuvastikin 1ionnaalia pienemmäksi. Juuri 
tästä seikasta ovatki11 muulamat kuuntelijat päätelleet, että tässä 
kohdassa vaihdelliin esiintyjiiä. 

7. :rnvuotias Yarastonhoitaja, alempi työnjohtaja. Ruumiin
rakenne ei ole mihinkään tyyppiin ehdottomasti sijoitettavissa. 

Runsaimmin esiintyy atlcettiscn tyypin tuntomerkkejä. Pituus 
177 cm. -� Erilläin kuuluva ja sclkc•ä puhciiäni. Usean vaihto

ehtoisen ruumiillisen työn tekijän kesken valinta päätyi juuri Ui
hän, keskitasoa ylempänii olevaan puhujaan, koska nimenomaan 

haluttiin esiintyjää, joka ei lukemisensa ulkokohtaisissa piirteissä 
eroaisi kovin jyrkästi henkisten toimialojen edustajista, Puhuja 
on tollunut esiintymään. Vain muutamien yksityisten sanojen 

virheellisestä painoltamisest8 ja parista hieman murteellisesti 
äännetystii sanasta kuuntelija saattoi löytää tukea puhujan sivis

tystason arvioimiseen. 
8. 20nwtias, seitsemännellä luokalla oleva koulutyttö. Rnu

miinrakentedlaan keskinkertainen, työläiisli mihinkään tyyp

piin sijoitellavissa. Pituus 158 em, paino 5G kg. Puhuja on 

hiljainen, ilseensäsulkeutunul skitsotyymi. Puheääni tuntuu 
vanhemmalle henkilölle kuuluvalta. Esitys on kinsaantunecn 

alakuloista. Sen pääsävyksi ilmoittavat useat kuuntelijat ))elä

miiän kyJiästyneen väsyneisyyden)) tms. 

9. 20vuotias, seitsemännellä luokalla oleva koulutyttö, edelli

sen puhujan epiiidenttinen kaksossisar. Ruumiinrakenne pykni
nen. Pituus 16G cm, paino G8 kg. -- Luonteeltaan käytännöllinen, 
ilmetty rehevä syklotyymi. Puheäänen laatu on kutakuinkin sama 

kuin puhujalla 4. Siitä kuitenkin puuttuivat ne myöhäisemmän 

lapsuuden viimeisiin vuosiin viittaavat piirteet, joita viimeksi 
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mainitulla esiintyi. Lukutapa sujuva ja huomattavan nopea. 
Ääni tuntuu ehdottomasti edellistä esiintyjää nuoremmalle 
henkilölle kuuluvalta. 

10. 70vuotias toimistonjohlaja, 3:nnen puhujan epäidenttinen
kaksosveli. Pituus 167 cm. Ruumiinrakenne 011 pykninen. Vii
meistei1 vuosien aikana on paino kuitenkin ollut laskemassa. 
Lnonnetyyppi syklotyyminen. � Puhujan äänenlaatu ja luke
mistapa sekä kaksikielisyyden osuus ovat jokseenkin samat kuin 
hänen kaksosveljcllään. Luki hieman nopeammin. 

Täydennyskokeessa esiintyneet puhujat. 

11. Sama kuin päiikokcen puhuja 3. Luki tällä kerralla aivan
vähän nopeammin kuin pääkokecssa. 

12. 21 vuolias, yliopistossa opiskeleva miesylioppilas. Pituus
181 cm, hoikkarakenteinen. Lnonnetyyppi lähinnä skitsolyymi
nen. Puhujalla on melkoinen esiintymistotlumus. Tehnyt useita 
ulkomaanmatkoja. Kirjoitellut lehtiartikkeleja. Koko esiintymi
nen on kehittyneempää kuin yleensä tämänikäisillii ylioppilailla. 
Oli ollut täydennyskoetta järjestämässä ja tunsi siis tarkemmin 
kuin muut puhujat kokeen kulun ja sen yksityiskohtien tarkoi
tuksen. � Luki kokeessa varsin sujuvasti ja joustavasti. 

13. Sama kuin pääkokecn puhuja 10. Ei lukenut täydennys
kokeessa aivan yhtä sujuvasti kuin pääkokeessa, vaan menetti 
muutamissa kohdissa otteen låuseyhteyteen, pysähtyi ja toisti 
jo lukemansa sanan. Esitystapa ei kuitenkaan täten muuttunut 
kovin paljon. 

14. 28vnotias naispuolinen filosofianmaisteri. Keskipituinen,
laiha. Jokseenkin puhdas leplosomi ja skilsolyymi. - Ollut 
innostunut opintoihin, varsinkin estetiikkaan. Lukee paljon kir
jallisuutta. Ollut aikaisemmin konttoritoimessa, sitten reklaa
mistilistinä. Esittää herkästi, patccltisc'sli. Hänellä on suuri 
esiintymistottumus. Kokeessa hän luki varsin sujuvasti. Joita
kin skitsotyymisiä tuntomerkkejä saattoi tarkasti huomioiden 
todeta. 

15. 50vuotias, tukevahko, keskipituinen mieshenkilö. Ui
hinnä pyknikko ja syklotyymisen luonnetyypin edustaja. Opis
keliut ylioppilaaksi lulluaa11 yliopistossa. Ollut aikaisemmin 
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amalöörinäyltelij änä. Varsinaiselta ammatiltaan perhelukemis
ton luontoisen, varsinkin maaseudulle leviävän viikkolehden 
toimittaja. 

16. 37vuotias vuokra-auton kuljettaja. Pituus 156 cm, paino
H7 kg. Pyknikko, syklotyymi. Edusti selvemmin kuin puhuja 
7 oppikoulusivistystä vailla olevien ruumiillisen työn tekijäin 
ryhmää. Kotoisin maaseudulla, luki murleellisesti. Koetilanne 
oli tämän puhujan kohdalla tuntuvasti häiriintynyt: hänet haet
tiin kesken koetta studioon toisen puhujan poisjäämisen takia. 
Yhtäkkiä outoon ympäristöön joutuneena, vailla täyttä käsitystä 
tilanteesta, hän luki hätääntyneesti, tavallista katkonaisemmin. 

17 ja 18. 31vuotiaat identtiset kaksosveljekset, joiden fyysi
set eroavuudet ovat tuntuvasti suuremmat kuin keskimäärin 
identtisissä kaksosissa. Pituusero 6 cm: 17 on 172 cm, 18 taas 
178 cm. Vaikkakin perityt luontumukset ovat samanlaiset, ovat 
alkuaan vähäiset harrastuserot vähitellen vieneet yhä suurem
piin parikkienvälisiin eroihin. Molemmilla oli aikaisemmin tai
teellisia harrastuksia. Puhuja 17 onkin lopulta päätynyt taiteili
jaksi ja on nyt porsliinitehtaan taiteellisen osaston johtaja, joka 
huolehtii tuotteiden taiteellisesta asusta ja osaksi myös teknilli
sistä seikoista. Hänen kaksosveljestään sen sijaan on tullut liike
mies, joka johtaa omistamaansa asioimisliikettä. Samalla ovat 
ympäristöerot muodostuneet melkoisen suuriksi. 17 on talou
dellisesti jonkin verran paremmin toimeen tuleva. 1 7 on useita 
vuosia ollut naimisissa, 18 on vielä naimaton. 17 on hyvintottu
nut julkisesti esiintymään, 18 ei ensinkään. Vaikkakin parik
kicn puheääni on niin samanlainen, etteivät lähimmät omaiset
kaan aina tunne heitä erilleen puhelimessa, muodostui koeti
lanne edellä mainituista syistä kun1massakin tapauksessa varsin 
erilaiseksi. 18 hätääntyi, yritti lukea nopeammin, mutta teki 
silloin useita virheitä. 

19. 35vuotias rouva, filosofianmaisteri, konttoristi. Ruumiin
rakenne pykninen ja luonnetyyppi syklotyyminen, iloluontoi
nen, nuorekas. Kokeessa ei puhuja lukenut aivan yhtä sujuvasti 
kuin tavallisesti. Puheääni on ohut ja se kuulostaa erehdyttä
västi tuntuvasti nuoremman henkilön ääneltä. 
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VASTAUSAINEISTO. 

Kokonaismateriaali sisältää 6040 kuuntelijan vastaukset. Kun 
suurin osa heistä on jokaisen puhujan kohdalla vastannut kaik
ldin kysymyksiin 1--7 ja lisäksi kahdeksannen kysymyksen koh
dalla on esitelty arviointeja puhujien luonteenominaisuuksista 
tai yhli.iläisyydestä, käsiteltävien erillisten vastausyksikköjen 
lukumäärä kohoaa lähes 400 000:een. 

Pääkokeessa, joka suoritettiin suomenkielisenä, on G265 vas
taajaa ja ruotsinkielisessä täy<lcnnyskokeessa 775. Kieliryh
missä saatujen: vastausten lukumiiiirät suhtautuvat toisiinsa jok
seenkin samoin kuin vastaavat kuuntelulupien lukumäärät. Sekä 
suomenkielisistä eltä ruotsinkielisistä kuuntelijoista on siis yhtä 
suuri osa osallistunut kokeeseen. 

Noin 2/3 vastauksista on mieskuuntelijoilta. Vain runsaasti
200:ssa tapauksessa jää lähettäjän sukupuoli epäselväksi. - Vas- · 
tausten valtaosa on keski-ikäisillä henkilöiltä. Vastaajissa on 
yli 65vuotiaita samoin kuin lapsiakin varsin vähän. Joskin esim. 
ll-13vuotiailla virheelliset arvioinnit ovat huomattavasti lukui
sampia kuin täysi-ikäisillä, ei sillä ole käytännöllistä merkitystä
tämänikäisten vastaajien mitättömän pienen lukumäärän takia.

Suomenkielisistä osanottajista on yli ¾ maanviljelijäväestöä 

ja työläisiä. Keskiluokkaa taas on lukuisammin kuin korkea
koulusivistyksen saaneita. Varsinkin pääkokeessa on vielä vii
meksi mainittujenkin lukumäärä slatisliseen käsittelyyn riittävä. 
- Suomenkieliset vastaajat jakaantuvat jokseenkin tasaisesti yli
koko maan, lukuun ottamatta pohjoisimpia osia, joista heitä on
vähemmän. Ulkomailla ei kumpaankaan kokeeseen ole lähe
tetty kuin muutamia vastauksia.

Aineistosta on täytynyt jättää huomioon ottamatta noin 2 %
Syynä hylkäämiseen on useimmiten ollut se, että kuuntelijalta 
ovat kokonaan puuttuneet edellytykset oltaa merkitsevällä ta
valla osaa kokeeseen (kuuntelu on esim. aloitettu kesken koetta 
tai vastaajille annetut tehtävät käsitetty väärin). Mukaan otta

malta on tietysti myöskin jätetty ne tapaukset, joissa on ollut 
ilmeistä, ettei kuuntelija ole osallistunut kokeeseen vakavissaan. 

Siirryttäessä tarkaslelemaan kokeen eri yksityiskohtien tuotta
mia tuloksia kunkin puhujan osalta on huomattava, että vas
tauksiin aina sisältyy myös merkityksettömiä hajaääniä. Laa-. 
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jassa massakokeessa tulee mukaan jonkin verran tapauksia, 

.101ssa koetilanne yksityisen koehenkilön osalta on häiriintynyt, 

niin ettei pyydettyjen arviointien tekeminen ole ollut mah
dollista ( vastaanottohäiriöt, toisten henkilöiden liikkuminen 
kuunteluhuoneessa, heidän tekemänsä huomautukset yms.). 

Kokeen kannalta olisi tietenkin ollut edullisinta, ettii vastaajat 
olisivat jättäneet häiriintyneeseen kokeen osaan kuuluvat kysy

mykset vastaamatta. Molemmissa kokeissa kuuntelijoille ni

menomaan huomautettiin, ettei ole välttämätöntä vastata jokai
seen kilpailun kohtaan. Tämä maininta ei kuitenkaan ole ollut 
riittävän tehokas. Kuuntelijoilla on useimmiten ollut pyrkimys 
vastata kaikkiin kysymyksiin. Tämä on pääasiassa johtunut 

siitä, että koe oli järjestetty kuuntelijoiden keskeiseksi kilpailuksi. 

Koska virheelliset vastaukset palkintosijoja ratkaistaessa vain 
jätettiin huomioon ottamatta, vähentämättä niillä oikeiden vas
tausten tuottamaa pistemäärää, oli lähellä houkutus kilpailulip

puun jääneiden aukkojen täyttämiseen pelkästään arvaamalla. 
On myönnettävä, että kokeen kilpailuluonne tällaisenaan on 

mainitussa suhteessa ollut jossakin määrin haitallinen. Mitään 
ratkaisevaa merkitystä ei seikalla kuitenkaan ole. Tuloksia tar
kasteltaessa on vain muistettava, että jonkin vaihtoehdon saama 
suhteellisen pieni äänimäärä voi olla suurimmaksi osaksi täl
laisista syistä syntynyt ja siis merkityksetön. Toisaalta on kaik
l<iin kysymyksiin vastaamisesta ollut se etu, että voidaan yhtä 
suuren aineiston varassa tarkastella niitäkin tapauksia, joissa 

puheäänen ilmaisevuus on ollut vähäinen. Eri yksityiskohdissa 
saadut tulokset ovat näin paremmin verrattavissa toisiinsa. 

TULOKSET. 

Ikä. 

Tarkasteltaessa pääkokeen tuottamia tuloksia puhuja puhu
jalta huomataan, että äänet 1, 2 ja 7 on keskimäärin arvioitu 
jokseenkin tarkoin oikein. Myöskään 9:nnen puhujan kohdalla 
ei virhe ole suuri. Puhujien 3 ja 10 ikä on vahvasti aliarvioitu, 
4:n, 5 /6:n j a 8:n taas vastattu tuntuvasti todellista korkeammaksi. 

Aikaisemmissa vastaavissa kokeissa on jo huomattu, että tä
mänluontoisissa iänarvioinneissa on todettavissa tendenssi keski
ikään päin. PEARin käsityksen mukaan keski-ikää vanhemmat 
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henkilöt arvioidaan nuorenimiksi. kuin mitä he ovat ja samoin 
nuoret puhujat saavat vastaavasti keskimäärin todellista kor
keamman iän. Keski-ikäisillä puhujilla sen sijaan poikkesi hä
nen järjestämässään kokeessa vastattu ikä oikeasta milloin mi
hinkin suuntaan. Hän päätteli tästä, ettei mainittu tendenssi 
tällä ikäkaudetla sanottavasti vaikuta tuloksiin, vaan heilahtelut 
johtuvat tällöin pääasiallisesti kunkin yksilöllisistä ominaisuuk
sista.1 ·wienin kokeen kolmesta keski-ikäisestä puhujasta kaksi 
sai oikean arvioinnin. HERZOG kuitenkin pitää mahdollisena, 
että juuri tendenssi keski-ikää kohti tässäkin tapauksessa suu
relta osalta on määrännyt tuloksen.2 Vaikkakin tulos keski--ikäi
sillä puhujilla siis useimmiten muodostuisi näennäisesti oikeaksi, 
ei se silti rn.erkitsisi, että itse puheääni tässä ikäkaudessa herkem
min kuin muissa ilmaisisi iän. 

Helsingin kokeiden tuloksissa on mainittu tendenssi keski
ikään päin selvästi todettavissa etenkin molemmilla 70vuotiailla 
puhujilla. Kummallakin nim. on vastauksista laskettu keski
ikä tuntuvasti todellista ikää alempi. Täydennyskokeessa on 
kokonaan uusi kuuntelija-aines arvioinut näiden puhujien iän 
samoin. Ne muutokset, joita keskiarvoissa voi havaita, ovat niin 
pieniä, ettei niillä tässä yhteydessä ole merkitystä. Puhujat ovat 
tosin ikäisikseen suhteellisen reippaita, mutta heidän subjek
tiivista ikäänsä ei kuitenkaan voida katsoa niin paljon todellista 
alhaisemmaksi kuin vastaukset osoittavat. Toisin sanoen puhu
jien yksilöllisten ominaisuuksien avulla ei voida kokonaan se
littää mainittua poikkeamaa. Tendenssi keski-ikään päin on 
ilmeinen ainakin näissä tapauksissa. Mitä tämä tendenssi olen
naisesti on, jääköön toistaiseksi ratkaisematta. 

Ensi näkemältä tuntuisi luonnolliselta, että sama ilmiö selit
täisi myös puhujilla 4 ja 8 esiintyvät poikkeamat. Epäilemättä 
näin onkin asianlaita, mutta vain osaksi. Heidän arvioimisensa 
todellista ikäänsä vanhemmiksi on toisinaan tapahtunut myös 
muista syistä. 4:nnen puhujan kohdalla tämä syy sisältyy ko
keiden järjestelyyn. Kun sukupuolta koskeva kysymys poikkeuk
setta toistettiin muodossa: ))Onko puhuja mies vai nainen?)), 
kuuntelijoissa näyttää yleisesti syntyneen se ennakkokäsitys, 

1 T. H. PEAR, Voice and Personality. London 193r. S. 174 ss.
2 HERTA HERZOG, Stimme und Persönlichkeit. Zeitschrift för Psy

chologie r30 (1933), 316. 

2 - Puheäänen ilmaisevuus 
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Kuvio r. Puhujan ikä. 

Abb. 1. Alter des Sprechers. 

eltä kaikki puhujat ovat aikuisia henkilöitä. Tällainen asennoi

tuminen näyttää jossakin määrin estäneen äänen puolittain lap

sellisia piirteitä pääsemästä täysin oikeuksiinsa. Kun nämä 

piirteet eivät olleet erikoisen huomiota herättäviä, ne ovat tässä 

tilanteessa jääneet tehottomiksi, ja puhuja on ilmoitettu aikui

seksi, monta vuotta todellista ikäänsä vanhemmaksi. Ne kuun

telijat, jotka ovat saaneet varman vaikutelman suunnilleen 

oikeasta iästä, toisinaan ovatkin ehdotetuista vastaussanoista 

luopuen ilmoittaneet puhujan ))nuoreksi tytöksi )). Kuten jo mai

nittiin, ei tämä koejärjestelyyn sisältynyt harhaanjohtava seikka 

riitä kuitenkaan yksinään selittämään koko ikäpoikkeamaa. 

Puhujan 8 kohdalla taas on keski-ikätendenssin lisäksi ilmei

sesti otettava huomioon myös puhujan llsubjektiivinen ikäl>: 

hänen vaivautunut, alakuloissävyinen äänensä tuntuu todella

kin häntä vanhemman henkilön ääneltä. Mahdollisesti keski-
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ikätendenssin osuus on hänellä suunnilleen saman suuruinen 
kuin puhujalla 9, jonka iän yliarvioimiselle ei löydä selitystä 
mistään puheäänen erikoispiirteestä. 

Puhujiin 5/6 nähden on vaikeammin pääteltävissä, mistä 
iän yliarvioiminen on aiheutunut. Siihen on voinut osaksi vai
kuttaa puheäänen laatu, joka lähinnä viittaa jonkin verran 
puhujia vanhempaan henkilöön. Mahdollista on myös, että 
keski-ikätendenssi tässäkin tapauksessa on osaltaan vaikutta
nut tulokseen. Epäilemättä kuitenkin jo lähestytään aluetta, jossa 
sen osuus on vähäisempi. - Miltei samanikäisellä naispuhu
jalla 2 vastattu ikä onkin hyvin lähellä oikeata. Ainakaan 
mitään tuntuvampaa erikoisen nuorekasta äänensävyä ei tällä 
puhujalla ole, joten ei voi katsoa mahdollisen keski-ikätendens
sin tasoittuneen tällaisista syistä. Vain karkeimmissa arvioin
neissa on puhujan nopea lukutapa saattanut houkutella vastaa
jan alentamaan ikää. - Puhujilla 1 ja 7 - molemmat keski
ikäisiä - on saavutettu jokseenkin oikea tulos. 

Kuuntelijan vastaus rakentuu tämänlaatuisissa kokeissa suu
reksi osaksi välittömän ensivaikutelman varaan, etenkin kun 
puhujien lukemisaika samoin kuin vastaamiseen varatut väli
ajatkin olivat suhteellisen lyhyitä. Kuuntelijoille jäi sitä vähem
män mahdollisuuksia vastaustensa harkitsevaan pohtimiseen, 
kun eri puheäänten yksilölliset ominaisuudet eivät yleensä enää 
jälkeenpäin olleet riittävän tarkasti mieleen palautettavissa. 
Tällaisessa tilanteessa tuntuisi olevan hyvinkin mahdollista. 
että tulokset olisivat riippuvaisia myös vastaajan sukupuo
lesta. Lähinnä odottaisi tällöin naiskuuntelijoiden vastanneen 
oikeammin. Wienin kokeessa tulokset viittasivat siihen, että 
vähäinen tämänsuuntainen ero olisi olemassa. 

Lisävalaistuksen saamiseksi kysymykseen on kaikkien sekä 
pää- että täydennyskokeessa esiintyneiden puhujien osalta las
kettu erikseen mies- ja naiskuuntelijain lähettämien vastausten 
mukainen ikä. Tulokset osoittavat aivan vähäisen tämänsuun
taisen eron todellakin olevan olemassa. Lasketut keskiarvot 
eivät tosin milloinkaan poikkea paljon toisistaan. Jos näiden 
välisiä eroja verrataan niihin poikkeamiin oikeasta iästä, joita 
edellämainittu tendenssi keski-ikään on tuottanut vastauksiin, 
ne tuntuvat melkeinpä merkityksettömän vähäisiltä. Miesten 
ja naisten välillä havaittujen erojen säännöllinen suunta kiel-
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tää kuitenkin pitämästä niitä kokonaan merkityksettöminä. 
Pääkokeessa ovat naiset vastanneet poikkeuksetta oikeammin, 
mikäli eroa on olemassa. Täydennyskokeessakin se useim
missa tapauksissa on samansuuntainen: n a i s v a s t a a j i 11 a 
k e s k i arv o o n  l ä h e m p ä n ä  o i k e a ta. Nähtävästi 
siis naisilla keskimåärin on hieman paremmat (luontaiset) edelly
tykset tähän tehtävään. Miesten ja naisten välinen e r o o n  k u i
t e n k i n s a n g e n v ä h ä i n e n. 

Vaikka materiaalia tällä tavalla käsiteltäessä on jätetty huo
mioon ottamatta kaikki ne tapaukset, joissa vastaajan sukupuoli 
ei ole käynyt selvästi ilmi, voidaan tehdä se muistutus, ettei 
mies- ja naisvastaajien välinen raja ole vielä tällä täsmällisesti 
vedetty. Vastauspapereissa tosin silloin tällöin tapaa huomau
tuksen: »Tämä on minun mielipiteeni, muut olivat kyllä joissa
kin kohdissa eri mieltä.» Monesti ovat kuitenkin muutkin 
perheenjäsenet ottaneet arviointiin osaa eikä vastausta siis voida 
sijoittaa kumpaankaan ryhmään, vaikkakin se ehkä on lähe
tetty jonkun yksityisen perheenjäsenen nimissä. Useimmiten 
on tällaisen yhteisvastauksen todennäköisesti lähettänyt perheen
isä, jonka nimissä kuuntelulupakin on ollut. Tämä seikka on,, 
kaiketi osaltaan vaikuttanut myös siihen, että miespuolisten 
vastaajien luku on k honn�tl 2/s:aan koko vastanjamäärästä. 
Joka tapauksessa on k.uit nkin miesten ryhmiissä itsenäi ·esti 
vastanneiden mieskuuntelijain enemmistö. Naishenkilön nimissä 
lähetettyyn vastaukseen ei miehillä yleensä näytä olleen osuutta, 
vaikkapa se olisikin syntynyt usean kuuntelijan yhteistyöstä. 
Miesten ja naisten vastausten keskiero ei iänarvioinnissa siis voi 
olla kovin suuri, vaikka se edellä esitetyissä luvuissa esiintyisi
kin yhteisvastausten takia jossakin määrin tasoittuneena. 

Sukupuolten välisiä eroja lisäävästi on vaikuttanut osaltaan 
se seikka, että naisvastaajien joukossa on suhteellisesti runsaam
min I:n ja varsinkin II:n yhteiskuntaluokan vastaajia, joilla 
luokilla tulokset, kuten myöhemmin esitetään, yleensä ovat 
hieman oikeammat. 

Vastaaja-aines on tämänluontoisessa laajassa massakokeessa 
tietysti perin vaihtelevaa. Jotta jonkinlainen alaryhmittely olisi 
käynyt mahdolliseksi, pyydettiin vastaajia ilmoittamaan myös 
arvonsa tai ammattinsa. Valitettavasti ei tätä k hoitusta ole 
läheskään aina noudatettu. Usein on näin laita varsinkin pää-
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kokeessa. Ilmoitus saattaa myös olla niin ylimalkainen, ettei 
sen varassa voi suorittaa ryhmittelyä. Kuitenkin on ryhmitte
lyyn riittävästi niitäkin tapauksia, joissa vastaajan yhteiskun
nallinen asema ja sivistystaso käy ilmi kyllin selvästi. Pää
kokeesta on valittu jonkin verran toista tuhatta tällaista luotetta
vasti ryhmiteltävissä olevaa tapausta, jotka jakautuvat kuta

kuinkin tasan 3:een yhteiskuntaluokkaan. Taulukko 1 osoit
taa tulokset niiden puhujien osalta, joilla erot ovat suurimmat 

(I yhteiskuntaluokka = akateemisesti sivistyneet, II = keski
luokka, III = ruumiillisen työn tekijät). 

Ta u l u k k o  1. 

Tabelle I. 

Ikä yhteiskuntaluokkien I, II, III arvioimana. (Pääkoe) 

Altersschätzungen bei den Gesellschaftsklassen I, II, III. 
(Hauptexperiment) 

Puhuja 

1 Sprecher 
3 

1 
4 

1 

7 \� 
Todellinen ikä 1 
Wirkliches Alter 

70 
1 

15 
1 

39 
1 

70 

... 

;oj � I 56.G 22.t 39.4 55.1 
= -:i:: 
:::1 

11 
.::l II 55.6 23.3 39.9 54.7 1 '<:ei 

1� ' III 52.7 24.6 1 41.7 54.oi:.::, 

Taulukoissa esitetyissä tapauksissa on I:een yhteiskuntaluok

kaan kuuluvien vastaajien keskiarvo lähinnä oikeata ja III:een 
kuuluvien virheellisin. Erot ovat suunnilleen saman suuruisia tai 
joskus hieman suuremmat kuin aikaisemmin todetut miesten 
ja naisten väliset. Muilla puhujilla erot ovat yleensä pienempiä, 

mutta eivät ainoassakaan tapauksessa päinvastaissuuntaisia� 
Vastaavat luvut on laskettu myös täydennyskokeen tuotta

masta aineistosta. Koska tämä aineisto on pienempi, on ryhmitte
lyyn otettu mukaan miltei kaikki vastaukset. Ryhmittelyperuste 

on ollut sama, mutta yhteiskuntaluokkiin sijoittaminen on osit
tain ollut epävarmaa, minkä vuoksi eri ryhmien tulokset eivät 
tässä tapauksessa eroa toisistaan yhtä jyrkästi kuin pääkokecssa. 
Tulokset on esitetty· taulukossa· 2. 
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T a u l u k k o  2. 
Tabelle 2. 

Ikä eri yhteiskuntaluokkien arvioimana. (Täydennyskoe) 
Altersschätzimgen bei den Gesellsclwftsklassen I, II, III. 

(Ergänzungsexperiment) 

Puhuja 

�p recher

Tod 

Wir 

ell. ikä 
1 

kl. Alter 

1 

II 

III 
1 

11 

70 
1 

1 

53.9 

53.6 

52.o 

12 1:l 14 
i --�-· 

21 70 
1 

28 
1 

1 1 

32.4 55.6 34.9 

34.7 55.4 35.7 

35.s 1 54.2 35.s
1 1 

15 16 17 
1 

18 1 19 
1 

1 
1 

r 50 37 
1 

31 31 1 35 
1 1 
1 1 

1 
1 

1 
1 

47.2 1 55.5 ! 35.ö 29.1 i 24.5

48.6 
1 

54.9 

1 

34.3 31.4 26.4 

1 

i 
1 

48.6 56.7 
1 

35.s
1 

33.3 
1 

27.3 
j 

15:nnen puhujan kohdalla ovat I:n yhteiskuntaluokan vas
taajat saaneet keskiarvon, joka on hieman huonompi kuin 11:lla 
ja III:lla yhteiskuntaluok.alla. Puhuja 19 on III:een yhteiskunta
luokkaan kuuluvilta kuuntelijoilta saanut oikeimman arvioin
nin, I:een kuuluvilta huonoimman. 16:nnen-18:nnen puhujan 
kohdalla II yhteiskuntaluokka siirtyy ensimmäiselle sijalle. 
Tällaiset poikkeusluontoiset heilahtelut johtuvat osaksi ryhmien 
pienestä vastausmäärästä (I lk. = 89, II = 187 ja III = 475). 
Suurin piirtein näyttävät luvut kuitenkin aivan samaa kuin 
pääkokeessakin. 

Varsinainen vastausmateriaali ei suo mahdollisuuksia sen 
seikan arviointiin, mistä äsken todetut :yhteiskuntaluokkien 
väliset erot johtuvat. Ilmeistä kuitenkin on, että tendenssi 
keski-ikään päin on suurin III:lla yhteiskuntaluokalla. Myös 
täydennyskokeen puhujan 19 kohdalla saatu, ensi näkemältä 
oudolta tuntuva tulos on todennäköisesti ymmärrettävä tällä 
tavalla muodostuneeksi: hänen subjektiivinen ikänsä on 24-
25 vuotta. II:een ja III:een yhteiskuntaluokkaan siirryttäessä 
keskiarvo kasvaa keski-ikätendenssin osuuden tullessa suurem
maksi. - Kolme vuotta aikaisemmin yliopistossa toimeenpan
nussa kokeessa, jossa selviteltiin puheäänen ilmaisuarvoa, 
puhuja samoin arvioitiin tuntuvasti todellista ikäänsä nuorem
maksi, nimittäin 20vuotiaaksi. Vastausten keskiarvo poik-
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keaa siis kummassakin kokeessa samaan suuntaan ja edelli

sessä jokseenkin yhtä paljon kuin nytkin I:ssä yhteiskunta

luokassa, joka juuri onkin parhaiten verrannollinen silloiseen 

vastaaja-ainekseen. 

Voisi ajatella, että III:n yhteiskuntaluokan tulostasoa olisi 

osaksi alentanut vastaanottolaitteiden huonompi laatu. Wienin 

kokeessa esitettiinkin vastaajille myös kysymyksiä, jotka kos

kivat itse vastaanottolaitteita. Tulokset osoittivat kuitenkin, 

ettei näillä seikoilla ollut mitään suurempaa merkitystä. Hyvin 

ymmärrettävää onkin, että tyydyttävä äänen toisto enemmän 

riippuu vastaanottolaitteen käsittelystä kuin sen tehosta, var

sinkin jos ohjelma lähetetään sekä suurascman että useiden 

paikallisasemien kautta ja kuuluvuus siis yleensä on hyvä. 

Samaa puhuu myös se seikka, että täkäläisessä kokeessa 

usea ilmeisesti hyvinkin puutteellisissa oloissa elävä vastaaja 

on lähettänyt erinomaisen oikeaan osuvan arvioinnin. Vas

tauksen kauttaaltaan korkea taso sekä sattuvat lisähuomautuk

set osoittavat, ettei ole kysymys sattumasta, vaan että kuunteli

jalla on todella ollut korvaa kuulla. Milloin näin on, ei vaati

matonkaan vastaanottolaite estä hyvään tulokseen pääsemistä. 

lkävastausten hajaantuminen on ensi näkemältä jokseenkin 

normaali. Mies- ja naisvastaajille erikseen piirretyt hajaantu

miskäyrät ovat miltei tarkoin -;aman muotoiset. Myöskään 
muutoin ei ole olemassa mitään silmäänpistäviä erikoisuuk

sia. Kuitenkin on nähdäkseni syytii tarkastella lähemmin muuta

missa yksityistapauksissa esiintyviä ilmiöitä. - Hajaantumista 

esittävien kuvaajien kulmapisl�et )dustavat kukin viiden vuoden 

jaksoa, nim. 0:aan tai 5:een päättyvää vuosilukua sekä kahta 

tämän edellistä ja kahta jälkeistä vuotta. 

Puhujalla 1 muodostaa hajaantumiskäyrä kaksi lähekkäistä 

huippua, toisen 40 ja toisen 50 vuoden kohdalle. Tämä ei kui

tenkaan merkinne sitä, että käyrän muotoon olisi vaikuttanut 

kaksi erilaista tekijää. Se näet aiheutuu ilmeisesti siitä, että 

vastaajat alussa ovat käyttäneet enimmäkseen tasaisia kymmea

lukuja. Kun hajaantuminen on juuri tämän puhujan kohdalLi. 

jokseenkin suuri, on mainittu seikka tuottanut heikosti kak.;;i

huippuisen käyrän. Myöhemmin kokeen aikana on käytetty 

runsaammin muitakin vuosimääriä, minkä vuoksi ei kaksi

huippuisia käyriäkään ole enää syntynyt. Vain naisvastaajilla 
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ilmiö toistuu vielä puhujan �1 kohdalla, missä siihen niin ikään 
on ollut hyvät mahdollisuudet. 

Merkittävämmältä näyttää eräs toinen hajaantumiskäyrissä 
esiintyvä lievä epäsäännöllisyys. Käsittääkseni sen tarkastelu 
samalla on omiaan antamaan lisää valaistusta erääseen kysy
mykseen, joka edellä tahallisesti on sivuutettu, nimittäin mo
nesti mainitun keski-ikätendenssin syntyyn. Onko tämä ten
denssi jokin yhtenäinen tekijä, vaiko useiden erilaisten enemmän 
tai vähemmän satunnaista yhteisvaikutusta? Käsittääkseni jäl
kimmäinen vaihtoehto on oikeampi. Hajaantumiskäyrissä tulee 
ilmi eräs tämän yhteisvaikutuksen komponenteista, vieläpä sel
lainen, joka siinä useissa tapauksissa on suurimpana tekijänä. 

Jo HERZOG on sivumennen koskettanut nyt puheeksi otet
tavia seikkoja. Nähdäkseni hän kuitenkin, liian suppean 
materiaalin varassa työskennellessään, on jäänyt puolitiehen. 
Hän tarkastelee kolmea hajaantumiskäyrää, joista yksi esittää 
ikii.nsä puolesta oikein arvioitua puhujaa, toinen yliarvioitua 
ja kolmas suuresti aliarvioitua, ja toteaa, että käyrät eivät miten
kään eroa toisistaan. Tästä hän päättelee sekä oikeiden että 
virheellisten vastausten syntyneen samojen tendenssien tuloksina. 
Suomalainen materiaali, joka, mitä puhujien lukumäärään 
tulre, on kaksi kertaa Wienin koetta suurempi, mielestäni osoit-



25 

10 

50 

20 

10 

0 

10 lO so 50 60 70 80 V. J· 

Männcr Frauen 

Kuvio 3. 

Abb. 3. 

taa, että toisaalta oikein arvioituja ja toisaalta suuresti yli- tai 

aliarvioituja puhujia tarkoittavien vastausten välillä on usein 

selvä eroavuus. 

Tarkasteltaessa pääkokeen puhujan 1 O hajaantumiskäyrää 

huomataan, ettei se ole läheskään symmetrinen. Käyrän vasen 

sivu nousee loivasti, oikea sen sijaan laskee jyrkästi. Sama 

muoto on myös pääkokeen puhujan 3 hajaantumiskäyrällä. On 

ilmeistä, että tämä asymmetrinen muoto pääasiallisesti aiheutuu 

siitä seikasta, että huonot, sattumanvaraiset vastaukset ja 

tarkkojen huomioidentekijäin arvioinnit eivät sijoitu samalle 

alueelle. Jos puheäänen ilmaisevuus jonkun yksityisen kuunte

lijan osalta on ollut hyvin vähäinen, hänen vastauksensa on 

muodostunut enemmän tai vähemmän arvaamiseksi tai joka 

tapauksessa epäluotettaville perusteille rakentuvaksi. Näiden 

vastausten liikkuma-alueena on hyvin väljästi otettu keski-ikä. 

Kuinka karkeasta arvioinnista tällöin itse asiassa on kysymys, 

käy ilmi siitä, että esim. 70vuotias puhuja tällaisissa tapauk

sissa ilmoitetaan milloin 35-, milloin taas 50vuotiaaksi. 

Kaikille k1111ntelijoille on yhteistä, että puhujaa ei hevin ilmoi

teta aivan nuoreksi. Eiväthän esim. 15-20vuotiaat yleensä 

puhu radiossa, enempää kuin muutenkaan - erikoisia nuori

son tilaisuuksia lukuunottamatta - esiinny yleisölle. Käyttä

mättömäksi jää myös vanhuudenikä, johon niin radiossa esiinty

vien kuin yleensä väestön joukossa kuuluu vain pieni vähem-
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mistö. Ero osuvien ja epiitarkkojen vastaajien välillä on siinä, 

että edelliset sijoittavat vanhan tai nuoren puhujan ollessa 

kysymyksessä vastauksensa mahdollisimman lähelle tuota rajaa, 

jonka yli ei yleensä mennä. He ilmoittavat esim. 70vuotiaan 

55-65 vuoden ikäiseksi. Näistä vastauksista johtuu, että käy

rän huippu sijoittuu lähelle oikeata laitaa.

Jos taas voitaisiin tarkastella yksistään epätarkkoja vastauksia, 

hajaääniä, niin ne tuottaisivat aikuisilla puhujilla aina liki

pitäen saman keskiarvon, olipa kysymyksessä minkäikäinen 
aikuinen puhuja hyvänsä. Jos puhuja on todella keski-ikäinen, 

eivät tällaiset hajaäänet siis mainittavasti muuta käyrän muotoa 

eivätkä varsinkaan keskiarvoa, joka jää lähes oikeaksi. 

Nuoren puhujan ollessa kysymyksessä muuttuu hajaantu

miskäyrän muoto päinvastaiseksi. Tyypillisiä esimerkkejä ovat 

puhujien 4 ja 9 käyrät. Kummassakin tapauksessa hajaäänet 

kerääntyvät pääasiassa oikean iän yläpuolelle. Vaikkei niiden 

vastausten lukumäärä, joissa puhuja on ilmoitettu 30-40vuo

tiaaksi, sinänsä ole kovin suuri, ne kuitenkin tuntuvasti vai

kuttavat keskiarvoon, koska poikkeama oikeasta iästä niissä 

J.
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on varsin suuri eikä vastakkaisella puolella ole tasoittavia haja.

ääniä. -- Keski-ikäisen puhujan tyypillinen, varsin symmetrinen 

käyrä on esimerkiksi pääkokeen puhujalla 7. 

Jo pikainenkin silmäys esitettyihin käyriin riittää kuitenkin 

osoittamaan, ettei niitä poikkeamia, jotka tämän vastausaineis

ton keskiarvoissa tulevat esille, voida kokonaan selittää näillä tie

tyllä tavalla virheellisesti sijoittuvilla epätarkkojen kuulijoiden 

äänillä. Paremminkin on kysymys vain räikeimmistä tapauk

sista. Kuten jo huomautettiin, sama pyrkimys äärimmäisten ikä

arvojen välttämiseen esiintyy kaikilla vastaajilla, mikä kyllä on 

ymmärrettävääkin, koska loppujen lopuksi kaikki tässä tilan

teessa ovat ainakin jonkin verran epävarmoja. Eräänlainen 

varovaisuus pidättää vastaajaa ilmoittamasta korkeata ikää, 

vaikka hän äänestä sinänsä olisikin saanut vanhuuden vaiku

telman. Hän saattaa mainittuaan 70vuotiaan puhujan 60vuo

tiaaksi lisätä: ))Mahdollisesti hän on vieläkin vanhempi, mutta 

eiväthän 70vuotiaat enää juuri esiinny)). 

Jos puhujan yksilölliset ominaisuudet ovat sen laatuiset, 

että hänen puheäänensä selvästi tuottaa vaikutelman toisen

ikäisestä henkilöstä, saattaa tämä seikka olla riittävä kumoa

maan keski-ikätendenssin. Esimerkkinä tällaisesta tapauksesta 

voi mainita täydennyskokeen 35vuotiaan puhujan 19, joka 
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perin yksimielisesti on arvioitu 20-30vuotiaaksi. Hajaan

tumiskäyräkin saa tällöin pääosaltaan säännöllisen muodon. 

Hajaäänet tulevat näkyviin vain matalana sivukäyränä oikealla. 

Juuri tällaisia tapauksia näyttävät olleen ne Wienin kokeen 

puhujat, jotka edellä mainittiin. Koska nämä keski-ikätendens

sin kannalta tärkeimmät puhujat Wienin kokeissa olivat suun

nilleen keski-ikäisiä, ei käyrän muodon muuttuminen päässyt 

mainituissa kolmessa tapauksessa selvästi esille; todettavissa 
se kuitenkin on sikäläisessäkin materiaalissa esim. puhujan 

5 hajaantumiskäyrässä. 1 

Oman ryhmänsä virheellisten vastausten joukossa muodos

tavat ne tapaukset, jolloin puhujan sukupuoli on ilmoitettu vää
rin. Kuuntelijan koko asennoitus muuttuu tällöin olennaisesti 

toiseksi. Myöskin ilmoitetut ikäarvioinnit liikkuvat täydellisesti 

toisella alueella. Niinpä esim. pääkokeen puhuja 4, joka saa 

koko vastausaineiston varassa keski-iän 23. 7, tässä tapauksessa 

ilmoitetaan keskimäärin 17.4-vuotiaaksi. Mainittu keskiarvokaan 

ei vielä täysin kuvasta muuttunutta tilannetta. Se nousee ni
mittäin muutamien yksityisten vastausten takia, joissa ikä on 

arvioitu huomattavan korkeaksi (18-32 vuotta). Suhteellisesti 

1 HERZOG, main. kirj., s. 319.
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useimmat vastaukset ovat itse asiassa alueella 14-16 vuotta. 
Samoin puhuja 9, joka todellisuudessa oli 20vuotias, on niissä 
tapauksissa, joissa häntä on luultu miespuoliseksi, arvioitu suh
teellisesti useammin 12-17vuotiaaksi. Vaikka lisäksi on ilmoi
tettu hyvin korkeitakin vuosilukuja, aina 40 vuoteen asti, keski
arvo kuitenkin pysähtyy 19.1 vuoteen, sen sijaan että vastaava, 
koko materiaalin varassa laskettu keskiarvo on 23.8 vuotta. 

Ta u l u k k o  3. 
Tabelle 3. 

Iän arvioiminen erehdyttäessä puhujan sukupuolesta. (Pääkoe) 

Altel'sschätzungcn bei Gcschlechtsuerwechslung. (Hauptexperiment) 

Puh uja
1 

1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 
1 

5/6 
1 

7 
1 

8 
1 

9 
1 

10 S p r e c lz e r  
1 

i 

1 Todellinen ikä } 49 27 1 70 15 25 39 20 20 70 Wirkl. Alter . . . i ! 

1Kaikista vast. 
laskettu ikä l ! 

29.5 54.3 Gesclzätztes Alter, 1 46.2 28.3 54.9 23.7 31.1 41.3 23.s

alle Antworten J 
Virheell. suku, l

puol. ilmoit, 
Itav. vast. las, 

kettu ikä ... l 37.1 31.7 - 17.4 27.3 33.2 I 26.1 19.1 ! 
Gesclzätztes Alter f 

1 

1 

b. Gesclzleclztsver-
I 1 1 1 weclzslung . . . : 

PEARin kokeessa piti 8.1 % vastaajista 11 vuotiasta tyttöä poi
kana.1 Wienin kokeessa oli mukana 14vuotias tyttö, joka 
jo arvioitiin oikeammin; vain 1. 3 % vastaajista luuli häntä po
jaksi. 12vuotiasta poikaa sen sijaan piti 52.5 % vastaajista 
tyttönä.2 Helsingin kokeessa ei ollut aivan samassa iässä olevaa 
puhujaa. Vielä 15vuotias naispuolinen puhuja 4:kin on kui
tenkin toisinaan ilmoitettu miespuoliseksi (0.8 %). 20vuotias 
naispuolinen puhuja 9 on jopa hieman useammin joutunut sel
laisen erehdyksen kohteeksi (1.2 %). Muiden puhujien kohdalla 
on erehdysten lukumäärä mitätön. Kenenkään puhujan osalta 

1 PEAR, main. teos, s. 163.
2 HERZOG, main. kirj., s. 314 seur.
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eivät siis erehdykset ole olleet lukuisia, mikä onkin luon
nollista, koska kaikki esiintyjät (4. puhujana ollutta lukuunotta
matta) jo olivat sivuuttaneet puberteettikauden. Tästä syystä 
eivät väärin ilmoitetun sukupuolen yhteydessä esiintyneet, koko
naan eri linjaa kulkevat iänarvioinnit ole mainittavasti vaikutta
neet koko materiaalin varassa laskettuihin keskiarvoihin. 

Mies vai nainen? 
Mann oder F1·au? 

T a u l u k k o  4. 

Tabelle 4. 

Virheellisten vastausten lukuisuus. 
H äufigkeit falscher Antw01·ten. 

Puhuja - Sprec!zer

1 1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 2 3 4 

1 
5/6 7 8 

1 
9 10 

1 1 1 

% 

1 

% 

1 

% 

1 

% 

1 

% 

1 

% 

1 

% 

1 

% 
1 

0.2 0.1 0.o 0.s 0.2 0.1 0.4 1.2 1 0.o

Pituus. 

Pääkokeessa oli puhuja 1 pisin (182 cm). Pitkäksi voidaan 
myöskin katsoa vielä puhuja 7. Hän tosin on 5 cm edellistä 
lyhyempi, mutta hänet arvioidaan hoikan ruumiinrakenteensa 
takia silmämääräisesti miltei poikkeuksetta pitkäksi. Lyhyitä 
ta.as olivat puhuja 3 (164 cm) ja 10 (167 cm). Naispuhujissa ei 
ollut selviä pituuseroja. Pisin oli 9 (166 cm). Lyhyimmät olivat 
5/6 (157 cm) sekä 4 ja 8 (158 cm). Puhujasta 4 on kuitenkin 
huomautettava, että mainittu pituus ei ole lopullinen, koska 
hän edelleen on kasvuiässä. 

Ainoa puhuja, jonka yli puolet vastaajista on arvioinut pit
käksi, on 7. Runsas 1/3 on ilmoittanut hänet keskipituiseksi ja 
vain 1/10 lyhyeksi. Muiden puhujien osalta tulokset ovat var
sin kielteisiä. Puhuja 1, joka oli pisin, on saanut vain 9 % oikeita 
vastauksia. Yli 2/s kuuntelijoista on sijoittanut hänet keski
piluiseksi. Kaksosparikcista 8 ja 9, joiden välillä oli 8 cm:n 
pituusero, lyhyempi on arvioitu vain hieman useammin lyhyeksi. 
Keskipituisten kohdalla tulos tosin näennäisesti on sikäli oikea, 



Ta u 1 u k k o  /,5. 

Tabelle 5. 

Onko puhuja pitkä, keskipituinen vai lyhyt? 

Vastaus 

A11twort 

Körperlänge (gross, mittel, klein). 

:Vastaajan 
sukup. 

Geschlecht 
des 

1 2 3 

Puhuja 
S p r e c h e ',. 

4 5/6 1 7 Einsend. 
1 

--------�--;----'---'------'---
1 
1 

Pitkä 

Gross 

Keski-
pituinen 

Miltei 

Lyhyt 
Klein 

Miehet} 
Mä1111er 

Naiset } 
Frauen 

Miehet} 
Mä11ner 

Naiset } 
Frauen 

Miehet f 
Mä1111er 

Naiset } 1 
Frauen 

% % % % % 

1 

% 

9.o 18.2 30.G 29.4 3,1.ri 52.6

9.3 20.7 26.2 31.( 34.3 53.4 

69.9 1 53.5 j 42.5 51.5 42.4 37.5 

1 

66.1 50.6 42.7 50.9 43.7 35.5 

21.1 28.4 26.9 19.1 23.t 9.7 

24.G 28.s 81.l 18.t 1 22.o 11.2 J 

8 9 10 

% % 
1 

% 

20.4 25.2 I 21.9 

21.3 128.5 21.7 

45.1 54.1 52.9 

43.7 50.3 49.9 

34.5 20.s 25.2 
1 

35.o 21.2 j 28.5 

1 

että heidät on useimmiten ilmoitettu keskipituisiksi, mutta tälle 
ei voi antaa suurta merkitystä, koska äänet myöskin pitkillä ja 
lyhyillä puhujilla ovat voineet jakaantua samassa suhteessa. 

Puhuja 1 :n kohdalla lienee vastaajien harhaantuminen yhtey
dessä sen seikan kanssa, että useimmat heistä ovat arvioineet 
hänet tukevaksi (n. 72 %), jolloin arviointi ))pitkäll ilmeisesti 
on tuntunut oudolta. Lisäkuvauksissaankin vastaajat mainitsevat 
hänestä ensin tukevuuden; pituuden arviointi sen sijaan näyttää 
olleen johdannaisasemassa. Myöskin hänen syklotyymisen luonne
tyyppinsä ja useissa yksityiskohdissa lähinnä pylrnisen ruumiin
rakenteensa pohjalta lähdettäessä on luonnollista, että hänet 
on arvioitu joko keskipituiseksi tai lyhyeksi. 

Useimpien muiden puhujien kohdalla täytyy päätyä siihen 
käsitykseen, etteivät pituuserot ole kuvastuneet äänessä, vaan 
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ilmoitukset ovat enemmänkin arvaamista. Vastaajien epävar

muus ja varovaisuus on tällöin (varsinkin pääkokeessa) suun

nannut useimmat sijoitukset keskipituisten ryhmään. 

Täydennyskokeessa oli nimenomaan puhuja 12 pitkä (181 cm) 

ja hoikka. Hänet onkin 2/s vastaajista ilmoittanut pitkäksi ja 

vain harvat lyhyeksi. Yleensä eivät puhujien väliset pituus

erot kuitenkaan ole täydennyskokeenkaan vastauksissa tulleet 

ilmi. Miesten ja naisten välillä ei ole olemassa muuta mainit

tavaa eroa, kuin että miehet käyttävät vastauksissaan hieman 

runsaammin keskityyppiä. 

Puhujien pituutta koskeva kysymys on jäänyt kokeen vähim

min antavaksi yksityiskohdaksi. Osaksi tämä tosin on voinut 

johtua siitä seikasta, etteivät puhujien väliset pituuserot ole 

olleet erikoisen ilmeisiä, koska heitä valittaessa muita näkökoh

tia oli pidetty määräävämpinä. Kuitenkin voidaan todeta, että 

tulos on samansuuntainen kuin yliopiston psykologisessa labo

ratoriossa jo aikaisemmin saavutettu. 1 P i t k ä n p u h u j a n

a r v i o i v a t  kuu n t e l i j a t  u s e i m m i t e n  p i t k ä k s i, 

v a r s i n k i n, j o s  h ä n  s a m a lla o n  h o i k k a  t a i  l a i h a. 

T u k e v a t h e n  k i 1 ö t s i j o i t e t  a a n j o k o  k e s k i  p i

t u i  s t e  n t a i  l y h y i t t e n  r y h m i i n. M u i s s a  t apa u k

s i s s a  j ä ä v ät a r v i o i n n i t  s a t t u m a n v a r a i s i k s i  

j a  s u u n t a u t u v a t  s-.ivu t e k i j ä i n  vai k u t u k s e s t a  

h e 1 p o s t i h a r h a t e i 11 e. 

Tukeuuus - hoikkuus.

Kokeeseen sisällytetyt ruumiinrakennetta koskevat kysymyk

set oli laadittu pitäen silmällä KRETSCHMERin ruumiinraken

netyyppejä. Voi tosin pitää kyseenalaisena, onko mahdollista 

yksityisillä vastaussanoilla saada esille näitä tyyppejä edes liki

määräisesti. Antamalla kuuntelijoille lyhyet kuvaukset vaihto

ehtoisista tyypeistä, joiden välillä heidän olisi ollut ratkaistava, 

heidät epäilemättä olisi voitu ohjata merkitsevämpiin arvioin

teihin, joiden kosketus asianomaisiin tyyppeihin olisi ollut ldin

teämpi. Kun tämä ei kuitenkaan radionkuuntelijoille järjeste-

1 Y. S. Kosi<1Mrns, Kokeellisia tutkimuksia puheäänen ja luonteen 
suhteesta erittäinkin KRETSCHMERin tyyppejä silmällä pitäen. Ajatus 
VIII, 1936, s. 179. 
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tyissä kilpailuissa käytännöllisistä syistä ollut mahdollista, oli 
turvauduttava valinnaisiin vastaussanoihin. Suomenkielisen 
kokeen vastaussanoiksi valittiin 'tukeva', 'keskinkertainen' ja 
'hoikka'. Näistä ei varsinkaan ensin mainittu ole ollut kai

kille vastaajille samanmerkityksinen. Toisinaan vastaajat vaih

tavatkin sen 'tanakkaan', 'vanttcraan' yms. Ruotsinkielisessä 

kokeessa vastaavasti käytetyistä sanoista 'korpulent', 'vanlig', 
'mager' ensin mainittu on ollut osalle vastaajista vierasperäi

senä sanana outo, viimeksi mainittu taas typologiscsli epätarkka. 

1 

T a u l u k k o  6. 

Tabelle 6. 

Onko puhuja tukeva, keskinkertainen vai hoikka? 

1st der Sprecher dick, mittel oder hager? 

Vastaajan
Vastaus sukup. 

An twort Geschlecht 
des i 

Einsend. l 
i 1 

1 M!_eqet
} 

1 

Tukeva Manner 
Dick Naiset 

} Frauen 

Keskinker, 
Miehet

}
tainen Männer 

Mit tel Naiset 
}Frauen 

Hoikka
Miehet 

}Männer 

Hager Naiset \
Frauen) 

1 
1 

2
1 

% o/c 

72.2 7.2

71.7 6.1

20.3 30.7

21.3 26.4

7.7 62.o

7.1 1 
67.3 1

i 1 

3

% 

77.5

76.3

16.9

18.s

5.7

4.9 

1 

Pu h u j a
Spre c he r

4
1 

% 

' 7.4

12.1

28.2

26.9

64.4

61.o

5/
6

1 
7

1 
8

1 

% 1 % % 

1 1 

27.9 46.3 15.7

26.G 43.7 14.1

39.o 40.1 29.1

40.4 40.1 28.7

33.1 13.6 55.2
i 

33.6 1 16.1 1 57.2 1 

1 1 i 

9

% 

8.2

6.7

31.2

27.s

60.6

65.6

1 
10 

% 

75.6

75.4

16.s

18.1

7.6

6.6

Jo ensi silmäyksellä huomaa taulukosta 6, että kuuntelijat 

ovat tunteneet liikkuvansa varmemmalla pohjalla kuin edelli

sen kysymyksen ratkaisussa. Jatkuvasti korkeita keskiryhmän 
prosenttilukuja ei eniiä esiinny, vaan päinvastoin äärimmäistyy-

3 - Puheäänen ilmaisevuus 
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pitkin saavat usein ääntenenemmistön. Kaikki kolme pääkokeen 
'tukevaan' tyyppiin luettavaa puhujaa (1, 3 ja 10) on selvä 
enemmistö ('114 kaikista vastaajista) sijoittanut oikeaan ryhmään. 
Hoikaksi heidät on arvioinut vain 5-8 % vastaajista. - 7 :nnen 
puhujan kohdalla on suurin osa äänistä jakautunut likipitäen 
tasan ryhmiin 'tukeva' ja 'keskinkertainen'. 

N aispuhujien osalta eivät tulokset enää ole yhtä myönteisiä. 
Hyvin leptosomisten 5/6:n kohdalla ovat äänet menneet hajalle. 
Ikäisekseen jokseenkin tukeva 9 on arvioitu useimmiten hoi
kaksi, vieläpä selvemmin kuin kaksossisarensa, joka todelli
suudessa on ruumiinrakenteeltaan keskinkertainen. Näin ollen 
ei voi antaa kovin suurta merkitystä sille, että puhuja 2 kylläkin 
on arvioitu oikein. 

Pääkokeen varassa voisi ylimalkaisesti sanoa, että vastaajat 
tällaisen tehtävän saadessaan pyrkivät arvioimaan miespuhu
j at tukeviksi, naispuhuj at hoikiksi. Täydennyskokeen tulokset 
kuitenkin osoittavat, ettei näin pääteltäessä tehtäisi kuunteli
joille täyttä oikeutta. Pääkokeen puhujat 3 ja 10 on täydennys
kokeessakin arvioitu oikein, samoin molemmat uudet pylmis
tyyppiset puhujat 15 ja 16. Erikoisesti on huomattava, että 
täydennyskokeen leptosominen puhuja 12 on vain ani harvoin 
arvioitu tukevaksi. Miltei kaikki vastaajat ovat ilmoittaneet 
hänet joko 'laihaksi' tai 'tavalliseksi'. Lähinnä keskiryhmään 
kuuluvat 17 ja 18 on 1nyös useimmiten arvioitu oikein tai 
toisella sijalla laihaksi. Kaikki vaihtoehdot ovat siis miehillä 
päässeet käytäntöön. Puhujalla 7 aikaisemmin todettu puolit
tain virheellinen tulos ei näin ollen liene johtunut mistään yli
malkaisesta tendenssistä ilmoittaa kaikki miespuhujat tuke
viksi. Yhtä hyvin se voi kuvastaa puhujan atleettisvoittoista ruu
miinrakennetta. 

N aispuhujilla on kuitenkin tilanne täydennyskokeessakin säily
nyt yhtä epämääräisenä. Tukevaksi arvioimista ei nytkään 
esiinny, vaikkakin puhuja 19 on ruumiinrakenteeltaan pylrninen. 
Vastaukset eivät muutenkaan vastaa todellisuutta, sillä niin hy
vin pyknikko 19 kuin varsin laiha ja kapcarakenteinen 14:kin 
on useimmiten arvioitu 'tavalliseksi' ja toisessa sijassa 'laihaksi'. 

Vastaussanat ovat ilmeisesti tuottaneet tilanteen, joka ei ole 
ollut sama mies- ja naispuhujille. Mies puh uj ien o s a  1 t a  
on k ä y t e t t y  k a i k k i a  v a s t a u s s a n o j a  j a  y l e e n s ä  
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v a s t a t t u  o i k e i n. N a i s p u 11 uj i l l e e i v ä t  v a s t a a
ja t m i s s ä ä n  t a p a u k s e s s a  o l e  h a l u n n e e t  a n t a a  
a t t r ibu u t t i a  't u k e v a'. 'K e s k i n k e r t a i s t a' j a  
'h o i k k a a' 1 i e n e e n i i n i k ä ä n k ä y t e t t y v a i  h t e-
1 e v i s s a m e r k i t y k s i s s ä. Tilanne on naispuhujien 
osalta lisäksi ollut sikäli epäedullisempi, että suurin osa heistä 
oli nuorehkoja, joten ruumiinrakennetyyppi ei heissä vielä ilmen
nyt yhtä selvästi kuin myöhemmällä iällä saattaa olla laita. 
Tästä kaikesta johtuu, e t  t e i  v ä t t u I o k s  e t  n a i s e s i  i n
t y j i e n o s a I t a v a s t a a t o d e 11 i s t a r u u m i i n
r a k e n  n e t  y y p p i ä. Yleensä on (sukupuolesta riippu
matta) todettavissa, ettei nuoreksi arvioitua puhujaa hevin 
ilmoiteta 'tukevaksi'. 

Puhujan toimiala. 

Puhujan ammattia koskevaan kysymykseen olisi tietysti voitu 
jo alun perin liittää lähempiä ohjeita, esim. mainitsemalla joita
kin yleisluontoisia ammattinimityksiä (ruumiillisen työn te

kijä, akateemisen sivistyksen saanut virkamies jne.). Paitsi 
sitä, että vastaajan huomio täten ehkä jonkin verran olisi saatu 
suunnatuksi eri ammattien olennaisiin eroihin, olisi vastausten 
tilastollinen käsittely näin epäilemättä tullut yksinkertaisem
maksi. Koska koe meikäläisissä oloissa oli ensimmäinen laa
tuaan, ei tällaiseen menettelyyn haluttu turvautua. Jättämällä 
kuuntelijoille kokonaan vapaat kädet tässä suhteessa haluttiin 
hankkia jonkinlainen yleiskäsitys vastausten moninaisuudesta 
ja karakteristisimmista yksityisistä ammattialoista. Näin han

kittujen suuntaviivojen varassa näytti paremminkin mahdolli
selta vastaisuudessa turvautua sopiviin ammattityyppeihin. 

Eri ammattinimityksiä on niiden esiintymislukuisuutta las
kettaessa vain varovasti yhdistelty. Ne varaukset ja selittelyt, 
joita kuulijat toisinaan ovat liittäneet varsinaiseen vastaussa
naansa, ovat tuoneet merkitsevää lisävalaistusta tulkinnanva
raisiin tapauksiin. Esikäsittelyssä saatujen tulosten nojalla on 
edelleen suoritettu ryhmittelyjä. Näin on loppujen lopuksi 
päädytty seitsemään eri ammattiryhmään, jotka kaikki ovat 
toisistaan melkoisen selvästi eroavia, samalla kun kuhunkin 
ammattiryhmään sisältyvien yksityistapausten välillä kuitenkin 
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vastaajien enemmistön käsityksen mukaan on tavalla tai toisella 

olennaista yhtäläisyyttä. 

Lopullisten, seuraavassa tulosten arv10mnissa käytettyjen 

ammattiryhmien sisällys käy parhaiten ilmi seuraavasta luette

losta, jossa (suunnilleen lukuisuusjärjestyksessä) mainitaan 

useimmin esiintyvät vastaussanat. 

A. Miespuolisista puhujista: maanviljelijä, (talon)isäntä. Nais

puolisista puhujista: emäntä, perheenäiti, sairaanhoitajatar. 

B. Varsinaiset ruumiillisen työn tekijät: työmies, tehtaalai

nen, palvelijatar, tarjoilijatar, autonkuljettaja, työnjohtaja, mont
tööri, poliisi. 

C. Ylemmät, lähinnä korkeakoulusivistyksen omaavat virka

miehet: oppikoulunopettaja, tiedemies, insinööri, toimittaja, 
maisteri, pappi, lääkäri, ylempi liikemieskunta, liikkeen- tai 

toimistonjohtaja. Tähän ryhmään on myöskin luettu kansakou

lunopettaja, koska suuri osa vastaajista on arvioinut puhuja 

1 :n oppi- tai kansakoulunopettajaksi tai vain opetustointa har

joittavaksi hänen »opettavan äänensävynsä» nojalla. Muilla 

puhujilla esiintyy opettajan ammatin eri tapauksia suhteelli

sen vähän. 

D. Konttoristi, virkailija (jälkimmäinen enimmäkseen nais•

puhujista). 

E. Liikeapulainen, myyjätär, pikkukauppias, ompelijatar.

F. Koululainen, opiskelija, myös opiskeleva ylioppilas.

G. Taiteilijat (näyttelijä, soittotaiteilija, kirjailija, laulaja).

Ensimmäisen puhujan on yli puolet kaikista vastaajista si

joittanut oikeaan ammattiryhmään C. Virheellisten ammatti

ryhmien joukossa ansaitsee huomiota vain ryhmä B. Vaikkakin 
sen saama äänimäärä on vähemmän kuin ¼ kaikista anne

tuista äänistä, ilmiö sittenkin tuntuu oudolta, koska puhujan 

puheäänessä ja esitystavassa ei mikään viitannut ruumiillisen 

työn tekijään. Selitys on lähinnä etsittävä siitä seikasta, että 

tämä ammattiryhmä on suurin itse vastaajien joukossa. Työ

läispiireihin kuuluvien vastaajien on monestikin ollut vaikeata 

nimetä henkisen työn alalle kuuluvia ammatteja, koska monet 

niistä ovat olleet heille outoja. On myönnettävä, että puhujien: 

valinta tältä kannalta katsoen oli yksipuolinen, koska yhdek
sästä puhujasta vain yksi oli varsinaisen ruumiillisen työn tekijä. 
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Kuvio 8. Puhujan ammatin arvioiminen. (Musta= oikeat vastaukset, 

viivoitettu = puolittain oikeat, valkeat= virheelliset.) 

Abb. 8. Beruf des Sprechers. (Schwarz = richtige, schraffiert = halbrichtige,

weiss = fa!sche Antworten.) 

Näin ollen onkin ymmärrettävää, että ammattiryhmä B on kai
killa niilläkin puhujilla, jotka eivät kuulu tähän ryhmään, saa
nut verraten suuren osan äänistä (8-28 %). 

Tässäkin tapauksessa on huomattava, että vastausaineisto 
aina sisältää jonkin verran myös merkityksettömiä hajaääniä. 
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1 

Ta ul ukko 7. 

Tabelle 7. 

Eri ammattiryhmien suhteellinen csiinlymislukuisuus 

vastausaineistossa. 

H äuf igkeitsvel'hältnisse del' vel'schiedenen Beruf'sgmppen 

im Antwol'lmalel'ial. 

Vastaajien Ammatt iryhmä 
Puhuja sukupuoli 

Be rufsgruppe 

Sprecher Geschlecht 
der 

1 1 1 1 1 

! 

A B C D E F 1 
Eznsender 1 

% % % % % % 

Miehet 
} 5.6 23.9 55.o 5.o 5.1 0.4 Männer 

1 Naiset l 
Frauen f 

6.9 20.2 58.o 5.s 5.3 0.2 

Miehet 
} 5.6 11.o 19.s 306 18.7 6.G

Männer 
2 Naiset 

} 7.o 8.3 20.7 34.9 15.6 7.7 
Frauen 

Miehet 
} 13.9 27.7 411.4 2.9 7.6 0.1 

1 Männer 

1 

i 
3 Naiset 

}
1 

1 1 10.7 26.s 50.o 3.o 1 5.9 0.1 
Frauen 

Miehet 
} 4.4 10.5 12.2 17.7 17.1 32.s

Männer 
4 Naiset 

} 2.6 7,9 14.7 111.s 19.6 33.s
Frauen 

Miehet 
} 17.t 17.B 20.1 19.4 14.6 5.o

Männer 
515 Naiset l 16.3 14.6 19.2 20.7 16.9 5.6 

Frauen J 

Miehet l 3.5 31.2 49.4 3.7 6.3 0.4 
Märzner f 

7 
Naiset l 4.3 28.2 50.9 2.s 6:1 0.1 
Frauen 

Miehet 
}

1 

1 

16.5 23.1 15.4 19.3 1:l.2 1 8.2 
Männer 1 

1 

8 Naiset 
} 14.9 9.B15.9 18.6 16.7 19.2 

Frauen 

Miehet 
} 4.2 11.2 12.o 17.s 17.3 29.1 

Männer 

Naiset 
} 31.4 4.2 11.o 13.o 16.5 16.'1 

Frauen 

Miehet 
} 7.6 18.s 54.7 3.3 8.9 0 

Männer 
10 

Naiset 

} 4.s 0.l9.2 20.4 59.2 1.6 
Frauen 

G 

% 

4.9 

3.G

7.7 

6.o 

3.J

:l.5 

5.4 

6,f> 
1 

5.9 

6.8 

5.G

6.9 

4.2 

4.8 

8.3 

7.5 

6.6 

4.7 
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On siis odotettavissa, että muuten yleisesti esiintyvät ammatti
ryhmät tästä syystä eivät jää kokonaan vaille ääniä sellaisissa
kaan kohdissa, joissa ne ovat todellisnuUa vastaamaltornin. 
Jos 70vuotias puhuja ilmoitetaan koululaiseksi 1ai opiskeli
jaksi, on kysymys karkeasta virheestä. Sellaisia tapauksia 
esiintyykin vähemmän kuin yhdessä tapauksessa tuhannesta. 
Sen sijaan on epäilemättä miespuhuja, jonka ammatista kuunte
lija ei syystä tai toisesta ole saanut mitään mielikuvaa, tuntu
vasti useammin jälkeenpäin suorastaan arvatlu maanviljelijäksi, 
työmieheksi, virka- tai liikemieheksi. Yleissilmäys eri ammatti
ryhmiä esittäviin graafisiin kuvioihin osoittaakin, että näillä 
ammattiryhmillä aina on vähintään muutaman prosentin ääni
määrä. 

Myöskin puhujalla 2 on oikea ammattiryhmä D saanut suu
rimman äänimäärän ja puolittain oikea C toiseksi suurimman. 
17 % vastaajista on sijoittanut puhujan ammattiryhmään E, 
johon kuuluvilla toimialoilla hän ei ole työskennellyt ja joissa 
hän tuskin viihtyisi. Tämä prosenttiluku tuntuu tosin ensi näke
mältä suurehkolta, mutta käy kuitenkin ymmärrettäväksi, jos 
sitä verrataan nrniden naispuhujien vastaaviin äänimääriin. 
Tällöin huomataan nimiltäin, että kaikilla kuudella naispuhujalla 
(2, 4, 5/6, 8, 9) ammattiryhmä E on saanut miltei saman
suuruiset äänimäärät (1:l-20 %). Vain miespuhujat on sijoi
tettu mainittuun ammattiryhmään selvästi harvemmin (5-9 %) . 

. Ilmeisesti siis on tässäkin suurelta osalta kysymys vain arvui
lun tuottamista äänistä. Niitä saattaa nimenomaan naispuhujilla 
esiintyä samassa ammattiryhmässä enemmän kuin micspuhu
jilla, koska kysymykseen tulevien eri ammattialojen lukumäärä 
edellisillä on ollut tuntuvasti pienempi ja sattumanvaraisten sijoi
tusten hajaantuminen on sen vuoksi toisenlainen. 

3:nnella puhujalla on oikea ammattiryhmä C saanut niin 
ikään selvästi suurim1nan äänimäärän. Runsaasti ¼ vastaa
jista on kuitenkin pitänyt häntä ruumiillisen työn tekijänä. 
Jälkimmäistä sijoitusta on pidettävä kokonaan virheellisenä. 
Paitsi niitä syitä, jotka mainittiin jo ensimmäisen puhujan koh
dalla ja jotka varsinkin kaikilla miespuhujilla ovat tuntuvasti 
lisänneet ammattiryhmään B suuntautuneiden sijoitusten luku
maaraa, on tässä tapauksessa vielä puhujan hidas lukutapa 
johtanut osan vastaajista harhaan. Varsinkin milloin puhuja 
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on ilmoitettu keskimääräistä nuoremmaksi, tällaiset virheelliset 

vastaukset ovat yleisiä. Samantapaiset syyt ovat epäilemättä 

lisänneet ammattiryhmän A saamaa äänimäärää. 

4:nnen puhujan kohdalla on tilanne kahdestakin syystä ollut 

omiaan tuottamaan runsaasti virheellisiä vastauksia. Osa kuun

telijoista on epäröinyt ilmoittaa puhujan koululaiseksi tai opis

kelzjaksi, koska nimenomaan oli kysytty hänen ammattiaan. 

Kun puhuja lisäksi usein arvioitiin tuntuvasti todellista ikäänsä 

vanhemmaksi, kävi mahdottomaksi pitää häntä koululaisena. 

Päinvastoin oli mainittu ilmiö omiaan tuottamaan vastauksia, 

joissa hänet sijoitettiin käytännöllisen elämän eri aloille. Pu

hujan sijoittamista ammattiryhmään E, joka on saanut toiseksi 

snurimrnan äänimäärän, ei suinkaan voi pitää täysin v�iäränä, 

sillä hänellä on epäilemättä täydet edellytykset menestyä käy

tännöllisillä toimialoilla. Tuntuukin näin ollen miltei yllätlii

vällä, eltii oikea ammattiryhmä kaikesta huolimatta on saanut 

selvästi suurimman äänimäärän. 

Varsin mielenkiintoinen tilanne on syntynyt puhujien 5 /6 

kohdalla. Näillä puhujillahan ei ole mitään varsinaista ammat

tia, eivätkä myöskään heidän taipumuksensa ja harrastuksensa 

erikoisemmin viittaa millekään tietylle toimialalle. Tässä mie

lessä tulos vastaakin sangen hyvin todellisuutta. Kaikki viisi 

ensimmäistä ammattiryhmää on mainittu verraten usein, mutta 

mikään niistä ei saavuta ehdotonta etusijaa. Useimmat varsi

naiset virhesijoitukset ovat suuntautuneet ammattiryhmään C, 

johon puhujia ei missään tapauksessa voida lukea. 

Puhujat 7 ja 8 ovat ainoat, joiden kohdalla pääkokeen tu
lokset tuntuvasti poikkeavat todellisesta asiantilasta. Tasan 
puolet vastaajista on sijoittanut puhujan 7 ammattiryhmään C. 

Tällainen vastaus on tosin väärä, mutta ei kuitenkaan niin 
karkeasti kuin ensi näkemältä tuntuu. Kuten edellä mainittiin, 

on puhuja keskitason työmiestä kehittyneempi ja tottunut esiin

tymään. Hänen äänensä ja täsmällinen esiinlymistapansa ovat 
niin ikään johtaneet kuulijoita harhaan. C:n suurimman ala

ryhmän muodostavat ne vastaukset, joissa puhujaa on pidetty 

liikemiehenä. Verraten usein hänet on myös arvioitu upseeriksi 

Varsinkin jos lukemisessa esiintyneet virheet ovat jääneet kuun

tclijalta huomaamatta, on hyvin ymmärrettävää, että on päädytty 

Uillaisiin sijoituksiin. 
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Puhujan 8 kohdalla on useimpien kuuntelijoiden mielessä 

muodostunut kuva melkoisesti vanhemmasta henkilöstä. Kui
tenkin on tämä todellisuuden vastainen kuva sitten jäänyt jolla

kin tavalla ristiriitaiseksi tai epämääräiseksi. Puhujan ammatin

kin arvioimisessa tulee ilmi eräänlainen avuttomuus, joka on 
vienyt siihen, ettei mikään ammattiryhmä ole saanut ratkaisevaa 
äänten enemmistöä. Melko usein puhuja on päätelty >>paljon 

kärsineeksi, ennen aikojaan vanhentuneeksi perheenäidiksi)) 

tai ruumiillisen työn tekijäksi. Kuitenkin saavat myös ammatti
ryhmät C, D ja E suunnilleen yhtä paljon ääniä. Yleiskuva 
muodostuu näin ollen samanlaiseksi kuin puhujilla 5/6. 

Puhujalla 9, joka on arvioitu kaksossisartaan nuoremmaksi, 
kohoaa oikean ammattiryhmän äänimäärä jo suurimmaksi, 

vaikkakin -� kuten yleensä naispuhujien ollessa kysymyksessä 

- usein on mainittu myös ryhmiin D ja E sisältyviä toimi
aloja. Viimeksi mainittua voi pitää ainakin puhujan luonne
tyyppiä vastaavana, koskapa sen edustamilla aloilla lähinnä
kysytään luontevaa syklotyy1nistä suhtautumista ihmisiin.

Puhujalla H) kuvion yleismuoto on silmäänpistävän saman
lainen kuin l :llä. Eroa kuitenkin on olemassa, vaikkakaan se 

ei tule kuviossa näkyviin. Ammattiryhmä C sisältää puhujalla 
10 vähemmän mainintoja opettajan toimialasta. Hänellä ei 

ollut )) opettavaa äänensävyä)). Sen sijaan mainitaan useammin 

(toimiston) johtaja tai joku ylempi virkamies. Ilmeinen yhtäläi
syys on myös puhujien 10 ja 3 välillä. Edellinen vain sijoi

tetaan harvemmin maanviljelijäksi tai ruumiillisen työn teki
jäksi. Tulos muodostuu näin vielä tarkemmin todellisuutta vas

taavaksi. Oikean ammattiryhmän saama äänimäärä on kolme 
kertaa suurempi kuin lähinnä suurimman. 

Kun täydennyskoe käytännöllisistä syistä oli suoritettava 
vain muutamaa päivää pääkoetta myöhemmin, ei jälkimmäi

sen tuottamia tuloksia vielä voitu käyttää hyväksi täydennys

koetta järjestettäessä. Epäilemättä olisi ollut eduksi, jos täy
dennyskokeen puhujien väliset erot olisivat olleet jyrkemmät. 
Olisi myös ollut syytä ottaa mukaan muutamien nyt kokonaan 

sivuutettujen ammattialojen edustajia. Useamman kuin yhdeksän 
puhujan sijoittaminen yhteen kokeeseen oli kuitenkin mahdo

tonta. Kaikesta huolimatta on täydennyskoe saattanut tulosten 
käsittelyn huomattavasti luotettavammalle pohjalle. 
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Yleensä voi sanoa pääkokeessa todettujen seikkojen tule
van ilmi myös täydennyskokeen tuottamaa aineistoa' tarkas
teltaessa. Tässä yhteydessä on kuitenkin erikoisesti syytä 
muutamaan vertailuun. Pääkokeen puhuja 3 on täydennysko
keessa saanut vielä runsaammin oikeaan ammattiryhmään si
joitettavia vastauksia. Ainakin melkoiselta osaltaan tämä ilmiö 
selittyy sillä, että puhujan hitaanlainen lukutapa ei täydennys
kokeessa toisenlaisessa yhteydessä kuultuna ollut yhtä silmään
pistävä, ja hänet on sen vuoksi harvemmiri arvioitu ruumiilli
sen työn tekijäksi. Pääkokeen puhuja 10 taas on täydennys
kokeessa tuottanut oikeita vastauksia vähemmän, koska häntä 
tällä kerralla on enemmän verrattu edelliseen puhujaan, jona 
nyt oli mieshenkilö ja joka luki hyvin sujuvasti. Lisäksi hän 
itse luki hiukan epävarmemmin kuin pääkokeessa. On ilmeistä, 
että tällaiset muutokset kuvastuvat melko herkästi vastaus
aineistossa. 

Täydennyskokeeseen oli varta vasten koetettu hankkia sel
vemmin ruumiillisen työn tekijöitä edustava puhuja kuin pää
kokeen puhuja 7 oli ollut. Epäilemättä olisi nyt esiintynyt puhuja 
täysin normaaleissakin olosuhteissa saanut paljon paremmin 
oikeaan osuneen arvioinnin. Kun lisäksi koetilanne muodostui 

hänelle epäedulliseksi, tulokset muodostuivat vielä jyrkemmin 
pääkokeen vastaavista äänimääristä eroaviksi. Täydennyskokeen 
puhuja 16 on näin saanut ratkaisevasti suurimman äänimäärän 
juuri ammattiryhmässä B. 

Puheääni ei yleensä voi paljastaa yksilön toimialaa yksityi

siä ammatteja myöten. Tätähän ei ole syytä odottaakaan, koska 
useat ammatit saattavat luonteeltaan olla samanlaisia. l\Iutta 
koska henkilölle soveltuva mmnatli riippuu hänen sielullisruu
miillisesta rakenteestaan ja puheäiini ilmentföi UiHi, p u h u  j a n 
a m m a t i n  y l e i s l a a t u  melkoisessa määrin o n  p ä ä t e l ti:i
v i s s ä h ä n e n p u h e ä ä n e s t ä ä n. Sitä todistavat selos

tettavan kokeen tulokset, joissa oikea ammattiryhmä useim
missa tapauksissa on saanut selvästi suurimman äänimäärän. 
Ellei puhuja edusta mitään nimenomaista ammattityyppiä, tai 
jos koetilanne on ristiriitainen tai tuntuvasti häiriintynyt, joko 
ei saada mitään enemmistöryhmää tai puheäänen varassa suori
tettu arviointi joutuu kokonaan harhateill0. 
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Luonnelyyppi. 

Puhujia valittaessa pidettiin tärkeimpänä näkökohtana heidän 
luonnetyyppiään. Pyrittiin nimenomaan siihen, että suurin osa 
heistä olisi selvästi edustanut KRETSCHMERin tyyppejä. Jotta vas
tausmateriaalikin olisi muodostunut mahdollisimman käyttökel
poiseksi, muovailtiin luonnetyyppiä koskeva tiedustelu kahdeksi 
erilliseksi kysymykseksi, jotka kumpikin sisälsivät kaksi vaihto
ehtoa. Toisessa kysymyksessä tahdottiin samalla hankkia ala
ryhmittelyn mahdollisuus ehdottamalla neljää eri vastaussanaa. 
Menettely osoittautuikin tarkoituksenmukaiseksi. Vaikkakin 
attribuutit 'luonnollinen' ja 'sujuva' molemmat ilmaisevat syklo
tyymistii' luonnetyyppiä, vastaajat ovat käyttäneet niitä jonkin 
verran eri merkityksissä. Vielä selvemmin on näin laita sano
jen 'kiusaantunut' ja 'kankea'. 

T a u l u k k o  8. 

Tabelle 8. 

Onko puhujalla paljon vai vähän sellaisia ystäviä, joiden 
seurassa hän hyvin viihtyy? 

Hat der Sprecher viel oder wenig Fuimde, in deren 

Gesellschaft er sich wohlfiihli? 

1 Vastaajan I p u h u j a 
Vastaus I sukup. i S p r e c h e r Arztwort \ Geschlecht !---- - ---- -�-�--�-� --c- --

____ l_e_i_,�_!%_rz_d_ . ..;.
l 
__ '--2-"'.-_3_�_4_- -:--

5
_1_5

-;-
-

7
-f-8--;--

9
-:--1-

0
_

Paljon
Viet 

Vähän 
Werzig

Miehet}Mänrzer 
Naiset lFrauen 1

% 

45.3 

44.7 

Miehet 
} 54_7Männer 

Naiset } 55.3Frauen 

% % 

64.5 i 53.2 

63.s 54.r;

35.5 46.9 

36.2 

% % % % % % 

79.9 47.o i 67.s 77.7 1 60 4 
1 

79.o 44.7 67.7 28.o 76.& 61.o

20.2 53.o

1 21.o
1 

55.3 

32.7167.G 22.3 39.G 

1 1 

32.s 

I 
72.o 23,5

\ 
39.o \
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Kaikki vastaajat eivät ilmeisestikään ole saaneet täyttä otetta 
tehtävästä, jossa yhtäkkiä on irtauduttu edellisten kysymysten 
muodostamasta jokseenkin konkreettisesta yhteydestä. Kysy
mykseen ei enää tällöin ole voitu ottaa vastausta välittömästi 
siitä yleiskuvasta, jonka kuuntelija on muodostanut puhujasta, 
vaan hänen on täytynyt sijoittaa se puhujan jokapäiväiseen elä
mään. Toiset kuulijat ovat koettaneet ensin arvioida hänen luon
teenominaisuuksiaan ja sen jälkeen niiden pohjalla suorittaa 
ratkaisunsa, toiset taas vetoavat välittömään vaikutelmaan. Osa 
vastaajista on ))mitään kuulematta )) esittänyt vain arvatun vas
tauksen. Seurauksena onkin ollut hajaäänien runsas esiintymi
nen, joka näkyy siinä, että harvemmin mainittu vaihtoehtokin 
on aina saanut yli 20 % äänistä (pääkokeessa). 

Jos puhujat jaetaan luonnetyyppinsä mukaan syklotyymeihin 
ja skitsotyymeihin ja sama jaoittelu suoritetaan myöskin vastaus
vaihtoehtojen kulloinkin saamien äänimäärien varassa, saadaan 
seuraava yhdistely. (Tulos on katsottu puhdastyyppiseksi, jos 
yli 70 % vastaajista on sijoittanut puhujan samaan tyyppiin. Täl
löin se nn nwrkitty sy tai ski. Jos iiiinimäärien välillä ei ole näin 
jyrkkää eroa, mutta toinen tyyppi kuitenkin on saanut selvästi 
enemmän ääniä, se on merkitty sy tai ski. Voittopuolinen tyyppi 
on ilmaistu muodossa (sy) tai (ski), jos äänimääriä ilmaisevien 
prosenttilukujen erotus on< 10). 

sy 1 on saanut arvioinnin (ski) 
sy 3 )) )) )) (sy) 
sy 4 )) )) )) sy 
sy 9 )) )) )) sy 
sy 10 )) )) )) sy 
ski 5/6 )) )) )) (ski) 
ski 2 )) )) )) sy 
ski 8 )) )) )) ski 

7 )) )) )) sy 

Viidestä syklotyymisestä puhujasta on siis kahden tyyppi ta
voitettu varmasti, kahden epävarmemmin [sy ja (sy)], ja vain 
yksi on arvioitu hieman skitsotyymisvoittoiseksi, siis ainakin vir
heellisesti, joskaan ei karkeasti väärin. On syytä huomata, että 
tämä on tapahtunut juuri sen puhujan suhteen, jonka ruumiin
rakenne ei ole puhtaasti pykninen (mm. pituus 182 cm). 
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Skitsotyymisel puhujat sen sijaan on sijoitettu epämääräisesti. 
Tuloksiksi saaduilla suhdeluvuilla ei heillä näytä olevan mitään 
mainittavaa yhteyttä puhujien todelliseen luonnetyyppiin. 

Täydennyskokeen viidestä uudesta syklotyymisestä puhujasta 
on niin ikään neljä saanut enemmistöltä arvioinnin 'paljon', toisi
naan hyvinkin ylivoimaisesti. Taaskin on yksi syklotyyminen 
puhuja tuottanut virheellisen tuloksen, nim. 16, joka on saanut 
runsaan enemmistön vähän-ääniä. Virhettä ei kuitenkaan voida 

· pitää karkeana, jos otetaan huornioon, että juuri hän ei ole
muihin pnhujiin suoraan verrattavissa epäedullisen koetilan
teen ja siitä aiheutuneen, hänelle ominaisesta poikenneen luke
mistavan takia. - Pääkokeen syklolyymisistä puhujista a ja 10,
jotka esiintyivät täydennyskokeessa uudelleen, edellinen on
tuottanut saman tuloksen kuin pääkokeessakin, mutta jälkim
mäinen on arvioitu skitsotyymisvoittoiseksi. Tämä täydennys
kokeessa virheelliseksi kääntynyt arviointi tulee puheeksi myö
hemmin.

Täydennyskokeessa oli vielä kohtalaisen selvästi skitsotyymis
voittoiseksi katsottava puhuja 12 sekä naispuolinen skitsotyymi
nen puhuja 14. Edellinen on arvioitu virheellisesti syklotyymi
seksi. Jälkimmäinen on saanut likipitäen yhtä paljon ääniä kmn
mallekin vaihtoehdolle. 

Jos tarkastetaan vain tuloksiksi saatuja suhdelukuja, kiinnittä

mättä vielä huomiota tekijöihin, jotka eivät sisälly yksityisen 
puhujan ääneen, mutta jotka kuitenkin ovat saattaneet vaikuttaa 
tuloksiin, voidaan lyhyesti todeta seuraavat seikat. P u h u j a n 
s y k 1 o t y y m i s y y s o n i 1 m e n n y t h ä n e n ä ä n e s
s a a n. Niissä tapauksissa, joissa tulos on tuntuvasti joutunut 
harhaan, voidaan mainita muita tekijöitä, jotka todennäköisesti 

ovat lisänneet virheellisten arviointien lukumäärää. S k i t s  o
t y y m  i s t e  n p u h u j i e n  k o h d a l l a  v a s t a u k s et 
o v a t s e n s i j a a n e p ä v a r m o j a. He ovat tuloksissa

· siirtyneet välityyppeihin päin tai heidät on arvioitu jopa syklo
tyymeiksi. Toisin sanoen voi puhua jonkinlaisesta tendenssistä
syklotyymisyytcen päin. Varsinkin naispuhujien osalta tämä on
ymmärrettävääkin. Vastaajat eivät hevin ole halunneet ilmoit
taa heidän ystäviensä lukumäärää vähäiseksi. Milloin kaikesta
huolimatta on näin tapahtunut, eivät puolustelut tai lisäselityk
set ole harvinaisia. Tällaiset vastaukset ovat kuulijoista tuntu-
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neet luonnotlomilta, etenkin nuorten tai keski-ikäisten naispuhu
jien osalta, jollaisia kokeiden naishenkilöt olivat. 

Mies- ja naisvastaajat ovat reagoineet hyvin samalla tavalla. 
Mainitsemisen arvoinen ero on vain puhujan 8 kohdalla, jossa 
naisten arviointi on hieman oikeampi. 

Toiseen luonnetyyppiä koskevaan kysymykseen vastatessaan 
kuuntelijan oli arvioitava, onko puhuja luonnollinen, sujuva vai 
kiusaantunut, kankea. Kokeen alussa vastaamisohjeita annet
taessa kiinnitettiin kuuntelijan huomio kahden ensimmäisen ja 
kahden jälkimmäisen vastaussanan läheiseen yhteenkuuluvuu
teen. Tämä menettely tuntui välttämättömältä, koska yhdellä 
ainoalla vaihtoehtoisella vastaussanaparilla tuskin olisi ollut 
mahdollista ohjata vastauksia edes likipitäen KRETSCHMERin 
luonnetyyppejä vastaaviin uomiin. Koska muutamien puhujien 
kohdalla kuitenkin oli vain toinen samaa tyyppiä edustavista 
vastauksista täysin oikea, oli puhujille annettava vapaus käyttää 
mitä ehdotettua sanaa hyvänsä. 

Toivottu käytäntö on pääpiirteissään saavutettu. Kuuntelijat 
näyttävät ensin ratkaisseen kahden pää vaihtoehdon välillä, mutta 
vastauksessaan he ovat käyttäneet vain osuvimmalta tuntunutta 
attribuuttia. - Ainoastaan yhdessä tapauksessa viidestä on ilmoi
tettu molemmat samaa tyyppiä edustavat sanat. Koska sanojen 
järjestys on näyttänyt vaihtelevan jokseenkin vapaasti sen mu
kaan, kummalle vastaaja on halunnut antaa enemmän painoa, 
ensimmäisellä sijalla olevaa sanaa on pidetty merkitsevämpänä. 
Kahta vastakkaiseen tyyppiin viittaavaa sanaa on käytetty vain 
ani harvoin. 

Tässä tapauksessa tulee esille varsin mielenkiintoisia eroja 
mies- ja naisvastaajien antamien arviointien välillä. Sellainen 
huomataan jo ensimmäistä puhujaa tarkasteltaessa. Sekä mie
het että naiset ovat tosin jokseenkin yhtä usein ilmoittaneet 
puhujan 'kiusaantuneeksi'. Samoin on laita myös vastaus
sanan 'kankea'. Tästä huolimatta on kuitenkin 'luonnolli
nen' naisvastaajilla suositumpi, miesvastaajilla taas 'sujuva'. 
Epäilemättä ilmaisee juuri sana 'luonnollinen' paremmin tä
män puhujan syklotyymisyyttä. Erotus ei tosin ole suuri, 
mutta kuitenkin hieman suurempi prosenttilukujen erotuksen 
keskivirheen kolminkertaista arvoa ja siis jo todistusvoimai-



Ta ulu k k o  9. 

Tabelle 9. 

Onko puhujan käyttäytyminen luonnollista, sujuvaa vai 

kiusaantunutta, kankeaa? 

Ist das Verhalten des Sprechers ungezwungen und gefällig 
oder miihsam zmd steif? 

Vastaajien\ Pu huja 
Vastaus sukup. 

s p reclzer 
A11twort Geschlecht 

der 1 1 
1 

15/6 1 1 1 1Ei11send. 1 2 :i 4 7 8 9 
% % % % 

1 

% 
0/ 

1 

% % /0 

10 

% 

Luonn ot Miehet} 35.o 27.5 35.3 39.G 27.2 44.4 22.4 34.3 •i3.3 
linen Männer 

U11- Naiset } 40.4 27.l 40.:i 42.s 27.3 46.7 23.r, 34.l ,19,2 
gezwungen Frauen 

Miehet} 20.3 40.9 14.3 51.o 25.,1 30.o 19.3 46.7 24.l
Sujuva Männer 

Gefällig Naiset } 14.G 36.2 12.5 45.s 23.s 27.s 15.o 44.l 20.9 
Frauen 

Miehet f 12.7 20.7 10.o 5.3 25.3 8.t 34.4 12.6 8.o
Kiusaan, Mänrzer 

tunut 
Miihs am 

Naiset l 11.9 27.7 10.s 6.1 27.4 9.5 41.4 15.4 9.4
Frauen / 

Kankea 
Miehet / 
Mä1111er 

32.o 10.7 40.4 4.1 22.1 17.5 23.9 6.4 24.6
Stei/ Naiset l 3lt 1 8.s 36.4 5.2 21.5 16.o 20.o 6.3 20 5

1 Frauen f 

nen. 1 Voi mainita useita muitakin tapauksia, joissa naisvas-

1 1\'fichilHi. esiintyvän prosenttiluvun 35.0 keskivirhe [kaava c (P) = 
- ,h) \ 1 ()11 ± 0.87. 

j= v /> (roc> 
11 

Naisten vastaavan prosenttiluvun 40.4 

keskivirhe on ± r.3. Prosenttilukujen erotuksen keskivirhe [kaava 
c (x-y) = ± Vc2 (x) + c2 (y)] on tällöin ± I.6. Vaikka mies- Ja 
naisvastaajien tuottamien prosenttilukujen erot eivät kaikissa yllä pu
heeksi otetuissa tapauksissa kohoakaan keski virheen kolminkertaista arvoa 
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taajien arviointi on hieman tarkempi, mutta e1 Jlmri pamvas-

1aisia. Niinpä naiset pitävät puhujaa 2 useammin 'kiusaantu

neena'. Syklotyymisen 3:nnen puhujan arvioivat miehet useam

min 'kankeaksi', kun taas naisten prosenttiluku on suurempi 

vastauksen 'luonnollinen' kohdalla. Puhujan 8 skitsotyymisyy

den ovat naisvastaajat suhteellisesti useammin-taaskin oikein -
havainneet ilmenevfö1 hänen kiusaantuneisuudessaan. Puhujan 

10 kohdalla naisten vastaukset niin ikään ovat hieman sattuvam

pia, tällä kerralla samassa mielessä kuin 3:nnen kohdalla. 

Kysymys on yleisesti tuottanut jokseenkin samanlaisen tulok

sen kuin edellinenkin. S y k l o t y y m i s e t p u h u j a t o n 

n y t  k i n a r v i o i t u v a r s i n h y v i n. rvlyös täydennys

kokeen tuottama tulos on sama. Jos pääkokeen puhujat 3 

ja 10 käsitellään täydennyskokeessakin itsenäisinä puhujina, oli 
syklotyymisiä esiintyjiä molemmissa kokeissa yhteensä 12. Näistä 

on 4 puhujaa saanut noin 3/,1 (tai enemmän) kaikista annetuista

äänistä juuri syklotyymiseen tyyppiin. Lisäksi on kuusi puhu
jaa saanut kukin yli puolet oikeita ääniä. Näissä tapauksissa on 

tosin muutamia, joissa oikean tyypin ääntenenemmistö on jok
seenkin niukka, mulla niiliikin voiuee pitää ainakin puolittain 

oikeina. Virheellinen tyyppi on saanut enemmistöäänet kahdessa 

tapauksessa, toisessa niistä jyrkästi. 

Skitsotyymisten puhujien kohdalla on tulos taaskin kielteinen. 

Viidestä puhujasta on vain yksi arvioitu oikein, yksi kokonaan 
ja kolme ainakin puolittain virheellisesti. 

Tässä tapauksessa voisi väittää arvosteluasteikkoa yksipuoli
seksi, koska syklotyymiseen tyyppiin saatujen vastausten luku

määrä on tuntuvasti suurempi kuin päinvastaisten. Nähtävästi 

eivät kuuntelijat tämänkään kysymyksen yhteydessä ole mielel

lään käyttäneet skitsotyymiseen tyyppiin viittaavia vastauksia. 

Tämän tendenssin syklotyymiseen tyyppiin voi tietenkin tuloksia 

laskettaessa tavallaan tasoittaa, jos katsoo syklotyymisvoittoi

siksi vain ne tapaukset, joissa tiimän tyypin äänimäärä kohoaa 

suuremmiksi, niillä kuitenkin on todennäköinen merkitys, koska ne ali

tuisesti toistuvat samansuuntaisina. 

Keskivirheen arvot on jätetty mainitsematta, koska ne materiaalin suu
ruuden takia ovat varsin alhaisia. Vertailuissa on yleensä otettu huomioon 
vain jokseenkin suuret erot, jotka useimmiten ovat suurempia kuin keski• 

virheen kymmenkertainen arvo. 
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esim. yli 55 tai 60 %:n. Tulokset onkin laskettu myös tällä 
tavalla. Oikein arvioitujen puhujien lukumäärä nousee tällöin 
skitsotyymisessä ryhmässä suhteellisesti enemmän kuin se vähe
nee syklotyymisessii. Yleistulos muodostuu siis paremmaksi. 
Kuitenkin tilanne on edelleen olennaisesti sama. Kun puhujat 
nimenomaan luonnetyyppiä koskeviin kysymyksiin vaslates
saan eivät suinkaan ole tunteneet itseään enimmin epävarmoiksi, 
on edellä todettu vain puolittain myönteinen yleistulos varsin 
outo. Ennen kuin voin osoittaa, mistä tämä on johtunut, on vielä 
käsiteltävä muut luonnetyypin yhteydessä olevat kysymykset. 

Koska puhujia valittaessa ensi sijassa oli pyritty KRETSCHMERin 
tyyppeihin, oli myös kysymyksissä pääpaino oleva typolo

gisten arviointien hankkimisessa. Paitsi jo edellä mainit
tuja kahta kysymystä, joissa kuuntelijalta pyydettiin kiinteään 
kaavaan sijoitettua vastausta, oli kaavion lopussa vielä kaksi
osainen kysymys, jolla niin ikään ensi sijassa tähdättiin typologi
sesti symptomaattisiin vastauksiin. Tällä kerralla vastaaja sai 
vapaammat kädet. Kilpailulippuun liitetyissä ohjeissa kysymys 
kuului: »Mitä muuta voitte päätellä puhujien äänestä? (Mitä 
voitte sanoa samanlaisimmista äänistä? Eri puhujien luonteen
ominaisuuksista?)» Itse koetilanteessa sekä ennen että jälkeen 
puhujien esiintymisen kuuntelijoita kehoitetliin ilmoittamaan, 

ketkä ehkä äänensä puolesta muistuttivat toisiaan sekä kuvaile
maan myöskin puhujien luonteenominaisuuksia. Kun tämä 
kysymys ei kuulunut varsinaiseen kilpailuun eikä lisännyt 
pistetiliä, jonka nojalla palkinnot jaettiin, vastaamisella oli pa
kottomampi luonne. Ne, joilla ei ollut asiaan harrastusta, saat
toivat jättää kysymyksen kokonaan vastaamatta, niin kuin osa 
kuuntelijoista on tehnytkin. Mikään ei houkutellut vastaamaan 
vain arvaamalla siinä toivossa, että sattumalta oikeaan osuessaan 
hankkisi lisää pisteitä. Vastaukset ovat siis sitä merkitsevämpiä. 

Kokonaan kuuntelijasta riippui myöskin, halusiko hän antaa 
pyydettyjä lisätietoja vain muutamista vaiko useammista puhu
jista. Näin ollen on syytä olettaa, että vastaukset lähinnä kos
kettelevat niitä tapauksia, joissa äänen ilmaisevuus kuuntelijasta 
on tuntunut selvimmältä. Vastausaineislo on siis tälläkin tavalla 
muodostunut luotettavammaksi. 

Muokattaessa aineistoa tältä kannalta on tietysti jätetty otta
matta huomioon ne vastaukset, joiden ei ollenkaan voi katsoa 

4 - Puheäänen ilmaisevuus 
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olevan tyyppiä osoittavia ( esim. huomautukset puhujan silmien 

tai tukan väristä). Taulukkoihin on merkitty kaikki ne vas

taukset, joilla on tai - jos olisivat täsmällisemmin ilmaistuja -
voisi olla typologista merkitystä. On erotettu kolme eri ryhmää. 

1. Selvästi syklotyymisiä piirteitä sisältävät maininnat puhu

jasta. 

2. Selvästi skitsotyymisiä ominaisuuksia sisältävät huomau
tukset. 

3. Sellaiset maininnat, jotka koskevat jotakin typologisesti

tärkeätä ominaisuutta, mutta jotka ovat niin ylimalkaisia, ettei 

niitä voi sijoittaa kumpaankaan edellisistä ryhmistä. 

Kolmannenkin ryhmän ottaminen mukaan laskelmiin on 

näyttänyt tarpeelliselta, koska vastausten sijoittaminen tyyppi

ryhmiin on vahvasti subjektiivista, toisin sanoen, se vaara on 
olemassa, että tulosten lajittelija lukee huomaamattaan rivien 

välistä oikean vastauksen ja näin ehkä antaa vastauksille kuunte

lijan tarkoittamasta poikkeavan sisällyksen. 

Tulos on joka tapauksessa todistusvoimainen, jos oikean 

tyyppiryhmän äänimäärä on suurempi kuin molempien muiden 

yhteensä. Mikäli arvostelu on suoritettu tasapuolisesti, ryhmä 
3 tietenkin sisältää molempiin muihin kuuluvia vastauksia suun

nilleen niiden äänimäärien suhteessa. 

Näytteitä taulukon 10 materiaalina olevista vastauksista sekä 

niiden ryhmittelystä: 

Syklotyymisiä piirteitä sisältäviä kuvauksia. 

Tulee erinomaisesti toimeen lasten kanssa. Osaa leikkiä heidän kanssaan, 

ja nämä pyrkivät mielellään hänen syliinsä. Huumorintajuinen. Pidetty 
seuraihminen. Hyväluontoinen, ystävällinen ja aurinkoinen. Ei lainkaan 

fanaatikko. Polttaa ehkä sikaaria. (Puhujasta 3.) 

r, 3 ja 9 ovat leppoisia luonteita. Eivät vähästä hermostu. 
3 tuntuu olevan hyväntuulinen, vitsejä lasketteleva, muuttaa vakavat

kin asiat huvittaviksi. 

Hyväntuulinen, mainio seuramies. Hyvä kaskujen kertoja. (1) 

Hyväntuulinen ja oikeudenmukainen opettaja, huumorin ryppy silmä
nurkassaan. (r) 

Leikillinen, herttainen setä-tyyppi, josta pitävät sekä nuoret että van-
hat. (ro) 

Iloinen ja optimistinen, ystävällinen ja auttavainen. (9) 

Leikkisä, huumorintajuinen ja lapsirakas setä. (3) 

Hyvin samanlaisia vanhoja, hyväntahtoisia setiä. (3, 9) 
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Pitää kaikesta, myös retkeilystä ja matkailusta, mutta harrastaa mie
lellään mukavuutta. Hyväntahtoinen ja herttainen ihminen. (9) 

Teki läpeensä sympaattisen vaikutuksen. Syklotyymi. Herttainen ja 
lapsirakas. (3) 

Herttainen ja iloinen. Hänen seuranpitonsa on hauskaa, mutta via
tonta. (4) 

Tukevat ihmiset ovat hyväntahtoisia, koska omaavat tyytyväisyyden 
lahjan. Paljon ystäviä. (r, 3, ro) 

Leikkisä. Viihtyy mielellään seurassa ja rakastaa myös mukavuutta. (9) 

Vilkas ja luonteva. Kaipaa vaihtelua elämässä. Harrastaa reippailua
kin. (9) 

Hän on lihava ja omaa paljon ystäviä ja tovereita. Juttelee mielellään. 
Naimisissa ja pitää lapsista. (3) 

Sangen vilkas tyttö. Hieman malttamaton, mutta varmasti lihava. 
Hiukan pintapuolinen. (4) 

Skitsoiyymisiä piirteitä sisältäviä kuvauksia. 

Joutuu kyllä tekemisiin yleisön kanssa, mutta on tällöin pintapuolinen. 
Elää kuitenkin hyvin rikasta elämää itselleen sisimmässään. (z) 

Sulkeutunut. Huono seuraihminen. Kaipaa ystäviä, mutta ei löydä. (8) 

Kiusaantunut opiskelija tai kotiapulainen, joka helposti hermostuu. Ei 
tullut juuri mielellään esiintymään. Paitsi että ystäviä on vähän, ei hän 
muutenkaan ole seurassa keskeinen henkilö. Pelkää vaikeuksia ennakolta, 
epäkäytännöllinen. (5/6) 

Hänellä on hyvä sydän, mutta vain harva sellainen, jolle uskoutuu mur
heissaan. (8) 

Ääni kiusaantunut. Luonteeltaan helposti hermostuva ja yksikseen 
viihtyvä. (8) 

Henkilö, joka kärsii yleisen huomion kohteena olemisesta, mutta pie
nessä seurassa miellyttävä. (z) 

Luiseva ja hartiakas. Toimii kirjallisissa tehtävissä. Luonne on kyl
män jäykkä, mutta päättäväinen ja johdonmukainen. Nauraa vähän. 
Mörökölli. (7) 

Hermostunut ja itseensäsulkeutunut. (8) 

Ellei runsastöinen kodin- ja lastenhoito ollut häntä piiskannut, oli hän 
luonteeltaan niitä, joilla ei ole paljon ystäviä ja jotka väkistenkin sellais
ten joukossa ovat kankeita. (5/6) 

Itserakas, sulkeutunut. (5 /6) 

Atleettityyppi. Hieman hermostunut ja loukkaantuva. (7) 

z, 5 ja 7 vaikuttivat ainakin jonkin verran rauhattomilta. Tuntuu niin
kuin he verraten vähästä menettäisivät tasapainonsa ja loukkaantuisivat 
helposti. Ilottomia luonteita, jäykkyyttä olemuksessa. 
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Ta u l u k k o  10. 

Tabelle IO. 

Puhujan luonnetyyppi. 

Syklotyymisccn tai skitsotyymiscen tyyppiin viittaavien 

kuvausten lukuisuussuhteet. 

Charaktertyp11s des Sprechers. 

Häll{igkeiisuerhältnisse der Beschreilmngen, die auf den zyklothymen 

(sy) respektive schizothymen (ski) Typ11s hindeuten. 

Todell. 
Vastausten mukaan on luonnetyyppi 

Puhuja tyyppi Charaktertypus nach den Beschreibungen 

Sprecher Wirkl. 1 ski 1 
ratkaisematon 

Typus sy 
1 1 

unentschieden 

1 % % % 

1 sy 54 32 14 

2 ski 40 43 17 

3 sy 60 26 14 

4 sy 72 18 10 

5/6 ski 26 58 16 

7 - 44 i 37 19 

8 ski 16 i 68 16 

9 sy 7'1 

1 

19 7 

10 sy 73 17 10 

Taulukon esittämä tulos kulkee kokonaan toista linjaa kuin 

lähinnä edelliset. Oikean tyyppiryhmän saama äänimäärä on 

poikkeuksetta suurin. Vieläpä puhujan 7:kin kohdalla tulos 

on tavallaan oikea: samoin kuin ei puhujaa voi selvästi sijoit

taa kumpaankaan luonnetyyppiin, myös tyyppiryhmien ääni

määrät ovat likipitäen yhtä suuret. - Useimpien puhujien koh

dalla on oikean tyyppiryhmän saama äänimäärä suurempi 

kuin sekä vastakkaisen ryhmän että epämääräisten yhteensä. 

Puhujan 2 kohdalla molemmat luonnetyypit tosin ovat saaneet 

likipitäen yhtä paljon ääniä, mutta jos lukuja verrataan aikai

sempiin, edellisten kysymysten tuottam.iin, joiden mukaan pu

huja on aina arvioitu syklotyymiseksi, on myönnettävä, että 

tämänkertaiset tulokset tässä heikoimmassa kohdassaankin ovat 

tuntuvasti edellisiä oikeammat. Y 1 c i s t u l o k s e n  a v o i-
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d a a n t o d e t a p u h u j a n 1 u o n t e e n o m i n a i s u u k
s i a k u v a i l e v i e n  l i s ä v a s t a u s t e n  v a r s i n  h y v i n  
s u u  n t a  u t u  n e  e n  o i k e a a n 1 u o n n e t y y p p i i  n. 

Kaksi eri puhujaa on jokseenkin yleisesti arvioitu samaksi 
henkilöksi tai toisiaan muistutlaviksi. Tällaisia mainintoja on 
kaikkiaan yli 4000. Laskemalla, kuinka usein on täten yhdis
telty kaksi samaan luonnetyyppiin kuuluvaa puhujaa, pääs
tään siis myös käsiksi puheäänen ja luonnctyypin suhtee
seen. 

Kysymyksessä tiedusteltiin vain toisiaan muistuttavia puhujia, 
multa kuuntelijat menevät useimmiten pitemmälle ja mainit
sevat kaksi puhujaa samaksi henkilöksi, ilman mitään varauk
sia. Vain harvoin ilmaistaan epävarmuutta ( ehkä, luultavasti, 
todennäköisesti, mahdollisesti saina henkilö). Toisiaan muis
tuttaviksi mainitaan kaksi puhujaa niin ikään melko usem, 
nmtta kuitenkin miltei aina harvemmin kuin samaksi. 

V a s t a u k s i s t a o n y 1 i 2/s s e 11 a i s i a, j o i s s a 
y h d i s t e t ä  ä n k a k s i  s a m a a n t y y p p i i n  k u u 1 u
v a a p u h u j a a. Vaikka päinvastaiseen ryhmään on luettu 
myös kaikki ne yhdistelmät, joihin sisältyy tyypiltään rat
kaisematon puhuja 7, jää se sittenkin ratkaisevasti pienem
mäksi. Tämänkin taulukon esittämä tulos on siis selvästi myön
teinen. 

Seuraisuutta ja käyttäytymistä koskeneiden kysymysten tuot
lainat suhteellisen kielteiset tulokset ovat viimeksi esiteltyihin 
verrattuina yhä oudompia. Voisi ajatella virheiden niissä syn
tyneen siitä syystä, etteivät kuuntelijoiden vastaukset sittenkään 
olisi olleet niin kiinteässä yhteydessä KRETSCHMERin luonne
tyyppeihin kuin kysymyskaavio ja sen mukaisesti tulosten la
jittelu edellyttivät. Tätä mahdollisuutta voidaan eräällä tavalla 
arvioida. Jos vastauksilla on ollut kiinteä suhde luonnetyyp
pcihin, täytyy niiden vastausten välillä, jotka sama kuuntelija 
on antanut samasta puhujasta, olla positiivinen korrelaatio
suhde. Jos kuuntelija on vastannut, että puhujalla on paljon 
ystäviä, on hänen myös useimmiten täytynyt ilmoittaa hänet 
käyttäytymisessään luonnolliseksi tai sujuvaksi. Ellei näin ole, 
se osoittaa, ettei vastauksilla ole typologista merkitystä. 
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Tau l u k k o  11. 

Tabelle II. 

Puheäänen yhtäläisyys. 

Ähnlichkeii der Sprechstimmen. 

ovat mahdol, 
ovat sama liscsti sama muistutta, 

Puhujat 
Die Sprecher 

henkilö henkilö vat toi, Yhteensä 
sind dieselbe sind vielleicht siaan 

Person dieselbe ähneln sich 
Person 

1, 3 
1, 10 
2, 516 
2, 8 
3, 10 
4, 9 

5/6, 8 

1, 7 
2, 4 
2, 9 
3, 7 
4, 5/6 
4, 8 

5/6, 9 
7, 10 
8, 9 

% 

1.7 
11.5 
1.5 
1.4 

20.7 
8.o
1.s

1.3 
1.s
4.7
1.o
1.1 
o. 7
1.6
2.s
3.2

% 

0.3 
0.9 
0.3 
0.2 
2.1 
0.9 
0.2 

0.3 
0.3 
0.6 
0.1 
0.2 
0,2 
0.3 
0.2 
0 

1, 3, 7, 10 0.4 0 
2, 4, 5/6, 8, 9 0.4 0 
1, 3, 7, 10; } 0 

% 

1.4 
2.8 
0.9 
1.3 
4.5 
3.7 
1.3 

1.5 
1.5 
1.s
1.1
0.6
0.7
0.8
0.s
1.2

() 
0 

0 

lnsgesamt 

% 

3
4 

l 

15.2 
2.7 
2.9 

l 

67.4 

27.3 
12.6 

3.3 

3.1 

1 

3.6 
7.1 
2.2 
1.9 ·30.8 
1.6 
2.7 
3.8 
4.8

0.41 
().4 

. 
1.4 

0.6 2, 4, 5/6, 8, 9 1
O.s

1
-�- - - - - ----�- ---- - - -� 

Materiaalia mainitulla tavalla tarkasteltaessa voidaan erottaa 

seuraavat neljä yhdistelmämahdollisuutta: 

1. Paljon ystäviä ja käyttäytymisessään luonnollinen tai sujuva.

2. )) )) )) )> kiusaantunut tai kankea. 

3. Vähän >> )> )) luonnollinen tai sujuva. 

4. )) )) )> )> kiusaantunut tai kankea. 
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Ensimmäinen ja viimeinen ryhmä ovat typologisesti johdon
mukaisia, kaksi keskimmäistä ristiriitaisia . 

.Jo aineistoa selaillessa huomaa, että molemmat vastaukset 
useimmiten viittaavat samaan tyyppiin. Yhdistelmiä 2 ja 3 
on vain 1/4-1/5 materiaalista. Tarkempaa vertailua varten 
on kunkin puhujan osalta erikseen laskettu korrelaatio YULEn 
kaavan 1 mukaan. Korrelaatiokerroin on + 1, jos kaikki tapauk
set sijoittuvat ryhmiin 1 ja 4. Täydellisen antikorrelaation ta
pauksessa, ts. jos kaikki vastaukset sijoittuvat ryhmiin 2 ja 
3, on kerroin ---1. Korrelaatiokertoimet ( q) ovat seuraavat. 

Puhuja 

Sprecher 

q 

1 2 3 1 4 1 5/6 1 7 8 9 1 10 1
1 \ 

i + 0.681 
+ 0.861 

+ 0.70
1 

+ 0.881 
+ 0.851 

+ 0.771 
+ 0.771 

+ 0.81 1 + 0.71 

Korrelaatio on alhaisin puhujalla 1. Seikka on yhteydessä 
tästä puhujasta useiden kysymysten kohdalla annettujen horju
vien ja usein virheellisten vastausten kanssa. Lisäksi on hänen 
paikkansa koejärjestyksessä vaikuttanut samaan suuntaan, vas
taajat kun alussa ovat olleet tottumattomia tehtäväänsä. Toi
seksi alhaisin korrelaatiokerroin on viimeisellä puhujalla, joka 

taas esiintyi kokeen lopussa ylimääräisenä ja jonka paikka siitä 
syystä on ollut jonkin verran epäedullisempi kuin loisten puhu
jien. Täydellistä positiivista korrelaatiota ei ole ollut syytäkään 
odottaa. Onhan huomattava, että vaikka esim. puhujan 3 
hidas lukutapa onkin usein tuottanut vastauksen »kankeall, 
hänen ääntään ja esiintymistään on silti pidetty miellyttävänä 
ja ystävien lukumäärää koskevaan kysymykseen vastattu sa• 
nalla 'paljon'. Samanlaisia huomautuksia voi tehdä myös 
puhujista 7 ja 8. Edellisen esiintyminen on yleensä arvioitu 
rehdiksi ja miellyttäväksi, vaikka lukutapaa on pidetty kankea
nakin. Puhujan 8 alakuloinen väsyneisyys on herättänyt myö
tätuntoa, samalla kun hänet on arvioitu kiusaantuneeksi. Ensim
mäisen ja viimeisen puhujan jälkeen onkin juuri äsken maini
tuilla kolmella alhaisimmat korrelaatiokertoimet. Kun vielä 
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otetaan huomioon, että massakokeissa jo yksistään hajaäänet 
estävät täydellisen korrelaation, on katsottava, että y s t ä v i e n 
1 u k u m ä ä r ä ä j a t o i s a a 1 t a k ä y t t ä y t y  m i s t ä k o s  k e
v i e n  v a s t a u s t e n  v ä l i l l ä  o n  v a h v a  p o s i t i i v i n e n  
k o r r e 1 a a t i o. 

Tarkasteltaessa kahden ensimmäisen luonnetyyppiä koske
neen kysymyksen tuloksia viimeksi esitettyjen laskelmien va
lossa käy yhä ilmeisemmäksi, että edellisissä piilee joitakin 
vielä tuntemattomiksi jääneitä tekijöitä, jotka vaikuttavat huo
mattavasti tuloksiin. Ratkaisun löytämiseksi tähän probleemiin 
vastausaineisto on käsitelty uudestaan siten, että on erikoisesti 
kiinnitetty huomiota kuuntelijain lisäselityksissään esittämiin 
perusteluihin. 

Ne kunkin puhujan esitykseen sisältyneet yksilölliset ominai
suudet, jotka ovat olleet pohjana kuuntelijassa muodostuneelle 
kokonaiskuvalle esiintyjästä, eivät yleensä ole statistisesti käsi
teltävissä.1 Kuitenkin voidaan verraten täsmällisesti tarkas
tella niitä interindividuaalisia eroja, jotka esiintyivät lukemis

nopeuden vaihtelussa. Tällaiseen käsittelyyn on sitäkin enemmän 
syytä, kuska vaslaajien lisähuumauluksel usoillaval, ellä juuri 
lukemisnopeuden vaihtelut on usein huomattu selvimmin . 
.Joskin tässä on kysymys sinänsä verraten toisarvoisesta ominai
suudesta, sen vaikutukset tulosten keskimääräisiin suhdelukui
hin ovat ilmeiset. 

Suunnitellun koejärjestyksen mukaan kunkin puhujan luke
mi :aika oli 1 min. pituinen. Lukemisnopeus on siis suunnilleen 
verrannollinen lu elun tekstin rivi pituuteen. Eri puhujien luke
rnisajan pituus vaihteli tosin muutaman sekunnin verran, mutta 
koska heidän todellinen lukemisaikansa on todettu sekunti-

1 Vaikka kokeen yksityiskohtia varten varatut ajat olivat melko lyhyitä,

voidaan vastausten syntymisessä usein erottaa peräkkäisiä vaiheita esim. 

seuraavaan tapaan: 
I) välitön puheäänen tuottama reaktio

2) esityksen silmäänpistävät piirteet tai yksityiskohdat palauttavat mie

leen jonkun (ei aivan läheisen) tuttavan (>>Medius>>), jonka ominaisuudet 

siirtyvät puhujasta muodostuvaan kuvaan 

3) harkitseva vastausten täydentely ja korjailu, joka usein tapahtuu

vasta kokeen päätyttyä. 
Vrt. BOHLER, Ausdruckstheoric, :s. 192 seur. ja HERZOG, main. kirj. 

s. 350 seurr.
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kellolla, vaihtelut voidaan eliminoida yksinkertaisella laskutoi-

1nituksella. Tällöin jäävät jäljelle vain ne epätasaisuudet, jotka 

aiheutuvat painoasuisenkin tekstin samanpituisten riviyksikkö

jen vaatimista hieman vaihtelevista lukemisajoista. Ne voidaan 

kuitenkin sivuuttaa, koska ne joka tapauksessa ovat niin pieniä, 

etteivät voi vaarantaa tämänluontoisen nopeudenarvioinnin suo

rittamista. 

Taulukossa 12 ilmoitetaan kunkin puhujan lukemisaika, 

hänen lukemansa tekstin rivipituus em:einä (kokeessa käyte

tyn painoasun mukaan) sekä lukemisnopeuden suhdeluku, 

joka on laskettu tasoittamalla aikaerot ja sijoittamalla nopeim

man lukijan suhdeluvuksi 100. 

T a u l u k k o  12. 

Tabe/le I2. 

Lukemisnopeus. 

Lesetempo. 

1 
Lukemisaika Tekstin rivi• Nopeuden 

Puhuja sek. pituus suhdeluku 

Sprecher Lesezeit 
cm 

Schnelligkeits-Reihenlänge Sek. des Texts quotient 

1 1 63 126½ 67 
2 61 158 87 

3 62 109 1/z 59 

4 61 168 92 
5/6 60 151 84 

7 57 118 1/2 70 
8 59 

1 
137 78 

9 62 1 185 100 1 

1 
10 62 1 130 70 

Ratkaisun avain on jo puhujan 2 tuloksissa. Kolme vuotta 

aikaisemmin sama puhuja arvioitiin ilman teknillisten laittei

den välitystä kuullun äänen varassa hyvin selvästi skitsotyy

miksi. Molemmissa kokeissa esitettiin kuuntelijoille likipitäen 

samat kysymykset. Vaikka ääni yleisradiokokeessa juuri tämän 

puhujan kohdalla muuntuikin suuresti, se ei yksin voi selittää, 

miksi hän nyt sai sekä seuraisuutta että käyttäytymistä koske-
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viin kysymyksiin enimmin sellaisia vastauksia, jotka sijoitta
vat hänet syklotyymiseen luonnetyyppiin. Säilyihän esityk
sessä joka tapauksessa muutamia skitsotyymisyyden tunto
merkkejä, kuten esim. jännittyneesti katkeilcva lukutapa. 
Vastaajien lisähuomautukset osoittavat, että puhujan arvioi
minen syklotyymiksi yleensä perustetaan hänen esitystapaansa, 
jota nimitetään sujuvaksi, reippaaksi, vauhdikkaaksi tms. 
Ilmeisesti on )) sujuvassa)) lukemisnopeuclen komponentti tär
keä. Puhujan käyttäytyminen on syklotyymiseen tyyppiin suun
tautuvissa vastauksissa useimmin ilmoitettu juuri sujuvaksi, 
- luontevana on sitä pitänyt vain noin ¼ vastaajista. Taulukko
12 osoittaa, että puhuja 2 luki huomattavasti nopeammin kuin
1. Ainoastaan tarkimmat kuuntelijat ovat huomanneet puhujan
lukeneen vain ensimmäiset lauseet sujuvasti, mutta suurimman
osan tekstiä tyypillisen estyneesti.

Varsin mielenkiintoinen on se muutos, joka tapahtui pää
kokeen puhujien 3 ja 10 arvioinnissa, kun he esiintyivät uudes
taan täydennyskokeessa. Puhujan 2 suhteen voidaan huomaut
taa, että hänen esittämistapansa on kolmen vuoden aikana saat
tanut muuttua. Mistään tällaisesta ei voi olla kysymys tässä 
tapauksessa, jossa kokeiden väliaika oli vain viisi vuorokautta. 
Heidän äänensä säilyi hyvin luonnollisena. Se seikka, ellei 
puhuja 10 täydennyskokeessa lukenut aivan yhtä hyvin, ei ole 
voinut olla syynä arvioinnin muuttumiseen muuta kuin vähäi
seltä osalta. Myös puhujan 3 kohdalla kuuntelijat jälkim
mäisessä kokeessa reagoivat toisin, vaikkei mitään syytä siihen 
voida löytää puhujan esiintymisessä sinänsä. Ei voida päätyä 
muuhun tulokseen kuin siihen, että k u u n t e I i j a t e i v ä t  
o l e  a r v i o i n e e t  y k s i t y i s e n  p u h u j a n e s i t y s t ä
i t s  e n  ä i s e n  ä k o k o n a i s u u t e n  a, v a a n  a r v i o i  n
t i i n o n  r a t k a i s e v a s t i  v a i k u t t a n u t  m y ö s
p u h u j a n p a i k k a k o k e e s s a, e t e n k i n s u h d e
e d e 11 i s e e n  p u h u  j a an. Pääkokeen puhuja 3 luki muita

l 11111in ja hänen edeltäjänsä taas keskinkertaista nopeam
mrn. Edeltäjä arvioitiin syklotyymiksi. (Juuri arvioitu tyyppi 
on tietenkin otettava huomioon tällaisessa vertailussa.) Tulos 
on, että 3 saa 40 % vastauksia 'kankea'. Täydennysko
keessa esiintyy hänen edellään selvästi skitsotyyminen radio
kuulu ttaja. Vaikka lukutavassa ei voida huomata mainittavaa 
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eroa, 'kankea' -ääniä saadaan vähemmän kuin puolet edellisen 

kokeen vastaavasta määrästä. Suurimman ryhmän muodos

tavat nyt ne vastaajat, jotka ilmoittavat hänen käyttäytymisensä 

luonnolliseksi. 

Ta u l u k k o'13. 

Tabelle IJ. 

Luonnetyyppi ja puheääni. 

Clwl'aklel'lypus und Sprechstimme. 

Paljon? Luonn.? Sujuva? 
Vapaat kuvaukset 
luonteenominai, 

P u h u j a  Viel? Ungezw.? Gefällig? suuksista 1 

S p r e clze r Vähän? Kius.? Kankea? Freie Aussagen 

Wenig? Miilzsam? Steif? iiber Charakterei-
gensclzaften 

a) Syklotyymisd puhujat

Zyklotlzyme Sprecher

Miespuoli, 1 (ski) (sy) sy 
set puhujat 

3 
Pääk. (sy) (sy) 

Männer Täyd.k. sy sy sy 

10 
Pääk. sy sy 

Täyd.k. ski ski sy 

15 sy sy 
16 ski ski 
17 sy sy 

18 sy (sy) 

Naispuoli, 4 sy sy sy 

set puhujat 9 sy sy sy 

Frauen 19 sy sy 

b) Skitsotyymiset puhujat

Schitzothyme Sprecher

Miesp. puh. 12 sy sy 1 

Männer 

Naispuoli, 2 sy sy (ski) 
set puhujat 5/6 (ski) (sy) ski 

Frauen 8 ski ski ski 
14 (ski) 1 sy 

1 Koska vastaajien lukumäärä täydennyskokeessa oli paljon pienempi
kuin pääkokeessa, ei ensiksi mainitussa saatujen vapaiden luonteenkuvaus
ten lukumäärä enää ole samassa mielessä tilastollisesti todistava. Sarak
keessa on sen vuoksi otettu huomioon vain pääkokeen puhujat. 
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Pääkokeen puhuja 10 oli, mitä koetaustaan tulee, erikois
asemassa. Kuuntelijoille oli aikaisemmin ilmoitettu esiintyjiä 
olevan 8. Myös kilpailulipuissa oli sarakkeet vain 8:aa pu

hujaa varten. Kuuntelijat luulivat siis kokeen päättyneen puhu
j aan 9 (koska 5/6 käsitettiin yhdeksi puhujaksi, näytti luku

määrä tällöin olevan 8). Radiokuuluttaja ilmoitti kuitenkin, 
että vielä esiintyisi ylimääräinen puhuja ja antoi ohjeita vastaus
ten kirjoittamisesta kilpailulipun marginaaliin. Kaikki tämä 
irroitti puhujan varsinaisesta koeyhteydestä. Taustan muodos
taa tässä tapauksessa paremminkin koe kokonaisuudessaan. 
Vastauksiin liitetyt lisähuomautukset osoittavat, ettei vertailu 
edelliseen puhujaan ole enää näytellyt yhtä tärkeää osaa. Puhu

jan 10 arviointi on merkittävällä lavalla osoittautunut taustasta 
riippuvaksi. Yli 2/s vastaajista on pääkokeessa valinnut syklo
tyymiseen tyyppiin viittaavan vastaussanan. Täydennyskokeessa 

puhuja sen sijaan esiintyi ylivoimaisesti syklotyymiksi arvioidun 
miespuhujan jäljessä. Seuraus oli, että 2/3 vastaajista sijoitti
hänet skitsotyymiksi. 

Sekä pää- että täydennyskokeesta voisi esittää lukuisia mui

takin tapauksia, joissa tulos todennäköisesti olennaisesti riip
puu arvioidun puheäänen suhteesta lähiympäristöönsä. Koska 
näiden puhujien tuottamat tulokset kuitenkin tunnetaan vain 

yhdestä kokeesta, ei niillä ole täyttä todistusarvoa. Sen vuoksi 

voidaan tyytyä vain toteamaan, että puhujan tuottama typolo
ginen arviointi miltei aina on sopusoinnussa lukemisnopeudessa 
esiintyneiden vaihteluiden kanssa. 

l__,uonnetyypin arvioimista edellisillä sivuilla tarkasteltaessa 
on lopulta päädytty yhtenäiseen käsitykseen, jossa ensi näke

mältä oudotkin ilmiöl käyvät ymmärrettäviksi. - Materiaali on 

tilastolliseen käsittelyyn täysin riittävä. Pääkokeen kokonais
tuloksissa on prosenttiluvun keskivirhe miltei aina < 1. Niinpä 
saadaankin aineiston mielivaltaisesti valituista neljänneksistä 
useimmissa tapauksissa tulokset, jotka poikkeavat toisistaan 
vain muutaman kymmenesosan prosenttia. Mies- ja naiskuun
telijain tulokset poikkeavat useimmiten toisistaan tiettyyn suun

taan, mutta eivät milloinkaan paljon. Samoin ovat tulokset 

jossakin määrin riippuvaisia vastaajien sivistystasosta. Monin 

verroin suuremmat erot saattavat kuitenkin aiheutua. siitä syystä, 
että arvioitavan lweyksikön tausta vaihtuu toiseksi. Va r si n-
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k i n  s u h d e  l ä h i n n ä  e d e l l i s e e n  p u h u j a a n  v a i

k u t t a a s u u r e s t i a r v i o i n t i i n. Ilmiö on todettavissa 

niissäkin tapauksissa, joissa seuraava puhuja on toista suku

puolta, mutta l ä m ä s u h d e o n v i e 1 ä m e r k i t s e

v ä m p i, j o s m o 1 e m m a t p u h u j a t o v a t s a m a a 

s u k u  p u o 1 t a. Jos korostuneesti syklotyymisen puhujan jäl

keen esiintyy toinen samansukupuolinen puhuja, joka kyllä 

kuuluu samaan tyyppiin, mutta jonka puheäänessä luonne

tyyppi ei tule yhtä selvästi esille, vastaajien enemmistö saat

taa sijoittaa hänet skitsotyymiseen tyyppiin. Ilmeisen skitso

tyymin jälkeen kuultuna hänet saatetaan useimmiten arvioida 

syklotyymiksi. 

Peruyhtäisten puhujien ääni. 

Kaksostutkimuksen kirjallisuudessa esiintyy tuon tuostakin 

mainintoja identtisistä kaksosista, joiden puheääni ja esiinty

mistapa ovat niin samanlaiset, etteivät lähisukulaisetkaan voi 

erottaa heitä pelkästään äänen varassa. Mitään tutkimuksia ei 

kuitenkaan tähän mennessä vielä liene suoritettu tällaisesta 

samaan perinnöllisyyteen pohjautuvasta puheäänen yhtäläi

syydestä. Kun kummassakin kokeessa oli mukana myös 

identtinen kaksospari, aineisto tarjoaa mahdollisuuden tarkaste

luun, ovatko perinnöllisyysbiologisesti samat puheäänet saaneet 

myös samanlaiset arvioinnit. 

Kuten kokeen järjestelyä selostettaessa on mainittu, esiintyivät 

täydennyskokeeseen sijoitetut identtiset kaksoset peräkkäisinä 

puhujina. Vertailtavuus ei tässä tapauksessa täysin säilynyt, 

koska jälkimmäinen parikki osittain epäonnistui esiintymisessään 

ja koetilanne täten häiriintyi. Kuitenkin parikit on arvioitu 

jokseenkin samoin. Heidän ikäeronsa on vastauksissa keski

määrin 3.1 vuotta. Vastauksissa mainittuja ammatteja ryhmi

teltäessä päädyttiin kummankin parikin kohdalla likipitäen 

samoihin tuloksiin, samoin kuin muissakin kysymyksissä. Huo

mattavin ero on siinä, että jälkimmäinen kaksosparikki on 2-3 

kertaa useammin ilmoitettu kiusaantuneesti käyttäytyväksi. 

Kuten aikaisemmin on huomautettu, tällainen ero oli to

della olemassa. Siinä on eri ympäristössä olleiden parikkien 

erilainen esiintymisvarmuus selvästi huomattu. Kun ottaa huo-



62 

rnioon, että parikit eri toimialoille joutuneina vähitellen ovat 

yhä enemmän erilaistuneet, tulokset tuntuvat poikkeavan toi
sistaan vähemmän kuin olisi odottanut. Vaikkakin parikkien 

väliset erot ovat ilmeisiä, ne ovat kuitenkin muiden puhujien 
välisiin eroihin verrattuina varsin vähäisiä. 

Mielenkiintoisempia ovat ne tulokset, jotka saavutettiin pää
kokeen identtisellä kaksosparilla. Kun puhujat sijoitettiin sa
maan esiintymisvuoroon, niin että he lukivat vuorotellen vain 

lauseen tai pari kerrallaan, olivat vertailumahdollisuudet sikäli 

paljon paremmat kuin muissa tapauksissa, että toisen puhujan 
esitys välittömästi seurasi toista. Tässä tilanteessa olisi pitänyt 
olla mahdollista huomata jo hyvinkin vähäiset erot. 

Kuten aikaisemmin esitetystä kokeen selostuksesta kävi ilmi, 
kehoitettiin kuuntelijoita ilmoittamaan, missä puheenvuorossa 

mahdollisesti oli kaksi esiintyjää. Tällaisia ilmoituksia on 

kuitenkin saatu jokseenkin niukasti. Sen sijaan että kaksi 

eri puheenvuoron käyttäjää yli 4000 kertaa on ilmoitettu joko 

samaksi tai toisiaan muistuttaviksi, on materiaalissa vain 352 
mainintaa kahden eri puhujan esiintymisestä samassa puheen

vuorossa. Jo tästä voi päätellä, että tehtävä on ollut vaikea. 

Identtisten kaksosparikkien ääni ja esitystapa olivat todella 
niin samanlaiset, että oli miltei mahdotonta huomata puhujan 
vaihtumista. Kuvaavaa on, että vastaajat useissa tapauksissa 
ovat maininneet koko kysymyksen sisällyksen päinvastaiseksi 

ja arvelleet ))koiran olleen haudattuna)) siinä, että jotkut kaksi 

heidän mainitsemaansa puhujaa olivat sama henkilö. 

Taulukko 14. 

Tabelle I4. 

Missä puheenvuorossa oli kaksi puhujaa? (352 Yast.) 

Jn welcher Stelle gab es zwei Sprecher? (352 Antw.) 

Puhuja 

Sprecher 

1 1 1 1 1 

1 

3 4 5/6 7 8 9 1 10 

% 
1 

% 1 % 
1 

% 1 % 

1 

% 1 % 
2.4 

1 
6.3 

1 
43.3 1 4.o

1 
19.5 21.o

1 
3.6 

.. 
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Puheenvuoro 5/6, jossa todella esiintyi kaksi puhujaa (kil

pailulipussa se tietenkin oli merkitty vain yhdellä ainoalla nu

merolla), on tosin saanut ääniä enimmin, mutta ei kuiten

kaan edes puolta kaikista näistä äänistä. Enemmistö on väärin 

ilmoittanut jonkin sellaisen puheenvuoron, jossa todellisuudessa 
esiintyi vain yksi puhuja. Massakoe on siis osoittanut, että 

pääkokeessa olleiden identtisten kaksosten puheääni ja esiin
tymistapa olivat hyvin samanlaiset, vieläpä siitä huolimatta, 

että äänen laatu oli hieman tavallisuudesta poikkeava. Tulok

sista ei tosin voida päätellä, kuinka usein identtisten kaksosten 

ääniä yleensä pidetään samoina tai erehdyttävän samanlaisina. 

Voidaan vain todeta, että t ä s s ä t a p a u k s e s s a, j o s s a 

ä ä.n e n  y h t ä l ä i s y y s  s u u n n i l l e e n  v a s t a s i  i d e n t

t i s t e n  k a k s o s t e n  k e s k i m ä ärä i s t ä  y h t ä l ä i

sy y t t ä, a i n o a s t a a n  a n i  h a r v a t  k u u n t e l i j a t  

(noin 3 100:sta) h u o m a s i v at h e i d ä n  e s i t y k s  e s s ä ä  n 

j o t a k i n  e r o a. Useat näistäkin kuuntelijoista ovat löytäneet 

oikean puheenvuoron toisarvoisen kriteerion varassa, nimittäin 

huorn.attuaan, ettei puhujan vaihto aina käynyt luontevasti, vaan 

lauseiden väli jäi hieman liian lyhyeksi. 

LOPPUHUOMAUTUKSIA. 

Kokeiden metodinen puoli antaa aihetta useihinkin huomau

tuksiin. Yleisradion soveltuvuus puheäänen esittämiseen tut

kimustarkoituksia varten tuntui ensin varsin kyseenalaiselta. 

Olihan mahdollista, että äänen muuntuminen tekisi koetilan

teen olennaisesti toiseksi kuin niissä tapauksissa, jolloin puhe

ääni kuullaan välittömästi, ilman teknillisten laitteiden väli

tystä. Kaikesta huolimatta näytti kuitenkin olevan syytä ko

keiden suorittamiseen, sitäkin enemmän, kun puhelin ja radio 

joka tapauksessa näyttelevät ihmisten keskeisessä kanssakäy

misessä vuosi vuodelta yhä tärkeämpää osaa. Tulokset osoit

tavat sitä paitsi, ettei mainitulla seikalla - vaikkakaan sen 

vaikutusta ei voida kieltää - ole ollut erikoisen suurta mer

kitystä. Ne probleemit, joille yleensä on totuttu antamaan 

otsake ))puheääni ja persoonallisuus)), eivät ole yhteydessä vain 
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puheäänen laatuun, vaan myös esitystapaan, sen sujuvaan 
ja luontevaan tai jännittyneen katkeilevaan kulkuun, lukemis
nopeuteen yms. Tällaiset piirteet taas ovat radiolaitteiden väli
tykselläkin kuullussa äänessä helposti havaittavissa. On siis 
ymmärrettävää, että vaikka äänen vivahduserot jonkin verran 
vähenevätkin, esim. typologinen ilmaisevuus kuitenkin suurim
maksi osaksi säilyy, koska se pohjautuu läpikäyviin konstitu
tionaalisiin eroihin. Tutkimusmetodi onkin lyhyesti sanoen 
osoittautunut varsin käyttökelpoiseksi. 

Kokeen sisäinen rakenne ja arvioitavien koeyksikköjen suhde 
toisiinsa on todettu metodisesti erikoisen tärkeäksi seikaksi. 
Peräkkäin lyhyin väliajoin esiintyvien puhujien sarja muodos
taa kokonaisuuden, jonka osia, yksityisiä puhujia, ei arvioida 
itsenäisinä, koetaustasta riippumattomina. Varsinkin jos koe
järjestely rakentuu valinnaisten vastakohtien varaan, tämä 
taustan kontrastivaikutus voi suurestikin muuttaa tuloksia. 
On siis yleensä syytä esim. uusintakokeiden avulla kontrolloida 
arvioinnin pysyvyyttä. 

Kunkin eri kysymyksen yhteydessä saavuteLtuja tuloksia ei 
ole tarpeen tässä toistaa. Massakokeet ovat selvittäneet muu
tamia peruskysymyksiä, joista puheäänen ilmaisevuutta tut
kittaessa on lähdettävä. Tutkimusta jatkettaessa on käytettävä 
myös muita menettelytapoja. Tämänlaatuisen massakokeen 
tuottama aineisto ei yleensä sovellu esim. kuuntelijan elämysten 
erittelyyn. Tähän pyrittäessä on turvauduttava kouliintunei
siin kuulijoihin, joiden lukumäärä voi olla suhteellisen vähäi
nenkin. 

Lisävalaistusta puheena olevan alan ilmiöihin voitaisiin myös 
saada kokeilla, joissa kuuntelijoille ennakolta annettaisiin ni
meämättömät kuvaukset esiintyjistä. Kuuntelijain olisi rat
kaistava, mikä kuvaus kuuluu kuUekin puhujalle. Varsinkin 
jos koe lähtisi jonkin typologisen järjestelmän pohjalta, järjeste
lystä olisi etua, koska se takaisi, että kuuntelijan arvioinnit 
todella olisivat kiinteässä yhteydessä tarkoitettuihin tyyppeihin. 



AUSDRUCKSHAFTIGKEIT DER SPRECHSTIMME 

Ergebnisse zweier Massenexperimente 

von ARVO LEHTOVAARA 

Professor der Psychologie an der Pädagogischen Hochschule zu Jyväskylä. 

Referat. 

Versuchsanordnung. 

Die beiden psychologischen Massenexperimente, Menschen zu beurteilen, 
fanden im finnischen Rundfunk statt, das erste, finnischsprachig, am 20., 
das zweite, schwedischsprachig, am 25. März 1938 (Veröffentlichung wegen 
des Krieges verspätet). Im al!gemeinen waren die Einsendungen zu den 
beiden Versuchen von verschiedenen Personen. Nur wenige Hörer haben 
sich an beiden betei!igt. 

Das Problem des Ausdruckswertes, den die menschliche Stimme hat, 
konnte den Hörern nur sehr kurz und allgemeinverständlich dargelegt 
werden. Der Fragebogen wurde schon vorher in der Presse und den beiden 
Rundfunkzeitschriften Finnlands 1 veröffentlicht. Die Hörer sollten auf
Grund ihrer Beobachtungen bei jedem Sprecher auf folgende Fragen ant
worten. 

r. Mann oder Frau?
2. Alter in Jahren? (Nur e i  n e  Zahl!)
3. Ist der Sprecher gross, mittel oder klein?

4. Ist der Sprecher click, mittel ocler hager?
5 Hat der Sprecher viel ocler wenig Freunde, in deren Gesellschaft er

sich wohlfiihlt? (N�r die Alternative vie!, wenig.)

1 Radiokuuluttaja 1938, Heft rz, uncl Racliobladet 1938, Heft II. 

5 - Puheäänen ilmaisevuus 
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6. Ist das Verhalten des Sprechers ungezwungen und gefällig oder

miihsam und steif? In der Antwort braucht man nur ein Wort: ungezwun{!en, 

gefällig, muhsam oder steif. 

7. Der Beruf des Sprechers?

Wenn ein Sprecher geendet hatte, wurden die Hörer aufgefordert, auf 

diese Fragen zu antworten. Nach einer Pause folgte dann der nächste 

Sprecher. Ausserdem wurden die Hörer noch daran erinnert, abschliessend 

alle Sprecher miteinander zu vergleichen, um Ähnlichkeiten in den Stimmen 

herauszufinden, sowie um etwas iiber die Charaktereigenschaften der 

einzelnen Vpn auszusagen. - Die Sprechzeit betrug je eine Minute. Wenn 

ein Sprecher geendet hatte, wurden die Fragen jedesmal langsam innerhalb 

einer Minute diktiert. Der gesprochene Text war völlig neutral; er behandelte 

die Sclmeeverhältnisse im Winter 1937-38. 

An den Experimenten beteiligten sich als Sprecher 17 Personen. Von 

ihnen traten zwei sowohl im finnisch- als auch im schwcdischsprachigen Teil 

auf (der erste Versuch wird im weiteren Verlauf des Berichtes >>Hauptexperi• 

menb>, der zweite >>Ergänzungsexperimenb> genannt). Die Auswahl der 

Sprecher erfolgte nach den Typen von Kretschmer. Die meisten Beteiligten 

waren entweder ausgeprägte Zyklothymikcr oder Schizothymiker. Auch 

der Fragebogen wurde im Sinn des genannten typologischen Systems auf

gestellt. 

Das Programm des Hauptexperiments wurde gleichzeitig auf Schall

platten aufgenommen. Die Stimmaufnahmen konnten also bei der Verarbci

tung des Materials nach Belieben wiederholt werden, wie auch die Instruk

tion des Ansagers. Das war von grosser Bedeutung, vveil man so die Bemer

kungen der Einsender mit dem wirklichen Lesen des Sprechers vergleichen 

konnte. Ausser der allgemeinen Art zu lesen liessen sich dadurch auch die 

Fehler und mundartlichen Eigentiimlichkeiten genau feststellen. 

Die Sprechei' in dem Hauptexperiment. 

I. Lehrer an einer höheren Schule; Dr. phil., 49jährig. Grösse 182 cm,

Gewicht no kg. Zyklothymiker, Körperbau vorwiegend pylmisch. -- In 

der Stimme ein gewisser ]ehrhsfter Unterton, der auch in dem Experiment 

durchdrang. Die Stimme ,�ar demnach irgendwie zweideutig und deshalb 

nicht besonders leicht zu beurteilen. 

2. 27jährige Sekretärin einer Versucnsanstalt, Studentin, Grösse 161 cm,

Gcwicht 51 kg. Leptosom, Schizothymiker. Ihre Arbeit älmelt der einer 

Kontoristin, <lie Vp hat aber einige akademische Examina abgelegt. 
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3. 7ojähriger, pensionierter höherer Verwaltungsbeamter. Pykniker

und Zyklothymiker, hypoman. Grösse r64 cm, Gewicht 73 kg. Mutter

sprache Schwedisch, ist aber auch des Finnischen vollkommen mächtig. 

Liest sehr langsam. Auch in dem Experiment lasen alle anderen Vpn 

schneller als er. Stimme besonders volltönend. 

4. r5jährige Schtilerin. Zyklothymiker und Pykniker. Grösse 158 cm,

GeVvicht 49 kg. Las schnell und fliessend, nur Sprecher 9 noch schneller. 

Gute Vertreterin ihrer Altersgenossen. För ihr Alter charakteristische 

Ziige in der Stimme, zum mindesten bei genauerem Hinhören. 

5 und 6. 25jährige Töchter eines Kleinfabrikanten, eineiige Zwillinge, 

einige J ahre höhere Schule besucht. Ohne Beruf. Leptosom und Schizothy

miker. Grösse bei beiden 157 cm, Gewicht 46-47 kg. - Lasen in derselben 

Phase abwechselnd (sechsmal wurde gewechselt). Die Stirnmen sind sehr 

ähnlich. Verwandte und Bekannte z.B. können sie am Telephon nicht 

unterscheiden. Das Gleiche trat beim Hören der Schallplatten ein. Die 

Stimmen sind jedoch nicht ganz identisch; das Paar vertritt ungefähr den 

iiblichen kleinen Unterschied bei den EZ. Ganz kleine Unterschiede z.B. 

im s-Laut sowie in der Betonung des Satzanfanges sind festzustellen. Beim 

Wechsel wurden die Pansen zwischen den Sätzcn manchmal ein wenig 

zu kurz, einmal sogar viel kiirzer als normal. Gerade dieser Umstand hat 

oftmals die Hörer auf die richtige Spur gebracht. 

7. 39jähriger Lagerverwalter, unterer Werkmeister. Vorwiegencl Merkmale

eines Athletikers. Grösse 177 cm. - Lautstarke und deutliche Stimme. 

Ziemlich grosse gesellschaftliche Gewancltheit, hat z. B. Vorträi;e gehalten. 

Nur aus einigen Fehlbetonungen und ein paar munclartlich ausgesprochenen 

Worten konnten die Hörer seine Bildungsstufe heraushören. 

8. zojährige Schtilerin der 7. Klasse einer 9klassigen Schule. Mittlerer

Körperbau, kein ausgesprochener Typ. Länge 158 cm. Gewicht 56 kg. Eine 

schweigsame und verschlossene Schizothyme. Ihre Stimme macht den 

Einclruck einer älteren Person. Ihre Art zu lesen ist gezwungen und hat 

etwas Verstimmtes. Ihrem Ton nach schlossen viele Einsender auf Lebens

iiberdruss. 

9. zojährige Schiilerin der 7. K!asse, zweieiige Zwillingsschwester der

8. Vp. Körperbau pyknisch. Grösse 166 cm, Gewicht 68 kg. -- Eine prak

tische uncl ausgeprägte Zyklothyme. Stimme ähnelt etwas der des 4.

Sprechers. Enthält jedoch nicht die Ziige von Spätkindheit, die jene auf

v,eist. Liest fliessend und sehr rasch. Nach ihrer Stimme zu urteilen, miisste

sie unbedingt jiinger erscheinen als die vorige Vp.
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IO. 7ojähriger Biireauchef, zweieiiger Zwillingsbruder des 3. Sprechers. 

Grösse 167 cm. Pykniher und Zyklothymiker. -- Stirnme, Vortragsweise 

und Zweisprachigkeit ungefähr die gleichen wie beim .°l· Sprecher. Las 

jedoch etwas schneller. 

Die Sprecher des Ergänzungsexperiments. 

II. Derselbe Sprecher wie der 3. im Hauptexperiment. Nur las er cliesmal

etwas schneller. 

12. 2rjähriger Studierender. Grösse 181 cm. Leptosomer und Schizo

thymiker. Gewohnt, öffentlich aufzutreten. Ist viel herurngereist (mehrere 

Auslandsreisen). Berichtete öfters in Zeitungen. Die geistige Entwicklungs

stufe höher als im allgemeinen bei Studenten seines Alters. Las sehr fliessend. 

13. Derselbe Sprecher wie der ro. im. Hauptexperiment. Er las diesmal

etwas weniger ungezwungen. 

14. 28jährige mag.phil. Mittelgross und hager. Eine ziemlich reine

Leptosome und Schizothyme. - Fiir ihre Studien, besonders för die Asthetik, 

sehr interessiert. Liest viel und gern. Friiher Kontoristin gcwesen, dann 

Reklamestilistin. Liest empfindsam uncl pathetisch. Gewohnt, öffentlich 

aufzutreten. Las fliessend. Einige schizothyme Merkmale konnten jedoch 

beim scharfen Hinhören festgestellt werden. 

15. 5ojähriger Redakteur eines Provinzwochenblattes. Pylmiker und

Zyklothymiker. Hat an der Universität studiert. War friiher Amateur

schauspieler. 

16. 37jähriger 

Z y kloth ymiker. 

Chauffeur. Grösse 156 cm, Gewicht 97 kg. Pykniker, 

Besserer Vertreter des Arbeiterstandes als der Sprecher 

7 im Hauptexperiment. Auf dem Lancle geboren, Mundart cleutlich heraus

zuhören. Da ein Sprecher ausblieb, wurcle er unerwartet ins Studio geholt. 

Darum aufgeregt, las ängstlich und stockender als gewölmlich. Dadurch 

wurcle die Stimme entstellt. 

17 und 18. 31jährige, eineiige Z,villinge, deren physische Unterschiede 

bedeutend grösser sind als im Durchshnitt bei eineiigen Zwillingen. Grössen

unterschied 6 cm: die Vp 17 172 cm, die Vp 18 178 cm. Trotz gleicher Anlagen 

haben die von Anfang an kleinen Interessenunterschiecle allmählich zu 

immer grösseren intrapaarigen phänotypischen Unterschieden geföhrt. 

Beide hatte11 friiher kiinstlerische Interessen. 17 ist schliesslich Kiinstler 

geworclen; jetzt Chef der kiinstlerischen Abteilung in einer Porzellanfabrik. 

Sein Zwillingsbruder, der Geschäftsmann wurde, besitzt ein Agenturgeschäft. 

Die Umweltunterschiede dadurch ziemlich gross geworden. 17 hat ein 

grösseres Einkommen. Hat auch mehr gesellschaftlichen Umgang. Stimmen 
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sehr älmlich. Die Versuchssituation gestaltete sich jedoch aus obenerwähnten 

Griinden verschieden. 18 \\oar aufgeregt, versuchte schneller zu lesen, machte 

aber dann mehrere Fehler. 

19. 35jährige Frau, mag phil., Kontoristin. Pykniker und Zyklothy

miker; frohsinnig, jugendlich. Las nicht so fliessend wie gewöhnlich. Diinne 

Stimme, rnachte den Einclruck, als ob sie einer vie! jiingeren Person gehörte. 

A ntwortmaterial. 

Die Versuche brachten ein reiches Materia! an Antworten ein, in dern 

,tuch die Untergruppen fiir eine statistische Verarbeitung gross genug sind. 

Das Materia! enthält Antworten von 6040 Personen. An dem Hauptexperi

ment haben sich 5265, an dem Ergänzungsexperiment 775 Einsender 

beteiligt. Die meisten haben die ganze Versuchsreihe (die Fragen r--7) 

rnitgemacht. Dazu hat die achtc Frage nach >>Charaktereigenschaftem 

und nach der >>Ähn!ichkeit>> der vershiedenen Sprecher noch einen bedeuten

clen Zusatz gebracht. - Die Summe allcr Einzelantworten beträgt so 

insgesamt nahezu 400.000. 

Von den Antworten waren 2/s von Männern. Nur in reichlich 200 Fällen 

bleibt das Geschlecht unentschieden. Die meisten Einsender waren mitt!eren 

Alters. Dber 65jährige sowie auch Kinder sind sehr wenig an dem Versuche 

beteiligt. Wenn auch die Fehldeutungen z. B. bei rr-r3jährigen v1el 

häufiger sind als bei Erwachsenen, so hat das keine grössere Wirkung auf 

die Durchschnittswerte, da die Anzahl der Einsender dieses Alters klein war. 

Der Hauptanteil der Einsender entfäl]t der sozialen Schicht nach auf 

Bauern ui1d Arbeiter. Der Mittelstand wiederum ist zahlreicher vertreten 

als die akademisch Gebildeten. Aber im Hauptexperiment ist die Zahl der 

Jetztgenannten doch gross genug zur statistischen Verarbeitung. 1

V on den Antworten sind 2 % ganz ausgeschieden worden, hauptsäch

Jich darum, weil fiir diese Hörer die Voraussetzungen nicht gegeben waren, 

sich an dem Experiment so zu betei!igen, wie es verlangt war (man hat 

z.B. das Hören erst während des Versuchs begonnen oder die Instruktion

falsch verstanden). Ausgeschieden sind nattirlich auch die Fälle, in denen

die Einstellung des Hörers nicht ernsthaft gewesen ist.

Aus den Experimenten lässt sich ersehen, dass die Antworten mitunter 

auch unwesentliche Deutungen enthalten. In so einem Massenexperiment 

1 In dem bekannten Wiener Experiment (Herzog, H., Stimme und
Persönlichkeit. S. 310) verhielt sich die soziale Schichtung der Einsender 
genau umgekehrt. Da flachte die Beteiligung in dem gleichen Masse ab, in 
dem der Beruf zur Handarbeit iiberging. 
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geschieht es ja öfter, dass die Versuchssituation bei irgendeiner Versuchsper
son gestört wird und die Deutungen deswegen nur geringen oder keinen 
Wert haben (Störungen im Empfang oder von Seiten anderer Menschen usw.). 

Alter. 

Bei Betrachtnng der A 1 te r s b e s ti m m  u n g miissen wir feststellen, 
dass die Stimmen r, 2 und 7 im Durchschnitt fast gcnau getroffen sind. 
Auch bei der 9. Vp ist die Abweichung des Durchschnitts von dem richtigen 
Wert gcring. Das Alter der 3. uncl. ro. Vp ist dagegen stark unterschätzt, 
das der 4., 5/6., und 8. wieder bedeutcnd iiberschätzt wordcn. (Abb. I, s. 18) 

In friiheren Versuchen dieser Art hat man schon feststellen können, dass 
bei clen Altersbestimmungen die Tendenz besteht, auf einen Mittelwert hin, 
die älteren Sprecher zu unterschätzen, die jiingeren dagegen werden iiber 
schätzt. In dem vViener Experiment wurden von den drei Sprechern in 
der mittleren Altersstufe zwei richtig getroffen. Herzog hält es jedoch fi.ir 
möglich, dass die Tendenz nach dem Mittclwcrt hin auch hier das Ergebnis 
beeinflusst hat. 1

In unseren Ergebnissen låsst sich rliese Tendenz auch deutlich feststellen, 
besonders bei den beiden 7ojährigen. Beide sind stark unterschätzt -worden. 
In dem Ergänzungsexperiment haben sie bei ganz anderen Hörern eine 
ähnliche Schätzung erhalten. 

Die Tcndenz nach dem Mittelwert tritt auch bei der 4- Vp deutlich hervor. 
Daran ist aber auch clie Versuchsanordnung schuld. Die Frage nach dem 
Geschlecht wurde ja fiir jeden Sprecher wiederholt in der Form: >>Ist der 
Sprecher ein Mann ocler eine Frau?>> Manche Hörer sind darum der Meinung 
gewesen, class alle Sprecher Erwachsene sein miissten. 

Bei der 8. Vp ist zu der Tendenz nach clem Mittelwert auch >>das subjektive 
Altern in Betracht zu ziehen. Ihre gezwungene, traurige Stimme macht 
wirklich den Eindruck einer viel älteren Person. Es ist möglich, class die 
Tendenz nach clem J'viittclwert bei ihr ungefähr ebenso grossen Anteil hat 
wie die Abweichung bei der 9.Vp. Die Dberschätzung des Alters der 
letztgenannten lässt sich nämlich durch keine Tenclenzen erklären, dic von 
den aussergewölmlichen Eigenschaften der Stimme ausgehen. 

Auch noch bei den Vpn 5/6 macht sich diese Tendenz nach dem Mittei
wert geltend. Hier nähert man sich aber schon dem mittleren Altersbc
reich, wo die genannte Tenclenz anscheinend nicht mehr wirksam ist. Bei 
der Vp 2, die mit den 5 /6 ungefähr gleichaltrig ist, erfolgte clann aucb 

1 Herzog H., Stimme und Persönlichkeit. S. 316. 
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eine beinahe richtige Deutung. Bei den Vpn r und 7, die beide zu dem 

mittleren Altersbereich gezählt werden können, stimmt der Mittelwert 

sehr gut mit dem richtigen Altcr iiberein. Und auch hier ist es so, dass der 

ältere r ein klein wenig junger, der jungere 7 ein wenig älter beurteilt 

worden ist. 

Die Antworten der Hörer grunden sich in solchen Versuchen grössten

tcils auf den unmittelbaren ersten Eindruck. Das kommt schon daher, weil 

die Sprechzeit sowie auch die Pansen verhältnismässig kurz v.-aren. Unter 

diesen Umständen könnte man fragen, ob die weiblichen Einsender nicht 

deshalb richtiger antworten, weil sie melu- als die Männer von einem intui

tiven Eindruck ausgehen. Die Antworten der männlichen und der weib

lichen Hörer sind deswegen getrennt behandelt worden. Der Mittelwert 

bei Frauen trifft das richtige Alter meist besser als der bei Männern. Der 

Unterschied ist jedoch sehr klein; er kann auch darauf beruhen, dass unter 

den Frauen verhältnismassig melu- Gebildete sind, deren Deutungen durch

schnittlich etwas besser ausfallen. 1

Die Hörer wurden aufgefordert, ihren Beruf oder ihre Beschäftigung 

anzugeben. Aus dem Material des Hauptexperiments hat man reichlich 1000 

Fälle ausgewählt, in denen die soziale Schicht und Bildungsstufe des Ein

senders deutlich zu erkennen sind. Diese Fälle lassen eine ziemlich gleich

mässige Teilung in drei Gesellschaftsklassen zu. In der Tabelle r sind die 

Sprecher dargestellt worden, bei denen die Unterschiede am grössten 

sind. (I Gesellschaftsklasse = Akademisch Gebildete, II= Mittelstand, III = 

Arbeiter.) 

Aus der Tabelle r geht hervor, dass die erste Gesellschaftsklasse am besten, 

clie dritte am schlechtesten geantwortet hat. Die Unterschiede sind unge

fähr genau so gross wie die Differenz zwischen Frauen und Männern, mitunter 

etwas grösser. Die Ergebnisse der verschiedenen Gruppen im Ergänzungs

experiment unterseheiden sich wcniger deutlich, wahrscheinlich deshalb, weil 

die Gruppierung teilweise unsicherer als im Hauptexperiment gewesen ist. 

Die Zahlen sind in der Tabellc 2 dargestellt worden. 

Auf Grund des Antwortmaterials kann man nicht feststellen, worauf 

die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gesellschaftsk!assen beruhen. 

Offensichtlich aber ist die Tendenz nach dem Mittelwert hin bei der dritten 

Ge sellschaftsklasse am grössten. 

Man könnte fragen, ob nicht der grössere Prozentsatz der Fehldeutungen 

bei der dritten Gesel!schaftsklasse auch von den schlechten Radioapparaten 

herruhrt. In dem Wiener Experiment, in dem auch die Beschaffenheit des 

l Auch in dem Wiener Experirnent antworteten die Frauen etv,as besser.
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Rundfunkgeräts beriicksichtigt wurde, hat man jedoch festgestellt, dass 

das keine wichtige Rolle spielt. Dasselbe zeigt auch die Tatsache, dass in 

meinem Versuch manchem offenbar in sehr diirftigen Verhältnissen lebenden 

Einsender ausserordentlich feine Dentnngen gelungen sind. 

Die Verteilung der Altersschätzungen ist auf den ersten Blick beinahe 

normal Die Verteilungskurven bei männlichen und weiblichen Einsendern 

gaben eine sehr älmliche Form. - Die Abbildungen 2-7{S. 24-28) stellen 

die Kurven von 6 Sprechern dar. 

Aus den Tabellen und Figuren geht hervor, dass der Sprecher selten sehr 

jung oder sehr alt geschätzt wird. Der Unterschied zwischen den guten 

und schlechten Einsendern besteht darin, dass die ersteren den alten und 

jungen Sprecher möglichst nahe an die Grenze der Schätzungen stellen, die 

im allgemeinen nicht iiberschritten wird. Sie halten z.B einen 7ojährigen 

för 55-65jährig. Der Gipfel liegt darum nahe der rechten Seite. (Siehe 

Abb. 3.) Betrachten wir dagegen nur die schlechten Antworten, so ergibt 

sich bei den erwachsenen Sprechern trotz des verschiedenen Alters immer 

ein beinahe gleicher Mittelwert. Ist der Sprecher wirklich mittleren 

Alters, so können diese Schätzungen die Form der Kurve nicht so stark 

defonnieren, und auch der Mittelwert bleibt in der richtigen Grösse. 

Die Tendenz nach dem Mittelwert hin kann ihre Giiltigkeit verlieren, 

wenn die Stimme des Sprechers infolge individueller Eigenschaften den 

Eindruck einer bedeutenc älteren bzw. jiingeren Person macht. Als Beispiel 

kann clie 35jährige Sprecherin r9 erwähnt werden, clie eindeutig als 20-30 · 

jährig bezeiclmet wurde. Auch die Verteilungskurve bekommt darum eine 

symmetrische Form, erscheint aber nach links verschoben (Abb. 7, S. 28). 

- Dieser Fall beweist, dass das subjektiv empfundene Alter des Sprechers

manchmal sogar bedeutend von seinem wirklichen Alter abweichen kann.

Die einzelnen ungefähr richtigen Altersschätzungen treten nur a.ls eme

niedrige Seitenkurve rechts in Erscheinung. Das gleiche scheint bei den

schon friiher erwähnten Sprechern des Wiener Experiments der Fa.11 gewesen

zn sein. Weil sie ungefähr mittleren Alters waren, kmn die Veränderung der

Kurve in clen drei gena.nnten Fällen nicht deutlich hervor; festzustellen ist

das jedoch auch im clortigen Ma.terial z.B. in der Verteilungskurve des 5.

Sprechers.

Eine eigene Gruppe unter clen Fehlcleutungen bilden clie Fälle, in clenen 

clas Geschlecht des Sprechers verwechselt wird. So wircl z.B. eine 2ojährige 

weibliche Vp mitunter för einen r2-r7jährigen männlichen Sprecher gehal

ten. Fehldeutungen in bezug a.uf das Geschlecht kommen jedoch sehr selten 

vor, und dann fast nur bei clen zwei jiingsten weiblichen Sprechern (der 
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15jährigen Vp 4 und der 2ojährigen Vp 9). Sie betragen nur o--I.2 % (Tab. 

3 und 4). 1

Der geringere Prozentsatz dieser Fälle beruht in unserem Versuch darauf, 

dass keine Versuchsperson in dem A!ter stand, in dem die Bestimmung des 

Geschlechts durch die Stimme Schwierigkeiten macht. 

I{örpergrösse. 

Unter den einzelnen Fragen hat die nach der Grösse am meisten Fehl

schlusse ergeben. Zum Teil kann das zwar darauf beruhen, dass die Grössen

unterschiede durchsclmitt!ich nur ziem!ich gering waren, denn beim Aus

wählen der Vpn wurden in erster Linie andere Gesichtspunkte beriicksichtigt. 

Es kann jedoch festgestellt werden, dass das Ergel:,nis mit dem eines friiheren 

Versuchs in dem Psycho!ogischen Laboratorium der Universität Helsinki 

iibereinstimmt. Einen grossen Sprecher deuten die Hörer meistens als gross, 

besonders wenn er auch schlank und hager ist. Die dicken Sprecher 

werden entweder a]s mittel oder als k]ein bezeichnet, unter ilmen auch 

die Vp r, obgleich er in Wirk!ichkeit gross ist (no kg, 182 cm). In 

anderen Fällen sind die Schätzungen durch Zufälle bedingt und gehen 

infolge verschiedener nebensäch!icher Faktoren leicht in die Irre. (Siehe 

Tab. 5, S. 31.) 

Di ch oder cWnn. 

Es ist ohne Zweifel fraglich, ob man von ein paar Wörtern Antworten 

erwarten kann, die mit den Kretschmerschen Körperbautypen sei es auch 

nur annähernd iibereinstirnmen. Da man in der Instruktion aus praktischen 

Griinden genauere Beschreibungen nicht benutzen konnte, mussten alterna

tive Worte gebraucht werden. Zu solchen wurden för die Unterscheidung 

der pyknischen und leptosomen Körperbautypen die Wörter >>dick,> und 

>>diinm, - und als Zwischenform noch >>mittel» - gewählt. Von diesen

ist besonders das erste nicht för alle Einsender typologisch eindeutig

gewesen. Manchmal ersetzten sie es noch durch irgendein anderes vVort.

- Die meisten Einsender haben sich jedoch hierin sicherer geföhlt als beim

Lösen der dritten Frage. Auch die extremen Typen (dick, diinn) erhalten

jetzt bei verschiedenen Sprechern die Mehrzahl von Stimmen. (Tab. 6.)

1 In den englischen Experimenten Pears wurde das rrjährige Mädel in 
8. r % för einen Knaben gehalten, in dem Wiener Experiment ist bei der
r4jährigen weiblichen Vp der Prozentsatz der Fehldeutungen auf r.3 %

gesunken. Den rzjährigen Knaben hielten dagegen 52.5 % der Einsender
för ein JViädel.
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In bezug auf die männlichen Sprecher hat man alle Grössen- und Dicken

grade gebraucht und meistens clas Richtigc getroffen. Lie Hörer v;,ollten 

aber auf keinen Fall die weiblichen Sprecher als >>diclrn bezeichnen. Bei 

ihnen ist der Sachverhalt insofern ungiinstiger gewese11, als die meisten 

Frauen jung waren und der Körperbautypus bei ihnen nicht so deutlich 

wie im späteren Alter hervorkam. Das allcs hat zur Fo1ge, dass die Ergeb,1isse 

för <lie v;,eiblichen Sprecher ihrcm wirklichen Körperbautypus nicht deutlich 

entsprechen. 

Beruf. 

Der Frage nach dem Beruf hätte man natiirlich nähere Anv;,eisungen 

voranstellen können, z.B. allgemeine Berufsbenennungen wie Arbeiter, 

akademisch Gebildete usw. Auf diese Weise hätten die Einsender ihre 

Aufmerksamkeit vielleicht meLr den charakteristischen Unterschieden der 

verschiedenen Berufe zugewenclet. Ausserclem wäre ohne Zweifel auch clie 

statistische Verarbeitung des Antwortmaterials einfacher geworclen. v\'eil 

aber das Experiment bci uns das erste dieser Art" ar, v;,ollte man eine solche 

Methode, die in den Ergebnissen vielleicht eine Verschiebung nach der einen 

oder der anderen Richtung verursacht hätte, nicht verwenden. Man liess 

den Hörern bci dieser Frage frni0 Hand lmd gewann dadurch einen Gesamt

iiberblick uber clie Mannigfaltigkeit der Deutungen und iiber die Berufe, 

die (im Bewusstsein der Einsender) för die Sprecher am meisten charakte

ristisch waren. 

Es v;,ird natiir]ich eine grosse Menge verschiedener Berufe genannt. ln 

der Verarbeitung sind sie in 7 Gruppen untergebracht worclen, <lie sich von

einancler ziemlich deutlich unterschciden. Zwischen clen cinzelnen Berufen 

einer bestimmten Gruppe besteht jedoch - obgleich clie Gruppe nicht streng 

einheitlich ist--- (nach der Meinung der Mehrzahl) in manche'r Hinsicht eine 

wesentliche Dbereinstimmung. Die Gruppen sind folgcncle: 

A. Männlichc Sprechcr: Bauer, weibliche: Hausfrau, auch Kranken

pflegerin.

B. Arbeiter, Fabrikarbeitcr, Dienstmädchen, Kellnerin, Chauffeur,

Werkföhrer, Monteur, Polizist.

C. Höhcrc akademisch gebilclcte Beamtc: Lehrer einer nöheren Schule,

Wisscnschaftler, Ingenicur, Redakteur, Pfarrer, Arzt, höhere Kauff

mannschaft, Geschäfts- oder Biireauchef.

D. Kontoristin, Angestellte.

E. Handlungsgehilfe.

F. Schuler, Studierende.
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G. Kunstler (Schanspieler, Musiker, Schriftstdler, Sänger).

Die Ergebnisse sind in der Abb. 8 zu sehen. Beim Sprecher r hat 

<lie richtige Berufsklasse C etwas mehr als die Häl:fte aller Stimmen 

erhalten und bedeutend mehr als irgendeine andere Gruppe. Unter clen 

Fehldeutungen ist nur die Gruppe B bemerkenswert. Obglcich ihre Stimmen

zahl weniger als r/4 aller Stimmen beträgt, ist diese Erscheinung doch 

merkwiirdig, da nichts in der Stimme auf einen Arbeiter hincleutete. Sic 

erklärt sich zunächst daraus, dass die meistcn Einscnder selbst zu clicser 

Gruppe gchören. Fiir die Ei.nsender der Arbcitergruppe ist es oft schwierig 

gewescn, mchrere geistige Bcrufe zu ncnnen, weil ihnen manche davon 

fremcl gewesen sincl. Est ist zuzugeben, dass die Auswahl der Sprecher nach 

diesem Gesichtspunkt hin cinseitig war, da von 9 Sprechern eigentlich nur 

ein einzigcr Arbciter war. So ist es auch vcrstäncllich, d2,ss die Gruppe B 

bei clenjenigen Sprcchern, dic nicht zu dicser Gruppe gehören, einen Teil 

der Stimmen erhaltcn hat (8--28 %, siehe Tab. 7, S. 38). 

Auch bei dem Sprccher 2 hat die richtige Gruppe D clie grösstc Stimmcn

zahl crhalten und die halbrichtige Gruppe C clie zwcitgrösste. In gleicher 

Wcise haben sich die Ergebnisse bei den meisten Sprcchern gestaltet. Die 

richtige Gruppe hat nicht immer eine absolute Mehrzahl von Stimmen 

erhalten, meistens jedoch haben die Einsender sie öfter als eine andere 

gewählt. -� Die Sprecher 5 und 6 hatten keinen besonderen Beruf uncl ihre 

Intcressen dcuten auch auf keine besondere Richtung hin. Die Stimmcn 

verteilen sich auch dementsprechencl so, dass keine Berufsklasse die anderen 

i.i bertri fft.

Die Sprecher 7 und 8 sind die einzigen, bei denen die Ergebnisse des

Hauptexperiments wesentlich von dem ,virklichen Sachverhalt abweichen.

Die Hälfte der Hörer hat den Sprecher 7 in der Gruppe C untergebracht.

Eine solche Antwort ist zwar falsch, aber doch nicht so unberechtigt, wie es

auf den ersten Blick erscheint. Wie schon erwälmt, ist der Sprecher entwik

kelter als der durchsclmittlichc Arbeiter und gewolrnt aufzutreten. Seine

Stimme und sein tadelloses Y erhalten haben <lie Hörer auf Irrwege geleitet.

Die meisten Antworten der Gruppe C bilden <lie, in denen der Sprecher als

Geschäftsmann gedeutet wird. Verhältnismässig oft wird er auch för cinen

Offizier gehalten. Wenn. man annimmt, dass die munda.rtliche Leseweise

YOll dem I -Iörer nicht berticksichtigt worden ist, so sind derartige Schät

zungen durchaus verständlich.

Der 8. Sprecher (2oj.) macht den Eindruck einer bcträchtlich älteren 

Person. In clen Berufsangaben kommt eine gewisse Hilflosigkeit der Hörer 

zum Vorschcin, was dazu geföhrt hat, dass keine Berufsklasse eine entschei-



dende Stimmenmehrzahl erhalten hat. Das Gesarntbild ähnelt dem des 5. 

und 6. Sprechers. 

Der Beruf bis in die einzelnen Berufsbenennungen hinein ist im allge

mei11en aus der Stimme nicht zu erke1111en. Das ist auch nicht zu erwarten, 

weil viele Berufsgebiete ihrem Charakter nach älmlich si11d. D i e  a 11 g e

m ei n e  Ri c h t u n g  d e s  B e r u f s  k o m m t  dagege11 iiberraschendgut 

i 11 d e r S t i m m e z u m A u s d r u c k. Das Bestätigen die Ergebnisse 

dieses Versuchs, i11 de11en die richtige Berufsklasse i11 de11 rneiste11 Fälle11 

deutlich die grösste Stimrne11zahl erhalte11 hat. Vertritt der Sprecher keinen 

beso11dere11 Berufstyp oder e11tspricht clie Versuchssituatio11 nicht den 

Anforderungen, so erhält man entweder keine Stirnrne11mehrzahl oder die 

Schätzung fiihrt völlig auf Irrwege. 

Charaktertypus ( K retschmer). 

Die Auswahl der Sprecher erfolgte i11 erster Linie 11ach ihrem Tempera

me11ttypus. Es wurcle11 zwei geso11derte Frage11 gestellt, mit dene11 Ant

worten erstrebt wurde11, die Merkmale vom schizothymen und zyklothyme11 

Temperamenttypus enthielten. ln der ersten wurde geiragl, ub der Sprecher 

viel oder wenig Freu11de hat, mit de11en er sich woblfiihlt. 

Die Aufgabe war offe11bar för viele Ei11se11der ziemlich schwierig. Es 

fehlt dabei 11ämlich die konkrete Bestimmtl1eit der obige11 Frage11. Der 

Hörer hat sich auf das alltägliche Lebe11 des Sprechers einstellen miissen. 

Einige Hörer haben zuerst seine Charaktereige11schaften zu bestimmen 

versucht u11d erst da1111 auf Gru11d dieser Schätzung ihre Entscheiclung 

getroffen. Die a11deren wieclermn bevorzuge11 cle11 unmittelbaren Einclruck. 

Ein Teil der Hörer hat, >>olme etwas gehört zu haben>), aufs Geratewohl 

gea11twortet. Dies hat auch eine Menge zufällige Stimme11 zur Folge gehabt. 

Das lässt sich daraus ersehe11, dass auch die selte11er erwähnte Mö5lichkeit 

imrner iiber 20 % der Stimme11 erhalten hat. (Tab. 8, S. 43.) 

Betrachtet rnan 11ur clie erlangte11 Verhältniszahlen (oh11e Beriicksichti

gung clerjenigen Faktoren, die i11 der Stimme des einzelne11 Sprechers eben 

11icht festzuste!len si11d, die aber cloch auf clie Ergeb11isse haben wirken 

kön11e11), da1111 ka1111 ma11 kurz Folge11cles feststellen. D i e z y k I o t h y m  e n  

M e r kma l e  d e s  S p r e c h e r s  s i n d  a n  d e r  S t i mme z u

e r k e n  n e n. I n B e z u g a u f d i e s c h i z o t h y m e  11 S p r e c h e r 

s i n d ei i e E i  n s e n d u n g e n d a g e g e n u n s i c h e r. Sie si11d 

entVveder i11 die mittleren Typen eingereiht ocler sogar als Zyklothymiker 

gedeutet worden. Mit anderen Worten, man kan11 von einer Tendenz nach 
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clem zyklothymen Typ sprechen. vVas besonders die weiblichen Sprecher 

betrifft, ist dies wohl so zu verstehen, dass die Einsender nicht gern die 

Anzahl ihrer Freunde als klein angeben wollten. Wenn sie das jedoch getan 

haben, sind entschuldigende Zusätze nicht se!ten. 

Die männ!ichen und weiblichen Hörer haben in sehr ähnlicher Weise 

reagiert. Ein bemerkenswerter Unterschied besteht nur bei dem 8. Sprecher, 

bei dem die Deutungen der Frauen etwas richtiger sind. 

Ferner hatten die Hörer zu beurteilen, ob der Sprecher ungezwungen und 

gefällig, oder muhsam und steif ist. In der Instruktion wurde die Aufmerk

samkeit der Hörer auf den engen Zusammenhang der zwei ersten und 

zwei letzten Worten gerichtet. Dieses Verfahren mit vier verschiedenen, 

möglichen Antworten erschien notwendig, weil man mit einem einzigen 

alternativen Antwortpaare kaum Antworten hätte erwarten können, die 

auch nur annähernd dem Kretschmerschen Temperamenttypus entsprochen 

hätten. Der gewiinschte Wortgebrauch ist im grossen und ganzen auch 

erzielt worden. Die Hörer scheinen zuerst ihre Entscheidung zwischen den 

zwei Hauptalternativen gefällt zu haben, in clen Antworten haben sie 

jedoch nur das treffendste Attribut gebraucht. -- Die Frage hat ein älm

liches Ergebnis hervorgerufen wie die vorige. D i e z y k 1 o t h y m e  n 

S p r e c h e r  s i n d  a u c h  je t z t  a n s c h e i n e n cl  s e h r  g u t

g e t r o f f e 11. I n b e z u g a u f d i e S c h i z o t h y m i k e r i s t 

d a s E r g e b 11 i s w i e d e r  n e  g a t i v. Von 5 Sprechern ist nur ei11er 

richtig, drei halbrichtig und einer ganz falsch bcurteilt worclen. Offenbar 

haben die Hörer auf diese Frage 11icht gern A11tworte11 gegeben, clie auf 

ei11e11 schizothyme11 Typus cleute11. (Tab. 9, S. 47.) 

Das Encle des Frageboge11s enthielt noch eine zweiteilige Frage, mit der 

es i11 erster Linie auf clie typologisch symptomatischen A11tworte11 abgesehen 

war. Diesmal hatte der Einsender freie Hand. Die Frage lautete: >>Was 

kön11en Sie noch iiber clie Stimmen der Sprecher sagen? (Was kö1111e11 Sie 

iiber die älmlichsten Stimme11 sagen? Dber clie Charaktereige11schafte11 

der verschiedenen Sprecher?)>> Diejenigen, die sich nicht för clie Sache 

interessierten, brauchten nicht auf die Frage zu antworten. Manche haben 

clas auch nicht getan. Man kann annehmen, dass die Antworten clcshalb 

um so bedeutsamer sind. Es stand auch dem Hörer ganz frei, ob er die 

erwiinschten Zusätze nur för einen Sprecher oder mehrere machen wollte. 

Es lässt sich also voraussetzen, class die Antworten zunächst die · Fälle 

betreffen, in clenen der Hörer von der Stimme am meisten beeindruckt 

gewesen ist. 
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Es sind drei verschiedene Gruppen unterschieden worden: 

r. Beschreibungen, in denen deutliche zyklothyme Ziige erwähnt werclen.

2. Beschreibungen, die cleutlich schizothyrne Eigenschaften enthalten.

3. Beschreibungen, clie irgendeine typologisch wichtige Eigenschaft

nennen, <lie aber so unbestimmt sind, dass man sie nicht in den vorherigen 

Gruppen unterbringen kann. 

Es ist notwendig erschienen, auch <lie dritte Gruppe aufzustellen, da sich 

ja die Gruppierung sehr subjektiv gestalten kann, clenn es besteht immer 

die Gefahr, dass man bei der Verarbeitung der Ergebnisse, ohne es zu wollen, 

eine richtige Deutung zwischen den Zeilen liest und so den Antworten einen 

Inhalt gibt, den der Hörer nicht beabsichtigt hat. Ist die Stimmenzahl der 

richtigen Typengruppe grösser als die der beiden ancleren zusammen, dann 

ist dieses Ergebnis ohne Zweifel eincleutig. Soweit <lie Beurteilung unpar

teiisch gewesen ist, enthält die Gruppe 3 naturlich auch Antworten von den 

beiden anderen Gruppen und zwar ungefähr in dem Verhältnis der Stimmen

zahlen. 

Als Proben der Antworten mögen eine Schilderung iiber einen zyklothy

men und eine iiber einen schizothymen Sprecher <lienen. Beide sind typo· 

logisch sehr bezeichnend. Ein Zyklothymikcr wird geschildert: 

>>Kommt gut mit Kindern aus. Kann mit ihnen spielen, sie, wollen gern

auf seinen Schoss. Humoristisch. Ein beliebter Gesellschafter. Gutmiitig, 

freundlich und sonnig, Kein Fanatiker. Raucht vielleicht Zigarren.>> 

Eine schizothyme Sprecherin: 

>>Eine sich miihende Studentin, die Jeicht nervös wird. Wollte nicht gern

auftreten. Ausserdem hat sie wenig Freunde, ist auch im Gesellschaftsleben 

niemals Mittelpunkt. Fiirchtet schon im voraus iiberall Schwierigkeiten. 

Unpraktisch.>> 

Die Stimmenzahl der richtigen Gruppe ist nach dieser Berechnungsweise 

beinahe bei jedem Sprecher am grössten, bei den meisten Sprechern 

sogar grösser a]s die der entgegengesetzten Gruppe und der unsicheren 

zusammen (Tab. 10). A J s G e s  a rri t e  r g e b n i s k a n n f e s t g e

ste 11 t w e r cl e n, d a s s  d i e  b e s c h r e i b e n d e n  Z u sät z e  iib er 

clic Ch a r a k t e r e  i g e n  s c h a f t e n  d e s  S p r c c h e r s  el e n 

r i c h t i g e n  T e m p e r a m e n t t y p u s  g a n z  g u t  g e t r o f f e n

h a b  e n. 

Zwei verschicdene Sprecher sind zicmlich oft als ein und dieselbe Person 

odcr als ähnliche Personen gedeutet wordcn (in etwa 4000 Fä!lcn). Berechnet 
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man, w1e oft zwei Sprecher von gleichem Temperamenttypus auf diese 

Weise gleichgesetzt werden, so kann das Verhältnis zwischen der Stimme und 
dcm Tempcramenttypus deutlich werden. In dem Fragebogen erkundigte 

man sich nur nach änhlichen Sprechern, aber <lie Hörer gehen oft weiter 

und beurteilen zwei Sprecher ahne weiteres als ein und dieselbe Person. Nur 
selten verraten die Antworten Unsicherheit (vielleicht, wahrscheinlich, 

möglicherweise dicselbe Person). Jedoch wcrden zwei Sprecher dann und 

wann auch als ähnlich geschätzt. Von clem typologischen Gesichtspunkte 

her ist es am wichtigsten, dass mehr als 2 /3 der Einsenclungen solche sind, 
in denen zwei zu clemselben Typus gehörige Sprecher gleichgesetzt bzw. 

fiir ähnlich gehalten werden. (Tab. 11.) 
Die Fragen nach der Geselligkeit und dem Verhalten haben ziemlich 

negative Ergebnisse gebracht, und stimmen nicht besonders gut mit den 

letztgenannten iiberein. Es liesse sich denken, class die Fehler daclurch 
entstanden wären, dass sich die Deutungcn doch nicht so eng an clie 
Kretschmerschen Temperamenttypen anschlossen, wie man im Fragebogen 

und clemgemäss in der Verarbeitung der Ergebnisse vorausgesetzt hat. Diese 

Möglichkeit kann aber kontrolliert werclen. Sind die Antworten wirklich 

eng mit den Temperamenttypen verbunden, so muss zwischen den Deutun• 
gen, die derselbe Hörer iiber denselben Sprecher gegeben hat, ein positives 

Korrelationsverhältnis bestehen. Hat der Hörer geantwortet, dass der 

Sprecher viel Freuncle hat, so hat er auch meistens sein Verhalten als unge
zwungen ocler gefällig deuten rniissen. 1st clies nicht der Fall, so haben clie 

Antworten keine typologische Bedeutung. 

Bei der Betrachtung des Materials in der obenerwähnten \Veise, können 

vier Kombinationsmöglichkeiten unterschieden werden. 

I. Viel Freunde und das Verhalten ungezwungen oder gefällig.
2. )) )) gezwungen cder miihsam. 

3. Wenig )) )) )) ungezwungen oder gefällig. 

4· gezwungen oder miihsam. 

Die erste und letzte Gruppe sind typo!ogisch konsequent, clie zwei miU.· 

leren inkonsequent. Die Berechnungen beweisen, clas reichlich 3 /4 typo

logisch richtige Kombinationen sind. Z w i s c h e  n d e n  A n t w o r t e  n a u f 
d i e  A n z a h l  d er Fre u n d e  u n d  a n d e r e r s e i t s  a u f  d a.s 

V e r h a l t e n  e r s c h e i n t  s o  e i n e  b e d e u t e nde p o s itive 

Korr e l a t i o n  (+o.68 ... -i-o.88). (Siehe S. 55.) 
Die Einsender sind in ihren Ansichten oft gegen alle Erwartung sicher. 

Wie aber sind die Hörer im allgemeinen zu der Beurteilung gekommen, 
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die in ihren Antworten zum Ausdruck kommt? Die individuellen Eigen

schaften des einzelnen Sprechers, auf Grund deren das Gesamtbild in dem 

Hörer entstanden ist, sind im allgemeinen statistisch nicht zu behandeln. 

J edoch lassen sich im Entstehen eines Gesamtbildes oft aufeinander folgende 

Phasen unterscheiden, z.B. auf folgende Weise: 

r. die unmittelbar durch die Stimrne hervorgerufene Reaktion

2. die auffal!enden Zuge oder Einzclheiten lassen die Erinnerung an

irgendeinen (nicht sehr nahen) Bekannten wach werden, dessen Eigen

schaften in das von dem Sprecher gewonnene Bild ubertragen werden

3. eine durch Ober!egung entstandene Vervollständigung uncl Nach

besserung der Antworten, die oft erst nach dem Versuch geschieht.

Es lässt sich 11och fragen, ob das Gesamtbild des Sprechers stabil ist, so 

dass dasselbe Ergeb11is auch bei der Wiederholung des Versuchs erzie!t 

wird, oder ob es vie!mehr auf gelegentlichen Erscheinunge11 beruht. Beson

ders i11teressant ist die Veränderu11g, clie beim Schätzen des 3. und ro. 

Sprechers in clem Ergänzungsexperiment eintrat. Es muss festgestel!t 

werde11, d a s s cl i e H ö r e r d a s L e s e n d e s e i 11 z e 1 11 e n S p r e

c h e  r s n i c h t  a ! s  s e l b s t s t ä n d i g e s  G a 11 z e s  b e u r t e i l t

h a b e 11, s o n  d e r  n cl a s s i n d e n  S c h ä t z u n g e n  a u c h d i e 

S t e 1 1 c d e s S p r e c h e r s i 11 d e r R e ·i h e a 1 1 e r S p r c c h e r 

e i 11 e e n t s c h e i d e 11 d e R o 1 1 e g e s p i e 1 t h a t, b e s o 11 d e r s 

d a s V e r h ä 1 t 11 i s z u d e m  v o r i  g e n  S p r e c h e  r. Die Vp 3 

las in dem Hauptexperiment ]a11gsamer a!s clie a11deren u11d der vorige 

Sprecher schne!ler a!s der Durchschnitt. Die Vp 2 wurde als Zyklothymiker 

gedeutet. Daraus folgt, dass die Vp 3 in 40 % der Antworten das Prädikat 

>>steifa erhält. In dem Ergänzu11gsexperime11t trat vor ihm ein deutlich

schizothymer Rundfu11ka11sager auf. Obgleich in der Leseweise kein ne11nens

werter Unterschied zu bemerke11 ist, erhält die Person jetzt weniger a!s die

Hä!fte von der Prozentzahl der >>steifa-Stimmen, die sie im vorigcn Experi

ment bekommen hat. Die grösste Gruppe bilden diesmal die Einsender,

die ihn als ungezwungen deuten. (Ober Lesetempo siehe Tab. 12, S. 57.)

. Die Beurteilung des 10. Sprechers hat sich auch bemerkenswert verändert.

Mehr als 2 /3 der Einsender hat das auf den zyklothymen Typ deutende

Wort gewählt. In dem Ergänzungsexperiment !as vor ihm ein sehr eindeutig

als Zyklothymiker beurteilter männlicher Sprecher. Die Folge war, dass 2 /3

der Einsender die Vp ro als Schitzothymiker gedeutet haben.

Besonders wenn die Sprecher so sclmell aufeinander folgen wie i11 diesem 

Versuch (eine Minute Pause), kö11nen sich die Ergebnisse bedeute11d verän-



dern, wenn der Hintcrgrund in eincn a11deren ubergeht. B e s on der s h a t 

cl a s V e r h ä 1 t n i s z u d e m v o r i g e 11 Sp r e c h e r e i 11 e g r o s s c 

B c d e u t u  11 g f u r d i e B e u r t e  i 1 u n g. Die Erscheinu11g tritt auch 

i11 de11 Fälle11 hervor, i11 de11cn das Geschlecht des Sprechers verwechselt 

wird. D i e  s e  s V e r h ä 1 t n i s i s t a b e r n o  c h b e d e u t e  11 d e r, 
w e 11 n b e i d e S p r e c h e r g l e i c h e n G e s c h 1 e c h t s  s i n d. 

Wenn auf einen deutliche11 Zyklothymiker ei11 a11derer Sprecher gleichen 

Geschlechts folgt, der zum gleiche11 Typus gehört, aber in dessen Stimme 

der Temperame11ttypus 11icht ebe11s0 deutlich vorkommt, wird er von den 

meisten Ei11se11dern als Schizothymiker gedeutet. Höre11 sie ih11 aber 11ach 

einem deutliche11 Schitzothymiker, da11n wird er mciste11s als Zyklothymiker 

heurtcilt. 

Vergleiche zwischen Zwillingsj;artnern. 

In bciden Experimentc11 war u11ter den Sprecher11 e i  11 e i  n e 1 1  g e s 

Z w i 1 1 i 11 g s p a a r (im Hauptexperime11t ei11 weibliches, im Ergänzungs

cxperiment ein mä1111liches Paar). In Zwillingsuntersuclrnngen findet man 

öfters Erwähnu11ge11 von der Ähnlichkeit der Sprechstimme u11d Sprechart 

bei den Part11ern, aber experime11tell mag man diese Fragen noch nie unter

sucht habe11. Da i11 diesen Experimente11 insgesamt 19 Sprecher auftraten, 

gab es gute Voraussetzunge11 för das Vergleichen der intrapaarigen Unter

schiede mit den durchschnittliche11 i11ter- u11d i11trai11dividuelle11 Unter

schiede11. 

111 dem Hauptexperiment traten die Part11er gemei11sam auf, lasen 

abwechsel11d ei11en Satz oder ein paar. Die Vergleichungsmöglichkeiten 

waren besser als in a11deren Fäl!e11, weil der ei11e Partner u11mittelbar nach 

dem a11dern las. Die Einse11cler wurdcn aufgefordet mitzuteilen, wann 

möglicherweise zwei Sprecher abwechselnd auftraten. Solche Meldungen 

hat ma11 jedoch ziemlich spärlich bekommen. Ober 4000 Einsender haben 

mitgeteilt, class i11 zwei oder mehrere11 Phasen Sprecher aufraten, die 

sich äh11el11. Nur 352 Einsender dagegen si11d der JVlei11ung, dass in irgend

einer Phase zwei Sprecher auftraten. Schon hieraus ka1111 ma11 einen 

Schluss auf die Schwierigkeit der Aufgabe ziehen. Die Sprechstimme und 

Sprechart der identischen Partner waren wirklich in dem Masse ähnlich, 

dass es auf Gru11d der Stimme beinahe unmöglich war, das Abwechsel11 

zu bemerken. 

Aus der Tabelle 14 geht hervor, in wclchen Phasen die Einsender för 

zwei Sprecher abgestimmt habcn. Die Phase 5 /6, in der wirklich zwei Spre-

6 - Puheäänen ilmaisevuus 
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cher auftraten (in dem Fragebogen war natiirlich n ur eine Nnmrner), bekam 

zwar die grösste Stimmenzahl, aber doch weniger als clie I -Hilftc von dicsen 

Stimmen. Die Mehrhcit hat irgenclcinc solche Phase mitgetcilt, wo in 

\\1irklichkeit nur ein Sprechcr auftrat. Das l\lassencxperirnent hat also 

gczeigt, class die Sprcchstimme und Auftretungswcisc der eineiigen Zwillings

partner in clem Hauptexperimcnt fiir schr älrnlich gchaltcn wunlen. Aus 

clen Ergcbnisscn lässt sich clagcgen kcin Schluss clarauf ziehcn,.wic oft clie 

Stimmen der cineiigen Zwillinge im allgerneinen fiir clicsclbe ocler zum 

Vcrwechseln lihnlich gehalten ,>verclen. \Vir können nur feststellen, class 

i n cl i c s c m F a l 1, 1v o cl i c A h n l i c h k e i t d e r S t i nt m e n 

u n g e f ä h r  der clnr c hsc h nit tli c h e n  Ahn lic h k eit d e r

i cl e n  t i s c h e  n Z w i 11 i n g e e n  t s  p r a c h, 11 u r s e  h r w e n  i g c

Ei nse n cler i r gcn cle ine n U n t e rschiecl i m  L c s e 11

b em c r k t e  n. Viele von dicsen Eiusenclcrn haben das Richtige nur

durch ein nebensächlichcs l<ritnium getroffcn. Sic bemcrktcn näm]ich, class

in der Reihcnfolge der Säi:ze etwas Fremclartiges stecktt_, (dic Pansen

zwische1i dcn einzclncn Sätzen waren cin wenig zu knrz).

In clem Ergänzungscxperimcnt traten die iclcntiscl1en Partner nach

cinamler :u1f. Der durch vcrschieclene Lebensverllältnisse entstanclcuc 

Untcrschied hatte z-.,1· J,'oigc�, class der cine Pclrtncr sich während der Ver-· 

suchssituation gequälter fiihltc als der anclere. Diescn Unterscliierl haben 

clie Einsenclcr be1rn:rkt. Die intrapaarigen Unlerschicdc sind _1ecloch im 

Antwortim,terial ziemlich gering. 111 clcn Aiterssc.l1ätzm1ge11 isl illr Unter

schicd clurchschnittlich 3.1 Jalire. \Vas clen Beruf betrifft, hat man bei 

beiclen Partnern ungefähr clicselbcn Ergebnisse bekommcn (wie auch bei 

anderen Fragen). Der einzige bedeutcndc Unterschiecl bcstcht darin, dass 

die -Einsender das Betragen des erstgenarrnten Partncrs 2�-3mal so oft 

för gequä]t geha]ten haben. }\;Jan hat a]so eine Verschiedenheit in cler 

Sicherheit des Auftretens cleutlich bemerkt. .Mit I<.iicksicht darauf, class 

das Betragen der Partner infolgc ihrcr verschiedenen Berufc allmählieh 

immer verschieclener geworclen ist in grössercm Masse als im allgemeincn bci 

eineiigen Partnern, nrnss man cloch zugeben, class die Untcr:ochiede zwischen 

ihnen im Vergleich zu clen clurchschnittlichen interinclivicluellen Unter

schieden gering sind. ln diesen Experimcnten scheint dic erbbiologische 

Gleichheit der Partner uncl clie clavon herriihrenclc Älrnlichkeit in der 

Grundstruktur des Charakters von grösserer Bccleutung gewesen zu sein 

als clie milieubedingten Unterschiede, clie durch störencle Faktoren noch 

zufällig stärker wurden. Die intrapaarigen Unterschiede sind ungefähr 



cliesclben ocler sogai· kleiner als die intraindivicluellen Unterschiede (als ein 

Sprecher des Hauptexperiments aufs neue in clem Ergänrnngsexperiment 

anftrat). 

Schlussbcmcrh1.111,gc11 

.Die, Problerne, die man hc,rkömmlich i,n allgemeinen unter cler .Rubrik 

>>Shmrnc 1mcl Pcrsönlichkcih ✓,usamnwngdasst hat, beziehen sich nicht nur

auf die Slimnll', scrndnn ,rnch auf dic Vorhag;;wcise, auf dcn fliessenckn u11d

Ull(.(C'Z\\·1mgnicn odcr gcsp,nm1 <.·n nncl stockcnclcn Verlauf ckr;;elhcn, auf clic

clcs Lescm; u.clgl. '.;olchc Ziige wicdcrnm sincl auch beim Runcl

f unkhiircn kicht zu bcrncrkcn. Es ist clemnach zu verstebcn, dass --·- wenn 

auch clie Nnancienmg cler Stimrnc ein wenig almimmt ····· die typolo

gische .A.uc,clrnckslrnftigkeit doch zum grössten Teil erlml Len b]eibt, weil 

sic auf lrnnstitutionellcn Untcrscliicclcn beruht. 

Die \7 cr:-;nchsanorclnung uncl das Vcrhältnis zwischcn dcn verscbicdenen 

Phasen sind mdhoclisch wichtig. Die Sprecherreihe bildet eine Ganzheit, 

in clc1· clic Bewertung der cinzelnen Sprecher auch von anclcren Tcilen ab

hängig ist. Eine solche Person z.B., dic weclcr Zyklothymiker noch Schizo

thymiker, sonckrn ein Zwischentypns ist, wircl nach einem deutlichen Zyk-• 

lothyrnen för eincn Schizothyrniker, nach eincm Schizothymen dagegen 

fiir einen Zyklothymiker gehalten. 

Die Masscnexpcl'imcnte liahcn einige Gnmdfragen gclöst, die beim Unter

sucl1cn der Au,drnckshaftigkeit rler Sprcchstimme beri.icksichtigt wcrden 

rniissen. Bci weiin<'m Fofc'chcn miissen auch anclcre i\rl.ethoden gebraucht 

wcrclcn. l>a.s ""late1·ial eines Masscnexperimcnts clieser Art ist nieht gccignct 

zum Analysicren der Erlcbnisse der Einsencler. ln cliesern FaJl muss man 

geschultc Emscndcr haben, cleren Anzahl aucl1 verhi\ltnismässig klein sein 

kann. Der Verfasser hat die Absicht, bei weitcrem Arbciten u. a. gerade 

:rnch cliese Fragen zn bcriicksichtigcn. 
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