
(In)variabilitás a 
mássalhangzóknál

A mássalhangzók akusztikus kulcsai



A beszédképzés szervei



Toldalékcső mint akusztikus szűrő



Milyen jegyekkel jellemezzük őket? 

(itt legalább 3 dolgot lehet megfigyelni)

https://www.youtube.com/watch?v=92260d-jzkI&list=PL4D3DEW-
WBD72E677MGhGu0_Bw3ybrJr2

https://www.youtube.com/watch?v=92260d-jzkI&list=PL4D3DEW-WBD72E677MGhGu0_Bw3ybrJr2


Milyen jegyekkel jellemezzük őket?

• Az akadály helye  képzéshely 

• az akadály jellege/minősége  képzésmód

• van-e hangszalagműködés (zönge)  zöngésség

• hol távozik a levegő  orális / nazális

• Időtartam  hosszú/rövid.



Akusztikus kulcsok

• Akusztikus kulcs (acoustic cue): 

• akusztikus információ, amely a fonetikai kategóriák valamely 
megkülönböztető jegyét az észlelés számára kulcsolja 
(pl. megkülönbözteti az zöngés és zöngétlen mássalhangzókat). 

Kérdések: 

• Vajon mik azok a kulcsok, amik alapján a beszédhangok 
kategóriáit elkülönítjük? (Kategorikus észlelést feltételezünk!)

• Vajon ezek szükséges és/vagy elégséges kulcsok vagy inkább 
valószínűségeken alapulnak?

• Egyáltalán kategoriális-e az észlelésünk?



A variabilitás forrása a beszédjelben (ismétlés)

• A beszélő

• A beszédtempó

• A fonetikai, lexikai, szemantikai kontextus

• Más…?



A beszédpercepció folyamatának megértése

1. Meg kell állapítanunk, mik az egyes fonetikai kategóriákhoz tartozó 

akusztikus kulcsok.

2. Meg kell állapítanunk az egyes akusztikus kulcsok „kulcsértékét”.

3. Ki kell találnunk, mi az az algoritmus, ami alapján a hallott 

hango(ka)t a kategóriákra (mentális reprezentációkra) illesztjük 

(mapping).



Allofónikus variáció

• Fón: beszédhang

• Fonéma: - a beszédhangok nyelvi reprezentációja,

- jelentés-megkülönböztető szerepű 

pl. bor – porminimálpárok.

- előfordul ugyanabban a környezetben, ezért 

bejósolhatatlan (pl. __or).

• Allofón: - azok a variánsok (beszédhangok), amik egy 

fonémához taroznak,

- meghatározott környezetben fordul elő  a 

környezetből bejósolható (pl. 1. [ŋ] csak [g/k] előtt: 

[iŋg], 2. zöngétlen réses [ç] és zöngés réses [ʝ] csak C 

után és szünet vagy másik C előtt: [kɒpç], [dobʝ]).



Allofónikus variáció a beszédpercepcióban

• Vajon a percepció mit csinál az allofónokkal?

• Pl. az [iŋg] esetében az allofónt vagy a fonémát ismerjük fel?



A mássalhangzók akusztikus kulcsai

• A mássalhangzók ügye nem olyan „egyszerű”, mint a magánhangzóké.

• A mássalhangzóknál a képzésmódtól függően különböző kulcsokat 
feltételezünk különböző mérőszámokkal.

• De azt itt is tartsuk szem előtt, hogy ezek feltételezett kulcsok, míg 
nem ellenőrizzük őket kísérletekkel.

• És utána is csak azt mondhatjuk, hogy elegendő ez az információ a 
felismeréshez (nem azt, hogy feltétlenül szükséges!).

• A legnagyobb hangsúly a kutatásban a felpattanó zárhangokon.



Kategorikus észlelés



Kategorikus észlelés

• Azonosítás

• Diszkrimináció



Kategorikus észlelés

Feltételek:

• A stimulus kontinuumban jól 
elkülönülő kategóriák

• A kategórián belül: alacsony 
diszkriminácós képesség 
(érzéketlenség a kategórián belüli 
variabilitásra) (lent)

• A határokon: nagy érzékenység 
(fent)

• A megkülönböztetési képesség 
(lent) az azonosításból (fent) 
megjósolható



Kategorikus észlelés

Azonosítási/felismerési teszt (fent)

• Feladat: az ingerhez a címkék 
egyikének  rendelése (/b/, /d/, /g/)

• Eredmény: kategóriákon belül 100% 
környéki eredmény, a határokon 
éles váltás és chance level környéki 
eremény

• Forced choice



Kategorikus észlelés

Megkülönböztetési feladat 
(diszkriminációs teszt) (lent)

• Feladat: különböznek vagy 
egyeznek az ingerek? 

• Eredmény: kategóriákon belül 
alacsony (chance level környéki), a 
határokon pedig a legmagasabb 
megkülönböztetési képesség



Megkülönböztetésen alapuló észlelési 
kísérletek 

• Chance level ’véletlen szintje’: a válaszok azon százalékos aránya, 

amit akkor kapunk ha az adatközlő tippel (1/n  2 választási 

lehetőség  50%)

• AX: „X ugyanaz mint A vagy nem?” – chance level: 50%

• ABX: „X ugyanaz mint A vagy mint B?” – chance lvl: 50%

• Oddity test: „Melyik a kakukktojás a három inger közül?” – chance

lvl: 33%

• 2IFC (two-interval forced choice): „melyik sorrendben hallottad az 

ingereket a kettő közül?” – chance lvl: 50%

• 4IAX (four-interval AX): „a két ingerpárból melyikben vannak 

különböző ingerek?” – chance lvl: 50%



Kategorikus észlelés: felpattanók képzési 
helye akusztikus kulcsai (ism.)

• Liberman et al 1957

• Lokuszfrekvencia 120 Hz-enként

• 12 lépésben

• Akusztikai kontinuum: 
/b/ -- /d/ -- /g/

• Felismerés/ azonosítás és ABX 

• SPEKTRÁLIS kulcsok



Kategorikus észlelés: felpattanók zöngéssége

• „Zöngésségi” kontraszt: fonológiailag nem 

(feltétlenül) a hangszalagrezgés megléte és 

hiánya – hanem?

• Fonetikai jellemzők csoportja: 

• Fonáció (időzítése, azaz VOT) 

• + aspiráció

• + C-k időtartama 

• + megelőző V-k időtartama

• + ztlen: az f0 magasabb a követő Vban

• + F1 átmenet

• Fonológiai terminus a zöngés-ztlen helyett: 

fortis [+tense] – lenis [−tense]  artikulációs 

erőfeszítéshez kötődő fogalom 

zöngés zöngétlen

lenis fortis



A felpattanók zöngésségének akusztikus 
kulcsai

Valójában a VOT kulcsok egy 

csoportja!:

• A fonáció kezdetének időzítése 

• Az aspiráció megléte vagy 

hiánya

• Az F1 frekvenciaváltozásának 

mértéke

• Az F1 átmenet időtartama és 

csillapítás mértéke

• f0 zöngétlen után eső, 

zöngés után emelkedő vagy 

lebegő.



Kategorikus észlelés: felpattanók zöngéssége

• IDŐI (temporális) kulcsok

• Francia: „voicing language”* 

(ahogyan a magyar is) 

• VOT határ = 0 ms

• Német: „aspirating

language”* (ahogyan az angol 

is)

• VOT határ = 20 ms

*Wouter Jansen (2004) terminológiájával



Kategorikus(?) észlelés: Vk

„Folyamatos” (nem kategorikus) 
észlelés

• Kevésbé éles átmenetek a 
határokon

• A teljes kontinuumon jó 
diszkriminációs képesség

• Magánhangzókra inkább jellemző 

• Fry et al. 1962: 

• szintetizált Vk

• F1 (nő) és F2 (csökken) is változik –
egyszerre



Kategorikus(?) észlelés: Vk (steady-state!)

• Eimas (1963): az azonosítás nagyban múlik a kontextuson, és nem 

jósolható belőle olyan jól a diszkrimináció

• Fry et al (1962), Stevens et al (1963), Stevens et al. (1964): relative

folyamatos észlelés (nem kategorikus) az /i/ -- /E/ kontinuumon 



Kategorikus(?) észlelés: Vk (steady-state!)

• DE! Kuhl (1991): új megközelítés  goodness ratings

• Eredmény: vannak eltérések a V kategórián belül, vannak erősen 

prototipikus megvalósulások, azaz az egyes V-kategóriák 

reprezentációja stabilabb, mint hittük (csak nem mindent vagy 

semmit típusú, hanem graduálisabb)! 

• percepciós mágnes hatás elmélete: a prototipikus exemplar

mágnesként működik, a mellette lévő ingereket nehéz 

megkülönböztetni tőle (és egymástól)  korreláció a jóság és a 

megküülönböztethetőség között  egyfajta kategorikus észlelés!



Adaptáció

• Egy prototipikus elem ismételt bemutatása egy adott kategóriából (a 
kategória közepéből) 

• A kategória kisebb lesz miért?

• a nem prototipikus ingerek elfogadása csökken



Kategorikus észlelés

Összefoglalás 

• Mássalhangzóknál találjuk (izolált ejtésű V-kra nem)

• Ott is elsősorban képzéshelyre, VOT-ra

• Az eredmény nagyban függ a választott kísérleti dizájntól 
(diszkriminációs teszttől)

• Nyelvfüggő (német vs. francia zg. kontraszt & VOT)

• A kategóriahatárokat befolyásolják top-down (lexikai) folyamatok 
is, vö. pl. Ganong-effect (az mi is?)

• És még egy csomó minden más is, amiről nem beszéltünk…



A képzéshely akusztikus 
kulcsai



A felpattanó mássalhangzók képzéshelyének 
akusztikus kulcsai

iki, aka, uku, oko

• Artikuláció:



Néma fázis ≠ szünet

A felpattanó mássalhangzók képzéshelyének 
akusztikus kulcsai

Zárfelpattanás

Zárfeloldás

Néma fázis ≠ szünet

Zárfelpattanás

Zárfeloldás

Néma fázis ≠ szünet

Zárfelpattanás

Zárfeloldás



A felpattanó mássalhangzók képzéshelyének 
akusztikus kulcsai

• De: A felpattanás maga elég rövid, nehéz felidézni/elemezni

• Inkább a követő átmenet számíthat



A felpattanó mássalhangzók képzéshelyének 
akusztikus kulcsai

C-tól függően 
szisztematikusan 
változó 
formánsátmenetek

V-tól függően 
szisztematikusan 
változó 
formánsátmenetek

Hol itt az állandóság?



A felpattanó mássalhangzók képzéshelyének 
feltételezett akusztikus kulcsai

A megfigyelések alapján feltételezhető kulcsok:

1. A zárfelpattanás és zárfeloldás spektrális szerkezete, intenzitása és 

időtartama.

2. Az F2 formáns mozgásának iránya az átmenetben.

3. Az F3 formáns mozgásának iránya és az átmenet hossza.

Kísérletes ellenőrzés szükséges!



Felpattanók képzéshelye: 
az F2 átmenet szerepe

• A C és a követő V közti F2 átmenet változik a képzéshely 
függvényében.

• Ezt vizsgálhatjuk fokozatosan változó mesterséges ingerekkel.

Liberman et al 1957



Felpattanók képzéshelye: 
az F2 átmenet szerepe

• Eredmény:



Felpattanók képzéshelye: 
az F3 átmenet szerepe

• Ez is befolyásolja a percepciót!

/b/ /g/

/d/



A felpattanó mássalhangzók képzéshelyének 
akusztikus kulcsai

• A formánsátmenetek azonban a követő magánhangzótól is függnek, 
tehát változékonyak, ami valójában fontos:

Lokusz
frekvenciák:
Azok a 
frekvenciák, 
amik felé az F2 
formáns-
átmenetek 
tartanak

Delattre et al. 1955



Lokusz frekvenciák

• Gond: itt nincs fizikai energia, csak interpolációval „találjuk meg”

VC



Nazálisok képzéshelye hasonló elven

• Formánsos szerkezet, de az alacsony intenzitás és mindegyikben 

meglévő nazális formáns ‚’nasal murmur (500 Hz alatt) miatt 

nehezebb megkülönböztetni őket csak 

• A CV átmenet fontosabbnak tűnik, mint a spektrum 

(Kurowski & Blumstein 1984, Malécot 1956, Repp 1986)



Nazálisok képzéshelye hasonló elven

• DE! a nazálisokban inkább a képzési mód kulcsolása erős, a képzési 

helyé kevésbé



Réshangok (frikatívák) képzéshelye hasonló 
elven

Gravitációs középpont = center of gravity (COG).

Minél előrébb a szájüregben, annál magasabb frekvencia.



Réshangok (frikatívák) képzéshelye hasonló 
elven

• Repp (1981): /s/ -- /ʃ/ 
kontinuum + magánhangzó

• Frikatívák: mem egyszerűen 
COG, hanem két pole center 
(zörejgóc) alapján szintetizálva

• Azonosítás (identification) & 
megkülönböztetés 
(diszkrimináció)

• Eredmény: kategorikus 
észlelési pattern (& a V hatása 
nem jelentős, legalábbis biz. 
Körülmények között)



Réshangok (frikatívák) képzéshelye hasonló 
elven

De: 
• itt is elsősorban inkább a képzési mód kulcsai „erősek”, 

a képzési helyé kevésbé
• A CoG értékét más is befolyásolja: pl. zöngésség 

(megjelenése lefelé húzza a spektrumot) – csak ezekre 
a tényezőkre kontrolláltan utal a COG képzési helyre!



Képzéshely összefoglalás:
felpattanók, frikatívák, nazálisok

• Zárfeloldás 
spektruma 
(zörej frekvenciája)

• F2 (és F3) átmenetek

• Frikáció spektrális 
eloszlása
(zörej frekvenciája)

• Frikáció intenzitása

• CV F-átmenetek

• Nazális pole
(formáns) és zero
(antiformáns)

• F2 átmenet



A képzésmód akusztikus 
kulcsai



A képzésmód akusztikus kulcsai

Felpattanók: 

• Zár megléte és időtartama – a 

zárszakaszhoz kötődő relatív 

csönd szerepe (Marcus 1978): 

slit (silence insertion:) split

VAGY 

slash splash

• 3-féle beszédtempó 

kondícióban (100%, 74%, 51% 

-- kivágott zöngeperiódusokat 

ill. annak megfelelő 

időtartamú részt a 

zöngétlenekből)



A képzésmód akusztikus kulcsai

Felpattanók:

• A hirtelen zárfeloldás mint „pöcök” a spektrumban/oszcillogramban

(Liberman et al. 1952)

• F1, ha viszonylag magas frekvenciájú és a CV átmenetben emelkedik 

(ekkor még a felpattanás is elmaradhat, hogy felpattanót halljunk) 

(Cooper et al 1953, Liberman et al. 1954)



A képzésmód akusztikus kulcsai

Frikatívák és affrikáták: 

• Aperiodikus zörej (frikáció)  a kulcs az aperiodicitás mértéke és a 

zörej időtartama (ez különbözteti meg őket más hangok aperiodikus 

elemeitől, pl. a felpattanókat követő aspirációtól)

• Affrikátáknál a zárszakasz a megkülönböztető, ill. a zörej rövidebb 

mint a frikatíváknál

• Affrikáták – a zár miatt hirtelen megnövekvő intraorális nyomás, az 

onset gyorsabb, rövidebb



A képzésmód akusztikus kulcsai

Nazálisok: 

• Az orrüreg rezonanciája 

 500 Hz alatti nazális formáns (pole) (Fujimura 1962)

• A szájüregbeli zár miatt a szájüreg elszív frekvenciákat 

 Nazális antiformáns(ok) (zero)

• Összességében is halkabb mássalhangzó 

• Környező vokálisok nazalizálódása – itt a nazális formánsból 

antiformáns lesz (mert a szájüreg nagyobb és nyitottabb mint az 

orrüreg).



A képzésmód akusztikus kulcsai

felpattanók frikatívák nazálisok



A zöngésség akusztikus 
kulcsai



A zöngésség akusztikus kulcsai

• Zöngésség a fonetikában: van vagy nincs fonáció.

• Zöngésség a fonológiában: egy olyan kontraszt, amit fonetikailag a 

fonáció és aspiráció (és ezek kombinációja akár más jegyekkel is!) 

határoz meg.



Felpattanók zöngéssége: VOT

C V



Felpattanók: relatív VOT-eltérések a különböző 
nyelvekben (Lisker & Abramson 1970)

VOT Példák

(fortisz) Erős 

asp.

tlingit navaho koreai


Közepes 

asp.

angol kantoni thai, 

örmény

Enyhe 

asp.

navaho koreai

Tenuis
(zöngétlen)

kantoni tlingit koreai spanyol thai, 

örmény


Fél-

zöngés

angol

(lenisz) Zöngés spanyol thai, 

örmény

magyar

magyar

Hindi
(b, p, ph, bh)

d, t, th b, p, ph

 Fonetikai különbségek  különböző akusztikus kulcsok!



A felpattanók zöngésségének akusztikus 
kulcsai

• A kulcsok fontossága függ a szótagbeli helyzettől (kezdő, záró, 
intervokalikus)

• A kulcsok fontossága függ a hangsúlytól (nagyobb v kisebb nyomaték)



A felpattanók zöngésségének akusztikus 
kulcsai

Valójában a VOT kulcsok egy 

csoportja!:

• A fonáció kezdetének időzítése 

• Az aspiráció megléte vagy 

hiánya

• Az F1 frekvenciaváltozásának 

mértéke

• Az F1 átmenet időtartama és 

csillapítás mértéke

• f0 zöngétlen után eső, 

zöngés után emelkedő vagy 

lebegő.



A felpattanók zöngésségének akusztikus 
kulcsai

Zöngésségi kontraszt a németben 
és a franciában

• francia /b/-/p/ : zöngés vs. 
zöngétlen (negatív vs pozitív 
VOT); 
határ: VOT = 0 ms)

• német /b/-/p/ : fortis vs. lenis
(pozitív vs nagyon pozitív azaz 
aspirált VOT; 
határ : VOT = 20 ms)



A felpattanók zöngésségének akusztikus 
kulcsai

További (lehetséges) kulcsok (amelyek szerepével kapcsolatban egyébként 

nincs egyetértés, de vizsgálták őket, és volt, ahol látták a hatásukat):

• A C-t megelőző magánhangzó időtartama 

 pre-fortis clipping: a zöngétlenek előtt rövidebb V –

időtartamkiegyenlítődés?

• A zárszakasz időtartama (és annak aránya a megelőző V-hez) 

intervokalikus helyzetben (vs. szó végén)

• Rövidebb zárszakasz  zöngés

• Hosszabb zárszakasz  zöngétlen

• Eltérő a zár felpattanása és a zárfeloldás is.



A zöngésség akusztikus kulcsai

F1-
átmenet 
jellege 
a CV 
között:



A frikatívák zöngésségének akusztikus kulcsai

1. Szótag elején és intervokalikusan: 

• A legfőbb kulcs: fonáció megléte vagy hiánya

• Plusz:  frikáció intenzitása

• Nagyobb intenzitás  zöngétlenek

(valószínűleg azért, mert több levegő áramolhat ki egyszrerre a 

tágra nyílt hangszalagok miatt)

2. Szó végén: 

• Felléphet zöngétlenedés neutralizálódik a kontraszt

• Időtartam

• Hosszabb C  zöngétlen

• Megelőző V időtartama

• Hosszabb V  zöngés C

• És a kettő aránya (Denes 1955, Raphael 1972)



A zöngésség akusztikus kulcsai

• VOT  felpattanók

• C (zárszakasz) időtartama  felpattanók, frikatívák

• Megelőző V időtartama (prefortis clipping) obstruensek

• Zárfeloldás amplitúdója  felpattanók



A mássalhangzók akusztikus kulcsai

• Feltételezzük, hogy vannak akusztikus kulcsai a C distinktív jegyeinek:

• képzéshely, 

• képzésmód, 

• zöngésség.

• Az akusztikus kulcsok nem változatlanok, nem invariánsak, hanem 
variábilisak!

• Hiszen függnek a kontextustól.

• Mégis, szinte minden akusztikus kulcs esetében van olyan eredmény, 
ami szerint valami azért mégis változatlan 
(pl. lokuszfrekvencia). 


