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SZÜKSÉGES ÉS SZÜKSÉGTELEN 
HANGÁTMENETEK

Gósy Mária
MTA Nyelvtudományi Intézete

A beszédhangok ún. tiszta fázisai között m egjelenő hangrészletek, a 
hangátmenetek funkcióját vizsgálja a tanulmány a beszédészlelés 
szempontjából. A  kísérleti szem élyek a hangátmeneteiktől megfosztott 
természetes ejtésű CV-hangkapcsolatok mássalhangzóit néhány kivételtől 
eltekintve helyesen azonosították. A z eredmények azt bizonyítják, hogy a 
hangátmenetek nem  feltétlenül szükségesek a beszédhangok felismeréséhez, 
funkciójuk egyértelműen hangm inőség- és kontextusfüggőek.

Bevezetés
A fonetikának, pontosabban magának a kísérleti fonetikának a 

forradalmi megújulását, illetőleg kiteljesedését jelentette az akusz
tikai fonetikának mint e tudomány szerves részének integrálódása 
az évszázad közepétől kezdődően. A beszéd akusztikai elem
zésének eredményei nem csupán új megvilágításba helyezték a 
beszédről addig alkotott ismereteket, hanem egy sor olyan kérdés 
is megmagyarázhatóvá vált, amely a tradicionális elméleti kere
teken belül és az addig alkalmazott módszerekkel nem volt 
lehetséges. Több, mint 200 évvel ezelőtt Kempelen Farkas -  a 
beszélőgép építése során -  tulajdonképpen "felfedezte" és leírta a 
hangátmeneti jelenséget. Nem elemezte azonban olyan tudomá
nyos igénnyel, mint a beszédképzés más vonatkozásait (Kempelen 
1791). Az elfogadható hangzás helyett a két létrehozott hang 
egybefolyását, együtthangzását, illetőleg az azok közötti szünet 
megjelenését tárgyalta szótag, szó létrehozásakor. Kempelen tehát 
az észlelés révén jut el ahhoz az egyértelműen nem meg
fogalmazott felismeréshez, hogy két hang nem illeszthető egy
máshoz úgy, mint két betű az írásban.
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A beszédképzés és a beszédmegértés folyamatosságának (a- 
nalóg voltának) és a beszédhangok elkülöníthetőségének és ki- 
jelölhetőségének ("diszkrét" voltának) paradoxona megoldódni 
látszott a hangátmenetek "felfedezésével" (vö. pl.: Liberman 
1957). A koartikuláció akusztikai következményei, az átmeneti 
hangrészek vagy hangátmenetek biztosítják a beszéd folya
matosságát (vö. az artikulációra Kantner és West 1933, ill. az 
akusztikumra pl.. Kent és Read 1992). A hangátmenetek 
akusztikai elemzése nem kevés nehézséget rejtett magában. Meg 
kellett határozni a hangkapcsolatok -  hagyományos értelemben 
vett -  magán- és mássalhangzói közötti eltérő időtartamú hang
részek hovatartozását (ti. a magánhangzóhoz vagy a mássalhang
zóhoz történő "elvi" illesztést), funkcióját és paramétereit (pl. a 
"hub" és a "locus" elméletek: Lehiste és Peterson 1992). Te
kintettel a metodológiai korlátokra, a kezdeti eredmények meg
lehetősen bizonytalanok voltak és szinte kizárólag a felpattanó 
zárhangokra vonatkoztak

A mesterséges beszédelőállítás (beszédszintézis), majd az 
ennek nyomán lehetővé vált percepciós kísérletek eredményei 
kibővítették és pontosították az átmenetekről kialakított isme
reteket. Lehiste és Peterson többféle definíciót is elfogad: (i) a 
hangátmenet olyan ffekvenciamozgás, amely egy mássalhangzó
magánhangzó kapcsolatban a magánhangzó kezdetétől a ma
gánhangzóra jellemző akusztikai pozíció bekövetkeztéig tart vagy 
(ii) a hangátmenet olyan formánsmozgás, amely egy tiszta fázistól 
egy következő tiszta fázisig tart avagy (iii) olyan mozgás, amely 
egy adott magánhangzónmássalhangzó kapcsolatban a magán
hangzó tiszta fázisától ugyanazon magánhangzó befejező pontjáig 
tart (i.m 295).

Az eredmények évtizedek óta alátámasztják azt is, hogy a 
hangátmenetek nélkül a beszédhangok felismerése nem lehetséges 
avagy bizonytalan (elsődleges vagy másodlagos akusztikai kul
csok: Whalen 1991, a magyarra: Gósy 1989).
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Mindezen eredmények és megállapítások ellenére sem a 
nemzetközi, sem a hazai szakirodalomban nem találunk olyan 
kísérletsorozatot, amely szisztematikusan vizsgálná meg a hang
átmenetek beszédpercepciós funkcióját. Éppen ezért kísérletet 
terveztünk annak megállapítására, hogy a hangátmenetek a be
szédészlelés szempontjából valóban szükséges avagy szükségtelen 
részei-e a beszédnek.

Anyag és módszer
Előzetes kísérletek alapján 11 mássalhangzót és 3 magán

hangzót választottunk a kísérlet hanganyagául: a 4 felpattanó zön
gés zárhangot, a dentális és alveoláris zöngés és zöngétlen spi
ránsokat, valamint a laterális mássalhangzót, illetőleg az [a:, i:, 0:] 
magánhangzókat. Mindhárom magánhangzónak az összes más
salhangzóval alkotott CV kapcsolatát elemeztük természetes (női) 
ejtés alapján. A 33 hangkapcsolatot Kay 4300B digitális jelfel
dolgozóval vizsgáltuk 10 kHz-es mintavételezési frekvenciával, 
8000 Hz-es elemzési tartományban. Az optikai kép és az ismételt 
akusztikai információ összevetésével szubjektív döntés alapján 
kivágtuk a CV-kapcsolatok átmeneti részét. Az átmenetektől ily 
módon megfosztott hangkapcsolatokat kétféle véletlenszerű sor
rendben magnetofonszalagra rögzítettük és két kísérletsorozatot 
végeztünk éphalló, magyar anyanyelvű felnőtt kísérleti szemé
lyekkel, összesen 22 fővel (átlagéletkoruk 32 év volt).

Az első kísérletsorozat célja annak megállapítása volt, hogy 
vajon a részt vevő mássalhangzók felismerhetők-e vagy sem. A 
második kísérletsorozattal arra kerestünk választ, hogy vajon a 
mássalhangzók minősége torzul-e az átmenetek hiányakor, füg
getlenül a felismerés helyességétől.

Eredmények
A hangátmenetek, mint az artikuláció akusztikus lenyomatai, 

az adott hangminőségekre jellemzőek; időtartamuk különböző. Az
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eredeti hangkapcsolatokból kivágott hangátmenetek időtartamér
téke az [a:]-val alkotott hangkapcsolatokban átlagosan 114,8 ms, 
az [o:]-vel alkotottakban 86,2 ms, az [i:]-vel alkotottakban pedig 
95,9 ms (a részletes adatok az 1. táblázatban).

1. táblázat: A CV hangkapcsolatok átmeneteinek időtartamér
tékei

Mássalhangzó- Az átmenet időtartama (ms)
minőség V=a: V=0: V=i:
b 131 109 94
d 161 136 138
} 91 97 69
g 132 25 70
V 82 83 98
f 144 99 100
z 124 100 90
s 116 70 136
3 105 87 98

1 106 71 74
1 71 72 88

A hangkapcsolatokra kapott azonosítási eredmények azt 
mutatják, hogy valóban vannak az észlelés számára "szükséges" és 
vannak "szükségtelen" átmenetek. A 11 vizsgált mássalhangzóból 
kettőnek a felismerése 100%-os, további öté pedig 90%-on felüli, 
vagyis ezen mássalhangzók esetében a hangátmenetek per- 
cepciósan szükségtelenek (vö. 1. ábra) A laterális mássalhangzó 
felismerése is jó (86,3% a három magánhangzóval alkotott 
hangkapcsolat átlagát tekintve), a felpattanó zárhangok közül 
háromnak a felismerése azonban gyakorlatilag nem lehetséges az 
átmenet nélkül (korrekt azonosításuk 22,7% és 34,8% közötti az 
átlagokat tekintve), vö. 1. ábra.
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1. ábra
Mássalhangzók helyes felismerése hangátmenetek nélkül (a három 

magánhangzóval alkotott CV-kapcsolatok átlagában)

A percepciós eredmények alapján felállítható a vizsgált 
mássalhangzók azonosíthatósági sorrendje, illetőleg -  más meg
fogalmazásban -  a hangátmenetek szükségessége szerinti sorrend, 
amely a következő (a leghelyesebben azonosíthatótól a nem 
azonosíthatóig): [{, z, 3, s, v, f, b, 1, g, í, d], A 7 jól azonosítható 
mássalhangzó ([/, z, 3, s, v, f, b]) felismerése gyakorlatilag füg
getlen a magánhangzó minőségétől. A 21 hangkapcsolatból 15-nél 
100%-os a helyes azonosítás; 95,4% a zső, a fí, a fő é s 90,9%-os a 
szá, a vő és a bá pontos észlelése.

A négy nem jól azonosítható mássalhangzó ([1, g, f, d]) 
felismerése erősen kontextusfüggő; ez jelen esetben azt jelenti, 
hogy a helyes felismerés -  az átmenet hiányában -  a követő ma-
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gánhangzó minőségének függvénye. A 2. ábra ezeket a 
különbségeket és függőségi viszonyokat szemlélteti.

2. ábra
Mássalhangzók helyes felismerése a követő magánhangzó 

függvényében

Az adatok azt mutatják, hogy a veláris magánhangzó előtt 
gyengébb a felismerés, mint a palatálisok előtt. A kontextushatás 
legerősebben tehát az [a:] és legkevésbé az [i ] magánhangzóval 
alkotott CV-kapcsolatban érvényesül. A hangátmenetet "nem 
igénylő" mássalhangzók felismerése az [a:]-val alkotott hangkap
csolatban 97,4%, az [oj-vel alkotott hangkapcsolatban 97,3%, az 
[i:]-vel alkotott hangkapcsolatban pedig 99,3%. A velárissal 
alkotott CV-kapcsolatban a hangátmenetet "igénylő" mással
hangzók felismerésének átlaga 23,5%; a palatális labiálissal al
kotott kapcsolatban 55,6%; az illabiális palatálissal alkotott 
kapcsolatban pedig 53,4%. Az összes CV-kapcsolatban elemezve 
a V-től való függőséget, szignifikáns különbséget látunk a veláris 
és a két palatális magánhangzó hatásaként (p<0.001). A korrekt 
mássalhangzó-felismerés átlaga 82,6% az illabiális palatális, 82,2% 
a labiális palatális és 70,6% a veláris magánhangzó mellett
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Elemeztük a tévedéseket, azaz hogy a kísérleti személyek mi
lyen mássalhangzókkal tévesztették össze az eredeti beszéd
hangokat. A 2. táblázat a tévesztési mátrixot mutatja.

2. táblázat: A nem (jól) azonosítható mássalhangzók téveszté
si mátrixa százalékban

Eredeti mással- Azonosított mássalhangzó (%)
hangzó d í  g b 0
d 22,7 - 75,7 1,5
} 75,7 33,3 6,06 4,5 -

g 1,5 34,8 53 7,5

A zárhangokat -  amint az várható volt -  az ugyanazon kép
zésmódú osztályon belül tévesztik a kísérleti személyek. Leg
nagyobb mértékű a bilabiális zárhang helyettesítő megjelenése; a 
palatális zárhang helyett pedig percepciósan elfogadható mér
tékben (!) azonosítanak dentális zárhangot. Meglepően alacsony a 
felismerhetetlennek minősített mássalhangzók aránya, vagyis a 
hangátmenet hiánya megváltoztathatja a mássalhangzó minőségét a 
felismerés számára, bizonytalanná teheti a döntést, de a be
szédhang-észlelet megmarad. A laterális mássalhangzót ([1]) csu
pán a veláris magánhangzóval alkotott hangkapcsolatban nem le
hetett egyértelműen azonosítani, itt a kísérleti személyek 41%-ban 
egyöntetűen bilabiális nazálist ([m]) ismertek fel.

A második kísérletsorozatban a kísérleti személyek feladata az 
elhangzott hangkapcsolatok minősítése volt a magyar iskolarend
szerben használatos érdemjegyekkel (l-essel a legrosszabbnak, 5- 
sel a legjobbnak ítélt "ejtést" kellett minősíteniük, természetesen 
mind az öt osztályzati lehetőséget kihasználva). A 7 jól azonosított 
mássalhangzó esetében azt tapasztaltuk, hogy a kísérleti személyek 
a korrekt felismerés arányánál "alacsonyabbra" értékelték a hangok 
minőségét. A 3. ábra szemlélteti e minősítési eredményeket.
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3. ábra
A jól azonosított hangkapcsolatok minősítésének grafikonja

Az adatok a hangátmenetek mintegy harmadlagos akusztikai 
kulcs funkcióját tükrözik: bár az adott mássalhangzókat a kísérleti 
személyek nehézség nélkül azonosították, a "minőségüket" azon
ban nem feltétlenül fogadták el. Egyértelműen jónak ítélték a két 
alveoláris réshangot, valamivel gyengébbnek találták a bilabiális 
felpattanó zárhangot és a dentális zöngés spiránst Az alveoláris 
réshangokhoz képest lényegesen gyengébb a [s] és a [v] 
mássalhangzók minősítése. Legkevésbé elfogadhatónak, tehát a 
korrekt felismerhetőség mellett legtorzabbnak a [f] mássalhangzó 
bizonyult.

Elemeztük a felismerés és a minősítés matematikailag 
kifejezhető különbségét (4. ábra).
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4. ábra
A helyes azonosítás és a minősítés összefüggése

Az ábra szemléltette különbségek jelzik, hogy az átmenetektől 
megfosztott hangkapcsolatok akusztikai megvalósulása nem 
egyezik az agyban tárolt neurális spektrogrammal. A négy nem 
(jól) azonosítható mássalhangzó esetében nehézkes a minősítések 
értékelése, hiszen a kísérleti személyek azokat a beszédhangokat 
minősítették, amelyeket észlelni véltek. A [í] mássalhangzó [d]- 
ként történt felismerése igen jó  minősítéssel járt együtt: 82,2% és 
93,3%. A [í] mássalhangzó csak az [i:] környezetében volt 
azonosítható, ekkor 100%-osan, ennek ellenére a g yí hang
kapcsolat minősítése csupán 71,1%-os. Az eredeti Iá hang
kapcsolatot már csak 75,5%-ban tartották elfogadhatónak. A 
veláris zárhang minősítése [a:] mellett 31,1%-os, [0:] mellett 
77,7%-os és [i:] mellett 57,7%-os, vagyis nagyjából korrelál a 
felismerési adatokkal Végül a dentális zárhang minősítése 66,6% 
mind az [a:], mind az [0:] magánhangzóval alkotott kapcsolatban 
(a zárhang azonosítása nagy arányban [b] ) és 82,2% az eredeti dí 
esetében (itt azonban 100%-os a b ífelismerés)

A hangkapcsolatok mássalhangzó-azonosításait elemezve azt 
láttuk, hogy a kísérleti személyek ítéletei nagymértékben egye-



29

zőek, a minősítés azonban -  tekintettel annak lényegesen szub
jektivebb voltára -  nagyobb szórást mutat. A legnagyobb egyet
értés a //hangkapcsolat mássalhangzójának megítélésében volt; két 
osztályzatnyi eltérést tapasztaltunk az alveoláris réshangok va
lamennyi magánhangzóval alkotott kapcsolatában (százalékban 
kifejezve: 80-100%) és a ví esetében (százalékban: 60-80%). 10 
mássalhangzó-kapcsolatnál -  például bá, szí, lő -  három osztályzat 
eltérést is találtunk (százalékban: 60-100%), illetve a fi-nél 40- 
80% Négy osztályzatnyi különbséget mutatott a két dentális 
réshangra kapott ítéletek elemzése (40-100%). A legnagyobb 
szórást a fő  (20-80%) és a fá, illetve a g yí (20-100%) 
hangkapcsolatok minősítésében tapasztaltuk Ez utóbbiak egyér
telműen a kísérleti személyek egyéni toleranciájával magyarázha
tók; továbbá arra a metodológiai sajátosságra is utalnak, hogy nem 
egy esetben nehéz a minősítést elvégezni, ha az azonosítás nem 
okoz problémát (5. ábra).

5. ábra
A hangkapcsolatok minősítésének szórása százalékban
(1 =//, 2=sá, ző, zső, sí, zsí, ső, zsá, 3=bá, bí, bő, vá, vő, szí, 

sző, zí, lő, 4=zá, szá; 5=fá, gyí, 6 - fő, 7=ff, $=ví)
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Következtetések
E tanulmány címe előjelezte annak lehetőségét, hogy a 

hangátmenetek esetleg szükségtelenek. A kísérleti eredmények 
alapján egyértelműen kimondható, hogy 1. a hangátmenetek per- 
cepciós funkciója változó, valamint hogy 2. ez a funkció 
hangminőség- és kontextusfiiggő. Az első megállapítás annak 
tömör megfogalmazása, hogy vannak olyan hangkapcsolatok, a- 
melyek biztos felismeréséhez a hangátmenet nem szükséges, 
vagyis a beszédhangok tiszta fázisai közötti hangrészlet nem 
elsődleges felismerési kulcs. Az a szakirodalmi állítás, hogy a 
felpattanó zöngés zárhangok felismerése nem lehetséges az át
menetek nélkül, a jelen kísérlet eredményei szerint szintén reví
zióra szorul. A magyarra vonatkozóan legalábbis "szükségtelen" a 
hangátmenet a bilabiális felpattanó zöngés zárhang, részben a pala
tális és a veláris zöngés zárhang azonosításához. A hangát
menetek tehát részben valóban elsődleges akusztikai kulcsok a 
percepcióban, nem egy esetben azonban másodlagos felismerési 
kulcsok (például a labiodentális réshangoknál), sőt több esetben 
csak kiegészítő szerepük van (például a dentális és alveoláris 
réshangoknál). Ez utóbbi esetekre kimondható, hogy a hangát
menetek szükségtelenek.

A neurális spektrogramokkal történt minőségi összevetés 
egyértelműen jelzi, hogy a hangátmenetek "esztétikai" többletet 
jelentenek a beszédhangok felismerésében. Mindezek alapján 
felvetődik a hangátmenetek definíciójának újrafogalmazása is 
Hangátmenetnek nevezzük a koartikulációs jelenségek akusztikai 
következményeit, amelyek a formánsmozgások révén a 
mássalhangzók minőségétől és kontextusától függően vagy 
invariáns jegyként, vagy másodlagos akusztikai kulcsként, nem egy 
esetben azonban redundáns tényezőként funkcionálnak az 
észlelésben.
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