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A SPEKTRÁLIS MINŐSÉG ÉS AZ 
IDŐTARTAM SZEREPE A MAGÁNHANGZÓK 

PERCEPCIÓJÁBAN

Kovács Magdolna
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

Bevezetés
Számos nyelvben a magánhangzók olyan párokba rendezhetők, 

amelyek tagjai mind időszerkezetükben, mind spektrális
minőségükben jellegzetes eltérést mutatnak. A relatív időtartammal 
együtt fellépő minőségbeli szembenállással kapcsolatban két általános 
tendencia emelhető ki:

1. A percepcióban a minőségi szembenállás a domináns, az 
elsődleges abban az értelemben, hogy a rövid/hosszú magánhangzó 
pároknak kvalitatíve igen hasonlóknak kell lenniük ahhoz, hogy ne a 
spektrális minőség, hanem az időtartam lépjen fel elsődleges 
akusztikai felismerési kulcsként. (A spektrális szembenállás, ha elég 
jelentős mértékű, egy egyébként inkább kvantitatív jellegű 
magánhangzó-rendszerben, annak egy részében is átveheti a domináns 
akusztikai kulcs szerepét vő.: a svéd magánhangzókról Hadding-Koch 
-Abramson 1964.)

2. Az azonosításkor a domináns akusztikai kulcs nem az 
egyetlen és kizárólagos fonetikai információ hordozó. Például az 
angol nyelv különböző területi változataiban az [i-i], [u-u], [s-ae] stb. 
magánhangzókat minőségük alapján azonos időtartam mellett is 
megfelelő biztonsággal azonosítják az anyanyelvi beszélők, az említett 
magánhangzó párok időtartambeli szembenállása perceptuálisan 
mégsem irreleváns. Percepciós kísérletek sora bizonyítja, hogy e 
magánhangzók közötti időtartambeli különbségek is részét képezik az 
angol magánhangzók felismerését biztosító neurális sémának: azonos 
időtartam mellett megnő a téves magánhangzó azonosítások száma 
(megjelennek pl. a |ij - [e], | e | - |ae] típusú helyettesítések, vő.: 
Assmann et al. 1982); a magánhangzók tipikus spektrális megváló-
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sulási tartományán kívül eső hangzókat pedig az időtartamuknak 
megfelelően azonosítják valamely hangtípusnak (Ainsworth 1972; 
Mermelstein 1978).

A magyar [i-i:] [y-y:] [[0/0:] [0-0:] [u-u:] magánhangzó párokkal 
kapcsolatban szakirodalmi közhelynek számít, hogy a) noha páronként 
azonos hangtípusba tartoznak, nyelvileg disztinktív relatív
időtartambeli szembenállásukat járulékos képzési különbségek 
kísérik; b) e hangminőségbeli eltérések jelentősebbek, kifejezettebbek 
a középső nyelvállású párok tagjai között, mint a felső 
nyelvállásúaknál; c) a minőségbeli különbségek egyik magánhangzó 
páron belül sem lépnek fel elsődleges felismerési kulcsként (vő.: 
Kassai 1998). A fenti megfigyelések, a spektrális minőség 
elsődlegességére és a különböző akusztikus információk integrációjára 
vonatkozó kísérleti eredmények alapján ugyanakkor joggal
feltételezhető, hogy a magánhangzó minőség az időtartam
különbségeket fonológiailag is felhasználó nyelvekben, így a 
magyarban is, perceptuálisan releváns fonetikai információ hordozója 
lehet: amennyiben a rövid/hosszú párok tagjai között észlelhető, 
viszonylag következetesen érvényesülő spektrális minőségbeli eltérés 
van, akkor annak függvényében módosulnak a rövid/hosszú kategória 
határai. A magánhangzó kvalitás és kvantitás összefüggésével 
foglalkozó eddigi egyetlen percepciós vizsgálat, Gósy (1989) szerint, 
a spektrális minőség nem léphet elő elsődleges felismerési kulccsá: az 
izolált szintetizált magánhangzókkal végzett kísérletben rövidebb 
(100, 200 ms) időtartamok mellett, a vizsgált formánsszerkezeti 
variánsok egyike sem biztosított elégséges akusztikai információt 
ahhoz, hogy a kísérleti személyek egyértelműen hosszú beszédhangot 
azonosítsanak.

Valóban azt jelenti-e ez, hogy a nyelvileg rövid/hosszú 
magánhangzók azonosítása kizárólag az időtartamok alapján történik? 
Az alábbiakban ismertetendő kísérletsorozatban természetes ejtésű, 
nyelvi kontextusban elhangzó stimulusok alapján kívántam tesztelni, 
hogy felhasználják-e valamilyen formában az anyanyelvi beszélők az 
akusztikai jelben lévő redundáns spektrális információt. Ehhez 
természetesen annak a feltételnek kell teljesülnie, hogy a “valódi” 
rövid/hosszú magánhangzó-párok tagjai között találjunk észlelhető,
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alapján a párokon belüli hangminőségbeli szembenállásra a következő 
sorrendet kapjuk [o-o:] > [0-e:]>[u-u:] > [•-•:] > [y-y ] •

2. A formánsfrekvencia-középértékek különbségének százalékos 
aránya. Flanagan (1972, 278) szerint a formánsok esetén a különbségi 
küszöb értéke az adott formánsfrekvencia 3-5%-ában állapítható meg. 
E mutató szerint a spektrális eltérés -  ugyan például az [u-u:] első 
formánsának vagy az [y-y:] második formánsának az esetében éppen 
csak eléri a küszöbértéket -  az FI és F2 eltérését együttesen 
figyelembe véve, valamennyi magánhangzó páron belül meghaladja 
az észlelhető mértéket.

3. A szóródási sávok átfedése a hangzópár teljes szóródási 
sávjának százalékos arányában. Két hangzó megkülönböztethetőségét

1. táblázat: A magánhangzó párokon belüli spektrális szembenállás 
mértékének mutatói

A magán
hangzók 
auditív 

távolsága*

A formáns
frekvencia közép

értékek (Hz) 
különbségének "Zo

os aránya**

A szóródási sávok 
átfedése a 

hangzópár teljes 
szórási sávjának %- 

os arányában
FI F2 FI F2

J H lL 0,37 9,0 -4,0 59 40
J e e L 0,33 8,9 -3,1 70 62
[u-u:] 0,95 0,3 13,2 100 52
[o-o:] 1,08 23,1 20,4 28 51
[0/b:1 1,03 23,7 -9,4 19 24

* Az auditív távolság kiszámításához a formánsfrekvencia- 
középértékeket (f) Zwicker -  Terhard (1980) alapján, Barkba 
konvertáltam: B = 13 arctan (0,76 f i  + 3,5 arctan ( f /  7,5)2, 
majd kiszámítottam a párok tagjai közötti euklédeszi távolságot: 
d rövid, hosszú =  ((Flr- Flh)2 + (F2r- F2h)2)l/2.

* *  (formáns rövui* 100/formánshosszú) - l 00
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jelentősen befolyásolja, hogy szóródási sávjaik mennyire fedik 
egymást Az 1. ábra jól szemlélteti, hogy az egyes hangzókra kapott 
formánsfrekvencia-adatok a formális beszédstílus és a fonetikai 
kontextus hasonlósága ellenére egy személy ejtésén belül is jelentős 
szóródást mutatnak. Az [u-u:] pár esetében például a rövid 
magánhangzó első formánsának szóródási sávja teljes egészében, 
második formánsának szóródási sávja pedig félig lefedi a hosszú 
párjáét, ami nyilvánvalóan jelentősen tovább gyengíti az auditív 
távolság alapján feltételezhető spektrális szembenállás mértékét.

1. ábra

A magyar rövid/hosszú magánhangzók szórásképe a kísérleti 
személy ejtésében. Az ellipszisek a formánsadatok statisztikailag 

50%-os valószínűséggel várható szóródási területét jelölik
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Hogyan viszonyulnak a vizsgált adatközlő ejtésének jellemzői a 
korábbi mérési adatokhoz? A szakirodalomban eltérő adatrendszerek 
állnak rendelkezésre, különböző szerzőknél kisebb-nagyobb 
különbségeket találunk a hangzópárokon belül mind azok akusztikai- 
auditív távolságában, mind a beszélők közötti szóródás mértékében. 
Magdics (1966) mindmáig legreprezentatívabbnak tartott vizsgálata 
szerint a rövid/hosszú párt alkotó magánhangzók akusztikailag 
egyértelműen elhatárolhatók (Magdics öt adatközlő ejtésére vonatkozó 
adatoi alapján a szóródási sávok átfedése csak az [u-u:] Fl-jénél éri el 
a 33%-ot!); s a felsőnyelvállású pároknál, főképp az [i-i:] esetében, 
az általam tapasztaltnál kifejezettebben érvényesül a 
centrális/perifériális szembenállás, azaz hogy a rövid hangok a 
magánhangzótérben a hosszú megfelelőiknél „lejjebb és beljebb”, a 
magánhangzótér középpontjához közelebb helyezkednek el (Lindau 
1978). Adataim inkább Tamóczy 1965 azon megállapítását 
támasztják alá, amely szerint a felsőnyelvállású párok akusztikai 
minősége gyakorlatilag azonosnak tekinthető. A produkciós adatok 
alapján tehát az akusztikus kulcsok integrációja elsősorban a középső
nyelvállású pároknál valószínűsíthető.

A spektrális minőség szerepe a magánhangzók rövid/hosszú 
kategóriába sorolásában

Anyag és módszer
A percepciós kísérlethez a fentiekben ismertetett hanganyagból 

rövid kijelentő mondatok végén elhangzó kétszótagú szavakat 
választottam ki. A rövid/hosszú magánhangzó párokat olyan /közeg/ -  
/ko.zet/ típusú szópárok képviselték, amelyeknek a hangalakja a 
hangsúlyos magánhangzó fonológiai hosszúságában és az abszolút 
szóvégi mássalhangzóban tér el egymástól. A kísérleti személyeknek 
lejátszott stimulus-sorozatokat a 2. táblázatban szereplő 14 mondatból 
állítottam elő.

A percepciós kísérletben elhangzott stimulusok a KAY Elemetrics 
4300B digitális beszédelemző berendezés ASL beszédszintetizáló
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2. táblázat: A percepciós kísérletben felhasznált mondatok és a 
vizsgált magánhangzók akusztikai adatai

FI (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz) Időtar
tam (ms)

Az a baj, hogy nem biztos. 295 2260 2845 68
Az a baj, hogy nem bíztok. 266 2340 3570 168
Alig látszik a tüzér. 260 1890 2385 67
Alig látszik a tűzés. 220 2075 2490 176
Nem elég feszes a hurok. 300 695 2180 63
Nem elég feszes a húrod. 310 630 2710 145
Nem mondanám, hogy sovány 430 950 2415 86
Nem mondanám, hogy sóvár. 395 740 2385 175
Azonosíthatatlan a közeg. 410 1685 2550 82
Azonosíthatatlan a közeg. 365 1800 2520 142
Nem érkezett meg a növény. 435 1665 2375 80
Nem érkezett meg a nővér. 390 1820 2470 190
Megláthatja a török. 440 1630 2470 86
Megláthatja a tőröd. 350 1770 2500 200

programjával készültek. A bemeneti jel elemzése során alkalmazott 
eljárás a zönge periódusidejét vette alapul a toldalékcső szűrő 
funkciójának LPC modellálásához. A rövid/hosszú magánhangzó 
párokat tartalmazó mondatok végéről az eltérő hangszakaszt 
eltávolítottam. Ezt követően a rövid magánhangzók nyújtásával, 
illetve a hosszúak időtartamának csökkentésével, az időtartamok 10 
ms-os lépésenkénti változtatásával minden mondatból egy-egy 
stimulus-sorozatot állítottam elő. Az időtartamok manipulálását 
minden esetben az LPC-paraméterek alapján megállapítható és “füllel 
ellenőrzött” tiszta fázison végeztem el: a tiszta fázishoz tartozó n 
számú frame-nek a hosszát mindig x ms-sel növeltem vagy
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csökkentettem, ahol x = 10/n. A kimeneti jel szintetizálásához 
felhasználtam a bemeneti jelnek az LPC-eljárás segítségével nem 
értelmezhető, reziduális. A választott eljárás nemcsak azt biztosította, 
hogy a szintetizált hangsor az eredeti alaphang-magasságon szólaljon 
meg, hanem a tiszta fázis hangszínét is állandónak tekinthető értéken 
tartotta és megőrizte a mondatok természetes hangzását.

A percepciós kísérlet adatközlőinek tehát többértelmű mondatokat 
kellett dekódolniuk a mondatvégi hangsúlyos magánhangzó akusztikai 
jellemzői alapján, például: Alig látszik a t[y/y:]zé(r/s). A kísérletben 
25 magyar anyanyelvű, éphalló egyetemista és középiskolai tanár vett 
részt (életkoruk 19 és 30 év között szóródott). A tesztelés 
számítógépen történt, az adatközlők annyi információt kaptak, hogy 
olyan mondatokat fognak hallani, amelyeknek a felvételkor 
“lemaradt” a legvége. A feladatuk az volt, hogy eldöntsék, hogy a két 
megadott szó közül melyiket ejthette a bemondó, vagy gépeljék be a 
szerintük elhangzott hangsort.

Eredmények, megbeszélés
A kísérlet tanulságait jól szemlélteti Az a baj, hogy nem biztos -  

Az a baj, hogy nem bíztok (2. ábra), illetve az Azonosíthatatlan a 
közeg -  Azonosíthatatlan a kőzet (3. ábra) mondatokból előállított 
stimulusokra kapott percepciós eredmények összevetése. A 
grafikonokról leolvasható, hogy a kísérleti személyek milyen 
százalékos arányban ítélték rövidnek az adott magánhangzót annak 
időtartamának függvényében. Amennyiben a hangszínbeli 
eltéréseknek nincs perceptuális relevanciája, a rövid/hosszú 
kategóriába sorolás kizárólag az időtartam alapján történik, akkor a 
nyelvileg rövid és hosszú magánhangzók manipulálásával előállított 
stimulusok azonosítási görbéjének egybe kell esnie. Gyakorlatilag ez 
történik az [i-i: ] pár esetében. Az [0/0 :] hangzóknál azonban a hosszú 
kategóriába való átcsapás mintegy késik. Ezt úgy értelmezhetjük, 
hogy a kísérleti személyek csak akkor minősítették a beszédhangot 
hosszúnak, ha a nyelvileg hosszú magánhangzóra utaló spektrális 
kulcsot már egyértelműen felülbírálta az elsődleges felismerési kulcs, 
azaz az időtartam.
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2. ábra
A nyelvileg rövid azonosítások százalékos aránya 

a megnyújtott [i] és a rövidített [i:] magánhangzókra

3. ábra
A nyelvileg rövid azonosítások százalékos aránya 

a megnyújtott [0] és a rövidített [0:] magánhangzókra
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A kísérleti eredményeket összefoglaló 3. táblázat az azonosítási 
görbék három pontját jellemzi: azt az időtartamot, ahol a kísérleti 
személyek 75%-ban nyelvileg rövid magánhangzót azonosítottak, az 
ítéletek 50%-os töréspontját, valamint azt az időtartamot, ahol 75%-os 
volt hosszú a kategóriába sorolás aránya. A számadatok ezen 
töréspontokat viszonyítják a bemondó által ejtett rövid magánhangzó 
időtartamához. A táblázatból kitűnik, hogy -  amint az a produkciós 
adatok alapján megjósolható volt -  a felsőnyelvállású pároknál a 
spektrális információ nincs hatással a rövid/hosszú kategória-határok 
alakulására, míg a középső-nyelvállásúaknál az akusztikus kulcsok 
integrációja minden esetben kimutatható. Ugyanakkor az is 
szembeötlő, hogy a rövid/hosszú kategória eltolódásának mértéke nem 
áll egyenes arányban a magánhangzók között mért formánsszerkezeti 
eltérésekkel. Érdekes ebből a szempontból összehasonlítani a 
kísérletben szereplő három különböző [0/0:] stimulus párra kapott 
azonosítási adatokat: a rövid/hosszú kategória határai éppen a 
legnagyobb spektrális szembenállású t[e/0 :]rö stimulusoknál 
módosultak a legkisebb arányban. Ennek egyik lehetséges 
magyarázata, hogy e stimulusoknál nem csak a spektrális 
szembenállás mértéke, hanem a két hordozó mondat közötti 
beszédtempóbeli eltérés is a legnagyobbnak, egy beszédhangnyinak 
adódott.

3. táblázat: A rövid/hosszú kategória határának módosulása a 
bemondó által ejtett rövid magánhangzó időtartamához képest

75%-os
rövid

azonosításnál

Az ítéletek 
50%-os 

töréspontjánál

75%-os
hosszú

azonosításnál
[*■'•] 7 -1 6
[y-y:] 1 1 3
íu-u:l 5 -5 6
fo-o:l 51 44 57

k[o/0:]ze... 22 29 32
n[[W0:|vé... 39 35 34
t[[0/0:]rö.. 8 21 29
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Az akusztikus kulcsok integrációja a döntési reakcióidők 
tükrében

A fentiekben ismertetett percepciós kísérletben azt láttuk, a 
középső-nyelvállásúaknál mind a nyelvileg rövid, mind a nyelvileg 
hosszú magánhangzót jellemző spektrális információ mintegy 
kiterjeszti a rövid kategória határát a rövid/hosszú kategória tipikus 
értékei közé eső időtartamokra. Az alábbi ellenőrző kísérletben a 
döntési reakcióidők révén árnyaltabb képet kívántam kapni a 
kategoriális döntés folyamatáról. Egy 20 fos csoportnál -  a fentiekkel 
egyébként megegyező kísérleti körülmények között -  regisztráltam a 
stimulus elhangzása és a válasz megadása között eltelt időt is. Az 
adatközlők az Észre se vette a szfo/o:]ké hangsort hallották három 
különböző spektrális változatban:

A változat: a bemondó által nyelvileg rövidként ejtett hangzó 
(formánsadatok: FI = 450 Hz, F2 = 1600 Hz, F3 = 2590 Hz); 
az A változat első két formánsának manipulálásával előállított 
perifériális hangzók:

B változat: FI =405 Hz, F2 = 1680 Hz;
C változat: FI = 360 Hz, F2 = 1680 Hz.
A 4-6. ábrák a különböző spektrális változatokra kapott eredmé

nyeket foglalják össze. Azt várhatnánk, hogy az azonosítás ott a 
legbiztosabb, és így a döntési reakció a leggyorsabb, ahol a két 
akusztikus kulcs versengése felfüggesztődik: az A változat legrövi
debb és a C változat leghosszabb időtartamainál. Ez azonban csak az 
utóbbi esetben érvényesül: a három leggyorsabban azonosított 
stimulus valóban C típusú volt, mégpedig a legrövidebb stimulus (50 
ms) kétszeres időtartamánál, illetve az azt meghaladó időtartamoknál 
fordult elő. A legrövidebb fizikai időtartamok kategoriális azonosí
tása ugyanakkor minden esetben -  még a centrális magánhangzónál 
(A) is -  kevésbé volt egyértelmű a kísérleti személyek számára. A 
reakcióidők alakulása összhangban áll azzal az általános szakirodalmi 
megállapítással, hogy a nyelvileg rövid/hosszú kategória megkülön
böztetés az időtartamok megközelítőleg 1:2 arányán alapul. Ennek 
megfelelően a leglassabb, legbizonytalanabb döntések a legrövidebb 
stimulus időtartamát 40-80%-ban meghaladó időtartamokat jelle
mezték. Az azonosítási görbék ugyanakkor egyértelműen azt tükrözik,
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A 4-6. ábrákon a vonal-adatsorról a nyelvileg rövid azonosítások 
százalékos aránya olvasható le, az oszlop-adatsor pedig a reakció 
időket mutatja az összes stimulusra kapott százalékos rangsor szerint.

A megnyújtott [0] A spektrális változatára kapott eredmények

A megnyújtott [0] B spektrális változatára kapott eredmények

A megnyújtott [0] C spektrális változatára kapott eredmények
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hogy ezen időtartamoknál a kategoriális döntés az hangminőség 
függvényében történik.

Összefoglalva kísérletsorozat tanulságait megállapíthatjuk, hogy az 
eredmények igazolták az akusztikus kulcsok integrációjára vonatkozó 
kiinduló feltételezést: a középső-nyelvállású rövid/hosszú magánhang
zó párokon belül a hangminőség a percepcióban releváns, másodlagos 
felismerési kulcs a magyarban. A kapott adatok emellett arra is 
utalnak, hogy a spektrális információ szerepét, az időtartammal 
szembeni érvényesülésének mértékét a formánsszerkezeti sajátos
ságok mellett más tényezők, például a beszédtempó is befolyásolhatja. 
Ezen összefüggéseket további, az ellenőrző percepciós kísérlet 
módszerét felhasználó szisztematikus vizsgálattal kívánom feltárni
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