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A MAGÁNHANGZÓK NAZALIZÁCIÓJÁRÓL 

Horváth Viktória

Bevezetés
A beszédhangok egymásra hatásának jelenségét már Kempelen Farkas megfi

gyelte a beszélőgép építésekor. 1791 -es feljegyzése szerint: „Minden egyes be
tűnek megvolt a maga billentyűje vagy kulcsa, ha ezt lenyomtam, megszólalt a 
hang. Csakhogy mi történt akkor, ha többet akartam egyetlen szótagban vagy 
egy egész szóban összekötni? Két nagyon bosszantó dolog. Először, az első be
tűnek már el kellett hallgatnia, amikor a másiknak meg kellett kezdődnie. Ebből 
a kettő között mindig keletkezett egy, bár nagyon rövid, de a fül számára mégis 
feltűnő köztes idő, azaz szünet. Ha ezt a szünetet nem tartottam ki elég soká, ak
kor a két hang rögtön egybefolyt, és együtt hangzottak, vagy pedig ha ki akar
tam tartani a szünetet, akkor a hangok túlságosan elkülönültek egymástól” 
(Kempelen 1989: 301 ). A beszéd tehát nem csupán az egyes beszédhangok egy
máshoz illesztett sorozatából áll: ugyanazon fonéma a kontextustól függően kü
lönféleképpen realizálódik azért, hogy minél hasonlóbbá váljon a szomszédos 
beszédhangokhoz. Ez a módosulás részben a toldalékcső tulajdonságaiból adó
dik. A toldalékcsönek relativ rugalmatlansága miatt ugyanis időre van szüksége 
ahhoz, hogy az eltérő beszédhangok képzésekor az egyik artikulációs pozícióból 
a másikba jusson. A vokális traktus ezen fiziológiai átalakulását nevezzük koar- 
tikulációnak. A koartikuláció egyben nyelvspecifikus jelenség is: az egyes nyel
vek eltérést mutatnak aszerint, hogy a koartikulációs jelenségek miként valósul
nak meg azonos (hasonló) hangkapcsolatok esetén (Gósy 2004).

A koartikulációs folyamatok korszerű rendszerezése (Gósy 2004) elkülöníti 
egymástól a fonetikai és a fonológiai koartikuláció fogalmát. A fonetikai koar
tikuláció térben és időben fokozatos folyamat, amelynek során a beszédhangok 
hatással vannak egymás képzésére: a létrejövő módosult artikulációs konfigurá
ció akár egy másik beszédhangot is definiálhat, de sosem lehet az adott nyelv 
egy másik fonémájának az alaprealizációja. Ennek megfelelően a fonetikai koar- 
tikulációnak különböző fokozatait különböztethetjük meg.

1. A koartikulációs hangátmenetek a szomszédos beszédhangok egymásra 
hatásának eredményei: akkor jönnek létre, amikor a beszédszervek az egyik 
hang artikulációs konfigurációjából áttérnek a következő beszédhang artikuláci
ós konfigurációjára. A hangátmenetek nem módositják az adott beszédhang kép
zését.

2. A módosult artikulációs konfiguráció szintén koartikulációs következ
mény: a szomszédos beszédhangok úgy hatnak egymásra, hogy az egyikük arti



52 Horváth Viktória

kulációs konfigurációja módosul. A veláris zöngétlen zárhang képzéshelye mó
dosul annak függvényében, hogy elöl vagy hátul képzett magánhangzó követi 
0kutya -  kicsi). A változás érintheti a képzés módját, helyét, időtartamát is.

3. Az eredeti beszédhang megváltozása olyan mértékű is lehet a koartikulá- 
ció eredményeként, hogy a létrejött hang képzési konfigurációja már egy másik 
beszédhangot definiál. A változás érintheti a képzés helyét, módját vagy a zön
gésséget. Az elsőre példa az alveoláris területen képzett nazális és a veláris zár
hangok találkozásánál létrejött [q]: a nazális képzési helye az őt követő hang ha
tására veláris területre tolódik, és a létrejött artikulációs konfiguráció már egy 
másik beszédhangénak felel meg.

A fonológiai koartikuláció térben és időben nem fokozatos, az eredménye
ként létrejött artikulációs konfiguráció egy másik fonéma alaprealizációjának fe
lel meg. Ilyen folyamatok a hiátustöltés jelensége, a hasonulás, a rövid-hosszú 
oppozíció változása és a kiesés.

Akoartikulációs folyamatok létrejötte természetesen nagymértékben függ at
tól, hogy milyen artikulációs konfigurációval rendelkező beszédhangok alkotják 
a hangkapcsolatot. Ezek egyik sajátos kérdésköre a nazális mássalhangzók és a 
környezetükben előforduló magánhangzók koartikulációja.

A nazális hangok létrehozásában az orrüreg mint rezonátor vesz részt. A ga
ratüreggel és a szájüreggel ellentétben merev orrüreget az orrsövény osztja két 
részre. A lágy szájpad „zárként” viselkedik. Nazális zárhangok képzésekor le
ereszkedik, szabaddá téve a levegő útját, amely az orrüregen keresztül folyama
tosan áramlik ki, miközben a szájüreg valamely részén zár keletkezik.

Orális hangok képzésekor (ilyenek a magyarban a magánhangzók is) az orr
üreg felé vezető út a lágy szájpad és az uvula működtetésével záródik; így a le
vegő a szájüregen keresztül távozik (1. ábra).

A nazális [nj] és az orális [v] képzése 
(Gósy 2004: 38.)

A nazális mássalhangzók és a magánhangzók találkozásakor az utóbbi artiku
lációs konfigurációja különféle mértékben módosulhat. Ekkor a lágy szájpad le
ereszkedik, de nem képződik zár a szájüregben, a levegő tehát folyamatosan 
áramlik az orr- és szájüregen egyaránt (Rose 2002). A magánhangzó nazalizáció-
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ja  az akusztikai szerkezetben is kimutatható: a formánsértékek változása mellett 
-  a magánhangzó minőségétől függően -  különböző intenzitású komponens je 
lenik meg 1000 Hz körül. A 2. ábra az [u] magánhangzó akusztikai szerkezetét 
mutatja eltérő fonetikai kontextusban.

2000 Hz

2. ábra
A sus (bal oldalon) és a nyuny (jobb oldalon) hangkapcsolatok 

oszcillogramja és spektrogramja

A bal oldali hangszínképen a magánhangzót réshangkörnyezetben, a jobb ol
dalon nazális kontextuban láthatjuk ugyanazon beszélő bemondásában. A nazáli
sok hatására a magánhangzó formánsai jóval intenzívebbek a teljes tartomány
ban. A [p] 2000 Hz-nél található intenzív harmadik formánsa ugyanis felerősíti a 
magánhangzó ezen a frekvencián található összetevőit, így az [u] harmadik for- 
mánsát is.

A nazálisok hatásának átfogó leírását nagymértékben megnehezíti az a tény, 
hogy a nazalizáció az egyes magánhangzók akusztikai szerkezetére különféle 
módon hat (Ladefoged 2005). A vokálisok és a nazálisok formánsértékeitől függ 
az, hogy a koartikuláció mely frekvenciákon eredményez intenzitásváltozást. 
A nazalizáció hatása a magánhangzók második és harmadik formánsára nagy
mértékben függ a hangkapcsolatban résztvevő beszédhangok minőségétől 
(Pickett 1999). Műszeres vizsgálatok ugyanis kimutatták, hogy különbség van a 
felemelkedett lágy szájpad és a garatüreg falai között lévő levegőnyomás meny- 
nyiségében attól függően, hogy milyen magánhangzót hozunk létre: a levegő- 
nyomás nagyobb a palatális magánhangzók képzésekor (Pcrkell 1999). Ez ma
gyarázza, hogy a palatális magánhangzókat nazálisabb színezetűnek érezzük a 
velárisoknál, noha az artikuláció során a nazális hatás erősebb a veláris hango
kon, mert a lágy szájpad lejjebb ereszkedik, tehát tágasabb a levegő útja az orr
üreg felé (Busá 2003). A Hong Kongban beszélt kantoni nyelvjárásban is igazol
ták, hogy a magánhangzó nazalizációjának mértéke egyaránt függ a magánhang
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zó minőségétől és a nazális képzési konfigurációjától (Khioe 2003). A kutatások 
megállapították, hogy a francia és az angol nyelvben még a szóhatár sem gátolja 
a nazalizáció érvényesülését; a japánban azonban nazális hatás csak a szomszé
dos hangokon mutatható ki (Hardcastle-Hewlett 1999). Stevens és House 
spektrális elemzésekkel bizonyították, hogy az angol C nazV C naz hangkapcsolat
ban az első nazális hatása erősebb a magánhangzó akusztikai szerkezetére. Ezt 
az előre ható koartikulációs hatást a holland nyelvre vonatkozóan is sikerült ki
mutatni (Hardcastle-Hewlett 1999). A nazalizáció jelenségét a percepció oldalá
ról is vizsgálták: az amerikai angolban és a franciában a magánhangzót nazali- 
záltnak azonosították a hallgatók akkor is, ha a magánhangzót követő nazálist 
kivágták a hangsorból (Hardcastle-Hewlett 1999).

Egyes nyelvekben a nazális és nem nazális magánhangzó fonológiai oppozí- 
ciót alkot (a francia mellett ilyen a portugál és több kínai nyelvjárás, vő. Rose
2002). A magyar magánhangzók kivétel nélkül orális képzésűek, de nazális más
salhangzó hatására különféle mértékben nazalizálódhatnak. Korábbi kutatás ki
mutatta, hogy két nazális mássalhangzó közötti helyzetben szinkrón magán- 
hangzó-nazalizáció lépett fel a hangképzés teljes tartamában valamennyi adat
közlő bemondásában (Földi 1989).

A jelen kutatás magyar nazális mássalhangzók [m, n, ji] artikulációs hatását 
vizsgálja a szomszédos magánhangzók akusztikai szerkezetére. A koartikuláció 
megnehezítheti a hangok szegmentálását: az orális és a nazális képzésű hangok a 
hangszínképen ugyan jól elkülöníthetők egymástól, de sok esetben (például 
spontán beszédben) meglehetősen nehéz meghatározni a magánhangzó nazalitá- 
sának mértékét, a hatás kezdetét és végét. Ezt a nehézséget a jelen kutatás egyik 
adatközlője által bemondott mómó hangsor hangszínképe illusztrálja (3. ábra).

3. ábra
A mómó hangsor hangszínképe

A bilabiális nazális és az [o:] első formánsának értéke csaknem egybeesik 
(300-400 Hz, illetve 410 Hz); ennek hatására a magánhangzó Fi-ének intenzitá
sa felerősödik. A nazális hangszínezet a frekvenciaszerkezet magasabb régióiban 
is nyomon követhető: 1500 Hz és 3000 Hz-nél végig megfigyelhető egy „má
sodlagos” nazális „csík”.
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A nazális mássalhangzók és az eredetileg orális magánhangzók egymásra ha
tásával kapcsolatban az alábbi kérdések vetődnek fel a magyar nyelvre vonatko
zóan:

1. Melyik nazális mássalhangzó artikulációs hatása érvényesül nagyobb mér
tékben a szomszédos magánhangzó akusztikai szerkezetében?

2. Anazalizáció kiterjesztésében a visszaható vagy az elöreható koartikuláció 
az erősebb?

3. A nazalizáció a szomszédos hangra korlátozódik, vagy a hatás érvényesül 
szótag- és szóhatáron, esetleg szintaktikai határon?

4. Hogyan jelenik meg a nazális mássalhangzók artikulációs hatása a percep
cióban?

A jelen kutatás a nemzetközi szakirodalomban megfogalmazott, fent említett 
főbb kérdések közül az első kettőre keresi a választ. Azt vizsgáltuk, hogy a ma
gyar nyelv három fonémaértékű nazális mássalhangzója/m, n, ji/ közül melyik 
hatására történik a legnagyobb változás a szomszédos magánhangzó akusztikai 
szerkezetében.

A vizsgálat összehasonlítja a progresszív (előreható) és a regresszív (hátraha
tó) nazalizáció mértékét a magyarban.

Anyag és m ódszer
A vizsgálathoz logatomokat hoztunk létre: a CVCV hangsorok azonos ma

gánhangzókat tartalmaztak. A mássalhangzók a vizsgált nazálisok és a [j] poszt- 
alveoláris zöngétlen réshang voltak (például mésé -  sémé). A logatomok között 
olyanok is szerepeltek, amelyekben mindkét mássalhangzó a vizsgált nazális 
volt (mérné), és olyan hangsorok is, amelyek egyáltalán nem tartalmaztak nazális 
mássalhangzót (sésé). Az adatközlőket arra kértük, hogy a négy hangsort olvas
sák fel egymás után, például: sésé, mésé, sémé, mérné. 14 magyar magánhangzó 
koartikulációját vizsgáltuk mind a három nazálissal, tehát egy beszélőtől 168 
hangsort rögzítettünk. A két mássalhangzó közötti magánhangzó formánsszerke- 
zetét elemeztük a réshangkömyezetben (például sésé), a tiszta nazális környe
zetben (mérné)', valamint vizsgáltuk az első vokális szerkezetének változását at
tól függően, hogy a nazális megelőzi (mésé), vagy követi a magánhangzót 
(sémé).

A kísérletben 3 női adatközlő vett részt. Mindhárman egyetemi oktatók, átlag- 
életkoruk 40 év. A beszélők alaphangmagasságának értékeit az 1. táblázat tar
talmazza. Az 1. adatközlő gyakorlott, a 2. kísérleti személy átlagos beszélő. 
A 3. beszélő szakértői megfigyelés szerint enyhén nazális hangszínezettel be
szél, amely azonban egy átlagos hallgató számára nem feltűnő; nincs szó kóros 
elváltozásról. A 168 hangsort a három adatközlő bemondásában laboratóriumi 
körülmények között, digitálisan rögzítettük. A formánsszerkezetre vonatkozó 
elemzéseket a Praat program 4.2-es verziójával végeztük. Ajelen vizsgálat kiin
dulás a nazális mássalhangzók és az orális magánhangzók koartikulációjának 
jövőbeli kutatásához. Az adatközlők száma nem tette lehetővé statisztikai elem
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zések elvégzését; erre egy több beszélő bemondása alapján készített, a jelen ku
tatás eredményein és tapasztalatain alapuló elemzés ad majd lehetőséget.

1. táblázat: A három női adatközlő alaphangmagassága

Adatközlők Alaphangmagasság
1. beszélő 151 Hz
2. beszélő 171 Hz
3. beszélő 194 Hz

Eredmények
Megvizsgáltuk, hogy a három nazális milyen mértékben módosítja a magán

hangzók formánsértékeit ahhoz képest, amelyet nem nazális je le n  esetben rés
hangkörnyezetben mutatnak. Ehhez megmértük a C réSV C résV  hangsor első szó
tagi magánhangzóinak formánsértékeit, s ezeket összehasonlítottuk a C nazV C nazV  
hangsorok ugyanolyan minőségű magánhangzóinak értékeivel (például sasa -  
mama, sese — nene, soso -  nyonyo).

A4, ábra a formánsok változására kapott értékek átlagát szemlélteti a három 
nazális környezetében a nazálist nem tartalmazó kontextushoz képest.

4. ábra
A magánhangzók formánsérték-változásának átlaga a nazálisok hatására 

a réshangkömyezethez képest

Az eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a két nazális közötti helyzet a 
vokális F2 értékét befolyásolja a legnagyobb mértékben. Az egyes adatközlőknél 
mért adatok variabilitása nem érinti a harmadik formánst: a magánhangzók F3
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értékei két nazális között hasonlóan módosultak a három beszélőnél. A gyakor
lott beszélő magánhangzóinak akusztikai szerkezetében mérhetők a legnagyobb 
eltérések a réshangkömyezethez képest.

Elemeztük az egyes nazális mássalhangzók hatását a magánhangzók formáns- 
szerkezetére. A 2. táblázat azt mutatja, hogy a bilabiális nazális hatására milyen 
mértékű a vokálisok formánsértékeiben jelentkező eltérés. A táblázatban az ösz- 
szes magánhangzónál mért eltérés átlagát tüntettük fel (mama, márna, merne 
stb.).

2. táblázat: A magánhangzók formánsértékeinek változása a [m] hatására 
a réshangkömyezethez képest

Adatközlők F| f 2 f3
1. beszélő
2. beszélő
3. beszélő

156 Hz (19-389 Hz) 
85 Hz (4-377 Hz) 
52 Hz (2-164 Hz)

599 Hz (5-1565 Hz) 
149 Hz (11-443 Hz) 
85 Hz(l 375 Hz)

120 Hz (7-513 Hz)
189 Hz (79-463 Hz) 
201 Hz (8-740 Hz)

Átlag 97 Hz 277 Hz 170 Hz

A három beszélő adatainak összesítése azt mutatja, hogy a magánhangzók 
második formánsa módosul a legnagyobb mértékben a fm] hatására. Az F , rela
tíve nagy eltérést mutat a réshangkömyezethez képest, az F3-ban jelentkező vál
tozás már nem mondható jelentősnek.

A magánhangzókat elsősorban meghatározó F| és F2 értékeiben mérhető elté
rés beszélőként tendenciaszerűen változik. A réshangkömyezethez képest a bila
biális nazális hatására a formánsok a leggyakorlottabb beszélőnél módosulnak a 
legnagyobb mértékben, legkevésbé pedig a kissé nazális színezettel beszélő 
adatközlőnél. A gyakorlott beszélő ugyanis nagyon tudatosan működteti az uvu- 
lát és a lágy szájpadot, pontosan megkülönböztetve az orális és a koartikuláció 
következtében nazalizált magánhangzók képzését. A nazális hatására jóval ki
sebb az eltérés a 3. beszélő magánhangzóinak formánsértékeiben, mivel a lágy 
szájpad működtetése nála kevésbé tudatos, ez eredményezi a kissé nazális hang
színezetet.

A 3. táblázat az alveoláris nazális hatására a magánhangzók formánsértékei
ben létrejött módosulás mértékét mutatja. Az első és a második formáns értékei
ben (a három beszélőnél mért adatok átlagát tekintve) nagyobb változás tapasz
talható az alveoláris nazális, mint a bilabiális hatására. A legnagyobb eltérést az 
F3 mutatja a réshangkömyezethez képest, az alveoláris nazális hatása tehát a 
harmadik formánson jelentkezik a legerősebben. A leggyakorlottabb, első adat
közlőnél mért értékek mutatják itt is a legnagyobb eltérést a nem nazális kontex
tushoz képest (F3 kivételével). A másik két beszélő formánsértékei nagyobb 
mértékű eltérést mutatnak [n] hatására, mint a [m] környezetében. A [n] tehát 
erősebb hatást fejt ki a magánhangzók formánsszerkezetén, mint a [m]. A ma
gyarázat valószínűleg a nazálisok képzéshelyének eltérésében rejlik.
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3. táblázat: A magánhangzók fonnánsértékeinek változása a [n] hatására 
a réshangkömyezethez képest

Adatközlők F, f 2 F3
1. beszélő 146 Hz (26-311 Hz) 422 Hz (16-1424 Hz) 302 Hz (126-650 Hz)
2. beszélő 100 Hz (3-381 Hz) 200 Hz (16-816 Hz) 399 Hz (56-1346 Hz)
3. beszélő 84 Hz (10-219 Hz) 114 Hz (12—477 Hz) 266 Hz (49-719 Hz)

Átlag 110 Hz 245 Hz 322 Hz

A4, táblázat a palatális nazális hatásának mértékét mutatja a magánhangzók 
formánsszerkezetén.

4. táblázat: A magánhangzók fonnánsértékeinek változása a [p] hatására 
a réshangkörnyezethez képest

Adatközlők F, f 2 F3
1. beszélő
2. beszélő
3. beszélő

128 Hz (9-309 Hz) 
53 Hz (2-204 Hz) 
32 Hz (6-113 Hz)

441 Hz (10-1646 Hz) 
427 Hz (28-1330 Hz) 

113 (11-346 Hz)

282 Hz (4-718 Hz) 
178 Hz (14-499 Hz) 
243 Hz (51-842 Hz)

Átlag 71 Hz 327 Hz 234 Hz

A három nazális közül a [p] befolyásolja a legkisebb mértékben a magán
hangzók első formánsának értékét. Az adatok azt mutatják, hogy a palatális na
zális hatása főként az F2-n érvényesül: az 1. és a 2. adatközlőnél a nazális több 
mint 400 Hz-es módosulást idéz elő az F2 értékében. A beszélők közötti különb
ségek itt is megfigyelhetők: a leggyakorlottabb beszélő vokálisainak akusztikai 
szerkezete módosul leginkább nazális kontextusban. A gondos és tudatos artiku
láció következtében határozottan különbözik egymástól az orális és a nazoorális 
magánhangzó akusztikai szerkezete.

A progresszív és a regresszív nazalizáció mértékének vizsgálatához két más
salhangzó közötti vokális formánsértékeit hasonlítottuk össze a CnazVCrésV (pél
dául nésé) és a CréSVCnazV (például séné) hangsorokban, mindhárom nazális kör
nyezetében. Azt vizsgáltuk, hogy melyik hangsorban mutat nagyobb eltérést a 
magánhangzó formánsszerkezete a nazálist nem tartalmazó hangsorban (sésé) 
kapott értékekhez képest.

Azt feltételeztük, hogy az angol és a holland nyelvekre tett megállapítás a 
magyarban is igaz: az előreható nazalizáció nagyobb mértékben befolyásolja az 
őt követő magánhangzó akusztikai szerkezetét, mint a hátraható.

A jelen kutatás adatai azt mutatják, hogy a [m] és a [n] nagyobb mértékben 
módosítja az őt követő magánhangzó mindhárom formánsértékét, mint az őt 
megelőző magánhangzóét. A [m] esetében a magánhangzók 74%-ának első for- 
mánsára, 69%-uk második formánsára, 64%-uk harmadik formánsára nagyobb
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mértékben hat a progresszív nazalizáció, mint a regresszív. A [n] előreható koar- 
tikulációja a magánhangzók 69%-ának első formánsára, 71%-uk második for- 
mánsára és 67%-uk harmadik formánsára fejt ki nagyobb hatást a hátraható na- 
zalizációhoz képest.

Azok a magánhangzók, amelyek -  kivételt képezve -  a regresszív nazalizá- 
cióra „érzékenyebbek”, beszélőnként változnak. Nem jelenthetjük ki tehát, hogy 
mely magánhangzók azok, amelyek inkább egyik vagy másik irányú koartikulá- 
ció hatására változnak nagyobb mértékben, ráadásul a hatás iránya szerinti frek
venciaérték-módosulás formánsonként is változik egy-egy vokálison belül.

A [p] esetében nem mutatható ki egyértelműen a progresszív nazalizáció do
minanciája. A magánhangzók 71%-ának első formánsa az őt megelőző nazális 
hatására jobban módosul a réshangkömyezethez képest, a magánhangzók máso
dik és harmadik formánsa azonban 50-50%-ban reagál érzékenyebben a prog
resszív, illetve a regresszív nazalizációra.

A palatális nazális hatása az egyes vokálisokra ugyancsak eltérő beszélőnként; 
és az egyes magánhangzók formánsai sem egyeznek minden esetben abban, 
hogy melyik irányú nazális hatásra változnak nagyobb mértékben. Néhány sza
bályszerűség azonban megfigyelhető: az [o], az [0] és az [y] hangok F2-je mind
három beszélőnél a hátraható nazalizáció esetében mutatott nagyobb eltérést a 
réshangkörnyezethez képest. Az [i:] és az [0:] vokálisok harmadik formánsának 
értéke szintén minden beszélőnél a regresszív hatásra változott jobban.

A vizsgálat eredményei szerint az adatközlők beszéde nagy változatosságot 
mutat a nazalizáció megvalósulásának szempontjából. Több kutatás is hangsú
lyozza a beszélők beszédszerveinek eltéréseiből adódó nagy akusztikai variabili
tást, amely megnehezíti a sokféle adatból valamiféle szabályszerűség kimutatá
sát (Busa 2003). Vértes O. András (1982) is kiemeli a nagy egyéni variációkat a 
nazálisok akusztikai szerkezetében, amelyeket anatómiai tényekkel magyaráz: 
az orrüregnek és melléküregeinek nagysága és alakja igen nagy változatosságot 
mutat egyénenként.

A nazális mássalhangzók akusztikai jellemzői ezért az egyik legmegbízhatóbb 
támpontjait adhatják a kriminalisztikában a beszélő személy azonosításának. 
Az orrüreg relatív merevsége csökkenti a beszélőn belüli akusztikai variációkat. 
Az orrüreg mérete, felépítése pedig egyénenként eléggé különböző ahhoz, hogy 
össze lehessen hasonlítani az egyes beszélők közötti akusztikai eltéréseket (Rose 
2002). A lágy szájpad tudatosan nem megfelelő működtetése az affektáló beszéd 
egyik jellemzője, míg fiziológiai rendellenesség (elégtelen zárás) eredményezi a 
nyílt orrhangzós beszédet (Gósy 2004). Funkcionális esetben az orrhangzósság 
csak a magánhangzókat érinti, organikus elváltozáskor minden beszédhang 
hangszíne megváltozik. Az organikus okok lehetnek: teljes vagy részleges száj- 
padhasadék, szájpadsérülés, a lágy szájpad rövidülése, hegesedése, bénulása stb. 
A zárt orrhangzós beszéd szintén lehet funkcionális vagy organikus eredetű. 
Az előbbi esetben a nazális hangszínezet a lágy szájpad fokozott működése mi
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att keletkezik. Az utóbbi esetben szervi elváltozások gátolják az orr átjárhatósá
gát, például nátha, orrpolyp, kagylótúltengés, tumor stb. (Frint-Surján 1969).

A nazális mássalhangzók megvalósulása és hatásukra a magánhangzók nazali- 
zációjának mértéke tehát nagy különbségeket mutat az egyes beszélőknél, így 
azt mondhatjuk, hogy ez a jelenség nagyrészt az egyéni ejtés függvénye. 
Az alábbi rezgés- és hangszínképek a mőmő hangsort ábrázolják az első, gyakor
lott beszélő, illetve a harmadik, a kissé nazális hangszínezettel rendelkező adat
közlő bemondásában (5. ábra).

5. ábra
A mőmő hangsor rezgésképe és hangszínképe 

a gyakorlott beszélő bemondásában (bal oldalon) 
és a kissé nazális hangszínezetű beszélő bemondásában (jobb oldalon)

A gyakorlott beszélő által bemondott hangsorban az oszcillogramon jobban 
elkülöníthető egymástól a négy beszédhang -  a hanghatárok a harmadik beszé
lőnél egybemosódnak. A nazális színezettel beszélő adatközlőnél megjelenő zö
rejelemek és a magánhangzónál látható intenzívebb nazális csíkok az artikuláció 
egyéni sajátosságaira utalhatnak.

Következtetések
A jelen kutatás akusztikai fonetikai szempontból vizsgálta a nazális mással

hangzók hatását a magánhangzók akusztikai szerkezetére a magyar nyelvben. 
A vizsgálat egyik fő kérdése az volt, hogy az angol és a holland nyelvhez hason
lóan a magyarban is sikerül-e kimutatni, hogy az előreható, avagy a hátraható 
nazalizáció gyakorol-e nagyobb hatást a szomszédos magánhangzó akusztikai 
szerkezetére. Az eredmények azt mutatják, hogy a magyarban a bilabiális és az 
alveoláris nazális akkor idéz elő nagyobb változást a szomszédos vokális for- 
mánsszerkezetében, ha előtte áll. A magyarban tehát tendenciaszerűen sikerült 
igazolni a progresszív nazalizáció erősebb érvényesülését, bár a palatális nazá
lisnál ez csak az első formánsra gyakorolt hatás esetében egyértelmű.

Elemeztük, hogy a három nazális mássalhangzó hatása milyen mértékű módo
sulást idéz elő a szomszédos magánhangzók formánsértékeiben ahhoz képest, 
amelyeket nem nazális környezetben mutatnak.
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A három beszélőnél mért adatokat átlagolva azt mondhatjuk, hogy a három 
nazális közül a [n] idézi elő a vokálisok F| és F3 értékében a legnagyobb mérté
kű módosulást. A [ji] a magánhangzók második formánsának értékét változtatja 
meg a legnagyobb mértékben. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a magánhangzók 
első és harmadik formánsa az alveoláris nazális, a második a palatális nazális 
hatására reagál a legérzékenyebben. A bilabiális nazális tehát -  a másik kettőhöz 
képest -  kevésbé változtatja meg a vokálisok akusztikai szerkezetét.

A három adatközlőnél kapott adatok meglehetősen nagy variabilitást mutat
nak. A leggyakorlottabb beszélőnél mért átlagos formánsérték-ekérések (a rés- 
hangkörnyezethez képest) F| és F2 esetében jóval nagyobbak a másik két adat
közlőnél tapasztalható módosuláshoz képest. A magyarázat a gondos artikuláci
óban rejlik: a lágy szájpad és az uvula tudatos működtetése a nazális és a nazo- 
orális magánhangzók egyértelmű elkülönítését eredményezi artikulációs és -  
ennek következtében -  akusztikai szempontból.

A legkevésbé különülnek el a réshang-, illetve nazális környezetben mért for- 
mánsértékek a harmadik beszélőnél: az egyébként is kissé nazalizált vokálisok 
már csak kisebb mértékben módosulnak a nazálisok hatására.

A nazálisok és a magánhangzók koartikulációjának megvalósulása nagyrészt 
az egyéni ejtés függvénye. A beszélők beszédszerveinek eltérő mérete és alakja; 
a lágy szájpad és az uvula tudatos vagy kevésbé tudatos működtetése nagymér
tékű akusztikai variabilitást eredményez, amelyet a jelen kutatás adatai is tük
röznek. A magánhangzók nazalizációjának egyénfüggő megvalósulása tárgyát 
képezheti további kutatásoknak -  nagy számú adatközlővel végzett vizsgálat 
alapján statisztikai elemzéseket is lehetővé téve.
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