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SUTTOGOTT MÁSSALHANGZÓK  
ZÖNGÉSSÉGÉNEK ÉSZLELÉSE

Gráczi Tekla Etelka

Bevezetés
A suttogás a beszédképzés természetes módja. Bármikor alkalmazhatjuk, és 

bármikor hallhatjuk is, amennyiben a beszédhelyzet a beszélő(k) megítélése sze
rint megkívánja. Kommunikációnk során tehát szükségünk lehet suttogott ejtésü 
beszéd feldolgozására. Ennek lehetőségeit befolyásolja az akusztikai jel minősé
ge, hiszen ez hordozza az információt a hallgató számára; a beszédfeldolgozás 
az adott artikuláció következményén, az adott helyzeten és az átviteli közeg sa
játosságain alapul.

A kiindulás annak meghatározása, hogy mik is ennek a normál ejtéstől eltérő 
beszédmódnak a képzésbeli sajátosságai, és hogy azoknak milyen következmé
nyei vannak az akusztikumban, továbbá hogy ezek hogyan befolyásolják a be
szédfeldolgozást. Más megfogalmazásban: mik a suttogás fonetikai sajátosságai 
artikulációs, akusztikai és percepciós vonatkozásban.

A különbség a hangszalagok működésében található: míg normál ejtés esetén 
a szűk légzőállás (zöngétlen mássalhangzók létrehozásakor), a A-állás (a h más
salhangzó képzésekor), a zöngeállás (magánhangzók és zöngés mássalhangzók 
létrehozásakor) felelős a hangképzésért, addig suttogáskor a suttogóállás. A je
len dolgozat témája szempontjából a zönge- és a suttogóállás különbségei fonto
sak. E két hangszalagállás fiziológiai jellegzetességei a következők.

A zönge keletkezésekor a hangszalagok egymásnak feszülnek, és a tüdőből 
kiáramló levegő összegyűlik a szubglottális területen. Amikor a nyomás elér egy 
bizonyos szintet, fölnyitja a hangszalagokat (a kannaporcok továbbra is egymás
nak feszülnek), majd a nyomáscsökkenés hatására a hangszalagok újra összezá
rulnak, és a levegő újból elkezd a szubglottális területen feltorlódni. A zönge- 
képzéskor ez a körfolyamat folyamatosan ismétlődik (aerodinámiás-musculáris 
elmélet, vö. Gósy 2004). Az így létrejövő kváziperiodikus rezgés szolgál a be
szédképzés alapjául.

Suttogáskor a hangszalagok teljes hosszukban zárva vannak; a kannaporcok 
azonban nyitottak, és a tüdőből kiáramló levegő a kannaporcok közötti résen tá
vozik. A kannaporcokon súrlódó levegő miatt suttogáskor a hangképzés alapja 
aperiodikus rezgés. Normál ejtésű beszéd létrehozásakor a glottális területnek 
sokkal nagyobb részét használjuk fol a hangképzéshez (kb. 60-95%-át), mint 
suttogásnál (kb. 25%-át). Jellemző még a suttogásra egyfajta „préselés”, melyet 
a lefelé és befelé nyomódó hangszalagok eredményeznek; illetőleg az akusztikai
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végeredmény intenzitása is jóval kisebb, mint a zöngeállás esetében. Ezenhang- 
képzésbeli különbségek eredményeképpen a beszéd akusztikai formájára a zön- 
ge hiánya, a beszéd zörejessége, aperiodicitása, valamint a kisebb hangerő a jel
lemző.

Gósy (2002) eredményei alapján azt mondhatjuk, hogy suttogás esetén a be
szédhangok jellemző jegyei részben megmaradnak; zönge ugyan nem keletkezik, 
de mind a magánhangzók „formánsai”, mind a mássalhangzókra jellemző zörej
gócok megjelennek. A zöngétlen mássalhangzók realizációja nem mutat jelentős 
eltérést a normál ejtéstől, míg a magánhangzók „formánsértékei” szignifikánsan 
megemelkednek. A formánsok „a zöngének a rezonátorüregekben felerősödött fel- 
harmonikusai” (Gósy 2004:99). Suttogott beszédben nincsen zönge, formánsokra 
jellemző gócok mégis jól láthatók a regisztrátumokon.

Valószínűsíthető, hogy a beszéd zörejessége, az intenzitáskülönbség, valamint 
a magánhangzók formánsainak megváltozása megnehezíti az észlelést suttogás
kor. Mindazonáltal a legfontosabb különbség a zönge hiánya, mely maga után 
vonja a zöngésségi oppozíció neutralizálódását. Ezért azon fonémák realizációi, 
melyeknek egyedüli megkülönböztető jegye a zönge megléte vagy hiánya, azaz 
a magyarban az obstruensek, a beszédészlelés számára egyik legfontosabb kü
lönbségüket veszítik el suttogáskor.

Az akusztikai jel nagymértékben redundáns. Feltételezhető, hogy az elsődle
ges felismerési kulcsok neutralizálódása esetén egyéb jellemzők átvehetik azok 
szerepét. Kérdés, hogy a zöngésségi oppozíció neutralizálódása esetén meg tud
juk-e különböztetni perceptuálisan a zöngés-zöngétlen fonémák realizációit. 
Kassai Ilona ( 1998) szerint a zönge hiányában a zöngés-zöngétlen mássalhang
zópárok időtartam-különbsége alapján tudjuk azonosítani a megfelelő fonémát. 
Korábbi kutatások alapján feltételezhetjük, hogy előfordulhat(nak) ezt lehetővé 
tevő jegy(ek). Olaszy (1985) mérései alapján a zöngés-zöngétlen orális zárhan
gok nemcsak frekvencia-, hanem időszerkezetükben is különböznek egymástól. 
Gósy (1986) kimutatta, hogy a zöngétlen spiránsokba betáplált zönge nem ele
gendő a zöngés pár azonosításához. Bolla (1995) adataiban megfigyelhetjük, 
hogy a zöngésségi mássalhangzópárok tagjainak időtartamai különböznek, pél
dául a [d] férfiejtés esetén 60 ms, női ejtésben 70 ms, míg a [t] hang időtartama 
132 ms, illetve 121 ms (i. m. 269-270); a [v] 55/63 ms, míg a [fj 105/129 ms 
(i. m. 272-273).

A feldolgozás számára nem elegendő információt hordozó akusztikai jel ese
tén a beszédmegértés szintje befolyásol(hat)ja, korrigál(hat)ja az észlelés során 
hozott döntéseket. Ez akkor következik be, ha valamit nem vagy nem jól hallot
tunk, vagy ha az adott beszédhang olyan koartikulációs folyamat következmé
nye, amely miatt nem lehetséges az azonnali vagy automatikus fonémadöntés 
(például jégpálya [je:kpa:jo], de /je:gpa:jo/, illetve mé(s)ztől [meistod], de 
/meiztod/ vagy /me:st0:l/). A beszédmegértésnek ezt az alsóbb szintek felé ható 
(felülről lefelé történő feldolgozás) vagy az ezen szinteket bizonyos helyzetek
ben (ezek számára nem elegendő információ esetén) kiváltó tulajdonságát több
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kísérlet is igazolta (pl. Warren 1970, idézi Pléh 1998). Bármely modell közelíti 
is meg jobban a beszédpercepció valós működését, abban megegyeznek, hogy a 
részfolyamatok egymással kommunikálva, olykor egyszerre is működnek, 
amennyiben az észlelés már elegendő információt szolgáltatott a megértési fo
lyamatok megindulásához.

Kísérletünkben arra a kérdésre kerestük a választ, hogy lehetséges-e a sutto
gott hangsor beszédhangjairól a zönge hiányában helyes zöngésségi döntést hoz
ni. Azaz hogyan befolyásolja a zöngésségi oppozíció neutralizálódása a beszéd- 
feldolgozás szintjeit? Hipotéziseink szerint a beszédhangészlelés nehézségekbe 
ütközik, ez túlnyomóan a zöngés fonémák realizációit érinti, míg a zöngétlen 
fonémák azonosítása kevésbé okoz problémát; továbbá feltételeztük, hogy az 
eredmények nem függnek az adatközlő nemétől.

Anyag, módszer, kísérleti személyek
A kérdés megválaszolásához kísérletet végeztünk, amelyben egy hanganyag 

meghallgatása alapján kellett a kísérleti személyeknek döntéseket hozniuk.
A kísérleti anyag 20 lógatom (jelentés nélküli hangsor) suttogott és normál ej- 

tésű változatát, illetve 21 szó és 20 mondat suttogott ejtésü formáját tartalmazta. 
Ezeket egy harmincéves női beszélő ejtésében, minidisc-felvevővel, csendesített 
szobában rögzítettük.

Először a 20 suttogott logatomot hallgattattuk meg, melyeket egyszeri hallás 
után kellett leírniuk az adatközlőknek. (Utolsó feladatként ugyanezen logatomo- 
kat normál ejtésben is hallhatták az adatközlők. Az erre a két feladatra kapott vá
laszokat összevetettük, hogy a logatomok feldolgozásának nehézségéből adódó 
téves észleleteket a suttogott ejtésü feladat értékelésénél kiszűrhessük.) A logato
mok egy-öt szótagból álltak. Egy részük megfelelt a magyar fonotaktikai szabá
lyoknak, más részük ellentmondott azoknak. Minden magyar zöngésségi oppozí- 
cióban részt vevő hangpár tagjai minden fonetikai helyzetben (szókezdő, belseji, 
-végi helyzet) legalább kétszer szerepeltek az anyagban. Például: íb.feréndekek, 
zececsid, tazsádzuf, pöcigolucsaty, bakőgy. A logatomok esetében a kísérleti 
személyekkel nem közöltük, hogy nem értelmes magyar szavakat hallanak, de a 
feladat ismertetésekor kértük, hogy pontosan jegyezzék le, amit hallottak.

A második feladatban a kísérleti személyek két vagy három szóból álló szó
csoportot láttak a tesztlápon. Ezek közül kellett egyszeri hallás után kiválaszta
niuk, melyik hangzott el. Azért döntöttünk a kísérlet megtervezésekor a szóvá
lasztás és nem a leírás mellett, hogy az egyéni szógyakoriság befolyását az ész
lelésre minimálisra csökkentsük. Például: parázs, pukkan, véted, zsír, rongya, 
zokni, „Csita” (Cheetah).

A harmadik feladatban mondatok szemantikai minősítését kértük az adatköz
lőktől. A mondatok egyszer hangzottak el. Mindegyik mondatról csak az utolsó 
szó elhangzása után lehetett megítélni, hogy értelmes vagy értelmetlen, valamint 
az utolsó szó volt a vizsgált szó, mely egy vagy több hangjának helyes fonéma
azonosítása döntött a szó és így a mondat jelentéséről. Például: A falon sok a
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pók. Reggel sok tejet iszom. Könnyen vonult be a had. Nem számítottak ráng. 
A fogam sokat váj. Aki a szülésnél segít, az a pápa. A szavak és a mondatok ese
tében tehát minimálpárokat és két-három fonémában különböző szavakat válasz
tottunk.

Az egyes feladatok az észlelési, megértési folyamat különböző szintjeinek 
mérését szolgálták. A logatomokkal célzottan a fonetikai szint működését, a szó
választással a fonetikai-fonológiai szinteket, míg a mondatokkal végeredmény
ben a beszédmegértés működését elemeztük.

A kisérleti anyagot 48 fővel hallgattattuk meg, 24 nővel és 24 férfival. A kí
sérleti személyek mindegyike 18 és 24 év közötti egyetemista vagy egyetemet 
végzett személy volt. A kísérletet 3-5 fős csoportokban végeztük.

Eredmények
Az adatokat a vizsgált szóban elfoglalt helyük tekintetében, illetve a megfele

lő fonéma zöngésségének függvényében elemeztük. Az értékelés során mindig 
az adott kategóriát tekintettük 100%-nak, vagyis a fonéma zöngéssége szerinti 
osztályozáskor a zöngés, illetve a zöngétlen mássalhangzók csoportja külön- 
külön 100%, a fonetikai helyzet függvényében az adatokat az egyes pozíciók 
alapján elemeztük.

A logatomok esetében figyelembe kell venni, hogy az adatközlőnek nehézsé
get okoz, hogy nem tud a mentális lexikonából egy az akusztikai formának meg
felelő lexémát/lexémakapcsolatot lehívni, azonban a beszédfeldolgozás során 
mégis törekszik valami megfelelőt keresni. Az adott fonéma zöngésségének téves 
észlelését (a zöngésségi tévesztéseket) nem számítottuk hibának az eredmények
ben, amennyiben az a normál ejtésű logatomoknál is jelentkezett. Csak a zöngés
ségi tévesztéseket vettük figyelembe, vagyis amennyiben egy hang képzéshelyét 
vagy -módját tévesen percipiálta a kísérleti személy, de a zöngésséget helyesen, 
nem vettük tévesztésnek. Ha a zöngésséget tévesztette el, hibának tekintettük. 
Amennyiben a szeriális észlelés téves volt, de az adott hangot vagy annak normál 
ejtésben zöngésségi párját megtalálhattuk az észlelt hangsorban, helyesnek fo
gadtuk el. A hiányzó hangokat (ez az összes vizsgált előfordulásnak átlagosan a 
3,3%-a) a zöngésségi észlelés eredményei között nem vettük figyelembe.

A kísérleti személyek a logatomok esetében a vizsgált hangok mintegy 34%- 
ának zöngésségét azonosították tévesen ( 1. táblázat). Anéhány logatomot, illetve 
néhány lógatom egy-egy részét a kísérleti személyek értelmes magyar szóként 
észlelték. Ez személyenként átlagosan 2-3 szót jelent, egy férfi azonban a 20 lo- 
gatomból 15-öt „értelmesített”. Az eredmények azt mutatják, hogy a zöngés 
mássalhangzók suttogott realizációját a logatomokban 46,0-51,3%-ban azono
sítják tévesen az adatközlők, míg a zöngétlenekét szinte tökéletesen (a tévesztés 
10% alatti -  vö. 1. ábra). A nemek tekintetében nincs jelentős eltérés az eredmé
nyekben.
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1. táblázat: A logatomok esetében kapott téves válaszok aránya

Hibaátlag Hangtévesztés 
(az összes hang %-ában)

Értelmesítés
(az összes lógatom %-ában)

Nők 32,5% 11,5% (2-3 szó)
Férfiak 34,9% 15,0% (3 szó)
Összesen 33,7% 13,3%

. ábra
A logatomokban vizsgált mássalhangzók zöngésségének téves észlelése 

a zöngésség függvényében

A fonetikai helyzet elemzése azt is mutatta, hogy a szókezdő és a szóvégi 
hangok tévesztése ezen hangok 30-40%-át érinti. A szó belseji hangok azonosí
tásakor tévesztettek a legkevésbé az adatközlők, ennek aránya 25% alatti (2. áb
ra). A hangészlelések tévesztésénél itt sincs jelentős eltérés a nem függvényében.

A szavak azonosítását a következőképpen értékeltük ki. Amennyiben az adat
közlőjelezte, hogy a megadott lehetőségektől eltérőt észlelt, az általa megadott 
hangsort vettük figyelembe. Például: dobok -  topog -  dobog; az elhangzó szó: 
dobok; ha az adatközlő megjegyzése tobog, akkor a [d] és [k] hangokat tekintettük 
tévesen észleltnek, még akkor is, ha valamely megadott válaszlehetőséget emel
lettjelölte is a kísérleti személy (pl. topog). A szavaknak és a hangoknak is mint
egy 25-26%-át észlelték tévesen az adatközlők (2. táblázat). Láthatjuk, hogy itt a 
nők és a férfiak válaszai között jelentős, mintegy 30% eltérés mutatkozik mind
két esetben. A női adatközlők tehát az izolált ejtésű suttogott szavakat könnyeb
ben azonosították a férfiaknál.
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2. ábra
A logatomokban vizsgált mássalhangzók zöngésségének téves észlelése 

a fonetikai helyzet függvényében

2. táblázat: A szavak és a vizsgált mássalhangzók zöngésségének 
téves észlelése

Hibaátlag Hangtévesztés 
(az összes hang %-ában)

Szótévesztés
(az összes lógatom %-ában)

Nők 19,6% 21,9%
Férfiak 28,8% 29,5%
Összesen 24,2% 25,7%

Az adatokat ismét megvizsgáltuk a mássalhangzók néhány paraméterének 
függvényében is. A fonéma zöngésségének meg nem jelenése annak realizáció
jában megnehezítette az észlelést, a férfiaknál közel 25%-kal több a zöngétlení- 
tés a zöngésítésnél, míg a nőknél már kétszeresére nő ez a különbség (3. ábra). 
A zöngés fonémák azonosítása 27,3-37,5%-os tévesztést mutat. Az izolált sutto
gott ejtésü szavak esetén a zöngés-zöngétlen fonémapárok megkülönböztetésére 
viszonylag nagy valószínűséggel képesek vagyunk.

A fonetikai helyzet függvényében elemezve a kapott eredményeket (4. ábra) a 
női és férfi adatközlők között itt is találhatunk jelentős eltérést. A szó belseji és 
szóvégi hangokat mindkét nem nagy pontossággal azonosította, tévesztésük 
20% alatti, de a szóvégi hangok esetében a férfiak kétszer annyit tévesztettek, 
mint a nők. A szó eleji hangokat azonban mindkét nem közel kétszer nagyobb 
arányban észlelte tévesen. A kapott eredmények összesítve azt mutatják, hogy a 
hangsor elején álló hang zöngésségének azonosítása bizonytalan.
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□  nők ■  férfiak

zöngés zöngétlen

3. ábra
A szavakban vizsgált mássalhangzók zöngésségének téves észlelése 

a fonéma zöngésségének függvényében

A szavakban vizsgált mássalhangzók zöngésségének téves észlelése 
a fonetikai helyzet függvényében

A mondatokra kapott minősítések tévesztéseit értékeltük a mássalhangzók 
képzési jegyeinek, a fonéma zöngésségének, a fonetikai helyzetnek és a szeman
tikai minőség (a mondat értelmes/értelmetlen voltának) függvényében. Azon 
szavak tévesztéseit, melyek több fonémában is eltértek, ugyancsak mindkét/há
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rom hang téves észlelésének tekintettük. A suttogott mondatoknak mintegy 36%- 
át ítélték meg tévesen az adatközlők (3. táblázat). Ez a hangok észlelésében is 
mintegy 36%-ot jelent mindkét nem esetében. A nők és a férfiak válaszaiban ta
pasztalt eltérés nem jelentős.

3. táblázat: A mondatok téves szemantikai megítélésének 
és a mondatban szereplő elemzett hangok téves azonosításának aránya

Hibaátlag Hangtévesztés 
(az összes hang %-ában)

Mondattévesztés 
(az összes mondat %-ában)

Nők 34,8% 34,0%
Férfiak 37,8% 37,5%
Összesen 36,3% 35,8%

Ebben a feladatban azt tapasztalhattuk, hogy a kísérleti személyek többsége 
inkább az értelmetlen mondatokat minősítette értelmesnek, mint ellenkezőleg, 
tehát a mondatmegértés kiváltotta a fonológiai szint döntését (5. ábra).

5. ábra
A mondatok téves szemantikai minősítése 

a mondat szemantikai minőségének függvényében

Mind a nők, mind a férfiak a szemantikailag korrekt mondatoknak kevesebb 
mint az egyötödét ítélték meg tévesen, míg az értelmetlen mondatok tévesztése 
44,5-50,0%. Érvényesült a Markov-lánc hatás: az utolsó szót a mondat addig el
hangzott és feldolgozott részéből következtették ki a kísérleti személyek. A ka
pott válaszokat a vizsgált fonémák zöngéssége szerint elemezve (6. ábra) azt 
mondhatjuk, hogy a zöngétlen fonémák realizációinak téves azonosítása 25-



86 Gráczi Tekla Etelka

28%, a zöngéseké azonban 50%-nál is rosszabb. A nemek tekintetében nem talá
lunk jelentős eltéréseket.

El nők ■  férfiak

zöngés zöngétlen

6. ábra
A mondatokban vizsgált mássalhangzók zöngésségének téves észlelése 

a fonéma zöngésségének függvényében

7. ábra
A mondatokban vizsgált hangok zöngésségének téves észlelése 

a fonetikai helyzet függvényében
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A fonetikai helyzet tekintetében (7. ábra) azt figyelhetjük meg, hogy a szóvégi 
mássalhangzók zöngésségének tévesztése mindkét nemnél 50% feletti, a szó
kezdő hangok észlelése jobb, a tévesztés 37-41%. A szó belseji fonémarealizá
ciók percepciója 28,8%-os tévesztést mutat.

Az egyes feladatokban kapott eredményeket összehasonlítottuk. A zöngésségi 
téves észleletek százalékos aránya függött a feladat típusától (8. ábra). Láthat
juk, hogy a logatomok, valamint a mondatok esetében 30% feletti a tévesztés, a 
szavaknál csak 25%. Ez azt jelenti, hogy a logatomok feldolgozása valóban ne
hezebb feladat a percepció számára, mint a jelentéssel bíró szavaké, valamint a 
szemantikai percepció is befolyásolta a beszédfeldolgozás alacsonyabb szintjeit.
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8. ábra
A vizsgált hangok zöngésségének téves észlelése a feladat függvényében

Valószínűleg a fonetikai-fonológiai szint működését a szóazonosítás tesztjé
nek eredményei alapján kell megítélnünk, mivel ennél a feladatnál az értelmesi- 
tés (tehát a szó- vagy mondatmegértési szint) nem írhatta fölül az észlelési szint 
eredményeit.

A kapott eredményeket a fonéma zöngéssége szerint elemezve (9. ábra) azt 
láthatjuk, hogy a szavaknál kiegyenlítettebb hatás mutatkozik, mint a másik két 
feladatban, vagyis míg a logatomoknál a zöngés mássalhangzók téves azonosítá
sa 4-5-szöröse a zöngétlenekének, a mondatoknál pedig mintegy kétszerese, ad
dig itt csak másfélszeres ez az eltérés. Ezen eredmények ismét a feladatok per- 
ceptuális különbségeire vezethetők vissza. Vagyis a logatomok és a mondatok 
esetében a zönge hiányában az esetleges másodlagos felismerési kulcsok meglé
te kevésbé biztosítja a zöngésségi azonosítást, amennyiben a megértési szint fö
lülírhatja azt („globális egész” beszédfeldolgozás).
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9. ábra
A vizsgált mássalhangzók zöngésségének téves észlelése 

a fonéma zöngésségének fíiggvényében a különböző feladatokban

A vizsgált mássalhangzók téves észlelése a mássalhangzó 
fonetikai helyzetének függvényében a különböző feladatokban

A szóazonosítás eredményei alapján azt feltételezhetjük, hogy képesek va
gyunk a suttogott mássalhangzópárokat a megfelelő zöngés/zöngétlen fonémá
val azonosítani, de ez a működés bizonyos mértékben bizonytalan.
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A fonetikai helyzet függvényében kapott eredmények azt mutatják ( 10. ábra), 
hogy az észlelés számára a kezdőhangok azonosítása okoz leginkább nehézséget. 
Ez mindhárom feladatban nagymértékben bizonytalan volt. A szavak esetében a 
szó belseji és szóvégi mássalhangzók azonosítása csak 20% alatti tévesztést mu
tat. A mondatoknál a hangsor belseji és hangsorvégi hangok téves észlelésének 
nagymértékű emelkedése, valamint a hangsor eleji mássalhangzóknak a másik 
két feladathoz hasonló arányú tévesztése azt mutatja, hogy a beszédmegértés 
szintje a szó belseji és szóvégi hangok azonosítására van a legnagyobb hatással.

Következtetések
A mássalhangzók zöngésségi oppozíciójának neutralizálódása dekódolási ne

hézségeket okoz; azonban azonosításuk jelentősen magasabb arányú volt a vé
letlennél, amennyiben a beszédmegértési szint nem írhatta felül az észlelési szint 
eredményeit. Feltételezhetünk tehát a kérdéses mássalhangzók esetében olyan 
invariáns akusztikai paraméter(eke)t, mely(ek) a fonéma zöngésségének függvé
nyében jellemzi(k) a hangot. (Ezek meghatározása további kutatást igényel.)

A női és a férfi adatközlők eredményei között néhol láthattunk eltéréseket, a 
főbb tendenciák azonban megegyeztek. A szavaknál a nők kevesebbet tévesztet
tek, mint a férfiak. Azt mondhatjuk tehát, hogy a nők észlelése jobbnak bizo
nyult; azonban azon feladatoknál, melyeknél az értési szint módosíthatja az ész
lelés eredményeit, nem mutatkozott jelentős eltérés. Lehetséges tehát, hogy a 
férfiaknak suttogott beszéd feldolgozásakor a zöngésségi oppozíció neutralizá
lódása nagyobb észlelési nehézségeket okoz, azonban ezen hátrányukat a be
szédmegértési szint megfelelő működésével kompenzálják.

Az adott beszédhang fonetikai helyzete befolyásolónak bizonyult a percepció 
számára, hiszen a szókezdő hangokat mindhárom feladatban körülbelül azonos 
arányban észlelték tévesen a kísérleti személyek (alig biztosabban a véletlennél). 
A mondatoknál és a logatomoknál lényegében véletlenszerűnek tekinthetjük a 
zöngés fonémák realizációjának helyes azonosítását. Ez utóbbi magyarázata 
nyilván az, hogy a beszédmegértési szint felülírhatta a másodlagos felismerési 
kulcsok alapján történő fonémaazonosítást.

A szavaknál mintegy kétharmad annyit tévesztettek az adatközlők, mint a lo- 
gatomok és a mondatok esetében, valamint a zöngés és zöngétlen fonémák azo
nosítása is kiegyenlítettebb volt, mint a másik két feladatban. Ennek oka lehet -  
ahogy a logatomok és a mondatok esetében láthattuk - ,  hogy a beszédmegértés 
szintje fölíilírhatta az észlelés eredményeit. Mindhárom feladatnál megfigyelhe
tő volt, hogy a szókezdő hangokat mintegy 40%-ban tévesen percipiálták a kí
sérleti személyek. A mondatoknál azonban a szóvégi hangok tévesztése jelentő
sen megemelkedik. Ebben az esetben a szóvégi hang egyben a mondat utolsó 
hangja is volt. Ez arra enged következtetni, hogy a mondat megértése már az 
utolsó hang elhangzása előtt megtörtént, így a mondat szemantikai megítélése is 
lezajlott eddigre. Ehhez hasonló folyamattal mindennapjainkban is találkozha
tunk, ugyanis itt a bevezetőben említett kontextushatás érvényesül. Marslen-
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Wilson is feltételez egyfajta felismerési pontot, amely alapján a szófelismerés 
markovi láncként működve az addig feldolgozott információk alapján megadja 
az egyetlen lehetséges folytatást, tehát nincs szükség a további hangsor feldol
gozására (idézi Gósy 1991). A szalag szót példaként véve: az utolsó hangnak is 
el kell hangoznia, hogy azonosíthassuk a szót (és ne pl. szalad-ként ismerjük 
fel), azonban szövegkörnyezetbe helyezve (pl. A kislány hajában piros sza...) 
nem szükséges a teljes közlés a helyes szó lehívásához, tehát a bevezetőben em
lített „globális egész” hipotézis érvényesül.

Megvizsgálva a hierarchikus beszédfeldolgozási modellt, a következőket 
mondhatjuk el. Suttogott beszéd esetén az akusztikai jel a normál ejtéshez képest 
egyrészt hiányos, másrészt zörejes, és emiatt nehezebben feldolgozható. Mind
azonáltal a szavak felismerésére kapott eredmények azt mutatják, hogy az 
akusztikai jelnek tartalmaznia kell olyan paraméter(eke)t, amely(ek) a fonéma 
zöngésségével, illetve zöngétlenségével jár(nak) együtt, de nem a hangéval, te
hát amennyiben a zöngésségi oppozíció a realizációban neutralizálódik, ez(ek) a 
különbség(ek) továbbra is fennáll(nak) a hangpárok tagjai között. Amennyiben a 
zöngésségi oppozíció neutralizálódik, ez(ek) a paraméter(ek) továbbra is ké
pesek) valamilyen mértékben biztosítani a különbséget a hangpárok tagjai kö
zött. Ennek a különbségnek természetesen az akusztikai szinten feldolgozható- 
nak kell lennie, hogy így a fonetikai, majd a fonológiai azonosítás sikeres le
gyen. Az adatok azt mutatták, hogy a fonémarealizációk azonosíthatók a foné
mával, de egyrészt valamely szinten a működés bizonytalan (lásd a szavak mint
egy 74%-os felismerését), másrészt a beszédértés szintje alapján az észlelési 
szinten kapott eredmények felülíródnak. Ennek a tendenciának az erősségét jel
lemzi a logatomoknál, de főként a mondatoknál tapasztalt jelentős „értelmesí- 
tés”. Vagyis természetes szituációban valószínűsíthető, hogy a zöngés-zöngétlen 
fonémadöntés az esetek nagy százalékában csak a megértés valamilyen szintű 
bekövetkezése után jön létre, így hiába van(nak) lehetséges megkülönböztető 
paraméterek) a zöngésség megítélésére, csak kevéssé támaszkodunk rá(juk).
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