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A MAGYAR [v] HANG SZERKEZETÉNEK 
ÉS ZÖREJESSÉGÉNEK FONETIKAI VIZSGÁLATA

Bőhm Tamás -  Olaszy Gábor

Bevezetés
A beszédkutatók egyre mélyebb vizsgálatokat végeznek a beszédhangok 

természetével kapcsolatban. Mindezt támogatják a korszerű elemző szoftve
rek is. Az ilyen vizsgálatok nem öncélúak: egyrészről szolgálják a beszéd mé
lyebb megismerését, másrészről gyakorlati alkalmazásokban is használhatók. 
A [v] különleges státuszt foglal el a magyar mássalhangzók körében. Egy
részről azért, mert nem szabályosan teljesíti a zöngésségi hasonulást, más
részről mert a kétféle gerjesztés (a zönge és a turbulens zörej) aránya széles 
határok között változik. Többek között Siptár (2003: 39) úgy jellemzi ezt a 
helyzetet, hogy „a [v]-ben végbemegy a hasonulás {szívtől), de nem zöngésíti 
az előtte álló zörejhangot (hatvan)”. A fonológiai okfejtés szerint a [v] a szó
tag elején zengőhang, szótag végén pedig zörejhang. Ez utóbbi megállapítás
sal utalnak arra, hogy a [v] nem követi más zöngés réshangok azon tulajdon
ságát, hogy egyszerre van jelen zöngés elem és zörej a hangban. Célunk, 
hogy egységes akusztikai keretrendszerbe foglaljuk a [v] hang megvalósulási 
formáit a beszédhangsor különböző pontjain a hangkörnyezet és a hanghely
zet szempontjából. Méréseink szerint a [v]-ben mindhárom gerjesztési forma 
előfordulhat (csak zönge, zönge + zörej, illetve csak zörej). Kiemelten fog
lalkozunk a [v] zöngés, illetve zörejes voltának kategorizálásával és annak 
számszerű jellemzésével. Alapvetően tehát a beszéd szegmentális szerkezeté
nek egy kis részét vizsgáljuk.

A beszédben a hangok akusztikai megvalósulását erősen befolyásolja a 
hangkörnyezet, amely hatással van a hangátmeneti részek akusztikai megva
lósulására is, és befolyásolhatja a hang időtartamát, intenzitását és frekven
ciaszerkezetét is. Az akusztikum folyamatos változása a hangátmenet során a 
koartikulációs mozgások következménye.

A magyar [v] mássalhangzó az artikulációs osztályba sorolás szerint labio
dentális képzésű zöngés-zörejes réshang. Képzési helye nem változik a hang
helyzet és a hangkörnyezet hatására, azonban a [v] hang más hangok képzési 
helyét megváltoztathatja (Siptár 1994, Olaszy 2007). Ebben a vizsgálatban a 
[v] képzési mozzanatait és akusztikai tartalmát alapvetően a VCV helyzetű 
hangból vezetjük le. Ezt tekintjük a vizsgálat kiinduló helyzetének, amikor is 
a magánhangzó képzése után a fokozatosan kialakuló labiodentális rés egyre 
szűkül, ennek megfelelően a zöngés hang intenzitása folyamatosan csökken,
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majd a minimum elérése után lassú növekedéssel megy át a következő ma
gánhangzóba. Az intenzitás a hang közepén a legalacsonyabb, 10-15 dB-lel 
kisebb, mint a közrevevő magánhangzók erőssége. Intervokális helyzetben a 
[v]-ben a zöngés elem dominál. Vannak azonban olyan hangkapcsolódási 
helyzetek, illetve hangkörnyezetek, amikor a [v] tartalmazhat zörejt is. A zön- 
ge/zörej keverési aránya a hanghelyzet, az artikuláció és a beszélő személy 
függvénye. A zörejrész kialakulásának két módja van. A hangsor belseji hely
zetben, ha a labiodentális rést szűkítjük, akkor egy pont után a zöngés rez
gésből le-leszakadnak turbulens áramlások, amelyek zörejt szuperponálnak a 
zöngés elemre. A szűkület és a nyomás fokozódásával a zörej aránya nő, a 
zöngés elemé csökken. A második eset hangsor végi helyzetben áll elő, ami
kor a zöngeképzés abba is marad, a levegőkiáramlás azonban folytatódik a 
labiodentális résen keresztül. Ekkor már csak zörej lesz jelen a hangban. 
Mindezekből adódik, hogy a tisztán zöngés megvalósulástól egészen a tisztán 
frikatív akusztikai formáig sokféle variáció jön létre. A [v] tehát nagy válto
zékonyságot mutat a zönge és a zörej relatív energiája tekintetében.

Anyag, módszer, kísérleti személyek
Az akusztikai vizsgálatokat felolvasott szólistából származtatott szavakon 

végeztük. Az eredményeket összevetettük más, korábban készített, felolvasá- 
sos beszédkorpuszban szereplő [v] hangokkal is. Ez utóbbi korpusz 480 
mondatból áll (16 percnyi beszéd egy férfi bemondó felolvasásában), amely
ben egyrészről egymástól független kijelentések, kérdések, felszólító és óhaj
tó mondatok szerepeltek, másrészről néhány mondatból álló dialógusok (Ola
szy 2006). Erre az adatbázisra az F jellel hivatkozunk. A nyelvi anyag össze
állításánál azért döntöttünk a szólistás vizsgálati korpusz mellett, mert szisz- 
tematikus vizsgálatot akartunk végezni. A szólista elemeit úgy állítottuk ösz- 
sze, hogy minden szó a [v] hangot egy adott helyzetben és hangkörnyezetben 
reprezentálja. A hanghelyzet szempontjából vizsgáltuk a hangsorkezdő, a 
hangsor belseji és a hangsorzáró [v] hangot, a hangkörnyezet szerint pedig 
azt, amikor magánhangzó kapcsolódik a [v]-hez, illetve amikor mássalhang
zó. Az összeállított szólista 73 elemet tartalmazott, amelyet 8 magyar anya
nyelvű személlyel (4 férfi, 4 nő, életkoruk 30-50 év) olvastattunk fel, így a 
[v] 584 különböző realizációját rögzítettük. Olyan bemondókat válogattunk, 
akiknek mindennapi munkájukhoz szorosan hozzátartozik a beszélés (rádió
bemondó, színész, egyetemi oktató). A felvételeket hangszigetelt stúdióban 
végeztük, a hanganyagot számítógépen tároltuk (22 kHz, 16 bit). Elvégeztük 
a szavak hangszintű fonetikai átírását, majd manuálisan bejelöltük a beszéd 
hullámformájába a hanghatárokat (a módszerről részletesen lásd Olaszy 
2006). Ehhez a Profidev hangszerkesztő szoftvert használtuk (Olaszy-Né- 
meth-Kiss 2001).

Az így kialakított vizsgálati anyag tehát minden mintaszóra a következő 
adatokat tartalmazta: szöveges (karakteres) alak, fonemikus átirat, hullám
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fonna és a hanghatárok címkéi. Ugyanilyen feldolgozásúak voltak a felolva
sásból származó F adatbázisban is a mondatok. A felolvasott szólista átlagos 
artikulációs sebessége 10,5 hang/s, az F adatbázisé 13,0 hang/s. A hangokat 
kétfajta szimbólumkészlettel jelöljük: a táblázatokban, a grafikonokban és az 
ábrákban saját jeleket, a szövegben pedig IPA hangjelöléseket használtunk (a 
SAMPA jelölés véleményünk szerint ilyen méréseknél nem használható haté
konyan). A saját számítógépes hangjelek a legtöbb esetben megegyeznek a 
hang (fonéma) magyar ábécébeli betűjelével, néhány esetet kivéve. A kivéte
lek a következők: [a:] = A:, [y] = U, [er] = E:, [0] = O, [j] = G, [c] = T, [ji] = 
N, [s] = 5, [J] = S, [3] = Z, [tj] = C. A kettőspont a hang hosszú voltát jelöli. 
Példa: [va:|] = vA:G.

A hangjellemzések során használjuk az akusztikai vetület fogalmat. Az ar
tikuláció folyamatosan változó mechanikai rendszere és a keletkezett hang 
mint rezgés között az akusztikai vetület teremt kapcsolatot. Az akusztikai ve
tület az adott (pillanatnyi) artikulációs képzési formátumnak megfeleltetett 
zöngés spektrális jellemző, amelyet az Ft, F2, F3 formánsfrekvenciákkal feje
zünk ki. (Az akusztikai vetület részletes leírását lásd Olaszy 2007.) A méré
sek során a [v] hang négy fizikai jellemzőjét vizsgáltuk: a hang frekvencia
szerkezetét, a hang idöszerkezeti lefolyását, a specifikus intenzitásszintjét 
(amelyet a környezetéhez viszonyítva adunk meg), valamint a hang zöngés- 
ségi/zörejességi fokát. Viszonyítási alapnak a [v] zöngétlenedéséből keletke
zett változatának (például savtól) zörejességi fokát használtuk. Az alapvető 
akusztikai vizsgálatokat a Praat 4.5 fonetikai elemzővel végeztük (Boersma- 
Weenink 2006), a zönge-zörej arányát a TF32 célszoftverrel mértük (Milen- 
kovic 2005). Ez utóbbi program az akusztikai jelben megtalálható zöngés és 
zörejkomponens arányát méri. A vizsgálatokból kapott adatok összesítéséhez 
és megjelenítéséhez az SPSS 14.0 statisztikai programcsomagot használtuk.

A zönge-zörej arány mérése
A zönge kváziperiodikus jel. A zöngésség kvantitatív jellemzésére általá

ban aperiodicitási vagy más néven perturbációs mértékeket használnak. Ezek 
a tökéletesen periodikustól való eltérést számszerűsítik különböző szempon
tok alapján. Háromféle értéket szoktak mérni ilyen vonatkozásban: jittert, 
shimmert és zönge-zörej arányt. A jitter a hangszalagrezgések frekvenciain
gadozását fejezi ki, azaz hogy az egymást követő alapperiódusok időtartama 
mennyiben tér el egymástól. Az abszolút jitter mértékegysége ms, a relatív 
jitter pedig százalékos érték. A shimmer az egymást követő alapperiódusok 
amplitúdója közötti százalékos különbség. A zönge-zörej arány vagy HNR 
(harmonics-to-noise ratio) mérésekor a beszédjelet periodikus és zörejkom
ponensre bontják szét, és meghatározzák ezek energiájának arányát decibel
ben. Minél kisebb a HNR értéke, annál több zörej van a hangban, annál 
gyengébb a zöngés komponens. A HNR-rel tehát alapvetően a [v] kétféle ger
jesztésének (zönge és turbulens zörej) az arányát tudtuk becsülni. Megje
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gyezzük, hogy zörej nemcsak a toldalékcső mentén képzett szűkületnél kelet
kezhet. Levegős fonáció esetén a hangrésen átáramló levegő turbulenciát 
okoz, így a zöngéhez már a gégében is adódhat zörej. Az eredmények értel
mezésekor figyelembe kell venni, hogy a HNR mérésére szolgáló algoritmu
sok nem képesek különbséget tenni e két típusú zörejesség között.

A TF32 program először meghatározza a kijelölt részre vonatkozó átlagos 
alapfrekvenciát (autokorrelációs módszerrel), majd meghatározza az egyes 
alapperiódusok határait (két szomszédos periódusra számolt keresztkorreláció 
alapján). Ezt követően az egymás melletti periódusokat kivonja egymásból, 
így lényegében a zaj hullámformáját kapja meg. A periodikus komponens 
energiája elosztva a zajkomponens energiájával megadja a HNR-t. A program 
külön odafigyel arra, hogy az egymást követő periódusok hossza eltérhet 
egymástól. Ez az eljárás érzékeny a hirtelen történő amplitúdóváltozásokra 
(shimmer). Méréseink során azonban nem tapasztaltunk irreguláris amplitú
dóváltozásokat a [v] hangban, így valószínűsítjük, hogy a HNR-ben mért kü
lönbségek ténylegesen a zöngés-zörej es komponens arányát mutatják. A mé
rések során a TF32 program alapbeállításait használtuk, és figyelembe vettük, 
hogy legalább 40 ms hosszú minta szükséges ahhoz, hogy az HNR-mérést el 
tudja végezni. A 40 ms-nál rövidebb [v] hangokat nem dolgoztuk fel (26 
eset). A méréseket a rendelkezésre álló hanghatárok alapján kijelölt teljes [v] 
hangra végeztük. így a kapott HNR-értékek a hang egészére vonatkozó átla
gok. A zörejesség vizsgálatánál először a viszonyítási alapot határoztuk meg. 
A legzörejesebb a [v], amikor zöngétlenedik. Öt ilyen szóban vizsgáltuk a 
hangot. Az átlagos HNR-érték 2,3-re adódott. Ezt tekintettük a [v] legzöreje
sebb változatára (gyakorlatilag [f]) vonatkozó viszonyítási adatnak.

Eredmények
A vizsgálati eredményeket a hanghelyzet szerint csoportosítjuk, majd az 

összefoglalásban összegezzük.
Hangsorkezdő [v] hang
A hangsor elején lévő [v] hangokat csak #CV hangkapcsolatokban vizsgál

tuk, mert a magyarban nem jellemző, hogy az ilyen helyzetű [v] mássalhang
zóhoz kapcsolódik.

A [v] formánsszerkezetére az őt követő magánhangzó hatással van. A ma
gánhangzóra jellemző formánsok kismértékben magukhoz vonzzák a [v] for- 
mánsait (Magdics 1965, Olaszy 1985). Ezt a csatlakozási pontra jellemző 
akusztikai vetületben (Olaszy 2007) fejezzük ki. A [v] formánsai tehát az 
1. táblázatban szereplő frekvenciaértékeket veszik fel a hang teljes hosszá
ban. Az adatokban látható különbségek az előre mutató artikulációnak kö
szönhetők, a [v] képzésének előkészítésénél ugyanis már a következő ma
gánhangzóra kezdünk artikulálni. A [v]-n belül számottevő formánsmozgás 
nincs, a csatlakozó magánhangzó formánsai a táblázatban megadott értékek
ről indulva mozognak a magánhangzó tiszta fázisára jellemző formánsértékek
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felé. A frekvenciailleszkedés tehát kölcsönös az ilyen hangkapcsolatokban, 
formánsmozgás inkább a magánhangzóban jön létre.

1. táblázat: A #CV helyzetű [v] hang képzési helyének akusztikai vetülete 
tájékoztató formánsadatokkal (Olaszy 2007) kifejezve, 

a kapcsolódó magánhangzó függvényében a kapcsolódási ponton

A [v]-t követő 
magánhangzó

A [v] forinánsértékci (Hz)
F, F2 F3

[a:] 450 1100 2500
[3] 400 1000 2600
[0] 350 900 2700
In] 300 800 2800
[y] 300 1600 2300
[>] 300 1700 2400
[e:] 300 1700 2500
[0 ] 300 1500 2300
[e] 350 1500 2600

A hangsorkezdő [v] hang intenzitása nulláról indulva fokozatosan növek
szik, 15-25 ms múlva éri el a hangra jellemző értéket, ekkor mintegy 10-15 
dB-lel gyengébb, mint a magánhangzó (a szint a magánhangzó függvénye). 
Egyes beszélőknél előfordulhat olyan artikulációs képzési forma is, amikor 
gyenge svával kezdi a beszélő a labiodentális hangot. Ilyenkor az intenzitás
menet kis púppal kezdődik, amit a svá okoz, majd ez után alakul ki a [v]-re 
jellemző szint.

A hangsorkezdő [v] zönge-zörej arányát tízféle #CV környezetben mértük, 
ahol a magánhangzó [o, a : , e, e :, i, i :, o, 0, 0 :, u] volt. A mért HNR értéke 
átlagosan 17,0 (a szórás: 4,4). Ez magas értéknek számít a viszonyítási alap
hoz képest. A [v]-ben tehát #CV helyzetben a domináns akusztikai forrás a 
zönge. Feltételezésünk szerint ez azért alakul így, mert ebben a pozícióban 
két zöngés hang találkozik, azaz a hangkapcsolat képzésénél a zönge folya
matos, fokozatosan erősödik, nincs semmi kényszerítő tényező, amely zörej 
kialakulását segítené elő a [v]-ben. A mérések azt mutatják, hogy a HNR ér
téke változik a magánhangzó függvényében (1. ábra).

A [v]-re vonatkozó egyik legfrissebb, hasonló vizsgálatban (Kiss-Bárkányi 
2006) három szintet különböztetnek meg a [v] zörejessége tekintetében: 
a) erősen frikatív, ami zöngétlenedés esetén jön létre; b) közepesen zörejes 
(bovden, bóvli); c) közel tisztán zöngés ( Vivien, hívjon). A jelen mérés ered
ményei a ej esetre utalnak.
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A #CV helyzetű [v] hang zörejességi foka (HNR) a csatlakozó magánhangzó
függvényében. A HNR-értékek magasak, tehát a [v] zöngésnek mondható

Hangsor belseji [v] hang
A hangsor belseji [v] hangoknak két csoportját vizsgáltuk, melyet a hang- 

környezet határozott meg. Ezek, amikor a [v] hanghoz magánhangzó kapcso
lódik (VCV), továbbá amikor a [v] mássalhangzó-kapcsolatban szerepel (CC).

A [v] hang VCV-kapcsolatban
A vizsgálatok során négyféle VCV-kapcsolatot elemeztünk: [ovo], [ovu], 

[iva: ] és [öve]. A formánsmozgások tekintetében az 1. táblázat a mérvadó, 
vagyis a [v] formánsai a hangkapcsolódási pontokon a közrevevő magán
hangzók akusztikai vetületei szerint alakulnak, és ezeket összekötve kismér
tékben mozoghatnak. Az intenzívebb formánsmozgás a magánhangzóban ala
kul ki (2. ábra).

A [v] hang időtartamára intervokális helyzetben 40-78 ms-os tartomány
ban kaptunk értékeket, az átlagos időtartam 55 ms. Ugyanerre a hanghelyzet
re megmértük az F adatbázisunkban szereplő [v] hangok időtartamát, ami 49 
ms-os átlagértéket adott. A különbség a folyamatos felolvasás és a szólistaol
vasás közötti artikulációs tempó különbségének tudható be. Ezzel az ered
ménnyel összevetettük Olaszy (1985) adatát szintén szólistás mérésből, ami 
60 ms volt, valamint Magdics (1966) mérését, aki mondatokban, VCV hely
zetben a [v]-re átlagosan 100 ms-os időtartamot kapott (ennek az utóbbi ér
téknek az értelmezése azért nehéz, mert a szerző nem adott meg hozzá artiku
lációs sebességi adatot).
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2. ábra
A formánsmozgások döntően a magánhangzókban zajlanak le 

a [v]-hez való csatlakozáskor

A teljesség kedvéért megmértük a [v:] hang hosszát is intervokális hely
zetben az övvel szóban. Ahogy az várható volt, jóval hosszabb, 108-245 ms- 
os (átlagosan 161 ms) időtartamokat mértünk.

Az intervokális [v] hang intenzitása hasonló értékeket mutat, mint a #CV 
helyzetűé. A hang közepéig az intenzitás fokozatosan csökken, majd növek
szik. Vizsgálatunkban a hang közepének értékét mértük, itt az intenzitás átla
ga mínusz 11 dB a magánhangzókhoz viszonyítva. A [v:] hang alacsonyabb 
intenzitású (-13 dB), mint a [v],

A zönge-zörej arány tekintetében az várható, hogy a [v] hang intervokális 
helyzetben tisztán zöngés elemből áll, hiszen két zöngés hang között szere
pel, időtartama rövid, tehát nincs idő a zörejesedésre (Siptár 1994, Kiss- 
Bárkányi 2006). Saját méréseink eredményei is ezt igazolják (3. ábra): a 
HNR-értékek átlaga 16,3, szórása 3,3. A hosszú [v:] hang átlagos zönge-zörej 
aránya 15,6, szórása 3,3.

A VCV helyzetű [v] hang zörejességi foka a csatlakozó magánhangzók 
függvényében. A HNR-értékek magasak, tehát a [v] alapvetően zöngés
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A [v] hang CC-kapcsolatokban
CC-kapcsolatokban kétféle hanghelyzet fordulhat elő: a [v] a kapcsolat el

ső eleme, illetve a második.
A [v] a CC-kapcsolat első hangja
A [v] hang ilyen hanghelyzetben a [b, d, g, j, m, n, jr, j, 1, z, 3, r] mással

hangzókhoz kapcsolódva jön létre. Az artikulációt tekintve két változás ta
pasztalható a hang kialakulásában a #CV és a VCV helyzethez képest. Egy
részről a hang végén kialakulhat egy svához hasonló hangrész is mint tölte
lékelem, másrészről a hang több zörej komponenst tartalmaz, mint a korábban 
tárgyalt esetekben. A [v] artikulációjából adódó akusztikai vetület a [v] + C 
helyzetben a következő: F, = 300-350 Hz, F2 = 1200-1800 Hz, F3 = 2500- 
3000 Hz. A frekvenciaértékeket a kapcsolódó mássalhangzóra jellemző 
akusztikai vetület (Olaszy 2007) határozza meg. A formánsok intenzitása ki
csi, mivel a hang teljes energiája is az. Azokban az esetekben, amikor a [v] 
befejezése a svá elem, a hang végén a svára jellemző frekvenciaértékek sze
repelnek, az akusztikai vetületet tehát a svá jelenléte befolyásolja. A frekven
ciailleszkedésről elmondható, hogy ebben a CC-kapcsolatban a [v] fonnánsai 
is hajlanak a kapcsolódó mássalhangzó akusztikus vetülete által meghatáro
zott frekvenciaértékekhez (a VCV helyzetben inkább a magánhangzó for- 
mánsai hajlottak). Tehát például ha palatális mássalhangzó követi a [v]-t (hív
jon), akkor a [v] F2-je is az 1800 Hz-es érték felé mozdul el a kapcsolódás so
rán, a csatlakozási ponton már igen közel lesz a palatális hang F2-jéhez. A [v] 
+ [1] kapcsolatban (hívlak) viszont az F2 alacsony lesz, a jellemző akusztikai 
vetület: F, = 350 Hz, F2 = 1350 Hz, F3 = 2300 Hz (4. ábra).

4. ábra
A [v] alacsony F2-vel csatlakozik az [l]-hez

A svá töltelékelem kialakulhat a [v] végén (Gósy 2006). Ez függ a kapcso
lódáskor végzett artikulációs mozgás bonyolultsági fokától (5. ábra). A svá 
formánsszerkezete is függ a csatlakozó C formánsaitól. Magas F2-jű C eseté
ben a svá F2-je is magasabb, mint egyébként {évgyűrű). Erről említést tesz
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Gósy (2004) is. Artikulációs szempontból tehát azt mondhatjuk, hogy ameny- 
nyiben az artikulációs mozgás simán át tud menni a labiodentális helyzetből a 
kívánt következő helyzetbe, akkor a svá elem megvalósulásának valószínű
sége kicsi. A svá kialakulása a [d, g, j, ji, z, 3, r] mássalhangzók végén a leg
jellemzőbb, ezek közül legerősebben az [r]-ben jelentkezik.

5. ábra
A [v] + [d] megvalósulására jellemző rezgéskép a savdugó szóban.

A [v] végén realizálódik a svá hangelem.
A teljes [v] időtartama 72 ms, a svá rész mintegy 30 ms a példában

A [v] időtartamai [v] + C kapcsolódásokban szűk, 57-86 ms közötti sávban 
mozognak (6. ábra) a követő mássalhangzó függvényében, az átlag 73 ms.

6. ábra
A [v] hang átlagos hossza a [v] + C hangkapcsolatokban a C függvényében

Az átlagos időtartam azokban az esetekben a legrövidebb, amikor nincs 
svá a kapcsolódási ponton.

A [v] intenzitása nem változik lényegesen a korábbi mért értékekhez ké
pest ebben a CC-kapcsolatban sem. A svá jelenlétét az intenzitásmenetben a
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hangintenzitás emelkedése, majd csökkenése jelzi (csúcs keletkezik). Az in
tenzitás megemelkedése a svá közepén 5-10 dB-nyi lehet. A zöngés svá 
elemnek a kialakulása függ az artikuláció igényességétől is. Gyors beszédben 
nemigen mutatható ki.

A zörejesség tekintetében olyan eredményeket kaptunk, amelyek igazolják 
kiindulási feltevésünket. A [v] frekvenciaszerkezetében a [v] + C kapcsolat
ban sokkal több zörej komponens van jelen, mint a #CV, illetve a VCV hely
zetekben: az átlagos HNR értéke 14,0, szórása 4,8. Ezt megerősítik Kiss- 
Bárkányi (2006) eredményei is, akik a labiodentális réshangot ebben a kap
csolatban közepesen zörejesnek minősítették. Azt tapasztaltuk, hogy a zörej 
intenzitása mássalhangzófüggő, ami annyit jelent, hogy bizonyos kapcsolódó 
C esetén a zörej intenzitása jellemzően nagyobb, mint más esetekben (7. áb
ra). A [v] a palatális hangok előtt a legzörejesebb, a legkevésbé zörejes a 
dentialveoláris zöngés réshang, valamint a [j] hang előtt.

A [v] hang zörejes voltát kifejező HNR (zönge-zörej arány) paraméter értéke 
a [v] + C kapcsolatokból számolva a C függvényében.

Alacsony HNR esetén a [v] zörejesebb, mint nagy értéknél

Méréseink ebben a hangkapcsolódásban azt is kimutatták, hogy a [v] zöre- 
jesedése bemondófüggő is. A 8. ábrán bemutatjuk a nyolc bemondó egyéni 
összesített HNR-értékeit a [v] hangra mérve. Az adatok szerint meglehetősen 
nagy különbségek vannak az egyéni ejtések zörejességi fokát illetően. N3 
bemondó ejtésében a [v]-k leginkább zörejesek, míg N4 ejtésében alig. A kü
lönbségek kétféleképpen magyarázatóak: vagy az egyes beszélők által kép
zett labiodentális rés nagysága tér el jelentősen egymástól, vagy fonációs 
„szokásaik” eltérőek (egyes beszélők levegősebb zöngét képeznek, mint má
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sok). Az angol nyelvű szakirodalom az utóbbi esetet tárgyalja részletesen 
(Klatt—Klatt 1990).

A bemondók által ejtett [v] hangok zörejességi fokát kifejező HNR-érték a 
[v] + C hangkapcsolatokban a beszélő személy függvényében

A [v] a CC-kapcsolat második eleme
A fv] hang ebben a kapcsolódási formában gyakorlatilag minden mással

hangzóval alkothat kapcsolatot, így minden lehetséges C + [v] kapcsolatot 
lemértünk. Az ilyen hangkapcsolatokban a [v] folyamatos átmenettel alakul 
ki a megelőző C-ből, svá elem nincs a hangban, hiszen utána már magán
hangzó következik. Zörejesedés is kevésbé jellemző a [v]-re ebben a kapcso
latban, mint a CC-kapcsolat első elemeként.

A [v] visszafelé hat az előtte levő [m, n] mássalhangzóra, ugyanis eltolja 
mindkét nazális hang képzési helyét a labiodentális pozíció felé, és egysége
sen [rr|] variáns keletkezik (hamvas, önvallomás).

A hang formánsszerkezete hasonlóan alakul, mint a [v] + C helyzetben. A [v] 
időtartamait a megelőző mássalhangzó függvényében a 9. ábra mutatja.

Az ábrán látható, hogy a tartomány széles, 34-72 ms. Az átlagos hanghossz 
58 ms, a szórás 16. A C + [v] kapcsolatban a [v] tehát lényegesen rövidebb át
laggal szerepel, mint a [v] + C kapcsolatban, ahol az átlagos hossza 73 ms volt. 
A rövidebb átlag két artikulációs hatás eredménye lehet. Az egyik: a C + [v] 
helyzetben a [v]-ben nem alakul ki svá, mivel magánhangzó következik, a 
svá átlagos nyújtó hatása tehát itt elmarad. A másik, ami a 9. ábrából is látha
tó, hogy a [v] időtartamára erős rövidítő hatással vannak az őt megelőző na
zális hangok. A rövidülés valószínűleg azért következik be, mert a nazális 
üreg még nyitott, amikor a [v]-re artikulálunk. A leghosszabb az átlagos idő
tartam a dentialveoláris képzésű zöngés zárhang után, itt valószínűleg az arti
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kulációs mozgások bonyolultsága magas fokozatot ér el, és ez okozza, hogy a 
[v]-re közel 70 ms időtartam jellemző.

A [v] intenzitásának alakulását a megelőző C határozza meg. Ha gerjesztés
váltás van a hangkapcsolat határán, akkor a [v] zöngés rezgése nulláról indulva 
növekszik, ha zöngés zárhang előzi meg, akkor annak befejezési amplitúdójá
hoz csatlakozik folyamatosan (10. ábra). A hang közepén mérhető intenzitás 
szintje lényegében hasonló értékeket mutat, mint a [v] + C helyzetben.

9. ábra
A [v] időtartama C + [v] kapcsolatokban a C függvényében

A [v] kapcsolódása a megelőző zöngés zárhanghoz az adva szóban

A zörejességi mérések azt mutatták ki, hogy a [v] hang ebben a kapcsoló
dási helyzetben kicsit kevésbé zörejes, mint amikor a CC-kapcsolat első ele
meként szerepelt. Az átlagos HNR-érték 15,0, szórása 4,2. Ez azzal magya-



A magyar [v] hang szerkezetének és zörej ességének fonetikai vizsgálata 31

rázható, hogy ebben a helyzetben a [vj hangot magánhangzó követi, tehát ke
vésbé jön létre zörejesedés, mint mássalhangzó előtt (11. ábra).

A [v] hang HNR-értéke a C + [v] kapcsolatokból számolva a C függvényében

Hangsorzáró |v] hang
A hangsorzáró [v] hangnak két csoportját vizsgáltuk a hangkörnyezet sze

rint. Ezek: amikor a [v] hang előtt magánhangzó van (VC#), valamint amikor 
mássalhangzó (CC#). Az előbbi esetben [o ,  a:, e , e:, i:, o, o:, 0 ,  u:] magán
hangzók után ejtett [v]-kre végeztük el a méréseket. Az utóbbi kapcsolódási 
forma ritka a magyarban, így csak a [ d, ji, r, 1 ] mássalhangzó-környezeteket 
tudtuk megvizsgálni. A [v] hang szerkezete ilyen hanghelyzetekben megvál
tozik a korábbiakhoz képest. A hang zöngés elemmel kezdődik, majd sok 
esetben hirtelen teljesen zöngétlenedik, és hosszú zörejelemmel zárul (12. áb
ra). A zöngés elem frekvenciaszerkezete nem változik a korábbiakhoz képest, 
a zörej spektrális elemei megegyeznek az [f] hang frekvenciakomponensei
vel. A hangsorzáró [v] időtartama lényegesen hosszabb, mint más hanghely
zetekben -  az átlagos hossz VC# helyzetre 112 ms, CC#-re 97 ms. A hang 
zöngés/zörejes elemét tekintve (vö. 12. ábra) az idöszerkezeti arány átlaga a 
VC# kapcsolatban 45% és 55%, a CC# hanghelyzetben pedig 31% és 69%. 
Ez utóbbi esetben a hosszú zörejelem kiemelkedetten meghatározza a hang 
hangzását. A hang intenzitására a fokozatos csökkenés a jellemző. A zöngés 
elem intenzitásátlaga megegyezik az egyéb hanghelyzetekben mérttel, a zö
rejelem átlaga -27 dB a megelőző magánhangzóhoz viszonyítva mindkét 
hanghelyzetre.

A zörejesedés fokát illetően azt mondhatjuk, hogy a hangsorzáró [v] tartal
mazza a legtöbb zörejkomponenst, amihez az is hozzájárul, hogy a hang vége 
teljesen zöngétlenedhet, az [f] frekvenciaszerkezetét veszi fel. Az átlagos zön- 
ge-zörej arány a VC# esetben 8,3 (13. ábra), míg a CC# esetben 7,3. A két át
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lagérték közötti eltérés nem jelentős, viszont mindkettő alacsonyabb a hangsor 
elején és belsejében mért HNR-értékeknél (1. ábra). Angol nyelvre kimutatták, 
hogy hangsorzáró helyzetben a hangszalagok fokozatos elernyesztése miatt a 
fonáció gyakran levegőssé válik (Klatt-Klatt 1990). Valószínűleg ez is hozzá
járulhat az általunk mért HNR-csökkenéshez, mert -  mint a módszer leírásánál 
említettük -  a HNR a levegősséget is kimutatja. A 13. ábrán a VC# környezet
ben az egyes magánhangzók szerint átlagolt HNR-ek láthatóak.

12. ábra
A hangsorzáró [v] hang két komponensből áll. A zöngés elem gyorsan 

lecseng, majd leáll. A zöngés komponens végét függőleges vonallal jelöltük a 
példában. Ezután következik a teljesen elzörejesedett rész, ez zárja a hangot. 

A két komponens közül a zörej a hosszabb

13. ábra
A VC# helyzetű [v] hang zörejességi foka a magánhangzó függvényében. 

A HNR-értékek alacsonyak, tehát a [v] erősen zörejesnek mondható
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Összefoglalás
Tanulmányunkban a magyar [v] hang akusztikai vizsgálatát mutattuk be a 

jelenleg elérhető számítógépes elemzési módszerekkel. A nyelvi korpuszt úgy 
állítottuk össze, hogy minden mintára egy mintaszót olvastattunk fel több be
szélővel. Ezzel a beszélőfúggőséget céloztuk kiküszöbölni (elképzelhetők ha
sonló mérések különböző fonotaktikai helyzetekben is, például amikor egy 
bemondó több mintaszót olvas fel).

Méréseink során számos hangkörnyezetben és pozícióban vizsgáltuk a hang 
időtartamát, intenzitását, formánsszerkezetét és a zönge-zörej arányt. A [v]-ben 
megjelenő kétféle gerjesztés energiaviszonyát korábbi tanulmányokban csak 
tág kategóriákba tudták sorolni. A pontosabb kép elérése érdekében egyrész
ről nagyobb nyelvi korpuszon vizsgáltuk a jelenséget, másrészről erre a mé
résre készített eljárást alkalmaztunk a zönge-zörej arány (HNR) számszerűsí
tésére. Minél nagyobb a zönge-zörej arány (HNR) mérőszáma, annál erősebb 
a zönge a zörejhez képest a jelben. Összehasonlítottuk a különböző hangkör
nyezetekben és pozíciókban a [v] hang zörejességét. Az összes HNR-mérés 
összegzését mutatja a 14. ábra. Látható, hogy a hangkörnyezet és a hanghely
zet lényegesen befolyásolja a zörejesség fokát. Vizsgáltuk továbbá az ejtés 
egyéni sajátosságaiból adódó zörejességkülönbségeket is: ugyanolyan hang
környezetekben és pozíciókban egyes beszélők több, míg mások kevesebb 
zörejjel ejtik a [v]-t.

14. ábra
A [ v] átlagos HNR-értékei a vizsgált hanghelyzetekben. 

Összehasonlítási alapként feltüntettük a zöngétlenedésből keletkezett variáns 
(ztl.=zöngétlen) HNR-értékét (2,3).

Megjelöltük az egyes átlagokhoz tartozó 95%-os konfidencia-intervallumot
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A kapott eredmények láthatóan finomabb felbontásúak, mint a korábbiak, 
tendenciájukban azonban igazodnak azokhoz (Kiss-Bárkányi 2006). Vizsgá
latunkat kiindulási alapnak tekintjük, további, nagyobb korpuszon végzett 
elemzések pontosíthatják eredményeinket.
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