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A KO ARTIKULÁCIÓS NÉMA FÁZIS JELENSÉGE 

Olaszy Gábor

Bevezetés
A magyar hangkapcsolódások legutóbbi vizsgálata során (Olaszy 2007) 

olyan hangelem létezését mutattuk ki, amelyik megváltoztatja az adott hang 
megszokott szerkezeti formáját. Ezt a hangelemet koartikulációs néma fázis
nak (KNF) neveztük el. Ez a hangszakasz olyan CC (valamint CCC) kapcso
latokban mutatható ki, ahol zöngétlen zárhangot, továbbá rés- vagy zár-rés 
hangot követ nazális hang (másnak, esznek, ácsnak, kisnyúl). A koartikulációs 
néma fázis a nazális hang és az őt megelőző zöngétlen mássalhangzó közé 
ékelődve van jelen. Időtartama 20-50 ms. Megjegyezzük, hogy ezt a hang
részt az említett mássalhangzó-kapcsolódások vizsgálata során a zöngétlen 
hanghoz tartozónak tekintettük, tehát az időtartamok mérésénél ez a hang
elem növelte az ilyen helyzetű zöngétlen mássalhangzók időtartamát. A KNF- 
hez hasonló jelenségről Stevens (1998) számolt be, és azzal jellemezte ezt a 
hangszakaszt, hogy tartalmazhat gyenge intenzitású zörejt is (563). Ebben a 
tanulmányban magyar beszédben előforduló KNF hangrészek tulajdonságait 
vizsgáljuk meg. Arra keressük a választ, hogy a KNF megvalósulása mennyi
re függ a kapcsolódó hangoktól, milyen időtartammal jellemezhető, fugg-e a 
beszédmódtól, és ha igen, mennyiben.

A méréseink során tapasztalt koartikulációs néma fázis kialakulását két té
nyező együttes hatásának tulajdonítjuk. Szerintünk ez a hatás két egyidejű ar
tikulációs mozzanat összegzett eredménye, vagyis a gerjesztésváltásé és az 
azzal azonos időben létrejövő üregváltásé. Ez utóbbi során az orális üreget 
lezárjuk, a nazálist kinyitjuk. E két hangképzési elem megvalósításához ezek 
szerint ennyi időre van szüksége a beszélőnek.

Anyag és módszer
A koartikulációs néma fázist alapvetően a magyar beszédre vonatkoztatva 

vizsgáltuk, de próbaméréseket végeztünk más nyelvekre is. A magyar eseté
ben a fent említett mássalhangzó-kapcsolódások közül azokat elemeztük, 
amelyekben a zöngétlen mássalhangzó energiája viszonylag nagy, így a 
koartikulációs néma fázis detektálása egyértelműen lehetséges. Ezek szerint 
tehát a Cj hang az [$], [s], [tj], [ts] volt, a C2 mássalhangzó pedig az [m], [n], 
[ji], A magyarban a fenti hangkapcsolatok mind előfordulnak, más nyelvek 
esetében nem feltétlenül. így a magyar vizsgálatával viszonylag teljes képet 
kaphatunk a koartikulációs néma fázis jelenségéről. Az ilyen hangkapcsola
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tok előfordulási gyakorisága egyébként ritka ( 1. ábra), ezért a szisztematikus 
feldolgozáshoz a legcélszerűbb szólistát alkalmazni, és az ebből felolvasott 
beszédmintákat vizsgálni.

lfm] [Jn] Isn] [sm] (Jji] [tfm] [tjn] [sji] [tsml |tsn) [tsji| [tjji]

1. ábra
A KNF hangelemet tartalmazó CC-kapcsolatok előfordulási darabszáma 

gyakorisági sorrendben szó belsejében, kétmillió szót tartalmazó szövegből 
származtatva. Összehasonlításul: a leggyakoribb CC-kapcsolat ugyanebben a 

korpuszban az [nt], amely 592 843 esetben fordult elő

A vizsgálat alapját képező nyelvi korpuszt tehát egy felolvasott szólista 
képezte. A mintaszavakban kerestük a KNF-et. Ezt követően vizsgáltuk a je
lenséget a médiából és más felolvasásból felvett folyamatos beszédben, illet
ve spontán, beszélt nyelvi hangfelvételekben is. A három kategória jól repre
zentálja a beszédprodukciós lehetőségeket.

A szólista 12 szót tartalmazott: kismadár, keresni, kisnyúl, vészmadár, vász
na, tarisznya, ocsmány, ácsnak, ácsnyereg, akácméz, Vácnak, piacnyeremény. 
A szavakat 10 bemondóval (5 nő, 5 férfi) olvastattuk fel, mindannyian magyar 
anyanyelvűek, gyakorlott beszélők (tanár, kutató, színész, bemondó). A listát 
egyszer olvasták fel a bemondók. A felolvasott anyag esetében a Kossuth Rá
dió hírműsorából hat bemondó hírolvasását, összesen 104 mondatot vizsgál
tunk (R jelű adatbázis). További két, korábban rögzített felolvasásos beszéd
adatbázisban is megvizsgáltuk a kérdéses hangkapcsolatokat. Az első (FI) 514 
mondatot tartalmazott férfi ejtésben (vö. Olaszy 2006, ahol AK jellel szere
pelt). A másik (F2) a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének be
szédadatbázisa (Fék et al. 2006), amely 5400 mondatból (95 643 szóból) áll (a 
szöveget egy színésznő olvasta fel). Az adatbázis szövege csak időjárás-jelen



A koartikulációs néma fázis jelensége 49

téseket tartalmaz. A spontán beszéd vizsgálatát Bóna (2006) és Markó (2005) 
gyűjtéséből származó beszédanyagon végeztük el, és SI, S2 jellel hivatko
zunk rá. A két adatbázisban összesen 6 női és 5 férfi beszédét vizsgáltuk. Mi
vel az említett adatbázisok annotáltak, ki tudtuk keresni azokat a szavakat, 
szókapcsolatokat, amelyekben a KNF jelenléte várható.

A más nyelvekre vonatkozó méréseket külföldi adatbázisokból vett mintá
kon végeztük. Németre a Kiel korpuszból (1994) vettünk mintákat, brit angol 
szavakat a SCRIBE CORPUS-ból (1997) elemeztünk, amerikai angol mintákat 
a DARPA TIMIT adatbázisban (1990) kerestünk. A lengyel nyelv vizsgálata 
olyan szempontból is érdekes, hogy ott sok a mássalhangzó-torlódás. A vizsgá
latokhoz a poznani egyetem adatbázisából kaptunk mintaszavakat (Sledziiíski 
2007).

A koartikulációs néma fázis bemutatása
A következőkben bemutatjuk a koartikulációs néma fázist a méréseinkből 

vett példákon. A detektálás egyértelműsítéséhez saját definíciót állítottunk fel 
a következő küszöbértékekkel: minimum hossz 10 ms, intenzitása a hangsza
kasz közepén legalább 20 dB-lel alacsonyabb legyen, mint a környező ma
gánhangzók erőssége, a hangszakasz zöngétlen gerjesztésű. Ezzel a számér
tékkel egy hozzávetőleges viszonyítási alapot akarunk kifejezni. Az első pél
dában a réshang-nazális mássalhangzó kapcsolódásában mutatjuk be a KNF 
jelenségét, amely a réshang végén jelenik meg, a nazális mássalhangzó rez
gésének indulása előtt (2. ábra).

2. ábra
A kisnyúl szó rezgésképe és intenzitásgörbéje a hanghatárokkal.

A koartikulációs néma fázist a nyíl jelöli, időtartama a példában 41 ms

Az ábrából a teljes hangra vonatkoztatott hullámforma képe alapján egy 
megfordított affrikátára asszociálhatunk (a réselemet követi a néma fázis). 
Zár-rés hang is mutathat a 2. ábrához hasonló rezgésképet, ha például egy 
megfelelő CCC-kapcsolat középső mássalhangzója (3. ábra).

Ilyenkor több koartikulációs hatás is fellép, és mindegyik a középső zár-rés 
hang szerkezetére hat. A KNF előfordulásáról CCC-kapcsolatokban részlete
sen Olaszy (2007) munkájában olvashatunk. Amennyiben egy CC-kapcsolat-
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ban a nazális mássalhangzó zár-rés hangot követ, akkor a rezgésképen két 
némafázis-szakasz is megfigyelhető (4. ábra).

3. ábra
A parancsnoka szóban a zár-rés hang szerkezete (időbeni lefolyása) szinte 

ugyanolyan képet mutat, mint a kisnyúl szóban a réshangé. A zárszakasz nem 
jön létre az első nazális hang hatására, a koartikulációs néma fázis viszont 
létrejön a második nazális hang hatásaként, időtartama a példában 35 ms

4. ábra
Az ácsnak szó rezgésképében a zár-rés hang végén megjelenik a 

koartikulációs néma fázis, hossza a példában 31 ms

Eredmények
A szólistából kapott mérési eredmények a következők. A koartikulációs né

ma fázis a legkonzekvensebben az [s] hang végén alakult ki. A bemondók 
97%-ban produkálták a jelenséget (egy bemondó egyszer nem ejtette). A mért 
KNF értékeket az 1. táblázatban adjuk meg. Az összes adat átlaga 26 ms.

1. táblázat: Az [s] hang lecsengése és a nazális mássalhangzók kezdete közé 
beékelődött koartikulációs néma fázis hossza öt női (NI—5) és öt férfi (FI—5) 

bemondó ejtéséből mérve. Ahol nem valósult meg a KNF a megadott 
küszöbértéket meghaladó mértékben, ott nincs adat

Minta«™ A KNF időtartama (ms) bemondónként
NI N2 N3 N4 N5 FI F2 F3 F4 F5

vészmadár 16 29 20 28 - 27 22 30 34 29
vászna 15 36 24 47 21 15 15 28 43 25
tarisznya 21 32 35 31 20 28 20 29 25 25
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Az [J] hang esetében a bemondók 90%-ban ejtették a koartikulációs néma 
fázist, az átlag 27 ms (2. táblázat).

2. táblázat: Az [ $] hang lecsengése és a nazális mássalhangzók kezdete közé 
beékelődött KNF hossza öt női (N1—5) és öt férfi (F1-5) bemondó ejtésében

Minta«™ A KNF időtartama (ms) bemondónként
NI N2 N3 N4 N5 FI F2 F3 F4 F5

kismadár 21 25 26 31 20 25 20 18 35 41
keresni 19 30 30 40 - 20 - 24 25 21
kisnyúl - 36 36 34 24 27 31 20 45 25

A [ts] hang réseleme után a mintaszavak 76%-ában mértünk koartikulációs 
néma fázist (3. táblázat). A KNF-ek átlaga 23 ms.

3. táblázat: A [ts] zörejének lecsengése és a nazális mássalhangzók 
kezdete közé beékelődött másodlagos néma fázis hossza öt női (N1-5) és öt 

férfi (FI—5) bemondó ejtésében

Minta«™ A KNF időtartama (ms) bemondónként
NI N2 N3 N4 N5 FI F2 F3 F4 F5

akácméz 25 20 12 31 17 - - 25 19
Vácnak - 25 25 25 25 - 20 25 25 27
piacnyeremény 25 25 20 - 25 33 - 20 25 25

A [tj] hangnál a 30 hangkapcsolatból 21-ben alakult ki a koartikulációs 
néma fázis, vagyis az esetek 70%-ában jött létre a jelenség (4. táblázat). Az 
átlag 23 ms.

4. táblázat: A [tj] zörejének lecsengése és a nazális mássalhangzók 
kezdete közé beékelődött KNF hossza öt női (N1—5) és öt férfi (Fl-5) 

bemondó ejtésében

Minta«™ A KNF időtartama (ms) bemondónként
NI N2 N3 N4 N5 FI F2 F3 F4 F5

ocsmány 17 19 20 30 15 - - 25 20
ácsnak - 17 25 40 25 - - 15 25 -

ácsnyereg 21 22 15 34 25 25 40 25

A fenti adatokból négy következtetés vonható le. A koartikulációs néma fá
zis létrejötte egyrészről függhet a zöngétlen zár-, zár-rés hang képzési helyé
től, hiszen a dentialveoláris ponthoz konzekvensen több esetben kapcsolható 
a jelenség megvalósulása, mint az alveolárishoz. A képzés módja is befolyás
sal van a KNF artikulációjára, a réshangoknál gyakoribb, mint a zár-rés han
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goknál. Harmadsorban, a KNF megvalósulására nincs befolyással a nazális 
hang képzési helye. Ezzel kapcsolatban azt feltételezzük, hogy az üregváltás 
ténye a mérvadó, nem pedig a képzési helyé. Végül pedig a bemondótól is 
függ a KNF megvalósulása. Esetünkben 3 bemondó minden mintában ejtette 
az összes KNF-et, 3 bemondó csak 83%-ban, a többi 4 bemondó pedig csak a 
minták 66%-ában. A bemondók produkcióiból kiszámított átlagos hosszt mu
tatja be az 5. ábra. A bemondótól tehát nem csak a KNF megvalósulása, de az 
átlagos hossza is függ. Ugyanakkor a bemondó neme nincs közvetlen hatás
sal a KNF időtartamára.

35

NI F2 N5 F3 FI N3 F5 N2 F4 N4

5. ábra
A bemondók által ejtett KNF-átlagok bemondónként növekvő sorrendben

A szöveg felolvasásából keletkezett beszéd abban különbözik a szólista
felolvasástól, hogy a beszédjel folyamatos, a szavak között általában csak a 
gondolati egység határán van szünet, tehát a szóhatáron lévő hangkapcsolatok
ban is lehet a KNF-et keresni. A felolvasást tartalmazó beszédadatbázisokból 
(R, F1 és F2) mért eredmények a következők. A közölt eredmények összevon
tan tartalmazzák a szó belsejében és a két szó összekapcsolásából a szóhatáron 
lévő hangkapcsolatban talált KNF-értékeket (nem volt lényeges eltérés a két 
adat átlaga között). Mivel a vizsgált hangkapcsolatok ritkán fordulnak elő, a ta
lált adatok száma aránylag kevés. A három adatbázis artikulációs sebességi át
lagai a következők: R: 14 hang/s, FI : 13 hang/s, F2: 12 hang/s.

A hírek adatbázisában (R) 10 példát találtunk, ahol szó belsejében szere
pelt a KNF-re jellemző hangkapcsolat, 17 esetben pedig szóhatáron. A 27 
esetből mindössze egyszer nem valósult meg a KNF. A szóhatári kapcsola
toknál a beszéd folyamatos hangzású volt. A mért esetekből a KNF átlagos 
hossza 40 ms.
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Az FI adatbázisban 21 eset fordult elő, mindegyikben mértünk KNF-érté- 
ket, az átlag 39 ms. Az esetek megoszlása: 4 db szó belsejében, 17 db szóha
táron (is megmondtam, és megveszed, nincs miből).

Az F2 adatbázisban összesen 1213 olyan hangkapcsolatot találtunk, ahol a 
KNF előfordulhat. Ez a szám azért ilyen magas, mert egyrészről nagy az 
adatbázis, másrészről pedig voltak olyan szavak, amelyek kiugróan sokszor 
szerepeltek a mondatokban. Szó belsejében 491 esetben szerepelt a kérdéses 
hangkapcsolat, 722-ben pedig szóhatáron. A vizsgált elemek számát és elő
fordulását hangkapcsolatonként az 5. táblázat mutatja.

5. táblázat: Az F2 adatbázisban vizsgált KNF-ek eloszlása 
hangkapcsolatok szerint

m  + [m] m  + [n] m  + M [s] + [m] [s] + [n]

Szóban 261 58 56 - 116
Szóhatáron 399 226 49 16 32
A leggyakoribb szó ismét átlagosnál magasnyomású - lesznek
A leggyakoribb szó 

előfordulása 241 26 48 - 96

A leggyakoribb szó az ismét volt, 241 esetben fordult elő. Ebből 9 esetben 
nem valósult meg a KNF. Ez azt mutatja, hogy kis százalékban ugyan, de elő
fordul, hogy ugyanannak a hangsornak az ejtésénél ugyanaz a beszélő nem 
hozza létre a KNF-et. Ennek magyarázatára további vizsgálatokat kell végez
ni. A mért 232 KNF átlagát és hosszeloszlását a 6. ábra mutatja.

A másik gyakori szó a lesznek volt. Ez 96 esetben fordult elő az adatbázis
ban, az átlaga 43 ms. Az F2 adatbázisból mért összes KNF-érték átlagait hang
kapcsolatonként a 6. táblázat mutatja.

6. táblázat: Az F2 korpuszban detektált összes KNF száma és a 
hangkapcsolatok szerinti átlagos hossza

Hangkapcsolat Mért esetszám (db) KNF-átlag (ms) KNF-szórás (ms)

[SÍ + ["1 284 41 9,9
ISI + [ml 660 31 7,8
ISI + LpI 105 31 8,1
Isi + M 16 28 7,7
1*1 + [ni 148 43 9,6

Az F2 adatbázisban összesen 12 olyan esetet találtunk, amelyben nem jött 
létre a KNF. Megfigyeltük, hogy a KNF többek között akkor nem valósult 
meg, amikor a bemondó erősen hangsúlyozza a szót, és a CC-kapcsolat a szó 
első két szótagjában van. Ez a jelenség azonban nem volt jellemző minden
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ilyen esetre, ezért további vizsgálatok szükségesek az ilyen részletek felderí
tésére.

6. ábra
Az [X] + [m] kapcsolat KNF-időtartamainak eloszlása az ismét szóban 

az F2 adatbázis mondataiból mért 232 esetre

A magyar spontánbeszéd-mintákon végzett mérések eredményei a követ
kezők. Az SI, S2 anyagban összesen 58 mondatban találtunk egy-egy mérhe
tő hangkapcsolatot. Mindössze egyetlen esetben nem valósult meg a koarti- 
kulációs néma fázis. A mért KNF-adatok átlaga 37 ms. A hangkapcsolatok 
szerinti részletezett eredményeket a 7. táblázat mutatja. A spontán beszédben 
tehát ugyanúgy megvalósul a koartikulációs néma fázis, mint a szólistás fel
olvasásban, illetve a szövegolvasásnál.

7. táblázat: Magyar spontán beszédben mért KNF-értékek 
SÍ adatbázis S2 adatbázis

Hangkapcsolat Esetszám
(db)

KNF-átlag
(ms)

Esetszám
(db)

KNF-átlag
(ms)

[s] + [ n ] 6 37 3 38
m  + [ m ] 11 36 16 34
1X1 +  [ n ] 11 42 6 35
1X1 + [ p l 1 36 - -
[ t f l  +  [ p l 3 28 - -
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A más nyelvekre végzett mérések eredményei azt mutatják, hogy a KNF 
bizonyos tekintetben nyelvfiiggetleni.il jön létre. Vizsgálati eredményeinket 
csak jelzésértékűnek tartjuk. A brit és az amerikai angolra kapott adatokat a 8. 
táblázatban foglaltuk össze.

8. táblázat: A brit és az amerikai angolban mért KNF értékek

Hungkapcsolat
Brit

Esetszá m 
(db)

angol
KNF-átlag

(ms)

Amerikai
Esetszám

(db)

angol
KNF-átlag

(ms)
[s] + [ n J 2 25 25 27
Is| + [m] 22 29 15 27
ISI + lm] - 15 27

Az angol adatbázisokban a mért minták mindegyikében jelen volt a KNF, 
nem volt olyan eset, amikor a két hang olyan közel került volna egymáshoz, 
hogy a kapcsolati ponton nincs 10 ms-nál hosszabb kis intenzitású hangelem.

Német mondatokban csak [J] + [n] és [J] + [m] kapcsolatokat találtunk. 
Összesen 10 szót vizsgáltunk férfi és női ejtésben, azaz húsz mintát mértünk 
meg. A bemondók 75%-ban produkálták a KNF-et, ezek átlagos hossza 21 ms. 
Itt is olyan tapasztalatunk volt, hogy a KNF akkor nem jött létre, amikor a 
bemondó erősen hangsúlyozza a szót, és a CC-kapcsolat a szó elején van 
{Schnaps). Ennek tudományosan megalapozott magyarázatára azonban to
vábbi vizsgálatokat kell végezni.

A lengyel vizsgálati anyag két csoportból állt. Az első összesen négy szót 
tartalmazott 30 bemondó (14 nö, 16 férfi) ejtésében. Mind a négy szó a [tj] + 
[n] kapcsolatot reprezentálta. A bemondók a szavakat szólistában olvasták 
fel. A lengyel beszédanyag másik része egyetlen mondat volt, amelyet 70 
bemondó olvasott fel (36 férfi és 34 nő). A mondatban előfordult a jasna (’vi
lágos’) szó, itt az [s] + [n] kapcsolatot vizsgáltuk. A szó a mondat második 
szava volt. A lengyel szólistás felolvasásban a 120 minta 79%-ában találtunk 
KNF jelenséget. Két bemondónál egyik szóban sem volt mérhető a néma fá
zis, ami azt mutatja, hogy egyes beszélőkre erősen jellemző lehet a KNF je
lenléte, illetve hiánya. Egy másik beszélőnél ugyanakkor jellemzően hosszú a 
KNF értéke mind a négy mintaszóban (átlaga 40 ms). Ez is lehet személyre 
jellemző adat. A mért KNF hangelemek összesített átlaga ebben a korpuszban 
21 ms. A lengyel mondatból kapott vizsgálati eredmények a következők. A 70 
mintából kettőnél nem volt mérhető a jelenség, tehát 97%-ban találtunk koar
tikulációs néma fázist a jasna szóban. A mért [s] + [n] kapcsolatokban a KNF 
hossza széles időskálát mutat (7. ábra), a legnagyobb 63 ms volt, a legkisebb 
16 ms, az összesített átlaga 34,3 ms, a szórás 11,03. Ezekből az értékekből 
kiolvasható a magyarra is megállapított tendencia, mármint hogy a KNF na
gyobb számban és hosszabb értékkel van jelen az [s]-ben, mint a [tj]-ben.
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7. ábra
Az [s] + [n] hangkapcsolat KNF-értékének eloszlása a mért lengyel 

beszédanyagban

Összefoglalás
A tanulmányban bemutattuk a koartikulációs néma fázis jelenségét. Saját 

definíciót állítottunk fel a KNF küszöbértékeire. Ezek alapján döntöttük el, 
hogy létezik-e a KNF az adott hangkapcsolatban. Az alapvető mérésekhez 
szólista felolvasásából nyert mintaszavakat alkalmaztunk. Kimutattuk, hogy a 
magyarban az esetek többségében létrejön ez a hangelem mind a mintasza
vakban, mind a felolvasott, valamint a spontán beszédben. A KNF hosszát a 
képzési hely és mód, valamint maga a bemondó artikulációja is befolyásolja. 
A leggyakoribb a jelenség az [s] + [m, n, ji] kapcsolatban. A három beszéd
formára mért adatok összegzett átlagait a 8. ábrán mutatjuk.

Ezek szerint a KNF hossza a legkisebb a szólistás felolvasásoknál, a szöveg
felolvasás és a spontán beszéd azonos hosszúságú KNF-fel jellemezhető. Az 
eredmény olyan szempontból elgondolkoztató, hogy a szólista-felolvasás arti
kulációs sebessége minden esetben alacsonyabb, mint a felolvasásé (Gósy 
2004). A KNF értéke tehát fordítottan lehet arányos az artikulációs sebesség
gel. Ennek alátámasztásához azonban további kutatások szükségesek.

Más nyelvek szómintáin is végeztünk vizsgálatokat, itt is kimutattuk a lé
tezését. Ilyen vonatkozásban bizonyos nyelvfliggetlenséget állapítottunk meg. 
A koartikulációs néma fázis további tanulmányozása szükséges, hogy részle
tes működési mechanizmusait tisztázzuk. Többfajta vizsgálati kérdés merülhet 
fel mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. Fonetikai szempontú vizs
gálatok végezhetők abban a tekintetben, hogy mennyire fontos ennek az 
elemnek a léte a hanghullámban a percepció szempontjából, milyen artikulá-
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ciós mechanizmusok hatására jön létre, hogyan lehet modellezni a jelenség 
kialakulását; hogyan valósul meg inter- és intraindividuálisan. Gyakorlati 
szempontból felmerülhet, hogy a KNF-et tartalmazó hangot hogyan kell ke
zelni a beszédfelismerés és a beszédszintézis szempontjából (például: megté
vesztheti a hanghatárokat kijelölő algoritmust).

40

szólista spontán felolvasás

8. ábra
A KNF átlagos értékei a különböző beszédprodukciók függvényében
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