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NAZÁLIS HATÁS A MAGÁNHANGZÓKÉPZÉS 
FÜGGVÉNYÉBEN

Horváth Viktória

Bevezetés
A folyamatos beszédben a beszédhangok nem egymás után ejtett egységek, 

hanem különféleképpen hatnak egymásra, módosítják a szomszédos hangok 
artikulációs konfigurációját, ezáltal akusztikai szerkezetét. A hangképző szer
veknek bizonyos időre van szükségük ahhoz, hogy az egyik hang artikulációs 
konfigurációjáról áttérjenek a másik hang képzési helyzetébe. Ez a jelenség a 
koartikuláció. A koartikuláció egyrészt fiziológiai okokra vezethető vissza, 
amelyek meghatározzák az egyes hangkapcsolatok megvalósulását. A beszéd
hangok egymásra hatása másfelől nyelvspecifikus, vagyis az egyes nyelvek 
között nagy különbségek lehetnek a koartikuláció megvalósulásában, és ezek 
nagymértékben függenek a hangkapcsolatot alkotó beszédhangok minőségé
től. Továbbá az egyéni ejtés is eredményezhet sajátos koartikulációs megoldá
sokat (Gósy 2004). A koartikuláció akusztikai következménye a beszédben 
többféle módon érvényesül, ezek közül az egyik a magánhangzók formáns- 
szerkezetének változása különféle hangkörnyezetekben (Nikléczy 2006). A fo
netikai vizsgálatok egyik, a nemzetközi szakirodalomban legtöbbet elemzett 
kérdésköre a nazális hatás, vagyis hogy a nazális mássalhangzók artikuláció
jának milyen következményei vannak a szomszédos beszédhangokra (Malé
cot 1960, Whalen—Beddor 1989, Chen et al. 2007, Gósy-Beke 2008). A nazá
lis mássalhangzók első nyelvészeti szempontú leírása az i. e 5. századból 
származik; ezek képzésének, illetve akusztikai szerkezetének „műszeres” 
vizsgálata azonban csak a 20. században indulhatott meg. A nazális mással
hangzók percepciós szempontú vizsgálata az 1950-es évekre tehető (vö. Del
vaux et al. 2007). A nazális hangok létrehozásában az orrüreg mint rezonátor 
vesz részt, amely a garatüreggel és a száj üreggel ellentétben merev. A lágy 
szájpad „zárként” viselkedik: nazális zárhangok képzésekor leereszkedik, 
szabaddá téve a levegő útját, amely az orrüregen keresztül folyamatosan 
áramlik ki, miközben a szájüregben valahol, avagy az ajkak között zár kelet
kezik. A nazális mássalhangzók képzése sem független azonban a kontextus
tól. A magyarra vonatkozó legújabb kutatás eredményei szerint a VNC hang
kapcsolatokban a nazális mássalhangzó időszerkezete attól függően változik, 
hogy milyen a követő mássalhangzó képzésmódja. Résképzésű mássalhangzó 
hatására a nazális időtartama rövidül, az előtte lévő magánhangzó időtartama 
-  ellensúlyozva a nazális időtartamának csökkenését -  nő (Gósy-Beke 2008).
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Orális hangok képzésekor (ilyenek a magyarban a magánhangzók) az orr
üreg felé vezető út a lágy szájpad és az uvula működtetésével záródik; így a 
levegő a szájüregen keresztül távozik. A nazális mássalhangzók és a magán
hangzók találkozásakor az utóbbiak artikulációs konfigurációja azonban kü
lönféle mértékben módosulhat. Ekkor a lágy szájpad leereszkedik, de nem 
képződik zár a szájüregben, a levegő tehát folyamatosan áramlik az orr- és 
szájüregen keresztül egyaránt (Rose 2002). Angol nyelvre vonatkozó műsze
res elemzések azt mutatták, hogy a magánhangzó akkor is nazalizálódik, ha 
csupán az egyik szomszédos mássalhangzó nazális; ugyanakkor a teljes nazá
lis környezet (NVN) nem eredményezi a magánhangzó nagyobb mértékű 
nazalizációját (Chen et al. 2007). A vokálisok és a nazálisok formánsértékei- 
nek viszonyától függ az, hogy a koartikuláció mely frekvenciákon eredmé
nyez intenzitásváltozást. Az angol nyelvre elvégzett kutatások azt mutatták, 
hogy a felső nyelvállású magánhangzók akusztikai szerkezete nagyobb mér
tékben módosul a nazalizáció hatására, mint az alsó nyelvállású magánhang
zóké (Bell-Berti 1993). A nazalizáció hatása a magánhangzók formánsértéke- 
ire nagymértékben függ továbbá a hangkapcsolatban részt vevő beszédhang
ok minőségétől, illetve a szótagszerkezettől (Pickett 1999). Olyan hangkap
csolatokban, ahol a magánhangzót nazális, majd nem nazális mássalhangzó 
követi (VNC), a nazalizáció nagyobb mértékű, ha a nem nazális mássalhang
zó zöngétlen (Malécot 1960). Újabb kutatási eredmények szerint a nazalizá- 
lódó magánhangzó időtartama hosszabb abban az esetben, ha az azt követő 
nazális (VN) rövidebb időtartamban valósul meg (Beddor 2007).

A nazálisok hatásának átfogó leírását megnehezíti az a tény, hogy a jelen
ség az egyes magánhangzók akusztikai szerkezetére más-más módon hat 
(Ladefoged 2005). Az 1950-es években meginduló kutatások az angol és a 
francia nyelvben vizsgálták a nazális beszédhangokat és artikulációs hatásu
kat (vö. Delvaux et al. 2007). A fonetika eszköztárának fejlődése lehetővé tet
te a nazalizációra vonatkozó elemzések számának növekedését -  a különféle 
nyelvek (Hardcastle-Hewlett 1999) mellett a magyarra is készült néhány ku
tatás e kérdéssel kapcsolatban. Az eredmények szerint a magánhangzó két 
nazális mássalhangzó között nazalizálódik (Földi 1989), de abban az esetben 
is kimutatható a koartikulációs hatás, ha a hangkapcsolatban csak egy nazális 
szerepel -  a magyarban a progresszív nazalizáció erősebb hatású, mint a reg
resszív (Horváth 2005). Minden tudományos kérdésre még nem sikerült vá
laszt adni. A jövő feladatai közé tartoznak a több beszélőtől rögzített, statisz
tikai elemzésekkel alátámasztott, minden magyar magánhangzóra kiterjedő 
kutatások, illetve annak vizsgálata, hogy a nazalizáció hogyan valósul meg a 
spontán beszédben.

A jelen kutatás a magyar nyelv kardinális magánhangzói közül kettő, az [i] 
és az [a:] akusztikai szerkezetének kontextusfüggő módosulását vizsgálja. 
A kardinális magánhangzók viszonyítási pontokat képeznek az artikulációs 
rendszerben, amelyekhez a többi magánhangzó képzési konfigurációja viszo-
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nyitható (Gósy 2004). Az egyik a legmagasabban és a legelőrébb képzett (a 
magyarban az [i]), a másik a leghátrább és legalacsonyabban képzett, az [a:]. 
Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a nazális környezet hatására milyen 
módosulás tapasztalható ezen magánhangzók akusztikai szerkezetében a na
zálist nem tartalmazó kontextushoz képest. A többi magyar magánhangzó na- 
zalizációja a későbbiekben összehasonlítható lesz a kardinálisoknál tapasztalt 
módosulással. A jelen kutatásban csak a három fonémaértékű nazális mással
hangzó koartikulációs hatását elemeztük, a Imi és a /n/ allofónjai ([nj] és [rj]) 
ugyanis ritkán fordulnak elő a spontán beszédben (megjelenésük 0,1%-nál 
alacsonyabb), megvalósulásuk fonetikai pozícióhoz kötött (Gósy 2004).

Hipotézisünk szerint a két nazális mássalhangzó közötti helyzet statisztika
ilag igazolható eltéréseket eredményez a magánhangzó formáns- és időtar
tamértékeiben. Azt feltételeztük a nemzetközi szakirodalom, valamint a ma
gyarra vonatkozó korábbi elemzések alapján (Horváth 2005), hogy a három 
mássalhangzó eltérő mértékben befolyásolja a vokálisok akusztikai szerkeze
tét, továbbá az előre ható nazalizáció (amikor a nazális a magánhangzó előtt 
áll) erősebben érvényesül a hátra ható folyamathoz képest.

Anyag és módszer
A vizsgálathoz CVC szerkezetű logatomokat hoztunk létre, amelyekben a 

két elemzett magánhangzó különböző hangkörnyezetekben szerepelt. A kör
nyező mássalhangzók a magyar fonémaértékű nazálisok voltak: a bilabiális
[m], az alveoláris [n] és a palatális [ja]. A magánhangzók szerkezetét olyan 
hangsorok azonos magánhangzóival hasonlítottuk össze, amelyek egyáltalán 
nem tartalmaztak nazálist, ebben az esetben a mássalhangzó a []] posztalveo- 
láris zöngétlen réshang volt (sis, sás). (A későbbiekben a C mindig ezt a más
salhangzót jelöli, a nazális mássalhangzókat pedig N jelöli a hangkapcsola
tokban). A magánhangzókat olyan logatomokban is rögzítettük, amelyekben 
csak az egyik mássalhangzó volt nazális képzésű (CVN és NVC). Az adat
közlőket arra kértük, hogy a négy hangsort olvassák fel egymás után, például: 
sis, mis, sím, mim.

A két kardinális magánhangzó koartikulációját vizsgáltuk mind a három 
fonémaértékű nazálissal, tehát egy beszélőtől 24 hangsort rögzítettünk. A két 
mássalhangzó közötti magánhangzó akusztikai szerkezetét elemeztük a rés- 
hangkörnyezetben, a teljes nazális környezetben; valamint vizsgáltuk az első 
vokális szerkezetének változását attól függően, hogy a nazális megelőzi 
(NVC), vagy követi a magánhangzót (CVN). A nazális hatás természetesen 
nem írható le egyetlen akusztikai paraméterrel, a formánsszerkezet változásán 
kívül megjelenhet az első formánsamplitúdó csökkenésében, vagy egy új 
csúcs megjelenéseként a spektrumban 1000 Hz körül. A jelen kutatásban a 
formánsszerkezetre és az időtartamra vonatkozó méréseket végeztünk a Praat 
program 4.4-es verziójával. Az első három formáns értékét a magánhangzó 
tiszta fázisának közepén mértük a Praat formánselemzőjével automatikusan,



Nazális hatás a magánhangzóképzés függvényében 25

de minden esetben megtörtént a kontroll, irreális adat esetén leolvasással a 
spektrogramról. Meghatároztuk a magánhangzók teljes időtartamát a mással
hangzók közötti fonetikai pozícióban a második fonnáns mozgása, a rezgés
kép és a többszöri meghallgatás alapján (1. ábra).

1. ábra
A mám hangsor rezgés- és hangszínképe 

(A szürkített rész a magánhangzót mutatja.)

A kísérletben 20 női adatközlő vett részt. Mindannyian egyetemisták vagy 
egyetemet végzettek; 20-35 évesek. A 24 hangsort a húsz adatközlő bemon
dásában digitálisan rögzítettük (44 kHz, 16 bit). A mintegy 2000 adat statisz
tikai elemzése (egytényezős ANOVA, Tukey-féle post hoc teszt) a 13.0 ver
ziószámú SPSS programmal történt.

Eredmények
Módosulások az [i] akusztikai szerkezetében a nazális környezet hatására
Az [i] magánhangzó formánsszerkezetére vonatkozó elemzés azt mutatta, 

hogy mindhárom fonémaértékű nazális mássalhangzó akkor változtatja meg a 
magánhangzó akusztikai szerkezetét, ha megelőzi azt (NVC helyzet), vagy ha 
az [i] teljes nazális környezetben fordul elő (NVN helyzet). Nem volt statisz
tikailag kimutatható eltérés a réshangkömyezetben (CVC) mért értékek és a 
között, ha a magánhangzót követte a nazális (CVN-helyzet). A magánhangzó 
szerkezetére tehát kevésbé hat a követő hang minősége -  a magánhangzó ha
sonló akusztikai szerkezettel valósul meg függetlenül attól, hogy nazális vagy 
réshang követi.

Az angol és a holland nyelvre vonatkozó kutatások (Hardcastle-Hewlett 
1999) szerint a progresszív nazalizáció nagyobb mértékben módosítja a ma
gánhangzó akusztikai szerkezetét, mint a regresszív. Ajelen kutatás igazolta a 
hipotézist, ez a tendencia a magyar beszédre is igaz. A regresszív nazalizáció 
erősebb hatása független a nazális mássalhangzó minőségétől, vagyis mind
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három elemzett nazális esetében igazolható. A formánsszerkezetre gyakorolt 
nazális hatás a frekvenciaértékek emelkedésében realizálódik. A progresszív 
nazalizáció erősebb hatását az mutatja, hogy a réshangkömyezethez képest az 
előre ható nazalizáció hatására a formánsok magasabb frekvencián valósultak 
meg, mint a hátra ható esetén (vő. 2-4. ábra).

Az [i] formánsai azonban eltérő mértékben változnak attól függően, hogy 
melyik nazális mássalhangzó hatása érvényesül. Az első formáns (Fi) értéké
nek változásában (2. ábra) csak a bilabiális nazális hatására mutatható ki sta
tisztikailag szignifikáns különbség a réshangkömyezethez képest [F(3, 79) = 
2,669; p = 0,041], és csak abban az esetben, ha a magánhangzó két [m] között 
fordul elő {mim).
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2. ábra
Az [i] első formánsának átlagértékei a különféle hangkörnyezetekben

Az [i] második formánsának (F2) értéke emelkedik két nazális között, de 
statisztikailag igazolható eltérés csak a [n] [F(3, 79) = 5,515; p < 0,002] és a 
[p] [F(3, 79) = 3,764; p < 0,014] esetében mutatható ki, a bilabiális nazális 
nem változtatja meg az F2-t szignifikáns mértékben (3. ábra). A [n] koartiku- 
lációs hatására az F2 akkor is nagymértékben (post hoc teszt: p < 0,006) vál
tozik a réshangkömyezethez képest, ha a nazális megelőzi a magánhangzót 
(nis) -  a progresszív nazalizáció miatt az [i] második formánsának módosulá
sa hasonló mértékű, mint amikor teljes nazális környezetben fordul elő (nin).

A magánhangzó harmadik formánsa (F3) a beszélő személy egyéni ejtésé
ről is tartalmaz információt, a magyarban általában csak másodlagosan jel
lemzi a magánhangzót (Gósy 2004). A nazalizáció nagymértékben érinti az 
[i] harmadik formánsát, amely mindhárom nazális hatására szignifikánsan 
változik a réshangkömyezethez képest -  [m]: F{3, 79) = 5,296, p < 0,002;
[n]: F{3, 79) = 6,214, p  < 0,001; [p]: (3, 79) = 17,232, p  < 0,001. Az F3 nem
csak teljes nazális környezetben változik, hanem az előre ható nazalizáció ha
tására is (post hoc teszt: [m]: p = 0,042; [n]: p  = 0,034; [p]: p < 0,001). Szig-
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nifikáns különbséget találtunk továbbá a sin és nin (post hoc: p  = 0,013), va
lamint a siny és niny (post hoc: p  < 0,001) hangsorok magánhangzójának F3 
értéke között. Ez azt mutatja, hogy a regresszív nazalizáció nincs hatással az 
[i] harmadik formálisára (a követő hang nem befolyásolja; hasonló frekven
ciaértékkel valósul meg attól függetlenül, hogy réshang vagy nazális követi).

3. ábra
Az [i] második formálisának átlagértékei a különféle hangkörnyezetekben

Megállapítható tehát, hogy az [i] esetében harmadik formális érintett a leg
nagyobb mértékben a nazalizációban. (Korábbi kutatásainkban ezt a beszélők 
kevés száma miatt még nem sikerült igazolni.) A változás minden esetben az 
értékek emelkedésében nyilvánul meg a nazálist nem tartalmazó környezet
hez képest (4. ábra).
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4. ábra
Az [i] harmadik formánsának átlagértékei a különféle hangkörnyezetekben
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Az [i] időtartamát az egyes hangsorokban vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy 
a hangkörnyezet nem befolyásolja nagymértékben a magánhangzó időtarta
mát; nem találtunk szignifikáns különbséget a réshangkömyezetben és a na
zálist tartalmazó hangsorokban mért értékek között. A nazális hatás tehát a 
formánsszerkezetekben mutatható ki, de nem érinti a magánhangzó időtarta
mát (1. táblázat).

1. táblázat: Az [i] időtartama a különféle hangkörnyezetekben (ms)

CVC [m]
CVN

[n] M [m]
NVC

[n] ín] [m]
NVN
[n] [p]

Átlag 125 134 134 138 123 126 122 120 127 121
Átl. élt. 26,7 25,3 27,6 37,3 26,8 32,8 38,1 25,4 25,0 27,7

Az időtartam-változás nem szignifikáns a hangkörnyezettől függően, de 
bizonyos temporális módosulások megfigyelhetők. Az [i] átlagos időtartama 
a CVN hangkapcsolatban a leghosszabb, vagyis abban az esetben, amikor a 
nazális mássalhangzó követi a magánhangzót. Ez a tendencia érvényesül a 
szintetizált beszéd alapján meghatározott specifikus időtartam esetén is (Ola- 
szy 2006).

Módosulások az [a:] akusztikai szerkezetében a nazális környezet hatására
Az [a:] nazalizációjára vonatkozó elemzések jóval árnyaltabb képet mutat

tak a palatális magánhangzóhoz képest. Az [a:] első formánsának értéke szig
nifikánsan nem változik egyik nazális hatására sem, noha bizonyos módosu
lások kimutathatók (5. ábra). A módosulás fő tendenciája a frekvenciaértékek 
csökkenése (és nem az emelkedés, mint a palatális magánhangzónál). A leg
nagyobb csökkenés az F, értékében a [n] hatására következik be a réshang- 
kömyezethez képest (a húsz beszélőnél mért értékek átlagát tekintve 73 Hz).
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5. ábra
Az [a:] első formánsának átlagértékei a különféle hangkörnyezetekben
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Az [a:] második formánsa csupán a bilabiális nazális hatására változik 
szignifikánsan, de csak abban a hangsorban, amelyben a vokális két nazális 
között fordult elő [F(3, 79) = 5,317, p  = 0,002], tehát sem a progresszív, sem 
a regresszív nazalizáció önmagában nem idéz elő jelentős változást az F: ér
tékeiben. Ennek ellenére a módosulás tendenciái kimutathatók: a formánsér- 
tékekben a [m] és a [n] hatására csökkenést, a [p] hatására pedig emelkedést 
tapasztaltunk (6. ábra). A progresszív nazalizáció az F2-nél is nagyobb mérté
kű, mint a regresszív.
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6. ábra
Az [a:] második formánsának átlagértékei a különféle hangkörnyezetekben

Az [a:] harmadik formánsa a legnagyobb mértékben érintett a nazalizáció- 
ban -  csakúgy, mint a palatális magánhangzóé. Mindhárom nazális környeze
tében szignifikánsan változik, a nazális hatás ismét az értékek emelkedésében 
nyilvánul meg, mint az [i] esetében (7. ábra). Az F3 változik a réshangkontex- 
tushoz képest a bilabiális nazális hatására [F(3, 79) = 4,908, p  = 0,004] abban 
az esetben, ha a vokálist két [m] fogja közre {mám, post hoc teszt: p = 0,002), 
és a progresszív nazalizáció következményeként is {más, post hoc: p  = 0,043). 
A [n] is szignifikáns változást idéz elő a harmadik formáns értékében 
[F(3, 79) = 9,092, p  < 0,001]. A legerősebb ez a hatás két alveoláris nazális 
között (post hoc teszt: p  = 0,001) és a progresszív nazalizáció hatására (post 
hoc: p < 0,001), de a regresszív nazalizáció esetén is kimutatható a sán hang
sorban (post hoc: p  = 0,014). A palatális nazális koartikulációs hatása csak a 
két nazális közötti helyzetben idéz elő nagymértékű változást a magánhangzó 
harmadik formánsának értékében {sás -  nyány post hoc: p  = 0,026).

Az [a:] magánhangzónál a progresszív nazalizáció kizárólagos dominanci
ájára vonatkozó hipotézisünket teljesen nem, de nagymértékben sikerült iga
zolni. Az elemzett esetek többségében (67%) az előre ható nazalizáció érvé
nyesült erősebben (vagyis nagyobb mértékben módosultak a formánsértékek 
annál, mint amikor a nazális követi a magánhangzót).
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CVC CVN NVC NVN

7. ábra
Az [a:] harmadik formánsának átlagértékei a különféle hangkörnyezetekben

A különböző hangsorok [a:] magánhangzójának időtartamában jóval na
gyobb különbségeket találtunk, mint a palatális magánhangzónál (2. táblá
zat). Az időtartam ugyan módosul a különböző kontextusokban, de szignifi
káns különbséget nem találtunk egyik nazális mássalhangzó hatására sem -  
az [a:] nazalizációja sem jelenik meg az időtartamban.

2. táblázat:
Az [a:] időtartama a különféle hangkörnyezetekben (ms)

CVC [m]
CVN

[n] Lr>] [m]
NVC

[n] M [m]
NVN
[n] M

Átlag 205 224 245 208 227 234 198 223 233 168
Átl. élt. 24,5 44,4 47,8 47,0 54,4 45,4 47,8 43,6 42,2 34,8

3100
3050
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650

Következtetések
A jelen kutatásban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a fonémaértékű 

nazális mássalhangzók koartikulációs hatása hogyan realizálódik a két elem
zett magyar kardinális magánhangzó akusztikai szerkezetében. Az eredmé
nyek azt mutatták, hogy a nazalizáció az [i] esetében a formánsok frekven
ciaértékének emelkedésében ragadható meg a réshangkömyezethez képest. 
Az [a:] nazalizációjakor differenciáltabb a koartikulációs hatás, ennél a ma
gánhangzónál az első két formáns értéke a bilabiális és az alveoláris nazáli
sok környezetében csökken. A két magánhangzó akusztikai szerkezete tehát 
nem azonos módon és mértékben változott az egyes nazális mássalhangzók 
hatására (3. táblázat).
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3. táblázat: Anazalizáció hatása a magánhangzók akusztikai szerkezetében a 
teljes nazális környezetben (NVN) -  az igen a szignifikáns változást, a nem  a 

statisztikailag nem igazolható változást jelenti

F! F2 F3 Időtartam
[i] [a :] [i] [a :] [i] [a :] [>] [a :]

[m ] igen n em n e m igen igen igen n em n em

[n] n e m nem igen n em igen igen n em n em

Cnl n e m nem igen n em igen igen n em n em

A nazális mássalhangzók környezetében a magánhangzók első formánsa a 
legkevésbé érintett a koartikulációs folyamatban, csak a mim  hangsor magán
hangzójának első formánsában mutatható ki szignifikáns változás a réshang- 
köm yezethez képest. A második formáns változásában van a legnagyobb kü
lönbség a két elemzett magánhangzó között, az F2 eltérő módon érintett a na- 
zalizációban a magánhangzó és a nazális mássalhangzó minőségétől függően. 
Mindkét magánhangzónál azt tapasztaltuk, hogy mindhárom fonémaértékű 
nazális szignifikáns mértékben megváltoztatja F3 frekvenciaértékét a réshang- 
kontextushoz képest. A nazalizáció a formánsszerkezetben eredményez válto
zást, a magánhangzók időtartamát nem befolyásolja.

Vajon mi eredményezi azt, hogy a két elemzett kardinális magánhangzó kü
lönböző mértékben és más módon változik a nazálisok hatására? A magán
hangzók nazalizációjának eltérő megvalósulása a különböző artikulációs kon
figuráció következménye. Az [i] képzéshelye közel esik a nazális mássalhang
zók képzési helyéhez, ezért a koartikulációs folyamat közvetlenebbül megy 
végbe, a nazális hatás erősen érvényesül. Az [a:] képzésekor nagyobb az állka
pocs nyitásszöge, a magánhangzó képzéshelye távolabb esik a mássalhangzóé
tól, megnő a koartikulációs „távolság”, a nazális hatás kevésbé érvényesül ezen 
a magánhangzón. Az [i] akusztikai szerkezete jobban érintett a nazalizációban, 
és a hatás szabályszerűbben leírható, mint a veláris magánhangzónál. Ez az 
eredmény hasonló tendenciát mutat ahhoz, mint amelyet az angol nyelvre 
igazoltak: a felső nyelvállású magánhangzók akusztikai szerkezete nagyobb 
mértékben módosul a nazalizáció hatására, mint az alsó nyelvállású magán
hangzóké (Bcll-Berti 1993).

A kutatás igazolta, hogy a magyarban a progresszív nazalizáció hatására 
nagyobb változás következik be mindkét magánhangzó akusztikai szerkeze
tében, mint a regresszív nazalizáció következtében. A fonológiai koartikulá
ciós folyamatokhoz sorolt képzési mód szerinti hasonulás mellett a nazalizá
ció a másik progresszív irányban domináló koartikulációs folyamat.

A két kardinális magánhangzó nazalizációjának közös jellemzője, hogy az 
orrhangú mássalhangzók hatására a harmadik formáns módosul a legnagyobb 
mértékben. Az F3 a beszélő egyéni ejtéséről is tartalmaz fontos információ
kat; a nazális mássalhangzók pedig szintén jellemzik a beszélőt (az orrüreg
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alakja, mérete nem változik -  csökken az egy beszélőtől való variációk szá
ma). Az orrüreg jellemzői egyénenként eléggé különbözőek lehetnek ahhoz, 
hogy össze lehessen hasonlítani az egyes beszélőkre jellemző sajátosságokat 
a nazálisok tekintetében (Rose 2002). A nazálisok és a magánhangzókra gya
korolt hatásuk így jellemzők lehetnek az egyénre -  a koartikulációs folyama
tok megvalósulása a nazálisok tekintetében újabb támpontot adhatnak a kri
minalisztikában a beszélő személy azonosításához.
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