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A HANGSÚLY ÉSZLELÉSÉNEK AKUSZTIKAI 
MEGHATÁROZÓI 

Honbolygó Ferenc – Kolozsvári Orsolya 

Bevezetés 
A beszéd észlelése és megértése során észlelőrendszerünk két, alapvetően 

eltérő típusú akusztikai információt dolgoz fel: a szegmentális, vagyis a be-
szédhangok, hangkapcsolatok, hangsorok jellemzőire vonatkozó, és a szupra-
szegmentális (prozódiai), vagyis a több beszédhangon átívelő, hangsorok 
egészét moduláló információt (Gósy 2004). A jelen tanulmányban a szupra-
szegmentális jellemzők közül a hangsúly, ezen belül is a szóhangsúly percep-
cióját vizsgáltuk, és arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen akuszti-
kai információk befolyásolják a hangsúly észlelését. 

A hangsúly bizonyos szótagok relatív kiemelése a szavakon belül vagy bi-
zonyos szavak kiemelése a mondatokon belül. Funkcióját tekintve kulminatív 
vagy demarkatív szerepet játszik, azaz a beszédfolyam bizonyos részeit ki-
emeli vagy elválasztja (l. Kager 2007). A hangsúly a pszicholingvisztikai 
szakirodalomban elsősorban a lexikai hozzáféréssel kapcsolatos elméletekben 
jelenik meg. Például a Metrikai Szegmentációs Elmélet (Cutler–Norris 1988) 
szerint a lexikai hozzáférés, azaz a nyelvi inputból történő jelentés kinyerése 
során a hangsúlyos szótagoknak az lehet a szerepe, hogy jelöljék a szavak 
kezdetét, ahonnan a lexikai hozzáférés elindulhat. 

A hangsúllyal kapcsolatos percepciós elméletek kiindulópontja a hangsúly 
akusztikai-fonetikai jellemzőinek mérése volt. Az első elképzelések szerint a 
hangsúlyos szótagot nagyobb produkciós erőfeszítéssel képezzük, ezért a 
hangsúly legfontosabb feltételezett korrelátuma az intenzitás (Sweet 1906; 
Bloomfield 1933). Fónagy Iván szerint: „[a fonetikusok abból] a feltevésből 
indultak ki, hogy az erőteljesebben ejtett zönge képzésekor a hangszalagok 
erősebb rezgésbe jönnek, és ennek megfelelően a levegőrészecskék rezgési 
amplitúdója is fokozódik. Ha ez így van, úgy a hangsúlyos szótagokat na-
gyobb amplitúdók jelzik majd a kimogrammokon is” (Fónagy 1958: 4). Ezt 
az elképzelést Fónagy saját vizsgálatai nem támasztották alá, nem sikerült bi-
zonyítania, hogy a hangsúlyos szótag minden esetben nagyobb amplitúdóér-
tékkel járna együtt, mint a hangsúlytalan (Fónagy 1958). 

A hangsúly akusztikai jellemzőit vizsgáló további tanulmányok ugyanak-
kor pozitívabb eredményekre vezettek. Sluijter és van Heuven (1996) holland 
szavakban vizsgálta a hangsúly akusztikai korrelátumait. A vizsgálat korpu-
szát tíz holland beszélő által felmondott, hangsúly minimális párok képezték. 
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Ezek olyan szópárok, amelyek ugyanazon fonémákból állnak, és csak hang-
súlymintázatukban térnek el egymástól, például ’permit (engedély) – per’mit 
(engedélyezni). A szerzők a szótagok időtartamát, átlagos intenzitását, vala-
mint a magánhangzók formánsszerkezetét és spektrális egyensúlyát mérték. 
Ez utóbbi akusztikai jellemző az egyes frekvenciatartományokban mérhető 
energia nagyságát tükrözi. Az eredmények szerint a hangsúly minimális pá-
rokat legmegbízhatóbban elkülönítő akusztikai jellemző az időtartam volt, ezt 
követte a spektrális egyensúly a magasabb frekvenciatartományokban, majd 
az intenzitás és a formánsszerkezet. 

Campbell és Beckman (1997) a hangsúly akusztikai korrelátumait külön-
böző fókusztípusokkal rendelkező angol nyelvű mondatok esetében vizsgálta. 
Kutatásukban négy személy olvasott fel különböző intonációs szerkezettel 
rendelkező mondatokat, és a szerzők az átlagos alapfrekvenciát, az időtarta-
mot és a spektrális egyensúlyt vizsgálták. Sluijter és van Heuven (1996) 
eredményeihez hasonlóan a magasabb frekvenciatartományok spektrális 
egyensúlyában találtak eltérést a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok kö-
zött, de csak azon szavak esetében, amelyek fókuszpozícióban álltak. 
Campbell és Beckman (1997) ezt a különbséget az előző tanulmány eredmé-
nyeihez képest azzal magyarázza, hogy a két vizsgált nyelv (angol és hol-
land) eltér a hangsúly észlelhetőségének tekintetében. Az angolhoz képest a 
hollandban kevesebb olyan szó van, amelyben a hangsúlytalan szótagok ma-
gánhangzói minőségileg is változnak (azaz redukálódnak, l. svá). Az angol 
tehát nemcsak szupraszegmentális, hanem szegmentális jellemzőkkel is kife-
jezheti a hangsúlyt, és a szerzők szerint ez állhat annak hátterében, hogy a 
hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok közötti akusztikai különbség csak a 
fókuszpozícióban álló szavak esetében volt kimutatható. 

Plag, Kunter és Schramm (2011) több szótagú szavak esetében vizsgálta az 
elsődleges és másodlagos hangsúly lehetséges akusztikai korrelátumait, ne-
vezetesen az időtartamot, az átlagos intenzitást, az átlagos alapfrekvenciát, a 
hanglejtést és a spektrális egyensúlyt az angolban. Eredményeik szerint az f0, 
az intenzitás és a spektrális egyensúly mutatóiban volt eltérés a hangsúly két 
megjelenési formája között. 

A hangsúly akusztikai jellemzőinek mérésével kapcsolatos vizsgálatok te-
hát azt találták, hogy létezik ugyan néhány olyan jellemző, amely a hangsú-
lyos és hangsúlytalan szótagot elkülöníti egymástól, de ezek eltérnek az 
egyes nyelvek között, és az egyéb tényezők (fókusz, elsődleges-másodlagos 
hangsúly) jelentősen befolyásolják ezeket. A hangsúly percepciójával kap-
csolatos vizsgálatok éppen ezért főként szintetizált beszédet használtak annak 
megállapításához, hogy mely akusztikai jellemzők járulnak hozzá az észle-
lésben a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok elkülönítéséhez. Fry (1958) 
hangsúly minimális párokat hozott létre az alapfrekvencia, az intenzitás és az 
időtartam manipulálása révén, és a résztvevők feladata annak eldöntése volt, 
hogy a bemutatott öt, hangsúlymintázat alapján igeként és főnévként is ér-
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telmezhető szó melyik változatát hallották. A szintetizált szavak esetében öt 
lépésben változtatták az egyes akusztikai jellemzőket. Az eredmények szerint 
a hangsúlyítéletekre a legnagyobb hatással az időtartam változása volt, az in-
tenzitás ugyanakkor önmagában nem volt elég a hangsúlyélmény megváltoz-
tatásához. Az f0 változása kapcsán a szerzők egy „minden vagy semmi” ha-
tást találtak: ez a változás nagyságtól függetlenül megváltoztatta a hangsúly-
ítéletet. 

Turk és Sawusch (1996) a mama szóban változatták lépésenként a szóta-
gok időtartamát és intenzitását úgy, hogy vagy az első, vagy a második szó-
tagon változtatták az értékeket (ebben a kísérletben az f0-érték konstans volt a 
szó teljes hosszában). Fry (1958) eredményéhez hasonlóan a szerzők azt ta-
lálták, hogy a hangsúlyítéleteket elsősorban az időtartam határozza meg, és a 
hallgatók az intenzitás változására csak kismértékben támaszkodnak. A vizs-
gálat eredményei azt is kimutatták, hogy az időtartam-információt a hallgatók 
könnyebben kinyerték az akusztikai bemenetből, mint az intenzitást. 

Sluijter, van Heuven és Pacilly (1997) szintén az időtartam és intenzitás 
változtatásának hatását vizsgálták a hangsúlyítéletekre. Korábbi vizsgálataik-
ra (Sluijter–van Heuven 1996) alapozva a spektrális egyensúlyt is bevették a 
manipulált akusztikai jellemzők körébe. Kísérletükben a nana ismétlődő 
vagy reiteratív álszót használták. Úgy vélték, hogy az ilyen típusú ismétlődő 
szótagokat tartalmazó reiteratív szavak azért szolgálhatnak ideális nyelvi 
anyagként a percepciós vizsgálatokhoz, mert lehetővé teszik, hogy kizárólag 
a különböző hangsúlyhoz kapcsolódó akusztikai jellemzőket módosítsuk 
anélkül, hogy a szegmentális jellemzőkből származó f0-, időtartam- és inten-
zitásváltozásokat figyelembe vennénk. Saját vizsgálatunkban hasonló okok 
miatt használtuk mi is ugyanezt a reiteratív álszót. Sluijter és munkatársai 
(1997) egy férfi beszélő által felmondott szövegből választottak ki egyetlen 
hangsúlytalan na szótagot, majd ezt a szótagot megkettőzték, összefűzték, és 
ezen szótagok szerkesztésével és újraszintetizálásával hozták létre a kísérleti 
nyelvi anyagot. Az akusztikai jellemzőket hét lépésben változtatták, melyek 
során az egyes jellemzők nagysága az első szótagon fokozatosan csökkent, a 
másodikon pedig fokozatosan nőtt, és ennek megfelelően a hangsúly az első 
szótagról a másodikra tevődött át. A résztvevők feladata annak eldöntése 
volt, hogy a nana álszó mely szótagját hallották hangsúlyosnak egy kény-
szerválasztásos feladatban. Az eredmények szerint az összes hangsúlyítélet 
57%-a az első szótagra esett, azaz a résztvevők a valódinál nagyobb gyakori-
sággal vélték úgy, hogy az első szótag volt a hangsúlyos (trochaikus torzítás). 
Az akusztikai jellemzők tekintetében mind az időtartam, mind az intenzitás, 
mind a spektrális egyensúly változtatása hatással volt a hangsúlyítéletekre, de 
eltérő mértékben. Az időtartam változása az előző kísérletekhez hasonlóan 
megbízható jelzése volt a hangsúlynak, a szótagok teljes intenzitásának vál-
tozása pedig szintén az előzőekhez hasonlóan gyenge jelzésként működött. 
Ugyanakkor a spektrális egyensúly változtatása, azaz az intenzitás specifikus 
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növelése a magasabb frekvenciatartományokban (500 Hz felett) fontos meg-
határozó jellemzőnek bizonyult. A szerzők feltételezése szerint ennek oka, 
hogy az intenzitás frekvenciaspecifikus változása realisztikusabb akusztikai 
megvalósulása a hangsúllyal együtt járó nagyobb produkciós erőfeszítésnek, 
mint a szótagok intenzitásának globális növekedése. Ezzel tulajdonképpen a 
hangsúllyal kapcsolatos legkorábbi elképzeléseket (Sweet 1906; Bloomfield 
1933) próbálják rehabilitálni, és amellett érvelnek, hogy legalábbis az angol 
nyelvben a hangsúly megvalósulása mégiscsak valamilyen módon a szótagok 
nagyobb intenzitásával jár együtt, igaz, ez a korábbi feltételezésekhez képest 
specifikusabb módon történik. 

A jelen tanulmányban hasonló kérdéseket vizsgáltunk a magyar nyelvvel 
kapcsolatban. Két alapvető kérdésünk volt: befolyásolja-e a hangsúlyítélete-
ket az, hogy a hangsúlyt milyen akusztikai jellemző hordozza, illetve megje-
lenik-e az első szótag preferenciája, azaz a trochaikus torzítás a hangsúlyíté-
letekben. 

A kísérlet során a tisztán perceptuális folyamatokat kívántuk vizsgálni, és 
ennek érdekében a nyelvi környezetből kiemelt, jelentés nélküli álszavak ész-
lelését vizsgáltuk. Ezt oly módon tettük, hogy változtattuk a hangsúly pozíci-
óját a hangsúlyhoz kapcsolódó akusztikai jellemzők mesterséges módosítása 
révén, és arra kértük a résztvevőket, hogy hozzanak döntést a hangsúlyos 
szótag pozíciójával kapcsolatban. Noha ez távol áll a hétköznapi beszédészle-
lési folyamattól, mégis értékes információval szolgálhat azon alapvető észle-
lési mechanizmusokról, amelyek a hangsúly észlelését alátámasztják. 

A vizsgálatban három különböző, a hangsúlyhoz hozzájáruló akusztikai 
jellemzőt, az f0-t, az intenzitást és az időtartamot vizsgáltuk. Annak érdeké-
ben, hogy a szó jelentése ne befolyásolja a hangsúlyítéleteket, jelentés nélküli 
álszavakat használtunk. Feltételeztük, hogy a magyar nyelvben ezek a jel-
lemzők a szakirodalmi, elsősorban angol és holland nyelvvel végzett tanul-
mányokban kapott eredményektől eltérően határozzák meg a hangsúlyítélete-
ket: feltételeztük az f0 kiemelkedő fontosságát, illetve az időtartam kisebb je-
lentőségét. 

Módszer 
Résztvevők 
A kísérletben 19 személy vett részt (15 nő, 4 férfi; átlagéletkor: 21,11 év, 

szórás: 1,76 év). A résztvevők önként vettek részt a kutatásban. Mindegyik 
résztvevő tanult legalább egy idegen nyelvet (4 egyet, 11 kettőt, 4 hármat), 
ezek közül a legtöbben angolt tanultak (17 személy). Minden résztvevő ép 
hallással rendelkezett. A végső elemzésből 4 személy adatait hagytuk ki, en-
nek okáról lásd az Eredmények részt. A kísérletet az Egyesített Pszichológiai 
Kutatásetikai Bizottság engedélyezte. 
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Nyelvi anyag 
A hangsúly percepciójának vizsgálatához szintetizált álszavakból álló 

nyelvi anyagot hoztunk létre. Ehhez a Profivox (Olaszy et al. 2000) beszéd-
szintetizáló programot használtuk. A program lehetőséget biztosított az 
akusztikai paraméterek lehető legpontosabb megadására. A nyelvi anyagot 
egyetlen álszó, a Sluijter és munkatársai (1997) által is alkalmazott nana kü-
lönféle akusztikai paraméterének változtatásával hoztuk létre. A hangsúly há-
rom akusztikai jellemzőjét változtattuk szisztematikusan (alapfrekvencia, in-
tenzitás és időtartam) az első, illetve a második szótag esetében. A változtatás 
minden álszó esetében egyszerre csak egy szótagot és egy akusztikai jellem-
zőt érintett. 15 különböző álszót hoztunk létre változtatott paraméterenként, 
így a bemutatott nyelvi anyag összesen 45 álszóból állt (1. táblázat). 

1. táblázat: Az álszavak akusztikai jellemzőinek értékei a változtatott 
akusztikai jellemzők függvényében 

 f0 (Hz) Intenzitás (dB) Időtartam (ms) 

Álszó 
Első  

szótag 
Második 

szótag 
Első  

szótag 
Második 

szótag 
Első 

szótag 
Második 

szótag 

1. 157 132 81,2 67,4 210 160 
2. 153 132 79,3 67,4 204 160 
3. 149 132 77,3 67,4 197 160 
4. 146 132 75,3 67,4 190 160 
5. 142 132 73,4 67,4 183 160 
6. 138 132 71,3 67,4 175 160 
7. 135 132 69,3 67,4 167 160 
8. 132 132 67,4 67,4 160 160 
9. 132 136 67,4 69,2 160 167 

10. 132 140 67,4 71,2 160 174 
11. 132 143 67,4 73,3 160 183 
12. 132 147 67,4 75,2 160 190 
13. 132 151 67,4 77,2 160 197 
14. 132 155 67,4 79,2 160 205 
15. 132 159 67,4 81,2 160 210 

Az 1–7. álszavak esetében az adott akusztikai jellemző nagyságát lépésen-
ként csökkentettük az első szótagon, miközben a többi jellemző és a második 
szótag akusztikai paraméterei állandóak maradtak. A 8. álszónál nem volt kü-
lönbség az első és második szótag között, a 9–15. álszó esetében pedig az 
adott akusztikai jellemzőt lépésenként növeltük a második szótagon. A sem-
leges (8.) álszó akusztikai jellemzői a következők voltak: az alapfrekvencia 
132 Hz, az intenzitás 67 dB, az időtartam pedig 160 ms volt mindkét szóta-
gon. A változtatások nagyságát az alapfrekvencia és intenzitás esetében egy 
korábbi hangsúlyprodukciós kísérlet adataira építve határoztuk meg, az idő-
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tartamot pedig a beszédszintetizáló program által előre megszabott legkisebb 
értékkel növeltük. Az akusztikai paraméterek lépésenkénti változtatásával 
perceptuális szinten az adott szótag hangsúlyosságát kívántuk változtatni: az 
1. álszó esetében az első és második szótag közötti nagy akusztikai különbség 
az első szótag erőteljes hangsúlyosságát jelezte, ami egyre csökkent a 8. ál-
szóig, ahol elvileg az első és második szótag hangsúlyossága megegyezett. 
Ezt követően a második szótag lett egyre hangsúlyosabb, egészen a 15. álszó-
ig, ahol a legnagyobb volt a különbség a két szótag között a második szótag 
javára. 

Eljárás 
A kísérlet megkezdése előtt minden résztvevő tájékoztatásban részesült a 

kísérlet menetéről írásban és szóban is. Minden résztvevő kitöltött egy rövid 
kérdőívet a nemére, korára és kezességére vonatkozóan, illetve aláírt egy, a 
kísérletben való önkéntes részvételről szóló és az adatok anonimitását garan-
táló nyilatkozatot. 

A kísérletet Presentation 12.1 (www.neurobs.com) programmal számítógé-
pen futtattuk le. A résztvevők fülhallgatón keresztül hallgatták meg a nyelvi 
anyagot hangszigetelt laborban az MTA Természettudományi Kutatóközpont 
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetében. Válaszaikat egy billen-
tyűzeten a jobb, illetve a bal nyíl gomb lenyomásával jelezték.  

Minden álszó ötször szerepelt, így összesen 225 álszóról kellett diszkrimi-
nációs döntést hozni. A bemutatás véletlenszerűen történt, függetlenül az 
akusztikai jellemzőkben történt változtatásoktól. A résztvevők feladata az 
volt, hogy egy kétalternatívás kényszerválasztásos helyzetben jelezzék, hogy 
a bemutatott beszédinger első vagy második szótagja hallatszott számukra 
hangsúlyosabbnak. A kísérlet során adott válaszok mellett a döntés meghoza-
talához szükséges reakcióidők is rögzítésre kerültek. Az éles próbákat 5 pró-
bából álló gyakorló fázis előzte meg. 

Statisztikai elemzés 
A reakcióidő-adatok elemzésének első lépésében kiszűrtük a kiugró érté-

keket, kizárva azokat az adatokat, amik túl alacsony vagy túl magas értékkel 
rendelkeztek. Azokat az értékeket tekintettük kiugrónak, melyek az összes 
adat átlagánál három szórással nagyobb, illetve kisebb értékkel rendelkeztek. 
Ezáltal a felső határt 3737 ms-nál, az alsó határt pedig 500 ms-nál határoztuk 
meg, mivel az ennél rövidebb idő alatti válaszokról úgy véltük, hogy nem 
megbízhatóak, tekintettel arra, hogy az álszavak átlagos időtartama 347 ms 
volt, és a megbízható döntéshez mindenképpen meg kellett hallgatni az álszó 
második szótagját is. Az ezek alapján kiszűrt adatokhoz tartozó kategorizá-
ciós válaszokat szintén kiszűrtük. 

A kategorizációs döntés válaszai esetén személyenként kiszámoltuk, hogy 
a résztvevők az egyes álszavaknál az öt bemutatásból milyen arányban észlel-
ték a hangsúlyt a második szótagon. A statisztikai elemzéseket ezen az arány-
számon végeztük, és az ábrákon p(2.szótag) elnevezéssel jelöltük. A reakció-
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idők adatai esetén személyenként átlagoltuk az öt bemutatás reakcióidőit, és 
összesítettük őket. 

A reakcióidőkön és a p(2.szótag) értéken 3 × 15-ös elrendezésű, Típus 
(időtartam, f0, intenzitás) × Álszó (15 lépés) ismételt méréses varianciaanalí-
zist (ANOVA) végeztünk. Greenhouse–Geisser-korrekciót alkalmaztunk ab-
ban az esetben, ha a szfericitás előfeltétele sérült (l. Vargha 2008: 362–363), 
és Tukey-féle HSD-tesztet alkalmaztunk a specifikus különbségek felderíté-
sére. Az adatokat a STATISTICA 12 programmal elemeztük. 

A kategorizációs döntések esetében megvizsgáltuk, hogy hogyan alakultak 
az egyéni hangsúlyítéletek a három különböző akusztikai jellemző nagyságá-
nak függvényében. Mivel az akusztikai jellemzők értékei az első 7 lépésben 
folyamatosan csökkentek az álszó első szótagján, majd a második 7 lépésben 
folyamatosan nőttek a második szótagon, az eredményeket ideális esetben 
egy logisztikus görbével lehet ábrázolni, amennyiben azt mérjük, hogy mek-
kora arányban választották a résztvevők a második szótagra eső hangsúlyíté-
letet. Ennek megfelelően az egyéni adatokra egy logisztikus görbét illesztet-
tünk a Psignifit programcsomag segítségével (Fründ et al. 2011). Az illesztés 
során logisztikus szigmoid görbét használtunk (mw-core paraméterezéssel, l. 
Fründ et al. 2011), amely két paraméter becslését teszi lehetővé: az m para-
méter azt a küszöbértéket méri, amelynél a válaszok gyakorisága meghaladja 
az 50%-ot (jelen esetben a második hangsúlyos válaszok gyakoriságát); a w 
paraméter az emelkedés meredekségét méri. Ezeken kívül a programcsomag 
két másik paramétert is megad: a lambdát, amely a görbe felső aszimptotája 
és a kihagyott válaszok mérőszáma, valamint a gammát, amely a görbe alsó 
aszimptotája és a találgatás mérőszáma. Az illesztés során bootstrap módsze-
ren alapuló maximum likelihood módszerrel történő paraméterbecslést hasz-
náltunk (Wichmann–Hill 2001). A görbék illeszkedésének jóság (goodness-
of-fit) mutatójaként a deviance (D) értékét számoltuk ki. A kapott paraméte-
rekben az egyes akusztikai jellemzők közötti különbséget a Típus (időtartam, 
f0, intenzitás) faktoron elvégzett ANOVA-val elemeztük. 

Eredmények 
Egyéni eredmények elemzése, adattisztítás 
A kapott eredmények statisztikai elemzése előtt megvizsgáltuk az egyéni 

válaszok jellemzőit, és ezek alapján kiszűrtük azokat a személyeket, akik fel-
tételezhetően nem megfelelően oldották meg a feladatot figyelmetlenség, a 
feladat félreértése vagy egyéb okok miatt. Ehhez az alábbi kritériumokat 
használtuk: a) reakcióidő-kritériumok (< 500 ms, > 3737 ms) miatt kiszűrt 
vagy a lehetséges válaszgomboktól eltérő gomb megnyomása miatti nagy-
számú nem értékelhető válasz (> 20%); b) egyéni adatokra illesztett pszicho-
metriai függvény nem megfelelő illeszkedése a görbe alakja és az illeszkedési 
paraméterek (m, w, lambda, gamma) alapján. 
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Ezen kritériumok alapján 4 résztvevőt zártunk ki a további elemzésekből. 
Az 1. ábra illusztrálja az egyik kizárt személy és egy véletlenszerűen kivá-
lasztott személy válaszait. Jól látható, hogy a kizárt személy válaszai egyálta-
lán nem követik az elvárható szigmoid jellegű válaszmintázatot. 

p(
2.
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ag
)

Álszavak

sz04 sz14

 
1. ábra 

Pszichometriai függvény az f0 által meghatározott kategorizációs döntésben 
egy kizárt (sz4) és egy nem kizárt (sz14) személy esetében 

(Az x tengely az álszavak sorszámát, az y tengely a második szótagra adott 
hangsúlyítéletek arányát tünteti fel.) 

Trochaikus torzítás 
A vizsgálat során összesen 3375 választ adtak a résztvevők (45 álszó × 5 

ismétlés × 15 résztvevő). A kiugró reakcióidők szűrése után 3313 válasz ma-
radt. Ebből 2070 esetben az első szótagon lévő hangsúllyal rendelkező szót 
jelölték meg, ami a válaszok 62,5%-a. Ez az érték szignifikánsan a véletlen 
szint felett van (binomiális próba: p < 0,001). 

Reakcióidő és kategorizációs döntés 
A reakcióidő eredményeinek elemzésére (2. ábra) ismételt méréses varian-

ciaanalízist alkalmaztunk két faktorral: 3 hangsúlyjellemző (időtartam, f0 és 
intenzitás) és 15 különböző álszó. 

A reakcióidő esetében szignifikáns Típus főhatás [F(2,28) = 6,94, ε = 0,82, 
p < 0,01, ηp

2 = 0,33] és tendenciaszinten Álszó főhatás [F(14,196) = 2,23, ε = 
0,29, p = 0,075, ηp

2 = 0,14] jelentkezett. Az időtartamban változtatott álsza-
vakra általában hosszabb volt a reakcióidő, mint az f0-ban és intenzitásban vál-
toztatott álszavakra, de ez a különbség a Tukey-féle HSD-teszt szerint csak az 
időtartam és intenzitás között volt szignifikáns (p < 0,01), míg az időtartam és 
az f0 között csak tendenciaszinten jelent meg (p < 0,1). A reakcióidő-adatok 
azt mutatták, hogy a leghosszabb ideig azok a döntések tartottak, amelyek ese-
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tében a legkisebb volt a különbség az első és második szótagon megjelenő 
akusztikai jellemzők nagysága között, vagyis a 8. lépés környékén. 
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2. ábra 

Átlagos reakcióidők (ms) az egyes álszavakra, változtatástól függően 
(A hibavonalak a standard hibát jelzik.) 

A kategorizációs döntés esetében az adatok alapján kiszámoltuk, hogy az 
álszavak ötszöri bemutatása során milyen arányban jelezték a résztvevők, 
hogy a hangsúlyt a második szótagon észlelték [p(2. szótag)]. A 3. ábrán lát-
ható, hogy milyen arányban estek a második szótagra a hangsúlyítéletek a 15 
álszó esetében, külön-külön a három akusztikai jellemzőre (időtartam, f0, in-
tenzitás) lebontva. Az eredmények szerint a 9. álszóig a hangsúlyítéletek 
nagy része (kb. 80%-a) az első szótagra esett. Ezután egy éles váltás látható a 
hangsúlyítéletekben, és a válaszok fokozatosan átváltanak a második szótag-
ra. A kapott eredményeket két módon elemeztük statisztikailag. Egyrészt va-
rianciaanalízisben összehasonlítottuk, hogy a 15 álszóra adott hangsúlyítéle-
tek valószínűsége eltér-e egymástól a három akusztikai jellemző mentén. 
Másrészt logisztikus függvényeket illesztettünk az egyéni hangsúlyítéletekre, 
és azt vizsgáltuk, hogy a függvények paraméterei eltérnek-e egymástól a há-
rom akusztikai jellemző esetében. 

Elsőként tehát a reakcióidő-adatokhoz hasonlóan ismételt méréses varian-
ciaanalízist végeztünk, Típus (3 – időtartam, f0 és intenzitás) × álszó (15) fak-
torokkal. Szignifikáns Álszó főhatást kaptunk [F(14 ,196) = 52,91, ε = 0,21, 
p < 0,001, ηp

2 = 0,79] és a Típus × Álszó interakció is megjelent [F(28,392) = 
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2,24, ε = 0,28, p < 0,05, ηp
2 = 0,14]. A Típus főhatás csak tendenciaszinten 

jelentkezett [F(2 ,28) = 3,14, ε = 0,88, p = 0,067, ηp
2 = 0,18]. 

időtartam
f0
intenzitás

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Álszavak

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

p(
2.

sz
ót

ag
)

10   11   12    13   14   15 

 
3. ábra 

A résztvevők „második szótag” döntéseinek százaléka a különböző 
álszavakra, változtatástól függően (A hibavonalak a standard hibát jelzik.) 

Az időtartamban változtatott álszavakra összességében kevesebb „második 
szótag” választ kaptunk, mint az f0-ban és az intenzitásban változtatott álsza-
vakra. A Tukey-féle HSD-tesztek alapján azonban csak tendenciaszintű kü-
lönbség volt kimutatható az időtartamban változtatott álszavakra adott vála-
szok és az f0-ban változtatott álszavakra adott válaszok között (p < 0,1). 

Pszichometriai függvény illesztése 
A kategorizációs döntés esetében megvizsgáltuk, hogy hogyan alakultak az 

egyéni hangsúlyítéletek a három különböző akusztikai jellemző nagyságának 
függvényében. A logisztikus függvényillesztés eredményét az összes résztve-
vő válaszának átlagán az időtartam, az f0 és az intenzitás jellemzők esetében a 
4. ábra mutatja be. Látható, hogy az adatpontokhoz jól illeszkedik a logiszti-
kus görbe, és közel hasonlóak a küszöb- és meredekségjellemzők, ugyanak-
kor az időtartam-jellemzőre illesztett görbe aszimptotája kisebb, mint az f0 és 
az intenzitás jellemzőké. 
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Az egyéni kategorizációs ítéletekre illesztett logisztikus függvények alap-
ján kiszámolt paraméterértékek átlagát a három jellemző esetében a 2. táblá-
zat mutatja be. A D értékek mindhárom jellemző esetében szignifikánsan jó 
illeszkedést jeleztek. A táblázatból látható, hogy a paraméterek értéke nagy-
jából hasonló volt mindhárom akusztikai jellemző esetében. Egyedül a 
lambda értékében volt kismértékű eltérés az időtartam és a másik két jellem-
ző között. 
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4. ábra 

Pszichometriai függvények a három akusztikai jellemző által meghatározott 
kategorizációs döntésben a teljes mintán 

(Az x tengely az álszavak sorszámát, az y tengely a második szótagra adott 
hangsúlyítéletek arányát tünteti fel.) 

Annak érdekében, hogy ezeket az eltéréseket statisztikailag is jellemezni 
tudjuk, kiszámoltuk az egyéni adatokra illesztett görbék paramétereit (m, w, 
lambda, gamma), és ezeket ismételt méréses varianciaanalízisben elemeztük. 
A statisztikai elemzés egyik paraméter értékében sem mutatott szignifikáns 
eltérést a Típus faktor szintje között (p > 0,1). 

2. táblázat: Átlagos paraméterértékek (zárójelben a szórásértékek), az 
akusztikai jellemzők változtatásától függően 

Paraméter Időtartam f0 Intenzitás 

m 09,97 (2,98) 10,12 (1,82) 10,79 (1,17) 
w 04,74 (5,52) 05,14 (6,98) 03,69 (3,17) 

lambda 00,24 (0,29) 00,11 (0,17) 00,07 (0,13) 
gamma 00,09 (0,09) 00,11 (0,09) 00,12 (0,11) 

D 13,33 (4,64) 11,93 (5,65) 12,98 (5,46) 

Következtetések 
Vizsgálatunkban a magyar hangsúlyt meghatározó akusztikai jellemzők 

percepcióját tanulmányoztuk egy kényszerválasztásos feladatban. Eredmé-
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nyeink szerint mindhárom vizsgált jellemző (időtartam, f0, intenzitás) hozzá-
járult a hangsúly észleléséhez. 

Az első szótagon egyre csökkenő, majd a második szótagon egyre növekvő 
akusztikai jellemzők értékei a kategoriális észlelésre jellemző szigmoid alakú 
logisztikus görbét eredményeztek, vagyis az első szótagra adott ítéletek hirte-
len kezdtek csökkeni, majd váltottak át a második szótagra adott ítéletekre. A 
három akusztikai jellemző esetében nem találtunk statisztikailag alátámaszt-
ható különbséget abban, hogy a hangsúlyítéletek mikor és milyen meredek-
séggel váltanak át az egyik szótagból a másodikba. Mindhárom jellemző ese-
tében igaz volt ugyanakkor az, hogy az 50%-os küszöbértéket a 10-11. álszó-
nál érték el, vagyis jelentősen később, mint ahogy az akusztikai jellemzők 
áttevődtek a második szótagra (a 8. álszónál voltak azonos nagyságúak a jel-
lemzők, és a 9. álszótól volt nagyobb a második szótagon ezek értéke). Ez ar-
ra utal, hogy a résztvevők tovább fenntartották az első szótagra adott hang-
súlyítéleteket. Ezt az eredményt támasztja alá az is, hogy az összes válasz 
62,5%-a „első szótag” ítélet volt. 

A hangsúlyítéletekben tehát látható az erőteljes trochaikus torzítás, vagyis 
az első szótagra eső hangsúly preferenciája, abban az esetben is, amikor már 
az akusztikai jellemzők egyértelműen a második szótagon voltak nagyobbak. 
A Sluijter és munkatársai (1997) által holland hallgatókkal végzett vizsgálat-
ban kapott 57%-os értékhez képest saját eredményeink nagyobb trochaikus 
torzítást jeleznek a magyar hallgatók esetében, ami nem meglepő, hiszen a 
magyar nyelvben kivétel nélkül minden szó esetében az első szótagra esik a 
hangsúly. Ezzel szemben a holland nyelvben az első szótagra eső hangsúly 
csak gyakoribb, mint a második szótagra eső hangsúly, de nem kizárólagos. 
Saját korábbi tanulmányunkban ezt a különbséget az első és második szótag-
ra eső hangsúlymintázat között a legális/illegális vs. reguláris/irreguláris fo-
galmakkal írtuk le (Honbolygó–Csépe 2013), kiemelve ezzel, hogy a ma-
gyarban a második szótagra eső hangsúly szabályt sért, míg más szabad 
hangsúlyozású nyelvekben csak gyakoriságot. Ugyanakkor a magyar spontán 
beszédben megjelenhet a hangsúlyeltolódás (Gósy 2002), amelynek során a 
hangsúly az első szótagról áttevődhet egy másik szótagra az összetett szavak 
vagy bármely más szó esetében. Ez a jelenség azonban elsősorban a beszélt 
nyelvet érinti; Bóna és Imre (2007) eredményei szerint a hallgatók a legtöbb 
esetben nem veszik észre azt, miközben szövegértési teljesítményüket befo-
lyásolja. 

A hangsúlyítéletek reakcióidős és címkézési eredményei különbséget mu-
tattak az időtartam, illetve az f0 és az intenzitás jellemzők között: az időtar-
tamban változtatott álszavakra hosszabb reakcióidőket és kevesebb második 
szótag ítéletet kaptunk, mint az f0-ban és intenzitásban változtatott álszavak-
ra. Eszerint az időtartam információval jelzett hangsúllyal kapcsolatban a 
résztvevők lassabban hoztak hangsúlyítéletet, és a második szótagra való el-
tolódását a hangsúly elmozdulásának kevésbé erőteljes jelzéseként észlelték. 
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Az időtartam másik két akusztikai jellemzőtől való eltérését alátámasztja, 
hogy a kategorizációs döntésekre illesztett pszichometriai függvény lambda 
értéke nem szignifikánsan ugyan, de kissé nagyobb volt, mint az f0 és az in-
tenzitás esetében. 

Mindezen eredmények együttesen azt jelzik, hogy az időtartam információ 
kevésbé hatékony jelzése a hangsúlynak, mint az f0 és az intenzitás. Ez nyil-
vánvalóan ellentmond az angol, illetve holland nyelvvel kapcsolatos szakiro-
dalmi adatoknak (Fry 1958; Turk–Sawusch 1996; Sluijter et al. 1997), ame-
lyek szerint a hangsúly legfontosabb jelzése az időtartam és az intenzitás. 
Ugyanakkor eredményeink azt is mutatják, hogy az időtartam a magyar 
nyelvben is felhasználható a hangsúly jelzésére, annak ellenére, hogy a ma-
gyarban az időtartam nem csak prozódiai, hanem szegmentális fonológiai jel-
lemző is. 

Nem találtunk különbséget az f0 és intenzitás jellemzők által jelzett hang-
súly feldolgozásában. A szakirodalmi adatok alapján az f0 kiemelkedő fon-
tosságát, illetve minden vagy semmi jellegű (Fry 1958) feldolgozását vártuk 
a többi jellemzőhöz képest. Eredményeink szerint mind az f0, mind az inten-
zitás feldolgozása minden vagy semmi jellegű volt, hiszen a logisztikus görbe 
mindkettő esetében hasonlóan meredeken emelkedett, és a hangsúlyítéletek 
nem fokozatosan, hanem hirtelen változtak meg, amikor az akusztikai jellem-
zők a második szótagon elkezdtek nagyobbá válni az elsőhöz képest. Ez ka-
tegoriális jellegű észlelésre utal, vagyis arra, hogy az akusztikai jellemzők 
esetében nem azok abszolút nagysága számít, hanem az, hogy diszkriminál-
ható módon megjelenjenek az első vagy a második szótagon.  

További vizsgálatokban érdemes lenne tanulmányozni a hangsúly olyan 
komplex akusztikai korrelátumainak a percepciós jellemzőit is, mint a spektrá-
lis egyensúly. Valamint érdekes kérdés, hogy a hangsúly feldolgozásával kap-
csolatos agyi folyamatok hogyan jelzik az akusztikai jellemzők változását, és 
mutatkozik-e eltérés ezekben a különböző jellemzők feldolgozása esetén. 
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