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A MAGYAR BESZÉD FORMÁNSLENYOMATAI 
ÉS A KOARTIKULÁCIÓ TÁGABB HATÓKÖRE 

Abari Kálmán – Olaszy Gábor 

Bevezetés 
A beszéd fizikai hullámformája és a formánsok között szoros az összefüg-

gés, hiszen mindkettőt ugyanaz a folyamat, az artikuláció határozza meg. Az 
artikuláció biológiai rendszer, a beszéd akusztikai jelenség, a formánsok pe-
dig matematikailag értelmezhetők. Ezt az összefüggést a beszédkutatás és a 
beszédtechnológia is kihasználja. Ha az artikuláció egy kicsit is változik, an-
nak hatása megmutatkozik a beszéd hullámformájában és ebből következően 
a formánsok pillanatnyi elhelyezkedésében is (Fant 1960). Tehát a formánsok 
vizsgálatával áttételesen nyomon követhetjük az artikulációs mozgásokat is. 
Jelen kutatásban a formánsok oldaláról végzünk vizsgálatokat és vonunk le 
következtetéseket a magyar beszédre vonatkozóan. A formánsok meghatáro-
zására ma már kiforrott matematikai eljárások állnak rendelkezésre és szoft-
ver formában hozzáférhetők (például Boersma–Weenink 2015; Snack Sound 
Toolkit 2015). Ezek lehetőséget adnak a formánsmérések automatizálására, 
tehát akár tömeges mérések is könnyen elvégezhetők. A kutató megtervezi és 
elkészíti a hangfelvételt, elvégzi a mérést, majd ellenőrzi és javítja az ered-
ményt. Hátránya az ilyen automatikus méréseknek, hogy a mérés eredmé-
nyeként kapott formánsmenetekhez a formánsmérő szoftver nem rendel 
hanghatárokat, ezért a mért adatok hangszintű értelmezéséhez további munka 
szükséges (Minkyu et al. 2005). Néhány nyelvre már rendelkezésre állnak 
nagyméretű formánsadatbázisok, amelyekben az előbb említett hanghatárokat 
is megadják (többnyire manuális jelölések alapján) (Deng et al. 2006, Olaszy 
2013).  

Ebben a tanulmányban két témakör kutatási eredményeit adjuk közre. Az 
egyik a magyar beszéd formánslenyomatait, azok egy lehetséges előállítását 
mutatja be, a másik pedig a formánslenyomatra épített vizsgálat, a fonetikai 
koartikuláció tágabb hatáskörének, azaz a második szomszédos hang hatásá-
nak statisztikai alapú elemzése. Mindkét esetben a magyar beszédre kidolgo-
zott és validált formánsmenetjósló statisztikai modellt (TTF, Text-to-For-
mant) használjuk, amely egy bemenő szöveg és a nem (nő, férfi) megadása 
után F1 és F2 formánsmenetet állít elő (Abari et al. 2015). A modell egyik 
előnye, hogy a vizsgálandó hangsorok egyszerűen betűsor formájában adha-
tók meg (nem szükséges hangfelvétel), így bármilyen hangkapcsolatra képes 
formánsmenetet adni, tehát olyanra is, amely esetleg ritkán, vagy egyáltalán 
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nem fordul elő a nyelv hangzó megjelenésében (ez utóbbit ki is használtuk a 
koartikulációs vizsgálatunknál). Másik előnye, hogy egyszerűen használható, 
például egyetlen bemenő mondatra azonnal szolgáltatja az eredményt, de 
nagy tömegű szöveges bemenetből a formánsadatok automatizáltan is előál-
líthatók. A bemenő szövegre vonatkozó egyetlen megszorítás, hogy minimá-
lisan 5 betűvel megadott egység vizsgálható, önálló beszédhangok nem adha-
tók meg bemenetként. Ezért hangkapcsolatok vizsgálata esetén érdemes azo-
kat vivő mondatba ágyazni. A TTF-modell női vagy férfi hangra ad adatokat, 
amelyek általánosságban vonatkoznak a női, illetve a férfi ejtésre. A modellel 
főleg a formánsok mozgási tendenciái tanulmányozhatók. 

A koartikuláció kérdéskörének vizsgálata több mint 150 éves múltra tekint 
vissza (Kühnert–Nolan 1999), tehát részletesen kutatott terület. A kiejtés so-
rán az egymást követő hangok hatnak egymásra, nem csak szomszédosan, 
hanem tágabb területen is (Gósy 2004: 161). Öhman (1966) alapmunkája a 
szomszédos hangok egymásra hatását vizsgálja a formánsmozgások megfi-
gyelésével. A koartikulációs hatás például egy CV kapcsolatban az F2 vonat-
kozásában annál nagyobb, minél távolabb van a V-re jellemző F2 a C locu-
sától (Gósy 1982; Olaszy 1982; Broad–Clermont 1987; Bush 2015). Hosz-
szabb hangkapcsolatok (VCVCV) spektrografikus vizsgálatában kimutatták, 
hogy a szélső magánhangzó hatással lehet a középső formáns szerkezetére 
(Magen 1997). Jelen vizsgálatban mi is V−2C−1V0C+1V+2 típusú hangkapcso-
latokban vizsgáljuk a koartikulációt, azonban nem egyedi bemondások alap-
ján vonunk le következtetéseket, hanem statisztikai módszerrel előállított, 
szintetizált (jósolt) formánsadatok nagy tömege segítségével. Így általános 
adatokat kaphatunk a vizsgált hangkapcsolatokban lévő összes lehetséges 
hang komplex egymásra hatására. Azt akarjuk megtudni, hogy a magyar be-
szédben a V−2 és a V+2 milyen hatást gyakorol a V0-ra, de vizsgáljuk azt is, 
hogy a C−1 és C+1 hogyan befolyásolja (esetleg blokkolja) a V−2, V+2 hatását a 
V0-ra. Ilyen rendszerezett vizsgálat a magyarra még nem készült, csak egyedi 
esetekről vannak adatok (Olaszy–Abari 2015). Az ilyen, 5 hangot felölelő 
koartikulációs hatást tág hatásnak neveztük el (a szűk hatás, amikor csak a 
szomszédos hangok egymásra hatását vesszük figyelembe). A mérésekben a 
V0 második formánsában bekövetkező mozgási irányváltásokat vizsgáltuk. 
A legdinamikusabb formánsmozgás az F2-ben jön létre, ezért valószínűsítjük, 
hogy a tág koartikulációs hatás itt statisztikailag is kimutatható lesz. 

Hipotézisünk szerint a tág koartikulációs hatás magánhangzónként eltérő 
mértékben van jelen a hangsorban és kimutatható statisztikai módszerrel. 
A V−2C−1V0C+1V+2 típusú hangkapcsolatokban a középső V0 F2-vonulatát 
egyrészről befolyásolják a C−1 és C+1 hangokra jellemző locusok, másrészről 
a V−2 és a V+2 F2-értéke, ha azok frekvenciái és a vizsgált V0 F2-je között lé-
nyeges különbség van. A középső, vizsgált hangra tehát kettős befolyás hat, a 
közvetlen hangszomszédoké és az őket megelőző, illetve követő magánhang-



 A magyar beszéd formánslenyomatai és a koartikuláció tágabb… 91 

zóké, amely a V0 F2 formánsmenet irányának megváltozásában realizálódik a 
hangátmeneti szakaszokban.  

A fenti két témakörrel kapcsolatos kérdések megválaszolásához bevezetjük 
az elméleti formánslenyomat fogalmát, és megadjuk a becslésének módszerét 
a TTF-modell segítségével. Megmutatjuk, hogy a formánslenyomatok ho-
gyan járulnak hozzá a tág koartikulációs hatás vizsgálatához. 

Anyag és módszer 
A tág koartikulációs hatás vizsgálatához a férfi TTF-modellel létrehozott 

második formáns adatait használtuk fel. A TTF-modellt általánosságban két 
pillér jellemzi. Az egyik a tanításhoz használt nagyméretű precíziós formáns-
adatbázis (Olaszy–Abari 2015), a másik a HMM alapú formánsmenetjósló. 
A nagy formánsadatbázis biztosítja a megfelelő lefedést a tanítás során. 
A modell kimenetén a statisztikai számításból kapott formánsmenetek jól 
reprezentálják a jellemzett hangsorozat szegmentális szintű formánsszerkeze-
tét a beszédhangok 5 mérési pontjában (10%, 25%, 50%, 75% és 90%). 
A modell a vizsgált hangsorból számított formánsmeneteket numerikusan ad-
ja meg, amelyekből könnyen készíthetünk grafikus reprezentációt (1. ábra). 
A koartikulációs mérések során felhasznált F2-értékekre vonatkozó jósági 
mutató 91,3% (Abari et al. 2015), tehát a kapott adatok jól közelítik a termé-
szetes beszédből mérhető F2-formánsmozgások tendenciáit. A tanulmányban 
a beszédhangokat a (dőlt) betűjelükkel jelöljük a szövegben, a modellből 
közvetlenül bemutatott adatoknál pedig SAMPA-jelek szerepelnek. 

 
1. ábra 

Példa a mondatszintű formánslenyomatra férfi modellből 
(A szöveges bemenet: Jó napot kívánok.) 

A formánslenyomat fogalma 
A tanulmányban használt formánslenyomat kifejezést elméleti fogalom-

ként vezetjük be, és egy adott nyelvi egységre jellemző formánsmozgást ér-
tünk alatta. Tekinthetjük külön-külön az F1, F2 stb. formánslenyomatokat, de 
lehet ezek valamely együttesére is formánslenyomatként gondolni (pl. az F1 
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és F2 formánsmozgásai együtt képezhetik egy nyelvi egység formánslenyo-
matát). A formánslenyomat tisztán elméleti fogalom, mert kizárólag a nyelvi 
egységre jellemző formánsmozgásokat tartalmazza, semmilyen más tényező 
(pl. a beszélő jellemzői, a nyelvi egység környezete) nem hat rá, ennek meg-
felelően természetes ejtésből közvetlenül nem figyelhető meg. A formánsle-
nyomat csak az adott nyelvi egységet felépítő hangsorozat által meghatáro-
zott jellemző formánsmozgásokat tartalmazza. 

A beszédképzés stabilitását magyarázó ún. kvantális elmélet szerint 
(Stevens 1972) egy nyelv ugyanazon artikulációs mozgásai között kis kü-
lönbségek lehetnek, amelyeket az ember hallás alapján nem észlel. Ez indo-
kolja a formánslenyomat fogalmának bevezetését, ugyanis a beszédprodukci-
óban az egyéni artikulációs eltérések formánsmenet-módosító hatásai csak 
kismértékűek, vagyis ugyanazon önálló beszédszakasz (kezdeti és végponttal 
rendelkező hangsorozat) formánsmozgása mindig ugyanolyan alakú lesz a 
beszélőtől függetlenül (Abari et al. 2015). 

A formánslenyomat becslésének módszere 
Felmerülhet kérdésként, hogy egy nyelvi egység formánslenyomatát mi-

lyen módszerrel tudjuk megjósolni. A nyelvi egység hosszától függően kétfé-
le megközelítést mutatunk be, amelyekben a közös pontot a TTF-modell fel-
használása jelenti. A TTF-modell ugyanis a nemen belül beszélőfüggetlennek 
tekinthető, tehát alkalmas a beszélőre jellemző módosító hatások kiszűrésére, 
így lehetővé teszi a formánslenyomatok korlátozott (nemtől függő) becslését. 
Az 5 betűt tartalmazó vagy annál hosszabb nyelvi egységek esetén a TTF-
modell közvetlenül szolgáltatja a formánslenyomat becslését. Az 1. ábrán 
például egy mondat formánslenyomatára (pontosabban annak becslésére) lá-
tunk példát, amelyet a férfi TTF-modell állított elő (az ábrán a hangidőtar-
tamok nem a beszédre jellemző adatokkal szerepelnek, hanem egységnyi, 
egyforma hosszúságú szimbolikus értékekkel). Ha a mondatban akár egyetlen 
hang is megváltozik, akkor a formánslenyomat is változni fog. 

A mondatok vonatkozásában a vizsgálati tér végtelen, hiszen bármilyen 
mondatra lekérhető a formánslenyomat. A mondatszintű F1, F2 formánsle-
nyomat tehát bármely mondatra elkészíthető a modellel, így annak adatai, il-
letve képi formája szemléltetésre, oktatásra, illetve összehasonlításos vizsgá-
latokra jól használható. A mondatnál kisebb, akár szószintű formánslenyoma-
tok becslései is előállíthatók a női vagy férfi TTF-modell segítségével, tehát 
például megadhatók egy szótár összes szavának a formánslenyomatai is (ki-
véve az 5 betűnél rövidebb szavakat). 

A formánslenyomatok becslésének másik megközelítése az 5 betűnél rövi-
debb nyelvi szakaszokra vonatkozik. Ha tehát hangok vagy hangkapcsolatok 
szintjén keressük a formánslenyomatot, akkor a TTF-modell csak közvetve 
használható ennek becslésére. Hogyan alkalmas mégis a modell erre? Úgy 
kell eljárnunk, hogy a vizsgált nyelvi egységet megelőző és követő hangok 
hangkörnyezeti elemeit elegendően tág intervallumban (minimálisan a máso-
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dik szomszédokig) variáljuk az összes elvileg lehetséges módon, majd min-
degyikre létrehozzuk a TTF-modellel a formánsmeneteket. Ezek átlaga fogja 
adni a nyelvi egység formánslenyomatának becslését. Azokban a speciális 
helyzetekben, amikor a hangkörnyezetekből nem minden esetet veszünk fi-
gyelembe, vagyis csak bizonyos rögzített hangkörnyezetekből származó for-
mánsmozgásokból számolunk átlagot, akkor a formánslenyomat környezet-
függő becsléseit kapjuk. Ez utóbbiakat használjuk fel a tág koartikulációs 
vizsgálatokban. 

A tág koartikulációs hatókör vizsgálatának nyelvi anyaga 
Tanulmányunk második részében a koartikuláció tágabb hatókörének szisz-

tematikus statisztikai vizsgálatával foglalkozunk a formánslenyomatok kör-
nyezetfüggő becsléseinek felhasználásával. A V0 magánhangzók F2-formáns-
lenyomatát vizsgáljuk V−2C−1V0C+1V+2 típusú hangsorozatokban. A vizsgá-
lathoz tehát logatomokat használunk, amelyeket vivő mondatba ágyaztunk. 
A vivőmondat szerkezete a következő: Sok V−2C−1V0C+1V+2k volna. A mon-
dat középső része változik minden egyes új vizsgálati minta esetében. Látha-
tó a vivőmondat szerkezetéből, hogy a vizsgálandó hangsorozatot a k hangok 
határolják. Ezt azért állítottuk így be, hogy a −3. és a +3. hang esetleges 
koartikulációs hatását a minimálisra csökkentsük. 

A szöveges bemenet összeállításához 9 magánhangzót (u, o, a, á, ö, ü, e, é, 
i) és 20 rövid mássalhangzót (b, p, d, t, z, sz, c, g, k, gy, ty, j, h, v, f, zs, s, cs, l, 
r) használtunk. Minden kombinációt számítva, összesen 291 600 féle beme-
neti szövegegység (vivőmondat) képezte a vizsgálat teljes anyagát. Így 
291 600 féle formánsmenetet generáltunk a TTF-modellel, melyek minde-
gyike tartalmazta a V0 formánslenyomatának környezetfüggő becslését. Ez 
lett a koartikulációs vizsgálatokhoz használt formánsmenetek adatbázisa, 
(amit más kutatásokhoz is fel lehet használni). A méréseink során ebből az 
adatbázisból választottunk ki mintacsoportokat és használtuk fel azok konkrét 
F2-adatait. 

A tág koartikulációs hatás vizsgálati módszere 
Alapvetően abból indulunk ki, hogy egy beszédhangnak két átmeneti fázi-

sa van. A V0 első felére hat az őt megelőző beszédhang és esetlegesen az azt 
megelőző is (előre hatás), a másodikra pedig az őt követő és esetlegesen az 
azt követő is (visszafelé hatás). E két átmeneti fázist egyszerre vizsgáljuk 
úgy, hogy a változtatandó paramétereket (hangok, amelyeket a bemeneti szö-
veggel adunk meg) tudatosan határozzuk meg a bemeneti szöveges vivőmon-
datban. A vizsgálatot a V0 hangban folytatjuk le, annak is a 10%-os pontjá-
ban (előre hatás vizsgálata esetén), illetve a 90%-os pontjában (visszahatás-
nál). Azt nézzük, hogy változik-e az adott pontban az F2 értéke a hangkör-
nyezet függvényében. Ha igen, akkor van koartikulációs hatás, ha nem, akkor 
nincs. A vizsgálattal kapcsolatosan a következő kérdések merülnek fel. Mely 
V0 esetén mutatható ki a tág koartikulációs hatás? Hogyan befolyásolja a C−1, 
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C+1 a tág hatást? A vizsgálatok végzésénél lépésről lépésre haladtunk előre, 
hogy egyértelműen értékelhessük az eredményeket. 

Eredmények 
A tág koartikulációs hatás statisztikai módszerrel történő vizsgálatára há-

rom elemzést végeztünk, hogy fokozatosan közelítsünk a beszédben előfor-
duló általános állapotokhoz. 

Az 1. mérésben olyan C−1, C+1-et választottunk, amelyik a legkevésbé be-
folyásolja a V0 második formánsát. Ez a g hang. A V−2 és V+2 pozícióba pedig 
az alacsony F2-jű u, illetve a magas F2-jű i hang került, így lehetőség nyílt a 
sarokpontok vizsgálatára (u-u, u-i, i-u, i-i párosítással). Tehát a 9 V0-t kombi-
náltuk az u és az i szélső hangokkal. Példa a V0 = a-ra alkalmazott 4 vivő-
mondatra: Sok (ugaguk, ugagik, igaguk, igagik) volna. Így minden V0 vizsgá-
latához négyféle F2-vonulat tartozik (2. ábra).  

 

  
2. ábra 

A tág koartikulációs hatás az a hangban egyrészről érvényesül, ha g hang 
fogja közre, hiszen találunk ellentétes irányú F2-vonulatot (bal oldal), más-

részről nem, ha gy hangok között van (jobb oldal) 

A vizsgálattól azt vártuk, hogy megtudjuk, mely V0-nál mutatható ki a V−2 

és a V+2 hangok értékelhető koartikulációs hatása, azaz hogy különbség mu-
tatkozik a V0 F2-vonulatok között attól függően, hogy mély-magas, illetve 
hogy magas-mély F2-jű a V−2 és a V+2. A 2. ábra bal oldali képe azt mutatja, 
hogy van tág koartikulációs hatás, ugyanis ilyen esetben a 4 görbéből kettő 
keresztezi egymást, a 10%-os és 90%-os pontokon pedig nagy frekvenciakü-
lönbség mérhető. A jobb oldali képen nincs tág koartikulációs hatás, ugyanis 
ha a magánhangzót a gy hang fogja közre, az F2-k vonulata egyirányú lesz 
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mind a négyféle esetben, a 10%-os és 90%-os pontokban pedig nincs nagy 
különbség.  

A tág koartikulációs hatás számszerű kimutatására a következő elvet al-
kalmaztuk. Kiszámítottuk a négy F2-vonulat 10%-os és 90%-os pontjának re-
latív szórását. Minél nagyobb a relatív szórás, annál nagyobb a tág 
koartikulációs hatás. A relatív szórások az 1. táblázat első két oszlopában ol-
vashatók le. A relatív elmozdulásokat is kiszámítottuk. Ehhez a referencia-
pontot a mért V0 négy F2-vonulatának 50%-os pontjában kiszámított átlag je-
lentette. Az ehhez mért relatív elmozdulásokat a 10% és 90%-os pontokban 
szintén közöljük az 1. táblázatban. 

1. táblázat: A V−2gV0gV+2 hangsorok V0 magánhangzójának tág 
koartikulációs hatásra való hajlama. Minél nagyobb a relatív szórás, annál 

nagyobb a tág koartikulációs hatás az F2-re 

 
Relatív szórás 

(%) 
Relatív elmozdulás 

(%) 

  V−2=u; V+2=u V−2=i; V+2=i V−2=u; V+2=i V−2=i; V+2=u 

gV0g 10% 90% 10% 90% 10% 90% 10% 90% 10% 90% 

u 8,2 4,9 0,6 −5,9 15,2 3,6 0,9 2,6 14,5 −4,8 

o 17,6 5,7 −8,4 −9,8 23,4 4,0 −7,0 −4,7 22,0 −2,8 

a 10,0 9,1 −7,5 −9,4 13,2 8,0 −4,4 5,8 8,7 −8,2 

á 10,7 3,8 2,0 −3,3 21,5 4,5 3,3 3,4 20,7 −1,7 

ö 8,9 7,0 −5,4 −13,1 13,8 2,3 −0,5 −1,3 10,1 −8,9 

ü 5,8 6,9 −9,4 −9,9 3,4 4,2 −5,7 2,0 0,3 −7,4 

e 10,6 6,1 −4,8 −7,7 14,6 6,5 −3,0 1,9 14,1 −2,1 

é 8,1 4,0 −7,3 −2,2 7,3 7,0 −6,1 2,1 7,2 5,0 

i 6,8 3,2 −8,1 −3,4 4,8 4,2 −6,6 1,9 4,0 0,1 

Átlag 9,6 5,6 −5,4 −7,2 13,0 4,9 −3,2 1,5 11,3 −3,4 

Nézzük meg példaként az u hangra kapott eredményeket és azok kiszámí-
tását. Látható, hogy az u magánhangzó 10%-os pontjában a relatív szórás 
8,2%. Ennek meghatározásához a V−2gugV+2 hangötös 4 különböző F2-vonu-
latában előforduló 10%-os pontot használtuk fel, melyek szórását és átlagát 
számoltuk ki. Ezek hányadosa a relatív szórás, melyet most százalékos for-
mában értelmezünk. A relatív szórások alkalmasak a 10%-os és 90%-os pon-
tokban megvalósuló koartikulációs hatás összehasonlítására. A 8,2% relatív 
szórás mellett a 90%-os pont 4,9%-os relatív szórása azt mutatja, hogy a hát-
rahatás kisebb mértékű, mint az előrehatás. 

A többi magánhangzó esetére a számadatok értelmezése hasonló módon 
történik. Kimondható, hogy általánosságban az előrehatás nagyobb mértékű 
változást okoz, mint a hátrafelé történő hatás. Ezt a relatív szórások átlaga is 
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kifejezi, amely minden magánhangzóra vetítve az előrehatásnál 9,6%, a hát-
rahatásnál 5,6%. A táblázatból leolvasható az is, hogy a két hatás közötti kü-
lönbség magánhangzónként eltérő.  

Az 1. táblázatban szereplő relatív elmozdulások további részleteket árulnak 
el a tág koartikulációs hatás erősségéről, mert a 10%-os és a 90%-os pontok 
elmozdulását mutatják az átlagolt 50%-os ponthoz képest. Az u magánhang-
zó esetében a 10%-os pontban az ugugu hangötösben a formánslenyomat 
becsléseként megkapott formánsmozgás relatív elmozdulása 0,6%. Ennek ki-
számításához a már említett 4 formánsmozgás 50%-os pontjának átlagát 
számoltuk ki (F250%, átlag), majd az ugugu 10%-os pontjában a formánsfrek-
vencia értékét (F210%, ugugu). A relatív elmozdulás: (F210%, ugugu – F250%, át-

lag) / F250%, átlag, amelyet szintén százalékos formában értelmezünk. A 0,6%-os 
érték azt mutatja, hogy az F2 kissé fentebb helyezkedik el a 10%-os pontban 
az átlaghoz képest, de ez még az átlaghoz nagyon közeli értéket jelent. 

Az 1. táblázatban szereplő relatív elmozdulások alapján az F2-menetek 
formáját is meg tudjuk határozni a pozitív-negatív számok értelmezésével. 
Például az ugagi hangsorban az a F2-je egyértelműen felfelé mozog a hang 
teljes terjedelmében (−4,4-tól 5,8-ig, azaz a modell számadatai szerint 
1076 Hz-től 1189 Hz-ig). Az ugagu hangsoréban pedig mind a 10%-os pont, 
mind a 90%-os pont az 50%-os pont (1049 Hz) értéke alatt van (−7,5;−9,4, 
azaz 1032 Hz, 1016 Hz), tehát feltételezhetően enyhén domború alakú a vo-
nulat. A tág hatás miatt tehát az a hang 90%-os pontján 173 Hz különbség 
mutatkozik az ugagi kontra ugagu hangsorok összehasonlítása során. A tág 
koartikulációs hatás ezeken felül hat a magánhangzó tiszta fázis részére is 
(50%-os pont), azt határozottan mozgatja (lásd a 2. ábra bal oldali képe). Az 
1. táblázatból leolvasható az is, hogy esetenként csak az egyik irányba való-
sul meg a tág koartikulációs hatás. Konkrétan az é hang ilyen, az előrehatás 
megvalósul (ugégu 10% −7,3; igégu 10% 7,2), a visszafelé történő hatás vi-
szont nem (lásd a 90%-os pontot) (3. ábra). 

Az 1. mérés tehát választ adott arra, hogy a V−2gV0gV+2 hangsorozatokban 
melyik V0 esetén milyen mértékű a tág koartikulációs hatás. A legnagyobb az 
o-ban, a legkisebb, azaz gyakorlatilag nincs az é, valamint az i hangoknál. 

A 2. mérés célja: meg akartuk tudni, hogy a C−1, C+1 képzési helye (módja) 
hogyan befolyásolja az 1. vizsgálat eredményét, vagyis hogy melyik mással-
hangzó gátolja, vagy segíti a tág koartikulációs hatás kialakulását. Csak a 
C−1, C+1 hangokat változtattuk az ajkaktól a gége irányába, azaz b-b, d-d, gy-
gy hangokkal az 1. mérés szerint folytattuk le a vizsgálatokat. Példaként lás-
suk a további 12 vivőmondatot az u-ra ebben a vizsgálatban: Sok (ububuk, 
ububék, ébubuk, ébubék) volna. Sok (ududuk, ududék, éduduk, édudék) volna. 
Sok (ugyugyuk, ugyugyék, égyugyuk, égyugyék) volna. Az eredményeket a 2–
4. táblázatokban adjuk meg. 
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3. ábra 

Az F2 alakulása az é hangban a tág koartikuláció függvényében. Csak a V−2 
előrehatása számottevő (10%-os pont), a V+2-nek nincs hatása 

2. táblázat: A V−2bV0bV+2 hangsorok V0 magánhangzójában létrejövő tág 
koartikulációs hatás mérési adatai 

 
Relatív szórás 

(%) 
Relatív elmozdulás  

(%) 

  V−2=u; V+2=u V−2=i; V+2=i V−2=u; V+2=i V−2=i; V+2=u 

bV0b 10% 90% 10% 90% 10% 90% 10% 90% 10% 90% 

u 7,7 4,1 −2,6 −4,4 11,1 4,0 −2,3 2,3 10,5 −3,0 

o 5,2 4,0 −3,3 −5,3 7,2 3,0 −2,0 1,1 5,3 −4,1 

a 4,2 5,8 −4,5 −4,8 3,7 6,7 −4,2 4,7 1,8 −3,8 

á 6,1 2,0 −11,5 −1,8 −0,4 2,5 −11,1 1,6 −0,9 −0,9 

ö 3,0 4,2 −3,2 −8,1 4,0 0,4 −0,4 −0,8 1,5 −6,5 

ü 4,0 2,2 −8,4 −5,3 −0,7 −0,1 −7,4 −1,5 −1,3 −3,5 

e 5,7 4,6 −9,6 −6,6 2,1 3,9 −7,4 0,8 0,3 −3,1 

é 6,1 3,6 −13,5 −6,8 −1,5 1,9 −11,8 −1,9 −3,0 −3,2 

i 1,4 0,3 −6,9 −1,3 −4,7 −1,7 −7,2 −2,0 −4,6 −1,4 

Átlag 4,8 3,4 −7,1 −4,9 2,3 2,3 −6,0 0,5 1,1 −3,3 
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3. táblázat: A V−2dV0dV+2 hangsorok V0 magánhangzójában létrejövő tág 
koartikulációs hatás mérési adatai 

 
Relatív szórás 

(%) 
Relatív elmozdulás 

(%) 

  V−2=u; V+2=u V−2=i; V+2=i V−2=u; V+2=i V−2=i; V+2=u 

dV0d 10% 90% 10% 90% 10% 90% 10% 90% 10% 90% 

u 5,9 1,1 12,2 4,1 22,5 6,6 12,1 4,8 22,4 5,2 

o 6,4 4,3 −1,1 −4,6 12,0 4,3 1,0 2,9 9,6 −2,8 

a 6,2 4,9 −2,5 −6,0 10,3 4,4 −0,4 2,1 7,7 −3,7 

á 4,0 2,3 −0,7 −1,7 6,9 3,1 0,0 1,8 6,1 −0,9 

ö 8,0 3,3 −5,7 −3,0 8,5 3,9 −5,4 −1,3 8,0 2,8 

ü 4,6 1,3 −3,7 0,5 4,5 3,5 −3,4 1,6 4,4 2,7 

e 4,4 2,6 −4,5 −3,8 4,4 2,6 −2,9 −0,5 3,0 −0,3 

é 2,1 0,8 −6,2 −4,1 −2,6 −2,6 −6,0 −3,3 −2,4 −2,3 

i 1,4 0,9 −5,8 −2,7 −3,0 −1,2 −5,3 −1,2 −3,4 −2,6 

Átlag 4,8 2,4 −2,0 −2,4 7,1 2,7 −1,1 0,8 6,1 −0,2 

4. táblázat: A V−2gyV0gyV+2 hangsorok V0 magánhangzójában létrejövő tág 
koartikulációs hatás mérési adatai 

 
Relatív szórás 

(%) 
Relatív elmozdulás 

(%) 

  V−2=u; V+2=u V−2=i; V+2=i V−2=u; V+2=i V−2=i; V+2=u 

gyV0

gy 10% 90% 10% 90% 10% 90% 10% 90% 10% 90% 

u 1,6 0,7 34,9 0,8 37,6 0,4 34,7 −0,1 37,7 1,6 

o 7,2 2,8 10,7 −1,7 24,3 5,2 12,1 2,3 23,2 1,4 

a 2,4 1,8 9,0 −1,0 13,7 2,4 10,0 2,1 13,3 −0,7 

á 1,5 2,9 12,1 −0,5 15,7 4,8 13,8 4,7 14,6 −0,1 

ö 4,4 1,9 4,6 −1,2 11,9 0,6 4,2 −2,4 12,3 1,9 

ü 1,2 1,3 7,3 −1,0 5,9 0,6 7,9 1,3 5,4 −1,5 

e 2,2 1,3 1,1 −1,1 5,6 2,1 2,1 1,0 5,0 0,4 

é 2,7 1,4 −1,8 −2,4 3,1 0,2 −1,2 −2,1 3,2 0,2 

i 2,1 2,2 −3,4 −3,3 1,3 1,4 −1,8 0,3 0,1 −2,1 

Átlag 2,8 1,8 8,3 −1,2 13,2 2,0 9,1 0,8 12,8 0,1 

A 2. táblázat szerint a bilabiális zárhang esetén kisebb az általános előreha-
tás mértéke (átlag: 4,8%), mint a veláris esetében volt (átlag: 9,6%). A legér-
zékenyebb erre a hatásra az u (7,7%), a legérzéketlenebb az i (1,4%). A előre-
hatás itt is jelentősebb a hátrahatásnál. 
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A dentialveoláris zárhang (3. táblázat) is csökkenti a tág koartikulációs ha-
tást (előrehatás átlagosan 4,8%; visszahatás 2,4%). A legérzékenyebb az ö 
hang (8,0%; 3,3%), azonban itt is csak az előrehatás a számottevő. Összeha-
sonlítva ezt az 1. táblázat 9,6% és 5,6% értékeivel látható, hogy erősen csök-
kentett hatásról van szó, vagyis az F2 mozgatása kismértékű. 

A 4. táblázat szerint a palatális zárhang gyakorlatilag teljesen megakadá-
lyozza a tág koartikulációs hatás létrejöttét a V0-ban (2,8% és 1,8% átlago-
san), önmaga annyira stabil hang a koartikulációban, hogy teljesen magához 
illeszti a környező hangokat (vagyis a V0 F2-je nem mozdul el számottevően). 
Kizárólag az o (7,2% és 2,8%) és az ö (4,4% és 1,9%) hangoknál mutatkozik 
meg enyhe tág hatás. Hasonló blokkoló hatása van minden palatális hangnak. 

A 2. mérés választ adott arra, hogy a V0 közvetlen szomszédságában lévő 
mássalhangzók különböző mértékben befolyásolják a tág koartikulációs hatás 
kialakulását, a palatális mássalhangzó viszont teljesen leblokkolja a V−2 és 
V+2 hatását. 

A 3. vizsgálatban tovább bővítettük a 2. mérés gondolatát és a négy ko-
rábbi C−1 és C+1 kombinációit vizsgáltuk a V0 szomszédságában a V−2, V+2 
függvényében. Ezzel közelebb kerültünk a valós hangsori helyzetekhez. A 4. 
ábrán a V0-formánslenyomatok bemutatásával érzékeltetjük, hogy az a hang 
esetében hogyan alakulnak a tág koartikulációs hatások a korábban is ábrá-
zolt, négyféle F2-vonulatokban a C−1, C+1 függvényében. Az ábra jól mutatja, 
hogy a b és g kombinációk esetén határozottabban jön létre a tág koartiku-
lációs hatás, mint a d-vel való kombinációkban. A palatális mássalhangzó 
pedig minden esetben megakadályozza (vagy csak az egyik oldalon, vagy 
mindkettőben) a V−2, V+2 hatásának kialakulását.  

Összegezve a három mérést azt mondhatjuk, hogy az együttes eredmények 
alapján ezután már jól jósolhatók más hangkapcsolatokban is a tág koartiku-
lációs hatások. 

Következtetések 
A TTF-modell által előállított formánsmenetek jellemzőek a mondatokra, 

így azok referenciaként is használhatók a magyar beszédre vonatkoztatva. 
A koartikuláció tágabb hatókörét jól lehet jellemezni az alkalmazott statiszti-
kai módszerrel. A V−2C−1V0C+1V+2 szerkezetű hangkapcsolatokra létrehozott 
formánsmenet-adatbázis a jelen kutatáson felül más kutatások kiszolgálására 
is alapot jelenthet. A vizsgálatainkkal statisztikailag igazoltuk a koartikuláció 
tágabb hatókörét, azaz számszerűleg is kimutattuk a V−2 előrefelé hatását, il-
letve a V+2 visszafelé hatását a V0-ra. Ezzel a hipotézist igazoltnak tekinthet-
jük. Általánosságban az előrehatás nagyobb mértékű, mint a hátrafelé hatás, 
és mindkettő leginkább az o, a hangokban lép fel. A C−1, C+1, mint közvetlen 
szomszéd hatásának vizsgálata kimutatta, hogy a legjobban a veláris mással-
hangzókon keresztül hat a V−2, illetve V+2, a legkevésbé pedig a palatális 
mássalhangzó engedi meg a tág koartikulációs hatás kialakulását. Eredmé-
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nyeink szerint a tág koartikulációs hatás akár több száz Hz-nyi eltérést is 
okozhat a V0 F2-vonulatában. 

 
4. ábra 

Az a hang F2-inek alakulása a C−1 és a C+1 mássalhangzók függvényében a 
korábbi négyféle V−2, V+2 kombinációban. Ahol egymást keresztező F2-

vonulatok láthatók, ott határozott tág koartikulációs hatás van 

A téma teljes vizsgálata még számos lehetőséget kínál. Ehhez rendelkezés-
re áll a létrehozott koartikulációs formánsmenet-adatbázis is. A nagyszámú 
mérés elvégzését megkönnyítette a TTF-modell használata, ugyanis nem kel-
lett nagytömegű hangfelvételt készíteni, adatolni és adatokat rendszerezni. 
Kihasználtuk a modell azon előnyét, hogy bármilyen hangkapcsolatra képes 
formánsmenetet adni (logatomra is). A további kutatás tere tág, és sokféle 
más szempont szerinti mérés is elvégezhető, ami túlmutat e tanulmány kere-
tein. Mérhetők például a zöngés-zöngétlen mássalhangzókra vonatkozó 
koartikulációs egyezőségek, vizsgálhatók az azonos képzési helyű mással-
hangzók hatásai, ellenőrizhetők korábbi, természetes beszéd alapú mérések. 
Ez utóbbi lehetőséggel élve ellenőriztük saját korábbi mérésünk eredményét 
a természetes beszédben vizsgált orV+2 hangkapcsolat o hangjának F2 90%-
os pontjára (Abari-Olaszy 2015). A mérést a TTF-modellel az ugoru, ugori 
logatomokkal végeztük el. Az eredmény szerint az o F2-jének 90%-os pontjá-
ban 139 Hz különbség van a két eset között: F2 = 1010 Hz (ugoru), 1149 Hz 
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(ugori). A V+2 tág koartikulációs hatását te-hát a modell is kimutatja. A jelen 
tanulmányban elvégzett mérések egy-egy részlete megismételhető (a vivő-
mondat beírásával) a TTF-modell internetes változatával: http://magyarbeszed. 

tmit.bme.hu/ttf/. 
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A szerzők köszönetüket fejezik ki Csapó Tamás Gábornak (BME TMIT), aki hathatós 
segítséget nyújtott a 291 600 formánsmenet elkészítésében. 

General formant representation of Hungarian and coarticulation effects 
in a broader scope 

A new, general, statistically based formant representation model is introduced 
for Hungarian. The coarticulation research can be supported using this model. 
The coarticulation is examined in a broader scope, i.e., in V1C1V0C2V2 se-
quences where the influence of V1 and V2 is measured on V0. Based on the 
examination of 291,600 types of such sequences the results show that coar-
ticulation effects in a broader scope than the neighbouring speech sounds in 
the case of certain sound combinations. 




