
Részletek Vicsi: Beszédkommunikáció jegyzetből 
 

1. Hangok paraméterei a Hangtérben 

Hangnyomás 

A hangforrás a légnemű és folyékony közegben – aránylag egyszerűen követhető fizikai folyamattal – 
nyomásingadozást kelt. Ez a nyomásingadozás igen kicsi és a légköri (sztatikus) nyomás értékére 
szuperponálódik, vagyis annak hangfrekvenciás ingadoztatásában nyilvánul meg. Az időbeli változás tehát  
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alakban jelentkezik, ahol a hangot kifejező második tag valamilyen nyomásváltozást lejegyző berendezéssel 
ugyan rögzíthető, de amelynek időbeli középértéke zérus: 
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Az arány  és p(t) csúcsértéke között normális beszéderősség esetén egymilliomod, a szokásos legerősebb 
zajok mellett még mindig egytized rész. 
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Maga a p(t) függvény tartalmazhat periódusos és statisztikusan ingadozó elemeket, de az ún. alapzajtól 
eltekintve véges ideig tart és rendszerint berezgési és lecsengési elemekkel is rendelkezik. Tehát matematikailag 
rendkívül bonyolult függvény. Ezért a megismerés formája rendszerint nem az időbeli lefolyás rögzítése, hanem 
az időbeli négyzetes középérték, 
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megállapítása. A négyzetes középérték mérése nemcsak fizikai kényszer, hanem egyben biológiai is. A fül 
ugyanis sokféle elemző és értékelő tevékenység során saját négyzetes jelleggörbéjét is kihasználja és a (42) 
szerinti négyzetes középértéket, az ún. effektív értéket érzékeli. Tárgyalásaink során hangnyomáson (p) mindig 
effektív hangnyomást értünk.  

 A hangtér teljes jellemzésére egyedül a hangnyomás nem elegendő. Vagy még egy téradatot, vagy a 
hangtér „impedanciáját” ismernünk kell hozzá. Szabad térben haladó síkhullámok esetén a térösszefüggések 
egyszerűen fejezhetőek ki:  
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és a fázisban nincs eltérés; 
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   és szintén fázisban marad; 
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   és 90◦-ot késik; 

a gyorsulás: a = vω 

  és 90◦-ot siet. 

 

Az összefüggésekben a pc kifejezés (a közeg nyugalmi sűrűsége és a terjedési sebesség szorzata, 
egysége: a közeg valós impedanciája, akusztikai 
keménysége. Síkhullámok esetén valós érték, ami méréstechnikai szempontból igen nagy szerencse. 

)//)/( 32 MKSRaylmNsmPassmkg ===

Néhány nyomásérték összehasonlításként: 

sztatikus nyomás  → 1 atm ∼ 105 Pa 

beszéd nyomásingadozás  → 10-2 10-1 Pa 

hallásköszöb →  Pa 10 2 -5⋅

fájdalomküszöb → 20 Pa 

 

Teljesítmény, hangintenzitás, energia 
 

A hangtér megismeréséhez többféle méréssel is eljuthatunk. Mégis a hangnyomás mérése vált 
általánossá és szinte egyeduralkodóvá. Ennek nemcsak az az oka, hogy a legjobb és legpontosabb hangfölvevők 
a kondenzátormikrofonok, amelyek tudvalevőleg nyomásra érzékenyek. Ezenfölül előny, hogy a hangnyomás 
mindenfajta hullámtípus esetén azonos összefüggésben van a hangintenzitással, míg a részecskesebesség csak 
síkhullámok esetén szolgálhat hasonlóan egyértelmű összefüggést. Végül fontos szempont az is, hogy a fül - 
szélsőséges esetektől eltekintve – szintén a hangnyomást érzékeli.  

A hangforrás elsődleges adata a hangteljesítménye: a teljes térbe az időegység alatt aki sugárzott 
energiája. A hangteljesítmény tehát független attól, hogy hol végezzük a mérést, de meghatározáshoz sok mérést 
kell végezni. A hangteljesítmény „mennyiségi”, tehát összegező adat: az elemi értéknek, a felületegységre eső 
teljesítménynek, vagyis az intenzitásnak a sugárzó körüli teljes gömbfelületen vett integrálja. Ha a forrás 
történetes síksugárzó, a távolságtól függetlenül mindig ugyanakkora felületen jelenik meg a hangenergia, vagyis 
az intenzitás nem függ a távolságtól. Pontszerű, minden irányban egyenletesen sugárzó forrás teljesítményének 
felületi szétterjedése a távolság négyzetével növekszik. Tehát általában 

 

∫∫ =WIdF            

vagyis a szabadon haladó síkhullám esetén  
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gömbhullám esetén pedig  
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az intenzitás és a teljesítmény közötti összefüggés.. 

A hangmérés technikájában azonban bőven akadnak olyan feladatok is, ahol állóhullámú térben, vagy 
statisztikus energialeoszlású térben kell a téradatokat meghatároznunk. Például csövekben az előbbi, zárt 
terekben az utóbbi térszerkezet az uralkodó. Állóhullámú térben tökéletes visszaverődés esetén a nyomási 



csomópontokban zérus, a legnagyobb nyomásingadozási helyeken kétszeres effektív hangnyomás volna 
mérhető. A valóságban azonban ez nem lehetséges (elnyelés a határfelületen és a közegben), ezért csak a 
legnagyobb és legkisebb nyomásértékek határozhatók meg.  
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összefüggés szerint az intenzitásnak szoros és közvetlen kapcsolata van a hangnyomással, ami a tér rugalmas adatai szerint változik. 
Másrészről az intenzitás a teljesítménnyel rokon fogalom, tehát a hangforrás sajátja. Ezért értéke a tér rugalmassági adatival nem változhat. A 
fontos összekötő kapocs maga a rugalmas hangvezető közeg. Valamely határfelületen áthatoló hangenergia értéke kis távolságon belül nem 
változik, tehát az intenzitás sem. Viszont a hangnyomás az akusztikai keménység megnövekedésével szintén növekszik. Levegőből vízbe 
hatoló hangenergia nyomása 58,6-szeresére nőhetne, ha az energia valóban be tudna hatolni. Ugyanis 15◦C-ra vonatkoztatott akusztikai 
keménységek hányadosa 417,3:1 435 000. Csakhogy az energia merőleges beesésekor – egyéb veszteségektől eltekintve – csak részben hatol 
be az új közegbe. Ha a számításokat elvégezzük, végül is a vízbe került hangenergia hangnyomása 40.8-szer lesz akkor, a mint a levegőben 
volt. Természetesen ugyanilyen arányban csökken a részecskesebesség (transzformátorhatás.)  

Nem ilyen goromba az eltérés, ha a levegő fizikai paraméterei változnak meg. Kékestetőn nyári melegben a levegő akusztikai 
keménysége mintegy 16%-ot csökken, tehát azonos teljesítményű hangforrás 8%-kal kisebb hangnyomást létesít, mint normál állapotban. A 
megszólaló hang tehát valamivel halkabb lesz.  

Hogyan áll ez a kérdés a hangnyomás és hangteljesítmény alapértékeinek viszonyában? A hangteljesítményt és a hangintenzitást 

 W alapértéktől szoktuk számítani, a hangnyomást viszont  Pa-ra vonatkoztatjuk. A z alapértékekre is fenn kell állnia, 
tehát 
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amiből .400/40000 RaylSImPasc −==ρ  Ez az érték durván 7%-kal tér el a szabványos normál állapotú adattól (428, 6 

Rayl). Az eltérés nem olyan nagy, hogy méréskor a szokásos hibák mellett számításba kellene vennünk. Annyit mindenesetre 
megjegyezhetünk, hogy legtöbb mérőműszerünk alappontja normálállapotnak megfelelő akusztikai keménység figyelembe vételével van 
rögzítve és hangnyomásmérésre hiteles.  

Összefoglalás: 

energiaáramlás 

energia → hangrezgések mechanikai energiája  

egy adott térrészre igaz 

hangnyugössz EEE =−  

hangenergia-sűrűség: 
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 [Ws/m3] 

E [Ws/m3], c [m/s], 

ρ  [kg/m3], p [N/m2] 

hangenergia továbbítása → hangsugárzás 

hangteljesítmény (P): a hangforrás körüli képzett gömbfelületen időegység alatt átáramlott összes 
energiamennyiség [Watt] 

hangintenzitás (I): egységnyi felületen merőlegesen időegység alatt átáramlott energia [W/m2] (20. ábra) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
                                                                                   20. ábra  
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c⋅ρ  = akusztikai keménység 

A teljes hallástartomány dinamikában és frekvenciában a 21. ábrán látható. 
 
 

 

 

Példák:   

Decibel érték – színérték 

(Pitel, 1996)
21. ábra
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 több nagyságrend átfogás. 

A könnyebb kezelhetőség miatt bevezették a szintértékek használatát: 
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Példák 

1. Mekkora a hangos beszéd átlagos intenzitásszintje? 

Hangos beszéd 10-6 W/m2 intenzitású. 
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2. Hangforrás teljesítménye W , szeretnénk a szintet 28 dB-lel emelni. Mekkora lesz az új 
hangforrás teljesítménye? 
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3.   10db 60dB intenzitásszintű hangforrás szól egyszerre. Mennyi az össz intenzitásszint?  

dB1010lg10 =   .        Az összintenzitásszint   70dB. 



 

 2. Összetett rezgések frekvenciaelemzése 

Fourier-féle elemzési módszer  
 

A részrezgésekre bontás egyik matematikai módszere a Fourier féle elemzési módszer. 

Fourier tétel – bármely periodikus, de nem szinuszos rezgés felbontható olyan szinuszos rezgésekre, amelynek 
frekvenciái az alaphang egészszámú többszörösei. 

Jelentősége azért van, mert a tudomány mai állása szerint még az a vélemény, hogy a fül is harmonikus elemzést 
végez.  

Tehát a fül felbontja a harmonikus rezgést szinuszos rezgésekké, e sorozatot érzékeli hangnak. Egységes 
hangbenyomás érzete alakul ki az észlelőben. 

Eltérő fázis (5. g, h, i ábrák) hat az eredő hang geometriai alakjára, de a hallószervünk fázisérzéketlen! 

Különböző fázisú, de azonos amplitúdójú és frekvenciájú részhangok összességét azonosnak halljuk. 

A kétfülű hallás lehetőséget ad a fáziskülönbség érzékelésére, de ez a jelenség különbözik a fent említettektől, a 
fáziskülönbség itt a két fülbe jutó hangrezgés közötti időkülönbséget jelenti, amelynek az irányhallásban van 
nagy szerepe.  

Fourier elemzés során az időfüggvényeket frekvencia függvényekké alakítjuk át. 
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diszkrét rezgések ak bk amplitúdóit és fázisát a Fourier együtthatók adják meg 
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időben korlátozott jelek: DFT (22. ábra) 

A beszédelőállítási folyamat, a hangképzés folytonos és időben változó jelet állít elő, amelyben tranziens, quazi-
stacioner, impulzusszerű jelek váltakozva követik egymást. Az elemzést ezért mindig egy meghatározott 
időintervallumban kell elvégeznünk.  

 



 

 

22. ábra 

 



 

 

Az elemzési ablak szélessége meghatározza a DFT összetevők távolságát. 

23. ábra 



Az ablakszélesség: 

tNTF ∆⋅=  (23. ábra) 

A DFT összetevők ∆ω távolsága: 

FT
πω 2

=∆  

Finom frekvenciafelbontáshoz hosszú időablakra van szükség, a pontosabb időbeli követéshez viszont az 
ablakszélességet rövidre kell választanunk. A TF · ∆ω = állandó érték.  

A beszédelemzési technikában szokásos TF:  

 

TF = 25 ms ablak 40 Hz felbontás 

TF = 100 ms ablak 10 Hz felbontás 

 

A TF  időablak formája is befolyásolja a létrejövő spektrumot. A 22 ábrán pl. a derékszögű időablak spektruma 
lényegesen zajosabb, mint a Haun ablak alkalmazásával kapott színkép.  

 

Fourier integrál 

gondolatkísérlet: egy jel T0 periódusidejét a végtelenhez közelítjük. 

T0 → ∞  

∆f → 0 

periodikus jelekből → nem periodikus jelekre áttérés 

vonalas spektrum helyett elkent spektrum jön létre 
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Teljesítménysűrűség spektrum 
zajjelenségek, zajjal zavart harmonikus jelenségek elemzésére (24 ábra) 
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Az “a” hang teljesítmény spektruma a 26. ábrán látható, a c. példa.  



 
24. ábra A teljesítményspektrum meghatározása digitális feldolgozórendszerrel 

a
25 ábr



Spektrum: a jel meghatározott időintervallumban mért színképi teljesítmény eloszlásfüggvény. 

Spektogram: a színképi teljesítmény eloszlásfüggvény időbeli változását adja 

 

 

 

A beszédfolyamat akusztikai jellemzői 

. A beszéd, mint összetett akusztikai jelzés 
 

A beszéd, tekintettel a szavak közötti szünetekre, voltaképpen különálló rezgések sorozata. Ezeket a 
rezgéseket bonyolult, összetett és koordinált fiziológiai működéssel hozzuk létre. De nemcsak létrehozását 
tekintve összetett folyamat a beszéd, hanem megjelenési formája is mutatja az összetettséget, tehát akusztikailag 
is összetett jelnek, jelsorozatnak tekinthetjük. 

Ha a beszéd nem lenne egyéb, mint az írásjelek hangos megjelenési formája, akkor nem éreznénk 
kifejezőbbnek, elevenebbnek a nyomtatott, vagy írott betűnél. A beszéd által hordozott mondanivaló minőségileg 
különbözik az írott szóalakokkal kifejezett fogalmi jellegű tartalmaktól. A beszédben kifejezésre jutó, fogalmi 
szintet el nem érő érzelmi, hangulati jellegű információnak a megvalósulását a komplex természetű akusztikai jel 
teszi lehetővé. 

Milyen paraméterekkel jellemezhetjük a beszédet, mint komplex akusztikai jelet?  
1. A beszéd összetettségének egyik,jellemzője, beszédintenzitás, beszédteljesítmény, 

legtöbbször szintben mérve [dB]. Mivel az intenzitásszint a beszédfolyamatban állandóan 
hullámzik, meg kel különböztetnünk az átlagos intenzitásszintet az intenzitásszint 
csúcsoktól. A beszédintenzitás szintet a folyamatos beszéd valamely időközre 
vonatkoztatott effektiv értékével jellemezzük. Az időköz mértéke szerint 
megkülönböztetünk pillanatnyi és hosszabb időközre vonatkoztatott átlagos értéket.  

2. A beszédfrekvencia [Hz], amely a folyamatos beszéd átlagos alapfrekvenciáját jelenti, 
férfiaknál 100-200 Hz, nőknél 150-300 Hz. A beszéd hangmagasságának változásai a 
mondatok dallamformáit alakítják ki. Minél több emócióval telített a beszéd, annál jobban 
érvényesül benne a melodikus elem. 

3. A beszéd akusztikumának fontos jellemzője a beszédszínkép, amely a frekvenciaösszetevők 
intenzitásszintjeinek összessége. A beszédhangok jellemzői, de a megváltozott színkép 
tükrözője lehet a beszélő állapotának. A beszédszínkép jellemzi a beszélőt; meg tudjuk róla 
ítélni, hogy férfi, nő, vagy gyermek beszél-e, fiatal-e, vagy öreg, stb. 

4. Az időtartam, tempó és szünetek összefüggésben vannak a beszélő egyén karakterével, 
vagy érzelmi állapotával. De van logikai funkciójuk is. Kiemelik a nyomatékos 
mondanivalót, felhívják a figyelmet valami olyan értelmezésre, amit a szó önmagában nem 
fejez ki.  

  

A beszédben az akusztikai összetevők a legváltozatosabb módon kombinálódnak, s lehetővé teszik, 
hogy a beszéd, mint komplex akusztikai jelzés az árnyalt és differenciált közlés eszköze legyen. 

A beszédhangok frekvenciái kb. 70 Hz-től 10 000 Hz-ig terjednek. A legnagyobb teljesítményt az 500 
Hz körüli összetevők hordozzák.  

Ha 400 Hz alatti frekvenciákat levágjuk, az energia fele, ha 800 Hz-ig vágjuk, az energia negyedrésze 
marad meg. A magas hangok levágása az energiát csak kismértékben csökkenti.  

A beszédproduktumban az energia nagyobb része a magánhangzókhoz kapcsolódik. Szavakról felvett 
hangnyomásgörbéken a magánhangzók mindig nagyobb teljesítményértéket mutatnak. 

Ha a beszélő megemeli a hangját, hangosabban beszél, általában a frekvenciaösszetétel is megváltozik. 
A nagyobb frekvenciájú hangok nagyobb mértékben erődösnek fel, mint a kis frekvenciájúak.  



Nyelvi jelentéssel bíró akusztikai produktum, számos nem nyelvi jelentést hordozó 

információval                                                                                                                         

 

Beszéd igen erősen redundans 

Informació több síkon: 

Beszedhang szintű leírás      -     szegmentális szerk. 

Szó, mondat szintű leirás      -     szupraszegmentális szerkezet 

 

Az érzelmek (harag, izgalom, öröm, panasz, csodálkozás, gyengédség, ijedtség, stb.) szintén jelentősen 
befolyásolják a hang fizikai paramétereit.  

 
A beszédszínkép 

 

A beszéd pillanatról pillanatra változó alapfrekvenciájú, intenzitású és színképi eloszlású hangjelek 
egymásutánja. A hangközvetítés, a beszédérthetőség, a beszéd akusztikai jellegének megállapítása céljából 
szükséges megismernünk a beszéd egészére jellemző színképi eloszlást. Milyen frekvenciájú és amplitúdójú 
hangok dominálnak a beszédben? Milyen a részösszetevők viszonya a beszédben? Ezekre a kérdésekre akkor 
tudunk feleletet adni, ha ismerjük a beszédszínképet. Mi a beszédszínkép? A beszédszínkép a beszédben 
előforduló hangok átlagos színképi eloszlást tünteti fel az amplitúdó és a frekvencia függvényében. A 
beszédszínkép megállapításához „beszédzörejt” teremtünk, amely nem más, mint sok beszélő beszédéből kapott, 
homogén eloszlású, időben állandó színképű zörej. A beszédszínkép megállapítására alkalmas módszer 
kidolgozása Tarnóczy Tamás nevéhez fűződik (Tarnóczy, 1970, 1971). Az elemzés alapjául szolgáló zörejt több 
személy egy időben lefolyó, különböző szövegű beszédének együttes hangzása teremti meg. A beszédzörejről 
kapott beszédszínkép a kísérleti személyek ejtésének átlagos színképi eloszlását mutatja. (31. ábra) 

 

31. ábra 



 

A beszédszínkép meghatározásához a következő módszert használják: 

A legtöbb esetben 10 személy olvas fel folyamatos szöveget 10 mikrofonba. A mikrofonok áramát 
felerősítve, egyetlen szalagra veszik fel a hangkeveréket. A szalagot visszajátszva egyetlen beszédzajt lehet 
észlelni, amelyet elemzési módszerekkel vizsgálnak. A magyar hangképzésből eredő átlagos beszédszínképet 
Tarnóczy vizsgálatai alapján ismertetjük. A 62 személy beszédéről készített átlagos színképet  ábra mutatja be.  

A férfiak beszédében három amplitúdócsúcs emelkedik ki az első 100 Hz-en, a második 260-270 Hz-
en, a harmadik 510 Hz-en jelentkezik. A nők beszédében két energia csúcsot vehetünk észre: az első 200 Hz-en, 
a második 510 Hz-en jelentkezik.  

 

 

 

3. Szegmentális szerkezet 

Egy beszédhang akusztikai tulajdonságait a gerjesztés típusa és a képzés helye (a 

hangképző csatorna állapota ) együttesen határozzák meg. Ehhez járul még a száj 

sugárzási ellenállása. 

 
 
4. Szupraszegmentális elemek  

fizikai paraméterei, észlelésbeli viselkedésük, és nyelvi megnyilvánulásuk 
 

Hallgatólagosan a hangsúlyt a hangerővel, a dallamot a hangmagassággal, a beszédtempót az 
időtartammal, a szünetet pedig az artikuláció hiányával hozzák összefüggésbe. A helyet azonban az, hogy a 
különböző nyelvekben a hangrezgést jellemző fizikai paramétereknek más-más arányú keverékei jelennek meg 
ugyanannak a prozódiai elemnek a képviseletében. Pl. az orosz hangsúly előidézésében nagyobb mértékű az 
időtartam részesedése, mint a másik két hangtulajdonságé. Ugyanakkor a francia hangsúly észlelésében a 
hangmagasság a döntő tényező, így nem ritka, hogy pl. egy francia mondatban a hangsúlyos szótag kevésbé 
intenzív, mint a hangsúlytalan, viszont hangmagasságban kiemelkedik. Továbbá az oroszban és az angolban 
például valamely paraméter „pozitív” értéke mellett „negatív” módon is kifejezésre jut a hangsúly: a nem 
hangsúlyos szótagok magánhangzóinak minőségi redukciójában. 

A fentiekből okulva vegyük sorra az egyes prozódiai elemeket fizikai alkatuk, észlelésbeli viselkedésük 
és nyelvi megnyilvánulásaik szempontjából az általános és a magyar fonetikában rendelkezésre álló ismeretek 
alapján! 

 

Rezgésszám, hangmagasság, hanglejtés 
 A rezgésszám 1000 ms-ra eső rezgések száma, beszédben az alapfrekvencia [Hz]. 

Érzékelése elsősorban a rezgés alapfrekvenciájától függ, de kisebb mértékben a másik két 
hangösszetevő, a hangerő és az időtartam is módosítja az észlelelt hangmagasságot. Ha ugyanis fokozzuk a 
hanginger erősségét, az alacsony rezgésszámú hangok érzékelt magassága csökken, a magas rezgésszámú 
hangoké pedig nő. Az időtartammal úgy függ össze a hangmagasság, hogy 1000 Hz alatt minél alacsonyabb a 
frekvencia, annál hosszabb időre van szükség a magasságérzet kialakulásához, nagyjából 3-4 periódus 
időtartamára, 1000 Hz felett a frekvenciától függetlenül átlagosan 10 ms szükséges a hallott hang magasságának 
a megítéléséhez. A hangmagasság érzete hozzávetőlegesen 100 Hz-ig követi csaknem lineárisan a frekvenciát. 



A mérések eredményéül kapott abszolút rezgésszámok nyelvi felhasználásának helyes értelmezéséhez 
feltétlenül ismerni kell a különbségi küszöböt, amely megadja, hogy két hanginger között milyen mértékű 
abszolút fizikai különbségnek kell lennie ahhoz, hogy a két ingert az észlelés megkülönböztesse. Az 
idevonatkozó észlelési kísérletek tanúsága szerint 1000 Hz alatt 3 Hz-nyi különbséget tudunk magassági 
különbségként észlelni, 1000 Hz felett pedig a frekvencia 0,2%-os változása idéz elő magasságváltozást. Ezek a 
tiszta (szinuszos) hangra vonatkozó küszöbértékek természetesen jelentősen emelkednek, mihelyt a hang 
komplexszé, tehát több tiszta hangból összetevődővé válik. Még inkább módosulnak a küszöbértékek, ha a 
beszéd vonatkozásában keressük őket, hiszen a beszéd észlelésében a hang fizikai paraméterein kívül szerepet 
játszik pl. az agy hangemlékező képessége, a közlemény szemantikai tartalma, s nem utolsósorban az a tény, 
hogy a beszéd folyamatosan változó akusztikai jelekből áll, s a változásokban nem könnyű meghatározott 
jegyekkel rendelkező, diszkrét egységeket elkülöníteni, főleg, ha az alapfrekvenciát adó zöngés szakaszokat 
(magánhangzók és zöngés mássalhangzók) állandóan megszakítják zörejszakaszok (zöngétlen mássalhangzók), 
vagy szünetek. Mindezek következményeként a fül megkülönböztető képesség a beszéd vonatkozásában 
gyengébb, mint más hangjelenségek vonatkozásában. 

A beszéd az alapfrekvencia szempontjából a 90 Hz és 330 Hz közötti tartományban ingadozik. Az 
előbbi a különösen mély férfihang, az utóbbi az éles női hang frekvenciaértéke. Az 1-2 éves gyermekek 
hangmegnyilatkozásainak alapfrekvenciája 350-450 Hz közé, a 7 éveseké pedig 250 Hz és 600 Hz közé esik.  

Az énekhangok frekvenciahatárai a következők. 

 

     Hz 

basszus hang    85-320  

bariton hang    98-390 

tenor hang    128-450 

alt hang     170-640 

szoprán hang    250-1000 

  

A hangmagasságot a beszédben többféleképpen is hasznosítjuk. A beszélő legalacsonyabb és 
legmagasabb alapfrekvencia-értékének a különbségében kifejeződő hangterjedelmen belül figyelembe vesszük a 
hangmagasság szintjét, másfelől a hangmagasság-változás irányát, a hangmenetet. Az előbbi adja a hangfekvést, 
az utóbbi a hanglejtést.  

A hangmagasság-változás három lehetséges iránya, az ereszkedés, a szinttartás és az emelkedés, illetőleg ezek 
gyorsabb időbeli lefutású változatai, a szökés és az esés egymással kombinálódva különböző dallamsémákat 
hoznak létre, amelyek lehetnek emelkedő-esők, emelkedő-ereszkedők, szinttartó-ereszkedők, ereszkedő-
emelkedők, stb.  A magyar nyelvben leggyakoribb 5 hanglejtéstípust mutatjuk be, arészletekre nem térve ki. 

 

10. Táblázat A Magyar nyelv 5 leggyakoribb hanglejtéstípusa (Vicsi, 1999) 

 

típus Examples 

 eső O fA:n mo:kuS volt (There was a squirrel on the tree)  

 Gyors eső mEjik? (Which?) 

 Emelkedő-eső bOlA:Z hol vOn?  (Where is Balázs?) 

 Gyors eső-esö kOti zEne:l?  (Is Kate playing music?) 

 lebegő nEm, mA:r hOzOmEnt.  (No, she already went 
home.) 

 

 



Ha a dallamminták egy szón belül jellemzőek, tehát minden szónak megvan a maga önálló 
dallamképlete, amelyhez önálló jelentés társul, akkor tonális, vagy politon nyelvvel állunk szemben. Ha viszont 
a szó hanglejtése valamely magasabbrendű nyelvi egységnek (szószerkezetnek, vagy mondatnak) van 
alárendelve, akkor monotonnyelvről beszélünk. Tonális, vagy politon nyelvre példa az Európában beszélt 
nyelvek közül a szerbhorvát, a litván, a svéd, és a norvég. Pl. a norvégban a kokken fonémasor attól függően 
jelenti azt, hogy „szakács”, vagy azt, hogy „főzni”, hogy végig emelkedő dallammal, avagy ereszkedő-
emelkedő dallammal mondjuk-e ki. 

A tonális nyelvek archetípusai, fő reprezentánsai azonban a délkelet-ázsiai és az afrikai nyelvek. 
Ezekben általában 4-6 között változik a szóhanglejtés-képletek száma, amelyek a hanglejtés és a hangfekvés 
különféle kombinációival jönnek létre, pl. magas-ereszkedő, mély-emelkedő, tehát magas fekvésen belül 
ereszkedő, mély fekvésen belül emelkedő. Így a mandarin kínaiban a ma lexémát négy különböző 
hanglejtésmintával kiejtve a következő négy eltérő jelentéshez jutunk: 

 

 

ma 1: (magas szinttartó)  „anya” 

ma 2: (magas emelkedő)  „kender” 

ma 3: (eső-emelkedő)  „ló” 

ma 4. (eső)   „szid” és „házsártos” 

 

A tonális nyelvekben tehát a hanglejtés a szó szintjén önálló nyelvi tényezőként működik. 

A monoton nyelvekben, amilyen a magyar is, a hanglejtésnek a mondat szintjén teljesedik ki a 
funkciója, ennek megfelelően egy szónak a hanglejtése attól függően ereszkedő, szinttartó, vagy emelkedő, hogy 
milyen típusú mondatban, annak mely pontján és milyen mondattani szerepben áll.  

 

4.3.2. Hangintenzitás, hangosság, hangsúly 
 A hang fizikai erősségét meghatározott időablakra mért intenzitásszint effektív értékével [dB] 
jellemezzük. A suttogott beszéd intenzitásszintje: 30-40 dB, a kiabálásé 80-90 dB. 

A hang fizikai ereje hangosságként jelenik meg az észleletben. A kialakuló hangosságélményt azonban, 
annak ellenére, hogy alapvetően a hangerőtől függ, egyéb tényezők is befolyásolják. Mindenekelőtt a kérdéses 
hangjelenség frekvenciája: egységnyi hangerőt eltérő frekvenciákon különböző hangosságúnak hallunk (vö. 42. 
ábra). Kisebb mértékű az összefüggés az időtartammal. Túl hosszú (1000 ms-ot meghaladó időtartamú) hang 
esetén a fül kifáradása miatt, a fül beállási idejénél (200 ms) rövidebb hangjelenség esetében pedig az elégtelenül 
rövid idő miatt nem megfelelő a hangosságról alkotott szubjektív ítéletünk. A hangosság megváltozásának az 
érzékelése szintén frekvenciafüggő: egységnyi hangosságváltozás érzékeléséhez az alacsonyabb frekvenciákon 
jóval kisebb hangerőkülönbség szükséges, mint a magasabb frekvenciákon. Nem beszédhangok esetében 200-
6000 Hz-es frekvenciasávban már 1 dB különbséget is hangosságváltozásként észlelünk, beszédhangok esetében 
azonban, ahol több, nem fizikai természetű tényező is közrejátszik, olykor 3 dB különbség sem idéz elő az 
észleletben hangosságváltozást. 

A fenti összefüggéseket azért szükséges tudnunk, mert az intenzitásmérő készülék által kiírt 
hangerőgörbe – bár fülre van kalibrálva – csak a hangjelenség fizikai erejének számszerű mennyisségéről 
tájékoztat, ennek a mennyiségnek az észleletben megfelelő mértékéről azonban éppúgy nem, mint ahogy az 
alapfrekvencia-mérő készülék által kiírt dallamgörbe sem az észlelt intonációról ad számot.  

A beszélő leggyengébb és legerősebb hangja által képviselt dinamikai tartományon belül tekintetbe 
vesszük a hangerő szintjét (erős, közepes, gyenge) és a hangerőváltozás irányát (gyengülő, szinttartó, erősödő), 
valamint ezek kombinációit (gyengülő-erősödő, szinttartó-gyengülő, erősödő-gyengülő, stb.). A változás időbeli 
lefolyása szerint beszélünk hirtelen és enyhe változásról, a mértéket a dB/s hányados fejezi ki. Adott szekvencia 
vonatkozásában meghatározhatjuk a minimális ( ) és maximális ( ) értékek által adott intenzitásközt, 
vagy intenzitás-szintkülönbséget, amely pl. a kijelentő és felszólító modalitások tekintetében elkülönítő szerepű 
lehet (vö. az előző pontban mondottakat).  

minI maxI

Mármost, amikor a közlés valamely szótagját, vagy szótagjait a többihez képest kiemelő hangsúlynak, ennek a 
nyelvi tényezőnek a fizikai megfelelőjét keressük, még nehezebb a dolgunk, mint a mikor hanglejtés fizikai 



hátterét igyekeztünk tisztázni, mivel a hangsúly előidézésében az intenzitás még annyira sem tekinthető 
alapvetően meghatározónak, mint az intonáció létrejöttében az alapfrekvencia változása. A zönge erejének a 
növekedése, vagy csökkenése elsődlegesen annak a függvénye, hogy a hangszalagok milyen szélességben 
rezegnek. Ha széles szalagrész rezeg, erős hang keletkezik. Nagyobb gége alatti (szubglottális) nyomás nagyobb 
szalagrészt hoz rezgésbe, tehát a levegőnyomás közvetlenül összefügg a hangerővel. Ezzel egy időben azonban a 
nagyobb levegőnyomás a hangszalagokat szaporább rezgésre is készteti, ezáltal nemcsak a keletkezett zönge 
ereje nő meg, hanem kismértékben a rezgésszáma (magassága) is. A magyar beszéd hangsúlyos szótagjaiban 
általában 10-50 Hz-es hangmagasság-emelkedés mutatható ki, de ennél nagyobbak is lehetnek a különbségek, 
mégpedig annál inkább, minél nyomatékosabb a hangsúly. A 61-es ábrán az alapfrekvencia, energia és 
időtartam-viszony van feltüntetve a szótag magánhangzói qvazi-stacioner részén mérve, ahol  azonnal 
nyilvánvalóvá válik a kiemelő hangsúly okozta hangmagasság-emelkedés. Az intenzitás változásának tehát 
járulékos mozzanata az alaphang változása. 

 

  
61. ábra. Alapfrekvencia, energiaszint és időtartam viszonyok a ’Gróf Vásárhelyi Görögországban 

kötött ki, és titkárul szerződtette a főkonzul lányát.’ mondat szótagjai magánhangzóinak kvázistacioner részein 
mérve. Az x tengelyen a szótagok sorszáma látható. 

Elvileg a hangsúly, mivel lényege szerint kiemelkedés (prominencia), lehet akár az intenzitás, akár az 
időtartam, akár a frekvencia csúcsértéke. Lényege tehát észlelési tesztek nélkül nem tárható fel maradéktalanul. 
Mivel azonban létrehozó paramétereivel a hangsúly bonyolultabb viszonyban van, mint az intonáció, lehetőség 
szerint mindhárom fizikai hangjellemző alakulását figyelembe kell venni a szekvencia hangsúllyal kiemelt 
helyein.  Adataink tanúsága szerint ahhoz, hogy egy hangsúly észleljünk a megnyilatkozásban, a szótagok között 
10 dB feletti hangerőkülönbségnek és kis tercet meghaladó hangközkülönbségnek kell lennie. Ha ennél kisebbek 
a fizikai különbségek, a döntés elveszti egyértelmű jellegét, és akadnak hallgatók, akik több hangsúly észlelnek, 
illetőleg tartózkodnak a döntéstől.  

Kiemelhetjük a hangsornak mindig ugyanazt a sorszámú szótagját, ekkor kötött hangsúlyról beszélünk. 
De változhat a hangsúly helye szavanként is, ekkor szabad hangsúlyról beszélünk. A magyar a kötött hangsúlyú 
nyelvet példázza, mert normális közlési körülmények között a szónak mindig az első szótagja viseli a hangsúlyt. 
Ide tartozik meg például a francia nyelv, amelyben a hangsúly hagyományosan az utol szótagon van.  

 

Időtartam és beszédsebesség 

 

Az időtartamból kiépülő szupraszegmentális hangjelenség a beszédtempó, amelyet az időegységre jutó 
beszédhangok, szótagok, ritkábban szavak száma fejez ki, és egy nyelvközösségen belül viszonylag állandó 
jellemző. Vannak népek, amelyek gyorsabban beszélnek, mint mások. A finnek beszédét például közismerten 
lassúnak tartják, ezzel szemben a déli népek beszédtempója meglehetősen gyorsnak minősül. A magyar beszéd 
tempóját szokásosan hang/másodpercben adjuk meg, de például a kínai nyelvben, amelyben a szótagot tekintik a 
legkisebb nyelvi egységnek, a szótagok száma szolgál alapul a tempóindex kiszámításához. 

A tempószámítás két lehetséges módja a beszédképzésre fordított idő, ez adja az artikuláció sebességét, 
másfelől a tulajdonképpeni közlésiram számítása, amely a közléstartamba beleérti a szünetet, hezitációt, tehát 
minden, nem a beszédképzésre fordított időt is. Az utóbbi nyilvánvalóan alacsonyabb értéket jelent, mint az 
előbbi. Az átlagos köznapi beszéd tempóindexe a mai magyar köznyelvben 14 hang/mp. 



Az észlelés oldaláról a beszédtempónak általában három fokozatát különböztetjük meg: a lassú, a 
közepes és a gyors tempót. A tempó időbeli változása tekintetében pedig beszélünk gyorsuló és lassuló 
tempóról. A beszéd sebességének érzete azonban nemcsak a beszédképzés időzítésétől függ, hanem a 
hangfolyamatot megszakító szünetek számától és időtartamától is. Egy példa: az egyenletes tempójú 
hírolvasásban a szünetek és az artikulációs idő aránya, az előbbit 1-nek véve, 1:2,4, a gyorsnak minősülő 
sportközvetítésekben azonban a szünetidőnek nyolcszorosa az artikulációs idő, tehát a riporter elsősorban a 
szünettartás csökkentésével éri el a beszédtempó gyorsításának hatását. 

Ennek alapján a hallgatók által jelzett szünetek képviseletében a magyar nyelvben – messzemenő 
egyetértésben az általános fonetikai megállapításokkal – az alábbi jelenségek fordulhatnak elő: 

 
- akusztikai jelkimaradás 
- a hangfolyamatra jellemző alkalmazkodások ((vö. 8.2.) elmaradása,  
- szókezdő, vagy szóvégi beszédhangok megnyújtása. 
- gégezárhang (glottális zár) a szókezdő magánhangzó előtt (kemény hangindítás), 
- kiemelkedő nyomatékú hangsúly, 
- a hangmagasság hirtelen változása (felszökése, vagy leeséses), 
- a tempó lefékezése, 
- gondos artikuláció. 

 

Ezek a jelenségek gyakran egymással kombinálódva hozzák létre a szünetet a beszédfolyamatban.  

 
 


