
Bevezetés a nyelvtudományba 
 

Fonetika 



Beszéd 

- két vagy több ember között zajlik 
- a nyelvhasználat hangzó formája 
- két része van: 

- beszédprodukció 

- beszédfeldolgozás 

- tanulmányozásához szükséges: 

-  a hangképző szervek (hangcsatorna) ismerete 

- a működési folyamat ismerete 

- a nyelvi tartalommal való összefüggések és 
egymásra hatások ismerete 



Fonetika 

- interdiszciplináris tudomány 

- a nyelvtudomány része, szoros kapcsolat: 
fonológia 

- célja: a beszédhangok leírása és osztályozása, a 

beszéd objektív leírása 

- a beszédet az artikuláció, az akusztikum és a 

percepció hármas egységében jellemzi 

 

 

 

 



A fonetika részterületei 

1.  Artikulációs fonetika - anatómia, élettan 

A beszédhangokat képzésük, keletkezésük 
szempontjából vizsgálja, fiziológiai megközelítés. 

2. Akusztikus fonetika – akusztika, fizika 

A beszédhangok (levegőben terjedő hanghullámok) 
fizikai törvényszerűségeivel foglalkozik.  

3. Percepciós fonetika – pszichológia, 
orvostudomány 

A beszédhangok, hangsorok érzékelése, a nyelvi 
tartalom felismerése. 

 



Alkalmazási területek 

A beszéddel kapcsolatos gyakorlati 
alkalmazások 
- beszédzavarok diagnosztikája 
- logopédia 
- siketek oktatása 
- távközlés 
- bűnügyi nyelvészet 
- színészképzés 
- mesterséges beszéd-előállítás 
- mesterséges beszédfelismerés 
 

 



A beszéd képzése 

A beszédszervek 

- anatómiai kialakulása hosszú fejlődés eredménye 

- nagyon sokféle hang létrehozására alkalmasak 

- a szervek mozgatását az agy irányítja 

◦ gyors és finom mozgások 

◦ átlagosan 200–210 szótag/p ≈ 8 hang/mp 

◦ kb. 800 parancs/mp 

◦ nem lineáris parancsmegvalósulás 

◦ tó 

 



A beszédképzés szakaszai 

1. neurális (idegi) szakasz 

2. respirációs (légzési) szakasz – tüdő és légcső 

3. fonációs szakasz: zöngeképzés – gégefő 

4. artikulációs szakasz: beszédhangok képzése – 

toldalékcső (garat-, száj-, orrüreg) 



A légzési szakasz 

- a hangok előállításához energia szükséges, 
ez a légáram, a tüdő hozza mozgásba  

- beszédkor a légzési ciklus megváltozik, a 
kilégzés a belégzéshez képest megnyúlik 

- magyar nyelv: pulmonikus kilégzett levegő 
segítségével ejtjük ki a hangokat 

- más nyelvekben előfordulnak pulmonikus 
belégzett levegővel képzett hangok is 

- egyes nyelvekben levegőáramlás nélkül 
keletkező hangok is vannak: pl. csettintő 
hangok a zulu nyelvben 



A beszédképzés szervei 
a–b) ajkak 

c–d) metszőfogak 

e) fogmeder 

f) kemény szájpadlás 

g) lágy szájpadlás 

h) ínyvitorla 

i) garatfal 

j) nyelv 

k) nyelvhegy 

l) nyelvperem 

m) nyelvhát elülső része 

n) nyelvhát hátsó része 

o) nyelvgyök 

p) állkapocs 

q) gégefedő 

r) pajzsporc (a gégefő része) 

s) gyűrűporc (a gégefő része) 

t) légcső 

u) szájüreg 

v) orrüreg 



A zöngeképzés szakasza 

- a gégefőben találhatók a hangszalagok 

- a tüdőből kiáramló levegő segítségével 
hangkeltésre alkalmasak 

- nyitott hangszalagok, a levegő akadálytalanul 
áthalad, nincs rezgés – zöngétlen hangok 

- lazán összezárt hangszalagok, van rezgés – 
zöngés hangok 

 

- egyéb: pl. gégezárhang:  

   a hangszalagok zárásának hirtelen oldásakor,           
felpattanásakor keletkezik 

 



Az artikulációs szakasz 

a garatüregből a levegő az orrüreg vagy a 
szájüreg felé haladhat tovább: 

 

1. orális képzés: az ínyvitorla elzárja az orrüreg 
felé vezető utat - pl. magyar magánhangzók 

2. nazális képzés: az ínyvitorla és a lágy 
szájpadlás leengedett helyzetben van, a 
szájüreg zárt – nazális mássalhangzó  

3. nazoorális képzés: az ínyvitorla leengedett 
helyzetben van, a szájüreg nyitott - pl. nazalizált 
francia magánhangzók 

 

 



Az artikulációs szakasz 

képzési módok: 

- a szájüregbe zönge kerül, a szájüreg alak –és 

méretváltozása formálja a zönge felhangszerkezetét, 

ezáltal a keletkező beszédhang minőségét: 

magánhangzók képzése 

- a hangrésből szabadon  áramlik a levegő, a felsőbb 

üregekben akadállyal vagy szűkülettel találkozik: 

zöngétlen mássalhangzók képzése, minőségüket az 

akadály helye,  fennállásának tartama és természete 

együtt határozza meg 

- az előző két mód kombinációja: zöngés mássalhangzók 

képzése 



A beszéd mint rezgés 

a gégefőben keletkező zönge összetett 
rezgés 
egy rezgés: a hangszalagok egyszeri nyitó és 
záró mozdulata 
ez nem teljes szabályossággal ismétlődik - 
kváziperiodikus, ismétlődő hullámalak: 
magánhangzó 
az eredő rezgés aperiodikus, szabálytalan, a 
keletkező hang zörejes hang -  
aperiodikus, ismétlődés nélküli hullámalak: 
mássalhangzó 
 



A beszéd mint rezgés: [i] és [s] 



A beszéd sajátosságai 

a beszédszervek működésének eredménye: 
hangjelenség – egy hangforrás és egy 
szűrőrendszer hozza létre 
három mennyiséggel írható le: 
- a rezgés szaporasága (frekvencia: Hz) 
- a rezgés erőssége (intenzitás: dB) 
- a rezgés időtartama (mp)  
 
a beszéd fizikai szerkezetét az ún. 
hangszínképpel lehet ábrázolni 
(hangspektogram) 

 
 
 



A hangszínkép 

 
 
 



A magyar beszédhangok 

A magánhangzók  
a nyelv vízszintes és függőleges mozgása 
szerint csoportosíthatók 
- képzés módja: függőleges mozgás, milyen 

mértékben emelkedik fel a nyelv háta a 
szájpadlás irányába 

- képzés helye: vízszintes mozgás, az 
elmozdulás a lágy vagy a kemény 
szájpadlás felé történik 
- elöl képzett: palatális – magas magánhangzók 

- hátul képzett: veláris – mély magánhangzók 

 



A magánhangzók 

A nyelv függőleges mozgása szerint négy fokozat van: 

- legalsó (legtágabb nyitásszög és legnyíltabb szájüreg) 

- alsó 

- középső 

- felső nyelvállás (zárt állás és legszűkebb szájüreg) 

 

Az orrüreg felé vezető utat az ínyvitorla és a lágy 

szájpadlás a nyelv emelkedésével egyre erősödő 

mértékben zárja: 

 a magyarban csak orális magánhangzók vannak 



A magánhangzók 

Az ajakmozgás szerinti osztályozás: 
- ajakkerekítéses (labiális) 
- ajakréses (illabiális) 
 
Az ejtés időtartama akaratlagosan 
nyújtható, így a magánhangzókészlet 
megduplázható: rövid/hosszú magánhangzók 



A magánhangzók  



A mássalhangzók 

A képzés módját az artikulációs szervpár működésmódja határozza meg: 

- zárhangok (plozívák): teljes zár a toldalékcsőben, mögötte a levegő 

feltorlódik, majd a zár felpattan 

- orális zárhangok(explozívák) 

- felpattanó zárhangok  

- pergő zárhangok (tremulánsok) 

- nazális zárhangok (okkluzívák) 

- réshangok (frikatívák):  a képzési levegő a szervpár közti résen áthalad 

- (centrális) középréshangok 

- (laterális) oldalréshang 

- zár-réshangok (affrikáták): az előbbi két mód kombinációja 

 



A mássalhangzók 

A gégefő működése szerint: 
- zöngés: a gégefő aktív 
- zöngétlen: a gégefő passzív 
 
A képzés helye szerint - hol van az akadály 
a toldalékcsőben, a mozgó hangképző szerv 
(artikulátor) és amivel érintkezik (passzív 
artikulátor) 
 



A mássalhangzók 

A képzés helye szerint: 
- bilabiális: mindkét ajak  
- labiodentális: alsó ajak, felső fogak 
- dentális: nyelv hegye és a felső fogak  
- alveoláris: a nyelv lapja és a fogmeder 
- palatális: nyelv elülső része, kemény 

szájpad 
- veláris: nyelv hátulja, lágy szájpad 
- laringális: hangszalagok és a gégetérség 



A mássalhangzók 

 



Szupraszegmentális jelenségek 

a beszédhang-méretű egységekre, 
szegmentumokra épülő magasabb 
szerveződés 
 
eredetük: 
a zöngehang rezgésszáma, ereje és 
időtartama 



Szupraszegmentális jelenségek 

- a hang magassága a hangrezgés 
frekvenciájának (Hz) megfelelője az 
észlelés felől 

(mj: felnőtt férfi 120, nő 220, csecsemő 400 
Hz) 
- a hangmagasság változása egy közlésen 

belül adja a hanglejtést vagy 
beszéddallamot (intonációt) 

- három lehetséges iránya: ereszkedés, 
szinttartás, emelkedés (gyors: eső, szökő) 

- ezek kombinációi: emelkedő-eső, stb. 



Szupraszegmentális jelenségek 

A hanglejtés változtatása különböző 
jelentéshez vezethet: 
Megérkezett. – ereszkedő 
Megérkezett? – emelkedő 
 
A mandarin kínai nyelvben (tonális nyelv) 
egy szónak négy különböző hanglejtése van, 
ez jelentés-megkülönböztető szereppel bír. 
 



Szupraszegmentális jelenségek 

A mandarin kínai nyelv négy tónusa a 
következő: 
• magas szinttartó 
• magas emelkedő 
• eső-emelkedő 
• eső 
 



Szupraszegmentális jelenségek 

- A hang fizikai ereje hangosságként jelenik meg az 
észlelésben. 

- A hangsúly valamelyik szó 
meghatározott szótagjának a kiemelése a hang 
erőssége, a hangmagasság vagy egyidejűleg 
mindkettő által. 

- A magyarban a főhangsúly a szó első szótagjára 
esik. 

- Az angolban a hangsúly egy adott szón belül 
rögzített, de különböző szavaknál máshova eshet, 
jelentés-megkülönböztető szereppel (pl. insult: 
főnév és ige) 
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