
A ZÖNGÉSSÉGI HASONULÁS A (SPONTÁN) 
BESZÉDBEN

Gósy Mária
MTA Nyelvtudományi Intézete

Bevezetés
A különböző nyelveknek különféleképpen érvényesülő szabályaik 

vannak, amely szabályokat az anyanyelv-elsajátítás során tanulunk 
meg. A felnőttek anyanyelvűk alapvető szabályait oly módon birtokol
ják, hogy használatuk a beszédprodukció során általában nem tudatos 
(Lodge 1997). Különösképpen jellemző ez az ejtési szabályokra. A 
magyar nyelv egyik jellegzetes szabálya a mássalhangzók egymásra 
hatásának következtében létrejövő hasonulás. E tanulmány témája a 
hasonulásos folyamatok közül a zöngésedés. illetőleg a zöngétlenedés 
vizsgálata.

A zöngésségi hasonulás szabálya azt jelenti, hogy két egymás mel
lé kerülő mássalhangzó az artikuláció során oly módon közeledik egy
máshoz, hogy a másodikként artikulált mássalhangzó zöngés vagy 
nem zöngés volta meghatározza az előtte lévő zöngésségét. Minthogy 
regresszív folyamatról van szó, tehát a képzésben későbbi zöngés 
mássalhangzó hatására az azt megelőző zöngéssé, a képzésben későb
bi zöngétlen mássalhangzó hatására az azt megelőző beszédhang zön- 
gétlenné válik. E fonológiai folyamatnak két sajátossága van: (i) érvé
nyesül morfémahatáron és szó(morféma)határon is. például hozta 
hoszta, képből -  kébböl, lombfa -  lomp/a, vízkö viszkö. hogy tegye 
holy tegye; továbbá (ii) a köznyelvben a mássalhangzók meghatáro
zott csoportjára korlátozódik, az ún. obstruensekre vagy más szóval a 
nem szonor mássalhangzókra ([b, p, d, t, j ,  c, g, k, v, f, z, s, 3, te, 
dz, t$, d3]). Különös sajátossága a zöngésségi hasonulásnak, hogy ak
kor is érvényesül szóhatáron, ha az egymás mellé kerülő két szó nem 
alkot összetételt, ugyanannak a mondatnak vagy akár két egymást kö



2

vető mondatnak a szomszédos szavai. Például: Azért jöttem Egerből, 
hogy/ty tanuljuk vagy Ismered öt/d. Barátságos ember.

A beszédprodukció során nem szentelünk tudatos figyelmet a zön- 
gésedés vagy a zöngtélenedés végrehajtásának, a szükséges helyzetek
ben az mégis megtörténik. Feltehető tehát, hogy az anyanyelv-elsajátí- 
tás korai szakaszaiban már érvényesülő szabályról van szó. Nem tud
juk azonban, hogyan történik az elsajátítás, milyen sajátságok kísérik 
e fonológiai folyamat fejlődését, a biztos alkalmazáshoz való eljutást. 
Másfelől tapasztaljuk a spontán beszélgetésekben, hogy a zöngésedés 
és a zöngétlenedés mégsem valósul meg kivétel nélkül. Ezek a kivéte
lek -  kivétel nélkül -  akkor fordulnak elő, ha a két szó ejtése között, 
amelyeknél a szabálynak érvényesülnie kellett volna, szünet található. 
Kimondható-e tehát, hogy a zöngésségi hasonulás létrejöttének felté
tele szóhatáron az, hogy a két szó artikulációja folyamatos legyen, azt 
semmilyen típusú szünet ne szakítsa meg. A spontán beszélt szövegek 
elemzése azt mutatja, hogy előfordulnak olyan helyzetek, amikor két 
szó határán a szünet ellenére létrejön a szabályalkalmazás, ha pedig ez 
így van, akkor felmerül a kérdés, hogy van-e valami szabályosság a 
zöngésedések, illetőleg a zöngétlenedések végrehajtásában. Az olasz 
nyelvben például a magánhangzóközi zöngétlen dentális spiráns zön- 
gésedhet ugyan, de ennek mértéke jelzéssel szolgál a szóhatárról 
(Bertinetto 1998, 37).

A beszédprodukció modellje
Mindenekelőtt azt kell megnéznünk, hogyan és hol történik a be

szédtervezés során a fonológiai folyamatok aktiválása. Levelt (1989) 
modellje hierarchikus építkezésű, és csaknem hierarchikus működést 
is tételez fel. Az 1. ábra ezt a modellt szemlélteti. A modell szerint a 
fogalmi előkészítést (jelen esetben mindez egyetlen szó megtalálására 
vonatkozik) a lexikai fogalom definiálása követi. A fogalmi előkészí
tés közelebbről nehezen meghatározható, nem feltétlenül nyelvi jel. 
lehet például vizuális élmény is. Mindenesetre az adott fogalomnak 
megfelelő nyelvijei megtalálása képezi azt a szintet, amikor az mint 
lexikai fogalom megjelenik. Ettől kezdve a működés már egyértelmű
en nyelvspecifikus.
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1. ábra
A beszédprodukció modellje

A lexikai válogatás szintjén a lexikonban rendelkezésre álló nyelvi 
jelekből válogat a beszélő, az adott beszédhelyzetnek és kontextusnak 
megfelelően. Az ábrában szereplő példában a kutyus szót választottuk, 
amely nem más, mint a modell ún. lemma szintje. A lemma szint ma
ga a lexikai egység, egy önálló morféma. Az ezt követő szinten törté
nik a morfológiai kódolás, amennyiben erre szükség van; a folyamatos 
beszéd során ez a szint természetesen állandóan aktiválva van. A pél
dában a -hót raggal kifejezhető morfológiai kódolást végeztük el, s az 
így létrehozott lexikai egység kerül a fonológiai kódolás szintjére. A
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kutyus és a -hói morfémák egyesülése eredményezi a fonológiai szót: 
kutyusból. Itt aktiválódnak a fonológiai folyamatok, közülük jelen e- 
setben több is érvényesül (pl. a magánhangzó-illeszkedés szabálya). A 
zöngésségi hasonulás érvényesülésének eredménye a fonetikai kódo
lás szintjén jelenik meg; a korábbi kutyusból létrejön a kutyuzsból vál
tozat, vagyis a toldalékmorféma zöngés kezdő mássalhangzója haso
nltja a tőmorféma záró mássalhangzóját, ily módon a zöngétlen spi
ránsból zöngés spiráns jön létre.

A spontán beszédanyag vizsgálata -  mint említettük — azt mutatta, 
hogy a két szó közötti szünet esetén is létrejöhet a fonológiai szabály 
alkalmazása. Végeredményben tehát semmiképpen sem mondható ki 
kizárólagos érvényesülés, érdemes további elemzéseket végezni. A 
levelti modell alkalmazásával egyetlen tényező játszhat szerepet a ha
sonulás létrejöttében, mégpedig az időtényező. Feltételeztük, hogy el
sősorban a szünet időtartamától Függően képes a beszélő a zöngése- 
dés, illetőleg zöngétlenedés létrehozására, de nem zártuk ki egyéb kri
tériumok lehetőségét sem. Az idő téinezővel kapcsolatosan mind
össze egyetlen adat áll a rendelkezésünkre. Turennout és munkatársai 
(1998) beszámolnak arról a kísérletükről, amelyben azt próbálták 
meghatározni, vajon mekkora idő szükséges a beszélőnek ahhoz, hogy 
a fonológiai szintet aktiválja, miután a szintaktikai szint aktiválása 
megtörtént. Tudjuk, hogy a beszélés során a mentális lexikon elérése 
rendkívüli gyorsasággal történik; a beszélő gyakorlatilag automatiku
san választja ki a gondolati tartalomnak legmegfelőbb szavakat, vala
mint az azoknak megfelelő szintaktikai és fonológiai sajátosságokat. 
Ezek a sajátosságok szükségesek ahhoz, hogy az adott nyelv szabályai 
szerinti szerkezeteket felépítsük közléseinkben. Nem tudjuk azonban, 
hogy hogyan történik a szinte azonos idejű aktiválása a morfémáknak, 
a nekik megfelelő fonológiai struktúráknak stb. ahhoz, hogy a folya
matos beszéd létrejöjjön. Számos neuropszichológiai tanulmány felté
telezi -  a beszédsérültek beszédének vizsgálata alapján -  hogy a szó 
szemantikai és szintaktikai jellemzői előbb aktiválódnak, mint a fono
lógiai sajátosságok (vö. Turennout et al. i.m. 574). Az agyi tevékeny
ség vizsgálatával a kísérlet eredményei azt mutatták, hogy a beszélő 
40 ms-mal előbb képes előhívni azt, hogy a főnév milyen nemű. mint
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meghatározni a fonológiai szerkezetét. Ez azt jelenti, hogy valóban a 
szintaktikai struktúrára jellemző információ korábban aktiválható, 
mint a fonológiai információ. Saját elemzéseink a spontán beszédet il
letően további adalékkal szolgálnak a spontán beszéd időzítési viszo
nyaira vonatkozóan a fonológiai szint aktiválásakor.

A kutatás első lépéseként azonban arra kellett választ kapnunk, 
hogy vajon a fonológiai kódolás szintje mikor lép be az anyanyelvét 
elsajátító gyermek beszédprodukciójába, mikor válik képessé a sza
bály alkalmazására, avagy már a kezdetektől aktívan működő szintről 
van szó.

A zöngésség! hasonulás elsajátítása
Elemzéseink során egy kisgyermek (fiú, T.A.) jegyzetelt, illetőleg 

rendszeres időközönként magnetofonra rögzített beszédanyagát néztük 
át 1 év 10 hónapos korától 3 év 3 hónapos koráig. Ezen időszak alatt a 
zöngésségi hasonulást tartalmazó megnyilatkozások alapján három 
egymástól jól elkülöníthető szakaszt határoztunk meg (2. ábra).

Az első szakasz relatíve hosszú ideig tart, és az egyes szakaszok 
között természetes átfedések figyelhetők meg. A vizsgált gyermek be
szédében I év 10 hónapos kora körül jelennek meg a két és három ta
gú közlések. Ez azt jelenti, hogy elméletileg ekkor már elemezhető a 
zöngésségi hasonulás érvényesülése a két önálló szó határán. 'Önálló' 
szónak a gyermeknyelvi értelemben vett lexikai egységet tekintjük, 
ebben az értelemben az adide ('add ide') például egyetlen lexikai 
egység. Van azonban az elemezhetőségnek egy fontos feltétele: a 
gyermeknek képesnek kell lennie már a kérdéses mássalhangzók vagy 
azok nagyobb részének hibátlan artikulációjára. Addig ugyanis, amíg 
az artikulációs bizonytalanságok fennállnak, rendkívül nehéz eldönte
ni, hogy a fonológiai folyamat hiánya vagy megléte, illetőleg egy arti
kulációs gesztus hiánya vagy megléte áll fenn.



6

III. SZAKASZ
• ---------------------- •  
i  i

II. SZAKASZ
• --------------------------------------------•
4 i

I. SZAKASZ
-  -  • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

;  4
1 ; 11 2;0 2 ; 10 2;11 3;0 3;1

2. ábra
A zöngésségi hasonulás elsajátításának három szakasza

A vizsgált gyermek beszédére ebben a szakaszban az jellemző, 
hogy mintegy különálló egységekként hívja le a mentális lexikonból a 
közölni kívánt tartalmakat, azok között gyakoriak a jellegzetes néma 
szünetek. A kisfiú artikulációja meglehetősen tiszta, egyértelműen 
megkülönbözteti a zöngés és a zöngétlen mássalhangzó-párokat. Kivé
telt képeznek a palatális zárhangok ([c, j]), ezeket még nem tudja ej
teni, a zöngésség elkülönítésével a megfelelő dentális zárhangokkal 
helyettesíti őket (dele 'gyere'). A beszédprodukciós modell ekkor még 
határozottan leegyszerűsítve működik: a fogalmi előkészítést követi a 
lemma szint, hiszen válogatásra gyakorlatilag a gyermeknek nincs 
módja. A morfológiai kódolás szintje kialakulóban, a lemma leggyak
rabban magába foglalja az esetlegesen különböző morfémákat is. Ez 
azt jelenti, hogy amíg a gyermek számára az aggyá ('adjál') és a 
nemadom ('nem adom') szavak külön vannak reprezentálva a lexikon
ban, addig a mama és a mamát szavak már nem két önálló lexikai egy
séget jelentenek, hanem az utóbbi a morfológiai kódolás eredménye
ként létrejött alakzat. A gyermek elsajátította és alkalmazza a -t tárgy
ragot különböző szavak esetében is. A fonológiai kódolás is részlege
sen működik; bizonyos folyamatokat a gyermek már érvényesít, pél
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dául ilyen a magánhangzó-illeszkedés, másokat még nem, ilyen pél
dául a zöngésségi hasonulás szóhatáron. Szó belsejében természetesen 
érvényesül, hiszen a felnőttől hallott formában kódolja a gyermek a 
hangsort a lexikonban. Némely esetben tehát a lemma szintet azonnal 
az artikulációs gesztusok megjelenése követi. Példák a zöngésedés el
maradására: jojaíot belecsukom ('vonatot belecsukom'), ekkisünk 
böcsibe ('elkésünk a bölcsiből'), otagombák szép gombák ('ott vannak 
a gombák szép gombák'), ülés benne ('üres benne'); példák a zöngétle- 
nedés elmaradására: Bajázs halapa ('Balázs harapott'), megy, oda 
megy kakkoj ('megy, oda megy traktor'), hogy cica leden ('hogy tiszta 
legyen'), a mond csúna vadok ('azt mondja csúnya vagyok'), a rossz 
delek ('rossz gyerek'). Fogalmazhatunk úgy is, hogy ebben az első sza
kaszban a nem szonor, de mássalhangzóra végződő, illetőleg kezdődő 
szavak egyalakúak: a kisgyermek mentális lexikonában egyetlen for
mában vannak kódolva. A zöngésségi hasonulás mint fonológiai sza
bály még nem működik, a zöngésedés és a zöngétlenedés nem érvé
nyesül.

A második szakasz mintegy kétéves tíz hónapos kor körül kez
dődik. Egy rövid időszakban a gyermek közléseiben a zöngésségi ha
sonulás megléte és nem érvényesülése egyaránt fellelhető. Meglepően 
gyorsan, csaknem hirtelen azonban megjelennek a gyermek közlései
ben a zöngésségi hasonulást mutató mássalhangzó egymásra hatások. 
Például: vett föl te is a pizsamát, jön ki a levezs belőle. Kialakulóban 
van a fonológiai szintnek az a szabálya, amelyik a zöngésségi haso
nulások érvényesülését vezérli. Az anyanyelv-elsajátításban gyakran 
tapasztalható "túlgeneralizálás", "túláltalánosítás" azonban itt is jól 
megfigyelhető. A túláltalánosítás lényege az, hogy a gyermek felisme
ri a szabályt, alkalmazza, de nem veszi tekintetbe a szabály alkalma
zási kritériumait. A zöngésségi hasonulás a magyarban nem követke
zik be a szonor mássalhangzók esetében. A gyermek azonban ezekre 
is kiterjeszti az alkalmazást, mind szóban: Grisztijánval ('Krisztián
nal'), nagyuragnak ('nagyuraknak') stb., mind szóhatáron: nézzé, mi
lyen ügyezs vágyók ('nézzél, milyen ügyes vagyok'), nem izs megyek 
(’nem is megyek'). Különösen szemléletes, amikor az elvárt és a 
túláltalánosított forma ugyanazon közlésben valósul meg: eiy pár
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zogni kell neki ('egy pár zokni kell neki') vagy holy holnabra lehessen 
venni ('hogy holnapra lehessen venni'). A túláltalánosított formák a 
vizsgált gyermeknél három éves egy hónapos koráig fordultak elő 
gyakran, majd alig-alig, végül teljesen eltűntek. Mindezzel egyidőben 
szóhatáron is megjelennek a zöngésségi hasonulások; kimondhatjuk, 
hogy ez a harmadik szakasz már egyértelmű tükre a felnőtt nyelvi 
szabályalkalmazásnak, mint téget szeletlek ('téged szeretlek').

Hat fő ötéves óvodás gyermek spontán beszédanyagát vizsgáltuk 
(összesen mintegy 40 percnyi anyagot) a zöngésségi hasonulás meg
valósítása szempontjából. Noha a gyermekek egy vagy két mondat 
értékű szerkezetnél hosszabb közlést nem mondtak, ezekben egyetlen 
olyan eset sem fordult elő, amikor nem valósították meg a kívánt ha
sonulást. Az ötévesek magnetofonra rögzített beszédanyagának elem
zése megerősítette, hogy a hároméves korban egyértelműen kialakult
nak tekintett szabályalkalmazás valóban kivétel nélkül realizálódik a 
gyermekek ejtésében.

A zöngésségi hasonulás spontán beszédben
Négy beszélőtől (két nő, két férfi) magnetofonra rögzített mintegy 

3 órányi spontán beszédet elemeztünk. Megnéztük, hogy a vizsgált fo
nológiai szabály milyen gyakori a spontán közlésekben, milyen arány
ban fordul elő szünettartás nélkül, illetőleg szünettartással. Az adatok 
azt mutatják, hogy az elemzett beszédanyagban átlagosan 6,1 (db) 
zöngésségi hasonulás fordul elő percenként szóhatáron. Különösen 
gyakoriak az erre "alkalmas" kötőszók esetei {hogy, mert, de, tehát, 
dehát stb.). Ha az összes lehetséges zöngésségi hasonulásos esetet 
száz százaléknak vesszük, azt találtuk, hogy a szünettartás nélkül meg
valósulók aránya 62,4%, vagyis a lehetőségek nagyobb részében a be
szélő érvényesíti ezt a fonológiai folyamatot.

Szünettartással szóhatáron a zöngésségi hasonulások 37,6%-ban 
fordulhatnak elő. Ez azt jelenti, hogy a szünettartások következtében a 
zöngésedés, illetőleg zöngétlenedés vagy létrejön, vagy nem. Vizsgá
latainkban azt találtuk, hogy -  a teljes anyagot tekintve -  mindössze 
29%-ban, vagyis mintegy a lehetőségek harmadában nem valósul 
meg a zöngésségi hasonulás. Bár hasonló vizsgálatok a fonológiai
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folyamatok érvényesülésével kapcsolatosan korábban nem voltak, mé
gis azt mondhatjuk, hogy meglehetősen szilárd működést látunk, azaz 
még a szünetek ellenére is a beszélő nagyon nagy arányban végrehajt
ja a szabályalkalmazást: a fonológiai szint sikeresen aktiválódott.

A továbbiakban azt elemeztük részletesen, mi történik a zöngés- 
ségi hasonulás megvalósulásával azokban az esetekben, amikor a szó
határon szünet található. Ettől kezdve száz százaléknak tekintjük azo
kat a helyzeteket, ahol a zöngésségi hasonulás érvényesítendő volna a 
szóhatáron, de a két adott szó között szünet található. Az elemzések
hez a CSL50-es digitális jelfeldolgozót használtuk. Ez lehetőséget 
nyújt ahhoz, hogy mind a vizuális, mind az akusztikus csatorna hasz
nálatával egészen pontosan határozhassuk meg az akusztikai-fonetikai 
tényeket reprezentáló adatokat. Az elemzett anyagban az esetek több
ségében, azaz 77,2%-ban a zöngésségi hasonulás nem jön létre. Ez 
tehát azt jelenti, hogy spontán beszédben a szóhatáron bekövetkező 
szünet akadályozhatja a fonológiai szint aktiválását.

Feltételezésünk az volt, hogy a szünet időtartama a felelős a fono
lógiai szint működéséért; más szóval, ha a szünet időtartama nem na
gyobb egy adott értéknél, akkor a szabályalkalmazás megtörténik. E- 
lemzéseink egyértelműen igazolták a feltételezést, azzal a kiegészítés
sel, hogy nem egy "abszolút értékű" szünetidőtartam határozható meg, 
mivel bizonyos átfedéseket is tapasztaltunk mind egyazon beszélő 
anyagában, mind a különböző beszélőket tekintve.

A zöngésségi hasonulás kivétel nélkül létrejön, ha a két szó közötti 
szünet 0-55 ms közé esik, azaz maximálisan 55 ms. Ha a szünet idő
tartama 55 ms és 314 ms közé esik, akkor a zöngésségi hasonulás 
vagy létrejön, vagy nem. Találunk adatokat, amelyek igazolják, hogy 
127 ms, 251 ms vagy 295 ms tartamú szünet ellenére a zöngésségi ha
sonulás létrejött. Ezen esetek nagyobb részében a szomszédos két szó 
egyike gyakori kötőszó. Másfelől, találunk olyan eseteket, amikor 75 
ms, 97 ms vagy 136 ms tartamú szünet következtében a zöngésségi 
hasonulás nem érvényesült. Ha a szünet időtartama meghaladja a 314 
ms-ot, akkor a zöngésségi hasonulás semmilyen körülmények között 
nem jön már létre. Anyagunkban a leghosszabb szünet értéke, amely 
két szomszédos szó határán adatolható — és a zöngésségi hasonulás
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bekövetkezése elvárható -  volt: 1080 ms. A határértékek mellett a ki
számolt átlagok a következők. A szünettartás ellenére megvalósult 
zöngésségi hasonulások esetében a szünetek átlagidőtartama 149,22 
ms; míg a meg nem valósult zöngésségi hasonulások esetében a szü
netek átlagidőtartama 472,76. A két érték igen nagy és szignifikáns 
különbséget mutat (p<0,001). A 3. ábra az időtartamértékek függvé
nyében szemlélteti a zöngésségi hasonulás megtörténtét.

a hasonulás nem valósul meg
• --------------------------------------------------------------------------------- >

a hasonulás megvalósul

0 50 100 200 300 400(ms)

3. ábra
A zöngésségi hasonulás megvalósulása az időtartam függvényében

Elemeztük a zöngésségi hasonulás elmaradásának eseteit a 
szünet időtartamától függetlenül a teljes anyag alapján. Négyféle tí
pusjelenséget lehetett meghatározni. Ezek az alábbiak:

1. Kötőszó előtti és utáni szünethelyzet. Például: mondták ... de 
nem értettem. A kötőszó gyakran egészen új gondolat bevezetésére 
szolgál, s annak a mikro-, illetőleg makrotervezése már időigényesebb 
volt annál, minthogy a beszélő képes legyen a fonológiai szint aktuális 
aktiválására.

2. A lexikai keresés esete. A mindennapi kommunikáció jelen
sége, hogy a beszélő nem találja meg a rendelkezésre álló időben a 
megfelelő lexikai egységet, avagy csak késve talál rá a kívántra. Ez 
szünetet eredményez a spontán beszédben, s azzal a következménnyel 
is járhat, hogy elmarad a fonológiai szabály érvényesítése. Például: 
vagyis k é t... gimnázium volt.
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3. Hibás szintaktikai kapcsolat esetén. A spontán beszéd igen 
gyakran tartalmaz utalásokat a kommunikációban korábban elhang
zottakra (vö. Gósy 1998); ilyenkor a közlés logikai váza sérülhet, s a 
nyelvi kifejezés bizonytlanná válik. Mindez ismét szünethelyzetet te
remt, amely két szó határán eredményezheti a zöngésségi hasonulás 
hiányát. Például: persze ez ... semmi bizonyítékom nincs vagy mert 
nem tudnak úgy ... történetet... elhelyezni.

4. Két gondolati egység határának esetén. A nyelvileg mondat
ként értelmezett közlésegység meglehetősen nehezen kijelölhető a 
spontán beszédben. A szünettartás nem kizárólagos ismérve a közlés
egység határának, hiszen a beszélő nemegyszer éppen az egységek ha
tárán nem tart szünetet, a közlés belsejében ugyanakkor megjelennek 
a néma vagy kitöltött szünetek típusai. A két gondolati egység határát 
a beszélő jelezheti szünettel, de egyéb fonetikai paramétert, elsősor
ban a szupraszegmentumok valamelyikét is használhatja e célra. A 
szünetek különösen akkor jellegzetesek, ha a két gondolati egység 
nyilvánvalóan különböző. A következő példában a szünettartás előtti 
rész a megelőző közlésre utal, míg a szünetet követő rész új közlés 
kezdete: remélem, hogy nagy ... csak egyet ne felejts el.

A zöngésségi hasonulás utánmondáskor
Az utánmondást mint módszert használtuk annak a célnak az elé

rése érdekében, hogy megnézzük, vajon az észlelési/értési mechaniz
mus korlátozott érvényesülése mennyire hat a fonológiai szabályok -  
jelen esetben a zöngésségi hasonulások -  kivétel nélküli végrehajtásá
ra. A "szinkron" utánmondás módszerét Cistovic és munkatársai 
(1965) alkalmazták annak érdekében, hogy pontosabb képet kapjanak 
a beszédészlelés működésére nézve. A jelen kutatás során azt próbál
tuk vizsgálni, hogy egy kvázi-spontán beszédben az adatközlő meny
nyire képes a korlátozottan hallottak reprodukálására, illetőleg hogy a 
fonológiai szint aktiválása ekkor milyen mértékű.

A kísérlethez egy kb. három perc tartamú szöveget állítottunk 
össze, amelyben 32 zöngésségi, illetőleg zöngétlenedési hasonulás 
volt elvárható szóhatáron. A hasonulások 65,6%-a zöngétlenedést, 
34,4%-a pedig zöngésedést eredményezett. A megértés szempontjából
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közepes nehézségűnek ítélt szöveg egy témáról összefüggően közöl 
ismereteket, 253 szóból áll (a névelőket nem számítva). Női beszélő
vel kissé lassú tempóban (10,6 beszéd-hang/s átlagosan) magnetofon
ra rögzítettük a szöveget. A szövegen belüli tempóváltások alig érzé
kelhetőek (10,3 beszédhang/s és 10,9 beszédhang/s a határértékek). 
Az artikulációs sebesség alig különbözik a beszédtempótól, a beszélő 
aránylag kevés szünetet tartott (ezek kivétel nélküli nem hallható 
légzési szünetek voltak). Az artikulációs sebesség átlaga I 1.2 hang/s, 
a határértékek 10,9 hang/s és 11,5 hang/s. A zöngésségi hasonulás 
esetei a szövegben nagyjából egyenletesen helyezkednek el, kivétel 
nélkül mondaton belüli szóhatárokon, mondathatáron egyszer sem. A 
mondaton belüli előfordulások helye azonban változó, a közlések 
elején, közepén, végén egyaránt megtalálhatók, a hosszabb mondatok 
több hasonulásos helyet is tartalmaznak. A beszédhangokat tekintve a 
szöveg a magyarra jellemző beszédhang-gyakorisági eloszlásnak 
nagyjából megfelelően tartalmaz mássalhangzó-találkozásokat. A szö
vegben leggyakoribb a [s, j]  találkozás volt, amelyet a [s, b], a [t, b] 
és a [s, g] egymás mellé kerülése követett. A többi helyzetben azonos 
mértékben vettek részt a [b, h, g, f, t, j ]  mássalhangzók.

A kísérletben a résztvevők fülhallgatón keresztül, normál intenzitá
son hallották a szöveget. A velük előzetesen közölt feladat az volt, 
hogy amilyen pontosan csak képesek lesznek, próbálják meg azonnal 
hangosan ismételni a hallottakat, mintegy magyarról magyarra 
szinkronizálni a hallott szöveget. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a 
magnetofont nem tudjuk leállítani, tehát, ha az utánmondáskor elakad 
vagy hibázik, amilyen gyorsan csak lehet, folytassa a "szinkronizá
lást". A felvett hanganyagokat ismételten a digitális jelfeldolgozóval 
elemeztük. A kérdések megegyeztek a spontán beszéd elemzési céljai
val: mikor, milyen helyzetben valósul meg, illetőleg nem érvényesül a 
zöngésségi hasonulás a beszélők ejtésében. A kísérleti személyek 
egyetemi hallgatók voltak (összesen öt fő, három nő és két férfi). 
Átlagéletkoruk 22 év. Magyar anyanyelvű, éphalló, nem beszédhibás 
személyek.
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A kísérletben részt vevők kivétel nélkül képesek voltak a feladat 
megoldására, bár a szöveg tartalmára alig-alig emlékeztek (saját be
vallásuk szerint nagyon fárasztó volt a kísérlet). Szubjektív megjegy
zésük egyértelműen utal arra, hogy a normális kommunikációban egy
mást követő folyamatokat a kísérletben csaknem egyidőben kellett 
aktiválniuk, azaz a beszédpercepciós és a beszédprodukció szinte egy
időben zajlott. Ráadásul a beszédprodukció a beszédpercepció függ
vényében valósulhatott csak meg.

A hanganyagok lehallgatása alapján az első szembetűnő különbség 
a spontán beszéddel szemben az volt, hogy lényegesen nagyobb a- 
rányban érvényesítették a beszélők a zöngésedést, illetőleg zöngétle- 
nedést. A másik jellegzetesen eltérő tény az volt, hogy a hasonulások 
megvalósítása szünettartás esetén sokkal korlátozottabban fordult elő. 
A zöngésségi hasonulás elmaradása hasonlóan és a spontán beszédhez 
képest kisebb arányban fordult elő. A statisztikai adatok szerint az 
összes lehetséges helyzetből valamennyi adatközlőt figyelembe véve 
(32x5) mindössze 22,5%-ban fordult elő szünet a két szó határán, 
spontán beszédben az ennek megfelelő érték nagyobb, vagyis után- 
mondáskor lényegesen csökken azon esetek száma, amikor két olyan 
szó határán tart szünetet a beszélő, ahol a szomszédos mássalhangzók 
hat(hat)nak egymásra (4. ábra).

Ha a szünettartásos eseteket száz százaléknak vesszük, akkor után- 
mondáskor a szünettartás ellenére érvényesített hasonulások aránya 
mindössze 11,1%, azaz 88,9%-ban a hasonulás nem jön létre. A 
spontán beszédben ugyanilyen helyzetben a hasonulás kissé kisebb 
mértékben, 77,2%-ban nem jön létre. A spontán beszédben tehát a 
szünetek ellenére a beszélő jobban képes a fonológiai folyamat érvé
nyesítésére, mint utánmondáskor; ugyanakkor a szóhatáron jellegze
tesen ritkábban fordulnak elő szünetek utánmondáskor, mint spontán 
beszédben (5. ábra).
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spontán beszéd utánmondás

4. ábra
A szünettartásos szóhatári helyzetek valamennyi lehetséges 

zöngésségi hasonulást tartalmazó helyzetet figyelembe véve

A meg nem valósított hasonulások aránya valamennyi beszélőt te
kintve 21,25%, az egyes beszélőknél mért adatok: 15,6%, 18,75%, 
21,8% és 25% (utóbbi két beszélőnél). Ez azt jelenti, hogy a spontán 
beszédben kapott átlagértékhez képest (ami 29%), utánmondáskor ez 
az érték 21,25%-ra csökken, vagyis a percepció végeredményként 
segíti a beszélőt a produkciós folyamat hibátlan végrehajtásában.

A beszélők meglehetősen eltérően viselkedtek a feladat megoldá
sában, különösen ami az időzítési viszonyokat illeti. Ennek eredmé
nyeként egyrészről relatíve nagyok a különbségek az egyes adatközlők 
között, másfelől azonban hasonló adathalmazt kaptunk. Hasonló, hogy 
az adatközlők átlagosan 585 ms-os "késéssel" kezdik a szinkronizá
lást; a legrövidebb érték, amit mértünk 403 ms, a leghoszszabb 942 
ms volt. Hasonló az a minimális szünettartam-érték, amelytől a haso
nulás nem valósult meg (átlagosan 17,6 ms). Eltérő az egyes beszélők
re kapott szünettartamok átlaga és a felső határérték.
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megvalósult nem valósult meg

5. ábra
A zöngésségi hasonulás megvalósulása spontán közlésben és 

utánmondáskor

Megnéztük a szünetidőtartamokat az utánmondásos anyagokban. 
Az 1. táblázatban a két szó határán tapasztalt szünetek időtartamát 
összegeztük, amikor a hasonulás nem jött létre. Elemeztük a zöngéssé
gi hasonulás megvalósulását a szünetek időtartamának függvényében. 
Szignifikánsan eltérő eredményeket kaptunk a spontán beszédben 
tapasztalt értékekhez képes. Utánmondáskor, ha a szünet időtartama a 
14 ms-ot meghaladja, a hasonulás nem jön létre, vagyis csak abban az 
esetben képes a beszélő aktiválni a fonológiai szintet utánmondáskor, 
ha a szünet értéke 14 ms-nál kisebb (6. ábra). Ekkor nincsen "átmeneti 
szakasz", amit a spontán beszédnél tapasztaltunk. A szünetek átlagér
ték a nem megvalósult hasonulások esetén 1 14 ms, a megvalósultak 
esetén 8,9 ms.
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1. táblázat: A hasonulás elmaradásakor mért szünettartamok

Személy Átlagérték (ms) Szórás (ms)
A (nő) 30 17-240
B (nő) 46 14- 62
C (férfi) 48 18- 70
D (nő) 151 19-480
E (férfi) 227 20-630

Elemeztük, hogy melyek azok a szóhatárok, amelyeken a hasonulá
sok végbemennek és melyek azok, amelyeken nem. Bár az adatok 
különbözőek az egyes beszélők esetében, a 32 lehetséges esetből ló
nál, vagyis 50%-ban minden adatközlő kivétel nélkül megvalósítja a 
zöngésítést vagy a zöngétlenítést. Egyfajta ritmikus változás tapasztal
ható abban, ahogyan az adatközlők érvényesítik, illetőleg nem érvé
nyesítik a hasonulásokat. A szöveg utánmondásának kezdetén és a vé
gén jellegzetes a hasonulások elmaradása (vö. 7. ábra).

a hasonulás nem valósul meg
•---------------------------------------------------------------------------->

a hasonulás megvalósul 
•—•

0 50 100 200 300 400

6. ábra
A zöngésségi hasonulás megvalósulása az időtartam függvényében

Egyértelműen "nehéznek" bizonyultak azok a helyek, amelyek a 
közlések elején, a kezdeti részen helyezkedtek el, ekkor a percepció 
még sokkal korlátozottabban érvényesülhetett, mint amikor a hasonu
lás két olyan szó határán jelentkezett, amelyek a közlés végefelé je
lentkeztek. Hasonlóan a kontextus hatásával magyarázható, hogy rit-
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hasonulás két olyan szó határán jelentkezett, amelyek a közlés vége- 
felé jelentkeztek. Hasonlóan a kontextus hatásával magyarázható, 
hogy ritkább a hasonulás elmaradása a szintaktikai lag könnyebben 
előjelezhető helyeken. Az adatközlők többségénél nem valósul meg a 
hasonulás, ha a szomszédos szavak közül az első alanya a mondatnak, 
hiszen ekkor a bővítmény még kevésbé előjelezhető, mint más 
szintaktikai esetekben.

7. ábra
A meg nem valósított zöngésségi hasonulások a szöveg kezdetétől 

a végéig az öt kísérleti személyre vetítve (a számok 1-32-ig a lehetsé
ges szóhatárokat jelzik, ahol ez a fajta hasonulás elvárható lett volna)

Következtetések
A fonológiai szint viselkedését tekintve a következő kérdés merül 

fel a szabályalkalmazás és a mentális lexikon viszonyában. Hol, ille
tőleg hogyan történik a zöngésségi hasonulás mint fonológiai szabály 
végrehajtása? Két lehetőség adódik.

(i) A mentális lexikonban a lexikai egységek ún. alapalakban van
nak tárolva, s az egyes beszédhangokat érintő változásokat a fonoló
giai szint aktiválása következtében a kódolt szabályok eredményezik.
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E hipotézis szerint a tanulmány elején használt példa, a kutyus ebben 
a formában van kódolva a mentális lexikonban, s a szóvégi zöngétlen 
réshang a zöngésségi hasonulás szabályának megfelelően válik zöngés 
réshanggá (a szükséges helyzetben). Ez esetben kérdésessé válik, 
hogy hol vannak kódolva maguk, a szabályok. Ha elfogadjuk azt a fel
tevést, hogy a toldalékmorfémák külön- és önállóan kódoltak a men
tális lexikonban, akkor bizonyos nehézséggel találjuk szembe magun
kat. A -t a tárgy nem okoz gondot, hiszen egyalakú, a kötőhangzóként 
vagy előhangzóként ismert magánhangzó specifikációja már nehezebb 
kérdés. Különösen nagy gondot jelentenek például a helyhatározó
ragok. Ha a fonológiai szint definiálja ugyanis a szabály működési 
eredményét, akkor a helyhatározóragok csupán -b, -b?l, -h vagy -r 
formában kell, hogy kódolva legyenek. Az ugyanis, hogy -ba vagy - 
be, -bál vagy -bői, -hoz vagy -hez vagy hoz, -ra vagy -re a szükséges 
forma, a fonológiai szabály működési eredménye. Tárolásuk a felso
rolt formákban tehát felesleges.

(ii) A másik lehetséges hipotézis szerint a mentális lexikon tartal
mazza a lexikai egységeket és a fonológiai szabályokat egyaránt; a 
fonológiai szint aktiválása voltaképpen a szükséges szabály lehívása a 
mentális lexikonból az adott lexikai egységgel együtt. Ez azonban 
csak úgy működhet, ha feltételezzük, hogy az adott lexikai egységek -  
mintegy "vegyértékként" -  tartalmazzák mind a zöngés, mind a zön
gétlen változat lehetőségét. Ennek megfelelően a hogy kötőszó mind 
hogy, mind hoty alakban kódolva van, vagy a veréb szó verép alakban 
is megtalálható a mentális lexikonban. Ennek megfelel az az elkép
zelés, amely a toldalékmorfémákat a megfelelő alakban tételezi fel a 
mentális lexikonban. Megítélésem szerint tehát a -ba/-be vagy a -hoz/- 
hez/-höz mellett a tárgyrag is -t/-d formában vagy a egyes szám má
sodik személyü birtokos személyrag is -d/-t formában van tárolva (vö. 
kalapod, ill. kalapot szép). A fonológiai szabály vezérli a szükséges 
forma előhívását. E hipotézis felveti a mentális lexikon tárolási kapa
citásának kérdését. Ennek a hipotézisnek a valószínűségét az támaszt
ja alá, hogy a mentális lexikon elérésének gyorsabbnak kell lennie, 
mint a fonológiai szinten aktivált szabálynak megfelelő átalakítások



19

létrehozása. Ennek a lehetőségnek a bizonyítása azonban további 
kísérletek feladata lesz.

A zöngésségi hasonulások szükséges megvalósítása szóhatáron oly 
mértékben erőteljesen működő szabály, hogy a spontán beszédet fo
netikusan lejegyzők is jellegzetesen hibáznak. A tévesztések kizáró
lag egyirányúak: megvalósított hasonulásnak ítélnek olyan ejtéseket, 
amikor a hasonulás valójában nem történt meg. Ennek az előfordulása 
mintegy 25-30%. A jelenség kitűnően példázza azt a tényt, hogy a há
roméves korra megszilárdult szabályalkalmazás a beszédészlelésben 
oly erőteljesen érvényesül, hogy a ( lejhal Igató fel sem tételezi a sza
bály megsértését (a beszélőtől). Megítélésem szerint ez ugyancsak a 
mentális lexikon rendkívül gyors eléréséről is tanúskodik, s egyúttal 
közvetve növeli a (ii) hipotézis valószínűségét.

A bevezetőben említett neuropszichológiai kísérlet arról tanús
kodik, hogy a fonológiai formát megelőzően bizonyos szintaktikai sa
játosságok már készen állnak. A kérdés az, hogy vajon mely szin
taktikai sajátosságokra terjeszthető ki a megállapítás, illetőleg, hogy 
mennyiben nyelvspecifikus a működés. A 40 ms-os érték, amellyel a 
holland kísérleti személyek előbb aktiválták a főnév nemét, mint a szó 
fonológiai struktúráját, megerősíti a jelen kísérletünk azon eseteit, a- 
mikor ezen értékhatáron belül tartott szünet ellenére a beszélők érvé
nyesítették a hasonulásos folyamatokat. Továbbra is kérdés marad, 
hogy milyen csaknem azonos idejű működések teszik lehetővé a 
fonológiai szabály érvényesítését például 300 ms-os szünet eltelte u- 
tán is spontán beszédben. Anyagunkban egyetlen példát sem találtunk 
arra, hogy a fonológiai szabály működött volna, bár arra nem volt 
szükség. Olyan hibázási, illetőleg korrekciós folyamatot sem tapasz
taltunk, amikor a beszélő a megvalósított hasonulást korrigálta volna 
nem hasonult formára. Arra azonban volt példa, hogy a zöngésségi 
hasonulás elmaradását csaknem azonnal korrigálta a beszélő. Példa: 
és ... ézs bementünk a moziba. A magyarázat feltevésünk szerint az, 
hogy hosszabb közlések esetén a fogalmi működések nagyobb idő
értékkel előzik meg a fonológiai szint aktiválását, mint az egyetlen szó 
ejtésekor történik. További elemzéseket igényel annak az időhatárnak 
a definiálása, amely a hosszabb közlésekre jellemző.
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