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Bevezetés
Mind a zár, mind a zár-rés hangok akusztikai szerkezete közismer

ten összetett, zár- és zörejelemből épül fel. A zárhangok és az affriká- 
ták időviszonyai különböző időszakokban és különböző probléma
körök kapcsán kerültek a fonetikusok érdeklődésének középpontjába.

Az időben korábbi vita központi kérdése az volt, hogy az affrikáta 
egyszerű hang-e vagy hangkapcsolat, s elsősorban azt vizsgálták, hogy 
az affrikáták teljes hossza és elemeinek időtartama hogyan viszonyul a 
megfeleltethető rés-, illetve zárhangok teljes időtartamához (az affri- 
káta-vitáról vö.: Laziczius, 1944/1979; Kázmér 1961). Napjainkban a 
magyar szakirodalomban egyöntetűnek mondható az egyszerű hang 
felfogás (Vértes O. 1982), a palatális hangok képzésmód szerinti osz
tályba sorolásáról azonban továbbra is megoszlanak a vélemények. 
Egyes szerzők szerint hangrendszerünkben palatális zárhangok -  
[c, c:, j, j:] -  vannak, mások viszont palatális affrikátákat -  [cç, cç:, 
jj, jj:] -  tartanak számon. (Függetlenül a szerzők felfogásától, a fone
tikai jelölés is következetlen.)

A zárhangok időszerkezetének az 1950-es évek végétől mind a mai 
napig nagy teret szentel a nemzetközi szakirodalom. E „népszerűsé
get” a zöngekezdési idő, voice onset time (VÖT) fogalmának köszön
heti. A magyar zárhangok belső időszerkezetéről Tarnóczy és Vicsi 
percepciós kutatásai (például Tarnóczy-Vicsi 1979), majd a mestersé
ges beszéd-előállításhoz kapcsolódó kísérletek (Olaszy 1985) révén 
vannak ismereteink.

A mássalhangzó zöngekezdési ideje a zár felpattanása és a zönge- 
képzés megindulása közötti időt adja meg (így a zárszakasz alatti zön- 
geképzést negatív értékekkel jellemzi). Zöngétlen zárhangok esetében 
a zöngekezdési idő az alábbi, egymást követő akusztikai mozzanato
kat foglalja magában 1. a zár felnyitásának tranziens zöreje, 2. az aka

46



A zöngétlen zárhangok és affrikáták időszerkezete

dály helyén keletkező turbulens zörej, 3. aspirációs zörej, amelyet a 
levegőáram turbulenciája kelt a glottisz térségében, 4. átmeneti sza
kasz, amelyet a követő magánhangzó minőségétől függő spektrális 
változások jellemeznek (Stevens 1999, 324-377). Ezen akusztikai 
mozzanatok időtartama nyelvenként és a mássalhangzó képzési helyé
től függően változik.

Lisker-Abramson (1964) klasszikus összehasonlító tanulmányában 
a VOT-ot olyan akusztikai jelölőként jellemzi, amellyel a különböző 
nyelvek zárhangjai egyértelműen osztályozhatók. A [± zöngés] és [± 
hehezetes] fonológiai jegyek különböző kombinációt felvonultató 
nyelvekben a mássalhangzó oppozíciók prototipikus VOT-értékekhez 
köthetők. Maga a terminus is felveti a kérdést, hogy valóban a mással
hangzó zöngekezdési idejéről van-e szó. Egyfelől azt mondhatjuk, 
hogy a VÖT elsődlegesen a mássalhangzó-magánhangzó kapcsolódá
sok, még pontosabban a glottális és az orális artikulációs gesztusok 
összehangolását jellemzi, amit ilyenformán sem a mássalhangzó, sem 
a magánhangzó részének nem tekinthetünk (emellett érvel például 
Laver 1994, 348). Másfelől, ha a fonetikai-fonológiai osztályozásból 
indulunk ki, akkor egyértelműen a mássalhangzó zöngekezdési idejé
ről kell beszélnünk.

Számos nyelvben megfigyelt összefüggés, hogy minél hátrébb ta
lálható a zöngétlen -  akár hehezetes, akár nem hehezetes -  mással
hangzó képzési helye, annál hosszabb a zöngekezdési idő. A VOT- 
értékek képzési hely szerinti változását a fonetikusok több különböző 
aerodinamikai és/vagy fiziológiai tényezővel magyarázzák: a zár mö
götti és előtti szupraglottális üreg relatív mérete, az akadályt alkotó 
beszédszervek közötti érintkezési felület nagysága, az akadály felol
dásának sebessége, az aktív beszédszerv tömege és mozgékonysága 
(Hardcastle 1973; Weismer 1980; Maddieson 1997; Stevens 1999). 
Maddieson (1997) alternatív hipotézise szerint a jelenség nem első
sorban az általános aerodinamikai törvényszerűségek függvénye, ha
nem a beszéd időszerkezetének a sajátossága: a különböző zöngétlen 
zárhangok időtartama úgy módosul, hogy képzésük során a hangrés 
közel azonos ideig van nyitott állásban, s ezért a hosszabb zárszakasz 
rövidebb VOT-értékkel jár együtt és fordítva.

Mint általában a fonetikai univerzálék esetében, a VOT-értékek és
47



Kovács Magdolna

a mássalhangzó képzési helye közötti szoros kapcsolatot, a klasszikus 
veláris > dentális/alveoláris > labiális sorrendet is csak gyakori, de 
nem kivétel nélküli tendenciának tekinthetjük. A VOT-értékek a 
kontextus különböző tényezőinek függvényében -  a követő magán
hangzó minősége, hangsúly, a hangsorban elfoglalt helyzet stb. -  is 
változnak. Jessen (1999) szerint például a németben a klasszikus sor
rend csak a szó eleji helyzetben jellemző, a szavak belsejében a [t] 
VOT-értéke a leghosszabb. Cho-Ladefoged (1999) tizennyolc nyelv 
vizsgálata alapján arról számol be, hogy e nyelvekben nincs szignifi
káns különbség a labiális és a dentális/alveoláris, valamint a veláris és 
uvuláris mássalhangzók VOT-értékei között. Az adatok átfedése elle
nére a szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy a zöngekezdési idő 
nemcsak a zöngésségi kontrasztba állított mássalhangzók számát tük
rözi, de a nyelvek egy részében lényegesen eltér az aerodinami- 
kai/fiziológia tényezők alapján jósolható értéktől. A VÖT a fonológiai 
szereptől függetlenül, nyelvspecifikus szabályoknak megfelelően 
megnő, ami a mássalhangzó zöngekezdési idejét a képzés helyének 
egyik feltételezhető akusztikai jelölőjévé teszi.

Lisker-Abramson (1964) mérései szerint a magyar [p, t, k] mással
hangzóknak a holland, a kantoni kínai stb. nyelvekhez igen hasonló, a 
kétértékű — [± zöngés] -  fonológiai szembenállásra jellemző VOT- 
értékei vannak, s egyértelműen tükrözik a klasszikus k > t > p 
sorrendet. Gósy (2000; 2001) kísérleti eredményei a beszédstílus és - 
tempó -  izoláltan ejtett CV-kapcsolatok és kétszótagú szavak <-» 
spontán beszéd -  meghatározó szerepéről tanúskodnak. Az izolált 
ejtés k > t, p sorrendet, a [k]-ra a nem hehezetes velárisoknál magas
nak számító értéket és a követő magánhangzó minőségének erőteljes 
hatását mutatta, míg a spontán beszédben, jelentősen rövidebb zönge
kezdési időtartamok mellett, „helyreállt” a k > t > p sorrend. A szerző 
percepciós kísérlete azt mutatta, hogy az anyanyelvi beszélők a más
salhangzók azonosításában nem támaszkodnak számottevően a zön
gekezdési időre mint felismerési kulcsra.

Az affrikáták és zárhangok közötti legfőbb különbség a zár feloldá
sának a módjában jelölhető meg. Az affrikátákat úgy képezzük, hogy 
az akadályt a belső, glottisz felőli részén, feloldjuk, az akadály külső 
végén viszont réshangokra jellemző szűkületet hozunk létre. (Stevens
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1999, 412). Általános vélekedés, hogy e képzési mozzanat a zár 
és/vagy (?) réselem időtartamának a redukálódását eredményezi, leg
alábbis ha ezen időtartamokat a homorgán zár- vagy réshangokéhoz 
viszonyítjuk. Olyan kritérium azonban nem ismeretes, amely megha
tározná a zár- és réselemnek az affrikátákon belüli kötelező arányát, és 
egyértelmű fonetikai fogódzót nyújtana a zárhang <-> a zárhang foneti
kai kontextustól függő affrikált ejtése <-» affrikáta kategóriák elhatáro
lásához. A besorolás különösen nehéz a palatálisok esetében, amelyek, 
mint általában az olyan mássalhangzók, amelyeket a szájüregben 
hosszan elterülő akadállyal képzünk (fonológiai terminussal élve az 
[+osztott] jegyűek), hajlamosak az affrikálódásra. E hangoknál a zár 
felpattanását követően, hacsak egy rövid időre is, de eleve adott a szű
kület, amelyben spirantikus zörej képződhet, a „valódi” zárhang kép
zésének a feltétele, hogy az artikuláló szervek viszonylag gyorsan el
távolodjanak egymástól.

Az 1. táblázat azokat a kísérleti adatokat összesíti, amelyek a ma
gyar -  egyelőre önkényesen (?) [c]-ként jelölt -  zöngétlen palatális 
mássalhangzó és a [ts], [tf] hangok zárszakaszának mért hosszát, illet
ve és a hang teljes időtartamához viszonyított százalékos arányát tar
talmazza. Láthatjuk, hogy meglepően kevés a rendszeres adat. Gya
korlatilag csak az egész magyar hangrendszert átfogó időtartam-vizs
gálatokban (Meyer-Gombocz 1911; Magdics 1966; Olaszy 1985; 
1991) találunk az összehasonlításhoz megfelelő támpontot. Kassai 
(1982) csupán a három mássalhangzót együttesen jellemző átlagérté
ket adja közre. Szembeötlő az is, hogy mennyire nagyok a három hang 
jellemzésében a szerzőnkénti eltérések. A zárszakasz százalékos ará
nyát figyelembe véve Meyer-Gombocz és Kassai mérései arra utal
nak, hogy a [c], [ts] és [tj] gyakorlatilag homogén csoportot alkot; 
Hegedűsnek (1958) csak az arányokat megállapító közlése és még in
kább Olaszy adatai szerint a hasonlóság csak [ts] és [tJ'J között egyér
telmű; míg Magdics alapján mindhárom mássalhangzó időszerkezete 
markánsan eltérő. A hosszú mássalhangzókkal kapcsolatban a szakiro
dalom elsősorban a zárelemnek a rövid magánhangzókhoz viszonyí
tott megnyúlását emeli ki, de Vértes O. (1982, 105) felhívja a figyel
met arra is, hogy a gyorsabb tempó a zárelem időtartamának és relatív

49



Kovács Magdolna

arányának csökkenésével jár.
A felvázolt tarka és meglehetősen foghíjas képnek megfelelően 

ellentmondóak a palatális mássalhangzók besorolásával kapcsolatos 
állásfoglalások is. Itt csak a két legfrissebbet ismertetjük: Kassai 
(1998, 117) úgy látja, hogy a palatálisok a résmozzanat kiterjedését és 
az összidőtartamból való részesedését tekintve közelebb állnak az aff- 
rikátákhoz, mint a zárhangokhoz. Siptár (1994, 206) szerint viszont 
alapvetően zárhangokról van szó, amelyek a megfelelő környezetek
ben -  hangsúlyos magánhangzó előtt, szó végén, lassú tagolt beszéd
ben -  fiziológiai okok miatt affrikálódnak.

1. táblázat: A zárszakasz mért hossza és a hang teljes időtartamához 
viszonyított százalékos aránya a korábbi szakirodalom alapján

Szerző [c]
(ms)

[ts]
(ms)

Ml
(ms)

[c]
(%)

[ts]
(%)

[tj]
_(%)

Meyer-Gombocz (1911) 57 51,8 61,7 36 35 40

Hegedűs(1958) 50 25 33

Magdics (1966) 72 20 53 74 19 50,5
Fónagy-Szende(1969) 143 76 100

Kassai (1982) 38

Olaszy (1991) 80-90 70-90 70-80 66-72 45-47 47-48

A jelen tanulmány a magyar zöngétlen zárhangok és affrikáták idő- 
szerkezetének, a zár- és a zörejelem időviszonyának az összehason
lítására vállalkozik. (Mivel a zöngekezdési idő terminust a szakiroda- 
lom általában csak a zárhangokra alkalmazza, a továbbiakban vala
mennyi vizsgált mássalhangzó esetében a zörejelem megjelölést fog
juk használni.) Célunk új kísérleti eredmények révén árnyalni a [p, p:, 
t, t:, k, k:, c, c:, ts, ts:, tjj tj:] mássalhangzók akusztikai jellemzését, 
megvizsgálni az eddig nem vagy ellentmondásosan adatolt időszer
kezeti sajátosságaikat.
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Anyag és módszer
A vizsgálathoz olyan kétszótagú szavakat választottunk, amelyek 

a [p, p:, t, t:, k, k:, c, c:, ts, ts:, tj', tj:] mássalhangzókat szó belseji 
helyzetben, azonos magánhangzók előtt tartalmazzák; a rövid mással
hangzók esetében a lista szó eleji előfordulásokkal is kiegészült. A 
szavakat kijelentő mondatokba foglaltuk, például: Ott áll a csupor a 
pajtában., Kevés a bokor a környéken., Néha kocog esténként., 
Szerinte kotyog az első kerék,; Megfájdult a tömött foga., Gabi kötött 
egy pulóvert.; Sokat dicsér téged., Azon a meccsén jó l játszott, stb. A 
mondatok átlagos szótagszáma kilenc volt (min. = 6, max. = 14).

Az összesen 240 mondatot öt személy olvasta fel, valamennyien 
nők, egyetemi oktatók, életkoruk 24 és 52 év között változott. A felol
vasást két csatornán -  mikrofonnal és elektro-glottográffal -  egyidejű
leg rögzítettük DAT magnetofonra; az utóbbi felvételt a zöngeképzés 
megindulásának pontosabb megállapításához használtuk fel.

A beszédanyagot 25 000 Hz-en digitalizáltuk és a K.AY Elemetrics 
CSL digitális jelfeldolgozóval elemeztük. Az időtartamokat a mikro
fonnal és elektro-glottogáffal rögzített jel oszcillogamja és az előbbi 
szélessávú spektrogramja alapján határoztuk meg. Az akusztikai elem
zés során rögzítettük a zár- és zörejelem, a megelőző magánhangzó és 
a teljes mondat időtartamát. A zárhangok szegmentálásakor a VOT- 
vizsgálatokban leggyakrabban alkalmazott eljárásnak megfelelően a 
zörejelem időtartamát a zár felpattanásától (= az intenzitásgörbe loká
lis maximuma, amely az oszcillogramon és a spektrogramon egy
beesik a hangkeltés kezdetének a lenyomatával) az első teljes zönge- 
periódus kezdetéig számítottuk. A [c] hangnál ritkábban, a [tsj és [tj] 
hangoknál gyakrabban az intenzitásgörbén nem volt kivehető lokális 
maximum, ezekben az esetekben a zörej kezdőpontját a spektrogram 
és az oszcillogram alapján határoztuk meg.

Az adatok értékelése az SPSS for Windows 8.0 és a JMP 3.1 sta
tisztikai programcsomagokkal történt.

Kísérleti eredmények
A mássalhangzókra -  szó belseji CV helyzetben 

[i, y, u, 0 , o, e, o, e:, o:, a:j magánhangzók előtt -  kapott átlagérté-
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keket a 2. táblázat foglalja össze és az 1. ábra szemlélteti.

2. táblázat: Az időszerkezet átlagértékei

Mással-
hangzó

Rövu Hosszú
Zár
(ms)

Zörej
(ms)

Zárarány
(%)

Zár
(ms)

Zörej
(ms)

Zárarány
(%)

P átlag 79,4 16,1 83,0 125,6 13,9 90,0
szórás 14,5 6,8 6,8 16,5 5,7 3,7

t átlag 72,2 19,5 78,5 120,0 20,4 85,7
szórás 12,5 5,7 5,5 21,2 13,3 6,3

k átlag 69,8 31,2 69,0 120,6 34,3 77,6
szórás 13,7 8.6 7,1 24,4 16,2 9,7

c átlag 50,2 39,9 56,2 97,9 39,4 70,9
szórás 9,0 9,5 7,9 20,5 10,5 7,3

ts átlag 52,9 61,5 45,8 79,2 68,5 53,2
szórás 11,3 14,3 7,8 19,0 10,5 7,6

ti átlag 55,3 58,9 48,9 88,9 63,7 57,9
szórás 11,1 12,7 7,7 19,0 13,2 8,7

Az adatok értékeléséhez -  a rövid és hosszú mássalhangzókra 
külön-külön -  a hang minősége és a kísérleti személyek mint függet
len változók szerinti kéttényezős ANOVA-elemzéseket végeztünk. A 
statisztikai próba a rövid és a hosszú mássalhangzóknál egyaránt arról 
tanúskodott, hogy a mássalhangzó minősége mind a zár- és zörejelem 
időtartama, mind a zárszakasz százalékos aránya esetében meghatáro
zó tényező (p < 0,0001 ; az elemzés itt és minden további esetben 95% 
konfidencia szinten történt). Az egyes kísérleti személyek közötti kü
lönbségek a zárszakasz mért időtartamában és arányában járultak hoz
zá szignifikánsan az adatok szórásához (p < 0,0001). A mássalhangzó
minőség és a beszélők személye közötti kölcsönhatás ugyanakkor nem 
volt szignifikáns.

A rövid mássalhangzók típusok szerinti összevetése és a mással
hangzókat páronként összehasonlító post hoc tesztek (Tukey HSD 
vagy Dunetf s T3) alapján a következők állapíthatók meg.
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(ms)

1. ábra
Az időszerkezet átlagértékei

A zár mért időtartama szerinti sorrend: p > t, k > tj , ts, c . A > jel azt 
jelenti, hogy szignifikánsan hosszabb; azokat a mássalhangzókat 
pedig, amelyek átlagai nem mutattak szignifikáns eltérést, vesszővel 
választottuk el egymástól. Tehát a leghosszabb a [p] zárszakasza, szig
nifikánsan hosszabb, mint a [tj-é és a [k]-é, amelyek egymástól nem 
különböznek számottevően stb.

A teljes időtartam alakulását is figyelembe vevő relatív mutató, a 
zárarányok szerint a sorrend: p > t > k > c > tj", ts. A zörej mért idő
tartama szerinti sorrend: ts, tj" > c > k > t, p.

Hogyan értékelhetők ezen adatok tükrében a zöngekezdési idővel 
kapcsolatos, a [p, t, k] hangok alapján megfogalmazott szakirodalmi 
általánosítások? Ha összevetjük a [p, t, k] zörejelemének alakulását 
Gósy (2000, 2001) eredményeivel, akkor saját adataink a spontán be
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széd értékeihez állnak közelebb. A hasonlóságot a megközelítően azo
nos beszédtempó magyarázhatja (a jelen kísérletben regisztrált tempó
adatokat a 3. táblázat tartalmazza). Az izolált hangkapcsolatokra és 
szavakra vonatkozó adatokat ugyanakkor az rokonítja eredmé
nyeinkkel, hogy a [p] és a [t] zörejelemének időtartama között átfedés 
tapasztalható, ami ezen összevetés alapján a tagoltabb ejtés, a fesze
sebb artikuláció velejárója lehet.

Elemeztük, mennyire szoros a kapcsolat a [p, t, k] zár- és zörejele
mének időtartama között, a magyarban is fennáll-e az a Maddieson ál
tal feltételezett negatív korreláció, amely a teljes időtartamot gyakor
latilag állandó értéken tartja. A teljes időtartamoknak a zárójelben sze
replő átlagai mellett a mássalhangzók között k (101 ms) > p (95 ms), t 
(91 ms) sorrend rajzolódott ki, ami a fentebbi zár- és zörejelemre vo
natkozó sorrendeket is figyelembe véve arra utal, hogy az időviszo
nyok a leghosszabb zörejelemü [k] esetében egyenlítődtek ki legke
vésbé. A három mássalhangzóra együttesen elvégzett korrelációszámí
tás r = -2,09, p = 0,006 eredményt adott, ami a lineáris kapcsolat meg
létét, de viszonylag gyenge összefüggést tükröz.

Felvetődik a kérdés, hogy a korreláció erejét nem befolyásolja-e a 
szó belseji pozíció, hiszen a VOT-kísérletekben igen gyakran mondat 
belseji, de szó eleji előfordulások adatait találjuk. A korpusz összesen 
120 szó eleji előfordulásának vizsgálata azt mutatta, hogy a korreláció 
ereje nem függ számottevően a szóban elfoglalt helytől (r = -2,48 p = 
0,008). Az azonos magánhangzó előtt álló szó eleji <-> szó belse
ji [p, t, k] mássalhangzók (N=75) összehasonlítása rámutatott, 
hogy e kontextuális hatás elsődlegesen a zár időtartamát érinti. Az el
végzett párosított t-próbák a zárszakaszoknak a [p]-nél kevésbé követ
kezetes (p = 0,56), a [x]-nél és a [K]-nál egyformán szignifikáns (p = 
0,023) növekedésről tanúskodtak. A zár 8-11%-os időtartam-módosu
lása a teljes időtartam hasonló arányú növekedésével járt együtt. Ezen 
adatok alapján tehát ugyan kitapintható a zár- és zörejelem közötti, 
Maddieson által hangsúlyozott kiegyenlítődési tendencia, de nem állít
hatjuk, hogy ez olyan tényezőként lépne fel, amely az időszerkezetet 
egyedül szabályozza.

Hol jelöli ki az időszerkezet a rövid palatális mássalhangzó helyét?
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A zárszakasz mért időtartamát tekintve a [tj, ts, c] mássalhangzók 
homogénnek tűnő csoportot alkotnak. A [c] teljes időtartamának átla
ga (91,4 ms), ugyanakkor szinte teljesen megegyezett a [t]-jével, míg 
a [tf] (113,8 ms) és a [ts] (115,9 ms) időtartama meghaladta a „való
di” zárhangokét. E mozzanat az, amely a zár mért időtartama és a zár
arány szerinti sorrendben eltérően jelöli ki a [c] helyét. Úgy is fogal
mazhatnánk, hogy a [c] a zárhangokra jellemző időkereten belül „gaz
dálkodva” rendelkezik a zárhangoknál hosszabb, az affrikátáknál rö- 
videbb zörejelemmel. A 2. ábra tanúsága szerint a [c], időszerkezete a- 
lapján, a zárhangok és affrikáták közötti átmenetet képvisel.

Az időtartamok kiinduló szóráselemzése jelezte, hogy a mással
hangzó-minőség mellett a beszélők személye is olyan tényező, amely 
következetesen befolyásolta nemcsak a zár időtartamát, hanem arányát 
is.

2. ábra
A rövid mássalhangzók időszerkezetét jellemző sűrűsödési ellipszisek, 

amelyek az időtartamok 50%-os valószínűséggel várható szóródási 
területét határolják körül
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3. táblázat: A kísérleti személyek beszédtempója
Kísérleti személy Átlag (hang/s) Szórás

Cs. I. 12,9 1,15
T. J. 11,9 1,02
T. M. 12,9 1,07
U. T. 12,5 1,24
V. E. 11,5 1,00

A 3. ábra a zárarány átlagértékeit ábrázolja a kísérleti személyek és 
a mássalhangzók szerint. Az ábráról leolvasható, hogy a beszélők sze
rinti különbségek nem vezettek az egyes hangoknál ellentétes tenden
ciákhoz. Az egyetlen kivételt a [tj, ts] képezi U. T. ejtésében, akinél a 
többi beszélőt jellemző sorrend megfordul.
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Megvizsgáltuk, hogy az egyéni eltérések mennyire köthetők be- 
szédtempóbeli különbségekhez. A 3. táblázat az egyes beszélőknek a 
mondatok időtartama alapján számított tempóadatait tünteti fel. Az 
átlagértékek közötti különbségek nem olyan jelentősek, hogy a kísér
leti személyeket beszédtempójuk alapján különböző kategóriába lehet
ne sorolni. Tendenciaként ugyanakkor megfogalmazható, hogy a többi 
beszélőnél átlagosan fél-másfél hanggal lassabb beszédtempó V. E. 
esetében nagyobb zárarányokkal párosult.

4. ábra
A zárarány átlagértékei a kísérleti személyek és a hosszú 

mássalhangzók szerint

A hosszú mássalhangzókra elvégzett post hoc tesztek alapján a kö
vetkezők állapíthatók meg:

- A zár mért időtartama szerinti sorrend: p , t = k > c, tf , ts.

57



Kovács Magdolna

- A zárarányok szerinti sorrend: p , t  > k > c > tj , ts.
- A zörej mért időtartama szerinti sorrend: ts, tj  > c > k > t, p.
A zárhangok esetében a zárszakasz jelentős megnyúlása a hosszú

ság általános és legfontosabb jelölőjének számít. Jelen kísérletben a 
[p, t, k] hangoknál a nyúlás átlagos mértéke 65% volt (azaz az arány 
1:1,65). A rövid és hosszú mássalhangzók zörejeleme, amint azt az 
azonos fonetikai helyzetű rövid-hosszú mássalhangzó párokra elvég
zett párosított t-próba is megerősítette, nem mutat szignifikáns időtar
tam-változást. A zárelem nyúlása a hosszú affrikátáknak is kétségtele
nül sajátja. Jelen kísérlet azonban nem erősíti meg, hogy ennek mérté
ke jellemzően két-háromszoros lenne (vö.: Kassai 1982, 137). Ada
taink alapján -  a 4. ábrán bemutatott beszélők szerinti eltérések mel
lett -  a zár mért időtartama a [ts]*-»[ts:] esetében 1:1,5; a [tj]<-»[tj:] 
párnál 1:1,6 arányt mutat, a zárarány változása 16, illetve 18%-ot tesz 
ki. A hosszú mássalhangzók közül a palatális mutatta a legnagyobb 
arányú időszerkezeti módosulást: a zár mért időtartamának az aránya a 
[c]<->[c:] pár esetében 1:1,95, a zárarány változásának mértéke 26%.

Összegzés
A palatális mássalhangzók fonetikai minőségének elbírálásakor az 

egyik fontos mérlegelendő tényező a zár- és zörejelem megvalósulási 
aránya. A jelen kísérlet eredményei a palatálisok Janus-arcúságát tük
rözik. Megállapítható, hogy a vizsgált beszélők gondozott és ma köze
pesnek ítélhető tempójú ejtésében a zöngétlen palatálisok időszerkeze
tében mind „zárhangszerű”, mind „affrikátaszerű” vonások mutatkoz
tak. „Zárhangszerű” vonásnak tekinthetjük, hogy (i) a [c] összidőtarta- 
ma nem haladta meg a [p, t, k]-jét, míg a [tj, ts] következetesebben 
hosszabb volt; (ii) a [c:] zárszakaszának az időtartama -  rövid párjáé
hoz viszonyítva -  [tj:, ts:]-t meghaladó mértékben nyúlt, s így ará
nyaiban közelebb áll a [k:]-hoz, mint a [tj:, ts:]-hez. Ugyanakkor a 
[c]-nek a [k] és [tj, ts] között elfoglalt helye nagyobb beszélőnkénti 
változékonyságot mutatott; az átlagos zárarányokat figyelembe véve 
időszerkezete némileg közelebb állt a vitathatatlanul affrikátának elfo
gadott mássalhangzókéhoz.
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