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A /j/ FONÉMA HANGREALIZÁCIÓIBAN

Menyhárt Krisztina

B evezetés
A í]/ fonéma fonológiai és a [j] mássalhangzó fonetikai szempontú 

osztályozása mind a mai napig számos vita forrása. A problémák je
lentős része abból fakad, hogy az osztályba sorolási kísérleteknél 
gyakran keverednek fonológiai és fonetikai, artikulációs és akusztikai 
szempontok, illetve a hagyománykövető és az újító megközelítések.

A /j/ hagyományos magyar szakirodalmi besorolása alapján zön 
gés, (m ed io )p a la tá lis  réshang. amelynek fonetikai jelölése [j] -  vö. 
Kassai 1998; Laziczius 1943/1963; Szende 1976; Vértes O. 1982. Ez 
az értelmezés a ’réshang’ fogalmának kiterjesztéséből fakad, amelyet 
így nemcsak a frikatíva, spiráns hangosztályra használnak, hanem be
lefoglalják a [j] és az [1] -  oldalréshang -  hangokat is (Siptár 1995; 
2001). Azt, hogy a [j] hang akusztikailag különbözik a többi réshang
tól, számos szerző elismeri, például: „A [j] spektrumának első fázisa 
az [i]-re emlékeztet, azzal a különbséggel, hogy a második és a harma
dik formáns a [j] esetében egy kicsit magasabb.” (Magdics 1965, 63), 
vagy „A [j]-nek határozottabb formánsszerkezete van, mint a többi 
réshangnak. Az [i]-től szinte csak formánsainak szélesebb és ugyanak
kor gyengébb volta különbözteti meg.” (Kassai 1998, 119). Más szer
zők (például Dressler-Siptár 1989; Siptár 1995; 2001) szerint a /]/ 
alaprealizációja sem fonológiai, sem fonetikai tulajdonságai alapján 
nem tekinthető réshangnak. Ennek oka egyrészről, hogy a /j/ nem vesz 
részt az obstruensek zöngésségi hasonulásában, másrészről pedig kép
zésekor nem keletkezik a réshangokra jellemző zörej.

Felmerül a kérdés, hogyan is kellene akkor osztályozni a /j/ foné
mát. A nemzetközi fonetikai szakirodalomban (vö. Pickett 1999; 
Stevens 1998) igen gyakran a ’glide’, vagyis siklóhang, más néven 
félmagánhangzó elnevezést használják. Erre példákat magyar szerzők 
korai munkáiban is találunk, például Gombocz (1925/1940) a [j]-t dif
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tongus félhangzós elemeként jellemzi a [sa:j] vagy a [tej] szavakban, 
illetve Deme (1953, 41) szerint is a ,,[j] legtöbbször különböző tágas- 
ságú, általában illabiális, palatális félhangzók gyűjtőneve”. Ezt az ál
láspontot azonban számos fonológus és fonetikus nem osztja azon az 
alapon, hogy így diftongus keletkezne, holott a mai magyar irodalmi 
nyelv fonológiai rendszerében nincsenek diftongusok (vő. Kassai 
1984; Siptár 1995). E tényt támasztják alá, hogy (i) a 1)1 minden ma
gánhangzó előtt és után is előfordulhat, így a diftongusok bevezetése 
megháromszorozná a magyar hangállományt, (ii) a 1)1 kettőzhető, to
vábbá (iii) -va/, -vei rágós alakjai [tej: el].

A legegyszerűbben a /j/-t mint nem-nazális szonoráns mássalhang
zót határozhatjuk meg (Siptár 1995). Ebbe az alosztályba tartozó más
salhangzókat a likvida elnevezéssel illetik, ide tartozik még az l\l és az 
/r/ fonéma is. Gondot okozhat, hogy a 1)1 semmilyen általános fonoló
giai vagy fonetikai indokok alapján nem sorolható egy osztályba az /l/ 
és az /r/ fonémákkal. Megoldásként bevezethető egy új alosztály -  az 
approximáns, amelybe egyedül a 1)1 fonéma tartozna (Dressler-Siptár 
1989). Ez utóbbi nézetét későbbi munkáiban Siptár (vö. 1995; 2001) 
felülvizsgálja, és azt javasolja, hogy terjesszük ki a likvidák osztályát 
a 1)1 fonémára is, így a szonoránsokat két csoportra lehet osztani: nazá
lisok és likvidák. Fonológiai szempontból ez a felosztás elfogadható, 
azonban mi a helyzet a [j]-vel fonetikai szemszögből, vagyis beszéd
hangként?

A képzés szerinti besorolási nehézségek kiküszöbölésére Laver 
(1994) a szájüregben keletkező szűkület fokozatai alapján osztályozza 
a mássalhangzókat. Megkülönböztet teljes szűkületet (zár), amikor a 
levegő kiáramlását megelőzően valamilyen akadályba ütközik, így 
jönnek létre a zárhangok. A második esetben kis rés keletkezik a száj
üregben, ami méreténél fogva turbulens zörej megjelenését eredmé
nyezi (ez a réshangok képzési módja). Végül a harmadik fokozatnál a 
levegő minden turbulencia nélkül áramlik át a szájüregben keletkezet 
viszonylag nagyméretű résen keresztül. így keletkeznek az approxi- 
mánsok, vagyis a közelítőhangok. Összefoglalásként megállapíthatjuk, 
hogy fonológiai szempontból a magyar nyelv 1)1 fonémáját a nem-na
zális szonoránsok (zengőhangok) likvida vagy approximáns alosztá
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lyába sorolják (megközelítéstől függően), fonetikai szempontból azon
ban a [j] hang egyértelműen zöngés, palatális approximáns (vö. 
Crystal 1998; Gósy 2003; Siptár 2001).

A 1)1 fonéma [j] hangrealizációja mellett a hangkörnyezet hatására 
azonban más hangmegvalósulások is létrejöhetnek. A [j] hang magán
hangzó előtt vagy után jelentkezik, azonban a mássalhangzók között 
vagy mássalhangzó után abszolút szóvégen keletkezett változata tőle 
igen nagy mértékben eltérhet. Ezekben az esetekben valódi palatális
réshang jön létre, amelynek lehet zöngétlen [ç] vagy zöngés [j] reali
zációja, attól függően, hogy zöngés vagy zöngétlen mássalhangzók 
között szerepel-e (vö. Siptár 2001). A szakirodalmi adatok alapján te
hát megállapíthatjuk, hogy a magyar nyelvben a 1)1 fonéma három 
hangban realizálódhat: zöngés, palatális approximánsként [j], illetve
zöngés [j] és zöngétlen [ç] palatális réshangként.

A jelen tanulmány témája a 1)1 fonéma hangrealizációinak elemzése 
akusztikai-fonetikai szempontból. Célunk viszonylag nagyobb korpu
szon és több beszélő alapján vizsgálni a /)/ fonéma változatait a külön
böző hangkörnyezetekben, hogy objektív adatokkal támasszuk alá 
vagy cáfoljuk a korábbi -  főleg elméleti jellegű, illetve csak korláto
zott mértékben kísérleteken alapuló -  kutatások eredményeit.

Anyag és módszer
A /)/ fonéma vizsgálatához egyszerű mondatokból álló korpuszt 

használtunk, amelyet hat személlyel -  3 nő és 3 férfi -  olvastattunk 
fel.

1. táblázat: A résztvevők beszédsebessége (hang/másodperc)
Artikulációs tempó Lassú Közepes Gyors
nők 10,7 h/s 11,2 h/s 12,4 h/s
férfiak 10,8 h/s 11 h/s 13 h/s

A résztvevők átlagéletkora 40 év volt, mindnyájan felsőfokú vég
zettséggel rendelkeztek. Artikulációs tempójuk alapján a kísérleti sze
mélyeket három csoportra osztottuk: lassú, közepes és gyors beszélők 
( 1. táblázat).
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A /j/ fonéma különböző megvalósulásait mondatba ágyazva vizs
gáltuk a következő hangkörnyezetekben:

- zöngés mássalhangzó + /j/ + zöngés mássalhangzó, pl.: H ívj d e 
rűs hangon.;

- zöngés mássalhangzó + /j/ + magánhangzó, pl.: Szívjon be  so k  
fr is s  levegő t. ;

- zöngés mássalhangzó + /j/ + zöngétlen mássalhangzó, pl.: H ívj 
fe l, ha tu d sz  valamit.-,

- zöngétlen mássalhangzó + /j/ + zöngétlen mássalhangzó, pl.: R akj 
f e l  m indent a z  aszta lra . ;

- zöngétlen mássalhangzó + /j/ + magánhangzó, pl.: H arapjon  bele  
az a lm ábal;

- zöngétlen mássalhangzó + /j/ + zöngés mássalhangzó, pl.: L ép j be  
a terembe'. -,

- magánhangzó + /j/ + magánhangzó, pl.: O la jos le tt a ruhám.-,
- magánhangzó + /j/ + zöngés mássalhangzó, pl.: Tegyél cu kro t a  

te jb e!;
- magánhangzó + /j/ + zöngétlen mássalhangzó, pl.: K in yílt a z  a jtó .

Minden hangkömyezettípusból nyolc különböző mondat szerepelt, 
így alakult ki a 72 mondatból álló vizsgálati anyag. Miután a kísérlet
ben 6 személy vett részt, a /j/ fonémának összesen 432 realizációját 
vizsgáltuk. A mondatokat digitális hangfelvevő készülékkel rögzítet
tük, majd CSL 4300B digitális jelfeldolgozó segítségével elemeztük a 
/j/ fonéma különböző realizációinak akusztikai-fonetikai szerkezetét.
A zöngés [j], illetve [j] hangok esetében vizsgáltuk az első három for-
máns értékeit, míg a zöngétlen [ç] mássalhangzónál annak zörejele
meinek frekvenciaszerkezetét, illetve mindhárom realizációnál a han
gok időtartamát. Összesen mintegy 2000 adatot dolgoztunk fel, emel
lett végeztünk statisztikai elemzéseket is (ANOVA).
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Eredmények
Első lépében azt vizsgáltuk, hogy a 1)1 fonéma lehetséges megvaló

sulásai -  [j], [j] és [ç] -  hogyan valósulnak meg az eltérő hangkör
nyezetek függvényében.

Adataink alapján megállapíthatjuk, hogy a /j/ fonéma magánhang
zók mellett vagy között mindig zöngés approximánsként [j], zöngés
mássalhangzók között csak a [j] zöngés réshangként, míg zöngétlen
mássalhangzók között kizárólag zöngétlen réshangként [ç] realizáló
dik. Ha a fonéma zöngés és zöngétlen (vagy fordítva) hangok között 
szerepel, mind zöngés, mind pedig zöngétlen változatban előfordul. 
Az összes elemzett adat között a zöngés [j] hang előfordulási aránya
80% volt, a zöngés réshangé [j] 10,5%, míg a zöngétlen [ç] hangé 
9,5%. Ez a tény a /j/ fonéma réshang-realizációinak korlátozott meg
valósulását igazolja.

Adataink azt is megmutatták, hogy mássalhangzó-környezetben a 
/j/ fonéma igen gyakran -  átlagosan 38,5%-ban -  nem valósul meg.
Az esetek egy részében csupán kiesik [le.pki], [viívmeg], míg más 
esetekben törlődése következtében a mássalhangzó-kapcsolatokra jel
lemző koartikulációs folyamatok jelentkeznek, például: [horob:ele], 
[l0gbele], [hi:f:el].

Siptár (2001) a 1)1 fonéma törlődésének okát a lezser, gyors beszéd
ben látja, bár feltételezhető, hogy az artikulációs ökonómia is szerepet 
játszik. Miután a résztvevők artikulációs tempójuk alapján három cso
portot alkottak, megvizsgáltuk a beszédtempó és a /)/ fonéma megva
lósulási arányai közötti összefüggést. Megállapítottuk, hogy a /)/ leg
többször -  59,3%, illetve 53%-ban -  a lassú és a gyors beszélőknél 
törlődik (vagyis a „szélsőséges” esetekben), míg a közepes tempóban 
beszélőknél alig 6,3%-ban nem valósul meg.

A [j] zöngés, palatális approximáns akusztikai-fonetikai vizsgálata
Az első ábrán látható a zöngés [j] hangszínképe női ejtésben az 

Olajos lett a ruhám, példamondat egy részében. Jól megfigyelhető a 
[j] hang magánhangzószerű formánsstruktúrája, amire már Magdics
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(1965) is felhívta a figyelmet. Emellett jellegzetes hangátmeneti sza
kaszok jelentkeznek az [o] és az [o] hang felé, illetve látható, hogy a 
[j] formánsait kisebb intenzitás jellemzi, mint a környező magánhang
zókét (vö. Vértes O. 1982; Gósy 2002).

A [j] hang az [ojo] hangkapcsolatban

A 2. ábrán mutatjuk a [j] első és második formánsának viszonyító 
ábrázolását, magánhangzó melletti helyzetben az összes beszélőnél. A 
zöngés approximáns formánsadatai igen nagy területen helyezkednek 
el. Az FI 300 és 600 Hz között szór, átlagértéke 413 Hz, míg az F2 
1700 és 2900 Hz között helyezkedik el, átlagosan 2227 Hz-en (az 
időtengely alapján mérve). Az FI átlagos eltérése 24,4, az F2-jé pedig 
142,2.

A nők és férfiak közötti eltéréseket is regisztráltuk: a női beszélők 
első formánsának átlagértéke 456 Hz, a férfiaknál ez 369 Hz, míg a 
második formáns 2372, illetve 2098 Hz-en helyezkedik el átlagosan. 
A nők adatai kevésbé szórnak, átlagos eltérésük 37,5 (FI) és 214,4 
(F2), míg a férfiaké 57,2 és 340,5.
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2. ábra
A [j] hang első és második formánsának eloszlása (Hz)

A ( j] zöngés, palatális réshang akusztikai-fonetikai vizsgálata
A 3. ábrán látható a []] hangszínképe a Várj meg az állomáson. 

példamondat egy részében. Jól megfigyelhető egyrészről a zöngés jel
leg, másrészről pedig a kevéssé hangsúlyos formánsstruktúra, amely
hez a réshangokra jellemző zörejelemek társulnak. Az első formáns át
lagosan 371,2 Hz-en, míg a második 2226,2 Hz-en helyezkedik el. Át
lagos eltérésük az Fl-nél 32,8, a F2-nél pedig 189,6 volt.

A különböző hangkörnyezetekben előforduló formánsátlagokat a 
nők, illetve a férfiak esetében a 3. táblázatban adtuk meg. Miután az 
előfordulások száma egyik beszélő esetén sem volt azonos, az átlag
adatok között nagyobb eltérések fordultak elő. A férfiak formánsát- 
lagai valamivel szélesebb tartományban szórtak, mint a női beszélőké.

81



Menyhárt Krisztina

3. ábra
A []] palatális zöngés réshang színképe női ejtésben 

a [rjm] hangkapcsolatban

3. táblázat: A zöngés [j] formánsátlagai női és férfi ejtésben (Hz-ben)

T i n e  ( s e c )24.953

24 . 99844<  4492>

25.058

H angkörnyezet F orm áns N ők F érfia k

zöngés msh.+ [j] + 
zöngés msh.

FI 404 313
F2 2552 2243

zöngés msh. + [j] + 
zöngétlen msh.

FI 342 333
F2 2478 2021

zöngétlen msh.+ [j] 
+ zöngés msh.

FI 451 341
F2 2283 2021

átlagos eltérés
F I 50,9 52,4
F2 149,8 198,2

Összevetve a [j] és a [j] hangok első és a második formánsának át
lagértékeit, láthatjuk, hogy a különbség szignifikáns -  FI: p<0,0001; 
F2<0,024, illetve az átlagos eltérés a zöngés approximánsnal kisebb
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határok között mozog mindkét formáns esetében (24,4/32,8; 
142,2/189,6).

A [j] és a [j] hangok harmadik formálisának értékeit a különböző 
hangkörnyezetekben együttesen mutatjuk be a 4. táblázatban. A kapott 
adatok alapján megállapítottuk, hogy bár a lényeges eltérés nem mu
tatkozik aközött, hogy magánhangzó mellett vagy mássalhangzók kö
zött jelenik-e meg az elemzett hang (p<0,856), a mássalhangzó-kör
nyezet adatai nagyobb arányban szórnak, ugyanúgy, mint az első két 
formáns esetében.

4. táblázat: Az F3 személyenkénti átlagértékei (Hz)

Személyek
Magánhangzó mellett

[j]
Mássalhangzók között

lil
Nő 1. 3769,2 3416,6
Nő 2. 3555,4 3707,9
Nő 3. 3437,8 3481,8

átl. eltérés 331,5
Férfi 1. 3427,8 3336,8
Férfi 2. 3471,8 3227
Férfi 3. 3327,6 3143,3

átl. eltérés 300,5
csoportátlag 3498,3 3385,6
átl. eltérés 109,3 149,8

A [ç] zöngétlen réshang akusztikai-fonetikai vizsgálata
A 4. ábrán mutatjuk a [ç] zöngétlen, palatális réshang hangszínké

pét a Rakj fe l mindent az asztalra, példamondat egy részében, női ej
tésben. Az ábrán pontosan megfigyelhető a hang zöngétlen mivolta (a 
zönge hiánya), illetve a réshangokra jellemző zörejes jelleg. A vizsgált 
hang akusztikumát a zörejelemek frekvenciaszerkezetének elemzésé
vel írtuk le (5. táblázat).
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4. ábra
A [ç] zöngétlen réshang színképe a [kçf] hangkapcsolatban

5. táblázat: A zöngétlen [ç] akusztikai jellemzői (Hz-ben)

Hangkörnyezet Ztl. msh.+[ç] 
+ zöng. msh.

Ztl. msh. + 
[ç]+ztl. msh.

Zöng. msh. + 
[ç] + ztl. msh.

frekvenciaszerkezet 1266-5897 1349-6375 1077-6065
intenzív tartomány 3063,2 2980,9 3139,9

Az 5. táblázat adataiból látható, hogy a [ç] hang frekvenciatarto
mánya igen széles -  megközelítőleg 1000 és 6000 Hz között -  mozog, 
beszélőtől és hangkörnyezettől függően. A nőknél ez a tartomány 
1660 és 6375 Hz, míg a férfiaknál 1077 és 6209 Hz között helyezke
dik el. A legintenzívebb része a nőknél átlagosan 3495 Hz-en, míg a 
férfiaknál 2948 Hz-en helyezkedett el, átlagos eltérése 217,9, illetve 
388,8.
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A vizsgált hangok időtartama
A három hang akusztikai-fonetikai vizsgálatakor foglalkoztunk az 

időtartam meghatározásával is. A korábbi kutatásokból ismert az a 
tény, hogy a [j] hang időtartam-megvalósulásai igen széles határok kö
zött mozoghatnak (vö. Magdics 1965; Kassai 1982; Olaszy 1985; 
2001). A jelen kutatásban kapott adatok is hasonló tendenciát mutat
nak. Az 5. ábrán látható a /j/ fonéma hangmegvalósulásainak időtar
tam-eloszlása 10 ms-os idősávokban. A hangok időtartamát folyama
tos auditív és vizuális ellenőrzés mellett határoztuk meg.

A [j] hang esetében a legnagyobb arányban a 40 és 50 ms-os hang
időtartamok fordulnak elő, a [j]-nél ez a tartomány 30 és 60 ms közé
esik, míg a [ç] hangnál két csúcspont is megfigyelhető: 50, illetve 70 
ms-nál. A két zöngés hang időtartamátlagai között a különbség nem 
szignifikáns (p<0,579), a zöngétlen réshang adatai azonban mindket
tőtől szignifikánsan eltérnek -  [ç]/[j]: p<0,0004, [ç]/[j]: p<0,003.

■ül ■zöngés ■zöngétlen

6. ábra
A három vizsgált hang [j, j, ç] időtartam-megoszlásai

Megállapítottuk a három elemzett hang személyenkénti átlagidőtar- 
tamait is (6. táblázat). Adataink nem mutatnak ugyan jelentős eltérést 
sem a személyek, sem pedig a különböző hangminőségek tekinteté-
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ben, azonban jól látszik, hogy az átlagos eltérés értéke különbözik -  
legkisebb a zöngés approximánsnál és legnagyobb a zöngétlen rés
hangnál. Általánosságban elmondható, hogy itt is ugyanaz a tendencia 
érvényesül, mint a formánsadatoknál: a mássalhangzók közötti 1)1 fo
néma hangmegvalósulásainak időtartama szélesebb határok között 
mozog, mint a magánhangzók melletti, zöngés [j].

6. táblázat: A vizsgált hangok átlagos időtartamai (ms)
Személyek [j] hang Ül hang [Ç] hang
Nő 1. 50,3 42,6 48,9
Nő 2. 55,5 51,9 43,5
Nő 3. 52,9 45,9 66,4
Férfi 1. 46,1 50,95 50,4
Férfi 2. 55,3 50,2 65,1
Férfi 3. 55,4 39,9 71,9
csoportátlag 52,6 46,9 57,7
átl. eltérés 2,92 4,1 10,1

Összevetettük a kapott adatokat a korábbi kutatások eredményei
vel. A legkorábbi vizsgálat (Magdics 1965) a [j] hangra 90 ms-os átla
got ad meg, Kassai (1982) pedig 73 ms-ot. Adatainkhoz mind időben, 
mind pedig időtartam értékben legközelebb Olaszy (2001) eredményei 
állnak, akinél a [j] 59 ms-os átlagban valósul meg. Ezek a tények jól 
mutatják azt a beszédsebesség-növekedést, amely az eltelt időszakban 
ment végbe.

Összefoglalás
Az elvégzett vizsgálat objektív adatokkal támasztotta alá azt a ko

rábbi megállapítást (vö. Siptár 2001; Gósy 2002; 2003), amely szerint 
a magyar nyelvben a /j/ fonémának három különböző hangrealizációja 
jelenik meg. A vizsgált adatkorpuszban a leggyakrabban (az esetek 
80%-ában) a [j] zöngés, palatális approximáns fordul elő, amelyet a 
magánhangzókéra emlékeztető formánsstruktúra jellemez. Közel azo
nos arányban (10-10%-ban) jelentkeznek a zöngés [j], illetve a zön-
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gétlen [ç] palatális réshangok, amelyeknek megjelenése erősen függ a 
hangkörnyezettől. Az előbbire a nem túl hangsúlyos, de felismerhető 
formánsstruktúra mellett jelentkező zörej jellemző (zöngés-zörejes 
réshang), míg az utóbbinál egyértelműen a zöngétlen réshangoknál 
látható zörejesség mutatkozik.

A három hang időtartama igen tág határok között mozog, a két 
zöngés hang egymástól nem, azonban a zöngétlen palatális réshangtól 
szignifikánsan különbözik. A hangok időtartama jól tükrözi az utóbbi 
évtizedekben végbe ment beszédtempó-gyorsulást.

Miután a kísérletsorozat viszonylag korlátozott számú beszélőn és 
izolált ejtésű mondatkorpuszon alapult, illetve a három hangot csak 
szó belseji helyzetben vizsgáltuk, fontos lenne a jelen megállapításo
kat nagyobb spontánbeszéd-anyagon is ellenőrizni.
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