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A /h/ ZÖNGÉSEDÉSE KÉT MAGÁNHANGZÓ KÖZÖTT

Gósy Mária

A beszédprodukció
Kempelen Farkas több mint 200 évvel ezelőtt azt írta a hangszalagoknak a be

szédhangok képzésében betöltött szerepéről, hogy: „Ez a kicsiny, alig egytized 
hüvelyknyi nyílás szinte hihetetlen számú változásra képes ” (1791/1989: 92). 
Becslése szerint talán kétezernél is többféle hang létrehozására képesek a hang
szalagok (1. ábra).

1. ábra
Kempelen ábrája a hangszalagokról, illetve a hangrésről 

(1791/1989: 93)

Noha ez nyilvánvalóan túlzásnak tűnik, tény az, hogy az újabban elemzett 
nyelvek esetében a korábban feltételezettnél valóban sokkal több primér hang, 
azaz zöngeféleség létrehozása igazolódik, nemegyszer nyelvi funkcióval (Esiing 
2003; Esling-Harris 2003). A Thaiföld északi részén beszélt mpi nyelvben pél
dául (Ladefoged 2005: 146) nemcsak a hangszalagműködés szerint (normál és 
feszes zöngeképzés), hanem a hanglejtés szerint is (alulról emelkedő, magasról 
eső stb.) elkülönülnek ugyanazon szegmentumsor, a [si] jelentései, és ezen a 
módon 12-féle eltérő szemantikai tartalmat reprezentálnak (pl. ’vér, hét, dohá
nyozni, meghalni’).

A hangszalagok működése, azaz zönge létrehozása különbözteti meg a zöngés 
és zöngétlen beszédhangokat, nagyobb arányban a mássalhangzókat. A világ 317 
nyelvének elemzése azt mutatta, hogy a mássalhangzók 51,2%-a zöngés és 
48,8%-a zöngétlen. A gyakoriságot is tekintetbe véve azonban a zöngétlenek jó 
val többször fordulnak elő, mint a zöngések; sőt a zöngétlen változatok jóval 
több nyelvben megtalálhatók, mint a zöngések (Laver 1995). A hangszalagok 
háromféle mozgása ma már jól ismert (Gósy 2004), ezek eredményeképpen jön-
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nek létre a különféle hangszalagállások. Közülük a zöngeállás esetén képződik a 
zönge, a zöngétlen beszédhangok artikulációjakor a hangszalagok általában fu- 
vóállásban vannak, a laringális [h] ejtésekor pedig mintegy 10°-os szöget zárnak 
be a hangszalagok. A fonáció különféle eredménnyel járhat, a három fő típus, a 
zöngés, a zöngétlen és a suttogott további altípusokra osztható, s ezek össze is 
kapcsolódhatnak. Altípus például a levegős (zöngés vagy zöngétlen változata) 
vagy a falzett fonáció, de lehet a hang suttogott és recsegő is egyben. A zönge- 
képzés és a zöngés-levegős fonáció egy állapotpillanatát szemlélteti a 2. ábra.

Az egyes nyelvekre jellemző, hogy a fonációs lehetőségek közül miként válo
gatnak, illetőleg hogy milyen nyelvi funkció jellemzi ezeket. A tüdőből kiáramló 
és a hangszalagokon átjutó levegő az alapja a beszédhangok egy részének, ilye
nek például a zöngés magánhangzók. A hangszalagműködés egyes típusai ön
magukban alkalmasak beszédhangok elkülönítésére, mint például a bai nyelv re
csegő fonációjú magánhangzója. A zönge, a zönge és az üregrendszerek, vala
mint a zönge és a kiáramló levegő milyensége további különféle szegmenseket 
határoznak meg. Az 1. táblázat példákat hoz a fonémaértékű, fonációs sajátossá
gaikban különböző beszédhangokra néhány nyelvben (lásd részletesen: Laver 
1994).

1. táblázat: A fonációtípus és a nyelvi funkció összefüggései

Fonációtípus Beszédhang Nyelvek (példa)

Zöngés/zöngétlen
zörejhangoknál

nazálisoknál
magánhangzóknál

a legtöbb nyelv 
izlandi

ik, dafla, bantu

Normál/levegős
magánhangzóknál 

zöngés zárhangoknál
guajarani, !Xóő 

indo-arian (iráni) nyelv
Normál/levegős/recsegő magánhangzóknál jalapa mazatec
Normál/feszes zöngés zárhangoknál koreai
Feszes/laza zöngés zárhangoknál javanéze

2. ábra
Zöngeképzés (bal oldalon) és levegős fonáció (jobb oldalon)



A /h/ zöngésedése két magánhangzó között 7

A zöngés és zöngétlen beszédhangok elemzésekor a következő kérdések me
rülnek fel: a) a fonáció sajátosságai, b) az időviszonyok alakulása, c) a zönge, il
letőleg a zörej frekvenciakomponensei, d) a zönge, illetőleg a zörej intenzitása, 
e) az artikulációs tempó hatása, f) a kontextus és a fonetikai helyzet következ- 
ménye(i). A magyar zörejmássalhangzók típusainak spontán beszédben adatolt 
előfordulását szemlélteti a 3. ábra. A zöngétlenek átlagértéke 58,6%, a zöngése
ké 41,4%. A/h/ fonéma allofónjainak előfordulása spontán beszédben meglehe
tősen alacsony, a [h] gyakorisága 2,4%, a többi allofón 0,1% alatti.

8

zöngétlen zöngétlen zöngétlen zöngés zöngés zöngés
zárhangok réshangok affrikáták zárhangok réshangok affrikáták

3. ábra
A magyar zörejmássalhangzók gyakorisági arányai spontán beszédben

A [h] hang megítélése, definiálása történetileg a fonetikai szakirodalomban 
sajátosnak tekinthető. Egy időben nem is tekintették beszédhangnak (csupán „le
hellésnek”), később zöngétlen magánhangzónak (19. század), azt gondolván, 
hogy a zöngétlenség ténye a hangok lényegéhez tartozik (Lazicius 1944: 76). 
Jóllehet tapasztalták az „ún. zöngés h-kát” (pl. gégetükörrel), sőt voltak közlések 
ilyen mássalhangzókról különböző nyelvek esetében (pl. örmény), és azt is elis
merték, hogy ilyeneket lehet képezni, mindennek ellenére „afféle fonétikai kü
lönlegességnek” tekintették őket. A fordulatot az jelentette, amikor módszeresen 
igazolták e mássalhangzók jelenlétét olyan nyelvekben, mint a német, az angol 
vagy a svéd. Ma már jól ismert, hogy vannak olyan nyelvek, amelyekben a zön
gés és zöngétlen /h/-realizációk nemcsak beszédhangként különböznek, de fone- 
mikusan is, vagyis fonémaértékűek. Ilyen például az igbo, avagy a holland 
(Handbook 1999).

A magyar szakirodalomban olvasható megállapítások követik a nemzetközi 
tendenciákat. Kempelen Farkas -  mai ismereteink szerint is -  nagyon korszerű 
álláspontot képvisel. A kérdéses beszédhangot légmássalhangzó-nak nevezi,
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zöngétlennek gondolja, és megállapítja, hogy „nincsen saját fekvése, hanem 
mindig azét a magánhangzóét veszi fel, amely utána következik” (1791/1989: 
215). Megkülönbözteti a -  mai terminussal -  laringális és veláris képzéshelyü 
réshangot, valamint ez utóbbinak az előrébb és hátrább képzett változatát a kö
vető magánhangzó függvényében (utóbbit ch-\al jelöli, vö. i. m. 218-223). 
Horger Antal elismeri, hogy a [h]-féle hangok zöngésedhetnek, azonban a ma
gyar laringális résmássalhangzókat zöngétlennek tartja (1929). A magyar [h] 
zöngés változatát elsőként Meyer igazolta, majd Gombocz Zoltánnal végzett ku
tatásában is megerősítette (Meyer-Gomboz 1909). Ők írják le azt -  mintegy 20 
felvétel alapján —, hogy a ,,/í-hang” két magánhangzó között zöngéssé válik. 
Laziczius ezt az állítást korrigálja, mondván, hogy az nem elég szabatos, ugyan
is nemcsak két magánhangzó, hanem általában két zöngés hang közötti előfor
dulásra is érvényes a kijelentés ( 1944: 76). Azóta ez a megállapítás gyakorlatilag 
megkérdőjelezetlenül jelen van a szakirodalomban.

Nézzük meg a kérdést a funkcionális hangtan, azaz a fonológia szemléletében. 
Siptár intervokális helyzetben feltételezi a zöngésedést, például a tehén (Du- 
rand-Siptár 1997: 88) vagy a potrohos szóban. Utóbbiban zöngés laringális rés
mássalhangzót definiál (1997: 17), azt állítva, hogy ekkor a zörej a hangszala
gok közötti résben keletkezik, miközben a hangszalagok rezgésben vannak. Ez 
azonban csupán elméleti feltételezés, amelyik megengedi a /h / fonéma allofónja- 
ként a leírtakat. (Siptár felveti a/x/ megoldás lehetőségét is, vö. 1997: 89.)

A Ihl fonéma allofónjainak meghatározása önmagában is problematikus. 
A képzés módját tekintve ezek réshangok. A képzés helyét illetően azonban a 
kategorizálásuk nem egyszerű. Az artikuláció során a toldalékcső valahol oly 
mértékben szükül, hogy a tüdőből kiáramló levegő súrlódik, s ennek következ
tében turbulencia keletkezik. A turbulens áramlásnak valamiféle zörej a követ
kezménye. A hangszalagok közötti hangrés nagysága és alakja is változhat, ame
lyen a levegő keresztülhalad. Ez utóbbi ugyancsak befolyásolja a hangzást. 
A képzés során pedig vagy van fonáció is, vagy nincs (vö. 4. ábra). Az ábra az 
aha és az ihi hangsorok ejtése alapján készült hangszínképekkel szemlélteti a 
zönge jelenlétét, illetve hiányát.

Hagyományosan gégehangnak tekintjük a [h]-t, például a hajó szóban, vagyis 
a képzési hely ekkor a larynx. Manapság is felmerül azonban időnként, hogy ez 
a beszédhang voltaképpen magánhangzó. Igazolt tény, hogy a [h] képzésekor a 
szájüregi artikulációs szervek és az ajkak már a rákövetkező magánhangzó kon
figurációját mutatják (pl. Olaszy 1985). Elemzéseink ezt kétséget kizáróan meg 
is erősítették; a regisztrátumokon egyértelműen látható a követő magánhangzóra 
jellemző formánsok megjelenése a zöngés változat esetében. Két magánhangzó 
között nagyon gyakran a veláris szájpadnál tapasztalható a jellemző résképzés a 
/h/-realizációknál; a hátul képzett magánhangzó környezetében kissé hátrább, az 
elöl képzettek környezetében kissé előrébb. Itt tehát további koartikulációs ha
tással találkozunk, amennyiben a magánhangzó minősége befolyásolja a veláris 
képzéshelyű réshang kialakulását. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a hátrább
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képzett realizáció még mindig előrébb valósul meg a palatum velum területén, 
mint például a német ach-Laut esetében. Mindennek megfelelően tehát az 
mondható, hogy a /h/ fonémának létezik a magyarban egy laringális és egy velá
ris változata, s mindkettőről feltételezzük, hogy zöngés és zöngétlen realizálójuk 
is van: hajó, mehet, doh, moha ([h, fi, x, y]).

4. ábra
Az a[fi]a és az ;'[h]/ hangsorok spektrogramja 

(5000 Hz-es tartományban, női ejtésben)

Kérdés azonban, hogy az intervokális helyzet miként hat a /h/ megvalósításá
ra; általános és nyelvspecifikus sajátosságról van-e szó, amikor mintegy sza
bályszerű zöngésedést feltételezünk, avagy az aktuális kontextus, esetleg az in
dividuális különbségek befolyásolják a mássalhangzó zöngésedését. Vajon az az 
állítás, hogy a /h/ fonéma realizációi intervokális helyzetben zöngésednek, való
jában igaz, avagy csupán mítosz? Kísérletsorozatban vizsgáltuk meg a kérdéses 
mássalhangzókat, akusztikai fonetikai elemzéseket végeztünk, amelyeket statisz
tikai vizsgálatokkal egészítettünk ki.

Anyag, módszer, kísérleti személyek
50 /h/-t tartalmazó szót választottunk a kísérlet anyagául, amelyeket monda

tokba ágyaztunk. Például: Ki páholt el így téged? vagy A mohos fán  egy mókus 
liheg. A tesztszavak különböző szófajúak voltak (pl. pihen, ráhárul, rühes, su
hanó, ihat, soha), toldalékolt és nem toldalékolt alakok (méhet, \W.puha), ame
lyekben fonetikailag különböző kontextusban fordultak elő a/h/ fonéma allofón- 
jai. A szólistát úgy igyekeztünk összeállítani, hogy azonos és különböző magán
hangzó-minőség is előforduljon (pl.: mohos és moha), az utóbbin belül pedig 
csak palatális, vagy csak veláris kontextus, illetve vegyes környezet is (dühös, 
uhut, áhít). A vegyes kontextus esetében a különböző hátul képzett magánhang
zók mellett az [i] fordult elő (első vagy második magánhangzóként: ihat, a hí
rek).
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Kétszer mondattuk be a mondatokat a kísérleti személyekkel, először normál, 
majd gyors tempóban. Tekintette] a mondatolvasás tényére, a résztvevők „nor
mál” artikulációs tempója igen hasonló volt (9,8 hang/s-10,3 hang/s), a gyorsí
táskor kismértékben növekedett a szórás (11,8 hang/s-12,9 hang/s). 12 bemon
dó, 8 nő és 4 férfi vett részt a kísérletben, életkoruk 25 és 40 év között szórt.

Az akusztikai fonetikai elemzéseket -  a rezgésképek és hangszínképek segít
ségével -részben a CSL 4300B típusú digitális jelfeldolgozóval, részben a Praat 
szoftver 4.3-as verziójával végeztük. Elemeztük a résmássalhangzók időtartamát, 
zöngésségét, illetőleg ahol lehetett, meghatároztuk a formánsértékeket. A statisz
tikai elemzéseket az SPSS szoftver 8.0 verziójával végeztük95%-os szignifíkan- 
ciaszinten (egytényezős ANOVA és párosított t-próba alkalmazásával).

A kutatást megelőző előkísérletekben 30 szó izolált és mondatban elhangzó 
változatában vizsgáltuk meg a Ihl fonéma realizációit 6 fiatal kísérleti személy 
normál és gyorsított ejtésében. Az így kapott adatok alapján határoztuk meg a 
zöngésségi kritériumot. Ez tette lehetővé a tényleges kísérletsorozat elvégzését.

A zöngésség! kritérium
Ahhoz, hogy egy beszédhang zöngés vagy zöngétlen voltát meghatározzuk, a 

fonáció akusztikai következményeit kell megvizsgálnunk. A jelen kutatásban 
elemzett mássalhangzók esetében azonban ez legalábbis két tekintetben nehéz
ségbe ütközött. 1. Nem egy esetben ugyanis a hangszalagrezgés akusztikai kö
vetkezményei a beszédhang időtartamának csak egy részében jelentek meg, azaz 
nem volt zönge a mássalhangzó képzésének teljes tartamában. Kérdés, hogy 
ilyen esetben minek alapján dönthető el az adott beszédhang zöngés vagy zön
gétlen volta. 2. A hangszalagok rezgése kváziperiodikus, vagyis nem „gépszerű- 
en” tökéletesen periodikus. Milyen mértékű aperiodicitás esetén jelenthetjük ki 
azt, hogy az adott mássalhangzó nyelvileg már nem zöngés? Meghatározható-e 
egyetlen kritérium a „nyelvileg zöngés” definícióhoz úgy, hogy az a gyakorlati 
elemzésekben egyértelműen használható legyen? Mindezeket megvizsgálva, az 
előkísérletek adatainak feldolgozása alapján a további kutatásban zöngésnek te
kintettük a mássalhangzót, ha

a) a két magánhangzó között az alaphang végig periodikus rezgést mutatott,
b) a két magánhangzó között az alaphang végig periodikus rezgést mutatott, 

függetlenül a rászuperponálódott zörejelemektől,
c) a két magánhangzó közötti mássalhangzóejtés kétharmadában egyértelmű 

periodikus rezgést láttunk, függetlenül a rászuperponálódott zörejelemektől.
Részben tekintettük zöngésnek azokat a mássalhangzókat, amelyeknél a két 

magánhangzó közötti időtartam egyik felében egyértelmű periodikus rezgést lát
tunk, a másik felében azonban kizárható volt a periodicitás, függetlenül a rászu
perponálódott zörejelemektől. A statisztikai elemzéseknél az 50%-ban zöngés 
mássalhangzókat a zöngétlenekhez soroltuk (arányuk nem érte el a 8%-ot a tel
jes anyagban).
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Eredmények
Adataink szerint a két magánhangzó közötti /h/ fonéma megvalósulásai kivé

tel nélkül zöngések lettek, ha -  a gyorsabb artikuláció következtében -  rela
tíve rövid időtartamúak voltak. Valamennyi kísérleti személynél a gyorsabb 
ejtésben csak zöngés mássalhangzókat láttunk. Feltételezzük, hogy ez annak a 
következménye, hogy a hangszalagok tehetetlensége folytán a két magánhangzó 
ejtése közötti időben fennmarad a fonáció, függetlenül attól, hogy a hangrésen át 
távozó levegő bárhol zörejessé válik. Jóval összetettebb képet kaptunk az ún. 
normál, avagy lassabb ejtés esetén. Az 5. ábra a /h/ fonéma négyféle realizáció
jának rezgésképét (oszcillogramját) mutatja négy szóban. A tesztmondatokban 
szereplő szavak ejtése alapján készült regisztrátumok az ábrában csak az elem
zett mássalhangzót, valamint az azt megelőző és követő magánhangzó részletét 
tartalmazzák. Az ábra az egyértelmű zöngés változattól az egyértelmű zöngétlen 
változatig mutat példát a /h/-előfordulásokra. Az a) példa első magánhangzójá
nak lecsengését követően erőteljes turbulens áramlás akusztikai következménye 
látható (zörejes lesz a hang). A b) példában az első magánhangzó lecsengése, 
vagyis a fonáció fokozatos megszűnése aperiodicitást mutat, a zörejelemek né
mileg kuszán jelentkeznek, és nem túlzottan intenzívek. A c) példa rezgésképe 
jól szemlélteti a két magánhangzó ejtése közötti periodikus rezgés állandóságát, 
vagyis folyamatos fennmaradását, miközben egyértelműen látszik a zörejelemek 
jelenléte is. Ez a realizáció felel meg legjobban a tradicionális zöngés-zörejes 
beszédhangnak. A d) képen a zörejkomponensek csökkenése tapasztalható, a pe
riodikus rezgések intenzitása pedig nagyobb.

a) uhu b) uha

5. ábra
Különböző szavak ejtése alapján készült rezgésképek
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Részletesen elemeztük mind a zöngés, mind a zöngétlen /h/-ejtések akusztikai 
következményeit. A zöngések esetében azt találtuk, hogy a zöngésedés mértéke 
különböző lehet; ez részben az intenzitás eltéréseiben, részben a /h/-realizáció 
időtartamában jelentkező periodikus rezgések arányában jelentkezik. Tovább ár
nyalja a megállapításokat a zörejesedés mértéke, ahogyan ezt a 6. ábra szemlél
teti. A rezgésképek ismét az intervokális helyzetű mássalhangzót mutatják a 
megelőző és követő magánhangzó egy-egy részletével. Az a) és a b) megvalósí
tás között elsősorban az amplitúdók különbsége figyelhető meg, az első esetben 
jóval intenzívebb a zönge, mint a másodikban. Az utóbbiban jól láthatók a súr
lódási zörej következményei is. A c) ábrarészlet pedig még a b)-hez képest is 
erőteljesebb zörejkomponenseket tartalmaz.

a) rühes b) dohog

6. ábra
A zöngésedés/zörejesedés mértékének eltérései a/h/-reatizációkban

Minden kísérleti személy ejtésében előfordultak olyan /h/-ejtések, amelyek 
voltaképpen a mássalhangzó teljes vokalizálódását mutatták. Fonológiailag itt 
kiesésről lehet szó, azaz törlésről, azonban csak akkor, ha az intervokális [fi] 
mássalhangzót hangsúlytalan magánhangzó követi (Durand-Siptár 1997: 88). 
Az elemzések ennek a fonológiai megállapításnak a második részét nem támasz
tották alá. Noha az általunk vokalizálódásnak nevezett esetekben az objektív té
nyek semmilyen zörej képződést nem igazoltak, sőt a két magánhangzó közötti 
zönge intenzitásban tökéletesen „egybeolvadt” a megelőző és a követő hanggal, 
percepciósan mégis észlelhető volt a mássalhangzó (nyilvánvalóan a kognitív 
szinten). A 7. ábra rezgésképei gyakorlatilag egy relatíve hosszú időtartamú 
zöngét szemléltetnek. Az a) ábrarészlet zöngéjének kisebb az intenzitása, mint
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a b) regisztrátumé, a c) esetében pedig teljességgel elkülöníthetetlen a két ma
gánhangzó; a beszélő egy hosszú [o:]-t artikulált.

a) vihar b) dühös

7. ábra
A zöngésedés eltérő megvalósulásai

Az elemzett mássalhangzót követő magánhangzóra jellemző formánsstruktú- 
rát mutatja a jellemző hangátmenettel a 8. ábra. Az ábra a vihar és az áhít szavak 
ejtése alapján készült; a formánsok az első magánhangzóra jellemző helyzetből 
módosulnak a másodikra jellemzőbe, a mássalhangzó időtartamának nagyobb 
részében már ez utóbbi struktúra látható. A [fi] a rezgéskép intenzitásváltozása 
alapján azonosítható; formánsszerkezete a hangátmenetekre emlékeztet, csak jó 
val hosszabb időtartamban megy végbe az akusztikai változás.

A zörejesedés különböző mértéke nem volt beszélőhöz köthető; minden sze
mély ejtésében valamennyi típus előfordult. A 9. ábra a zörejesedés mértékét 
szemlélteti, vagyis a kialakult turbulencia akusztikai következményeit intenzi
tásban és frekvencia-összetevőkben. Feltételeztük, hogy ugyanazon hangsor ej
tésében a /h/-realizáció akusztikai következménye azonos vagy igen hasonló 
lesz. Ezt azonban nem támasztották alá az elemzések. A hangsor, a közvetlen fo
netikai kontextus nem jelent invariáns tényezőt a mássalhangzó ejtésére vonat
kozóan.

Elemeztük a résmássalhangzók zörejtartományát; elhelyezkedésük az adott 
frekvenciákon -  amint azt korábban már láttuk -  szoros kapcsolatot mutatott a 
magánhangzók akusztikai szerkezetével (10. ábra).

A veláris magánhangzók közötti réshang zörejösszetevői 1000 Hz alatt jelent
keztek intenzíven, bár zörejnyalábok a felsőbb frekvenciákon is láthatók. A két 
[y] közötti mássalhangzóban a magánhangzók F2-jének megfelelően, 1800 Hz



14 Gósy Mária

táján láthatók az intenzív zörej összetevők, a kevésbé intenzívek 5000 Hz-ig 
csaknem folyamatosan tapasztalhatók, s a fölött is csökkenő intenzitással megta
lálhatók. A pihen szó esetében az [i] magas F2-jéről indulnak az intenzívebb 
formánsszerű összetevők, s az itt zöngés réshang időtartamában elérik az [e]-re 
jellemző F2-értéket. A jellegzetes zörejnyalábok a második formánsok feletti tar
tományban realizálódnak. A rühes ejtésében zörejnyalábok alig láthatók, domi
nálnak a formánsszerű képződmények, amelyek intenzívek a két magánhangzóra 
jellemző F2- és F3-értékek környezetében és a fölött. A l l .  ábra rezgésképei azt 
szemléltetik, hogy a ki hova ([ki]/h/[ovo]) hangsorban zöngésségi szempontból 
nagy különbséggel jelennek meg a /h/-nak megfelelő beszédhangok.

a) vihar b) áhit

8. ábra
Az iha és az áhí hangátmenetek megvalósulása a [fi] mássalhangzóban

a) rühes b) vihar c) ehet

9. ábra
A/h/-realizációk zörejes változatainak típusai
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10. ábra
A/h/-realizációk zörejfrekvenciái 5000 Hz-es tartományban

a) ühüm d) rühes

11. ábra
A ki hova hangsor különböző ejtései alapján készült rezgésképek (/iho/)

Ugyanazon beszélő ejtésében is lehetnek eltérések a/h/-realizációk zöngéssé
gét illetően. Például a lőhet és a nőhet szavakban ugyanazon beszélő zöngésen, 
illetőleg zöngétlenül ejtette az intervokális mássalhangzót. Hasonló adatokat 
kaptunk például az ehet, lehet, mehet, a puha, a suhanc és más hasonló hangso
rok esetében is. Ezek az esetek azt igazolják, hogy a beszélő egyéni artikulációja 
következtében válik zöngéssé vagy zöngétlenné a mássalhangzó.

Összegzésképpen a következő megái lapításokat tehetjük az akusztikai foneti
kai elemzések alapján. A magyar intervokális helyzetű /hl realizációjakor a kiej
tett beszédhangok zöngések, illetve zöngétlenek; sőt akár vokalizálódhatnak 
is, azaz törlődhetnek mint mássalhangzók. A zöngések zöngésségben eltérhet
nek, azaz különféle fokozatokban jellemző rájuk az alaphang megjelenése, vala
mint a zönge intenzitása. A zörejesen (is) realizálódók esetében is különféle mér
tékben és frekvenciákon jelentkeznek a zörejösszetevők. Láttuk, hogy a zöngé-
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sedés nem független az artikulációs tempótól; ugyanakkor jellegzetes eltérése
ket tapasztaltunk az egyéni ejtéstől függően.

A továbbiakban arra kerestünk választ, hogy vajon a magánhangzó-kontex
tus, pontosabban a magánhangzók minősége befolyással van-e a zöngésség ala
kulására. Elemeztük az előfordulások zöngésségét azonos magánhangzó-minő
ség esetén, mint például: röhög, ühüm, lehet, éhét, aha, uhu. Az eredményeket a 
zöngésség százalékában kifejezve a 12. ábra grafikonja szemlélteti. Egyetlen 
esetben, a két [0] magánhangzó között tapasztaltunk száz százalékot, vagyis eb
ben a kontextusban a /h/ egyértelműen és kizárólagosan megfeleltethető a zön
gés résmássalhangzónak. A képzési hely tekintetében feltételezzük, hogy a tur
bulens zörej nem a szájüregben keletkezett, vagyis nagy valószínűséggel zöngés, 
laringális réshangot -  [fi]-t -  ejtettek a kísérleti személyek. Nagy arányban je 
lentkeztek a zöngés allofónok az [i] és az [e] környezetében is valamennyi adat
közlőnél. Kisebb mértékű volt a hangszalagok részvétele a képzésben az [y] 
környezetében. Az alsó nyelvállású magánhangzók esetében a/h/ fonéma reali
zációi feltételezhetően inkább a [h, fi] mássalhangzók; a két felső nyelvállású pa
latálisnál ugyanakkor a résképzés nagyobb valószínűséggel a lágy szájpadnál 
jöhet létre, a realizációk ekkor a [x, y] mássalhangzók. A nyelvállásfok függvé
nyében nincs különbség a zöngésedést illetően. A statisztikai eredmények szerint 
a magánhangzó minősége meghatározó tényező a zöngésedésben, a csoportok 
között szignifikáns különbséget kaptunk (Games-Howell post hoc teszt: 64,149;
p <  0,001).

A zöngésség megvalósulása azonos magánhangzók környezetében

Sajátos eredményt mutat a középső nyelvállású palatális magánhangzók kö
zötti mássalhangzó zöngésedése. Szembetűnően nagyobb a zöngétlen változat
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megjelenésének aránya, mint a többi palatális magánhangzó környezetében. Va
lószínűsíthető, hogy ezekben az esetekben nagyobb mértékű volt a /h/ fonéma 
[x] allofónja (szemben a [h]-val), s ennek a zöngés változatát kisebb arányban 
ejtették a kísérleti személyek. Az azonos palatális magánhangzók között a Ihl re
alizációi 76%-ban zöngésednek, míg az azonos velárisok között mindössze 
25%-ban. Az alsó, középső és felső nyelvállásúaknál elenyésző mértékben, a 
legalsó nyelvállású magánhangzók között 50%-ban. Az előzőekben felvetett 
gondolatmenet szerint feltételezzük azt, hogy a [h] mássalhangzó képzéshelyé
nek megfelelő ejtés nagyobb mértékben jár együtt zöngésedéssel. Elemeztük a 
vegyes fonetikai kontextusban kiejtett /h/-realizációk zöngésedési arányait 
(13. ábra).

90

80

palatálisok között velárisok között vegyes kontextus

13. ábra
A magánhangzós környezet hatása a /h/-realizációk zöngésségére

A palatális és a veláris környezetben megjelenők között szignifikáns eltérést 
találtunk (t( 12,825), df599, p  < 0,001); a palatális környezet jobban kedvez a 
zöngésedésnek, mint a veláris (76,0%-kal szemben 25,5%; az átlagos eltérés a 
palatálisoknál 27,62, a velárisoknál 21,5). Vegyes magánhangzós kontextusban 
is a zöngésedés nagymértékű előfordulását tapasztaltuk (77,6%). Ez utóbbi azzal 
magyarázható, hogy a kísérleti anyagban a V/h/V hangsorok első vagy második 
magánhangzója a palatális [i] volt. Nem volt különbség attól függően, hogy az 
[i] a megelőző, avagy a követő hang volt-e. Megállapítható tehát, hogy önmagá
ban e magánhangzónak a jelenléte a mássalhangzó környezetében elegendő a 
zöngésedés valószínű megvalósulásához.

Az elemzett résmássalhangzók zöngésítésének egyéni megvalósításai 61,1% 
és 75% között szórtak. Ez azt jelenti, hogy nem volt olyan kísérleti személy, 
akinél kisebb mértékben fordultak volna elő a zöngés változatok, mint 60%, de
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olyan sem akadt, akinél 80% fölötti zöngésítést tapasztaltunk volna. A szájüreg 
alakja, pontosabban a nyelv helyzete hatással van a zörejképződésre, s ez köz
vetve befolyásolja a Ihl fonéma allofónjainak zöngésedését. A 14. ábra egy pala
tális és egy veláris magánhangzó röntgensémája segítségével szemlélteti a zö
rejképződés helyét. A bal oldali ábra esetében így a feltételezett beszédhangok a 
[x, y], míg a jobb oldali artikulációs konfiguráció esetén a [h, fi].

A turbulens zörej létrejöttének helye (ellipszissel jelölve) 
hátul képzett (bal oldalon) és elöl képzett (jobb oldalon) magánhangzó 

környezetében (a nyilak a levegő útját mutatják)

A /h/ fonéma megvalósításaiban a zöngésedés aránya: 51% az azonos és 
62,4% a nem azonos fonetikai kontextusban. Kijelenthetjük tehát, hogy a/h/-re- 
alizációk több mint fele zöngés mássalhangzó. A zöngétlen beszédhangok főként 
a hátul képzett magánhangzók környezetében fordulnak elő.

Következtetések
Az elvégzett kísérletsorozat eredményei első ízben válaszolták meg a feltett 

kérdéseket objektív vizsgálatok alapján, s ezzel a téma több mint százéves prob
lematikájának megoldásához járultak hozzá. Az adatok azonban számos kérdést 
is felvetettek, amelyek további kutatás tervezését teszik szükségessé. Az adott 
anyagon a tizenkét kísérleti személy bemondása alapján végzett akusztikai fone
tikai elemzések a következő megállapításokhoz vezettek. A magyar intervokális 
helyzetű Ihl fonémának több allofónja ismert, ezek részben zöngések, részben 
zöngétlenek; adott esetben akár vokalizálódhatnak is, ez utóbbi esetben a mással
hangzó lényegében törlődik. A zöngés mássalhangzók zöngésségi foka különbö
ző lehet, ez jelent intenzitásbeli különbséget és eltérést a periodicitásban. Azöre- 
jesen (is) realizálódok esetében is különféle mértékben és frekvenciákon jelent
keznek a zörejösszetevők. A zöngésedés nem független az artikulációs tempótól; 
ugyanakkor jellegzetes eltéréseket tapasztaltunk az egyéni ejtéstől függően.

A részletező elemzések azt mutatták, hogy palatális magánhangzók környeze
tében szignifikánsan nagyobb mértékű a zöngésedés, mint veláris magánhang
zók kontextusában. Ez alól csupán az [e:] látszik kivételnek; itt ugyanis nagy
mértékű zöngétlen artikulációt tapasztaltunk. Minden körülmények között és
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minden beszélőnél konzekvensen megvalósuló zöngésedést csupán a két [0] ma
gánhangzó között láttunk. Azt feltételezzük, hogy a magyarázat a zörejképződés 
helyében keresendő. A laringális zörej forrás nagyobb mértékben járhat együtt a 
zöngével, mint a veláris eredetű. Érdekes, hogy már Meyer és Gombocz is úgy 
fogalmaztak a múlt század elején, hogy a zöngés „A-hangok” leheletes zöngéjű- 
ek („hauchstimmhaff’). Laziczius szerint ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ek
kor nem tökéletes, hanem ún. mormolt zönge jön létre (1944: 77). Ennek a lé
nyege az, hogy a glottisz porcrésze háromszög alakúan nyitott, miközben a 
hangszalagok rezegnek, anélkül azonban, hogy bezáródnának (korabeli laringo- 
stroboszkópos felvételek alapján). Mindezek alapján a kiváló fonetikus szerint a 
/h/ zöngés változatának zöngéjét helyesen hehezetes mormolt zöngének kell ne
vezni. A „hehezetes” jelző itt a hangrésen keresztül áramló és súrlódó levegő zö
rejére utal.

Laziczius a zöngés vagy zöngétlen /h/-realizáció kérdésében érdekesebbnek 
azt találja, hogy vajon a hehezetesen mormolt mássalhangzó nevezhető-e „h- 
nak”. A problémát a zöngés és zöngétlen változat közötti képzési sajátosságok 
többféle eltérésével indokolja, azaz nem csupán a zöngésség/zöngétlenség té
nyében látja. A megoldás mégis szerinte is az, hogy ezek -  mai szakkifejezés
sel -  nyelvileg ugyanazon fonéma zöngés, ill. zöngétlen változatai.

A laringális és veláris réshangok zöngésedésének kérdését részben megnyug
tatóan megválaszoltuk; objektív adatokkal igazolódott a zöngés, ill. zöngétlen 
megvalósulás aránya és sajátosságai intervokális helyzetben. További vizsgáló
dásokat igényel az, hogy egyéb fonetikai kontextusban, például zöngés mással
hangzó szomszédságában milyen koartikulációs folyamatok zajlanak, és ezek
nek mik a következményei a jelen kutatásban elemzett mássalhangzó fonetikai 
minőségére.
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