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A SEMLEGES MAGÁNHANGZÓ NYELVI FUNKCIÓI

Gósy Mária

Bevezetés
A hangszalagokat megrezegtető levegő eredménye a zönge vagy elsődleges 

(primér) hang, amely a toldalékcsőben módosul az ott lévő beszédszervek nyelv
specifikus működése következtében. A szájüreg alakja változik attól a parancstól 
függően, amit az agy küld egy adott magánhangzó-minőség létrehozása céljából. 
Akár artikulációs, akár akusztikai vagy percepciós szempontból tekintjük, a ma
gánhangzók fonetikai meghatározása nehezebb, mint a mássalhangzóké, mivel 
nehéz az adott képzési konfigurációjuk pontos leírása. Ez pedig következménye
sen jelentkezik az akusztikumban, sőt a percepcióban is. A magánhangzók kép
zésére a teljes szájüreg a rendelkezésünkre áll, a biológiai rendszer relatív rugal
massága nagymértékben érvényesülhet az artikuláció folyamán. Abeszédképzés 
stabilitását magyarázó kvantális elmélet szerint (Stevens 1972) egy nyelv artiku
lációs mozgásai között léteznek olyan igen kicsi változások, amelyeket az ember 
nem észlel. Az artikuláció tehát rugalmasabban mehet végbe, hiszen a nyelvspe
cifikus észlelési folyamatok biztosítják a nyelvi azonosságot. Az ejtés nem ész
lelhető „zónái” a kvanták. A kvantális elmélet nem tér ki azonban az egyéni ejté
si sajátosságokra, amelyek még egy nyelven belül is tovább növelhetik a ma
gánhangzó artikulációjának pontos meghatározását.

A magánhangzók leírásának problémáját a neves angol fonetikus, Dániel Jo
nes úgy igyekezett megoldani, hogy megalkotta a kardinális magánhangzók 
rendszerét (1922). Ebben a rendszerben meghatározott észlelési referenciapon
tok szolgálnak az egyes magánhangzók képzési módjának elvi definiálására. Jo
nes rendszerében eredetileg nyolc magánhangzó található, amelyek nem egy 
adott nyelv magánhangzói, hanem a szájüregi lehetőségek és az észlelés össze
függésének eredményeképpen meghatározott magánhangzó-lehetőségek. A pon
tosabb, részletezőbb leírás érdekében Jones létrehozta a másodlagos kardinális 
magánhangzók rendszerét további 22 típussal (vö. Gósy 2004). A kardinális ma
gánhangzók fő kritikája azon alapszik, hogy összekeverednek az artikulációs és 
az észlelési kritériumok, de további vitatható pontjai is vannak. Mindennek elle
nére a mai napig ez a legjobban és legelterjedtebben használható rendszer egy 
nyelv magánhangzóinak leírására. Ennek a magánhangzó-rendszernek a közepén 
található a semleges magánhangzó, a svá, amely középponti helyet foglal el (a 
szájüregi térben) abban az értelemben, hogy ejtésekor a nyelv a szájüregben -  
mindkét irányban -  lényegében középen van. Szabatosabb megfogalmazásban 
az mondható, hogy az [a] magánhangzó képzésekor a vokális csatornára a sem
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leges konfiguráció a jellemző, amelynek megfelelően az ajkak nem kerekítettek 
(1. ábra).

A kardinális magánhangzók és a semleges magánhangzó (svá) helyzete

A semleges magánhangzót a szakirodalomban sokféleképpen nevezik, homá
lyos, meghatározhatatlan, redukált, centrális, mormolt, illetve hangsúlytalan 
szótagi magánhangzó-nak (az angol szakirodalomban: obscure vowel, indeter
minate vowel, reduced vowel, central vowel, medial tongue vowel, murmured 
vowel, unstressed syllable vowel). A leggyakoribb megnevezése hagyományosan 
mégis a svá.

A svá szó maga a héberből ered, a jelentése ‘semmiség’. Az angolban elsőként 
Peter Giles használta egy filológiáról szóló tankönyvében 1895-ben (A Short 
Manual o f Comparative Philology for Classical Students). A  megfordított e betű 
ugyanakkor sokkal régebben megtalálható a fonetikában a mai fonetikai szimbó
lumértékkel. így elsőként Johann Andreas Schmeller használta 1821-ben. Ásva 
szó azonban Giles tankönyvéig nem fordult elő (MacMahon 2003).

A magyar hangtan történetében hárman foglalkoztak a „határozatlan hangszí
nű” magánhangzókkal. Kyss Sándor vocalis elementaris-nak nevezte, és úgy 
vélte, hogy orrhangú magánhangzó, amelyre a -  bár nem kizárólagos -  zárt száj
jal való ejtés a jellemző. Szerinte csupán négy mássalhangzóval alkothat szóta
got, ezek a [1, r, m, n], Matúsik András pontosabban írja le a semleges magán
hangzót. Nem tekinti orrhangúnak, s a zárt ejtését sem tartja annyira jellemző
nek. Mindketten utalnak arra, hogy a nyögő betegek is ezt a hangot hallatják, va
lamint hogy a sírásban, a nevetésben, a morgásban is ez a hang hallatszik. Jel
legzetes beszédbeli szerepe az igenlésben, a tagadásban, a csodálkozás kifejezé
sében érhető tetten (Vértes 1980: 119). Kerekes Ferentz fontos megállapítása, 
hogy a felpattanó zárhangok ejtésével hozza kapcsolatba a semleges magán
hangzó megjelenését, továbbá megemlíti a héber „scheva” hangot, amelyhez ha
sonlónak mondja (1836). Érdekesség, hogy a 19. század elején még az is vita 
tárgya volt, hogy az [o, y] magánhangzók összetett hangok, azaz kettőshangzók 
vagy nem (Vértes 1980: 106). Ugyanakkor a 20. századi nyelvjárási gyűjtések 
kétféle [0] magánhangzót azonosítottak; a legfőbb különbség köztük a „szük-

a • œ 
1. ábra
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nek”, illetve „szélesnek” nevezett ejtés. Feltételezték, hogy ezek korai nyelvjárá
si fonémák nyomait őrzik. Felmerül itt is esetleg egy svászerű ejtés lehetősége. 
A semleges magánhangzó említése a magyar fonetikákban a 20. század végéig 
csak elvétve fordul elő.

A semleges magánhangzó artikulációs konfigurációja látszólag egyértelműen 
meghatározott, mégis más magánhangzókhoz képest sokkal nagyobb a megvaló
sításának a variabilitása. A nyelv vízszintes és függőleges helyzete különféle vi
szonylatokban (pl. kissé magasabban és hátrább vagy éppen előrébb a szájüreg
ben) is eredményezheti a semleges magánhangzó észleletét. A világ nyelveiben 
meglehetősen nagy eltérésekkel jellemezhetők a svák. Az artikulációs sokféle
ségnek a következményei az első és a második formánsok jelentős eltérései 
(2. ábra).
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2. ábra
A svá első két formánsának értékei különböző nyelvekben 

(A brit angolra Jones adatait is feltüntettük.)

Az a tény, hogy a semleges magánhangzóra közölt akusztikai adatok megle
hetősen eltérőek, két alapvető kérdést vet fel. Meghatározható-e egyáltalán a 
semleges artikuláció, létezik-e ilyen konfiguráció? Feltételezhető-e, hogy a sem
leges magánhangzó képzése nyelvsepcifikus? Ez utóbbi esetben a „semleges ar
tikuláció” mint olyan csupán elméletileg létezne, valójában mindig az adott 
nyelv magánhangzó-rendszere, illetőleg a nyelvet beszélők észlelése határozná 
meg a semlegesnek tekintett állapotot.

A svának azonban csak egyik problémája az artikuláció. Ez a magánhangzó a 
szokásosnál több nyelvi funkcióval rendelkezik egy nyelven belül és több nyelv
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tekintetében is. Ha a nyelvi funkciót akarjuk meghatározni, azzal szembesülünk, 
hogy minden más, a verbális kommunikációban használt jelnél több funkciót 
kell a svához rendelnünk. A szakirodalom a semleges magánhangzó számos 
funkcióját nevezi meg a különböző nyelvekben, mégsem tűnik teljesnek a felso
rolás. A következőkben megkíséreljük áttekinteni a semleges svá artikulációs, il
letőleg akusztikai sajátosságait, valamint nyelvi funkcióit a magyarban.

A svá funkciói
A különféle nyelvek magánhangzó-rendszerét áttekintve, azt látjuk, hogy a [o ] 

lehet fonéma és allofón is (Jones 1966, Koopmans-van Beinum 1994, Laver 
1994, Barry 1995, Ladefoged-Maddieson 1996, Hirschfeld-Wallraff 2002, 
Granser-Moosmüller 2003). Az IPA-kézikönyvben (Handbook 1999) található 
nyelvek 42%-ában a semleges magánhangzó fonéma alapváltozata például az 
amharik, a sindi vagy a szlovén nyelvben, avagy mellékvariáns, mint például a 
horvátban, a katalánban, a héberben és az írben. A németben egyidejűleg fő- és 
mellékvariáns is. A héber sajátos alkalmazását mutatja e magánhangzónak. 
A svá ekkor a magánhangzó hiányát jelzi (MacMahon 2003). A sváepentézis 
például egy absztrakt fonológiai folyamat eredménye a hollandban (Warner et al. 
2002). Az angol spontán beszédben 22,9%-ban, a németben mintegy 30%-ban, a 
franciában 7,6%-ban jelenik meg a semleges magánhangzó más magánhangzók 
realizációjaként (Onishi 1981). Számos nyelvben, mint például a spanyolban és 
a magyarban is, a semleges magánhangzó nem fonéma. Jellegzetesen előfordul 
ugyanakkor a spontán beszédben mint más magánhangzók helyettesítője (Har- 
megnies-Poch-Olivé 1992; Gósy 2004). Ennek oka egyfelől a beszédtempóban, 
másfelől az elnagyolt artikulációban keresendő. A semleges magánhangzónak 
eddig tehát a következő funkcióit láttuk különféle nyelvekben: fonéma (alapvál
tozat és mellékvariáns), a magánhangzó hiányának jelzője, fonológiai folyamat 
eredménye, más magánhangzó realizációja, azaz helyettesítője a spontán beszéd
ben. A továbbiakban azt elemezzük, hogy a magyarban milyen funkciók jellem
zik a semleges magánhangzót.

A magyar svá más magánhangzó megvalósulása is lehet a spontán beszédben, 
ami azt jelenti, hogy a kívánt magánhangzó-minőség helyett a beszélő a svát ejti. 
Ezt helyettesítő funkciónak tekintjük. Megjelenik koartikulációs következmény
ként; ekkor a fiziológiai kényszer eredménye, vagyis a beszélő szándéka ellené
re ejti bizonyos hangkörnyezetben a semleges magánhangzót. Ez utóbbinak há
romjellegzetes kontextus függő előfordulása van (sporadikusan egyéb hangkap
csolatokban is előfordulhat): a) a felpattanó zárhang és a nazális kapcsolatában 
(pl. gnú = g[^]nú vagy teknő = tek[a\nó); a 3. ábra a köpköd[s]ni szó hangszín
képéből az -ödni részt mutatja, b) Bizonyos mássalhangzók után, abszolút szó
végi helyzetben (pl. [b, d, g, m, n]# —» adag[a]); a 4. ábra a véd\f\ szó ejtéséről 
készült spektrogram. Végül c) a pergőhang képzésében (vö. az 5. ábra róka és a
6. ábra fűrész szavának regisztrátumait).
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Mindegyik -  az ábrákon szemléltetett -  előfordulásban a semleges magán
hangzó mintegy ejtéskönnyítőként, illetve az ejtés lehetséges vagy szükséges 
megvalósításaként jön létre. Az ábrák hangszínképei és rezgésképei egyértelmű
en igazolják a semleges magánhangzó jelenlétét.

0 d a n i
3. ábra

A semleges magánhangzó a köpköd\o]ni szóban 
Az ábra az -ödni részt szemlélteti.

e: d a
4. ábra

A semleges magánhangzó a (v)éd szóban mondatvégi helyzetben



A semleges magánhangzó nyelvi funkciói 13

a r o: k o
5. ábra

A svá megjelenése a pergőhangban abszolút szó eleji helyzetben {róka)

y: r a e:
6. ábra

A svá megjelenése a pergőhangban intervokális helyzetben 
{-űré- a fűrész szóban)

Számos esetben a beszélő értelmi, érzelmi vagy egyéb okból hangsúlyozni kí
ván valamit a beszéd során. Ilyenkor szinte kivétel nélkül megjelenik a semleges 
magánhangzó mintegy fiziológiai kényszerként. Például egy haragosabb, mérge
sebb ejtésben az Add ide! közlés első szavának végén hallható is a semleges ma
gánhangzó artikulációjának következménye. Hasonló következménnyel jár a 
szóhatárjelzés bizonyos szegmentális homonímia kialakulása esetén, például 
arab lány de a rab lány vagy halálok de halál ok. Egy egészen más funkcióban
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találjuk a semleges magánhangzót az any any elv-elsajátítás gőgicsélési szaka
szában. Ekkor protomagánhangzó, vagyis olyan „nem mássalhangzó”, amely 
gyakorlatilag bármely más magánhangzó-minőség kiváltására képes (7. ábra). 
E protomagánhangzós funkciójú svá lényegében úgy jön létre, hogy a csecsemő 
zöngét képez, a nyelve azonban semleges helyzetben, mintegy középen van a 
szájüregben, s az ajkai kismértékben nyílnak szét. A felnőtt környezet pedig a 
hangélményt a semleges magánhangzóval azonosítja.

7. ábra
Gőgicsélt, semlegesnek azonosított magánhangzó (a bal oldalon) és [o]-nek 
azonosított, gőgicsélt magánhangzó (a jobb oldalon) hangszínképe azonos 

életkori szakaszban (3000 Hz-es tartományban)

A spontán beszéd egyik jellemzője, hogy a beszélő a tervezési bizonytalanság, 
illetőleg az átmeneti szótalálási nehézségek következtében megakad, s ez nem
egyszer hangadással jár együtt. Ezt nevezzük hezitálásnak. A hezitálás leggyak
rabban svászerű hanggal történik, vagyis a semleges magánhangzó egy újabb 
funkcióban, a beszédtervezési folyamat problémajelzőjeként jelenik meg. A ma
gyar anyanyelvűek hezitálására (vő. özés) különösen jellemző a svá képzése. 
A magyarban összesen tehát nyolc különböző funkcióban fordulhat elő a semle
ges magánhangzó. A funkcionális különbözőségek a beszédprodukciós folyamat 
különböző szintjeihez kapcsolhatók (8. ábra).

A fonéma (ez a magyarra nem jellemző), valamint a szóhatárjelzés funkció
ban a semleges magánhangzó ejtése a grammatikai és a fonológiai kódolással 
függ össze. A koartikulációs következmények és a más magánhangzók realizáci
ói, a helyettesítések a fonológiai és az artikulációs tervezéshez köthetők. A szó
végi helyzetben megjelenő svák az artikulációs tervezéssel vannak kapcsolatban, 
míg a pergőhang részeként az aktuális artikuláció eredményei. Ez utóbbi esetben 
a hangszalagok már rezegnek, mielőtt a [r] mássalhangzóra jellemző nyelvhegyi 
pergetések elkezdődnének, s ebben a szakaszban a nyelv mintegy semleges 
helyzetben van a szájüregben.
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fogalmi szint
X I ---------------------1

1 hezitálás [ *
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grammatikai kódolás
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artikulációs tervezés
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helyettesítő 
koartikulációs köv. 
fonetikai pozíció

artikuláció

8. ábra
A semleges magánhangzó megjelenése a beszédprodukciós folyamatban 

(funkcionális szemléletben)

Noha a svá magánhangzó felsorolt funkciói vitathatatlanul léteznek a beszéd
ben, fonetikai szempontból választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy a funkci
óknak megfelelően van-e különbség az egyes realizációk képzésében. Tekintve, 
hogy az akusztikai szerkezetből visszakövetkeztethetünk az artikulációra, akusz
tikai-fonetikai kísérletek sorozataiban elemeztük a semleges magánhangzót.

Az ábráról leolvasható, hogy a svá megjelenése a beszédprodukciós folyamat 
egyes szintjeihez (pl. artikuláció), avagy több szinthez is hozzárendelhető (pl. a 
hezitálás). Nem tüntettük fel a gőgicsélt svákat, amelyek egyfelől ugyan az arti
kuláció következményei, másfelől azonban mint szándékolt protohangok bizo
nyos fokig a kognitív szinthez is kapcsolhatók.

Kísérleti személyek, anyag, módszer
Összesen 10 fiatal felnőtt (21 és 30 év közöttiek) és egy fiúcsecsemő (1 és 10 

hónapos kora között) vett részt a kísérletben. A beszédanyag 120 izolált szót és 
szókapcsolatot, egy 25 perces spontánbeszéd-anyagot és a csecsemő 3 órányi 
gőgicsélését tartalmazta. Az izolált szavak összeállításakor ügyeltünk arra, hogy 
a fiziológiai kényszer következtében elvárható fonetikai helyezeteket tartalmaz
zák, illetőleg hogy a vizsgálandó koartikulációs jelenségek előforduljanak. Az 
anyagban a határjelző funkcióra alkalmas helyzetek is voltak. Az akusztikai fo
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netikai elemzéseket a CSL 4300B digitális jelfeldolgozóval, valamint a Praat 
programmal (4.2) folytattuk. A statisztikai elemzéseket az SPSS 8.0 verziószámú 
változatával készítettük (ANOVA, párosított /-próba) 95%-os szinten.

Eredmények
A semleges artikulációnak megfelelő akusztikai szerkezet szerint modellszin

ten az első formáns értéke 500 Hz, a második formánsé 1500 Hz, a harmadiké 
pedig 2500 Hz (Pickett 1980). A természetes ejtésben ezek az értékek valameny- 
nyire módosulnak, hiszen biológiai rendszerről van szó. Ekkor az első formánsra 
kapott átlagérték 475 Hz, a második formánsé 1450 Hz, a harmadiké 2375 Hz. 
Egy másik hipotetikus modell, amelyik a fonológiai jegy és a formánsértékek 
közötti összefüggéseket elemzi, a következő értékeket adja a svára: F j = 370 Hz, 
F2 = 1630 Hz, F3 = 2600 Hz (ten Bosch 1991: 45). A szakirodalomban két lé
nyeges pontot hangsúlyoznak a semleges magánhangzó akusztikai szerkezetére 
vonatkozóan. Az egyik az, hogy a svá akusztikai variabilitása a második for- 
mánsban érhető tetten. A másik pedig az, hogy a fonémaértékü svá magánhang
zó Fi-jének értékei kismértékben periférikusnak tekinthetők. A keleti arremtében 
(Ausztráliában beszélt nyelv) például ez az érték 1600 Hz körüli, míg a pekingi 
mandarin kínaiban 1220 Hz táján realizálódik (Granser-Moosmüller 2003).

Magyar spontán beszédben elemzett semleges magánhangzók formánsértékeit 
a középső nyelvállású, elöl képzett, ajakkerekítéses magánhangzókéval együtt 
adja meg az 1. táblázat. A táblázat az F: és az F2 értékeit mutatja. A kétféle 
elemzett magánhangzó első és harmadik formánsainak frekvenciaértékeit össze
vetve, nem látunk szignifikáns, matematikailag igazolható különbséget. Az [a] 
és az [a] második formánsai azonban statisztikailag különböznek egymástól; ami 
azt jelenti, hogy az eltérő magánhangzó-minőség az F2 értékében ragadható meg 
(/( 119) = -2,072, p <  0,042).

1. táblázat: Az [a] és [o] magánhangzók magyar spontán beszédben

Magánhangzók Átlag
Fi (Hz)

Átlagos eltérés
Fj(Hz)

Átlag Átlagos eltérés
[3] 549,07 109,52 1787,50 149,31
[O] 460,12 75,10 1605,94 185,91

Az elemzett spontán beszédben a svák mintegy 40%-ban jelennek meg egyéb 
magánhangzók helyett, függően az adott artikulációtól, illetőleg a beszélő be
szédtempójától. Hasonló arányt találtak holland spontán beszédben is (van Ber
gern 1995). A semleges magánhangzó -  várhatóan -  főként hangsúlytalan hely
zetben jelenik meg, azonban az előfordulások mintegy negyede a hangsúlyos 
magánhangzókat is érinti (Gósy 2004).

A 2. táblázatban a spontán szöveg eredeti magánhangzóinak és a helyettesítő 
funkciójú sváknak a formánsértékei láthatók. A formánsok értékei között szigni



A semleges magánhangzó nyelvi funkciói 17

fikáns különbséget találtunk (1(59) = 3,208,/? < 0,002), azonban az időtartam te
kintetében ez nem állt fenn.

2. táblázat: Négy magánhangzó időtartamai és formánsértékei 
eredeti ejtésben és a svával helyettesített realizációkban spontán beszédben

Időtartam- és formánsértékek átlagainak szórása 
Eredeti magánhangzó Svá

Időtartam (Hz) Fj (Hz) Időtartam ^  (Hz)
( m s ) (ms) F2 (Hz)

[0] 30-90 340-510 720-1100 40-85 310-500 1075-1600

M 50-210 480-600 960-1230 25-155 390-540 1160-1500

[a:] 80-155 600-760 1330-1510 50-124 395-620 1415-1770
47-200 480-585 1460-1835 28 130 370-570 1060-1785

Az [o] időtartamának átlaga 65,4 ms, a helyettesítői 58,3 ms; az F|/F2 átlagér
téke 413,7/920,3 Hz, helyettesítésben 442,3/1453,6 Hz. Az alsó nyelvállású ma
gánhangzóé 158,7 ms, a helyettesítésben 149,2 ms; az első/második formáns át
laga 560,6/1180,2 Hz, helyettesítésben 510,4/1415,9 Hz. A legalsó nyelvállású 
magánhangzóé 122,8 ms, a helyettesítőé 118,5 ms; az F|/F2 átlagértéke 
712,9/1460,6 Hz, helyettesítésben 588,2/1683,9 Hz. A palatális magánhangzóé 
129,3 ms, a helyettesítőé pedig 105,4 ms; az első/második formáns átlaga 
554,4/1732,8 Hz, helyettesítésben 510,7/1488,5 Hz.

A részletekbe menő elemzésekkel arra kívántunk választ kapni, hogy vajon a 
különböző nyelvi funkciók különféle artikulációval valósulnak-e meg. Változik- 
e tehát a svák időtartama és/vagy formánsszerkezete az adott nyelvi funkció 
függvényében? A semleges magánhangzó temporális jellemzőinek adatai azt 
igazolták, hogy szignifikáns a különbség a hezitáláskor előforduló és a más 
nyelvi funkciójú svák között (/(69) = -3,708,/? < 0,003). A hezitált svák átlagos 
időtartama 675,88 ms volt (átlagos eltérés 443,52 ms), míg szóhatárjelző funk
cióban az átlag 80,88 ms (átlagos eltérés 20,46 ms), a koartikuláció esetén 38,74 
ms az átlag (az átlagos eltérés 9,30 ms), az abszolút szóvégi helyzetre pedig át
lagosan 71,92 ms adódott (az átlagos eltérés 25,15 ms). A [r] mássalhangzó ré
szeként a svá időtartamátlaga 52,76 ms (az átlagos eltérés 15,80 ms). A semleges 
magánhangzók időtartama ugyancsak szignifikáns eltérést mutat a fentebbi 
helyzetek és azon előfordulások között, amikor más magánhangzót helyettesíte
nek a spontán beszédben (z( 149) = -3,470,/? < 0,001).

A formánsszerkezet elemzése is azt mutatja, hogy a sváartikuláció funkció
függő. Várhatóan nincs azonban annyiféle artikulációs konfiguráció, ahányféle 
funkcióban a semleges magánhangzó megjelenik. Az első formánsok mérési 
adatai azt mutatták, hogy a koartikuláció eredményeként megjelenő svák frek
venciaértéke különbözik jelentősen az összes többitől (9. ábra). Az előbbiek át



18 Gósy Mária

lagértéke 433,7 Hz (az átlagos eltérés 44,3 Hz), míg az összes többié 565,2 Hz 
(az átlagos eltérés 69,9 Hz).

■ átlag ■ átlagos eltérés 

700 

600 

500 

p l  400

(Hz) 300 

200 

100 

0
koartikuláció [r] határjelzés szóvég hezitálás

9. ábra
A semleges magánhangzó első formánsai (átlag, átlagos eltérés) különböző

funkciókban

Az FI szórása legnagyobb a határjelzés esetén és a pergőhang részeként (ez 
utóbbinál az egyéni különbözőségek indokolják a tartomány megnövekedését). 
A legkevesebb artikulációs módosulást a nyelv függőleges mozgásában -  az 
akusztikai adatokból következtetve -  a szóvég esetén tapasztaltuk, ami ennek a 
helyzetnek a fonetikai sajátosságaival jól magyarázható.

Az F2 adatai nem mutatnak lényeges eltéréseket az átlagokban, a szórástarto
mány azonban különböző (10. ábra). Ez az eltérés valószínűsíthetően a funkcio
nális különbségek hordozója. A legszűkebb a határjelzés és a hezitálás esetében, 
a legszélesebb pedig a koartikulációban; a különbségek azonban nem szignifi
kánsak. Matematikailag igazolható ugyanakkor a második formánsok különbsé
ge a koartikuláció, a hezitálás és a helyettesítő funkció esetében (F(2, 72) = 
23,471 ;p<  0,0001). Hasonló eredményeket kaptak a második formánsokra vo
natkozóan a mandarin svá magánhangzók elemzésekor különböző kontextusok
ban (szótag végi helyzetben, koartikulációban az alveoláris és a veláris nazális 
mássalhangzókkal, vö. Sproat 1998).

A harmadik formánsok elemzése nem mutatott lényeges eltérést a funkciótól 
függően. Nem is vártunk itt jelentős különbségeket. A konkrét értékek nagyon 
hasonlóak az egyes funkcióban vizsgált svák esetében. A [r] ejtésekor a semle
ges magánhangzó harmadik formánsának átlaga 2859,6 Hz (az átlagos eltérés 
246,8 Hz); a határjelzés esetén az átlag 3005,7 Hz (az átlagos eltérés 121,2 Hz); 
a koartikulációban az átlag 2887,6 Hz (az átlagos eltérés 342,2 Hz); szóvégi
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helyzetben az átlag 2981,3 Hz (az átlagos eltérés 265,7 Hz); míg a hezitálások
ban az átlagérték 2884,9 Hz (az átlagos eltérés 147,3 Hz).

■ átlag ■ átlagos eltérés

2000

koartikuláció [r] határjelzés szóvég hezitálás

10. ábra
A semleges magánhangzó második formánsai (átlag, átlagos eltérés) 

különböző funkciókban

Ha mind az első, mind a második formáns értékeit egyidejűleg vesszük tekin
tetbe, akkor csupán a koartikuláció és a hezitálás, valamint a szóvég és a határjel
zés semleges magánhangzói között találunk matematikailag is igazolható akusz
tikai különbséget. Ez azt jelenti, hogy a beszélők talán nem tudatosan ugyan, de 
bizonyos fokig eltérően ejtik a svát némely nyelvi funkció esetén. Feltételeztük, 
hogy a hezitálásokban és a határjelzésekben megjelenő semleges magánhangzók 
különbözők lesznek. A hezitálás ugyanis mint megakadásjelenség jelentősen el
különül a többi szegmentális szintű svá magánhangzótól; a határjelzés esetén 
pedig bizonyos szupraszegmentális sajátosságok is megjelen(het)nek, például a 
hangsúly, s ez jelentősebben módosít(hat)ja a svá képzését. Nem feltételeztük 
ugyanakkor, hogy a szóvégi helyzet is jelentős artikulációs módosulást okoz.

Feltételeztük, hogy a semleges magánhangzó a koartikuláció esetén különbö
ző artikulációs konfigurációt mutat azoktól a sváktól, amelyek a hezitálásokban, 
illetőleg más magánhangzók helyettesítőiként jelennek meg. Az első és a har
madik formánsok értékei nem mutattak jelentős eltérést, azonban a második 
formánsok szignifikánsan különböztek. Ez a nyelv vízszintes mozgásának elté
réseire utal (a Kruskal-Wallis-próba szerint az eltérés majdnem szignifikáns, 
p < 0,055).

Kilencven olyan gőgicsélt magánhangzó formánsszerkezetét elemeztük, ame
lyeket vagy svának, vagy [0] magánhangzónak azonosított a jelen szerző hallás
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alapján (a rögzített anyag többszöri meghallgatása után). A 3. táblázat a három 
formáns átlagértékeit és a szórásokat összegzi.

3. táblázat: Gőgicsélt magánhangzók formánsszerkezete

Magán
hangzók

F, (Hz)

Átlag A‘lag0S elteres

F2 (Hz)

Átlag A,tlag0S elteres

F3 (Hz)

Átlag At'agos elteres
[0] 545,5 59,9 1985 273,9 3207,1 292,1

502 47,85 2027 221,6 3021,4 242,3

A gőgicsélt svák és [0] magánhangzók első formánsai szignifikáns különbsé
get mutatnak (t(89) = -2,409, p < 0,026), a másik két formáns esetében ilyen el
térés nem volt igazolható. Ez egyfelől azt mutatja, hogy a hallás alapján elkülö
nített magánhangzók kétféle minőséget képviselnek; másfelől pedig hogy a cse
csemő a semleges magánhangzó mellett már képes a magyarra jellemző középső 
nyelvállású, de a svától különböző képzésű magánhangzó ejtésére. A különbség 
artikulációsán a nyelv függőleges mozgásában jelentkezik. Ez utalhat arra, hogy 
a nyelv függőleges mozgása a szájüregben az anyanyelv-elsajátítás kezdetén el- 
sődlegesebb a vízszintes mozgásnál.

F2
(Hz)
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1700

• gőgicsélés

• hezitálás

• koartikuláció • helyettesítés
• szó vég • [r] 

•határjelzés

400 500 600
FI (Hz)

11. ábra
A magyar semleges magánhangzók elhelyezkedése 

az első és a második formánsok függvényében

Láttuk, hogy az egyes nyelvekben a semleges magánhangzók képzése és for
mánsai -  a szakirodalmi adatok alapján -  óriási különbségeket mutatnak (2. áb
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ra). A magyar svá magánhangzók a különböző funkciókban szintén nagy akusz
tikai eltérésekkel realizálódnak, amiből arra következtetünk, hogy a képzésük is 
jelentősen eltér egymástól. Ha az összes mért semleges magánhangzó formán- 
sainak átlagát nézzük, azt mondhatjuk, hogy a magyar svá inkább a szájüreg 
elülső részében, mint középen képzett. (Egyébként is tapasztalható a magyarban 
egyfajta tendencia a szájüreg elülső részének fokozottabb kihasználtságára.) Az 
[0] magánhangzó formánsaitól a magyar semleges magánhangzó azonban egyér
telműen elkülönül, ami azért hangsúlyozandó, mert ez a képzést tekintve tá
masztja alá a kettőjük közötti funkcionális különbséget (a svá nem fonémaérté- 
kü). Amíg az [0] 380-460 Hz-eselső, 1550-1650 Hz-es második és 2300-2450 
Hz-es harmadik formánsokkal jellemezhető leggyakrabban, addig a svá jelen kí
sérletben mért átlagértékei az Fr re 499 Hz, az F2-re 1760 Hz, az F3-ra pedig 
2928 Hz-et mutatnak. Ha a magyar magánhangzórendszerben akarjuk a svát el
helyezni, akkor az valóban középponti helyet foglal el a szájüregben a képzése 
szerint, s ezt az objektív akusztikai adatok alátámasztják. Al l .  ábra az F|/F2 ko
ordináta-rendszerben ábrázolja a különböző funkciójú semleges magyar magán
hangzók elhelyezkedését.

Következtetések
Az [a] magánhangzót életünk első heteitől használjuk a legkülönfélébb hely

zetekben és funkciókban. Ez a centrális, multifunkcionális magánhangzó nagyon 
sok nyelvben fellelhető. A svá artikulációs konfigurációja elméletileg semleges, 
azonban az aktuális frekvenciaszerkezete nagy eltéréseket mutat az egyes nyel
vek között, sőt egy adott nyelven belül is. A svá semlegessége -  úgy tűnik -  in
kább percepciós tény, nem annyira stabil magánhangzó, mint az összes többi. Az 
albániai toszk nyelvben például azt vették észre, hogy a svát egyre inkább a száj
üreg hátulsó részében képezik a beszélők (Granser-Moosmüller 2003). A hol
land mérések viszont azt erősítették meg, hogy a nyelvükben realizált svá relatí
ve stabil helyzetű a többi holland magánhangzó viszonylatában (van Bergem 
1995). A magyar adatok azt mutatták, hogy a svá létezik a semlegesnek tekinthe
tő ejtésben, ugyanakkor enyhe tendencia látszik az előrébb képzésre, vagyis a 
palatálisabb artikulációra. A svá semlegessége talán leginkább az észlelésben ra
gadható meg. A különböző nyelvek magánhangzóit az azon a nyelven nem tudó 
személy a saját percepciós bázisán megszűrve azonosítja. Ebből arra következ
tethetünk, hogy más nyelvek semleges magánhangzóit hallgatva, például egy 
magyar anyanyelvű nem feltétlenül svát fog észlelni az elhangzásukkor. A „sem
legesség” fonetikailag tehát csak azt jelenti, hogy mindig az adott nyelv magán
hangzórendszerében értelmezve tekinthető a svá magánhangzó centrálisnak, 
semlegesnek vagy köz(ép)pontinak.

Több mint 200 évvel ezelőtt Kempelen azt írta a könyvében (1791), hogy az 
emberi fül könnyen „becsapható”, hiszen azt hallja, amit akar hallani (ti. észlel
ni). A semleges magánhangzó példája nyilvánvalóan igazolja ezt a megállapítást.



22 Gósy Mária

Irodalom
Barry, William J. 1995. Schwa vs. schwa+/r/ in German. Phonetica 52. 228-235.
Bergem, Dick van 1995. Perceptual and acoustic aspects of lexical vowel reduction, a 

sound change in progress. Speech Communication 16. 329-358.
ten Bosch, Louis F. M. 1991. On the structure o f vowel systems. Aspects o f an extended 

vowel model using effort and contrast. Doctoral dissertation. University of Amsterdam, 
Amsterdam.

Gósy Mária 1997. A magánhangzók minőségváltozásai a spontán beszédben. Magyar 
Nyelvőr 121. 45-56.

Gósy Mária 2004. Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris Kiadó, Budapest.
Granser, Theodor-Moosmüller, Sylvia 2003. Phonemic schwa-a challenge for Natural 

Phonology? The case of Albanian. In Katarzyna Dziubalska-Kolaczyk -  Jaroslaw 
Weckwerth (eds.): Future challenges for natural linguistics. Lincoln Europa, Mün
chen, 165-178.

Handbook 1999 = Handbook of the International Phonetic Association. A guide to the 
use o f the International Phonetic Alphabet. Cambridge University Press, Cambridge.

Harmegnies, Bernard -  Poch-Olivé, Dolors 1992. A study of style-induced vowel vari
ability: Laboratory versus spontaneous speech in Spanish. Speech Communication II. 
429-437.

Hirschfeld, Ursula -  Wallraff, Uta 2002. Untersuchungen zum Schwa im deutschen. In 
Braun, Angelika -  Masthoff Herbert R. (eds.): Phonetics and its applications. Franz 
Steiner Verlag, Stuttgart, 493-505.

Jones, Daniel 1966. The pronunciation of English. Cambridge University Press, Cam
bridge.

Kerekes Ferentz 1836. Értekezés és kitérések. Debretzenben.
Koopmans-van Beinum, Florens J. 1994. What’s in a schwa? Durational and spectral 

analysis of natural continuous speech and diphones in Dutch. Phonetica 51. 68-80.
Ladefoged, Peter -  Maddieson, Ian 1996. The sounds of the world's languages. Black- 

well, Oxford-Cambridge.
Laver, John 1994. Principles of phonetics. Cambridge University Press, Cambridge.
MacMahon, Michael K. C. 2003. Schwa. The Phonetician 87. 8.
Onishi, Masao (ed.) 1981. -4 grand dictionary o f phonetics. The Phonetic Society of Ja

pan, Tokio.
Pickett, James M. 1980. The sounds of speech communication. University Park Press, 

Baltimore.
Sproat, Richard (ed.) 1998. Multilingual Text-to-Speech synthesis: The Bell Labs ap

proach. Kluwer, Dordrecht, 209-212.
Stevens, Kenneth N. 1972. The quantal nature of speech: Evidence from articulatory- 

acoustic data. In David, Edward E. -  Denes, Peter B. (eds.): Human communication: a 
unified view. McGraw Hill, New York, 51-56.

Vértes O. András 1980. A magyar leíró hangtan története az újgrammatikusokig. Aka
démiai Kiadó, Budapest.

Warner, Natasha L. -  Jongman, Allard -  Cutler, Anne -  Mücke, Doris 2002. The phono
logical status of Dutch epenthetic schwa. Phonology 18. 387-420.


