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A NAZÁLISOK OKOZTA SZERKEZETVÁLTOZÁS 
A ZÁR-, RÉS- ÉS ZÁR-RÉS HANGOKBAN 
MÁSSALHANGZÓ-KAPCSOLAT ESETÉN

Olaszy Gábor

Bevezetés
A beszédben a magánhangzók (V) és mássalhangzók (C) egyfajta váltakozása 

teszi lehetővé, hogy a percepció számára változatos, egymástól megkülönböz
tethető hangsorokat ejtsünk. A hangsorokban alapvetően négyféle hangkapcso
lódási forma jöhet létre: VV, CV, VC és CC. Ezeknek sokféle további kombiná
cióját használjuk a beszédben (Szende 1976). A beszédhangok hangsorba szer
veződése során a hangkapcsolódás lényeges eleme a koartikuláció következté
ben létrejött úgynevezett átmeneti fázis, amely a beszédhang egy részét teszi ki. 
Az átmeneti fázis időben lezajló folyamat, a benne megvalósuló akusztikai tarta
lom folyamatosan változik, mivel az artikulációs szervek is folyamatosan változ
tatják helyzetüket (Hardcastle-Hewlett 1999). A változás az egyik hangra jel
lemző akusztikai tartalomból indul, és a hozzá kapcsolódó hangra jellemzőbe 
érkezik. Az átmeneti fázis akusztikai szerkezete a kapcsolatra jellemző, nem a 
kapcsolatban részt vevő hangokra. Akusztikai szinten a frekvenciaszerkezet vál
tozhat, a hang(ok) belső időszerkezete módosulhat és végül a hangkapcsolatra 
jellemző intenzitásmenet. A koartikuláció hatása tehát az, hogy e három elem 
valamelyike (vagy kombinációjuk) a legtöbb esetben változik a hangkapcsolat
ban a hangra egyébként jellemző akusztikai szerkezethez képest. A koartikuláci- 
óra fordított energia függ a két hangra jellemző artikulációs képzési helytől, 
módtól és a gerjesztéstől, és ez áttételesen kifejeződik az akusztikai tartalomban 
is. Ha az artikulációs szerveket nem akadályozza semmi a koartikulációban, ak
kor azt mondjuk, hogy az átmenet simán jön létre. Ellenkező esetben mind az 
időtényezőben, mind az akusztikai tartalomban változások léphetnek fel. A ma
gánhangzók közötti átmeneteknél például a nyelv, az ajkak, az állkapocs mozgá
sa folyamatos. Mindhárom is változhat akadálytalanul, egymástól függetlenül, 
ezért a VV átmenet képzése koartikulációs szempontból simának mondható. 
A koartikulációt az sem bonyolítja, ha a nazális csatorna kinyílik. Ekkor a ma
gánhangzó nazalizálódik (Földi 1989, Horváth 2005). A CV, VC kapcsolatoknál 
(Olaszy 1985) az átmenetre jellemző mozgássor bonyolultabb, mivel a mással
hangzókra jellemző képzési helyet és módot, valamint a két kapcsolódó hang 
közötti esetleges gerjesztés váltást is meg kell valósítani, de itt sem zavarják egy
más mozgását különösebben az artikulációs szervek, a hangokra egyébként jel
lemző belső szerkezeti elemek nem torzulnak a kapcsolódáskor. Ha nazális más
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salhangzó kapcsolódik a magánhangzóhoz, akkor az üregváltás simán végbe
megy, a nazális üreget lezárjuk, és a hangképzés az orális csatornán keresztül 
folytatódik. Belátható, hogy a legbonyolultabb koartikulációs helyzet a két- és a 
többelemű mássalhangzó-kapcsolódásoknál lép fel, amikor az egyik hang kép
zési helyéből, módjából és gerjesztéséből kell a másik (esetleg a harmadik) kap
csolódó C képzésére jellemző artikulációs helyzetbe vezérelni a beszédszerve
ket. Ez bizonyos esetekben a mássalhangzó-kapcsolatban részt vevő hangok 
szerkezeti módosulásával is jár. Ebben a dolgozatban azt vizsgáljuk, hogy a na
zálisok milyen hatást gyakorolnak a zár-, a rés- és a zár-rés hangok akusztikai 
szerkezetére a koartikuláció során.

Anyag, módszer, kísérleti személyek
Az akusztikai vizsgálatokat felolvasott szavakon végeztük. Az anyaggyűjtés

nél az volt a szempont, hogy minden szó egy-egy mássalhangzó-kapcsolódást 
tartalmazzon. A vizsgálatok mérési anyagát egy többfunkciós, általunk készített 
szólista-adatbázisból kiválogatott kisebb mintaszókorpusz képezte (összesen 95 
lexikai egység). Kétfajta kapcsolatot vizsgáltunk: CC-t és CCC-t, mindkettőt ki
zárólag szó belseji helyzetben. A CC kapcsolatoknál minden nazális hang és 
minden zár-, rés-, valamint zár-rés hang találkozására kijelöltünk egy-egy minta
szót. A CCC elemekre néhány, célzottan kiválasztott, nazális mássalhangzót is 
tartalmazó mintaszót vizsgáltunk. A szóállomány 10 bemondó felolvasásában 
állt rendelkezésre digitalizált formában 22 kHz/16 bit mintavételezéssel. A be
mondók nem szerinti megoszlása 50%-os, életkoruk 30-60 év, foglalkozásukhoz 
szorosan hozzátartozik a beszéd mindennapi használata (bemondó, színész, 
egyetemi oktató). A hangfelvételt számítógépen tároltuk és készítettük elő a mé
résekhez. Elvégeztük a szavak fonetikai, hangszintű átírását is, ez alapján beje
löltük a beszéd hullámformájában a hanghatárokat (címkézés). Az így kialakított 
vizsgálati anyag tehát minden mintaszóra a következő adatokat tartalmazta: a 
szó szöveges (karakteres) alakja, a szót alkotó hangsor hangjainak szimbólumai, 
a szó hullámformája, a hanghatárok címkéi. A felolvasott szólista átlagos artiku
lációs sebessége 10,5 hang/s. A közölt időtartamadatok minden esetben a 10 
bemondó egyéni értékeiből képzett átlagot jelentik.

Mérési módszerek
A mérés módszerének kialakításánál a cél az volt, hogy a lehető legteljesebb 

képet adjuk a vizsgált mássalhangzó-kapcsolódások szerkezeti sajátosságairól. 
A vizsgálati eredményeket a VCV kapcsolatra jellemző mássalhangzó szerkeze
tével hasonlítottuk össze, ha ehhez képest volt változás, azt emeltük ki.

A hanghatárok kijelölése
A két- és többelemű mássalhangzó-kapcsolatok vizsgálatában a hanghatárok 

megállapítása az egyik legkritikusabb feladat, hiszen erre épülnek a hangidőtar- 
tam-adatok, valamint a spektrális kapcsolódási jellemzők mérései is. A számító- 
gépes technika sokat segít a hanghatárok egyre pontosabb megállapításában, de 
az alapvető nehézségek ugyanúgy fennállnak, mint régen (van Santen 1992).
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A hanghatárokat manuálisan jelöltük ki, vizsgálva a hullámformát, az intenzitás
görbét és esetenként a spektrogramot.

A mérések eszközei
A mérésekhez kétfajta szoftvert használtunk. A hullámformán végzett méré

sekhez a Profídev elnevezésű, magyar fejlesztésű célszoftver (Olaszy et al. 2000) 
állt rendelkezésre, a hangspektrogramokat a Praat 4.0 szoftverrel állítottuk elő.

Hangjelölések
A számítógépes feldolgozáshoz saját hangjelölési rendszert alakítottunk ki a 

számítógépes ábrázolás egyszerűsítésére. Ebben a rendszerben a hangok nagy 
többsége megfelel a saját betűképének. Egyes mássalhangzóknál azonban nem a 
betűképet használjuk, hanem a saját, egykarakteres jelölést. Ezek a következők: 
gy = G, ty = T, ny = N, sz — s, s = S, zs = Z, es = C. Egyes ábrákon és tábláza
tokban a hangokat ezekkel a szimbólumokkal adjuk meg, egyébként a hangok 
fonetikai jeleit használjuk szögletes zárójelek között.

Eredmények
A nazálisok okozta szerkezetváltozásokat a zár-, rés- és zár-rés hangokban a 

változás típusa szerint csoportosítottuk. A következő jellemző eltéréseket talál
tuk a VCV helyzetű mássalhangzók szerkezetével való összehasonlítások során.

Svá töltelékelem képződése
A VCV kapcsolatok mássalhangzóinak szerkezetében nem találunk svá ele

met. A svá mint töltelékelem megjelenése kifejezetten a mássalhangzó-kapcsoló
dásokra jellemző. A megjelenését az okozza, hogy az egyik képzési helyből a 
másikba való átmenetkor bonyolult artikulációs mozgásokat kell végrehajtani 
(Gósy 2006). A töltelékelem kialakulása a kapcsolódó mássalhangzók képzési 
helyének viszonyától függően változik.

Zárhangokban a svá töltelékelem akkor jöhet létre, amikor azok zöngés ger- 
jesztésüek, és a CC kapcsolatban mint első elemek szerepelnek (lábnak, eb
nyak). Ebben az esetben a zöngés zárhang zárfelpattanási része kapcsolódik a 
nazális hanghoz, és a svá a zöngés zárfelpattanást reprezentálja ( 1. ábra). Mely 
kapcsolatokra jellemző ez a jelenség? A választ az 1. táblázatban foglaltuk ösz- 
sze. Itt bemondónként jelöltük azokat a zöngés zárhangokat, amelyekben svá 
elemeket találtunk a nazális hanghoz való kapcsolódási pontokon.

A táblázatban a svák eloszlását önkéntesen két kategóriára bontottuk. Az 
egyik, amikor a bemondók többsége ejtette az elemet, ami azt jelentheti, hogy az 
ilyen kapcsolatokban a koartikuláció megvalósítására nagy energiát fordít a be
szélő, artikulációs kényszerűségből jön létre a töltelékelem, tehát a két össze
kapcsolódó képzési helyre és módra jellemző a svá. A másik eset, amikor a be
mondók kisebb része ejtette, ilyenkor inkább az artikulációs akarat határozza 
meg a svá létrejöttét, gondos ejtésnél, túlzott artikulációnál létrejöhet, lazánál 
nem jellemző. Amagas F2-jű svávariáns létrejötte függ mind a zár-, mind a nazá
lis hang képzési helyétől. Jellegzetesen a veláris zöngés zárhang és a palatális 
nazális zárhang találkozására jellemző ez a svávariáns. Ilyenkor az F2 1700-
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1800 Hz-re tolódik fel. Természetesen a keletkezett svák hossza és intenzitása is 
különbözik a fenti példákban, ezzel itt külön nem foglakoztunk.

1. ábra
A [b ] + [ji ] kapcsolat szerkezete az ebnyak mintaszóban 

A függőleges vonalak a hanghatárok, a svát a nyíl mutatja.
A hangokat a számítógépes jelükkel jelöltük.

1. táblázat: A zöngés zárhangokban a zárfelpattanást helyettesítő svá elem 
megvalósulása a nazálisokhoz való kapcsolódáskor 

5 férfi (F1—5) és 5 női bemondó (N I-5) mintaszavaiban.
A * jelzés magas F:-jű svávariánst jelöl.

Hangkapcsolat NI N2 N3 N4
Bemondó 

N5 FI F2 F3 F4 F5
[b] +[n] svá - - - - - svá - svá svá
[b] + [ji] svá svá svá svá svá svá svá - svá svá
[d ] + [m ] svá svá svá svá svá svá svá - - svá
[d] +[ji] - svá svá - svá - svá - svá -
[j] + [m] svá svá - - svá svá svá - svá svá
[g] +[n] svá svá - - - svá svá svá svá svá
[g] + [J>] svá* svá* svá* svá* svá* svá* svá*

Réshangok esetében a svát csak a [v] + [ji] kapcsolatokban találtunk, jel
lemzően a bemondók 50%-a ejtette. Ezek a svák intenzitásban gyengébbek, mint 
a zárhangoknál megvalósulók. Ez is azt mutatja, hogy a [v] + [ji] kapcsolatnak 
nem lényegi eleme a réshang végén esetlegesen megjelenő svá.

A zárfelpattanás elmaradása
A vizsgált Czár + Cnaz kapcsolatokban, amennyiben a két mássalhangzó képzé

si helye megegyezik, a zárhangok zárfelpattanása nemigen mutatható ki. Ilyen 
esetek a [b p ] + [m ], a [d t ] + [n ] és a [ j ] + [ ji ]. A zárfelpattanás elmaradása
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kihathat a mássalhangzó hosszának alakulására is, rövidülhet a hang, főleg a 
zöngés zárhangoknál. A zöngétleneknél ezt nemigen tudtuk kimutatni. A rövidü
lés ténye a más CC kapcsolatokkal való összehasonlításban látható szemlélete
sen. Példaként bemutatjuk az erre az összehasonlításra elvégzett mérésből szár
mazó [b] + C hangkapcsolatokból kapott hangidőtartam-átlagok diagramját 
(2. ábra). Az ábra adataiból látható, hogy a [b ] időtartama az [m ] -hez való kap
csolódásokban a legrövidebb, továbbá az is, hogy azokban a hangkapcsolatok
ban, amelyekben létrejön a svá elem a zárhang zárfelpattanásaként, a hang idő
tartama nyúlik (lásd: a [b] + [ji]-ben a [b] 87 ms).

100

m v l G n z Z d g N r

2. ábra
A [b] időtartama [b] + C hangkapcsolatokban a C függvényében 

(A C-ket a számítógépes jelükkel jelöltük.)

Hangrészek rövidülése
A vizsgált hangkapcsolódásokban az artikuláció alakulásának következtében a 

zár- és zár-rés hangokban hangrészrövidülések jöhetnek létre a nazális mással
hangzó hatására, illetve a hanghelyzet függvényében. Rövidülés akkor keletke
zik, amikor a nazális mássalhangzó üregrendszerének nyitott állapota tulajdon
képpen megzavarja az orális képzésű mássalhangzó kialakulását, azt a szerkezeti 
megvalósulást, amelyet VCV helyzetben megszoktunk (zárt orális üreg, tehát 
nincs hangkiáramlás és utána zárfelpattanás). A rövidülés (3. ábra) általában ak
kor jön létre, ha a nazális mássalhangzó a CC kapcsolat első eleme (szamba, 
fénybe).

A rövidülés annak köszönhető, hogy a zárhang képzésekor az orális zár elle
nére a nazális üregen keresztül van folyamatos hangkiáramlás, így a tisztán orá
lis ejtésre jellemző fojtott zönge például a [b]-ben nem tud kialakulni, az üreg
váltás után szinte azonnal nyitjuk az orális zárat is. Ugyanakkor a [b ] -t megelő
ző nazális mássalhangzó megnyúlhat, ahogy a 3. ábrán is láthatjuk.
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S D e v e lo p m e n t ,  PDS -

3. ábra
Példa a [b] zöngerészének rövidülésére 

nazális mássalhangzó utáni helyzetben a szamba mintaszóban. 
A teljes [b] hang csupán 22 ms-os

Ezek a rövidülések kihatnak a nazális hanghoz csatlakozó mássalhangzó teljes 
időtartamára is. Példaként bemutatjuk a C + [b] kapcsolatokra elvégzett mérés
ből származó hangidötartam adatokat a 4. ábrán.

4. ábra
A [b] időtartama C + [b] hangkapcsolatokban a C függvényében 

(A C-ket a számítógépes jelükkel jelöltük.)

A 4. ábra adataiból látható, hogy a [b] időtartama a nazálisok utáni helyzet
ben annyira lerövidülhet, hogy értéke mintegy fele az egyéb [b] + C kapcsola
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tokban mért értéknek. Találtunk olyan eseteket, zár-rés hangokban, amikor a rö
vidülés következtében a néma fázis teljesen elmarad. Erről Kovács (2002) is tesz 
említést. Ilyenkor a hangsor rezgésképén a zár-rés hang úgy jelentkezik, mintha 
réshang lenne (5. ábra).

M V o k D i

k a n c a

5. ábra
Példa arra, hogy a nazális hang hatására a zár-rés hangban 

eltűnhet a néma fázis a nagyfokú hangrészrövidülés következtében

Kérdés, hogy miért halljuk az ilyen hangrészt zár-rés hangnak. Erre egyrész
ről az a magyarázat, hogy a szó lexikai tartalma behatárolja a lehetséges tartal
mat (kansza szavunk nincs), másrészről pedig az, hogy a réselem időtartama is 
meghatározó a percepcióban. A példában szereplő [fs ] hang réseleme 87 ms-os, 
ugyanakkor az [s ] hang időtartama 10,5 hang/s-os artikulációs sebességnél átla
gosan 130 ms körüli (Olaszy 2006). Apercepciós rendszerrel szembeállítva egy 
automatikus hangazonosító szoftvert (például gépi beszédfelismerőben), a gépi 
rendszer viszont könnyen jelölheti réshangnak az ilyen hangrészeket. A rövidült 
zöngeszakaszok és néma fázisok időtartamait a 2. táblázatban összesítettük be
mondónként. A táblázat adataiból származtattuk a mért zöngék és néma fázisok 
időtartamátlagait (6. ábra). Az ábrából kiolvasható tendenciák többek között a 
következők. A legrövidebb a zár-rés hangok néma fázisa az [n] után, hosszabb 
az [ j i ] , majd a leghosszabb az [m] után.

2. táblázat: A zár- és zár-rés hangok zöngeszakaszainak és néma fázisainak 
időtartama (ms-ban) a nazális mássalhangzók utáni helyzetben 

öt női (N l-5) és öt férfi (FI—5) bemondó adataiból

Hangkapcsolat
NI N2 N3 N4

Bemondó 
N5 FI F2 F3 F4 F5

[m ]+[b] 44 25 50 16 39 34 23 20 26 36
[Ji]+ [b] 25 32 60 22 45 35 32 29 54 61
[m] +[p] 55 53 56 52 52 48 54 50 68 49
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Hangkapcsolat NI N2 N3 N4
Bemondó 
N5 FI F2 F3 F4 F5

[Jl] +[P] 57 61 67 55 52 35 59 40 69 40
[m] +[d] 36 26 18 28 29 22 21 26 25 32
[n] + [d] 31 23 26 17 13 23 22 21 29 31
[P ] + [d ] 27 31 24 30 32 23 24 29 23 25
[m] + [t] 49 61 55 43 72 39 65 47 61 58
[n ]+ [t] 37 60 26 39 39 40 35 33 40 54
[J i]+ [t] 46 50 49 63 71 44 43 56 74 66
[m ] + [g ] 32 38 31 31 47 33 35 45 59 31
[n] + [g] 23 33 36 22 15 22 23 19 23 41

[p] +[g] 35 27 23 43 33 22 35 40 32 36
[m] + [k] 51 48 47 52 56 34 50 45 51 46
[n] +[k] 38 30 36 20 25 38 41 31 29 35
[p] + [k] 36 35 45 57 55 40 49 36 55 41
[m] + Q] 35 34 31 23 34 34 33 32 29 41

[p] +Li] 32 34 49 28 26 33 45 28 38 31
[m] + [c] 59 46 59 59 60 40 45 45 50 46
[Ji] + [c] 39 46 34 52 55 45 24 33 45 51
[m] + [ts] 21 35 30 36 30 21 24 15 35 29
[n] + [ts] 10 30 20 17 25 0 29 20 20 20
[P] +[ts] 30 26 24 58 31 0 15 20 31 25
[m] + [tj] 30 51 30 41 37 30 51 25 40 40
[n] + [tf] 29 20 29 30 25 15 11 25 21 30

[P] + [tj] 32 20 30 23 24 25 15 30 15 24

6. ábra
A nazálisok utáni zönge- és zárszakaszok időtartamai növekvő sorrendben 
(A vízszintes tengelyen a hangkapcsolat szerepel a hangok számítógépes jeleivel.)
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A zöngés zárhangokban jobban érvényesül a rövidülés, mint a zöngétlenek- 
ben. Az [n] nagyobb rövidülést okoz, mint az [m ji].

Másodlagos néma fázis kialakulása
A vizsgált kapcsolatokban kimutatható egy olyan 20-30 ms tartamú, kis inten

zitású hangelem, amely a hangkapcsolódási ponton végbemenő gerjesztésváltás
kor jön létre a nazális mássalhangzó zöngés rezgésének beindulása előtt. Ezt a 
szakaszt elneveztük másodlagos néma fázisnak. Vizsgálatáról irodalmi adatot 
nem találtunk.

Mi a magyarázata a jelenségnek? A nazális hangok képzésénél az orrüreg nyi
tott állapotban van, a levegő ezen keresztül áramlik, a hangszalagok rezegnek. 
Az orrüreg nyitását/zárását lényegileg a nyelvcsap végzi. Az üregváltáshoz (a 
nyelvcsap mozgatásához) idő kell. Ha a megelőző mássalhangzó zörejes gerjesz
tésű, akkor a gerjesztés váltáshoz is idő kell. A két időkomponens összeadódhat a 
zöngétlen mássalhangzók és a nazálisok találkozásánál, és ez okozza a másodla
gos néma fázis kialakulását. Ennek a hangelemnek a tanulmányozása még to
vábbi kutatásokat igényel. Itt csak bemutatjuk, hogy a hang hullámforma
rezgésképének vizsgálatánál milyen meglepő formációkkal találkozhat a kutató 
(vagy a gépi hangazonosító) az ilyen hangkapcsolatokban, továbbá kiindulási 
adatokat közlünk. Vegyük sorra zöngétlen hangonként a jelenséget. A zöngétlen 
zárhangok tekintetében a másodlagos néma fázis jelenléte nem is tűnik fel, egy
részről, mert maguk a zárfelpattanások is kis intenzitásúak, másrészről a zárfel- 
pattanáshoz hozzá is tartozhat egy hosszabb lecsengő szakasz. Az elkülönítés te
hát nehéz. Más a helyzet a zöngétlen réshangoknál és a zár-rés hangoknál. Itt a 
réselem intenzitása nagy, a rezgésképen tehát egyértelműen láthatóvá válik a 
másodlagos néma fázis a réselem után. A 7. ábrán látható másodlagos néma fázi
sok jelenléte a hangsorban több kérdést is felvet. Először is kérdéses, hogy ez a 
hangszakasz melyik hanghoz tartozik, hogyan kell a hanghatárt ilyen esetekben 
bejelölni? Másodszor, hogy a rezgésképek alapján (főleg a kisnyúl mintaszóban) 
úgy látható, mintha a hangsorban egy zár-rés hang tükörképe szerepelne (tükör 
affrikáta?). Még szokatlanabb hangszerkezeti kép alakulhat ki ugyanezen hatás 
eredményeként a zár-rés hangoknál (8. ábra). Ekkor akár két néma fázis is lehet 
a zár-rés hangban, azzal kezdődik, és azzal is fejeződik be. A másodlagos néma 
fázisok időtartamait bemondónként a 3. táblázatban adjuk meg. A táblázat adatai 
azt mutatják, hogy az esetek nagy részében a bemondók megvalósították a má
sodlagos néma fázist (150 hangkapcsolatból 121-ben). Az is látható -  ha a füg
gőleges oszlopokat vizsgáljuk - , hogy bemondótól is függ a másodlagos néma 
fázis megvalósulása. Vannak olyanok, akik minden hangkapcsolatban képezték 
ezt a hangelemet, mások néha nem.

Hangonként is lehet összegezni az eredményeket. Leginkább az [s ] + Cna2 
kapcsolatban jön létre a másodlagos néma fázis, utána következik az [ J ] , a [ts ], 
a [ tj] , és végül legkevesebbszer az [f ] + Cna2 kapcsolatban. Ez a sorrend össze
függhet a képzési helyekkel is. A másodlagos néma fázis jelenlétét megvizsgál
tuk néhány híradásból származó felolvasott mondatban és spontán beszédben is.
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Leginkább az [S ] + [m] hangkapcsolatra találtunk példákat a következő sza
vakban: elismételni, ismeretlen, ismeretlenek, ismerik, megismertük, megismer
tem, megismerkedtem. Minden esetben kimutatható volt a másodlagos néma fá
zis a nazális hang rezgésének megindulása előtt.

7. ábra
Példa az [Î ] + Cnaz hangkapcsolatban létrejövő másodlagos néma fázisokra a 

réshang és a nazális mássalhangzó találkozási pontjában 
(A hanghatárjelöléseknél jelen vizsgálatban a néma fázist a réshanghoz számítottuk.)

Komplex hatások
A fenti hatások mindegyike érvényesül a CCC kapcsolatokban, sőt összeg

ződhetnek is. A 8. ábrához hasonló rezgésképet kapunk például a kulcsnál szó 
zár-rés hangjára, a „tükör affrikáta” jelenik meg a parancsnok, a harmincmillió, 
a harmincnyolc szavak rezgésképében.
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Az ácsnak szóban a fonológiai szintű zár-rés hang fizikai szerkezete 
a következő: zár, rés, zár, vagyis néma fázis, réselem, másodlagos néma fázis

3. táblázat: A másodlagos néma fázisok időtartamai ms-ban 
a zöngétlen rés- és zár-rés hangok végén a Crés + Cnaz hangkapcsolatokban tíz 

bemondó produkciójában (N 1-5 = női, F 1-5 = férfi)

Hangkapcsolat NI N2 N3 N4
Bemondó 
N5 FI F2 F3 F4 F5

[f] +[m] 23 20 - 30 25 20 15 20 34 20
[f]+ [n ] - 15 20 20 - - - - 15 -
[f]+ [p ] 16 22 25 25 - 25 15 - 32 16
[s] + [m] 16 29 20 28 - 27 22 30 34 29
[s]+ [n ] 15 36 24 47 21 15 15 28 43 25
[s] + [p] 21 32 35 31 20 28 20 29 25 25

[S ]+ [m ] 21 25 26 31 20 25 20 18 35 41
m + [ n ] 19 30 30 40 - 20 - 24 25 21
t n + t p ] - 36 36 34 24 27 31 20 45 25
[ts] +[m] - 25 20 12 31 17 - - 25 19
[ts] + [n] - 25 25 25 25 - 20 25 25 27
[fi] +[P] 25 25 20 - 25 33 - 20 25 25
ffl] + [m] 17 19 20 30 15 - - 25 20 -
0 ]+ [ n ] - 17 25 40 25 - - 15 25 -
[fn + [p] 21 22 15 34 25 - 25 - 40 25

Összefoglalás
A cikkben bemutattuk, hogy a nazális mássalhangzók milyen szerkezeti válto

zásokat okoznak a zár-, rés- és zár-rés hangokban mássalhangzó-kapcsolatok
ban. A vizsgálati eredmények szerint négy csoportba sorolhatók a szerkezeti vál
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tozások: svá elem megjelenése, zárfelpattanás elmaradása, hangrészek rövidülé
se, másodlagos néma fázis kialakulása. Ez utóbbi hangelem szokatlan szerkezeti 
képet hoz létre (például a „tükör affrikáta” megjelenése a hangsorban). A másod
lagos néma fázis nem illik bele a hangok szerkezeti leírásába, azonban fizikailag 
szerepel a hang képében. Jelenléte több kérdést is felvet, melyek megválaszolá
sára további kísérletek és elméleti megfontolások szükségesek.
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