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KO ARTIKULÁCIÓS FOLYAMATOK KÉT 
MAGÁNHANGZÓ KAPCSOLATÁBAN

Menyhárt Krisztina

Bevezetés
A magánhangzó-magánhangzó kapcsolatok vizsgálata hagyományosan a fo

nológia és a fonetika határterületére esik. Két magánhangzó találkozásakor fono
lógiai nézőpontból hiátus, míg fonetikai szemszögből (fonológiai) koartikuláció 
jön létre (vő. Gósy 2004, Siptár 2002a).

A fonológiában a hiátus két, szomszédos szótagmagot alkotó, magánhangzó 
egymásutánját, illetve a közöttük keletkezett űrt jelöli. Siptár (2002a) szerint a 
nyelvek ezt a helyzetet nem nagyon kedvelik, és igyekeznek legalább a fonetikai 
magvalósulás szintjén feloldani. Két magánhangzó találkozásakor a hiátushely- 
zetet a következőképpen lehet megszüntetni: a) az egyik vagy a másik magán
hangzó törlődésével; b) egy mássalhangzó betoldásával; illetve c) az egyik ma
gánhangzó szótagalkotó voltának megszűnésével (Siptár 2002b). Amennyiben 
egyik fent leírt eset sem következik be, akkor fonológiai szinten vagy fennmarad 
a hiátus, vagy egy olyan hang toldódik be, amelynek forrása a két szomszédos 
magánhangzó egyike. Ennek leggyakoribb formája a hiátustöltő [j] megjelenése 
a fonetikai kivitelezés szintjén. A [j] hang betoldása nem függ a morfémahatár- 
tól, a hiátus minden olyan esetben kitöltődik, amikor a hangkapcsolatban részt 
vevő magánhangzók egyike [i] vagy [i:]. Az [e:]-nél a kép változatosabb, a 
hangkapcsolat első tagjaként nem, míg második tagként opcionálisan okozhatja 
a hiátustöltő [j] megjelenését. A hiátushelyzet mindig fennmarad, amennyiben a 
hangkapcsolat hangjai alsó nyelvállásúak és/vagy labiálisok (Siptár 2002a).

Fonetikai szempontból két magánhangzó találkozásakor (is) hangátmenet 
képződik, mint a koartikuláció akusztikai következménye, amely a beszéd fo
lyamatosságát biztosítja. A hangátmenetnek több definíciója is lehetséges, figye
lembe véve a hangkapcsolatot alkotó elemeket, illetve azt is, hogy akusztikai 
vagy percepciós szemszögből vizsgáljuk-e az adott hangrealizációt. így a hang
átmenet a) olyan frekvenciamozgás, amely a magánhangzó kezdetétől a rá jel
lemző akusztikai pozíció bekövetkeztéig tart; b) az első hang tiszta fázisától a 
második hang tiszta fázisáig megfigyelhető formánsmozgás (ez vonatkoztatható 
két magánhangzó kapcsolatára); illetve c) a magánhangzó tiszta fázisától ugyan
azon hang befejező pontjáig tartó formánsmozgás (Lehiste-Peterson 1992). 
Gósy (1995) percepciós szempontú meghatározása szerint a hangátmenetek a 
koartikulációs jelenségek akusztikai következményei, amelyek a formánsmoz- 
gások révén a hangok minőségétől és kontextusától függően vagy invariáns je-
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gyek, vagy másodlagos akusztikai kulcsok, vagy redundáns tényezőként funkci
onálnak. Két magánhangzó találkozásakor a két hang közötti átmenet oly mér
tékben folyamatos lehet, hogy az artikuláció szempontjából akár diftongus is le
hetne (Gósy 2004), a magyar köznyelvben azonban két egymást követő magán
hangzó nem alkot diftongust, hanem külön szótagot képeznek. Bár néhány ese
ten folyik vita bizonyos magánhangzó-kapcsolatok (például az autó szóban) el
térő, azaz diftongusos voltáról (vö. Elekfi 1992; Kassai 1999), a köznyelvi ejtés 
akusztikai elemzése mégis azt mutatta, hogy más magánhangzó-kapcsolatokban 
is hasonló tendenciák figyelhetők meg, a különbség a frekvenciamódosulás mér
tékében és az időviszonyokban jelentkezik, amelyeket saját részről az egymás 
mellé kerülő, eltérő magánhangzó-minőségek határoznak meg (Gósy 2004). 
A magánhangzó-kapcsolódások időszerkezetét Olaszy (1994) vizsgálta, eredmé
nyei szerint a magánhangzó-találkozások hangelemei hosszabb időtartamban va
lósulnak meg, mint ugyanazon hangok egyéb helyzetben. A hangátmenetek 
hossza akár a 80-100 ms-ot is elérheti, ami önmagában megfelel egy hangnak. 
A nyúlás hangsúlyosabban érvényesül a hosszú magánhangzóknál (vö. a ráér 
szóban). A szerző álláspontja szerint az elemek meghosszabbodása biztosítja a 
magánhangzó-kapcsolódás megfelelő hangzását.

A jelen dolgozat témája a magyar magánhangzó-kapcsolódások hangrealizá
cióinak és koartikulációs folyamatainak vizsgálata, igényes köznyelvi ejtésben. 
A kutatás célja egyrészről új, objektív adatokkal jobban megismerni és feltárni a 
magánhangzó-kapcsolódások akusztikai szerkezetét (nagyobb korpuszon ilyen 
elemzés még nem történt), másrészről pedig, a kapott eredmények tükrében alá
támasztani vagy korrigálni az eddigi fonológiai, illetve fonetikai kutatások meg
állapításait. Ehhez a következő kérdéseket fogalmaztuk meg: a) hogyan valósul
nak meg a magánhangzók időtartam- és formánsszerkezet szempontjából egy 
magánhangzó-magánhangzó kapcsolat keretein belül; b) milyen koartikulációs 
jelenségek figyelhetők meg két magánhangzó kapcsolódásakor; és c) milyen a 
beszéd sebességének hatása a magánhangzó-kapcsolatok koartikulációs folya
mataira.

Anyag és módszer, kísérleti személyek
A magánhangzó-kapcsolódások vizsgálatához összeállítottunk egy 40, egy

szerű (2-4 szavas), értelmes magyar mondatból álló korpuszt (például: Letört 
egy faág. Karambolozott egy autóbusz. A gyermek beilleszkedett a közösségbe.). 
A vizsgálati anyag 40 hangkapcsolatot tartalmazott, amelyek viszonylag gyakran 
fordulnak elő a hétköznapi beszédben: aá, au, aó, ai, ae, ál, áa, áe, áo, áé, áü, 
eo, eá, ea, eu, eii, eö, ei, eé, éo, éá, iü, iö, iá, ió, iu, ia, ie, ié, oa, oá, őo, őe, őá, 
ÓV, uo, űé, űu, üe, üa.

A kísérletben összesen 10 személy vett részt, öt nő és öt férfi. Mindnyájan fel
sőfokú végzettségűek voltak, és a köznyelvi standardot beszélték, beszédhibák 
nélkül. Életkoruk 23 és 60 év között mozgott, átlagosan 33 év volt. A kísérleti 
személyeket arra kértük, hogy szép kiejtéssel, átlagos tempóban egyszer olvas
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sák fel egymás után a negyven mondatot, a kísérlet céljáról előzetesen nem tájé
koztattuk őket.

Az elhangzott közléseket hangszigetelt helységben, digitális jelfelvevőre rög
zítettük, majd Praat 4.3 szoftverrel dolgoztuk fel. Meghatároztuk a beszélők ar
tikulációs tempóját (hang/másodpercben), illetve folyamatos akusztikai és vizuá
lis megerősítés mellett elemeztük az adott hangkapcsolat hangjainak időtartamát 
és formánsszerkezetét (első három formáns). Emellett adatoltuk a kapcsolat két 
tagja közötti esetleges koartikulációs jelenségeket. A kapott eredményeken leíró 
statisztikai elemzést, illetve korrelációanalízist végeztünk.

Eredmények
A kísérletben részt vevő személyeknél 11,86 hang/s-os átlagos artikulációs 

tempót mértünk, a leglassúbb beszélőnél 10,8, míg a leggyorsabbnál 12,9 hang/s- 
ot regisztráltunk (átlagos eltérés: 0,78), vagyis a mondatok felolvasása las- 
sú/közepes artikulációs sebességgel történt.

A vizsgált magánhangzók időszerkezete és formánsértékei
Kísérleti anyagunkban összesen 12 különböző magánhangzó szerepelt a 

negyven hangkapcsolatban: [o, a:, e, e:, i, o, o:, o, a:, u, y, y :]. Ezek időtartam
átlagait az 1. táblázat szemlélteti.

1. táblázat: A hangkapcsolatok hangjainak átlagos időtartama és szórásértékei
az összes beszélőre

Magánhangzó Átlag
Időtartam (ms)

Határértékek Átlagos eltérés
M 73,5 29-119 23,2
[a:] 109,2 52-197 27,8
[E] 70,5 28-156 19,9
[e:] 85,8 52-137 17,3
[i] 69,1 36-114 17,1
[o] 82,1 35-140 20,3
[o:] 104,8 63-175 27,5
[o] 71,2 38-104 19,1
[o:] 90,7 41-159 24,8
[u] 68,5 30-168 25,9
[y] 72,4 31-125 22,1
[y:] 81,5 48-147 21,3

A kapott átlagadatok azt mutatják, hogy a nyelvileg rövid, illetve hosszú ma
gánhangzók közül az utóbbiak hosszabb átlagos időtartamban valósulnak meg a 
magánhangzó-kapcsolatban. A legszűkebb határok között ez [e: ] és az [i] időtar
tamának átlagos eltérése mozgott ( 17,1 és 17,3 ms), míg a legnagyobb szórásér
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téket az [a:] és az [o:] magánhangzóknál figyeltük meg (27,8 és 27,5 ms). Mivel 
a jelen vizsgálathoz nem áll rendelkezésre olyan adathalmaz, amely az izolált 
szavakban előforduló magánhangzók időtartamára vonatkozna, ezért a mért ér
tékeket a szakirodalomban közölt átlagos időtartamokkal vetettük össze (vő. 
Gósy 2004). Ajelen kísérletben mért időtartamok alsó határértéke (az [e:] kivé
telével) minden esetben rövidebb, mint a szakirodalmi átlagoké. Ez több okra 
vezethető vissza, mint a beszédanyag különbözősége, a magánhangzók közötti 
koartikulációs folyamatok eltérései, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül az 
egyéni ejtési sajátosságokat sem.

A magánhangzók formánsértékeit a 2. táblázat szemlélteti. A szakirodalmi ada
tokkal történt összehasonlítás a formánsértékek esetében is tájékoztató jellegű, az 
azonban megállapítható, hogy a saját mért adataink közelítik a szakirodalomban 
megadott formánsátlagokat (pl. Vértes 1982; Gósy 2004). A formánsértékek átla
gos eltérése az Fr nél 32,6 és 98,4 Hz közötti, a szórás a magánhangzók többsé
génél a 40 Hz és 50 Hz közötti tartományba esett. Kivétel az [y], amelynél a leg
alacsonyabb, illetve az [e; ] és az [a: ], amelyeknél a legmagasabb átlagos eltérést 
mértük. Az F2-nél a magánhangzók szórására 103,6 Hz és 206,0 Hz közötti érté
keket kaptunk. Legkisebb mértékben az [e:] és az [a:], legnagyobb mértékben 
pedig az [i, 0, y] értékei tértek el az átlagostól. A harmadik formáns átlagos elté
rése 137,8 és 231,0 Hz között jelentkezett, a két szélső érték az [y], illetve az [i] 
hangnál volt mérhető. A többi magánhangzó szórása viszonylag szűk határok kö
zött mozgott, 140 Hz és 160 Hz között alakult.

2. táblázat: A hangkapcsolatok hangjainak átlagos formánsértékei 
az összes beszélőre

Magánhangzók
Átlag

F'.
Átlagos
eltérés

Formánsok (Hz)
f 2

Átlag Aí 'a8°S * eueres Átlag
FV

Átlagos
eltérés

[3] 613 55,1 1206 127,3 2455 165,1

[a:] 798 98,4 1526 104,9 2520 149,2

[el 559 53,1 1872 148,4 2629 184,4
[e:] 442 61,2 2203 103,6 2834 151,1

[i] 340 40,2 2313 200,4 2913 231,3

[0] 467 46,9 950 114,4 2446 169,9
[0:] 442 51,6 905 138,5 2405 151,4

[0] 464 40,6 1594 206,6 2399 160,7
[0:] 414 45,5 1730 150,2 2499 153,4

[u] 341 42,1 769 113,4 2355 166,7

[y] 345 32,6 1713 186,6 2345 137,8

[y:] 328 49,3 1866 139,3 2335 147,5
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Az első és a második formáns viszonyát az 1. ábrán szemléltetjük az összes 
beszélő vizsgált magánhangzóinál, ahol a sűrűsödési ellipszisek az F, és F2 al
kotta koordinátarendszerben az adott magánhangzó formánsainak frekvenciaér
tékeit tartalmazzák. A tíz beszélő adataiban, a nyilvánvaló átfedésekkel ugyan, a 
különböző magánhangzók jól elkülöníthetők egymástól.

FI (Hz)

1. ábra
Az F|/F2 eloszlás a 10 beszélő összes vizsgált magánhangzójánál

12 esetben (az összes kapcsolódás 3%-a) előfordult, hogy a hangkapcsolat 
egyik tagja helyett egy másik, rendszerint hozzá képzésben közel álló hangra jel
lemző idő- és formánsstruktúrát regisztráltunk. Például az [eo]-ból [oo] és [00], az 
[y:u]-ból [iu, eu] lett, illetve leggyakrabban az [y] és az [0] váltakozását figyeltük 
meg: [a:y] -» [a:o]; [ey] — [eo]; [y:o] — [00]; [oa:] — [y:a:]; [0:i] -»  [y:i]. Fel
tételezhető, hogy e jelenség okát az egyes beszélők sajátos ejtésében kereshetjük.

A magánhangzó-kapcsolatok koartikulációs folyamatai
Ajelen kísérletben a következő koartikulációs jelenségeket adatoltuk két ma

gánhangzó kapcsolatában (2. ábra). Az esetek 45,6%-ában a két magánhangzó 
között nem regisztráltunk hangátmenetet, míg 13,2%-ban a két hang között meg
jelent a hangátmeneti szakasz. A [j] betoldása a két magánhangzó között 34,6%- 
ban volt megfigyelhető, míg az egyik magánhangzó [j]-vel történő helyettesítése 
3 ,1%-ban jelent meg. 3,5%-ban fordult elő az, hogy a hangkapcsolat egyetlen 
hangban realizálódott.

A hangátmenet hiányán azokat az eseteket értjük, amikor az első hang utol
só, lecsengő periódusa után a következő hang első periódusa kezdődik, és a két 
magánhangzó folyamatos audiovizuális ellenőrzés mellett pontosan elkülöníthe
tő egymástól (3. ábra). Mind az oszcillogramon, mind a spektrogramon jól látha
tó az [d] hang vége és az őt követő [a:] hang kezdete.
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2. ábra
A koartikulációs jelenségek százalékos megoszlása

[o] [a:]
3. ábra

Hangátmenet hiánya az [oa:] hangkapcsolatban a Leesett egy faág. 
példamondatból, női ejtésben (a kijelölt terület az [o] hang)

A hangátmenet hiányát az összes elemzett hangkapcsolat 85%-ánál regisztrál
tuk, de az előfordulási gyakoriság hangkapcsolatonként eltérő volt (4. ábra), pél
dául az aá, áa, illetve ea kapcsolódásoknál egyik beszélőnél sem volt hangátme
net, addig az éá-nál ez csak egyszer fordult elő. Ha összevetjük a kapott adatokat 
a fonológiai szempontú szakirodalmi megállapításokkal (Siptár 2002a), látható, 
hogy bár állításaik tendenciaszinten érvényesülnek, a fonetikai megvalósulásnál 
sokkal színesebb kép rajzolódik ki. Az alsó nyelvállású és/vagy labiális hangok
ból felépülő kapcsolódásoknál 73,2%-ban figyeltük meg a hangátmenet nélküli 
realizációt. Az [i] hangot tartalmazó kapcsolódások 14,1 %-ánál nem volt hang
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átmenet, például az ié, iu és iü a tíz beszélőből hatnál, az ei és az ői pedig három
nál hangátmenet nélkül valósult meg. Az [e: ]-nél, amennyiben az a hangkapcsolat 
első pozíciójában volt, 25%-ban, második tagként 30,5%-ban szintén nem volt 
hangátmenet. Ezek a tények tovább árnyalják a korábbi elméleti leírásokat.

10
9
8
7
6

aá áa ea áeeo eöeüoaőeuoau áo eá oáaó ié iu iüöoüeéoüu ei euőá őí üé aeáü eé ie üaéá

4. ábra
A hangátmenetek hiányának gyakorisági mutatói hangkapcsolatonként

Az artikulációs szervek relatív tehetetlensége folytán keletkeznek hangátmene
tek. A jelen esetben ezek olyan formánsmozgások, amelyek a két magánhangzó 
tiszta fázisai között valósulnak meg, és audiovizuálisán jól elkülöníthetők (5. áb
ra). A magánhangzók percepcióját ezek az átmenetek nem befolyásolják, ezért 
Gósy (1995) meghatározása szerint az észlelés szemszögéből szükségtelenek.

[e] [y]
5. ábra

Hangátmenet megjelenése (a kijelölt terület) az [ey] hangkapcsolatban 
A néni beült a buszba, példamondatban, férfi ejtésben
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A jelen kísérletben a tíz beszélőtől származó összes adat 13,2%-ánál regiszt
ráltunk hangátmenetet. Átlagos időtartamuk 14,9 ms volt (határértékek: 9 - 
22 ms), vagyis ezek az átmenetek 1-3 periódust foglalnak magukba. Az adatok 
áltagos eltérése 3,04 ms, ami azt mutatja, hogy az átmenetek a hangkörnyezettől 
relatíve függetlenül, hasonló időtartamban valósulnak meg.

Hangátmeneteket az összesen 40 hangkapcsolat 50%-ánál figyeltünk meg 
(6. ábra). Ha a kapcsolódásokban részt vevő hangok szemszögéből nézzük a 
megjelenési arányokat, megállapíthatjuk, hogy hangátmenetek az alsó nyelvállá
sú, illetve labiális hangokból álló kapcsolódások, továbbá a felsoroltak és az [e] 
kombinációinál fordulnak elő. Az alsó nyelvállású és/vagy labiális magánhang
zókból felépülő hangkapcsolatok esetében a hangátmenetek gyakorisága 25,8%- 
os volt. Az [e:]-t tartalmazó kapcsolatokban 8,9%-ban fordult elő, míg az [i] 
kapcsolataiban egyáltalán nem találtunk hangátmenetet.

6. ábra
A hangátmenetek megjelenési arányai hangkapcsolatonként

Az adatok másik nagy csoportjánál a két magánhangzó között [j] hang be
toldását figyeltük meg. A 7. ábrán látható a [j] megjelenése a két magánhangzó 
között, időtartama a példában 34 ms.

Megvizsgáltuk a két magánhangzó között ejtett [j] akusztikai szerkezetét és 
időtartamát (3. táblázat), majd összehasonlítottuk az önálló mássalhangzó pozíci
ójában lévő [ j]-re vonatkozó szakirodalmi adatokkal. Megállapítottuk, hogy a be- 
toldott [ j] átlagosan mintegy 20 ms-mal rövidebb időtartamban valósul meg, mint 
a fonémaértékű [j] (vő. az Olaszy 2001 és a Menyhárt 2003 által megadott 59 ms- 
os, illetve 52,6 ms-os átlagértékekkel). Az időtartam átlagos eltérése azt mutatja, 
hogy a két magánhangzó közötti betoldásként megvalósuló [ j] mássalhangzó re
latíve hasonló időintervallumokban jelenik meg (a leggyakoribb érték a 25- 
45 ms).

A betoldott [j] formánsstruktúrája, összehasonlítva az önálló mássalhangzó
ként létrejövő [j] hangéval, szélesebb határok közötti megvalósulási értékeket



52 Menyhárt Krisztina

mutat. A korábbi kutatások adatai a [ j] első formánsának határértékeit 300 Hz és 
600 Hz közé teszik, a második formánsét pedig 1700 Hz és 2900 Hz közé, (az 
átlagértékek 413 Hz és 2227 Hz), míg a harmadik formáns átlagértéke 3458 Hz 
(Menyhárt 2003). A jelen kutatás eredményei a fent megadott adatoktól vala
mennyire eltérnek, ez a különbség az F3 esetében a legszembetűnőbb. A különb
ség főként a betoldott [j] helyzetéből eredeztethető; feltételezzük, hogy az sok
kal jobban függ a környező magánhangzók minőségétől, mivel a képzésük során 
működő koartikulációs folyamatok következtében jön létre.

['] [j] [o]
7. ábra

[j] hang betoldása az [io] hangkapcsolatban, a Kérlek, ne kiabálj. 
példamondatból, női ejtésben

3. táblázat: A betoldott [j] időtartama és formánsszerkezete

[j] hang Időtartam (ms) F, (Hz) F2 (Hz) F3 (Hz)
Átlag 35,2 445 2071 2710

Határértékek 14,3-65,5 290-807 1242-2774 2127-3445
Átlagos eltérés 10,53 99,4 296,7 285,5

A [j] megjelenését az összes hangkapcsolat 60%-ánál regisztráltuk, hangkap
csolatonként eltérő arányban (8. ábra). Négy olyan kapcsolódás volt -  az ái, ai, 
iá, iá - ,  amelyeknél minden esetben megvalósult a [j] betoldása, legritkábban 
(csak egy-egy beszélőnél) pedig az eá, ae és őá hangkapcsolatoknál jelent meg. 
Ez utóbbiakat leszámítva megállapíthatjuk, hogy [j] megjelenését négy hang -  
[i, e:, y, y : ] idézte elő. Legnagyobb arányban az [i]-nél fordult elő: 64,2%-ban, 
ezt követte az [e: ] 19,6%-kal, és az [y, y ; ], összesen 13,6%-kal.

A fonológiai szakirodalom szerint a [j] betoldása a fonetikai megvalósulás 
szintjén [i] mellett mindig realizálódik, míg az [e:] hangnál függ annak helyétől 
a hangkapcsolaton belül, illetve a mellette lévő magánhangzó minőségétől (Sip-
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tár 2002b). Ha a jelen vizsgálat összes [i]-t tartalmazó magánhangzó-kapcsolatát 
nézzük, a [j] betoldása 74,7%-ban valósult meg. Ez az arány az [e:]-nél is ma
gas, 66,7%, emellett a hangkapcsolatban elfoglalt helyétől függetlenül jelent 
meg. A kapcsolódás első hangjaként az [e:] 65,0%-ban, míg másodikként 
66,7%-ban idézte elő a [j] mássalhangzó realizálódását. Noha a labiális hangok 
környezetében betoldott [j] hang megjelenését nem vártuk, mégis 35,4%-ban az 
[y]-t, illetve [y : ]-t magába foglaló kapcsolódásoknál is megjelent (itt nem szere
pelnek az [e:]-t és [i]-t is tartalmazó adatok).

10
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db 5
4 
3 
2 
1 
0

áí ai iá ió ia éá iö áé üé ői ie ei iu eé áüéo űuűa ié űeeü eá ae őá

8. ábra
A betoldott [j] megjelenési gyakorisága hangkapcsolatonkénti bontásban

Li] [o]
9. ábra

[j] hang (kijelölt rész) megjelenése [i] helyett az [io] hangkapcsolatban 
a Kiöblítettem a lavórt, példamondatból, női ejtésben
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A hangrealizáció szintjén 3,1 %-ban jelent meg a hangkapcsolat egyik magán
hangzójának helyettesítése [j] mássalhangzóval (9. ábra). Ez leginkább az [i] 
hangot érintette, és összesen 10 esetben fordult elő, az ia, ie, iö, iu, iü hangkap
csolatokban. Kétszer találtunk [j]-t az [y] hang helyén az űu kapcsolódásnál a 
műugrók [mjugroik] szóban. A vizsgált pozícióban a [j] átlagos időtartama 
47,96 ms (átlagos eltérés 18,9), vagyis hosszabb, mint a betoldott [j] hangé (vö.
3. táblázat). A formánsok átlagai a következőképpen alakultak: Fi =368 Hz, F2 = 
2250 Hz és F3 = 2839 Hz. Feltételezhetjük, hogy az eredeti, hosszabb időtartam
ban realizálódó magánhangzónak a rövidebb időtartamú [j]-vel történő helyettesí
tését a lezserebb, gyorsabb, kevésbé gondos kiejtés okozhatja.

A magánhangzó-kapcsolatok 3,5%-nál a hangkapcsolat helyett egyetlen 
hang realizálódott. Ez lehetett a két magánhangzó közül a hosszabb időtartamú, 
vagy -  ha mind a kettő rövid volt -  esetleg valamelyiknek a hosszú párja való
sult meg. Összesen 7 magánhangzó-kapcsolatnál jelentkezett: [ea:] —> [a:], 
[do:]-*  [o:], [a:e] -*  [a:], [de] -*  [e], [eo] — [0:], [ei] -> [e], [uo] -*  [o:]. 
A hangok időtartama a jelen kísérletben mért átlagokhoz képest (vö. 1. táblázat) 
valamivel hosszabb: [a:]: 152,9 ms, [0:]: 159,0 ms, [e]: 94,7ms, ez alól csak az 
[o: ] kivétel (98,8 ms). A hangkapcsolat egyetlen hanggá történő egyszerűsödé
sének oka egyrészről az artikulációs ökonómiában keresendő, másrészről pedig 
itt is a gyorsabb, kevésbé gondos kiejtés hatásait figyelhetjük meg.

nincs átm. [j] hangátm. egy hang helyettesítés
Ül-vel

10. ábra
A beszélők közötti eltérések

Az elemzések különféleképpen érvényesülő koartikulációs folyamatokat tártak 
fel két magánhangzó kapcsolatában. Ezzel összefüggésben felmerül a kérdés, 
hogy ezek a jelenségek milyen mértékben jellemzők egy adott beszélőre, illetőleg 
mennyire nevezhetők általános, akár nyelvspecifikus jelenségnek. A 10. ábrán 
hasonlítottuk össze a tíz kísérleti személytől származó adatokat. Az öt megfigyelt
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koartikulációs jelenség közül csak három -  a hangátmenet hiánya, a [j] hang be
toldása és a hangátmenet -  fordult elő minden beszélőnél, [j] hanggal történő be
helyettesítést 6, míg redukálódást 4 személynél figyeltünk meg. Az ábrán látható, 
hogy a 10 résztvevő között igen nagy különbségek jelentkeztek, ezek a hiátustöltő 
[j] hangnál a legnagyobbak, ezt követi a hangátmenet hiánya, majd a rövid idejű 
hangátmenet.

Korrelációanalízissel további összefüggéseket tártunk fel az egyes kísérleti 
személyek artikulációs tempója és a beszédükben produkált koartikulációs jelen
ségek között. A gyorsabb tempóval beszélőknél valamivel gyakoribb a hangát
menet hiánya (r = 0,296, p < 0,406), a hangkapcsolat redukálódása egy hangra 
(r = 0,270, p < 0,45), illetve a [j]-vel való behelyettesítés megjelenése (r = 
0,444,p  < 0,199). A hiátustöltő [j] hangok nagyobb arányú használata inkább a 
lassúbb tempóval beszélőkre jellemző (itt közepes, negatív korrelációt találtunk: 
r = -0,420 ,p < 0,0227). A rövid idejű hangátmeneteknél nem volt összefüggés a 
beszédsebesség és a gyakoriság között (r = -0,090, p  < 0,789). Annak ellenére, 
hogy a korrelációk csak közepesek, és egyik esetben sem szignifikánsak, úgy 
tűnik, a relatíve gyorsabb tempó (igazán gyorsan beszélő személy nem vett részt 
a kísérletben) a hangidőtartamok lerövidüléséhez, illetve a hangkapcsolat egy
szerűsödéséhez vezethet.

Következtetések
Az elvégzett kísérlettel három fő kérdésre kerestük a választ a magánhangzó

kapcsolatokra vonatkozóan: elemeztük a kapcsolódásokban részt vevő magán
hangzók formáns- és időszerkezetét; vizsgáltuk a magánhangzó-kapcsolatokban 
végbemenő koartikulációs folyamatok működését, illetve a beszédsebesség hatá
sát, emellett objektív adatokkal árnyaltuk az eddigi elméleti kutatások állításait.

Megállapítottuk, hogy a kísérletben elemzett magánhangzók egy magánhang
zó-kapcsolat tagjaiként is megőrzik jellemző formánsszerkezetüket (viszonyítási 
alapként a szakirodalmi átlagadatokat vettük). Az időtartam tekintetében fenn
maradt a rövid-hosszú párok eltérése (bizonyos átfedésekkel), illetve a hangok 
időtartamának határértékeit vizsgálva kiderült, hogy a magánhangzó-kapcsoló
dás hangjainak alsó határértékei rövidebbek a szakirodalomban megadott időtar
tamok ugyanazon értékeinél.

Két magánhangzó között összesen öt különböző koartikulációs jelenséget ada
toltunk. Leggyakoribb a hangátmenet hiánya volt (45,6%), ezt követte a [j] hang 
betoldása (34,6%), a hangátmenet megjelenése (13,2%), az egész hangkapcsolat 
redukálódása egyetlen hangra (3,5%), majd az adott magánhangzó [j]-vel történő 
helyettesítése (3,1%). A kapott adatok nagyobb mértékű átfedéseket mutattak a 
magánhangzók minősége és a közöttük megvalósuló koartikulációs jelenségek 
előfordulási arányai között. Például [i] hang környezetében is regisztráltunk 
hangátmenet nélküli kapcsolódásokat, illetve labiális és alsó nyelvállású hangok 
(leginkább az [y, y:]) mellett is előfordult [j] hang betoldása, holott az elméleti 
kutatások alapján ez nem volt várható.
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A magánhangzó-kapcsolatokban regisztrált koartikulációs jelenségek előfor
dulási arányait befolyásolta még az adott beszélő artikulációs sebessége és 
egyéni „habitusa” is. A gyorsabban beszélőknél többször fordult elő a hangát
menet nélküli kapcsolódás, a behelyettesítés [j]-vel, illetve a redukálódás, míg a 
lassúbb tempóban beszélőkre a [j] betoldása volt a jellemzőbb.

A kapott eredmények túlnyomórészt összecsengenek a korábbi fonológiai ku
tatások elméleti megállapításaival. Első ízben történt meg azonban a magánhang
zó-kapcsolatok akusztikai fonetikai vizsgálata, amely által objektív adatokat kap
tunk az eddig csak elméleti szinten vizsgált hangjelenségekről. Az itt közölt 
eredmények mondatkorpuszon, igényes köznyelvi ejtésben mutatták be a két ma
gánhangzó között létrejövő koartikulációs jelenségeket; ezek alapján válik lehet
ségessé az, hogy spontán beszédre vonatkozó kutatással, illetve percepciós kísér
lettel a hallgató szempontjából is ellenőrizzük e vizsgálat megállapításait.
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