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AZ EXPLOZÍVAK REALIZÁCIÓJA MÁSSALHANGZÓ
KAPCSOLATOK ELSŐ TAGJAKÉNT

Gráczi Tekla Etelka

Bevezetés
Azt a jelenséget, hogy artikulációnk során nem egyes beszédhangok sorát, 

hanem azoknak összefüggő láncát ejtjük, már Kempelen is megfigyelte, mi
ként azt a beszélőgép kidolgozásával kapcsolatban tapasztalt problémáinak 
leírásában olvashatjuk (1791/1989: 301). Gyakorta hallható ennek szemlélte
tésére, hogy a beszédet nem úgy hozzuk létre, ahogyan az írógép billentyűit 
egymás után leütjük, hanem folyamatosan: az egymást követő hangok artiku
lációja nem független egymástól (vő. Gósy 2004: 147). Az egyes szegmen
tumok -  mivel artikulációs konfigurációjuk kisebb-nagyobb mértékben eltérő 
-  hatnak egymásra, többek között ennek köszönhetően egy adott fonéma nem 
azonosan realizálódik minden fonetikai helyzetben. Ezen eltérés minősége és 
mértéke a két kölcsönhatásba lépő fonéma artikulációs konfigurációján túl 
függ a beszéd stílusától is (Acs-Siptár 1994). A koartikulációs folyamatoknak 
és azok akusztikai következményeinek feltárása még nem teljes, néhány je
lenséget már részletesen elemeztek, de főként fonológiaiakat. A fonetikai ko
artikulációs jellegzetességek közül még csak egy-egy részterületről kaptunk 
képet (vö. pl. a /h/ zöngésedése -  Gósy 2005; a magánhangzók koartikulációs 
mezői -  Szalai 1995; a magánhangzók formánsértékei a környező konszo- 
nánsok nazalitásának függvényében -  Horváth 2005). A fonetikai koartikulá- 
ció egyik gyakran említett példája a felpattanó zárhangok realizációja más
salhangzó-kapcsolatok első tagjaként (vö. Gósy 2004). Elekfi 1992-es köny
vében megemlíti, hogy „gyors, folyamatos ejtésben elmaradhat a /b, p, j, c/, 
ritkábban (két szó határán csak nagyon gyors beszédben) a /d, t/, még ritkáb
ban a /g, k/ zárfelpattanása” bizonyos hangkapcsolatokban, melyeket fel is 
sorol (17). Tóth- Kocsor (2003) az MTBA adatbázisról írt metodológiai ta
nulmányában a szegmentálás nehézségei felől közelítik meg a zárfelpattanás 
elmaradását. Tipikus példaként hozzák a nazális konszonánsokkal alkotott 
kapcsolatokat, illetve a hogy kötőszó realizációját, továbbá a teljes zárhang 
elmaradásának lehetőségét is megemlítik. Egyik -  az észlelet, a szegmentálás 
és a koartikuláció vizsgálata szempontjából jelentős -  észrevételük, hogy az 
explozíva teljes elmaradásakor a magánhangzók formánsértékeinek elmozdu
lása továbbra is, a hang teljes „kiesésének” ellenére is az adott felpattanó zár
hang meglétének érzetéi kelt(het)i (139).
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A mássalhangzó-kapcsolatok első tagjaként megjelenő explozívák realizá
cióit részletesen elemezte Olaszy Gábor a konszonánstalálkozásokról írt mo
nográfiájában (2007), ahol a hangkapcsolatok vizsgálatát izolált szavakból álló 
szólistán végezte el. Elemezései alapján elmondható, hogy a zárfelpattanás fő
leg akkor maradhat el, ha a kapcsolatban a második konszonáns közeli vagy 
homorgán képzésű, illetve hogy az artikuláció során svá jelenhet meg, főként 
két explozíva találkozásakor vagy követő fr, 1, v] esetében. Olaszy megemlí
ti, hogy a zárfelpattanás intenzitása változó lehet, de ennek vizsgálatával nem 
foglalkozik.

A jelen kísérletben azt a kérdést tettük fel, hogy az explozívával kezdődő 
mássalhangzó-kapcsolatokban a konszonánsok képzési helye és a hordozó 
szó mondatbeli szerepe mellett mely jegyek befolyásolják a zárfelpattanás 
meglétét átlagos beszélők, azaz kevéssé gondozott ejtés esetében.

Feltételeztük, hogy az explozíva képzési helye (a hangképző szerv mozgé
konysága, rugalmasság miatt), a zöngéssége (a zöngétlenek nagyobb ellenál
lása miatt -  vö. Acs-Siptár 1994: 565, aminek feltételezhető oka az izomfe- 
szítettség), a követő mássalhangzó képzési helye (ismét a mozgékonyság mi
att), illetve képzési módja (az artikulációs gesztusok egymás utáni kivitele
zésének nehézsége miatt) befolyásolni fogja a zárfelpattanás megvalósulását. 
Feltételeztük továbbá, hogy viszonylag nagy szerepe lesz a beszélők egyéni 
artikulációjának, azaz nagy szóródási értékeket fogunk kapni.

Kísérleti személyek, anyag és módszer
A kérdések megválaszolásához 19 egyetemi hallgatót, illetve egyetemet 

végzett beszélőt (15 nő, 4 férfi) kértünk meg előre összeállított mondatok fel
olvasására (ezeket a meghangosítás előtt egyszer elolvashatták). Sem a tem
pót, sem a mondatok között tartandó szünetek hosszát nem határoztuk meg, a 
feladat ismertetéseként annyit mondtunk az egyes kísérleti személyeknek, 
hogy a számukra legkényelmesebb módon olvassanak, ne törekedjenek a sa
ját hétköznapi artikulációjuktól eltérő gondosságra. Ezzel a spontán beszéd
hez közelebb álló beszédmódot kívántunk előhívni.

A hanganyagot Sony MZ-R 900 minidisc-felvevővel és a gyártó által hoz
zá biztosított irányított mikrofonnal, csendesített szobában rögzítettük, majd a 
Praat 4.6-os verziószámú szoftverrel elemeztük. Nem tettünk különbséget a 
gyengébb és az intenzívebb felpattanás között, jelen tanulmányunkban min
den megtörtént zárfelpattanást -  annak intenzitásától függetlenül -  explózió- 
nak minősítettünk.

A kísérleti anyag 69 eltérő hosszúságú és szerkesztettségű (összetettség, 
bővítettség) mondat volt, amely 184, explozívával kezdődő mássalhangzó
kapcsolatot tartalmazott. A konszonánskapcsolatokat tartalmazó szavak és 
szókapcsolatok összeállításakor arra törekedtünk, hogy a két adott mással
hangzó a lehető legtöbb fonetikai helyzetben forduljon elő egymás mellett, 
vagyis szó belsejében, morfémahatáron (toldalékolás és összetétel révén), va-
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lamint két önálló lexéma határán (például: A képkeretre szállt egy lepke. Fo
galmazd át, ez a tagmondat pont kettévágja a lényeget). Emiatt azonban a 
ritkább és gyakoribb hangkapcsolatok előfordulása a kísérletben eltérő volt. 
Ennek kiküszöbölésére a vizsgálni kívánt mássalhangzó-kapcsolatokat a ta
lálkozó konszonánsok alapján csoportokba soroltuk, és az egyes csoportokra 
kapott átlageredményeket használtuk a további elemzésekhez.

Ezeket a hangkapcsolat-csoportokat a konszonánsok fonológiai minősége 
alapján határoztuk meg két oknál fogva. Egyrészt azon mássalhangzók miatt, 
amelyek eltérő képzésmódú variánsokkal realizálódhatnak (pl. /r/). Másrészt 
amiatt, hogy több esetben jelent meg a hagyományosan elfogadott koartikulá- 
ciós folyamatoknak ellentmondó zöngésségi realizáció. Elsősorban a követő 
alveoláris és posztalveoláris zöngés spiránsok esetében fordult elő, hogy a 
hangkapcsolat egésze, avagy csak a spiráns, esetleg annak második fele zön
gétlenül realizálódott. így például a habzik szó /bz/ fonémakapcsolata [bz], 
[bs] és [ps] hangkapcsolatként is artikulálódott.

Az így kapott adatokon az SPSS 15.0 for Windows szoftver segítségével 
végeztünk statisztikai számításokat (egytényezős varianciaanalízis, illetve 
Tukey-féle post hoc teszt).

Eredmények
A vizsgált mássalhangzó-kapcsolatok esetében többféle realizációs jelen

séget figyelhettünk meg (1. ábra):
a) az explozíva teljes egészében megvalósult, vagyis a zárszakaszt (néma 

vagy zöngefázist) követően tökéletes zárfelpattanás látható a hangszínképen 
az esetek 57,94%-ában;

b) a zárszakasz látható a spektrogramon, de nem követi zárfelpattanási zö
rej 28,02%-ban;

c) a zárszakaszt követő artikulációs mozzanat résképzés, vagyis a zár résbe 
megy át 4,49%-ban;

d) a teljes zárhangfonéma résesen, azaz spiráns beszédhangként realizáló
dott 1,56%-ban;

e) a kapcsolatot alkotó különböző mássalhangzók egy hosszú hangként re
alizálódtak (azaz sorozatos hasonulás [Gósy 2004], hagyományos nevén ösz- 
szeolvadás történt) az esetek 2,74%-ában;

f i  végül a felpattanó zárhang teljes elmaradása volt megfigyelhető 5,25%- 
ban.

Az eredmények nagymértékben beszélőfüggők. A zárfelpattanás átlagosan 
57,94%-ban jelenik meg, de az átlagos eltérés több mint 15%. A zárfelpatta
nás átlagban 28,02%-ban marad el a zárszakasz megléte ellenére, az átlagos 
eltérés azonban 11,62%.

A vizsgált explozíva mellett előfordult a követő hang módosulása, nem 
alapvariánsában történő realizációja is. Amennyiben a követő fonéma explo
zíva volt, volt példa a zárfelpattanás elmaradására, vagy a zárnak réssé alakú-
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lására. Jellemzőbb volt azonban, hogy a követő h l  vagy /j / résesen képző
dött, illetve a tremuláns esetében elmaradt a perdiilet. Mindez azonban az 
összes esetet figyelembe véve -  a módosulás típusától függetlenül — csak 
mintegy 2,03%, ezért ezekre csak a követő hang képzésmódjánál térünk ki.

1. ábra
Az explozívák realizációs típusai a vizsgált CC-kapcsolatokban 

(a rezgéskép [fent] és a hangszínkép [lent] 
a fonémakapcsolat fonetikai realizációját jeleníti meg)

Megnéztük, hogy a zárfelpattanás megvalósulása a konszonánspárok mely 
képzési jegyétől függ: a vizsgált explozíva kézpéshelye, a követő mással
hangzótól való relatív távolsága (a két konszonáns képzési helyének egymás
hoz képesti elhelyezkedése), a követő konszonáns (fonemikus és realizált) 
képzésmódja és a fonémák realizációjának zöngéssége függvényében elemez
tük a kapott adatokat.

A felpattanó zárhang képzési helyének függvényében nem találtunk a 
csoportok között szignifikáns eltérést (2. ábra). Átlagosan 48-64%-ban reali
zálódott a vizsgált explozíva zárfelpattanással. Az átlagos eltérés viszonylag 
magas (13-21%), vagyis a beszélő artikulációs stílusa nagyban meghatározza 
a felpattanó zárhang realizációját. A vizsgált explozíva képzési helye nem bi
zonyult ugyan általában szignifikánsan befolyásoló tényezőnek [F(3, 75) = 
2,475; p = 0,068], de az egyes csoportokat egyesével összevetve az alveoláris 
és a palatális explozívák között a Tukey-féle post hoc teszt szignifikáns különb
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séget {p = 0,041) mutatott. Ennek oka valószínűleg abban kereshető, hogy a 
nyelv a koronális területen a legmozgékonyabb, így itt kaptuk a legmagasabb 
átlagértéket (63,52%) és a legalacsonyabb átlagos eltérést (13,74%). Ezzel 
szemben a palatális képzéshelyü 1)1 -  mint fentebb említettük -  a leggyak
rabban az egy határozatlan névelőben és a hogy kötőszóban fordult elő, me
lyek (az egy szinte kivétel nélkül, a hogy ritkán) funkciójuknál fogva a leg
többször a 1)1 törlődésével realizálódtak. Ez mintegy 25%-kal gyakoribb, 
mint az alveoláris képzéshely esetében (átlagosan 48,12%, az átlagos eltérés 
pedig 17, 14%).

2. ábra
A vizsgált explozíva képzési helyének hatása 

a zárfelpattanás megvalósulására (szóródás és médián)

A veláris explozívák ritkábban realizálódnak zárfelpattanással, mint a bila
biális és az alveoláris felpattanó zárhangok, ez az eltérés azonban nem szigni
fikáns. Ennek oka ismét az adott mássalhangzó törlődése volt, amikor is a 
zárszakasz sem képződött meg.

A követő mássalhangzó artikulációs konfigurációja szempontjából is
elemeztük a zárfelpattanás megvalósulását. A képzési hely tekintetében cél
szerűnek gondoltuk a vizsgált explozívák képzéshelyéhez képesti elhelyez
kedést is figyelembe venni, ezért a 3. ábrán a felpattanó zárhang képzési he
lye alapján csoportokra bontottuk a fonémakapcsolatokat, és ezen csoporto
kon belül vizsgáltuk meg a követő konszonáns képzési helyének hatását. Ez a 
változó mind a négy esetben szignifikáns eltérést eredményezett.

A bilabiális explozívák esetében [3.a) ábra] a felpattanás bekövetkezése 
nagymértékben egyénfüggő (átlagos eltérés: 18,36—42,41%), de emellett a
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követő konszonáns képzési helye is jellemzően befolyásolja a realizációt 
[F(5, 113) = 6,861; p < 0,001], Míg két bilabiális fonéma találkozása esetén a 
felpattanás realizációja lényegében elmarad (csupán 23,68%-ban valósult 
meg), addig a távolabbi mássalhangzók esetében 46,49-74,74%-ban megva
lósul. A labiodentális és posztalveoláris területen képzett konszonánsok ese
tében ez 50% alatt marad, aminek oka feltehetően a követő konszonáns kép
zésmódja, hiszen mindkét esetben réshangokról van szó (/Tf, 03/ nem szere
pelt követő mássalhangzóként ezekben a CC-kapcsolatokban). A posztalveo
láris követő konszonánsok esetében a legmagasabb az egyéni ejtés befolyása, 
az átlagos eltérés közel 43%. Jóval nagyobb valószínűséggel következik be 
zárfelpattanás alveoláris és palatális követő mássalhangzó esetében, mintegy 
59-60%-ban, azonban eltérő mértékben jellemzik a beszélő ejtését. Míg az 
átlagos eltérés az alveoláris konszonánsok esetében a legalacsonyabbak egyi
ke (19,16%), addig a palatálisok esetében közel kétszer akkora (33,55%). Ez 
ismét a követő mássalhangzó képzési módjára vezethető vissza (erre a későb
biekben visszatérünk).

Az alveoláris területen képzett explozívák esetében [3 .b) ábra] ismét nagy 
szerepet játszik a beszélő egyéni artikulációs lazasága (az átlagos eltérés 13- 
42% közötti értékeket mutat) a követő konszonáns képzési helye mellett 
[F(6, 132) = 18,290); p < 0,001]. A legkisebb valószínűséggel a posztalveolá
ris képzési helyű követő konszonáns előtt realizálódott a zárfelpattanás, va
lamint itt találtuk a legmagasabb átlagos eltérést is (41,89%) -  ezen fonéma
kapcsolatból összesen egy szerepelt az anyagban (hadművelet sikerüljön). 
Feltételezhetően ennek fő oka a két mássalhangzó nagyon közeli képzési he
lye, de emellett feltételezzük, hogy a [J] résessége is jelentős tényező.

Mintegy 50%-ban realizálódott zárfelpattanással az alveoláris explozíva 
bilabiális, alveoláris és palatális követő konszonáns esetében, azonban ismét 
nagyok a különbségek az átlagos eltérések között: míg az alveolárisok eseté
ben 16,72%, addig a bilabiálisok esetében 24,74%, a palatálisok esetében pe
dig 38,09%. Az ok ismét a nyelv területeinek eltérő mozgékonysága, továbbá 
az ajkak záródásának korlátozó hatása lehet.

A labiodentális, a veláris és a laringális követő konszonánsok esetében 85- 
91% közötti a zárfelpattanással realizálódó alveoláris felpattanó zárhangok 
aránya, továbbá ezen három esetben kaptuk a legkisebb átlagos eltéréseket 
( 13,93—16,57%). Ezen eredmények valószínűleg több okra vezethetők vissza. 
A labiodentális követő mássalhangzók esetében a rés kevésbé szűk, így annak 
korlátozó hatása is kisebb; valamint ezen konszonánsok és a /h / esetében a 
nyelv nem játszik szerepet a képzésben, így a megelőző hang létrehozásakor 
is könnyebb előállítani az alapvariáns artikulációs konfigurációját.

Palatális felpattanó zárhanggal kezdődő CC-kapcsolatok [3.c) ábra] csak 
1-2 esetben fordultak elő. A posztalveoláris követő konszonáns esetében 
(Nincs egy zsebkendőd?) lényegében elmarad a zárfelpattanás, összesen 
5,26%-ban következik be. Ezzel szemben a veláris mássalhangzó előtt (Ez
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egy kapcarongy!) már közel 60%-ban realizálódott, annak ellenére, hogy 
mindkét esetben határozatlan névelő és főnév határán jelenik meg a mással
hangzó-kapcsolat. Ennek oka nyilvánvalóan a második mondat emocionális 
tartalmának köszönhető, amely nemcsak a szupraszegmentális szerkezetben, 
hanem a szegmentumsor realizációjában is okoz eltérést. Hasonlóan határo
zatlan névelőben szerepelt a palatális zárhang a bilabiális mássalhangzóval 
alkotott kapcsolatban is, itt a zárfelpattanás átlagosan 21,05%-ban realizáló
dott. Alveoláris követő hang ([s]) esetén ugyancsak 21,05%-ban valósult meg 
a zárfelpattanás. Nagyobb arányban jellemezte a palatálisokat a zárfelpattanás 
megléte a labiodentális (68,42%), illetve a laringális követő konszonáns ese
tében (89,47%).

a) Bilabiális explozívák b) Alveoláris explozívák

3. ábra
A vizsgált explozíva és a követő konszonáns képzési helyének hatása 

a zárfelpattanás megvalósulására (szóródás és médián)

A veláris explozívák [3.d) ábra] 37,72—71,05%-ban realizálódtak zárfelpat- 
tanással. A többi explozívához képest egységesebben alakulnak az átlagos el
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térések, azonban még itt is magasak, vagyis nagy változatosságot mutatnak 
(20,34-32,57%). A követő mássalhangzó képzési helye ismét szignifikáns ha
tást gyakorolt a felpattanás megvalósulására [F(5, 113) = 4,516; p = 0,001]. 
A legmagasabb értéket a laringális követő mássalhangzó esetében kaptuk, 
ilyen kapcsolatból azonban csak egy szerepelt. Jellemzően megtörtént a zár- 
felpattanás az alveoláris konszonánssal alkotott kapcsolatokban is (68,82%, 
átlagos eltérés: 21,01%), aminek okát ismét a nyelv mozgékonyságában, il
letve a nyelvháton belül viszonylag távoli képzési helyben kereshetjük. Poszt- 
alveoláris és palatális követő mássalhangzó esetén mintegy 41-47%-ban va
lósult meg a zárfelpattanás közel 27-33%-os átlagos eltéréssel. Azt mond
hatjuk tehát, hogy ezen esetekben nagymértékben beszélőfüggő a realizáció, 
amelyre korlátozó hatással van a közeli képzési hely.

A velárisoknak a bilabiális mássalhangzóval alkotott kapcsolataiban keve
sebb mint 38%-ban, a labiodentálisok esetében pedig mintegy 57%-ban kö
vetkezett be a zárfelpattanás. Ennek oka ismét a követő konszonáns képzési 
módja okozta szájüregi szűkület lehet, amely a nyelv mozgékonyságát befo
lyásolja. Az átlagos eltérés alapján (bilabiálisok: 20,34%, labiodentálisok: 
30,08%) azt mondhatjuk, hogy a „könnyebb” ejtés esetén nagyobb az egyéni 
ejtés okozta variabilitás.

A követő fonéma képzésmódja (4. ábra) jelentős az explozívák realizáci
ójának szempontjából [Ä(5, 113) = 4,705; p  < 0,001], Átlagosan 45-81% kö
zötti értékben realizálódott a zárfelpattanás annak függvényében, hogy mi
lyen képzésmódú konszonáns követi azt. A legnagyobb mértékben a /r/ előtt 
valósult meg a zárfelpattanás (80,99%), mely eredmény az obstruensek és a 
nazálisok hatásától szignifikánsan eltér. Ezen CC-kapcsolatok esetében jelent 
meg a leggyakrabban svá, amely valószínűsíthetően a koronális terület moz
gékonysága mellett megkönnyítette az ejtést. Az /r/-rel való kapcsolatok csak 
az approximánsok csoportjától (65,24%) nem mutatnak szignifikáns eltérést, 
valamint ezen konszonánskapcsolatokban találjuk a legkisebb egyéni ejtésbe
li eltéréseket is (átlagos eltérés: 16,70%, ill. 15,97%). Ezen esetekben talál
koztunk olyan realizációkkal, melyekben a /j, r/ fonémák résesen, illetve a /r/ 
legyintőként, perdület nélkül realizálódott.

Az obstruenseknél nem találunk az egyes csoportok között szignifikáns kü
lönbséget, ekkor 50-63% közötti a zárfelpattanás megvalósulása. Nagyobb 
eltérést találhatunk azonban az átlagos eltérésekben. Míg a réshangok eseté
ben (átlag: 52,90%, átlagos eltérés: 16,26%) viszonylag alacsony, addig az 
explozíváknál valamivel magasabb (átlag: 60,51%; átlagos eltérés: 19,18%), 
és az affrikáták esetében mintegy másfélszerese ennek (átlag: 62,50%; átla
gos eltérés: 26,97%).

Nazális követő konszonáns esetében valósult meg a legritkábban a zárfel
pattanás, mintegy 46%-ban (átlagos eltérés: 18,10%). Feltételezésünk szerint 
ennek oka, hogy a nazális képzéshez tartozó szájüregi zár miatt már a nazálist 
megelőző hang artikulációja alatt szűkebb teret enged meg a szájüreg. (Az
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[m] követő hang esetén mintegy 40%-kal kevesebbszer történt meg a zárfel- 
pattanás, mint az [n] esetében.)

4. ábra
A követő konszonáns képzési módjának hatása 

a zárfelpattanás megvalósulására (szóródás és médián)

Az eredményeknek a zöngésség szerinti összevetéséhez három csoportot 
állítottunk fel (5. ábra), mivel -  mint fentebb említettük -  néhány fonéma
kapcsolat a hagyományosan elfogadott koartikulációs folyamatoknak ellent
mondóan realizálódott. Az első csoportba azon fonémakapcsolatok kerültek, 
amelyekben mindkét hangzó zöngésen realizálódott; a másodikba azok, ame
lyekben mindkét beszédhang zöngétlen volt, míg a harmadikba a /z, 3/ foné
mákkal alkotott kapcsolatok kerültek, mivel ezekben az egyén ejtésétől füg
gött, hogy mindkét hang zöngésen vagy zöngétlenül realizálódott, esetleg a 
spiráns egy része zöngétlenedett.

A zöngésség szignifikáns hatást gyakorolt a zárfelpattanás megvalósulásá
ra [F(2, 56) = 11,078; p < 0,001], Az egyes csoportok közötti eltérés alapján 
elmondható, hogy a zöngés és az egyénileg változó zöngésségű hangkapcso
latok között (melyeknek elvárt realizációjuk zöngés lett volna) nincsen szig
nifikáns eltérés (p = 0,113), azonban a zöngétlen csoporttól mindkettő jelen
tősen különbözik (a zöngésekkel összevetve: p = 0,028; a /z, 3/-csoporttal: 
p < 0,001). Míg a zöngés hangok esetében 49,83%-ban történt zárfelpattanás, 
addig a zöngétlenek esetében 65,63%-ban, vagyis mintegy 25%-kal nagyobb 
arányban. Az átlagos eltérés valamivel alacsonyabb a zöngétlenek esetében 
(13,62%), vagyis a zöngés kapcsolatokban (átlagos eltérés: 18,68%) nagyobb 
az egyéni variáció. Az átlagokat figyelembe véve mindkettőnél jóval alacso
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nyabb a harmadik csoportban a zárfelpattanás meglétének aránya (37,72%) és 
sokkal inkább fiigg az egyén ejtési sajátosságaitól (átlagos eltérés: 21,76%).

5. ábra
A mássalhangzó-kapcsolat zöngésségének hatása 

a zárfelpattanás megvalósulására (szóródás és médián)

Következtetések
Az eredmények hipotéziseink többségét igazolták, vagyis a kapcsolatot al

kotó két mássalhangzó képzési helye együttesen, a zöngésség, illetve a köve
tő mássalhangzó képzésmódja befolyásolja a kezdő felpattanózárhang-foné
ma artikulációját. Tévesnek bizonyult azonban, hogy a vizsgált explozíva 
képzési helye önmagában befolyásoló tényező lenne.

Az explozíva realizációja nagymértékben függ a beszélő artikulációs sajá
tosságaitól, amint azt a gyakori magas átlagos eltérések is mutatták. A jelen 
kísérlet anyagának tapasztalatai alapján feltételezzük, hogy az egyén általá
nos artikulációs pontosságán túl az artikulációs tempó és egyéb nem nyelvi 
tényezők (pl. fáradtság) is szerepet játszhatnak.

Láttuk, hogy az explozívával kezdődő CC-kapcsolatokban nemcsak a zár
felpattanás megléte vagy elmaradása, hanem a zárfeloldás alternatív módja 
vagy akár a zárszakasz teljes elmaradása is előfordulhat. Mindemellett ugyan 
kevés esetben, de a korábbi szakirodalmi adatokon túlmenően azt az ered
ményt kaptuk, hogy a követő mássalhangzó képzési módja is megváltozhat.

A két mássalhangzó képzési helyének összevetésekor azt tapasztaltuk, 
hogy azok távolsága, a száj üreg szűkítése, az esetlegesen részt vevő nyelvte
rület mozgékonysága is jelentős szerepet játszik az explozíva realizációjában,
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továbbá a követő konszonáns képzési módja is befolyásolja azt annak függ
vényében, hogy az adott hangképző szerv mozgását mennyiben korlátozza.

A zöngésségi csoportok szerint kapott eredmények alapján valószínűsíthe
tően az izomfeszítettség játszik jelentős szerepet, így a zöngétlen hangkap
csolatok realizálódnak nagyobb valószínűséggel zárfelpattanással.

Az explozívák CC-kapcsolatok kezdő tagjaként tehát többféleképpen realizá
lódhatnak, a realizáció minősége multikauzális, a két kapcsolódó fonéma több 
jegyére, valamint a hordozó szó mondatbeli szerepére is visszavezethető.

A kísérlet eredményei alapján a beszélő egyéni artikulációs sajátosságain 
és a találkozó mássalhangzók artikulációs konfigurációján kívül a közlés 
egyéb tényezői is meghatározók a szegmentumok realizációjának szempont
jából. Ilyen tényező a hordozó szó tartalmassága. A hogy és az egy előfordu
lásainak többségében az explozíva teljesen elmaradt, nemcsak a zárfelpatta- 
nás, hanem a zárszakasz sem jelent meg. Ennek oka valószínűsíthetően a 
közlés szempontjából nem tartalmas szerep okozta hangsúlytalanság. Ugyan
csak befolyásoló tényező az adott közlés esetleges emocionális töltete. Az Ez 
egy kapcarongy! mondat esetében láthattuk, hogy az egy /j/-je nagyobb való
színűséggel realizálódott felpattanó zárhangként, mint amikor ugyanezen szó 
érzelmileg semleges környezetben szerepelt (TudnáI adni egy másikat köl
csön?). Ez alapján feltételezzük, hogy a közlés hangsúlyviszonyai is szerepet 
játszanak a szegmentális realizációban.

Vizsgálatunk a folyamatos (olvasott) beszédben megjelenő, felpattanó zár
hanggal kezdődő mássalhangzó-kapcsolatokra irányult. Elemeztünk szó bel- 
seji, valamint szóhatáron realizálódó; hangsúlyos és hangsúlytalan helyzet- 
ben/kontextusban, illetve emocionális és semleges attitűddel ejtett változato
kat. Eredményeink kijelölik a további kutatás irányait, elsősorban a spontán 
beszéd különböző változatainak ilyen szempontú elemzését.
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