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INTERVOKÁLIS EXPLOZÍVÁK 
A ZÖNGÉSSÉGI OPPOZÍCIÓ FÜGGVÉNYÉBEN

Gráczi Tekla Etelka

Bevezetés
Az explozívák a világ nyelveiben általában kettős zöngésségi oppozíciót al

kotnak, egy-egy képzési helyhez egy zöngés és egy zöngétlen jegyű fonémát 
különböztetnek meg (pl. Ladefoged 2005). A zöngésségi párt alkotó tagok fo
netikai elkülönítése ugyanakkor eltérő az egyes nyelvek között. A zár feloldá
sától a zönge megindulásáig eltelt idő, a VÖT alapján beszélhetünk előzöngé- 
ről, vagyis a zárszakasz alatt történő zöngeképzésről (negatív VÖT), a felpat
tanás után rövid idővel meginduló zöngéről, illetve hosszabb zöngekezdési 
időről, vagyis hehezetes/aspirált képzésről (Lisker-Abramson 1964). Ezen há
rom kategória alapján leírható a legtöbb nyelv kéttagú zöngésségi oppozíciót 
alkotó explozívarendszere. A zöngés fonémák realizációi lehetnek előzöngé- 
sek, a zöngétleneké pedig rövid, pozitív VOT-vel rendelkezhetnek (pl. spa
nyol). Más nyelvekben a zöngés fonémák realizációi rövid, pozitív VOT-vel, a 
zöngétleneké pedig hosszú, pozitív VOT-vel jellemezhetők (pl. angol) (pl. 
Ladefoged 2005). Néhány nyelvben a zöngésségi oppozíció három- (pl. thai), 
illetve négytagú (pl. hindi) is lehet: előzöngés; rövid, pozitív VOT-t (nem as
pirált zöngétlen) és hosszú, pozitív VOT-t mutató (zöngétlen aspirált); illetve 
zöngés aspirált (levegős zöngével képzett a konszonáns és a követő magán
hangzó kezdete) explozívák szembenállásával (pl. Ladefoged 2005). A foneti
kai realizáció tekintetében az előhehezet, illetve a megelőző magánhangzó vé
gének levegős zöngével való képzése tovább árnyalhatja a képet.

A magyar nyelvben a zöngés-zöngétlen oppozíciót hagyományosan foneti
kailag a zár teljes időtartamában zöngés és zöngétlen nem aspirált felpattanó 
zárhangok szembenállásának szokás tekinteni (pl. Gósy 2004). Ugyanakkor 
több vizsgálat beszámol arról, hogy a magyar beszédben is előfordul a zöngés 
explozívák részben vagy teljesen zöngétlenedett; illetve zöngétlenek aspirált 
megvalósulása (hosszú VÖT), továbbá néhány kutatás nem felpattanó zár
hangként realizálódott explozíváról is beszámol (Gráczi et al. 2009; Gósy- 
Ringen 2009)

A zöngés explozívák részben vagy teljesen zöngétlen beszédhangként, il
letve nem felpattanó zárhangként történő megvalósulásának oka, hogy a zár és 
a zönge egyidejű fenntartása nehézséget okozhat. A célhangzó képzéséhez a 
szájüregben létrehozott zár mögött a levegő feltorlódik, és amennyiben a száj
üreg tágulása a nyomásnövekedés ellenére nem elégséges, és a beszélő nem
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alkalmaz kompenzációs stratégiákat (pl. a pharynx tágítása, a lágy szájpad 
emelése -  vö. pl. Ohala-Riordan 1979; Ohala 1997), a képzés tartamától füg
gően a szájüregi, majd a hangszalagok feletti nyomás megemelkedhet. Miköz
ben ez a hangszalagok felnyitásához szükséges szubglottális nyomás értéké
hez közelít, a zöngeképzést egyre nehezebbé teszi (megnyúlik a felnyílás, a 
nyitottság és a visszazáródás ideje). Amennyiben pedig eléri ezt a nyomást, a 
hangszalagok nyitva maradnak, a zöngeképzés abbamarad (Shadle 1999). Egy 
átlagosan 100 Hz-es alaphangon beszélő férfi esetében átlagos légnyomási fel
tételek mellett a zöngeképzés mintegy 10 ms-nyi idő elteltével állna le a pasz- 
szív szájüregi tágulás és az aktív kompenzációs stratégiák alkalmazása nélkül. 
Ugyanakkor ezen változásnak és változtatásoknak köszönhetően akár 80 ms- 
nál hosszabb időtartamban is fenn lehet tartani a zárszakasz alatt a zöngét 
(Ohala 1997). Hasonló helyzet a zöngés spiránsok esetében is előfordul azzal 
az alapvető eltéréssel, hogy a réshangok esetében az intenzív zörej elérése és a 
zöngésség eleve eltérő fonetikai célpontot jelentenek (Stevens 1998; Shadle 
1999). A szupraglottális üregrendszer tágítása mellett a képzési mód megvál
tozása is segítheti a zöngésség megtartását (Maddieson 1999).

Magyar nyelvre eddig két vizsgálat született az explozívák zöngésségi op- 
pozíciójának feltárásáról. Olvasott beszédet (szólistát) elemzett Gósy és Rin
gen (2009) kutatása; Gráczi, Markó és Beke (2009) pedig spontán beszédben 
vizsgálták az explozívamegvalósulásokat (mind a két vizsgálatból kizárták a 
palatális explozívapárt). Mindkét kutatás beszámol részben vagy teljesen zön- 
gétlenedett zöngésfonéma-megvalósulásokról, illetve Gráczi és munkatársai 
(2009) elemezték a realizálódott beszédhang képzési módját is. Mindkét vizs
gálat elsősorban a VÖT alapján elemzi a konszonánsokat, a részleges vagy tel
jes zöngétlenedés vizsgálatára nem tértek ki, így a zárszakasz zöngéssége és az 
esetleges egyéb akusztikai kulcsok vizsgálata még nem történt meg.

A jelen kísérletben azt a kérdést tettük fel, hogy a magyar nyelvben inter
vokális helyzetben hogyan alakul az explozívarealizációk zöngéssége. Mi
lyen arányban és milyen arányú zöngétlenedést tapasztalhatunk a zöngés fo
némák megvalósulásaiban, és ezek mennyiben és milyen jegyek alapján kü
lönbözhetnek a zöngétlenekétől?

Kísérleti személyek, anyag és módszer
A kérdések megválaszolására a következő kísérletet terveztük. A /b, p, d, t, 

j, c, g, YJ fonémákat CVCVC szerkezetű logatomokba helyeztük, ahol az első 
és az utolsó mássalhangzó a /l/, a két szomszédos magánhangzó pedig az h l  
volt. Ezeket a logatomokat az A képernyőn a XXX alak látható, hordozómon
datban olvastattuk fel a kísérleti személyekkel. Az adatközlők számára a 
mondatokat a SpeechRecorder (Draxler-Jänsch 2004) programmal vetítettük 
egyesével. A képernyőn a célszó önmagában, alatta pedig a teljes mondat 
volt olvasható. (A célszót a lógatom volta miatt a könnyebb olvasási feldől-
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gozás érdekében jelenítettük meg.) A mondatok véletlenszerű sorrendben je 
lentek meg a képernyőn. Mondatonként összesen 4 felolvasás történt.

Adatközlőnk 12 köznyelvi beszélő volt, 6 nő, 6 férfi; halláskárosodásuk és 
beszédhibájuk nem volt. Életkoruk 20-28 év között szóródott. Az olvasás so
rán bármikor tarthattak az egyes mondatok között szünetet, mivel a kísérlet 
folyamán egy nagyobb kísérletsorozat részeként több, egyéb vizsgálati anya
got is rögzítettünk. A hanganyagot Audio-Technica AT 4040 mikrofonnal,
44,1 kHz-es, 32 bites mintavételezéssel rögzítettük csendesített szobában.

Az így rögzített hanganyagot a Praat 5.1 szoftverrel (Boersma-Weenink 
2010) elemeztük. Az adatolást manuálisan végeztük, a hangszínkép és az osz- 
cillogram alapján folyamatos auditív ellenőrzés mellett. A vizsgálati anyagon 
a következő jellemzőket és időpontokat adatoltuk:

a) A realizálódott mássalhangzó képzési módja: felpattanó zárhang, appro- 
ximáns és réshang realizációkat vettünk fel. Előfordult azonban olyan megva
lósulás is, ahol a zárképzéshez réses felnyílás társult, avagy az approximáns 
vagy réses képzés ellenére történt felpattanás.

b) Meghatároztuk a megelőző magánhangzó F2-ának megindulását és
c) lecsengését;
d) a mássalhangzó zárszakaszának kezdetét, amit a megelőző magánhang

zó Fj-ának lecsengésével azonosítottunk.
e) Jelöltük továbbá a konszonáns lecsengését, amelyet az utolsó felpattanás 

vagy az azt esetlegesen követő/helyettesítő réses szakasz lecsengésével vet
tünk azonosnak.

f) Emellett jelöltük a zárszakasz feloldásának kezdetét. Ezt Fuchs (2005) 
alapján a legintenzívebb felpattanás kezdetével tekintettük azonosnak.

g) Mindezek mellett jelöltük a zöngeképzés esetleges abszolút lecsengését
és

h) megindulását. (A nem teljes időtartamukban zöngés megvalósulások 
esetében a zönge újraindulását tekintettük a VOT-nek.)

A jelen vizsgálatban a hangszalagok rezgésének abszolút megindulását/le- 
állását tekintettük a zönge kezdetének és végének függetlenül az esetleges le
vegős zönge megjelenésétől, vagyis a modáliszönge-lecsengést, és -indulást 
nem elemeztük.

A fenti adatokból a következő jellemzőket számítottuk ki:
a) a megelőző magánhangzó időtartamát,
b) a mássalhangzó zárszakaszának,
c) illetve a teljes mássalhangzó időtartamát,
d) a mássalhangzó zárszakaszához és
e) teljes időtartamához viszonyított zöngétlen részének arányát,
f) a megelőző magánhangzó teljes idejéhez viszonyítva az előhehezet ará

nyát,
g) valamint a zöngekezdési időt (VÖT).
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Az adatokon az SPSS 15.0 szoftver segítségével végeztünk statisztikai 
elemzéseket.

Eredmények
A vizsgált mássalhangzók megvalósulásainak átlagosan a 93,6%-a felpat

tanó zárhang volt (1. ábra), vagyis a spektrogramon, illetve az oszcillogra- 
mon a zárszakasz (néma vagy fojtott zönge jelenlétével) adatolható volt. Ez a 
zöngétlen explozívák esetében a konszonánsok 93,8-100%-át, a zöngések 
esetében pedig 81,5-97,9%-át jellemezte. Az egyéb megvalósulások közül a 
legnagyobb arányban a zöngés palatális és veláris explozívák jelentek meg 
eltérő képzéssel: a /}/ réshangként 6,5%-ban, a /g/ pedig közelítőhangként 
8,3%-ban. Elenyésző arányban a bilabiális és az alveoláris explozívák is rea
lizálódtak közelítőhangként (2,1% mindkettő esetében). A megvalósulások 
között adatoltunk olyan beszédhangokat is, amelyeknek a képzési módja vál- 
tozó/kevert volt. Ez főként a zöngés mássalhangzók megvalósulásaira volt 
jellemző (alveoláris: 2,1%, palatális: 13,0%, veláris: 6,3%), de a bilabiális és 
a palatális zöngétlen explozívák esetében is megjelent (6,3%, illetve 2,0%). 
Ezen megvalósulások esetében a mássalhangzót a következőképpen lehetett 
jellemezni:

a) időtartamának nagy arányában közelítőhang volt, majd vagy felpattanást 
adatoltunk (két zöngés veláris esetében: 4,2%),

b) vagy réses képzésbe való átmenetet (egy zöngés alveoláris: 2,1%);
c) a konszonáns zárszakasszal kezdődött, felpattanást azonban nem adatol

tunk a regisztrátumon, a képzés zárból réses képzéssel nyílt fel (három zön
gés bilabiális konszonáns: 6,3%).

□  felpattanó zárhang D  réshang □  közelítőhang ■  kevert képzésmód

IzöngétlenI zöngés jzöngétlen! zöngés zöngétleni zöngés zöngétlen zöngés

bilabiális alveoláris palatális veláris

1. ábra
Az explozívarealizációk képzési módja a képzési hely és a fonológiai 

zöngésség függvényében (%)
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Ezek az eredmények a zöngésségi párok és a képzés helye szerinti össze
vetésben hasonló arányt mutatnak, mint egy korábbi, spontán beszéden vég
zett vizsgálat (Gráczi et al. 2009). A zöngés explozívák esetében a zár és a 
zöngeképzés egyidejű fenntartásának nehézsége magyarázhatja a képzési 
mód módosulását. A palatális pár nagyarányú egyéb képzési móddal történő 
realizációjában pedig további tényezőként a szájpadhoz érintendő nagy 
nyelvterület adhat magyarázatot (vö. pl. Shadle 1999).

A zárhangként megvalósult explozívák egy részében elmarad/nem adatol- 
ható, más részében pedig több felpattanás is történik (2. ábra). A többszöri 
felpattanás főként a nyelv részvételével képzett explozívák esetében jelent 
meg a szakirodalmi adatoknak is megfelelően (pl. Shadle 1999). Az egyes 
zöngésségi párok között gyakoribb a zöngétlen fonémák realizációiban mind 
a felpattanás elmaradása (zöngétlenek: 0-12,5%, zöngések: 0-10,5%), mind 
az egynél több felpattanás (zöngétlenek: 10,4-42,6%; zöngések: 4,3-42,5%). 
A felpattanás elmaradása/adatolhatatlansága a palatális konszonánsok eseté
ben mutatta a legmagasabb arányt. Ezekben az esetekben az ezen képzési 
helyre jellemző zörejes elem nem maradt el. Ezeket a megvalósulásokat 
azonban nem soroltuk a fentebb említett több képzésmódú megjelenéshez, 
mivel a szakirodalomban általában elfogadott a 1)1 és a lel megvalósulásai 
esetében a nagyobb arányú réses elem, mint az egyéb explozívák esetében, 
mely a nyelvnek a képzésben nagyobb területének való részvételével indo
kolható (összefoglalóan Hoole 1999).

2. ábra
Az egyes felpattanó zárhangként megvalósult explozívarealizációk 

felpattanásainak darabszáma

A fonetikai zöngésség elemzéséhez először a teljes mássalhangzó zöngét
len részének arányát ismertetjük (1. táblázat), mivel ez minden képzésmód 
esetében megadható.
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1. táblázat: Az explozívarealizációk zöngétlen részének aránya (%)

Átlag Átl. élt.

bilabiális zöngétlen 79,6 19,7
zöngés 2,1 5,7

alveoláris zöngétlen 78,1 18,4
zöngés 7,7 14,7

palatális zöngétlen
zöngés

81,0
14.4

16,3
20,8

veláris zöngétlen 93,4 11,5
zöngés 17,7 19,7

A különböző képzési helyű zöngésségi párokat összevetve a fonetikai cél
pontnak megfelelően a zöngés tagok átlagosan kisebb arányú zöngétlen rész
szel rendelkeztek, mint zöngétlen párjuk. Ezek az értékek a képzési hely 
függvényében eltérőek: hátsóbb helyzet esetében mind a zöngés, mind a zön
gétlen explozívák esetében emelkednek. Az átlagok közötti eltérés a képzési 
hely hátrább tolódásával csökken, de még a velárisok esetében is 80% feletti. 
Az átlagos zöngétlen rész arányával ellentétben az adatok szóródása a zön- 
gésfonéma-megvalósulások esetében fokozatosan nő, a zöngétlenek esetében 
pedig csökken a képzési hely hátrább tolódásával. Mindezeknek az oka nyil
vánvalóan a hátsóbb képzési hely okozta kisebb zár—glottisz terület, mivel a 
kisebb területen a nyomás hamarabb tud megemelkedni, így a zöngeképzésre 
hatni, ugyanakkor a beszélő a zöngés konszonánsok esetében feltehetően na
gyobb mértékben „igyekszik” a zöngét fenntartani. Ezzel függ össze várható
an a legnagyobb arányban a velárisoknál tapasztalt egyéb beszédhangként 
történt megvalósulás is.

Felmerül a kérdés, hogy milyen arányban különülnek el a zöngésségi pá
rok tagjai zöngétlen részük aránya alapján. A bilabiálisok esetében egy teljes 
időtartamában zöngésen megvalósult zöngétlen fonéma volt adatolható. Ettől 
az egy realizációtól eltekintve a két csoport nem mutatott átfedést, vagyis a 
többi megvalósulás elkülöníthető a mássalhangzó teljes képzése alatt megje
lenő zönge/zöngétlenség arányával. A többi képzési hely esetében már na
gyobb arányban mutattak átfedést a párok tagjai. Az alveolárisok esetében a 
zöngétlen fonémák realizációinak 66,7%-a, a zöngéseknek 73,3%-a volt el
különíthető, tehát nem esett a közös tartományha. A palatális mássalhangzók 
megvalósulásainak esetében a zöngétlenek 41,7%-a, a zöngéseknek pedig 
73,7%-a válik el a fonetikai zöngésség alapján. A velárisok esetében a zön
gétlenek 93,6%-a, a zöngéseknek pedig 89,6%-a volt elkülöníthető a zöngét
len rész aránya alapján. A palatális konszonánsok kivételével ismét megfi
gyelhető, hogy a képzési hely változásával összefüggésben változnak az érté
kek: a zöngés explozívák realizációi annál nagyobb mértékben esnek a zön
gétlenek megvalósulásának tartományába, minél hátrébb képzettek. Hasonló
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tendencia nem figyelhető meg a zöngétlenfonéma-realizációk esetében. Eb
ben az esetben nyilván a zönge fenntartásának, illetve megszüntetésének, 
mint képzési célnak az eltérése az ok. A palatálisok eltérő viselkedése felte
hetően képzési sajátosságaikkal magyarázható, miszerint az artikuláció során 
a zárképzésben részvevő nyelvterület nagyobb kiterjedésű, mint a többi exp
lozíva esetében. Ennek következtében jellemző lehet az azokénál hosszabb 
réses elem megjelenése (pl. Stevens 1998). Mindkét jellemző (nagyobb kép
zési felület és résesség) nehezíti a zönge fenntartását.

A zöngésségi oppozíció fenntartásának egyik másodlagos akusztikai kul
csaként a mássalhangzó időtartamát szokás említeni (vö. pl. Maddieson 1999) 
a zöngések esetében rövidebb, a zöngétlenek esetében hosszabb megvalósulás 
várható. Ennek oka az, hogy a rövidebb időtartam alatt könnyebb a zöngekép- 
zés fenntartása, hiszen kisebb mennyiségű levegő torlódik fel a glottisz felett. 
A 3. ábrán a vizsgált mássalhangzók realizációinak időtartama látható. Az 
egyes zöngésségi párok tagjai esetében eredményeink alapján is a zöngétlen 
fonémák megvalósulásai 14-30%-kal hosszabb átlagos időtartamban valósul
tak meg, mint a zöngétlenek. A zöngétlen bilabiális átlagosan 91,7 ms (átl. élt.: 
15,3 ms), a zöngés 74,2 ms-ban (átl. élt.: 8,9 ms) realizálódott. Az alveolárisok 
esetében a /t/  átlagosan 84,3 ms (átl. élt.: 13,9 ms), a/d/pedig 59,1 ms (átl. élt.:
10,1 ms) volt. A zöngétlen palatális átlagosan 93,8 ms (átl. élt.: 16,8 ms), a 
zöngés 68,2 ms (átl. élt.: 15,1 ms) volt. A velárisok közül azöngétlen fonémák 
realizáció átlagosan 73,7 ms-nyi (átl. élt.: 17,4 ms), a zöngések 63,1 ms-nyi 
(átl. élt.: 11,2 ms) időtartamban realizálódtak. Noha ezek az eltérések a várt 
eredményt mutatják, mégis -  ahogy az az ábrán is látható -  az egyes konszo- 
nánspárok tagjai nagymértékű átfedést mutatnak. A zöngés tagok főként a 
zöngétlenek tartamintervallumának alsóbb területein helyezkednek el, vagyis 
az időtartamuk alapján 0-8,3%-uk válik el a zöngétlen pár megvalósulásaitól 
időtartam alapján. Ugyanakkor a zöngétlen mássalhangzók esetében az idő
tartamok jóval magasabb értékeket is felvesznek, így 22,9-80,9%-uk esik a 
zöngés pár realizációinak időtartam-tartományán kívülre. Összességében ez 
az eltérés nem elegendő a párok tagjainak megkülönböztetéséhez, mindazo
náltal nem mond ellent a zönge fenntartási nehézségének és az időtartam fent 
említett összefüggésének.

A kérdéses mássalhangzót megelőző magánhangzó időtartamában fordított 
irányú eltérést tapasztaltak a világ nyelveiben (pl. Maddieson 1999). Ennek 
egy kiegyenlítődési tendencia az oka, hogy a hasonló hangsorok hasonló idő
tartamban realizálódjanak, ezért a mássalhangzó időtartam-különbségét a ma
gánhangzó időtartama kompenzálja: a zöngés mássalhangzó előtt hosszab
ban, a zöngétlen előtt rövidebben realizálódik a vokális általában. Erre a vál
tozóra azonban ellentmondásos eredmények is születtek, ami részben a más
salhangzó-időtartamok variabilitásával, részben pedig a választott mérési 
módszerekkel is magyarázható lehet. A mássalhangzó zöngésségének a meg
előző magánhangzó időtartamára gyakorolt hatását a jelen eredmények nem
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igazolják. Korábbi, a magyar nyelvre végzett kutatás eredménye megerősíti 
ezt a tendenciát (pl. Magdics 1966; Kassai 1979), míg más vizsgálatok (pl. 
Kovács 2000, 2002b; Olaszy 2002, 2006; Kohári 2010) alapján nem mutat
kozott egyértelmű tendencia, avagy egyes hangkörnyezetekben, illetve a 
mássalhangzó képzési módja szerint eltérést találtak. Megjegyzendő ugyan
akkor, hogy Olaszy és Kovács adatai a réshangzók esetében erősebb össze
függést mutattak, mint az explozívák esetében.

3. ábra
Az explozívarealizációk időtartama (ms)

A jelen vizsgálatban a bilabiális pár esetében a megelőző magánhangzó át
lagos időtartama (4. ábra) a zöngétlen konszonáns előtt 80,5 ms (átl. élt.:
16,2 ms), a zöngés előtt pedig 76,7 ms (átl. élt.: 12,1 ms). Hasonlóan az alve- 
olárisok esetében a zöngétlen előtt 87,2 ms (átl. élt.: 12,2 ms), a zöngés előtt 
pedig 83,5 ms (átl. élt.: 10,9 ms). Ezekben az esetekben tehát valamivel hosz- 
szabb a zöngétlen mássalhangzó előtt a magánhangzó. A veláris pár esetében 
lényegében nincs eltérés a két fonéma realizációit megelőző magánhangzók 
időtartamában -  zöngétlen: 89,2 ms (átl. élt.: 16,2 ms), zöngés: 86,2 ms (átl. 
élt.: 13,1 ms). A /j/ és a /c/ előtti magánhangzók ezekkel szemben a várt mó
don alakulnak; a zöngétlen előtt rövidebb, átl. 89,2 ms (átl. élt.: 11,0 ms), a 
zöngés előtt hosszabb, át!.: 95,2 ms (átl. élt. 11,0 ms) az időtartamuk.

A zönge lecsengése, a hangszalagrezgés leállása eshet a zárképzés előttre, 
vagyis a magánhangzó időtartamára előhehezetet eredményezve. A jelen 
vizsgálatban a hangszalagrezgés abszolút leállását elemeztük, a zöngeminő- 
ségtől függetlenül. A magánhangzó időtartamához arányított előhehezetessé- 
get az 5. ábrán szemléltetjük. A zöngésségi párok tagjai közötti artikulációs
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cél (hangszalagrezgés fenntartása szemben a zöngeképzés leállításával) ma
gyarázza, hogy a zöngés fonémák megvalósulásai előtti magánhangzók teljes 
idejében van hangszalagrezgés, míg néhány esetben a zöngétlenek előttiek
ben előfordul a zöngétlenedés. A zöngétlen bilabiális előtt 4 esetben (8,4%), 
az alveoláris előtt két esetben (4,2%), négy esetben a palatális előtt (8,4%). 
A veláris mássalhangzó előtt a többi képzési hellyel szemben jellemzőbb, 
40,4%-ban fordult elő. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a velárisok 
esetében jellemző, míg a többi képzési helyű zöngétlen explozíva esetében a 
magyar nyelvben nem jellemző a (zöngétlen) előhehezet megjelenése.

A fonéma 
zöngéssége
□ zöngétlen  
■ zöngés

4. ábra
A megelőző magánhangzó időtartama (ms) a vizsgált mássalhangzó képzési 

jegyeinek függvényében

Elemeztük a képzési hely és a zöngésség hatását a mássalhangzó és a meg
előző magánhangzó időtartamára és zöngétlen részének arányára. A statiszti
kai elemzést a többváltozós többtényezős varianciaanalízissel végeztük (Mul
tivariate ANOVA). A képzési hely önmagában minden jellemzőre szignifi
káns (p < 0,001) hatással volt, míg a fonematikus zöngésség a megelőző ma
gánhangzó időtartamának kivételével {p -  0,397), a mássalhangzó időtarta
mára és a magánhangzó és a mássalhangzó fonetikai zöngésségére gyakorolt 
hatást (p < 0,001). A két tényező együttes hatása a mássalhangzó időtartamá
ban (p = 0,001), a magánhangzó időtartamában (p = 0,025) és fonetikai zön
gésségében (p < 0,001) jelent meg. A kettő együttes hatása a mássalhangzó 
fonetikai zöngésségében nem volt szignifikáns [p = 0,090). Ennek oka felte
hetően a palatális konszonánsok fentebb leírt eltérő viselkedése. Elemeztük,
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hogy az egyes beszélők ejtésében található-e eltérés a fenti tényezők tekinte
tében. A beszélő artikulációs jellegzetességei a magánhangzó jellemzőire 
nem (időtartam: p - 0,108; ill. fonetikai zöngésség: p  = 0,263), míg a mással
hangzó megvalósulásaira gyakorolt jelentős hatást (időtartam: p = 0,032; ill. 
fonetikai zöngésség: p < 0,001). A felállított vizsgálati modellel az adatok 
83,8%-a magyarázható.

A fonéma 
zöngéssége
L ] zöngétlen 
B zö n g és

bilabiális | palatális
alveoláris veláris

A fonéma képzési helye

5. ábra
A megelőző magánhangzó zöngétlen részének aránya (%)

A 6. ábra a zárszakasz zöngétlen részének arányát és a VOT-értékek össze
függését mutatja (nem teljes időtartamában zöngés megvalósulás esetén a fel
pattanás és a zönge újbóli megindulása közötti időtartamot tekintettük VOT- 
nek, akkor is ha a zárfeloldás alatt szakadt meg a zöngeképzés). Ezt az elem
zést a legalább egy adatolható felpattanással rendelkező, explozívaként reali
zálódott mássalhangzókon végeztük csak el. Több zárfelpattanás esetén 
Fuchs 2005-ös munkája alapján a legintenzívebb felpattanást tekintettük a zár 
feloldásának. A zárszakasz és a teljes mássalhangzó időtartamának fonetikai 
zöngéssége között nyilvánvalóan erős korrelációt várhatunk, hiszen a zár fel
oldása lényegében a felpattanást takarja, míg a zárszakasz teszi ki a mással
hangzó időtartamának jelentős részét. Ugyanakkor a két tényező külön történő 
elemzését indokolja, hogy többszöri felpattanás esetén a legintenzívebb felpat
tanás nem minden esetben az első, továbbá hogy a képzési hely függvényében 
megjelen(het)ő réses képzési szakasz mértéke is változó, amely főként a pala
tálisok esetében gyakori és hosszabb (vö. pl. Shadle 1999; magyarra pl. Ko
vács 2002a). További eltérést okozhat, hogy a palatálisok esetében a réses 
elem alatt megindulhat a követő magánhangzóhoz a zöngeképzés. (A zársza
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kasz és a teljes mássalhangzó zöngétlen részének arányának korrelációjára a r  
együttható 0,795-0,989 között változott a képzési hely függvényében; p  min
den esetben kisebb volt, mint 0,001.)

A bilabiális explozívák esetében összesen 6 alkalommal (a 46 felpattanó 
realizációból 13,0%) találtunk zöngétlenedést. A teljes időtartamukban zön
gés esetekben a VÖT -83,1 és -51,2  ms között változott, (átlag: -69,9 ms; átl. 
élt.: 7,6 ms). Emellett egy olyan realizáció jelent meg, ahol a zönge a zársza
kasz teljes zöngéssége ellenére a zár feloldása során leállt. Ebben az esetben a 
zönge újbóli indulásáig 7,7 ms telt el. Azok a zöngésfonéma-megvalósulások, 
melyek időtartamuk egy részében zöngétlenedtek, 0,5-19,8%-nyi zöngétlen 
részt mutattak (átlag: 7,8%; átl. élt.: 7,0%). Ezen realizációk VOT-értékét a 
felpattanás után újra meginduló zönge kezdetéig mértük. 7,3-21,0 ms-os zön- 
gekezdési időt adatoltunk. A zöngétlen explozíva felpattanózárhang-realizá
ciói esetében egy alkalommal találtunk lényegében a zár teljes tartama alatt 
zöngeképzést (összesen 47 előfordulásból). Ebben az esetben nyilván a hang- 
környezet okozta a passzív zöngefenntartást (VÖT = -88,5 ms). Összesen 8 
(17,0%) megvalósulás esetében adatoltunk teljesen zöngétlen zárszakaszt. 
Ezekben az esetekben 12,7-22,0 ms volt a VÖT. A fennmaradó esetek 33,7- 
93,8%-ában volt zöngétlen a zárszakasz (átl.: 75,8%; átl. élt.: 16,2%). Ezen 
esetekben a VÖT 4,2 és 50,4 ms között szóródott (átl.: 17,4 ms; átl. élt.:
10,8 ms). Összegzésként elmondható, hogy a bilabiális explozívák esetében a 
felpattanó zárhangként realizálódott beszédhangok a zárszakaszuk zöngétlen 
részének aránya alapján lényegében nem mutatnak átfedést.

Az alveoláris explozívák felpattanó zárhangként történt realizációi a kö
vetkező eloszlást mutatták a zárszakasz zöngéssége és a VÖT alapján. A zön
gés fonéma megvalósulásai 75,6%-ukban (34 eset a 45-ből) teljes zárszaka
szuk alatt zöngések voltak. Ezen konszonánsmegvalósulások esetében három 
esetben (a 34 esetnek 8,8%-a) állt le a zönge a zár feloldása alatt. Ezen ese
tekben 15,0-24,5 ms telt el a zönge újraindulásáig. A többi teljes zárszakasza 
alatt zöngés felpattanó zárhang esetében -64,8— 27,7 ms-nyi VOT-t adatol
tunk. Ez átlagosan -51,7 ms-os zöngekezdési időt jelent (átl. élt. 34,2 ms). 
A részben zöngétlenedett megvalósulások esetében 1,7-55,1%-ban zöngétle- 
nedett zárszakaszt adatoltunk (átl.: 15,5%; átl. élt.: 17,2%). A zönge újbóli 
megindulása 10,0-35,8 ms alatt történt meg, ami átlagosan 18,8 ms-nyi (átl. 
élt.: 8,8 ms) VOT-t jelent. A /t/  felpattanó zárhangként történt megvalósulása
inak esetében (összesen 48 eset) 12 teljesen zöngétlen zárszakasszal rendelke
ző beszédhangot adatoltunk. Ezekben a realizációkban a VÖT 8,7-34,9 ms 
közötti értéket, átlagosan 20,6 ms-ot (átl. élt.: 8,1 ms) vett fel. A további ese
tekben a zárszakasz 37,3-96,6%-ában volt zöngétlen (átlag: 66,5%; átl. élt.: 
17,7%). A zöngekezdési idő 12,9-45,0 ms között, átlagosan 25,7 ms-os érté
ket mutatott (átl. élt.: 8,7 ms). Összegezve a pár két tagjának adatait elmond
ható, hogy a zárszakasz zöngéssége alapján találtunk átfedést a zöngés és a 
zöngétlen fonémák ilyen realizációi között a 37-55%-nyi zöngétlen zársza
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kasz intervallumában. Ugyanebben az intervallumban összesen két /d/- 
realizációt (4,4%), de 14 darab, azaz 29,2%-nyi /t/-megvalósulást találtunk. 
Ezekben az esetekben a zöngétlen fonéma 17,1-43,6 ms-os, a zöngés pedig
23,9 és 29,9 ms-os VOT-vel valósult meg; tehát ugyancsak azonos tarto
mányban.
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6. ábra
A mássalhangzó zárszakaszának és a VOT-jének összefüggése

A /}/ és /c/ megvalósulásainak esetében a következő eredményeket kaptuk. 
A zöngés pár felpattanó zárhangként történő megvalósulásainak 63,89%-a 
volt teljes zárszakasza alatt zöngés (23 előfordulás). Ezek közül négy esetben 
(17,4%) állt le a zöngeképzés a zár feloldása alatt. Ekkor a zönge újbóli indu
lása 11,20-34,07 ms alatt történt meg. A többi esetben a VÖT -72,6— 21,6 ms 
között, átlagosan -44,2 ms (átl. élt.: 13,8 ms) volt. A zöngés palatális explo- 
zívák esetében a részleges zöngétlenedés a zárszakasz időtartamának 2,0-
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88,4%-át érintette (átl.: 15,0%; átl. élt.: 22,8%). A 88,4%-os érték magasan 
kiugró adat, egy esetben fordult elő, míg a következő legmagasabb arány 
23,2%. Ezekben a megvalósulásokban a VÖT 11,6 és 49,6 ms közötti tarto
mányban jelent meg, átlagosan 29,1 ms-ban (átl. élt.: 11,7 ms). A /c/ esetében 
a 41 felpattanózárhang-realizációból 13 esetben (31,7%) adatoltunk teljes tar
tamában zöngétlen zárszakaszt. A VÖT ezekben az esetekben 31,3-62,7 ms 
közötti tartományban jelent meg, átlagosan 48,7 ms-ban (átl. élt.: 9,3 ms). 
A csak részben zöngétlen zárszakaszt mutató megvalósulások a következő ér
tékeket mutatták. A zöngétlen rész 24,6-91,7% közötti értéket mutatott, átla
gosan 57,9%-ot (átl. élt.: 21,0%). A zöngekezdési idő értéke 29,1 és 73,5 ms 
között alakult (áüag: 48,6 ms; átl. élt.: 11,4 ms). Összegezve az adatokat (az 
egy 88% fölötti zöngétlen zárszakasszal megvalósult /_}/-1 nem figyelembe vé
ve) ez a palatális explozívapár sem realizálódott azonos értéktartományban.

A zöngés veláris explozíva 40 felpattanó zárhangként történő megvalósu
lásának 40,0%-a (16 előfordulás) volt teljes zárszakasza alatt zöngés. Ezek 
közül összesen egy esetben állt le a zöngeképzés a zár feloldása alatt, ekkor 
annak újraindulása 15,8 ms-mal a zár feloldásának kezdete után történt. 
A többi esetben -67,0— 38,7 ms közötti, átlagosan -52,5 ms-os VOT-t ada
toltunk (átl. élt.: 9,4 ms). A többi esetben a zárszakasz 2,5-52,5%-a volt zön
gétlen. Ez átlagosan 16,64%-ot jelent (átl. élt.: 13,4%). A zár feloldásának 
kezdete és a zönge újbóli indulása között eltelt idő ezekben az esetekben 9,8-
61,9 ms (átl.: 24,2 ms; átl. élt.: 12,1 ms). A /k/ esetében az összesen 43 
felpattanózárhang-realizációból 26-szor (60,5%) fordult elő teljesen zöngét
len zárszakasszal rendelkező beszédhang. A VÖT ezen megvalósulásokban
17.4 és 61,5 ms között, átlagosan 39,4 ms hosszúságú volt (átl. élt.: 11,8 ms). 
A további előfordulások zárszakaszának 43,7-98,0%-nyi időtartama (átl.: 
77,6%; átl. élt.: 15,8%) volt zöngétlen. Ezekben az esetekben a VÖT 26,5- 
57,6 ms közötti értéket mutatott (átl.: 39,7 ms; átl. élt.: 8,2 ms).Összegezve 
az eredményeket lényegében a 43,5-53,0%-os zöngétlen zárszakasszal meg
valósult veláris explozívák között találtunk átfedést. Ez összesen egy zöngés- 
és három zöngétlenexplozíva-realizációt jelent a jelen vizsgálatban. Ezeknek 
a megvalósulásoknak a zöngekezdési ideje azonban eltérő tartományt mutat:
23.4 ms, illetve 30,8-43,8 ms.

Következtetések
A jelen kutatás a magyar intervokális explozívákat elemezte a zöngésségi 

oppozíció függvényében. A vizsgált fonetikai jegyek között a mássalhangzó 
zöngéssége, időtartama, valamint a megelőző magánhangzó időtartama és az 
esetlegesen megjelenő zöngétlen előhehezet aránya szerepeltek.

Az eredmények azt mutatták, hogy az explozívarealizácók teljes időtarta
muk, illetve zárszakaszuk zöngés részének aránya alapján jól elkülönülnek. 
Csak kevés olyan realizációt adatoltunk, amelyek esetében a zöngés fonéma 
részben vagy teljesen zöngétlenedett realizációja, illetve a zöngétlen fonéma
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megvalósulás zöngésségének aránya azonos tartományba esett. Ugyanakkor a 
képzési hely hatással volt a párok elkülöníthetőségére.

A vizsgált lehetséges másodlagos kulcsok közül a mássalhangzók időtar
tama részben eltért a fonémapárok megvalósulásaiban, azonban ez leginkább 
azt jelentette, hogy a zöngésfonéma-realizációk rövidebb időtartamban, a 
zöngétleneké azonban nagyobb tartományban jelentek meg, de a két tarto
mány között nagy (néhol teljes) egybeesést tapasztalhattunk (a képzési hely 
függvényében).

A megelőző magánhangzóban várt időtartam-eltérés nem, a vokális zön- 
gétlenedése, vagyis az előhehezet megjelenése pedig csak a veláris konszo- 
nánsok esetében jelent meg. Ezek tehát a zöngésségi párok megkülönbözteté
sét nem támogatták.

A VÖT és a zárszakasz zöngétlenedésének összefüggései alapján az egyes 
zöngésségi párok tagjai viszonylag jó arányban voltak elkülöníthetők.

Az eredmények részben alkalmazkodnak az univerzálisnak (illetve az elő- 
zöngés-nem aspirált explozívakat szembeállító nyelvekre jellemzőnek) tekin
tett paraméterekhez. A mássalhangzó időtartama és zöngésségének aránya, il
letve ezek összefüggése a képzési hellyel a várt eredményeket mutatta. Hason
lóan alakult a zöngekezdési idő is. A megelőző magánhangzó időtartama 
azonban lényegében nem mutatott eltérést a zöngésségi párok tagjai között. 
Ennek oka részben a vizsgált helyzet is lehet. Bárkányi-Kiss (2010) kimutat
ták, hogy a szó belseji, kisebb arányú zöngétlenedést eredményező helyzetben 
a spiránsok előtti magánhangzó időtartama kevésbé tér el a zöngés és a zöngét
len fonémák realizációi esetében, mint abszolút szóvégi helyzet esetében.
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