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MAGÁNHANGZÓ-ID ŐTARTAM 
A KÖVET Ő MÁSSALHANGZÓ 

ZÖNGÉSSÉGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN 

Gráczi Tekla Etelka 

Bevezetés 
Beszédünk során az egyes fonémák képzési jegyei hatnak egymásra, az így 

létrejövő beszédhangok ezért fonetikai környezetükkel kölcsönhatásban más-
más módon, kisebb-nagyobb eltérésekkel realizálódnak (Gósy 2004). Vi-
szonylag univerzális sajátosságként szokás említeni, hogy a magánhangzók 
időtartama a zöngés mássalhangzók előtt hosszabb, mint a zöngétlenek előtt. 
Az egyes nyelvek között ugyanakkor kisebb-nagyobb eltéréssel érvényes ez a 
tendencia, angolban találták a legerősebbnek (Maddieson 1997). A magyar 
nyelven végzett eddigi vizsgálatok azt mutatták, hogy a hatás megjelenése 
függ a magánhangzótól magától és a követő mássalhangzótól is (vö. pl. 
Olaszy 2000; Kovács 2002; Bárkányi–Kiss 2009; Gráczi 2012). A kutatások 
ugyanakkor többségében kevés (gyakran egy-egy) beszélő elemzésével ké-
szültek, így általános megállapítás levonásához további vizsgálatok szüksé-
gesek. 

Feltételezett magyarázatok 
A jelenség hátterében több magyarázatot is feltételeznek (összefoglalóan 

Maddieson 1997). Az egyik az artikuláció és az aerodinamika összefüggései-
re épít, miszerint a zöngétlen obstruensek képzése alatt nagyobb az intraorális 
nyomás (a hangszalagok felőli szabad levegőáramlás következtében), ezért 
feszesebb, intenzívebb akadályképzést feltételeznek ezeknél. Az elmélet sze-
rint ehhez gyorsabb mozgás szükséges, ami miatt a célt előbb érik el a be-
szédképző szervek, azaz a magánhangzóból a mássalhangzóba való átállás 
előbb történik meg a zöngétlenek esetében (Chen 1970). Ennek az elképze-
lésnek több kutatás eredménye is ellentmond, legalábbis egyedüli érvényes-
ségét cáfolja. Egyrészt a homorgán szonor mássalhangzók is hosszabbak a 
zöngés mássalhangzó előtt (pl. nt, nd; Raphael et al. 1975). Másrészt felpat-
tanók esetében azt találták, hogy nem csak előbb kezdődik a zárképzés, ha-
nem a zár felnyílása is később kezdődik (Dunn 1993), emiatt nagyobb az op-
pozícióban álló mássalhangzók időtartamának eltérése, mint a megelőző ma-
gánhangzóké. 

Maddieson (1997) másik magyarázatként felveti, hogy a hasonló hangso-
rok időtartamának kiegyenlítése is magyarázhatja a rövidebb mássalhangzó 
előtti hosszabb hangzóképzést. 
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A percepció hatása kétféle elmélet alapján is felmerül. Javkin (1976) felté-
telezi, hogy a zöngének a mássalhangzó ideje alatti további fennmaradása a 
percepcióban a magánhangzó hosszabb észleletét kelti, aminek következté-
ben a nyelvelsajátítás során ezt követendő időtartam-különbségként sajátítjuk 
el. Más elmélet szerint a hosszabb magánhangzó-időtartam hatására a más-
salhangzót rövidebbnek észleljük, azaz a zöngés párokat megelőző hangzók 
eltérése a kontraszt kiemelését célozza. 

Feltehetően az egyes magyarázatok közül nem egy, hanem azok együtt, 
kölcsönhatásban okozzák a kérdéses időtartam-mintázatot. 

Korábbi eredmények magyar nyelvre 
Magdics (1966) és Kassai (1979) eredményei szerint a magánhangzók idő-

tartama hosszabb zöngés mássalhangzók, mint zöngétlen párjuk előtt. Olaszy 
(2000) néhány kivételt talált. Az e felpattanók előtt nem követte ezt a tenden-
ciát, és az ö is kivételként jelent meg. Az a és az u esetében találta a legna-
gyobb hatást. A réshangok előtt nagyobb eltérést talált, mint a felpattanók 
esetében. Ez utóbbit Kovács (2002) is igazolta, de kiemelte, hogy a megelőző 
hangzó is jelentős hatást gyakorol. Kohári (2010) ugyancsak talált a magán-
hangzó és a mássalhangzó jegyei alapján is eltérést a tendencia érvényesülé-
sében: az ö és ü esetében explozívák előtt, az o pedig az alveoláris réshang-
párral alkotott kapcsolatban nem követte azt. 

Bárkányi és Kiss (2009) vizsgálatában két magánhangzót és két réshang-
párt elemzett. A mássalhangzó szó végi helyzetében az é sz és z előtt jól elkü-
löníthető volt az egyes beszélők ejtésében, az á időtartamában s és zs előtt 
nagyobbak voltak az időtartamszórásban az átfedések az egyes beszélők ejté-
sében. A mássalhangzópár időtartama nagyobb eltérést mutatott mindkét 
esetben, de jellemőzen azon beszélőknél, akiknél kisebb volt az eltérés a V-
időtartamban, a C-ében is. A szó belseji helyzetben az é kisebb szóródást és 
magasabb átlagot mutatott a z előtt, de teljes tartománya a sz előtti vokális 
időtartamának tartományával átfedett, egy beszélő ejtésében pedig ellentétes 
tendenciát adatoltak. Az á három beszélőnél egyértelműen mutatta a várt ten-
denciát, a másik három esetében változó módon eltért ettől. Ebben a pozíció-
ban a konszonáns időtartama is nagyobb átfedéseket mutatott, de a tendencia 
egyértelmű volt a legtöbb beszélőnél. 

Gráczi (2012) vizsgálatában az a magánhangzót elemezte a fonetikai hely-
zet függvényében. A magánhangzók időtartama az explozívák előtt csak ab-
szolút szóvégen a bilabiális és a veláris pár előtt mutatott eltérést, a réshang-
ok esetében a Calal hangsorban mindhárom pár előtt, szó belseji (laCal) 
helyzetben csak a posztalveoláris előtt, szó végi helyzetekben pedig a 
szibilánsok előtt követte a tendenciát. A magánhangzók közötti eltérést szó 
belsejében három vokális időtartamán elemezte (a, i, u; lVCVl hangsorban). 
A réshangok előtt az a csak a posztalveolárisok előtt, a két másik magán-
hangzó mindhárom pár előtt követte a tendenciát, az explozívák előtt nem 
volt kimutatható szignifikáns eltérés. 
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Összegezve azt mondhatjuk, hogy a hatást nem minden tanulmány mutatta 
ki egyértelműen, amelyek igen, azokban is jellemzően néhány magánhangzó 
és/vagy a mássalhangzó eltért attól, illetve a fonetikai helyzet alapján is vál-
toztak az eredmények. Ennek hátterében több okot is feltételezhetünk. Az 
egyik, hogy nem minden vizsgálat készült minimálpárok alkalmazásával, 
ezért a későbbiekben a hangkörnyezet szerepe is elemzendő. Másrészt szó 
végi pozícióban, főleg abszolút szó végiben jelentősebb a neutralizálódás a 
fonetikai zöngésségben, ezért feltételezhető, hogy ha a magánhangzó-időtar-
tam alakulásának (egyik) meghatározója a percepció segítése, akkor a más-
salhangzó fonetikai zöngésségének megtartására kedvezőtlenebb helyzetek-
ben a vokális kiemeltebb szerepet játszik, így a kérdéses hatás is erőteljesebb 
(Bárkányi–Kiss 2009). Ezt alátámaszthatja az is, hogy az explozívák esetében 
kisebb arányú és ritkább a zöngétlenedés, de hangsor végén jelentős, és hogy 
általában szóvégen a C-időtartam is erőteljesebben eltér. Ugyanakkor az idő-
tartamok eltérése az explozívák esetében is nagyobb szóvégen. Az egyes be-
szédhangok eltérően érintettek a hangsor végi nyúlásban (pl. Gráczi 2012). 

Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a hangsorbeli helyzettel a szótag 
szerkezete, esetleg a magánhangzó hangsorbeli egyéb jellemzői is (első vs. 
többedik szótag) is megváltozhatnak. A hangsúlyos és hangsúlytalan szóta-
gok összevetése ellentétes eredményeket hozott korábban (pl. Magdics 1966; 
Kassai 1982), spontán beszédben igazolták a magánhangzó hosszabb voltát 
első szótagban (Gósy–Beke 2010). Az egyes nyelvekben a hangsor végi 
nyújtás nem azonos elemszámig hat előre, magyarra még pontos adatok nin-
csenek. Kérdés, hogy hány szegmensig hat, és ez befolyásolhatja-e és hogyan 
az egyes elemzett pozíciókat (Fletcher 2010). A vizsgált magánhangzó az 
elemzésekben állhatott (C)V szótagban a hangsorbeli helyzetekben, míg szó-
végen szükségszerűen CVC-ben állt. Felvethetjük kérdésként a mássalhangzó 
hatókörét a szótag függvényében. 

Magyarázatként felvethető, hogy a magánhangzó valamely jellemzőjével 
függ össze a tendenciának ellentmondó eredmények előfordulása. Kérdés 
például, hogy a hosszúsági oppozíció megőrzése végett korlátozott lehet-e az 
időtartamok változékonysága (vö. Keating 1984 felvetését a lengyelre). Az 
egyes vizsgálatokban középső vagy alsóbb nyelvállásfokú magánhangzók 
„sértették meg” a tendenciát, ugyanakkor az a és e esetében kevésbé releváns 
az időtartam szerepe a megkülönböztetésben. A kvantitásbeli párok spontán 
beszédben minden esetben eltértek, a hangkörnyezettől függetlenül – Gósy–
Beke 2010; más vizsgálatokban megkérdőjeleződött az időtartam szerepe (pl. 
Mády–Reichel 2007). Mindkét eredmény ellentmond a fenti feltételezésnek, 
az azonban figyelembe veendő, hogy milyen mértékűek a hosszúsági párok 
időtartamának átfedései és a mássalhangzó hatása. Ugyanakkor az egyes be-
szédhangok észlelését hangkörnyezetben sajátítjuk el, így a hangkörnyezetre 
jellemző tendenciák szerint kódolódik az akusztikai lenyomat (Ohala 1983). 
A vokálisok artikulációs konfigurációjuk következtében jellemző időtartam-
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beli sorrendbe állíthatóak (van Santen 1992), a legrövidebbek kevésbé nyom-
hatóak össze (Nooteboom 1997). Ismét ellentmond ennek a lehetséges ma-
gyarázatnak, hogy az i és u a legtöbb tanulmányban követte az elvárt tenden-
ciát, amennyiben a kérdéses hatás hátterében nem nyúlást feltételezünk. 
Ugyanakkor a követő mássalhangzók képzési helye alapján is található elté-
rés, nem csak a magánhangzók képzési jegyei mentén, tehát a fonetikai távol-
ság hatása feltételezhető. Az artikulációs pontok közötti váltás időzítése és 
aerodinamikai tényezők is szerepet játszhatnak az eredményekben. A magán-
hangzó konfigurációjából a mássalhangzóéba történő átállás folyamatos, a 
szupraglottális és a glottális mozzanatok időzítése eltér a zöngésségi párok 
között. A zöngés képzés során a cél a zöngét és a zárat/zörejt egyszerre ké-
pezni, az explozívák ejtésében legfeljebb a szájüregi nyomás miatt áll le a 
zönge, a beszélő kompenzációs stratégiákat alkalmaz(hat) a fenntartás érde-
kében (Ladefoged–Maddieson 1996). Ezzel szemben a réshangok esetében a 
zönge képzése során alacsonyabb a szájüregbe érkező légáram, így a frikatíva 
nem lehet elég intenzív (Stevens 1998), ezért a zönge „zavaró”, nagyobb a 
zöngétlenedés aránya és valószínűsége. Zöngétlen képzés során az explozí-
vák ejtésekor nem a zönge mielőbbi leállítása az artikulációs cél, hanem a 
fenn nem tartása (= passive devoicing; Ladefoged–Maddieson 1996) a frika-
tívákkal szemben, ahol a zönge mielőbbi leállítása a cél (= active devoicing; 
Stevens 1998). A magánhangzó létrehozásához alacsony szájüregi nyomás és 
a zönge jelenléte szükséges. Az egyes vokálisok konfigurációjából az egyes 
konszonánsokhoz való átmenethez eltérő „hosszúságú” utat tesznek meg a 
képzőszervek, ezért a különböző hangzók létrehozásához szükséges aerodi-
namikai feltételek eltérő időzítéssel épülhetnek le és állhatnak fel. Mindezek 
mellett az a lehetőség is felmerül, hogy a beszéd- és artikulációs tempót nem 
kontrollálják az egyes kísérletek, és így az egyes hangsorok közötti eltérések 
esetleg lehetnek olyan mértékűek, hogy elfedik a magánhangzók egyes hely-
zetek közötti eltérését. Bárkányi és Kiss (2009) vizsgálatában is jellemző, 
hogy a V : C időtartamarányok jobban elkülönülnek a zöngésségi párok előtt, 
mint a magánhangzó-időtartamok. Meg kell azonban jegyezni, hogy a más-
salhangzók időtartama az arányítás nélkül is konzekvensebb eredményeket 
mutatott – ahogyan azt korábban is említettük. 

A jelen kísérletet előtanulmánynak szánjuk, első lépésnek a feltételezhető 
magyarázatok elemzésében. Két mássalhangzópárt vizsgáltunk, az alveoláris 
explozívákat és réshangokat. Főbb kérdéseink, hogy (i) mely magánhangzók 
esetében érvényesül a tendencia, hogy a zöngésségi oppozíciót alkotó más-
salhangzópárok zöngés tagja előtt hosszabb időtartamban valósulnak meg, 
mint a zöngétlen előtt? (ii) Milyen szerepe van a képzési módnak? (iii) Mi-
lyen hatással van a hangsorbeli pozíció? (iv) Mennyiben beszélőfüggő a ten-
dencia megjelenése? 
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Kísérleti személyek, anyag és módszer 
A kérdések megválaszolásához 6 adatközlő [3 nő (n1, n2, n3) és 3 férfi (f1, 

f2 és f3)] ejtésében rögzítettünk olvasott mondatokat. A beszélők a budapesti 
köznyelvet beszélik, sem hallási, sem beszédhibájuk nem ismert. Életkoruk 
24 és 30 év között volt. 

A felolvasandó anyagban a 14 magyar köznyelvi magánhangzó szerepelt a 
/d t z s/ előtti megelőző helyzetben, utolsó és utolsó előtti szótagban. Töre-
kedtünk arra, hogy (i) a célszavak két szótagúak legyenek, (ii) a vizsgált ma-
gánhangzó előtti fonéma azonos legyen az azonos képzésmódú mássalhang-
zók előtt (lehetőleg minimálpárt alkossanak a célszavak), illetve (iii) hogy a 
zöngésségi párok tagjai esetében a hordozó mondat prozódiailag hasonló 
szerkezetű és azonos szótagszámú legyen. Az adott helyzetben ritkább hang-
kapcsolatok esetében néhányszor szükséges volt az első két ponttól eltérő 
szópárokat alkalmazni (pl. iszom-izom, csúszás-húzás), esetleg logatomokat 
használni (pl. bűz-BŰSz, sóz-SÓSz). Ez utóbbiak esetében úgy instruáltuk az 
adatközlőket, hogy lesz néhány mondatban egy-egy társaságról is szó, pl. a 
Svájci Órások Szövetségéről. A mondatokat randomizált sorrendben három-
szor olvasták fel az adatközlők. Beszélőnként 336, összesen pedig 2016 
mondatot rögzítettünk. A felolvasásokat csendesített szobában AT–4040 mik-
rofonnal számítógépre rögzítettük. Az adatközlők annyiszor állhattak meg 
pihenni, ahányszor szükségét érezték. 

A magánhangzók és a követő mássalhangzók időtartamát, valamint azok 
arányát elemeztük (1. ábra). A magánhangzó második formánsának megindu-
lását és lecsengését vettük figyelembe. A méréseket a Praat 5.3 szoftverrel 
(Boersma–Weenink 2013) végeztük. 

Eredmények 
Az egyes magánhangzók időtartama a kétszer négy elemzett környezetben 

változatosan alakult (2. ábra). Az elvárt mintázatot, miszerint a mássalhang-
zópárok zöngés tagja előtt hosszabb, a zöngétlen előtt rövidebb ugyanazon 
magánhangzó időtartama, viszonylag kevés esetben követték az adatok. Az 
átlagos időtartamok között a független mintás t-próba alapján az explozívák 
előtt utolsó szótagban hat (í, ó, ö, ő, ü, ű), az utolsó előttiben öt (é, í, ö, ő, ű) 
magánhangzó követte a várt tendenciát. A frikatívák előtt az utolsó szótagban 
tizenegy (a, á, e, é, i, í, o, ő, u, ü, ű), az utolsó előttiben nyolc (á, e, é, i, ó, ö, 
ú, ű) esetben találtunk ilyen eltérést. A felpattanókat megelőző pozíciókban 
az utolsó előtti szótagban az o nem szignifikáns (19,1%), az utolsóban az i 
időtartama szignifikánsan (24,5%) a zöngétlen konszonáns előtt volt hosz-
szabb. 
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2. ábra 

A magánhangzók időtartama az utolsó előtti szótagban (fent) és az utolsó 
szótagban (lent) a négy mássalhangzó előtt 

Az összes beszélő ejtésének közös vizsgálatában tehát az állapítható meg, 
hogy a két képzési mód közül a réshangok esetében nagyobb mértékben jel-
lemző a várt tendencia megjelenése, illetve hogy az utolsó előtti szótagban 
több vokális követi azt. A képzési módok között ez az eltérés várható a ko-
rábbi, magyar mássalhangzókra vonatkozó irodalom eredményei alapján, mi-
vel a réshangok gyakrabban és nagyobb arányban zöngétlenednek, és ezzel 
párhuzamosan a mássalhangzók időtartama is nagyobb mértékben követi a 
várt tendenciát, miszerint a zöngés konszonáns rövidebb zöngétlen párjánál. 
A szótagok helyzete alapján kapott eredmények ugyancsak megfelelnek a ko-
rábbi adatoknak a mássalhangzók zöngésségi és időtartam-eredményeiről. 
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A jelen vizsgálatban a zöngés mássalhangzók átlagos időtartama minden 
magánhangzót követő helyzetben szó belsejében 19,4–36,4%-kal, szóvégen 
24,9–48,1%-kal rövidebb volt, mint zöngétlen párjuké. Az eltérés a független 
mintás t-próba szerint minden esetben szignifikáns volt. A magánhangzó és a 
mássalhangzó időtartamának arányát vizsgálva minden zöngésségi pár tagjai 
között 17–66% eltérés tapasztalható. A független mintás t-próba szerint az 
utolsó szótagban az -od/-ot, az utolsó előttiben az -id-/-it- esetében nem, a 
többi hangkapcsolatban szignifikáns az eltérés. A veláris magánhangzó ese-
tében a két mondat csak egy fonémában tért el (A kutya érzi a sza-
god/szagot.), a palatális esetében azonban a mondatok jobban eltértek (Ez a 
kóla nem is hideg./Elvesztett már minden hitet.). Mivel nagyobb eltérés több 
mondatpárnál is előfordult, ezt csak egyik okként feltételezhetjük a jelenség 
hátterében. 

Az egyes adatközlők ejtését külön-külön elemezve nagy beszélők közötti 
eltéréseket kaptunk (3. ábra). Az adatközlők száma természetesen nem teszi 
lehetővé, hogy ezen variabilitás alapján végleges következtetést vonhassunk 
le, azonban a nagy különbségek létezésére felhívja a figyelmet, illetve a jelen 
adatok értelmezéséhez elengedhetetlen az elemzésük. A vizsgálat során azo-
kat a magánhangzókat tekintettük a várt tendenciát követőnek, amelyek ese-
tében a beszélő ejtéseinek a zöngétlen mássalhangzó előtti átlagos magán-
hangzó-időtartam legalább a 10%-kal alacsonyabb volt, mint a zöngés előtt, 
ennek ellentmondónak pedig azokat, amelyeknél ez az érték legalább 10% 
magasabb volt a zöngés konszonáns előtti értékátlagnál, tehát az eltérés 
−10% vagy annál kisebb volt. Az utolsó szótagban csak egy beszélőnél volt 
több mint a magánhangzók fele (8) hosszabb a zöngés felpattanó előtt, mint a 
zöngétlen előtt, míg a réshangok esetében öt beszélőnél. Legalább egy olyan 
magánhangzót négy beszélőnél találtunk a felpattanók esetében, ahol a várt 
eltérés fordítottja jelentkezett, a réshangoknál pedig egy beszélőnél (f2), aki-
nek az ejtésében az explozívák esetében is gyakoribb volt ez a jelenség. Az 
utolsó előtti szótagban a réshangok előtti magánhangzókra ismét azt az ered-
ményt kaptuk, hogy a hatból öt beszélő ejtésében követte legalább nyolc a 
várt tendenciát, az egy beszélő (n3), akinél nem haladta meg az 50%-ot, eltért 
az utolsó szótagnál hasonló eredményt adó beszélőtől (f2). Nem volt olyan 
beszélő, akinek a produkciójában legalább nyolc magánhangzó követte a ten-
denciát az explozívák előtt. Ebben a pozícióban minden beszélő ejtésében 
volt olyan magánhangzó, amelyik jellemzően hosszabb volt a zöngétlen exp-
lozíva előtt, mint a zöngés előtt; a réshangok esetében pedig ez csak a három 
férfira volt jellemző. 

Az adatok tehát ismét igazolják a képzési módok között és a fonetikai 
helyzetek közötti eltérést. A beszélők közötti variabilitás ezen tényezőkkel 
együttesen jelenik meg. 

A mássalhangzók időtartamát a fenti módon elemezve kevesebb esetben 
találtunk saját zöngétlen párjánál hosszabb zöngés mássalhangzót. Ezen ese-
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tekben is megállapítható volt a beszélők közötti eltérés. Egy nőnél (n3) és 
mindhárom férfinál megjelent a tendenciát nem követő mássalhangzó. Míg a 
nő esetében az -iz#/-isz# hangsorok ejtése, addig a férfiaknál gyakrabban a     
-Vd#/-Vt# hangsoroké mutatott hosszabb zöngés mássalhangzót. Ebben az 
esetben is f2 produkciója tér el leginkább az elvárttól. Míg f1 két, f3 három 
szó végi fonémapár megvalósításában, addig f2 hat szó végi és két szó belseji 
konszonáns esetében ejtette rövidebben a tag zöngétlen párját. Nem találtunk 
olyan összefüggést, hogy ha egy adott magánhangzó nem követte a beszélő 
ejtésében a várt tendenciát, akkor az azt követő mássalhangzók sem, avagy 
fordítva. Tehát nem az egyes hangsorokra, hanem a beszélő ejtésében az 
adott hangra tűnik jellemzőnek a várt szabályosságnak való meg nem felelés. 

A magánhangzó-mássalhangzó időtartamarány esetében két beszélő, n3 és 
f1 esetében nem találtunk olyan hangsort, ahol nem a zöngés konszonánst tar-
talmazó hangsor V : C időtartam-aránya lett volna nagyobb. Három beszélő, 
n1, n2 és f3 esetében egy-egy ilyen hangsorpár volt: -ed/-et (n1, n2) és -űz/-
űsz (f3). Az egyik férfi, f2 produkciójában ismét több hangsorpár volt találha-
tó, amely nem követte a várt eltérést: hét szó végi és két szó belseji 
explozívapár, valamint egy szó végi frikatívapár. Csak ez utóbbi beszélő ese-
tében találtunk összefüggést a hangsorpárok egyes paraméterei között: azon 
szavak ejtésében, amelyeknél a V : C arány nem haladta meg a 10%-ot a 
zöngés-zöngétlen párok előtt, a magánhangzó időtartama sem követte a várt 
tendenciát. 

A mássalhangzók időtartamára várható tendencia követése is eltérően alakult 
az egyes beszélők ejtésében. A C-időtartamoknak a nem várt módon alakulása a 
magánhangzókéval ellentétben a szó belseji helyzetben ritka volt, f2 ejtésében 
az é és i utáni felpattanók tértek el a várt eredményektől; szó végén pedig gyako-
ribb, mindhárom férfi és n3 produkciójában is jelent meg ilyen hangsorpár. Két 
beszélőnél, n3 és f3 esetében a réshangokat (is) érintette (egy és két hangsorpár 
esetében), míg f1 és f2 ejtésében csak a felpattanókat (két és hat esetben, amely 
utóbbiból egy szekvencia a várttal ellentétes eredményt adott). Ugyancsak egy 
hangsorpárt érintett f3 esetében a felpattanók esetében is. 

A V : C időtartamarányok az utolsó szótagi magánhangzó esetében csak egy-
szer, f3 ejtésében egy hangsorpárnál (-űz#/-űsz#) mondtak ellent a várt tenden-
ciának, és hét felpattanós hangsorpár esetében (egy annak ellentétes eredmény-
nyel) és egy réshanggal alkotott kapcsolatpárban f2 ejtésében. Hangsor belseji 
helyzetben az -ed/-et két beszélőnél (n1, n2) nem követte a várt tendenciát, illet-
ve további két explozívás hangkapcsolat tért el attól f2 ejtésében. 

Elmondható tehát, hogy ugyan az egyes mérések esetében részben eltérően 
alakulnak az adatközlők közötti különbségek, ugyanakkor akire az egyik 
esetben nagymértékben vagy egyáltalán nem jellemző a várttól eltérő és/vagy 
annak ellentmondó ejtés, azok produkciója a másik mérés alapján is hasonló-
an „deviáns”/elvárt jellegű. Azaz a beszélők közötti eltérés jelentős hatással 
van az eredményekre és a levonható következtetésekre. 
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3. ábra 

A tendenciát követő és annak ellentmondó magánhangzók eloszlása 
beszélőnként. 

(Fent: utolsó szótag, lent: utolsó előtti szótag. Felp. = felparranók.) 

Elemeztük, hogy az adott magánhangzó(k)ra jellemzőnek tekinthető-e, 
hogy követik, nem követik, esetleg ellentmondanak a várt tendenciának 
(4. ábra). Ebben az esetben is az átlagok 10%-nál nagyobb eltérését tekintet-
tük úgy, hogy az adott hangsor követte, a −10%-nál kisebbet pedig, hogy el-
lentmondott az elvárt eredményeknek. 
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4. ábra 

A tendenciát követő és annak ellentmondó magánhangzók beszélőnként. 
(Fent: utolsó szótag, lent: utolsó előtti szótag; balra: felpattanó zárhangok, 

jobbra: réshangok.) 

Az utolsó szótagban az explozívák előtt hat magánhangzó (i, í, ó, ö, ú, ü) 
esetében volt jellemző a hosszabb időtartam a zöngés mássalhangzó előtt, a 
frikatívák előtt pedig kilenc (a, e, i, í, o, ő, u, ú, ü) esetében. Négy és három 
vokális esetében fordult elő, hogy volt olyan beszélő, akinél a zöngétlen előtti 
ejtés jelentősen hosszabb volt a zöngés előttinél (felpattanók: á, i, o, ó, rés-
hangok: á, ó, ö). Az utolsó előtti szótagban eggyel kevesebb magánhangzó 
adta a várt eredményeket legalább négy beszélőnél. Mindkét esetben részben 
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eltért, hogy mely magánhangzók követték a tendenciát az egyik, melyek a 
másik pozícióban. Ezek a felpattanók esetében az é, í, ó, ö, ú, ü; a réshangok 
esetében az e, i, ó, ö, ő, ú, ü vokálisok voltak. Az is eltérő volt az előző hely-
zettől, hogy mely magánhangzók időtartamára kaptunk a várttal ellentétes el-
oszlási eredményeket legalább egy adatközlőnél. A felpattanók esetében ki-
lenc magánhangzónál (a, á, e, i, o, ö, u, ú, ü), a réshangok esetében csak ötnél 
(a, í, o, u, ü) mértünk ilyen realizációkat. 

Mind a mássalhangzók időtartamára, mind a V : C időtartamarányra kapott 
eredmények esetében minden magánhangzó legfeljebb két adatközlő produk-
ciójában nem követi a várt tendenciát, azaz inkább egy-egy beszélő egy-egy 
hangsorára jellemző a „deviáns” ejtés, nem pedig a hangsorokban vizsgált 
magánhangzókkal függ össze. Mindkét esetben több ilyen adatot kaptunk a 
hangsor végi, mint belseji helyzetben (C időtartama: 12 és 2; V : C arány: 9 
és 4). A réshangok esetében pedig csak az előbbiben fordult elő (C időtarta-
ma: 3, illetve V : C arány: 2), míg a felpattanókra mindkét helyzetben gyako-
ribb volt. 

Ezek alapján a magánhangzók esetében a hangsorbeli helyzet függvényé-
ben meghatározó volt magának a vokálisnak a minősége, míg a mássalhang-
zók esetében nem, ott a konszonáns saját képzési módja és a hangsorbeli 
helyzet alapján oszlottak meg az eredmények, a két hangzó időtartamának 
arányára pedig ugyancsak az utóbbi két tényező gyakorolt hatást. 

Az ismételt méréses statisztikai próba alapján (1. táblázat) elmondható, 
hogy a magánhangzó időtartamát utolsó szótagi pozícióban a követő mással-
hangzó zöngéssége és a beszélő ejtési sajátosságai együttesen határozzák 
meg, míg az utolsó előtti szótagban a vizsgált hangkörnyezetek közül a rés-
hangok esetében igazolódott a zöngésség hatása. A mássalhangzók esetében a 
korábbi eredmények alapján várhatóan a zöngésség önálló és annak az adat-
közlő beszédsajátosságaival együttes hatása mutatkozott. Egy esetében, a szó 
belseji felpattanók ejtésében a magánhangzó-minőséggel való interakció is 
jelentős volt. A két hangzó időtartamának arányát ugyancsak a zöngésség és 
annak a beszélők közötti variabilitással közösen gyakorolt hatása befolyásolta 
mindkét elemzett helyzetben mindkét vizsgált képzési mód esetében. A zön-
gésség és a magánhangzó-minőség interakciója csak egy elemzett alcsoport-
ban, az utolsó szótagi magánhangzók felpattanókkal alkotott kapcsolatában 
bizonyult statisztikailag relevánsnak. 
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1. táblázat: Az ismételt méréses varianciaanalízis eredményei. (Z = 
zöngésség, V = magánhangzó-minőség; B = beszélő. Dőlt = szignifikáns.) 

 
   

F p r2 
A magánhang-
zó időtartama 

d/t Utolsó szótagi 
magánhangzó 

Z 01,863 < 0,176 0,024 
Z * V 01,574 < 0,213 0,020 
Z * B 02,920 < 0,018 0,159 

Utolsó előtti szó-
tagi 
magánhangzó 

Z 00,106 < 0,746 0,001 
Z * V 08,707 < 0,004 0,102 
Z * B 01,905 < 0,103 0,110 

z/sz Utolsó szótagi 
magánhangzó 

Z 28,316 < 0,001 0,269 
Z * V 00,001 < 0,976 0,000 
Z * B 03,853 < 0,004 0,200 

Utolsó előtti szó-
tagi 
magánhangzó 

Z 14,823 < 0,001 0,161 
Z * V 00,126 < 0,724 0,002 
Z * B 01,439 < 0,220 0,085 

A mássalhang-
zó időtartama 

d/t Utolsó szótagi 
magánhangzó 

Z 132,601 < 0,001 0,633 
Z * V 000,793 < 0,376 0,010 
Z * B 18,161 < 0,001 0,541 

Utolsó előtti szó-
tagi magánhang-
zó 

Z 141,325 < 0,001 0,647 
Z * V 004,973 < 0,029 0,061 
Z * B 003,364 < 0,008 0,179 

z/sz Utolsó szótagi 
magánhangó 

Z 146,499 < 0,000 0,655 
Z * V 000,268 < 0,606 0,003 
Z * B 004,322 < 0,002 0,219 

Utolsó előtti szó-
tagi magánhang-
zó 

Z 426,348 < 0,001 0,847 
Z * V 000,091 < 0,763 0,001 
Z * B 007,419 < 0,001 0,325 

A V : C időtar-
tamarány 

d/t Utolsó szótagi 
magánhangzó 

Z 72,629 < 0,001 0,485 
Z * V 00,215 000,644 0,003 
Z * B 11,916 < 0,001 0,436 

Utolsó előtti szó-
tagi magánhang-
zó 

Z 27,319 < 0,001 0,262 
Z * V 03,331 000,072 0,041 
Z * B 01,456 000,214 0,086 

z/sz Utolsó szótagi 
magánhangzó 

Z 162,071 < 0,001 0,678 
Z * V 001,288 000,260 0,016 
Z * B 004,396 000,001 0,222 

Utolsó előtti szó-
tagi magánhang-
zó 

Z 79,753 < 0,001 0,509 
Z * V 001,636 000,205 0,021 
Z * B 000,748 000,590 0,046 

Következtetések 
A jelen tanulmányban a magánhangzók időtartamának egy befolyásoló té-

nyezőjét elemeztük, a követő mássalhangzó zöngésségét az alveoláris felpat-
tanó zár- és réshangok környezetében. Ennek a hatásnak a meglétét a magyar 
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nyelvben néhányan elvetik, mások eredményei alapján egy-egy esetben nem 
érvényesül. Ez utóbbiak azonban kísérletes eredmények, és vagy csak egy-
két beszélőt elemeztek, vagy csak egy-két hangkapcsolatot. Ebben a vizsgá-
latban az összes magyar magánhangzót elemeztük, két mássalhangzópár előtt 
két pozícióban, hat beszélő ejtésében. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a magánhangzók időtartamára a követő 
mássalhangzó hatással van, ez a hatás azonban erőteljesebb a mondat utolsó 
szótagjában, mint az utolsó előttiben; erősebb a réshangok, mint a felpattanó 
zárhangok előtt; nagymértékben függ a beszélő ejtésének sajátosságaitól; és 
feltehetően a magánhangzó és a mássalhangzó jegyeitől is függ. 

A pozíció és a konszonáns képzésmódjának hatása a magánhangzó időtar-
tamára várhatóan összefüggésben van azzal, hogy ezek mentén a mással-
hangzó zöngétlenedése is eltér, a szóvégen és a réshangok esetében gyako-
ribb és magasabb arányú. Feltehetően az artikulációs mozzanatok változása 
(szakasz végi nyújtás) és a konszonáns zöngésségi percepciójának elősegítése 
is hozzájárul ezekhez a hatásokhoz. 

Az egyes beszélők közötti eltérések elemzése alapján láthattuk, hogy 
az(ok) a beszélő(k), akik hajlamosabbak valamely mérési paraméter mentén a 
várt tendenciától eltérő ejtést vagy annak megfelelőt produkálni, a másik mé-
résekben is hasonló értékeket mutatnak. Azaz ez alapján azt feltételezhetjük, 
hogy nem a követő zöngésségnek a magánhangzóra gyakorolt hatásának létét 
kell egyértelműen elvetnünk, hanem a beszélői ejtési stílusok mentén kell az 
eredményeket értelmezni. 

A magánhangzók és a mássalhangzók saját jegyeinek, illetve feltehetően 
azok közösen gyakorolt hatását és a beszélők közötti variabilitás további 
részleteit természetesen egy olyan vizsgálat segíthet megállapítani, amelyben 
a hangkörnyezetek és a beszélők számát is emeljük. Az eredményeket rész-
ben korlátozható hatásként meg kell jegyeznünk azt is, hogy az elemzett sza-
vakban az első szótag nyílt, azaz a mássalhangzó másik szótaghoz tartozik, 
míg az utolsó szótagi magánhangzó esetében egy szótagban szerepelnek. Ez a 
legtöbb elemzésben hasonló volt. Emellett a mondatok szerkezetének hatását 
(pl. prozódia) is figyelembe kell venni a következő kutatásokban. 
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