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A (j], [c]mássalhangzók képzésmódjának megítélése, a hangrendszerben
való elhelyezése (fonetikai státusa) napjainkban is a magyar hangtan egyik
sokat vitatott kérdése. Nyelvész fonetikusaink között a fő nézetkülönbséget
annak el döntése jelenti, hogyazárhangok vagy az affrikáták csoport jához
tartozik-e a két hang. Az alábbiakban először az álláspontok közül idézek
néhányat.

A magyar affrikáták körül zajlott korábbi vitát Kázmér Miklós foglalta
össze (NytudÉrt. 27.sz.), aki arra az álláspontra jutott, hogya (j], [c] han-
gokat "célszerübb olyan típusnak minősíteni, amelyik hangrendszerünkben
megvan, tudniillik affriká.tának, mint olyannak, amelyik hiányzik, tudniillik
palatalizált explozívának." (1. m. 11.) A magyarban valóban nincsenek pa-
latalizált zárhangok, viszont a (j] és a [c] nem palatalizált, hanem palatális
mássalhangzók, az ilyenek viszont megvannak hangrendszerünkben.

Hegedüs Lajos is palatalizált és nem palatális hangokat tart számon a
magyar hangrendszerben, s e két mássalhangzót affrikátának minősíti. Azt
mondja, hogy "a palatalizáció és az affrikáció fedi egymást."yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Hegedűs:
NytudÉrt. 1t.sz. 9.)

Deme László az explozívák közé sorolja a (j], [c] hangokat, s a kővetke-

zőkkel indokolja véleményét: "Résszerű utózöreje miatt affrikátának szokták
venni azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgy, ty hangot is; ezt képzésmódjuk érthetővé is tenné. Hangrendsze-
rünkbeli ... összefüggéseik alapján azonban azt igazolják, hogy helyesebb a
szájpadlás elülső részén képzett (palatalis ) felpattanó zárhang jellegük kie-
melése, illetőleg ennek alapján való besorolásuk." (Deme: MMNyR 1, 79.)

Bolla Kálmán, kísérleti-fonetikai vizsgálatai alapján e két hangot pala-
tális explozívának minősíti (1. például: Magyar hangalbum. MFF 6.).

Szende Tamás viszont palatális affrikátának tekinti a (j], [cJ hangokat
(A beszédfolyamat alaptényezői. Bp., 1976, 102), s Kassai nona is hasonló
álláspontot képvisel és- ezt mondja: "Minthogy a nyelvhát mozgása a na-
gyobb tömeg miatt lassúbb, a zár átcsúszása résbe jóval később tud csak
megindulni. Ez az artikulációs tény magyarázza egyébként az alveolopala-
tális-dorzális affrikáták résmozzanatának a többihez viszonyítva rendkívül
rövid időtartamát, ami miatt a zárhangok osztályában szokták nyilvántar-
tani." (Kassai: Nyr. 104: 241.)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Vértes O. András is palatália affrikátának minősíti a li], [c] hangokat.

Szerinte is igen rövid időtartamú réselem figyelhető meg akusztikus szerke-
zetükben (A magyar beszédhangok akusztikai elemzésének kérdései. In: Fe-

jezetek a magyar leíró hangtanból. Szerk. Bolla Kálmán. Bp., 1982, 103-6).
Azok tehát, akik azt vallják, hogy ali], [c] hangok a magyarban az

affrikáták közé tartoznak, elsősorban azzal érvelnek, hogy a szájpadlás és

a nyelvtest nagy területén történő hangképzés miatt szükségszerüen rése-
lern (résszerü zörej) keletkezik. Felmerül azonban a kérdés: valóban erről
van-e szó vagy valami másról. (Hiszen ezen az alapon pl. a vitathatatlanul
zárhangnak tartott 19], lk] hangok is lehetnének affrikáták.) Nem palatália

(nem palatalizáltl) zár lenyomatát tükrözik-e a spektrogramok? Erre hang-
színképelemzések alapján próbáltam választ keresni. A közölt diagramok

két férfi kísérleti alany, a magyar P.L. és a lengyel L.A. ejtéséről készültek.
Ugyanis a magyar li], [c] hangokat ősszehasonlítottam a lengyel palatalizált

ld'], rt'] zárhangokkal. (A lengyel nyelv hangrendszerére jellemző a palatália-
faringális, palatalizált-faringalizált oppozíció - ami a magyarban nincsen

meg, tehát megvannak benne a palatalizált zárhangok is, pl. lb'], [p'], [m']'

ld'], rt'] stb.) A hangszínképelemzésekből a kővetkező adatokat kaptam:

1. Időtartam: az elemzett hanganyagban előforduló rövid li], [c] hangok

időtartama 95-160 ms között volt, ezen belül a zörejelemre 13-45 ms-ot
mértem, ami a hang idejének 13-31%-át jelenti. A vizsgált hangok hosszú
változatai 185-285 ms között váltakoztak. A zörej elötti szakasz időtartama
a rövid hangoknál 65-110 ms, a hosszúaknál 145-240 ms között mozgott.

A fenti tartamadatokat összehasonlítottam a magyar [dvz, [ts, ld,,;;,[tJl
affrikátákéval és az alábbi eredményekre jutottam. A felsorolt affrikáták

rövid változatainak képzési ideje 105-135 ms-ot tett ki, a hosszú hangoké

pedig 200-260 ms között váltakozott. A réselem lenyomatának időtartama
a rövid affrikáták esetében 50-63 ms volt, ez a képzésidő 51-64%a: a hosszú

hangoknál ez 55-140 ms-os, illetve 39-58%-os értéket mutatott. A réselem
elötti zárképző szakasz tartamára a rövid hangok esetében 37-95 ms-ot, a
hosszúaknál 125-195 ms-ot méretem.

A li], [c] és az affrikátának tartott hangok között a mért adatok jelentős

különbséget mutatnak az elemzett zörej lenyomat ok tartamában: az előbbi-
eknél ez a képzésidőnek maximum 31, illetve 24%-át, az utóbblaknál pedig
maximum 64, illetve 58%-át tette ki.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . li], [c] hangok zörejeleme az 1800-5300 Hz-es frekvenciasávban je-
lenkezett, s a legintenzívebb gócokat 1800-4400 Hz között mértem. A zörej
egyébként 1800-2600 Hz-ről indult. Ezek a frekvenciaadatok a palatális kép-
zést is tükrözik.



lJ],yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[e) - ZÁRHANG VAGY AFFRIKÁTA

A kétségtelenül affrikátának tartott [dvz,ts, d), tJJ hangok turbulen-
ciazöreje az 1650-8000 Hz-es frekvenciatartományban mozgott, s a leginten-
zívebb lenyomatok 2100-6200 Hz között jelentkeztek.

3. Megnéztem azt is, hogy a lengyel [d]- [d'], [t] - rt'] explozívák záre-
leme hogyan jelentkezik a hangszínképeken.

A lengyel [d'], rt'] hangok alveoprepalatális palatalizált zárhangok, te-
hát nem palatálisak, mint a magyar ul, [e] mássalhangzók. E különbség
ellenére érdemes megvizsgálni azt, hogya palatalizáltság milyen változást
okoz a zár akusztikus szerkezetében il. faringalizált [d], [t] hangokhoz képest.
(A rt] [t']-re 1. például a 4/ A ábrát.)

Az elemzések tapasztalatai alapján úgy látom, hogy ul, [e] hangjaink
hangszínképében jelentkező zörej inkább palatális zár, mint réselem akusz-
tikus vetülete. Ezt látszik igazolni a zörej tartamának aránya a hang teljes
képzési idejéhez viszonyítva; a palatalizált [d'], rt'] és a faringalizált [d], rt]
explozívák zárképzése között mutatkozó eltérés; az, hogy a U], [e] hogyan
illeszthetö hangrendszerünkbe (vö. a bilabiálistól a veláris területig terjedő)
zárképzést: [b - p - m, d - t - n, j - ~- farkasn, g - k - 1))). AcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[d ) , ts, d), tJJ
affrikáták a U], [el-höz képest periferiális hangoknak tekinthetők a magyar-
ban, hiszen meglehetősen ritkán és többnyire idegen eredetű szavainkban
fordulnak elő, s nem lépnek fel mindegyik fonetikai pozícióban (1. például
[dz], [d ) ] abszolút szóvégen).

Egyébként a ll], [e] fonetikus jelölése sem egységes. Azok a szerzők pél-
dául, akik affrikátának tekintik e két hangot, vagy az IPA palatális explo-
zíva jelét - tehát [j e] - alkalmazzák (1. Kassai nona i. m., Szende Tamás
i. m. 102), vagy pedig a maguk alkotta jeleket (1. például[fi] [e~]:Vértes O.
András i. m. 103-7).
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1. ábra. A magyar A)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAagya , B) adja , C) a tya és D) a tyja

szavak hangszínképe
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2. ábra. A magyar A)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbogyó, B) matyó, C) pöttyös

szavak hangszínképe
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3. ábra. A magyar A)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkacsá t, B) loccsan

szavak hangszínképe
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4. ábra. A lengyel A)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtip-top, B) kastium

szavak hangszínképeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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