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A hangszalagokat megrezegtető levegő ered-
ménye a zönge vagy elsődleges hang, amely 
a garatüregben, szájüregben, avagy az orr-
üregben módosul az ott lévő beszédszervek 
egy adott nyelvre jellemző működése követ-
keztében. A szájüreg alakja változik attól a 
parancstól függően, amit az agy küld egy 
adott magánhangzó létrehozása céljából. A 
magánhangzók képzésére a teljes szájüreg a 
rendelkezésünkre áll, a biológiai rendszer re-
latív rugalmassága nagymértékben érvénye-
sülhet a kiejtés folyamán. A beszédképzés 
stabilitását magyarázó ún. kvantális elmélet 
szerint (Stevens, 1972) egy nyelv artikuláci-
ós mozgásai között léteznek olyan igen kicsi 
változások, amelyeket az ember hallás alap-
ján nem észlel. Az artikuláció tehát rugalma-
sabban mehet végbe.

A magánhangzók leírásának problémá-
ját úgy igyekeztek megoldani, hogy létrehoz-
ták a kardinális magánhangzók rendszerét, 
amelyben meghatározott észlelési referencia-
pontok szolgálnak az egyes magánhangzók 
képzésének elméleti meghatározására. Erede-
tileg nyolc magánhangzó volt ebben a rend-
szerben, ami további 22 típussal egészült ki 
(vö. Gósy, 2004). A semlegesnek nevezett  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
magánhangzó, a svá középponti helyet fog-
lal el ebben, ejtésekor a nyelv a szájüregben 

– mindkét irányban – lényegében középen 
van. Hangzásában a magyar ö magánhang-
zóhoz áll a legközelebb. 

A semleges magánhangzónak sokféle ne-
ve van, mint homályos, meghatározhatatlan, 
redukált, centrális, mormolt, illetve hangsúly-
talan szótagi magánhangzó. A leggyakoribb 
megnevezése a svá; ez a szó maga a héberből 
ered, a jelentése ‘semmiség’. Az angolban el-
sőként Peter Giles használta egy filológiáról 
szóló tankönyvében 1895-ben. Jelölésére a 
megfordított „e” betű ([  ]) ugyanakkor sok-
kal régebben megtalálható a fonetikában a 
mai hangtani szimbólumértékkel. Így első-
ként Johann Andreas Schmeller használta 
1821-ben. A svá a világ számos nyelvében 
megtalálható, ám ejtésük nagy különbsége-
ket mutat.

A magyar hangtan történetében hárman 
foglalkoztak a „határozatlan hangszínű” ma-
gánhangzókkal (vö. Vértes, 1980). Kyss Sán-
dor a 19. század legelején „vocalis elementa-
ris”-nak nevezte, és úgy vélte, hogy orrhangú 
magánhangzó, amelyre a – bár nem kizáróla-
gos – zárt szájjal való ejtés a jellemző. Szerin-
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te csupán a l, r, m, n mássalhangzókkal al-
kothat szótagot. Néhány évtizeddel később 
Matúsik András leírja, hogy a nyögő betegek 
is hallatják ezt a hangot, valamint hogy a 
sírásban, a nevetésben, a morgásban is hall-
ható; továbbá az igenlésben, a tagadásban, 
sőt a csodálkozás kifejezésében is tettenér-
hető. Kerekes Ferentz fontos megállapítása 
volt a század közepén, hogy összekapcsolta 
a felpattanó zárhangok ejtésével. A semleges 
magánhangzó említése a magyar fonetikák-
ban a 20. század végéig azonban csak elvétve 
fordult elő.

A svának csak egyik sajátossága, hogy nyel-
venként eltérő lehet a kiejtése. Ez a magán-
hangzó a szokásosnál több nyelvi funkcióval 
rendelkezik egy nyelven belül is. A különféle 
nyelvek magánhangzórendszerét áttekintve 
azt látjuk, hogy lehet fonéma, ami azt jelenti, 
hogy szavak jelentéseit különíti el, mint pl. 
az amharik, a sindi vagy a szlovén nyelvben. 
Előfordul ilyen funkció nélkül is, egyszerű 
változatként, pl. a horvátban, a katalánban 
vagy az írben. Létrejöhet valamiféle szabály 
eredményeként, mint a hollandban. A német-
ben egyidejűleg fonéma és variáns; a héber-
ben pedig egy másik magánhangzó hiányát 

jelzi. Gyakran egyéb magánhangzókat helyet-
tesít, így az angol spontán beszédben 22,9 %-
ban, a németben mintegy 30 %-ban, a fran-
ciában 7,6 %-ban, a magyarban akár 30–40 
%-ban is. Ez utóbbiak oka egyfelől a be-
szédtempóban, másfelől az elnagyolt arti-
kulációban keresendő. 

További funkciójában a magyar nyelvben 
a svá megjelenik a beszédhangok egymásra 
hatásának következményeként. Ez egyfajta 
fiziológiai kényszer, vagyis a beszélő szándéka 
ellenére ejti ki egy adott hangkörnyezetben a 
semleges magánhangzót. Ha odafigyelve 
mondjuk a gnú (ejtésben: gönú) vagy a teknő 
(ejtésben: tekönő) szavakat, akkor érzékelhető 
lesz a két mássalhangzó közötti magánhang-
zó. A szó végén előforduló egyes mássalhang-
zók (ha nem követi őket újabb szó) is csak 
úgy ejthetők ki, hogy hallható lesz a svá, pél-
dául az ad (ejtésben: adö) szóban. A r más-
salhangzónk szó eleji helyzetben egy rövid svát 
tartalmaz, amit nem is veszünk észre, amikor 
például a róka szó hangzik el, pedig valójában 
azt halljuk, hogy öróka. A véd és a róka szó 
ejtéséről készült rezgésképet (felső ábrarész) 
és hangszínképet (alsó ábrarész) szemlélteti 
az �. ábra.

�. ábra • A semleges magánhangzó a (v)éd szóban abszolút mondatvégi helyzetben és szó eleji hely-
zetben a róka szóban (a függőleges tengelyen a frekvencia, a vízszintesen az időtartam látható)
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Sok esetben a beszélő értelmi, érzelmi vagy 
egyéb okból hangsúlyozni kíván valamit a be-
széd során. Ilyenkor is rendszerint megjele-
nik a semleges magánhangzó. Például egy 
haragosabb, mérgesebb ejtésben a Tedd le! fel-
szólítás első szavának végén hallható lesz. Ha-
sonlóképpen a svá egyértelműsíti, hogy pl. az 
hangzott-e el, hogy halálok, avagy halál ok. 
Egy egészen más funkcióban találjuk a sem-
leges magánhangzót az anyanyelv-elsajátítás 
gőgicsélési szakaszában. Ekkor proto-magán-
hangzó, amit a csecsemő nem tudatosan hoz 
létre. A felnőtt környezet pedig a hangélményt 
a semleges magánhangzóval azonosítja.

A spontán beszéd egyik jellemzője, hogy 
a beszélő a tervezési, tartalmi bizonytalan-
ság, illetőleg az átmeneti szótalálási nehéz-
ségek következtében megakad, s ez nemegy-
szer hangadással jár együtt. Ezt nevezzük 
hezitálásnak, ismertebb nevén özésnek. A 
magyarban a hezitálás leggyakrabban a svá-
szerű hanggal történik, vagyis a semleges 
magánhangzó egy újabb funkcióban, a be-
szédtervezési folyamat problémajelzőjeként 
jelenik meg. A magyarban összesen nyolc 

különböző funkcióban fordulhat elő a sem-
leges magánhangzó (a gőgicsélt svák nélkül), 
s ezek a beszédprodukciós folyamat külön-
böző szintjeihez kapcsolhatók (�. ábra). 

A beszélést egyrészt az átadásra szánt gon-
dolat megtervezése, másrészt az annak meg-
felelő aktuális nyelvi forma hozzárendelése 
előzi meg. A kettő rendszerint olyannyira 
egyszerre zajlik, hogy a beszélő nincs is tuda-
tában a kétféle folyamatnak. A fogalmi szin-
ten történik az üzenet generálása, amelyhez 
helyzetismeret, háttértudás, a diskurzus sajá-
tosságai és más tényezők ismerete szükséges. 
A preverbális üzenet ekkor lényegében meg-
születik, majd először a grammatikai, azt 
követően pedig a fonológiai kódolás megy 
végbe. Mindkettő kapcsolatban van a men-
tális lexikonnal. A grammatikai és fonoló-
giai tervezést követően létrejön az artikulá-
ciós tervezés, a kivitelezés előkészítése, és ezt 
követi a kiejtés.

A fonetikai kutatásnak választ kell adnia 
arra a kérdésre is, hogy vajon a funkcióknak 
megfelelően van-e különbség a semleges ma-
gánhangzók képzésében, és ez akusztikailag ki-

�. ábra • A semleges magánhangzó megjelenése a beszédprodukciós folyamatban
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mutatható-e. A svák időtartamának elemzései 
azt igazolták, hogy szignifikáns a különbség a 
hezitáláskor előforduló és a más nyelvi funkció-
jú svák között. A magánhangzók minőségét 
meghatározó akusztikai összetevők, a formán-
sok alakulása is egyértelműen igazolta a funk-
ciófüggőséget. Az első formáns (F1) értéke 
mintegy 320–640 Hz, a második formánsé 
(F2) pedig 1300–1900 Hz között realizálódik, 
a funkciótól függően szignifikáns különbségek-
kel. A �. ábra az F1/F2 koordináta-rendszeré-
ben ábrázolja a magyar magánhangzókat és a 
svát. A koartikulációban megjelenő semleges 
magánhangzók első formánsainak frekvencia-
értéke jelentősen különbözik az összes többitől; 
a legnagyobb a szórás a határjelzés esetén és a 
pergőhang részeként. A második formáns ada-
tai csak a szórástartományban mutatnak elté-
réseket. Ez az eltérés valószínűsíthetően a funk-
cionális különbségek hordozója. Ha mind az 
első, mind a második formáns értékeit egyide-
jűleg vesszük tekintetbe, akkor a koartikuláció 
és a hezitálás, valamint a szóvég és a határjelzés 
svái között találunk szignifikáns akusztikai 
eltérést. A svá és a magyar ö magánhangzó 
akusztikai szerkezete szintén döntően különbö-
zik. Mindez azt jelenti, hogy a beszélők talán 
nem tudatosan, de bizonyos fokig eltérően ej-
tik a semleges magánhangzót az egyes nyelvi 
funkciók realizálásakor. Még a gőgicsélt svák 
és a gőgicsélt ö hangok első formánsai is szig-
nifikáns különbséget mutatnak.

A semleges magánhangzót életünk első 
heteitől használjuk a legkülönfélébb helyze-
tekben és funkciókban. Ez a centrális, multi-
funkcionális magánhangzó nagyon sok 
nyelvben fellelhető. Más nyelvek semleges 
magánhangzóit hallgatva, egy magyar anya-
nyelvű nem feltétlenül svát fog észlelni, hi-
szen a ’semlegesség’ fonetikailag azt jelenti, 
hogy az adott nyelv magánhangzórendszeré-
ben tekinthető ez a hang semlegesnek vagy 
köz(ép)pontinak. Több mint 200 évvel ez-
előtt Kempelen Farkas azt írta a könyvében, 
hogy az emberi fül könnyen „becsapható”, 
hiszen azt hallja, amit akar hallani (1791). A 
semleges magánhangzó példája nyilván-
valóan igazolja ezt a régi megállapítást.
 
Kulcsszavak: beszédprodukciós folyamat, fone
tika, semleges magánhangzó, artikuláció, for
mánsok, a svá funkciói

�. ábra • A magyar magánhangzók
és a svá sematizált elhelyezkedése

az F1/F2 függvényében
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