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A GLOTTALIZÁCIÓ HATÁRJELZŐ SZEREPE 
A FELOLVASÁSBAN

Markó Alexandra

Bevezetés
A (modális) zöngét a szakirodalom a hangszalagok kváziperiodikus rezgé

seként határozza meg (vő. pl. Gósy 2004). A zöngeképzés egyes esetekben 
azonban (szándékosan vagy a beszélő akaratától függetlenül) eltérhet ettől, és 
a fonáció irregulárisba (glottalizáció, creaky voice) válthat. A glottalizáció ar
tikulációs, akusztikai és perceptuális sajátosságaira, valamint a terminológiai 
sokszínűségére vonatkozóan kitűnő magyar nyelvű összefoglalás olvasható 
Bőhm és Ujváry (2008) tanulmányának bevezetőjében.

A korábbi időszakban ezt a jelenséget marginálisnak tekintették a (különö
sen a hazai) fonetikai szakirodalomban, illetve olyan, ritkán jelentkező zava
ró tényezőnek, amely a vizsgálatból kizárandó adatok egy részének hátteré
ben áll, vagy lehetetlenné teszi az automatikus címkézést (pl. Tóth-Kocsor 
2003). Az utóbbi években azonban a beszédkutatók tudományos érdeklődése 
egyre nagyobb mértékben fókuszál a glottalizált zöngeminőségre, elsősorban 
abból az okból, hogy több kutatás igazolta ennek a jelenségnek a kommuni
katív funkcióit (Redi-Shattuck-Hufnagel 2001).

Egyes nyelvekben a glottalizáció fonológiai kontrasztot fejez ki. Az ilyen 
nyelvek nagyobb részében szonoránsokat különböztet meg (például a Mexi
kóban beszélt mazatékban magánhangzókat, néhány észak-amerikai indián 
nyelvben pedig nazálisokat); ritkábban (mint például az afrikai hauszában) 
pedig obstruenseket (Ladefoged-Maddieson 1996; Gordon-Ladefoged 
2001). Az angol több nyelvjárásában allofónokat különít el a glottalizáció a 
szótag végi /t/ és /p/ esetében (Pierrehumbert-Talkin 1991, idézi Redi- 
Shattuck-Hufnagel 2001).

A glottalizáció érzelemkifejező szerepét több nyelven vizsgálták, illetve 
kísérelték meg felhasználni az érzelmek automatikus felismerésében (például 
Badiner et al. 2007; Gobl-Ní Chasaide 2003).

A glottalizáció gyakorisága nagymértékben beszélőfüggő: van olyan be
szélő, aki alig, és olyan is, aki igen gyakran képez irreguláris zöngét 
(Henton-BIádon 1988; Dilley et al. 1996; Redi-Shattuck-Hufnagel 2001; 
Slifka 2006; a magyarra: Markó 2005; Bőhm-Ujváry 2008). Emiatt ez a zön- 
geminőség a humán beszélőfelismerésben is fontos szerephez jut (Bőhm- 
Shattuck-Hufnagel 2007). A glottalizáció szociokulturális szerepét is kimu
tatták egy, fiatal amerikai nőkkel végzett vizsgálatban (Yuasa 2010). Illetőleg
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igazolták konverzációs funkcióját is az angolban, ahol a yeali diskurzusjelölő 
irreguláris és modális zöngével való megvalósításához a beszélő (és a hallga
tó) különböző szándékokat társít (Grivicic-Nilep 2004).

A glottalizáció határjelző szerepét is több kutatás igazolta. Szóhatáron, két 
magánhangzó találkozásánál jelentkezik az angolban (Gimson 1980); illetve 
a magánhangzóval kezdődő szavak esetében a németben és az angolban is 
gyakori a szó elején (Dilley et al. 1996). Pierrehumbert és Talkin (1992) 
eredményei szerint a szó eleji glottalizáció akkor a legjellemzőbb, ha a szó 
intonációs frázist kezdő helyzetben áll. Svéd olvasott beszéd frázishatárain is 
megjelenik (Fant-Kruckenberg 1989), akárcsak a finnben, a csehben és a 
„szerbhorvát”-ban (Lehiste 1965, idézi Gordon-Ladefoged 2001).

Henton és Bladon (1988) mondat végi helyzetben mutatta ki a brit angol 
presztízs változatában (RP = Received Pronunciation); illetve az amerikai an
golban az irreguláris hangszalagrezgés szintén a mondat végét jelző akuszti
kai kulcsok egyike (Slifka 2006). Társalgási egység (tűm) lezárását is jelez
heti a glottalizáció (Redi-Shattuck-Hufnagel 2001).

A magyar beszédet illetően inkább tudománytörténeti szempontból érde
kes, hogy a Nyelvművelő kézikönyv nek a hanglejtésbeli hibákról szóló részé
ben olvashatunk arról, hogy szakasz/mondatvégen glottalizáció jelentkezhet; 
„Nem hat természetesnek, ha valaki gyakran használ mély fekvést a szokásos 
középfekvés helyett, különösen mondatok végén, de sokszor egyes hangsza
kaszok, beszédütemek végén is. Aki mindenáron határozott befejezést akar 
adni mondatainak, ne a lehető legmélyebb hang felé törekedjék, mert ennek 
az lesz a következménye, hogy az utolsó szótagokban átlépi saját hangterje
delmének alsó határát, hangja kellemetlen nyekergésfélébe vész el[,j s a 
mondat vége érthetetlenné válik” (Elekfi 1983: 774).

A magyarra vonatkozó korábbi kísérleti alapú kutatások is kimutatták, 
hogy a glottalizáció gyakran jelentkezik mondat- vagy közlésvégen -  mind 
olvasott, mind spontán beszédben (Bőhm-Ujváry 2008; Markó 2009, 2010). 
Ebben a tanulmányban ugyancsak a glottalizáció határjelző szerepét vizsgál
juk magyar nyelvű szövegekben. A jelen kutatásban a korábbi megközelíté
sekhez képest újat jelent, hogy ezúttal szisztematikusan elemezzük az irregu
láris zönge jelentkezését különböző szintű nyelvi vagy kommunikációs egy
ségek határán (a határ fogalmába beleértve ezen egységek elejét is), illetőleg 
összevetjük az egységek belsejében és határain jelentkező glottalizáció gya
koriságát. Az elemzéseket szövegfelolvasásokon végezzük el.

Hipotézisünk szerint a felolvasásban a glottalizáció megjelenését elsősor
ban a mondatszerkezet (és az ezzel összefüggő) központozás befolyásolja: a 
mondatok és a tagmondatok végéhez közeledve egyre több szótag realizáló
dik glottalizáltan az egyes beszélők produkciójában. Feltételezzük azt is, 
hogy a szövegben előre haladva a beszélő és a hangszalagok fáradásából 
adódóan ugyancsak megemelkedik a glottalizált egységek száma.
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Anyag, módszer, kísérleti személyek
A vizsgálat anyagát az ún. BEA magyar beszélt nyelvi adatbázisból válo

gattuk. (Az adatbázis az MTA Nyelvtudományi Intézetének Fonetikai Osztá
lyán készül, jellemzőiről lásd Gósy 2008.) 10 női adatközlő szövegfelolvasá
sát vizsgáltuk. A beszélők életkora 20-45 év között szóródik, átlagéletkoruk 
29,7 év. Artikulációjuk és hallásuk ép, zöngeképzésük nem mutat patológiás 
eltérést. A címből és 12 kijelentő mondatból (összesen 26 tagmondatból) álló 
ismeretterjesztő szöveget az adatközlők átlagosan 133 másodperc alatt olvas
ták fel (a felvételek időtartama 1 '52" és 2'40" között szóródik). A szövegek 
együttes időtartama 24'05".

A felvételeket felcímkéztük a Praatban (5.1 verzió; Boersma-Weenink 
2009). Bejelöltük a beszédszakaszok és szünetek határát, lejegyeztük az el
hangzottakat, és szótagszinten jelöltük a glottalizációt. Minden olyan szóta
got glottalizáltnak címkéztünk, amely bármely kis részben (akár egy beszéd
hang töredékében) irreguláris zöngével realizálódott. A szótagot választottuk 
elemzési egységnek, azért, mert az egyéni artikulációs sajátosságok a be
szédhang szintjén még nagyon erősen érvényesülnek. Egyes beszélők lazább, 
mások feszesebb artikulációja, valamint az egyéni koartikulációs realizációk 
miatt a megjelenő beszédhangok mennyisége és minősége terén is jelentős 
különbségeket tapasztaltunk, például: [hozaipgbon] vs. [hozaigbon] vs. 
[hazaimban]; [permet.serek] vs. [permetsierek]. Emellett a hangátmenetben je 
lentkező glottalizációnál így az esetek többségében nem kellett állást foglal
nunk arról, hogy az adott jelenség melyik beszédhanghoz tartozik (ilyen dön
tési kényszer szótaghatáron csak néhány esetben fordult elő). A glottalizáció 
határjelző szerepének vizsgálatában más kutatók is a szótagszintü elemzés 
mellett döntöttek (pl. Henton-Bladon 1988, Bőhm-Ujváry 2008).

A címkézés a korábbi kutatások módszertanához igazodva (pl. Dilley et al. 
1996, Bőhm-Ujváry 2008) vizuális és auditív információk együttes figye
lembevétele alapján történt. A Praatban vizuálisan megjelenítettük a hullám
formát, illetve szükség esetén a hangszínképet, valamint a dallamgörbét is (a 
címkesorral együtt természetesen); illetőleg folyamatosan és többször ellen
őrizve hallgattuk le a hanganyagokat. Akkor címkéztük glottalizáltnak az 
adott szegmentumot, ha 1. az alapperiódusok időtartama vagy amplitúdója 
hirtelen jelentősen megváltozott, vagy 2. hirtelen a beszélő normál/szokásos 
hangterjedelme alá csökkent az alapfrekvencia. Mindemellett tekintetbe vet
tük, hogy a hangszínezet jól hallhatóan érdessé, rekedtessé vált.

Meghatároztuk a szövegek szótagszámát és a glottalizált szótagok arányát. 
Bár az adatközlők ugyanazt a szöveget olvasták fel, előfordultak olyan félre- 
olvasások, nyelvbotlások, önkorrekciók, amelyek miatt egyes beszélőknél az 
eredeti szövegétől eltérő szótagszámot kaptunk. Az egyes beszélők által 
meghangosított szöveg .szótagszámának és a glottalizált szótagok arányának 
meghatározásakor csak a felolvasásként realizált szövegrészeket vettük figye
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lembe, az esetleges megakadásokkal és javításokkal együtt, de nem számítot
tuk be a beszúrt spontán közléseket (pl. nem jó, még egyszer).

Elemeztük a glottalizált szótagok előfordulási helyét a szövegen, a monda
ton és a tagmondaton belül, a központozáshoz viszonyítva (például vesszők 
nemcsak mondathatáron, hanem halmozott mondatrészek között is vannak az 
írásképben), valamint szószinten. Megvizsgáltuk, hogy milyen pozíció(k)ban 
jelennek meg azok a szótagok, amelyekben az adatközlők többsége glotta- 
lizál. A glottalizált szótagok helyzetének vizsgálatában az eredeti szöveget 
vettük figyelembe, mivel ez jelentett kváziazonos alapot az összesítő elem
zéshez.

Statisztikai módszerként Pearson-féle korrelációanalízist alkalmaztunk 
(SPSS for Windows 15.0).

Eredmények
A 618 szótagos szöveget az adatközlők a félreolvasásokkal, nyelvbotlá

sokkal, korrekciókkal együtt 620-687 szótagban hangosították meg. Az ösz- 
szesen 6368 szótagos korpuszból 771 szótag (12,11%) volt glottalizált.

A glottalizáció gyakoriságának beszélőfüggő voltát (a szakirodalomnak 
megfelelően) az adataink szóródása is tükrözi (1. ábra): volt olyan beszélő, 
aki a szótagoknak csak 1,16%-át (= 8 szótag), és olyan is, aki 26,32%-át (= 
179 szótag) valósította meg irreguláris zöngével. A glottalizált szótagok ará
nya a produkciókban átlagosan 12,11%, az átlagos eltérés 7,95% volt. A be
szédidő függvényében mindez azt jelenti, hogy a teljes korpuszban átlagosan 
4,44 másodpercenként hangzott el egy glottalizált szótag; a leggyakrabban 
glottalizáló beszélő felvételén 0,84 s-onként, a legritkábban glottalizálóén 
pedig 20 s-onként. Három olyan beszélő volt a tízből, aki másodpercenként 
átlagosan 1-nél több szótagot ejtett irreguláris zöngével.

Összesítettük az egyes beszélők adatait (a szöveg eredeti szótagszámára 
vonatkoztatva), és megvizsgáltuk, hogy az egyes szótagokon hány adatközlő 
zöngeképzése vált irregulárissá (2. ábra). A szótagoknak több mint felében 
(56,15%) legalább egy adatközlő glottalizált, vagyis ez a jelenség egyáltalán 
nem mondható ritkának a magyar beszéd esetében sem. Ezek közül a szóta
gok közül a leggyakrabban egy vagy két beszélő esetében adatoltuk a jelen
séget (az összes szótag 26,38%-ában egy, 15,05%-ában két beszélőnél), ami 
ugyancsak a beszélők közötti változatosságra utal. Ugyanazt a szótagot a be
szélők több mint a fele csak a szótagok 4,05%-ában képezte irreguláris zön
gével, és egy olyan szótag sem volt, amelyet minden beszélő glottalizáltan 
valósított volna meg. Két olyan szótagot találtunk, amelyet 9-en, és négy 
olyat, amelyet 8-an ejtettek glottalizáltan.

Ezen adatok fényében különösen fontos kérdés, hogy hol, milyen helyzet
ben jelennek meg azok a szótagok, amelyeket az adatközlők nagy többsége 
irreguláris zöngével realizált. A 3 ábrán látható, hogy a szöveg egyes szótag
jait hány beszélő ejtette glottalizáltan.
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A szövegben előre haladva nem látunk egységes változási tendenciát, 
vagyis nem igazolódott az a hipotézisünk, hogy a glottalizáció egyre jellem
zőbb lenne a felolvasás vége felé. A korrelációelemzés ennek megfelelően 
nem mutatott szoros kapcsolatot az adott szótagon glottal izáló beszélők szá
ma és a szövegbeli pozíció között: r = 0,118, p = 0,003.

1. ábra
A glottalizált szótagok aránya az egyes beszélők esetében (oszlopok) és 

átlagértéke (szaggatott vonal)

0 2 4 6 8 10
Az adott szótagon glottalizáló beszélők 

száma
2. ábra

A glottalizálás gyakorisága az egyes szótagokon az összes beszélő adatait
tekintve
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Jól kirajzolódik ugyanakkor, hogy a szöveg meghatározott pontjain az 
adatközlők többsége ugyanaz(ok)on a szótag(ok)on glottalizál, és a csúcsok 
egyfajta ritmusban követik egymást. A kiugrások a mondatvégekhez kötőd
nek, ezért mondatonként is megvizsgáltuk a szótagonkénti glottalizációs gya
koriságot. A 4. ábra együttesen mutatja az összes szövegbeli mondat (bele
értve a címet is) szótagstruktúráját, hátulról előre (tehát az utolsó szótag kap
ta az 1. sorszámot. A leghosszabb mondat 91, a legrövidebb (a cím) 6 szótag 
hosszúságú. A grafikon úgynevezett halmozott oszlopokat ábrázol: az egyes 
oszlopok különböző színű szakaszai egy-egy mondatbeli glottalizációs gya
koriságot mutatnak, azaz hogy az adott mondat adott pozíciójú szótagján 
hány adatközlő glottalizált. A glottalizáló adatközlők száma az utolsó mint
egy tíz szótagon exponenciálisan növekszik, a mondathatár jelzésére szolgáló 
irreguláris zönge tehát nem csupán az utolsó szótagon jelentkezik, sőt az ese
tek többségében nem is csak az utolsó szón.

BO
1 44 87 130 173 216 259 302 345 388 431 474 517 560 603

A szótag sorszáma a szövegben

3. ábra
A glottalizáció gyakorisága a szöveg egyes szótagjain

Pearson-próbával megvizsgáltuk a mondat végéhez viszonyított pozíció (a 
szótag sorszáma a mondatban hátulról előre) és az adott szótagon glottalizáló 
adatközlők számának összefüggését. Az elemzés szignifikáns, közepesen 
erős negatív korrelációt mutatott ki: r = -0,401, p < 0,001. Tehát bizonyos 
mértékig igaz, hogy minél közelebb van egy szótag a mondat végéhez, annál 
valószínűbb, hogy glottalizált zöngeminőséggel valósul meg, de a glottalizá
ció máshol is megjelenhet.

A tagmondatszintű elemzés eredményei hasonlóak, a Pearson-próba itt is 
szignifikáns, közepes erősségű negatív korrelációt ad: r = -0,373, p  < 0,001. 
Az 5. ábrán a 26 tagmondat szótagjait ábrázoltuk összesítve, a tagmondat vé
gétől számított sorszámaik szerint. A leghosszabb tagmondat 57 szótagos, a
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legrövidebb, a cím, 6 szótagból áll. Az itt látható emelkedés nem olyan me
redek, mint amilyet a mondatok szintjén láttunk.

4. ábra
Az egyes szótagok glottalizációs gyakorisága az összes mondatot tekintve

5. ábra
Az egyes szótagok glottalizációs gyakorisága az összes tagmondatot tekintve

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a tagmondatok esetében 
a mondatvégi glottalizáció is bennfoglaltatik az adatokban, ezért végeztünk 
egy kontrollpróbát, amelyből kihagytuk a mondatok utolsó tagmondatának 
glottalizációs adatait (az egy tagmondatból álló mondatok esetében a teljes 
mondatot). Ekkor 13 mondat belseji tagmondatot vizsgáltunk, amelyek szó
tagszáma 5 és 42 között szóródik. A 6. ábra mutatja, hogy egyrészt a glottali- 
zált szótagok száma együttesen (szótagpozíciónként is) már csak töredéke az
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összes tagmondatban adatoltaknak. Másrészt a korábbiakban látott emelkedő 
tendenciát sem tapasztaljuk a tagmondatok vége felé, azaz a mondat belseji 
tagmondatokban a glottalizáció megjelenése random, nem kötődik a szótag 
tagmondaton belüli elhelyezkedéséhez. A szótagok pozíciója (sorszámuk a 
tagmondat végétől számítva) és az adott szótagon glottalizáló beszélők száma 
között a korrelációelemzés ennek megfelelően nem mutatott összefüggést.

6. ábra
Az egyes szótagok glottalizációs gyakorisága a mondat belseji 

tagmondatokban

Mindebből az következik, hogy a tagmondathatár önmagában nem hajla
mosítja a beszélőt a glottalizációra, a mondatvégeken azonban nagy számban 
jelentkezik irreguláris zöngeképzés.

A szakirodalom szerint sok nyelvben az intonációs frázisok határaival ösz- 
szefüggésben is jelentkezik glottalizáció. Összehasonlítottuk, hogy az egyes 
beszélők hogyan tagolták intonációs frázisokra a szöveget. Az intonációs frá
zisok határait a szünetezés és a beszéddallam kontúrja alapján határoztuk meg. 
A szövegstruktúrából adódóan az adatközlők elsősorban a mondat méretű, 
másodsorban a hosszabb, összetett mondatok esetében tagmondat hosszúságú 
intonációs frázisokat valósítottak meg (eltekintve természetesen a megakadás
jelenségektől és az önkorrekcióktól). Vagyis az adatközlők mindegyike vagy 
többsége által azonosan realizált intonációsfrázis-határok egybeesnek az eddi
giekben vizsgált határpontokkal, ennek megfelelően a mondatvégre eső into
nációs frázisvégek esetében tapasztalunk nagyobb arányú glottalizációt.

Megvizsgáltuk, hogy milyen arányban jelennek meg intonációsfrázis-határ 
szomszédságában és ezektől távolabb a glottalizált szótagok az egyes beszé
lők felolvasásában. Azokat a realizációkat soroltuk a határ szomszédságában 
megjelenő glottalizált szótagok kategóriájába, ahol az intonációs frázis elején 
vagy végén, akár több szótagnyi terjedelemben is irreguláris zöngét tapasztal
tunk. A szakirodalom alapján (Henton-BIádon 1988) azt a két előfordulást is
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ebben a csoportban vettük számításba, ahol a glottalizáció a frázishatár előtti 
utolsó előtti szótagon jelent meg, az utolsó szótag azonban már nem volt 
glottalizált. Minden más glottalizált szótagot a frázis belsejében megjelenő
nek tekintettünk (akkor is, ha a határ melletti glottalizált szótagtól csak egy 
modális zöngével képzett szótag választotta őt el).

Szövegenként átlagosan 12,10 intonációsfrázis-határon jelent meg irregu- 
láris zönge (ez az érték a glottalizált szótagok számától függetlenül értendő), 
a legritkábban 4, a leggyakrabban 18 frázishatáron (az átlagos eltérés 3,50). 
A korpuszbeli összesen 121 frázishatáron lévő glottalizáció közül 8 (6,61%) 
átívelt a frázishatáron, azaz a megelőző frázis végén és a következő elején is 
irreguláris volt a zönge. Ezen túlmenően mindössze 3 (2,48%) olyan frázis 
volt, amelynek az elején adatoltunk glottalizációt. A frázishatárok szomszéd
ságában megjelenő glottalizált szótag(sor)ok túlnyomó többsége, 90,91%-a 
(csak) a frázisok végén realizálódott, a frázishatáron átívelőket is ide számít
va már 97,52% ez az arány.

Az intonációs frázisok belsejében az összes szövegfelolvasásban együtte
sen 268 helyen találtunk egy vagy több glottalizált szótagot, azaz adatközlőn
ként átlagosan 26,80 ilyen szöveghelyet adatoltunk. A szóródás 2-66, ennek 
megfelelően az átlagos eltérés is nagy: 21.

Megvizsgáltuk adatközlőnként a frázishatárokon és a frázisok belsejében 
megjelenő szótagok számát is -  az eredményeket a 7. ábra összesíti.

□  frázishatáron □  a frázis belsejében
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7. ábra
Az intonációs frázis határán és belsejében megjelenő glottalizált szótagok 

száma beszélőnként

Egy-egy beszélőnél a glottalizált szótagoknak átlagosan mintegy a fele 
(55,00%-a) köthető frázishatárhoz, az átlagos eltérés 16,14%. Adatközlőnként 
a glottalizált szótagok minimum 26,19%-a (a relatíve sokat glottalizáló N3 
esetében), maximum 81,58%-a (a relatíve keveset glottalizáló N7-nél) jelent 
meg frázishatáron. Pearson-próbával elemeztük, hogy van-e összefüggés a be
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szélő glottalizációs hajlama (vagyis az irreguláris zöngével képzett szótagjai
nak a száma) és a frázishatároknál megjelenő glottalizált szótagok aránya kö
zött. Az eredmény szerint szignifikáns, erős negatív korreláció van a vizsgált 
adatpárok között: r = -0,889, p = 0,001 ; ami azt jelenti, hogy minél keveseb
bet glottalizál a beszélő, annál valószínűbb, hogy ezt frázishatáron teszi.

Elemeztük azt is, hogy milyen hosszúak (hány szótagosak) az irreguláris 
zöngével realizálódott szakaszok a különböző pozíciókban (8. ábra). A frázi
sok belsejében a glottalizált szakaszok közel kétharmad részükben (61,19%) 
egy szótagosak, egynegyed részben (25,00%) pedig két szótagosak. 7,46% a 
hálom szótagnyi szakaszok aránya, a négy és több szótagos (hét szótagig) 
glottalizált szakaszok pedig összesen 6,23%-ot tesznek ki. Nyolc szótagos és 
hosszabb szakaszt frázis belsejében nem adatoltunk. A frázishatárokon ezzel 
szemben mintegy fele ennyi (31,93%) egy szótagos glottalizált szakaszt talá
lunk, a két szótagosok aránya körülbelül ugyanannyi, mint a frázisok belsejé
ben: 21,01%. A három, négy, öt és hat szótag hosszúságú glottalizált szaka
szok háromszor gyakoribbak frázishatáron, mint a frázisok belsejében: 
23,53%-ot, 8,40%-ot, 7,56%-ot és 2,52%-ot tesznek ki. 4 esetben (3,36%) ta
láltunk nyolc szótag hosszúságú, 2 további esetben (1,68%) pedig tíz szóta
gos irreguláris zöngét.

8. ábra
A különböző szótagszámú glottalizált szakaszok megoszlása a 

frázishatárokon és a frázisok belsejében 
(az egyes mezők fölött/alatt/mellett lévő számok a szótagok számát jelzik)

Az a különbség, hogy a frázishatáron a két és több szótagos, míg a frázisok 
belsejében az egy szótagos glottalizált szakaszok dominálnak, feltehetően ar
ra vezethető vissza, hogy a frázisokban a glottalizáció esetleges, nem terve
zetten fordul elő, míg a beszélők egy része a zönge irregulárisra változtatásá
val jelzi a frázisok végének közeledtét. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a 
mondatok belsejében realizálódó intonációsfrázis-határok esetében nem for
dul elő három szótagosnál hosszabb glottalizált szakasz (vagyis az ennél 
hosszabbakat mind mondatvégen adatoltuk), ez a különbség még markánsab
ban érvényesül.
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A nyelvi egységek határa és a glottalizáció megjelenése közötti összefüg
gést végezetül elemeztük még szószinten is. A vizsgálat az eddigiek alapján 
várható eredményt hozott: sem a szavak első, sem a szavak utolsó szótagján 
nem jellemzőbb a glottalizáció, mint a szavak belsejében. A szó elejétől és a 
szó végétől számított szótagpozíciót is teszteltük, és mindkettőre igen gyen
ge, szignifikáns korrelációt kaptunk a Pearson-próbával: r -  0,252, illetve r = 
-0,157; p < 0,001. A próbát elvégezve csak a három és több szótagos szavak
ra hasonló eredményt kaptunk: r = 0,294, illetve r = -0,227; p < 0,001, tehát 
szószinten nincs összefüggés.

A nemzetközi szakirodalomban olvasható eredményekből kiindulva meg
vizsgáltuk, hogy a magánhangzóval kezdődő szavak első szótagján, illetve a 
hiátusos szóhatárokon mennyire jellemző a glottalizáció. A magánhangzós 
szókezdet egyáltalán nem indukál irreguláris zöngeképzést -  megjegyzendő 
azonban, hogy ennek a vizsgálatakor a névelőket nem vettük számításba.

A szövegben 17 olyan szóhatár van, amikor magánhangzóra végződő szót 
magánhangzóval kezdődő (itt a névelőket is beleértve) követ, ezek közül 3 
mondathatárra vagy annak közelébe esik, így ezeket nem vizsgáltuk, mivel -  
mint láttuk -  a határhelyzet önmagában magyarázhatja a glottalizációt. A to
vábbi 14 szóhatár mindegyikének legalább az egyik szomszédos szótagján 
legalább egy beszélő glottalizált.

A beszélők glottalizációs gyakorisága közötti eltérések abban is megnyil
vánulnak, ahogyan a szóközi hiátushelyzetet áthidalják. Két olyan beszélő 
volt, aki egyik szövegbeli hiátushelyzetben sem képzett irreguláris zöngét, ők 
azok, akik egyébként is a legkevésbé glottalizáltak az adatközlők közül. 
A legtöbbet glottalizáló beszélőnél adatoltuk a legtöbb, azaz 10 irreguláris 
zöngével megvalósult szóközi hiátushelyet. A korrelációelemzés azt az ered
ményt hozta, hogy a glottalizációs hajlam és a glottalizáltan megvalósuló 
szóközi hiátusok száma között szignifikáns, erős pozitív összefüggés van: r = 
0,879; p <  0,001.

A 14 vizsgált szóközi hiátusos esetből 9 olyan adódott, amelyben névelő 
követ egy magánhangzóra végződő szót. Az előfordulások felsorolásában a 
szótag mögött felső indexben álló szám azt jelzi, hogy hány beszélő ejtette 
glottalizáltan az adott szótagot, ha ez a szám legalább 3, félkövérrel emeltük 
ki a szótagot: el'len'áll'ni' a3 boltokban'; beadja3 a4 derekát; é 'vente4 egy2 
la'kos'ra2; illet've1 a2 feldolgozott; mutat'ha tó3 ak2 ki' a3 különfé2le3\ a 
Zöld'ségek'be' , a' gyümölcsök'be; károsíthat'ja4 a3 környező2; sz.eny- 
nyez'he'ti4 a3 talajt; olvas'ható3 a 5 Leve'gŐ*. A további 5 eset különféle 

viszonyban álló szavak között jelent meg: messze' elma'rad': 
a2lapián'\ haza'i3 e3 re2 de2 tű2 \ a 1 gyümölcsök'be3 olyan mér- 
ek're4 és2 kár'tevőkre'. Látható, hogy a szavak határán megje

lenő hiátus esetében a mondatvégeknél kisebb arányban, de szintén jelentke
zik az irreguláris zönge.

(grammatikai^ 
vizsgá2la2ta2i3 
gek'\ nö'vé'ny
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Következtetések
Kutatásunkban a glottalizáció határjelző szerepét vizsgáltuk magyar nyel

vű felolvasott szövegben, különböző nyelvi szintekhez tartozó egységek te
kintetében. A beszélők közötti nagyfokú variabilitás ellenére bizonyos ten
denciák egyértelműen kirajzolódnak az adatok alapján.

A korpusz szótagjainak 12,11%-a volt glottalizált. Ez egybevág egy ko
rábbi, magyar felolvasott szövegre vonatkozó vizsgálat eredményeivel, ahol 
ugyancsak a szótagok 12%-ában adatoltak irregularis fonációt (Bőhm-Ujváry 
2008). Provizórikus választ adhatunk ezek alapján a nemek közötti különbsé
gek kérdésére is, mivel az említett korábbi kutatásban 10 férfi és 2 nő, a je 
lenlegiben 10 nő zöngeképzési sajátosságait vizsgáltuk. Ez a mintegy 12%-os 
átlagos glottalizációs arány tehát feltehetőleg nemektől függetlenül jellemző 
a magyar olvasott beszédre (fiatal és középkorú beszélők esetében). Ugyan
akkor természetesen a nagymértékű egyéni eltéréseket továbbra sem hagyhat
juk figyelmen kívül.

Az egyik hipotézisünk az volt, hogy a felolvasásban a glottalizáció megje
lenését elsősorban a mondatszerkezet (és az ezzel összefüggő) központozás 
befolyásolja: a mondatok és a tagmondatok végéhez közeledve egyre több 
szótag realizálódik glottalizáltan az egyes beszélők produkciójában. Az ered
mények alapján a magyar anyanyelvű beszélők elsősorban a mondatvég (a 
mondathatárhoz illeszkedő frázishatár) közeledtének a jelzésére használják a 
glottalizációt, a tagmondathatárok esetében nem vagy alig. A glottalizációs 
határjelzés kifejezetten a szerkezet/frázis végén (ahhoz közeledve, az utolsó 
néhány szótagon) jelenik meg, és olykor áthúzódik a következő frázis elejére. 
Olyan frázis eleji glottalizációt azonban egyszer sem tapasztaltunk, amely 
előtt a megelőző frázis vége ne lett volna ugyancsak irreguláris.

A mondathatár glottalizációval való megjelölése még azoknál a beszélők
nél is relatíve gyakori, akiknek a zöngeképzése egyébként ritkán vált át irre- 
gulárisba. Sőt: kimondható, hogy minél kevesebbet glottalizál egy beszélő, 
annál valószínűbb, hogy ezt mondatzáró frázishatáron teszi.

Az eredmények alapján felmerül az a kérdés, hogy vajon a beszélők tuda
tosan alkalmazzák-e a határjelzésnek ezt a módját, vagy a szakasz/mondat 
végi glottalizáció pusztán abból a fiziológiai jelenségből adódik, hogy a dal
lam ereszkedése, azaz az egyre csökkenő alapfrekvencia miatt a hangszalag
működés -  szándéktalanul -  irregulárisba csap át.

Feltételeztük, hogy a szöveg vége felé a hangszalagok fáradásából adódóan 
egyre több glottalizáltan ejtett szótag jelenik meg, ez a hipotézisünk azonban 
nem igazolódott. Ennek oka feltehetően a szöveg rövidségében keresendő: a 
(cím +) 12 mondat felolvasása még nem terheli meg oly mértékben a beszéd
szerveket, hogy ennek nyoma lenne az akusztikai szerkezetben. A hipotézis 
tehát sokkal hosszabb szövegeken ellenőrizendő.

Bár a mondatvégek tűnnek a glottalizáció kitüntetett helyeinek, az adatok
ból az is nyilvánvaló, hogy a szóközi hiátus bizonyos mértékig ugyancsak
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vonzza az irreguláris zöngét. Ez feltehetően abból adódik, hogy az artikuláció 
során a beszélő fel kívánja függeszteni a zöngeképzést annak érdekében, 
hogy az egymást követő szegmentumokat megfelelően elhatárolja egymástól, 
de ez túl sok energiát, időt venne igénybe, ezért a hangszalagok mozgása nem 
jut el a glottális zár állapotába, csak megközelíti azt. Ezt a magyarázatot tá
masztja alá Peter Ladefogednek az az elmélete, amely szerint a fonációs típu
sok egy kontinuum mentén helyezkednek el, nincsenek közöttük diszkrét ha
tárpontok (Ladefoged 1971, idézi Gordon-Ladefoged 2001). Eszerint a 
kontinuum két végpontja a nyitott és a zárt hangszalag-pozíció. Az előbbiben 
képződő zöngétlen fonációs típustól -  a hangszalagok fokozatos záródásával 
-  a levegős (breathy) hangképzésen keresztül jutunk el a modális zöngéig, 
majd az irreguláris (creaky) zöngén át végül a glottális zárig.

Ugyanakkor találtunk olyan példákat is, ahol a szabályszerűen, /-vei felol
dott szó belseji hiátus is irreguláris zöngével realizálódott (a fent bemutatott 
esetek között is, például: viz.igá2la2ta2i h a z a ' i 3), és olyanokat, amelyekben a 
szó belseji, hiátustöltést nem igénylő morfémahatár egyszer sem volt glottali- 
zált (pl. beadja3). A jelenség tehát sok további kérdést felvet, amelyeket 
szisztematikus vizsgálattal lehet majd megválaszolni.

A kapott eredmények igazolják, hogy a glottalizáció a magyar beszédben 
több okból sem tekinthető marginálisnak. Viszonylag gyakran jelenik meg, és 
ebből adódóan befolyásolja mind a szegmentális, mind a szupraszegmentális 
fonetikai elemzések adatait. Nemcsak a kényszerített felismerésben (például 
automatikus hangszegmentálás) okoz gondot, hanem a gyakran glottalizáló 
beszélők esetében a frekvenciaértékek (automatikus) kinyerését is megnehe
zíti, eltorzítja az adatokat. Erre megoldást jelenthet, hogy ma már több olyan 
automatikus osztályozó módszer létezik, amellyel a modális és az irreguláris 
zöngeminőség jó hatásfokkal elkülöníthető (Vishnubhotla-Espy-Wilson 
2007; Böhm et al. 2009; Beke-Heltovics 2010), így az adatfeldolgozás első 
lépéseként szelektálható a hasznosítható anyag.

Fontos hozadéka a kutatásnak az is. hogy a magyar beszédben (is) szabá
lyokkal leírható a glottalizáció megjelenése: határjelző szerepe egyértelmű 
igazolást nyert. A spontán beszéd tagolásában is nyilvánvalóan funkciója 
van, és támpontot jelent a beszédfeldolgozás számára. Ezen túlmenően a 
glottalizáció határjelző funkcióját hasznosítani lehet a mesterséges beszéd
előállításban, ahol a természeteshez még jobban hasonlító prozódiát lehet elő
állítani a mondat végi szótagok zöngéjének »regulárissá alakításával. Az erre 
alkalmas szoftveres háttér már szintén rendelkezésre áll (Bőhm et al. 2008).

A glottalizáció további lehetséges funkciói -  mind az olvasott, mind a 
spontán beszédben -  újabb kutatásokat igényelnek. Az eddigi eredmények 
alapján ezek a vizsgálatok várhatóan releváns információval szolgálhatnak a 
zöngeminőségnek a magyar beszédben betöltött kommunikációs szerepéről.
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