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AZ IRREGULARIS ZÖNGE SZEREPE 
A MAGÁNHANGZÓK HATÁRÁNAK JELÖLÉSÉBEN 

V(#)V KAPCSOLATOKBAN

Markó Alexandra

Bevezetés
Két magánhangzó kapcsolatát (pontosabban a magánhangzók közötti más

salhangzóhiányt, űrt) hiátusnak nevezzük, amennyiben ezek a magánhangzók 
két közvetlenül szomszédos szótagmagot alkotnak (Nádasdy-Siptár 1994: 
171; Siptár 2002a: 85). „Ezt a helyzetet a nyelvek általában kevéssé kedvelik, 
és rendszerint »mindent elkövetnek« annak érdekében, hogy lehetőleg ne 
forduljon elő bennük hiátus, vagy ha valamilyen okból mégis előfordul, ak
kor legalább a fonetikai megvalósítás szintjén feloldódjék, eltűnjön” (Siptár 
2002a: 85). A magánhangzó-kapcsolatok megszüntetésére háromféle mód kí
nálkozik: 1. az első vagy a második magánhangzó törlődése (pl. barna + ü > 
barnít, kocái + On > kocsin); 2. az egyik magánhangzó félmagánhangzóvá 
alakulása (pl. kaleidoszkóp)', 3. a hiátustöltés (pl. dió) (Siptár 2002a).

Hiátustöltésre a mai magyarban a j  mássalhangzó szolgál, ennek megjele
nése a kapcsolatot alkotó magánhangzók minőségével hozható összefüggés
be. Mindig kitöltődik a hiátus, ha a magánhangzó-kapcsolat egyik tagja i/í 
(ki[\]áltás, ki[)]állítás, .vi[j]e/, nójjjí), és é esetében is gyakran (po[j]én vs. 
melléáll -  a pontos kritériumokat lásd pl. Siptár 2002b). Egyéb helyeken nem 
jellemző a hiátus kitöltődése, bár bizonyos szavaknál egyéni ejtési sajátossá
goktól függ a felszíni realizáció (pl. tea: [tea] vagy [tejo]). Ha mindkét ma
gánhangzó alsó és/vagy kerek, nem megy végbe hiátustöltés (pl. fáraó, neon, 
minit). A hiátustöltés jelensége nem függ tehát a morfémahatártól.

A magánhangzó-kapcsolódások normatív (köznyelvi) szempontú leírását 
Elekfi László (1992) végezte el -  a kiejtési kézikönyv előmunkálataként. A 
morfémán belül megjelenő és a morfémahatárra eső, két szótagú magánhang
zó-kapcsolatok esetében „simán megyünk át egyik magánhangzóból a má
sikba” (Elekfi 1992: 71; E. L. kiemelése). Ha azonban „a két szomszédos 
magánhangzó nyílásfoka közt igen nagy a különbség, vagy ha egyikük i v. / 
hang, akkor a kettő közt egy szón belül (gyakori és közismert összetett szó
ban is) /-féle kapcsolóhang hallatszik” (uo.). Megjegyezzük, hogy itt a sok / '+ 
V, V + ;' példa mellett csak három más magánhangzót tartalmazó kapcsolatot 
említ a szerző: egy-egy cu, éá, éo hiátust tartalmazót. Nem világos tehát, 
hogy a nagy nyílásfokbeli különbség mire értendő.
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A fenti magánhangzó-kapcsolatok esetében is előfordulhat, de Elekfi külö
nösen két azonos magánhangzó találkozásakor tartja gyakorinak a „hangsza
lagzárra] való elválasztás”-t, amely szerinte „a gondos, választékos kiejtés 
sajátsága, de sokszor modoros, túl pontoskodó” (1992: 72; E. L. kiemelése), 
így folytatja: „Csak összetett szó vagy szókapcsolat taghatárán és ott is in
kább akkor van helyén, ha nagyon gondosan tagolni akarjuk a ritkább, 
nem mindennapi szót vagy hangsúlyozni a kapcsolat egyik tagját” (uo.; E. L. 
kiemelése). A hangszalagzár megjelenése tehát túlnyomórészt pragmatikai- 
szövegtani eredetű, a kapcsolatot alkotó magánhangzók minősége kevésbé 
befolyásolja, legfeljebb azonosságuk lehet motiváló tényező. Azonos magán
hangzók kapcsolódása esetén az összeolvadás elkerülésére Elekfi más meg
oldásokat javasol (ha a második tag nem hangsúlyos): hangerő- vagy hang- 
magasságbeli váltást.

A VV kapcsolat egyik magánhangzójának törlődését köznyelvi és bizalmas 
használatban Elekfi elfogadhatónak tartja a következő szavak esetében: odaad 
[odod], kétségbeesés [ketjíegbejeij], tudniillik [tudnikik], vákuum [va:kum] 
(1992: 74). Szrítagösszevonáském említi a szerző az egyik magánhangzó fél
magánhangzóvá válását („melyben az i-t sokan mássalhangzószerűen ejtik” 
1992: 74). Erre igen kevés példát hoz (főként olyanokat, amelyek kerülendők).

A fonológiai szabályok fonetikai megvalósulását szó belseji hiátusok ese
tében vizsgálta Menyhárt (2006) felolvasott mondatokon. Összefüggést muta
tott ki az artikulációs tempó és a magánhangzók között megvalósuló koarti- 
kulációs folyamatok jellemzői között. Leggyakrabban hangátmenet nélkül 
kapcsolódtak a magánhangzók (45,6%); hiátustöltést 34,6%-ban adatolt a 
szerző. Ez a koartikulációs jelenség nemcsak i és é, hanem ii, ű környezeté
ben is megvalósult, illetőleg eá, ae és őá kapcsolatokban is megfigyelhető 
volt egy-egy beszélő ejtési sajátosságaként. További 13.2%-ban hangátme
nettel realizálódott a magánhangzó-kapcsolat, és néhány esetben törlődött az 
egyik magánhangzó (3,5%), illetve az egyik vokális /-ként realizálódott 
(3,1%). Úgynevezett hangszalagzárral realizált VV kapcsolatot Menyhárt 
nem adatolt.

A jelen tanulmányban a magánhangzó-kapcsolatok magyar beszédbeli 
megvalósulását egy korábban kevésbé alkalmazott megközelítésből elemez
zük. Vizsgálatunkban (a VV kapcsolódások realizációinak általános jellemzé
se mellett) arra a jelenségre összpontosítunk, amikor a hiátust nem megszün
tetni, hanem éppen ellenkezőlegjelölni kívánja a beszélő. Ennek egyik módja 
a fent említett hangszalagzár, hipotézisünk szerint azonban általánosságban a 
zöngeminőség megváltozása, irregulárissá válása idézheti elő a magánhang
zók határának jelöltségét a percepció számára. Kutatásunkban nem érvényesí
tünk normatív szempontokat, a jelenségek objektív leírására törekszünk.

A (modális) zöngét a szakirodalom a hangszalagok kváziperiodikus rezgé
seként határozza meg (vö. pl. Gósy 2004). A zöngeképzés egyes esetekben 
azonban (szándékosan vagy a beszélő akaratától függetlenül) eltérhet ettől, és
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a fonáció irregulárisba (glottalizáció, creaky voice) válthat. A glottalizáció ar
tikulációs, akusztikai és perceptuális sajátosságaira, valamint a terminológia 
sokszínűségére vonatkozóan kitűnő magyar nyelvű összefoglalás olvasható 
Böhm és Ujváry (2008) tanulmányának bevezetőjében.

A zöngeminőségnek irregulárisként minősítése nem mindig egyértelmű, 
hiszen nincsenek olyan, a nemzetközi szakirodalomban elfogadott küszöbér
tékek (például a jitter és/vagy a shimmer tekintetében), amely fölött 
glottalizáltnak minősül a hangképzés. Mindemellett az irregularitás is többfé
le formában realizálódhat. Badiner és munkatársai (1993) például négy be
szélő mintegy 30 percnyi spontán és olvasott anyagában hatféle (5 kategória 
+ 1 vegyes) irreguláris zöngetípust különítettek el (1. ábra), hat szempont 
alapján. A szempontok a következők voltak: 1. az érintett periódusok száma; 
a 2. rezgés csillapodásának formája; 3. a környezethez viszonyított amplitú
dó; 4. az amplitúdó varianciája az irreguláris szakaszon belül; 5. a környezet
hez viszonyított FO; 6. az F0 varianciája az irreguláris szakaszon belül. 
A szerzők a kontextus- és/vagy beszélőfüggőnek ítélt megvalósulásokat ki
zárták a csoportosításból.

Az irreguláris zönge megvalósulásának főbb típusai Badiner és munkatársai 
(1993: 179) kutatásában

Dilley és munkatársai (1996) 5 beszélő felolvasásában, rádióhírekben vizs
gálták a szó eleji magánhangzókat az irreguláris zöngeminőség szempontjá
ból. Kutatásukban négyféle realizációt határoztak meg (2. ábra). Az irregulari
tás leggyakrabban egymást szabálytalan időközökben követő periódusokként 
jelent meg (bal felső regisztrátum), amelyek gégezárhanggal is kombinálód
hatnak (jobb felső regisztrátum). Az alaphangmagasság hirtelen le- és fellépé
se a gégezárhang hatását kelti a percepcióban (középső regisztrátum). de az Fn
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hirtelen csökkenése vagy növekedése önmagában szintén glottalizációnak mi
nősül. Végül Houde és Hillenbrand (1994) alapján „virtuális glottalizáció”- 
nak nevezték azokat a megvalósulásokat, amelyekben az amplitúdó csökkené
se és növekedése okozza a glottalizációra jellemző perceptuális élményt.

Példák az irreguláris zönge megvalósulásának főbb típusaira 
Dilley és munkatársai (1996: 429^-30) kutatásában

A korábbi időszakban az irreguláris zönge vagy glottalizáció jelenségét 
marginálisnak tekintették a (különösen a hazai) fonetikai szakirodalomban, 
illetve olyan, ritkán jelentkező zavaró tényezőnek, amely a vizsgálatból kizá
randó adatok egy részének hátterében áll, vagy lehetetlenné teszi az automa
tikus címkézést (pl. Tóth-Kocsor 2003). Az utóbbi években azonban a be
szédkutatók tudományos érdeklődése egyre nagyobb mértékben fókuszál az 
irreguláris zöngeminőségre, elsősorban abból az okból, hogy több kutatás 
igazolta ennek a jelenségnek a kommunikatív funkcióit (Redi-Shattuck-Huf- 
nagel 2001).

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

A glottalizáeió 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-Bladon 1988; Dilley et af 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 
igazolták konverzációs funkcióját is az angolban, ahol a yeah diskurzusjelölő 
irreguláris és modális zöngével történő megvalósításához a beszélő (és a 
hallgató) különböző szándékokat társít (Grivicic-Nilep 2004).

A glottalizáció frázis/megnyilatkozás végi határjelző szerepét több nem
zetközi kutatás igazolta. Henton és Bladon (1988) mondat végi helyzetben 
mutatta ki a brit angol presztízsváltozatában (RP = Received Pronunciation); 
illetve az amerikai angolban az irreguláris hangszalagrezgés szintén a mondat 
végét jelző akusztikai kulcsok egyike (Slifka 2006). Svéd olvasott beszéd 
frázishatárain is megjelenik az irreguláris zönge (Fant-Kruckenberg 1989), 
akárcsak a finnben, a csehben és a „szerbhorvát”-ban (Lehiste 1965, idézi 
Gordon-Ladefoged 2001). Társalgási egység (turn) lezárását is jelezheti a 
glottalizáció (Redi-Shattuck-Hufnagel 2001).

A magyar beszédet illetően inkább tudománytörténeti szempontból érde
kes, hogy már a Nyelvművelő kézikönyvnek a hanglejtésbeli hibákról szóló 
részében is olvashatunk arról, hogy szakasz/mondatvégen glottalizáció je
lentkezhet (ott a szerző ezt kellemetlennek, természetellenesnek minősíti, vö. 
Elekfi 1983: 774). A kísérleti kutatások is kimutatták, hogy a glottalizáció 
gyakran jelentkezik mondat- vagy közlésvégen -  mind olvasott, mind spon
tán beszédben (Bőhm-Ujváry 2008; Markó 2009, 2010, 201 1).

Szóhatáron, két magánhangzó találkozásánál jelentkezik glottalizáció az 
angolban (Gimson 1980); illetve a magánhangzóval kezdődő szavak esetében 
a németben és az angolban is gyakori a szó elején (Dilley el al. 1996). 
Pierrehumbert és Talkin (1992) eredményei szerint a szó eleji glottalizáció 
akkor a legjellemzőbb, ha a szó intonációs frázist kezdő helyzetben áll.

Egy korábbi, a mondat végi glottalizációt vizsgáló kutatásunkban elemez
tük az irreguláris zöngének más pozíciókhoz köthető előfordulásait is. Ennek 
alapján megállapítottuk, hogy a magyarban a magánhangzós szókezdet (ön
magában) nem indukál irreguláris zöngeképzést, ugyanakkor szóhatárra eső 
magánhangzó-kapcsolódások esetében -  a mondatvégeknél kisebb arányban 
ugyan, de -  gyakran jelentkezik glottalizáció (vö. Markó 2011). Ezek az
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eredmények motiválták a jelen vizsgálatot, amelyben különböző helyzetek
ben (morfémán belül, morféma-, illetve összetételi határon és szóhatáron) 
megjelenő magánhangzó-kapcsolatok vizsgálatát végezzük el, a glottalizáció- 
nak a vokálisok elkülönítésében játszott szerepére összpontosítva.

Anyag, módszer, kísérleti személyek
A vizsgálatban 19 különálló mondat felolvasását kértük az adatközlőktől. 

Az anyagban 9 egyszerű bővített és 10 összetett mondat szerepelt, közülük 16 
kijelentő, 2 kiegészítendő, 1 pedig eldöntendő kérdő mondat volt. A monda
tok összesen 222 szóból álltak, a szavak száma mondatonként 4-24 között 
szóródott, az átlagos szószám 11,7 volt. Néhány példa: Egyszerűen nem ér
tem, miért lenne ez ideális. Mi az oka annak, hogy bezárták a fáraós kiállí
tást? Néha annyira unta a hosszú utazásokat, hogy elhatározta, felmond, 
még ha ezzel aláássa is a további karrierjét. Innen a Deák térre egy óra alatt 
se érsz oda.

A mondatokban összesen 97 magánhangzó-kapcsolat jelent meg, monda
tonként átlagosan 5,1 darab; a inondatonkénti előfordulás 1 és 9 között szó
ródott. A magánhangzó-kapcsolatok pozíció szerinti megoszlása, valamint tí
pusonként néhány példa az 1. táblázatban olvasható.

A mondatokat magyar szakos egyetemisták és ugyanilyen szakirányú fel
sőfokú végzettséggel rendelkező felnőttek olvasták fel. A 10 adatközlő élet
kora 21 és 51 év között szóródott (átlagéletkoruk 30 év), a nemek szerinti el
oszlás egyenlő volt. Artikulációjuk és hallásuk ép, és zöngeképzésük sem 
mutatott patológiás eltérést. A felolvasásokat stúdiókörülmények között rög
zítettük. Az adatközlőknek volt lehetőségük előzetesen átolvasni a mondato
kat, a felvételt akkor indítottuk, amikor jelezték, hogy felkészültek. Ennek el
lenére előfordultak kivitelezési bizonytalanságok, javítatlan félreolvasások. 
nyelvbotlások, így beszélőnként 95-96 magánhangzó-kapcsolat realizálódott 
a leírtaknak megfelelően. Végül összesen 959 előfordulást elemeztünk.

A felvételeket a Praat program (5.1 verzió; Boersma-Weenink 2009) segít
ségével címkéztük fel: különböző szinteken annotáltuk a mondatokat, a ma
gánhangzó-kapcsolatokat, illetve a megvalósulásuk módját.

A magánhangzó-kapcsolatokat az alábbi szempontok szerint elemeztük:
1. a kapcsolat helyzete: morfémán belül, morfémahatáron, összetételi hatá

ron és szóhatáron;
2. a kapcsolatot alkotó magánhangzók fonetikai minősége;
3. a magánhangzók határának realizációja: sima átmenet, hiátustöltés, az 

egyik magánhangzó törlődése, glottalizáció. szünet, valamint ezek kombiná
ciója (pl. hiátustöltés + glottalizáció, szünet + glottalizáció).
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1. táblázat: A vizsgált magánhangzó-kapcsolatok pozíciók szerint, példákkal

Pozíció
Előfordulás

(db)
Magánhangzó

kapcsolatok
Példák

aó, au, eá, ee, fáraó, kalauz, ideális, leendő,

Morféma belsejében 13
eo, ie, iá, oá, uá, 
üá

neon, karrier, operáció, oá
zis, aktuálpolitikai, niiánsz- 
nxit

ai, ei, ia, ié, iu. kritikai, ismereteit, udvarias,
Morfémahatáron 13 óa, ői, űe Danié, miután, állandóan, 

szerkesztőinek, egyszerűen
aa, áa, áá, ae, faarccal, ráadás, hozzflállá-
áo, aö, áll, ea, són, hazaengedték, hozzáol-
cá, eí, iá, ie, iá. vas, pályaőrnek, ráunt. hely-

Összetételi határon 31 áe, ói, áu, áú, reállító, heírni, kiállítást, ári-
őa, oá, őe, őú. ember, faliórát, adóellenőr-
oil, ua, úe, iíe, tőt, folyóirat, lóugrásban, ha-
fui jóútról, előadás, főár
atfa. a#e, a#i. oka annak, ha ezzel, belga
attu, e#a, ette. író, annyira unta, ebbe a
ette, ettn, ettii. könyvbe, lenne ez. eszébe öt-
itta, i#ái, itte, itté. lön, mellette iilő. szemközti

Szóhatáron 40 itti, ott a, óttá, 
ótte, ötté, ótto,

apartmanban, engedi át, 
szeptemberi előadáson, ko-

őtto, útté. úttu, rábbi ismereteit, oktató át-
ütti landóan, helyreállító operá

ció, lévő oázist, hosszú uta
zásokat, című irodalmi

A glottalizált realizációk elemzése a korábbi kutatások módszertanához 
igazodva (pl. Dilley et al. 1996, Bőhm-Ujváry 2008) vizuális és auditív in
formációk együttes figyelembevételével történt. A Praatban megjelenítettük a 
hullámformát és a hangszínképet, szükség esetén a dallam- és az intenzitás
görbét is (a címkesorral együtt természetesen); illetőleg folyamatosan és 
többször ellenőrizve hallgattuk le a hanganyagokat. Akusztikai szempontból 
glottalizáltnak tartottuk az adott beszédhangrészletet, ha

1. az alapperiódusok időtartama vagy amplitúdója hirtelen jelentősen meg
változott (idetartozónak vettük a hangszalagzár/gégezárhang jelenségét is, vö. 
Dilley et al. 1996); vagy ha

2. hirtelen a beszélő normál/szokásos hangterjedelme alá csökkeni az alap- 
frekvencia.

Mindemellett percepciós szempontként tekintetbe vettük, hogy a szegmen
tum hangszínezete jól hallhatóan érdes, rekedtes. Akkor címkéztük glottali-
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záltnak a beszédhangrészletet, ha az akusztikai lenyomaton látható, és auditív 
úton észlelhető volt az irrégularités.

Fontos megjegyeznünk, hogy (mint azt a Bevezetésben láttuk) a glottalizá- 
ció többfunkciós jelenség. Az a tény tehát, hogy a magánhangzó-kapcsolat ir- 
reguláris zöngével realizálódott, nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott 
szegmentumon a glottalizációnak az a szerepe, hogy a két magánhangzó kö
zötti határt jelölje. Az adatok téves értelmezésének elkerülése érdekében 
ezért azokat az előfordulásokat, amelyekben a teljes V(#)V szekvencia 
glottalizált volt, vagy az egyik magánhangzó és annak környezete (a megelő- 
ző/követő egy vagy több szótag) irreguláris zöngével realizálódott, nem 
glottalizáltként vettük tekintetbe -  ez az összes megvalósult V(#)V kapcsolat 
11,2%-át érintette. Ezeket a realizációkat a nekik megfelelő (sima átmenet, 
hiátustöltés stb.) típusokba soroltuk be. Megjegyezzük, hogy ez a 10% körüli 
arány megfelel az átlagos glottalizációs gyakoriságnak (vö. Bőhm-Ujváry 
2008, Markó 2011), valamint hogy az ilyen megvalósulások elsősorban a 
mondatvégekhez közeledve jelentek meg.

Összességében tehát csak a következő realizációkat vettük számba a 
glottalizált típusban, mert ezek azok, amelyek esetében az irreguláris perió
dusok helyzete nagy biztonsággal összefüggésbe hozható a magánhangzók 
differenciálásának szándékával :

-  Vi vége (ritkábban V] egészében) glottalizált volt, V2 modális zöngével 
realizálódott;

-V ] modális zöngével realizálódott, V2 eleje (ritkábban V2 egészében) 
glottalizált volt;

-V , vége és V2 eleje glottalizált volt (beleértve azt is, hogy V2 gégezár
hanggal indul, rövid szünetet követően).

Vizsgáltuk az összefüggést a realizáció típusa és a V(#)V kapcsolat pozíci
ója, illetve a típus és a magánhangzók minősége között. Elemeztük a glottali- 
záció megjelenési formáit, valamint az egyéni kiejtési sajátosságok hatását. A 
statisztikai elemzésekhez (független mintás f-próba és korrelációelemzés) az 
SPSS 15.0 verzióját alkalmaztuk.

Eredmények
1. A magánhangzó-kapcsolat pozíciója és a részt vevő magánhangzók 

minősége
A magánhangzó-kapcsolatok morfémán belül, összetételi határon és szóha

táron -  várhatóan -  leggyakrabban sima átmenettel realizálódnak (3. ábra). 
Morfémahatáron a hiátustöltés volt a leggyakoribb megvalósulási mód, ami 
azzal függ össze, hogy ebben a pozícióban igen gyakoriak a V + i és / + V 
kapcsolatok a mindennapi nyelvhasználatban, valamint ennek megfelelően a 
jelen korpuszban is. Szende (1973) adatai alapján a leggyakoribb (szó belseji) 
VV kapcsolatok a következők: ia, ai, iá, ic, ió, ei, és csak hetedikként áll a 
sorban az í-t nem tartalmazó na.
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A realizációk szóhatáron a legváltozatosabbak, mivel itt a -  helyzetből 
adódóan -  szünet (illetve szünettel kombinálódó glottalizáció) is megjelent. 
A glottalizáció is ebben a helyzetben a leggyakoribb, de morféma belsejében 
és összetételi határon is találtunk ilyen példákat.

0% 20% 40% 60% 80%) 100%c

morfémán belül 

morfémahatáron 

összetételi határon 

szóhatáron

GD sima átmenet □  hiátustöltés ■  glottalizáció
Q törlés 0  szünet 1D glottalizáció + szünet

0  glottalizáció + hiátustöltés

3. ábra
A realizációtípusok megoszlása a különböző szintű VV kapcsolatokban

A következőkben az egyes szinteken megjelenő V(#)V kapcsolatokat rész
letesebben is megvizsgáljuk, elemezve a részt vevő magánhangzók minősé
gét is a realizáció típusával összefüggésben.

a) Morfémán belüli magánhangzó-kapcsolatok
Morfémán belül 130 magánhangzó-kapcsolatot adatoltunk. Ezek közül a 

sima átmenettel megvalósultak aránya 66,9% volt, hiátustöltő j  21,5%-ukban 
jelent meg, glottalizáció 6,9%-ban. A kapcsolatok 4,6%-ából törlődött az 
egyik magánhangzó.

A magánhangzó-minőség természetesen egyértelműen befolyásolta a hiá
tustöltő megjelenését (4. ábra): az í-t tartalmazó kapcsolatok az elvártaknak 
megfelelően mindig így realizálódtak (operáció, karrier). A fonológiai sza
bálynak ellentmond azonban, hogy az eá esetében 26,7%-ban ugyancsak ada
toltunk hiátustöltést: a Deák szót 6, az ideális és az óceáni szót 1 beszélő ej
tette így.

Az aó, au, eo, üá kapcsolatok mindig sima átmenettel realizálódtak (pl./á- 
raó, kalauz, neon, niiánsz), vagyis a nagy nyílásfokbeli különbség sem idézett 
elő hiátustöltést. Törlésként vettük számításba (bár a konkrét példában fone
tikai szempontból inkább egybeolvadásról beszélhetünk), hogy a teendőkről 
szót a beszélők fele egy hosszú [e:]-vel ejtette. (Megjegyzendő, hogy két ma
gánhangzóként vettük számításba azokat az előfordulásokat, ahol a beszélő 
az alaphangmagasság modulációjával különítette el a hangzókat, mivel ezál
tal különálló szegmentumokként voltak észlelhetők, annak ellenére, hogy a
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hullámformán és a hangszínképen nem volt látható változás.) Továbbá 1 be
szélő az óceáni szót [o:tsa:ni]-ként valósította meg.

Glottalizációt négy VV kapcsolat esetében adatoltunk: eá, ee, oá, uá. Két- 
két (különböző) beszélő irreguláris zöngével különítette el az ideális, az obo
ás és az aktuálpolitikai morfémán belül összekapcsolódó magánhangzóit. 
Egy-egy glottalizált realizációt találtunk az óceáni, a Deák és a teendőkről 
szavak esetében (különböző beszélőknél). E néhány adat alapján nem látunk 
tendenciát abban, hogy mely összekapcsolódó magánhangzó-minőségekre 
jellemző(bb) a glottalizált átmenet, egyéni kiejtési sajátosságról lehet szó.

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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oá 
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iiá

0  sima átmenet □  hiátustöltés ■  glottalizáció □  törlés

4. ábra
A morfémán belüli magánhangzó-kapcsolatok realizációtípusai

b) A morfémahatáron megjelenő magánhangzó-kapcsolatok
Ebben a pozícióban is megvalósult mind a 130 magánhangzó-kapcsolat. Itt 

a nagyszámú, i-1 tartalmazó kapcsolat következtében a hiátustöltés aránya 
kimagasló: 82,3%. Sima átmenettel a kapcsolatok 15,4%-a valósult meg, az 
egyik magánhangzó törlődését 2,3%-ban adatoltuk. Glottalizációra nem talál
tunk példát ebben a kategóriában.

Az ai, ei, ia, ői kapcsolatok (természetesen) minden esetben j-s átmenettel 
valósultak meg (pl. kritikai, nőügyei, udvarias, szerkesztőinek). Az ié és az iu 
esetében törlést is adatoltunk (5. ábra). Mivel az ié-1 tartalmazó egyik szó a 
miért volt, nem meglepő, hogy előfordult [me:rt] változat is, inkább az a meg
lepő, hogy csak egyetlen beszélőnél -  ez nyilvánvalóan a laboratóriumi be
szédhelyzettel indokolható. Ennek fényében azonban váratlannak mondható, 
hogy a miután esetében két beszélőnél is adatoltunk [muta:n] ejtésmódot, ami
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a mindennapi beszédben talán nem annyira elterjedt, mint a miért lenizált 
alakja.

Az ;'-t nem tartalmazó kapcsolatok (állandóan, egyszerűen) minden beszé
lő ejtésében sima átmenettel valósultak meg (annak ellenére, hogy a hétköz
napi spontán nyelvhasználatban egyre gyakrabban tapasztalható ezeknek hiá- 
tustöltővel való megvalósítása).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0  sima átmenet □  hiátustöltés ■  glottalizáció Q törlés

5. ábra
A morfémahatáron megjelenő magánhangzó-kapcsolatok realizációtípusai

c) Az összetételi határon megjelenő magánhangzó-kapcsolatok
Összetételi határon 304 VV kapcsolatot vizsgáltunk, ebből 77,3% a sima 

átmenetek aránya, és 13,2%-ban találtunk hiátustöltést. A fennmaradó közel 
10%-on a törlés (4,9%) és a glottalizáció (4,6%) egyenlő arányban oszlik meg.

A sima átmenet egy kivételével minden magánhangzó-kapcsolat esetében 
megjelent (6. ábra), és kizárólagos volt a következőkben: ae, án, aő, áu, őa, 
öú, őü, mi, úe (pl. hazaengedték, hozzáolvas, pályaőrnek, ráunt, elő
adj ni/áson), főúr, nőügyeit, kapualjban, búcsúestre).

A korábban látottakkal ellentétben az i/í-l tartalmazó kapcsolatok közül 
csak az iá (kiállításon) realizálódott minden beszélő ejtésében hiátustöltővel. 
Az eí. ie, iá, ói kapcsolatokban különböző arányban jelent meg a j. A beírni 
szót 8 beszélő ejtette hiátustöltővel. Az ie kapcsolatot tartalmazó úriemberén 
kiegészíti szavakat 9, illetve 7 beszélő artikulálta /'-vei, így ez a magánhang
zó-kapcsolat is 80%-ban mutatott hiátustöltést. Az í-nek az d-val alkotott 
kapcsolatai jóval ritkábban realizálódtak hiátustöltővel (a faliórát 4, & folyó
irat 2 beszélő ejtésében). Mindez arra utal, hogy a hiátustöltés jelensége -  a
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fonológiai szabály megfogalmazásától eltérően -  nem teljesen független a 
kapcsolat másik tagjának minőségétől, valamint a morfémahatár jellegétől.

0% 20% 40%' 60% 80% 100%
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6. ábra
Az összetételi határon megjelenő magánhangzó-kapcsolatok realizációtípusai

Ebben a csoportban törlés (egybeolvadás) az úú kapcsolatra volt a legjel
lemzőbb (50%), hozzá kell azonban tennünk, hogy ez a kapcsolat két külön
böző szóban jelentős eltéréssel realizálódott. A hozzáállásán szót 8, az aláás
sa szót azonban csak 2 beszélő ejtette egyetlen á-val.

A lóugrásban VV kapcsolatából 2 beszélő artikulációjában törlődött az u, 
ugyanakkor több beszélőnél tapasztaltuk az u félhangzóssá redukálódását. 
Tekintettel arra, hogy effajta diftongizálódás (azzal a megkötéssel, hogy az rí 
hosszú maradt) csak ebben a szóban volt megfigyelhető, nem alkottunk rá kü
lön kategóriát -  ezeket a példákat a sima átmenetek közé soroltuk. Megemlí
tését mégis szükségesnek tartjuk, mert feltehető, hogy az u törlődése a difton- 
gizációs folyamat végállomása, azaz a kettő között fokozati különbség van 
(o > o).

Az ea, eá esetében az e törlődését egyéni ejtési sajátosságnak tekinthetjük, 
mivel ezek ugyanannak a beszélőnek a felvételén voltak megfigyelhetők a 
belead(ta/ott) és helyreállító szavakban.
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Glottalizációt 4 kapcsolat (óe, őá. őe, üe) esetében adatoltunk 20%-os. 5 
továbbinál (aa, áa, úá, óu, íhi) pedig 10%-os előfordulási arányban. Ez utób
bi közül négy ugyannak a beszélőnek a produkciójában jelentkezett. Két-két 
beszélőnél az alábbi szavakban fordult elő glottalizáció: aláássa, adóellenőr
től. előállít, esőemberre, betüejtés.

d) A szóhatáron megjelenő magánhangzó-kapcsolatok realizációtípusai
Ebben a pozícióban 395 V#V volt adatolható. Ezek között szintén a sima 

átmenet volt a leggyakoribb, de már korántsem akkora arányban, mint a mor- 
féma belsejében és az összetételi határon megjelenő VV kapcsolatok eseté
ben. A sima átmenetek 37,5%-os részesedéséhez viszonyítva szintén gyako
riak voltak a glottalizált realizációk, együttesen 31,1%-ot tettek ki. Ezen belül 
a csak glottalizációval megvalósult VV határok 21,3%-ot képviseltek, a 
glottalizáció szünettel kombinálódott az esetek 8,9%-ában, és hiátustöltésnél 
is előfordult 1,0%-ban. Törlést 15,7%-ban dokumentáltunk, hiátustöltés 
13,7%-ban jelent meg, szünet (önmagában) 2,0%-ban.

A sima átmenet kizárólagosságát csak az edit (mellette iilő) kapcsolat ese
tében tapasztaltuk (7. ábra), 90%-os gyakoriságot láttunk az edé (se érsz) ese
tében. Néhány. í-t tartalmazó kapcsolaton kívül még az óda (oktató állandó
an) esetében nem fordult elő egyetlen sima átmenetes realizáció sem.

A hiátustöltés ebben a pozícióban az i kapcsolataiban is jelentősen ritkáb
ban jelent meg. mint a szó belseji helyzetekben. 100%-os arányt egyik ma
gánhangzó-kapcsolat esetében sem találtunk. Bár az i#a kapcsolatot majdnem 
minden példában a legtöbb beszélő hiátustöltővel ejtette (mi az 9, aki a 8, in
tézi a 8, kiegészíti a 10), volt olyan előfordulása is, amely sosem tartalmazott 
j-s átmenetet (szemközti apartmanban). Látható, hogy a gyakran hiátustöltő
vel ejtett kapcsolatok második tagja határozott névelő volt, ami alapján felte
hető, hogy szóhatáron ez motiváló tényező a hiátus kitöltődése számára. 
80%-os arányban jelent meg hiátustöltés az ide kapcsolatot tartalmazó szep
temberi előadáson jelzős szerkezetben is, ugyanakkor csak 4 beszélő ejtette j- 
vei az idd (engedi át) kapcsolatot. Az adi/í kapcsolat három példából csak 
egyben valósult meg hiátustöltővel néhány adatközlőnél (aláássa is 4, de ha
za időben és belga író 0). Egy-egy beszélő ejtette hiátustöltővel a művészed 
és, korábbi ismereteit kapcsolatokat, és nem találtunk ilyen realizációt a című 
irodalmi szóhatáron. Az é kapcsolatai közül csak a se érsz. valósult meg hiá
tustöltővel, és csak 1 esetben. A hiátustöltés összesen 4 id \  kapcsolatban 
kombinálódott glottalizációval.

A törlés ebben a fonetikai helyzetben volt a leggyakoribb, feltehetően 
azért, mert azonos magánhangzók kapcsolatára a legjellemzőbb, ami szóhatá
ron fordul elő a legnagyobb valószínűséggel. Az aa kapcsolat minden szóha
táron legalább egyszer, összesen 54,5%-ban olvadt egybe (az óra alatt 8, az 
tinta a, lista a, arra az 6, a beleadta az 5, az oka annak 4, a néha annyira 1 
beszélőnél). Az údu (hosszú utazásokat) 50,0%-ában, az idi (korábbi ismere
teit) 40%-ában, az ede (lenne ez 5, térre egy 1 beszélőnél) 30%-ában, az ódo
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{helyreállító operáció 2, jó oktató 1 beszélőnél) 15%- ában realizálódott egy 
magánhangzó. Az eltérő magánhangzó-minőségek esetében az e#a 15%-ában 
(az ebbe a esetében 5-ször, a rendezője az-nál 1-szer, az esőemberre a és a be 
a ejtésében egyszer sem), valamint az i#é 10%-ában (művészeti és 1 beszélő
nél) törlődött a V#V kapcsolat első tagja.
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7. ábra
A szóhatáron megjelenő magánhangzó-kapcsolatok realizációtípusai

Szünet önmagában az esetek 2,0%-ában (8 előfordulás) jelent meg, 
glottalizációval együtt 8,9%-ban (35 előfordulás), azaz 10% feletti a szünettel 
realizált szóhatárok aránya. A két szünettípus időtartamai is jelentősen kü
lönböznek. Az önállóan megjelenő szünetek átlagos időtartama 118 ms, átla
gos eltérése 79 ms; míg a glottalizációval kombinálódott szünetek esetében 
68 ms az átlag, és 52 ms az átlagos eltérés. A két adathalmaz közötti jelentős 
különbségek a 8. ábrán is jól látszanak, ahogyan az is, hogy a glottalizációval 
kombinálódott szünetek közül a 200 ms-os és az annál hosszabbak extrém ér
tékűnek számítanak. Ugyan az önállóan (glottalizáció nélkül) megjelenő szü
netek kis száma miatt a statisztikai elemzés eredménye természetesen fenn
tartásokkal kezelendő, az extrém értékek kihagyásával elvégzett í-próba
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eredménye szintén szignifikáns eltérést mutat [t(37) = -3,665; p = 0,001]. 
A szünetek időtartama és az irreguláris zönge funkciója között tehát össze
függés látszik, amely úgy értelmezhető, hogy a glottalizáció a rövid szünet 
tagoló hatását erősíti. Ebből az következik, hogy azok a glottalizált V#V kap
csolatok, ahol a két magánhangzó között extrém hosszú szünet jelent meg, a 
további elemzésben külön kezelendők, mert ezeknél a glottalizáció funkciója 
eltér a többi megvalósulásban feltételezett magánhangzó-elkülönítő és -  
egyértelmüsítő szereptől.

glottalizációval önálló szünetek
kombinált szünetek

8. ábra
A szünetek időtartama (szóródás és médián)

A kizárólagosan szünettel elváiu'fott szókapcsolatok között 2 beszélőnél 
szerepelt az oktató állandóan és a térre tgy; illetve egy-egy beszélőnél a kö
vetkezők: unta a; engedi át; szól,] ami; hosszú élménybeszámolót. A magán
hangzó-minőségek tekintetében nem látszik tendencia, s bár a frázishatárok 
jelölése némiképp befolyásolja a szünet megjelenését, ez sem egyértelmű 
motivációs tényező.

A glottalizáció kimagasló gyakorisággal jelent meg szóhatáron, közel a 
kapcsolatok harmadánál adaloltuk magában, illetve szünettel vagy hiátustöl- 
tővel kombinálódva. A legnagyobb arányban glottalizált szóhatárok frázisha
táron jelentek meg, 8-8 beszélőnél: a jó oktató állandóan hozzáolvas; a hely
reállító operáció értelmetlen lesz., a Műút című irodalmi, művészeti és kritikai 
folyóirat. 70%-ban realizálódott irreguláris zöngével a következő, szintén 
frázishatárra eső kapcsolat: a belga író ebbe a könyvbe. 66,7%: az utcán lévő, 
oázist ábrázoló neonok; 60%: a Deák térre egy óra alatt; művészeti és kriti
kai. A néha annyira és az annyira unta esetében a 60%-os arányú glottalizált
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megvalósulás a hangsúlyozással függhet össze (lásd alább). Ezek között vál
tozó arányban (1-5 beszélő) szerepeltek szünettel kombinálódó estek is.

Ebben a pozícióban mindössze két olyan szókapcsolat volt, amelyet egy 
adatközlő sem valósított meg glottalizációval: se érsz és mellette iilű. Ezek
ben az esetekben feltehetően a klitikumos kapcsolat miatt nem volt szükség a 
határjelölésére.

A fenti eredmények alapján a szavak által alkotott szerkezet grammatikai 
(és ezzel összefüggésben prozódiai) minősége befolyásolja a szóhatárra eső 
magánhangzó-kapcsolat megvalósulását. Ezért a töbhi példát szintén meg
vizsgáltuk ennek a tényezőnek a figyelembevételével. A frázishatár nagymér
tékben előidézte a zönge irregulárissá válását: a beszélők legalább fele glotta- 
lizáltan valósította meg azokat a V#V kapcsolatokat, amelyeknél intonációs 
frázis határát jelölték. Megjegyezzük, hogy nem minden beszélő tagolta azo
nos módon a mondatokat, például A belga író ebbe a könyvbe beleadott apa- 
it-anyait. mondatot két és három intonációs frázisra is tagolták az adatközlők. 
A Néha annyira unta a hosszú utazásokat... kezdetű mondat erős emocionális 
hangsúlyai miatt ez a néhány szó akár három-négy frázisban is megvalósult. 
Ezzel szemben az is elmondható, hogy az egyes tagmondatokat nem feltétle
nül valósították meg különálló intonációs frázisként a beszélők, például Az 
első szó. ami Kádárról eszébe ötlött, a ..betűejtés" volt. mondat első vesszője 
láttán a beszélők egy kivételével nem álltak meg, és csak hárman jeleztek ha
tárt glottalizációval.

Néhányszor klitikumos egységek belsejében, a szavak prozódiai összetar
tozása ellenére is adatoltunk glottalizációt. Az engedi át és a belga író kap
csolatokban 5, illetve 4 beszélő váltott zöngeminőséget (a szemközrí apart
manban és a haza időben esetében ugyanez 3-3 beszélőnél történt meg), fel
tehetően azért, hogy elkerülje a hiátustöltéssel történő realizációt, ahogyan a 
többi ;'-t tartalmazó kapcsolat túlnyomórészt megvalósult (lásd fent, a szóha
tári hiátustöltésről írtakat). Máshol a beszélők feltehetően a törlést (egybeol
vadást) kívánták elkerülni, ez a legvalószínűbb magyarázat az azonos (vagy 
csak időtartamban eltérő) magánhangzók kapcsolatában: jó oktató, helyreállí
tó operáció, oka annak (4-4 glottalizált realizáció). A törléseknél láttunk pél
dákat e#a kapcsolatokra is, így e két alsó nyelvállású magánhangzó határán 
jelentkező irregularis zönge is lehet a törlés elkerülésére szolgáló stratégia, 
például ha ezzel (4 beszélőnél). Mindezek -  Elekfi (1992) megállapításával 
egyezően -  a gondos ejtés szándékára utalnak.

Vizsgáljuk most meg a realizációkat elsősorban a magánhangzó-minősé
gekre összpontosítva. A jobb átláthatóság kedvéért a fonológiai szabály alap
ján különválasztottuk az ;-t tartalmazó kapcsolatokat (9. ábra). A hiátustöltés 
szó belsejében jellemzően megvalósul, bár az igekötő + ige kapcsolat esetében 
jóval ritkábban. Szóhatáron az összekapcsolódó szavak grammatikai-szeman
tikai viszonya, valamint feltehetőleg a szókapcsolat gyakorisága befolyásolja 
a hiátustöltés érvényesülését. A törlés az azonos magánhangzók találkozása
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kor a leggyakoribb, de miért > mért és a miután > mután esetében is megje
lent, feltehetően a grammatikalizációs folyamathoz tartozó alaki redukció kö
vetkezményeként (Dér 2008). A glottalizáció megjelenését ezekben a helyze
tekben a hiátustöltés elkerülésére vonatkozó stratégiaként értelmezhetjük.

0% 20 % 40% 60% 80% 100%

0  sima átmenet □ hiátustöltés ■glottalizáció
H törlés 0  szünet 1D glottalizáció + szünet
0  glottalizáció + hiátustöltés__________________________________________ _

9. ábra
Az /' + V, V + ; kapcsolatok realizációtípusai

Az i-t nem tartalmazó kapcsolatok esetében (10. ábra) várhatóan a sima at
mendes realizációk dominanciáját figyelhetjük meg. Az é utótaggal összefüg
gésbe hozható hiátustöltés illeszkedik a fonológiai szabályhoz. Meglepő azon
ban, hogy az eá (ideális) esetében tapasztalt j-s átmenet még gyakoribb, amit 
[ha van ilyen tendencia, 1. Elekfi (1992)] a nagy nyílásfokbeli különbséggel 
sem magyarázhatunk a konkrét esetben. Ugyancsak megfelel az elvárásoknak, 
hogy a törlés jellemzően azonos (vagy csak időtartamukban eltérő) magán
hangzók kapcsolatában jelentkezik, ugyanakkor az is látható, hogy ezen kap
csolatok mindegyike megjelenik glottalizáltan is, vélhetőleg a törlés elkerülé
se céljából. A glottalizáció a legnagyobb arányban az ó#é kapcsolatban jelent
kezett, ahol a frázishatár erős motivációs erejét láttuk (operáció értelmetlen).

2. A glottalizáció megjelenési formái
Összesen 150 glottalizált V(#)V kapcsolatot adatoltunk. A 200 ms-os és 

hosszabb szünetekkel kombinálódott glottalizáció esetében a hosszú szünet 
önmagában is alkalmas a tagoló funkció betöltésére, ezért ezeket a példányo
kat kizártuk a további elemzésből. Egyébiránt mind a négy ilyen előfordulás
ra az volt a jellemző, hogy a szünet után a magánhangzó gégezárhanggal 
(kemény zöngeindítással) kezdődött.

A 146 elemzett magánhangzó-kapcsolat közül 9 realizálódott morfémán 
belül, 15 összetételi határon, 122 pedig szóhatáron. Ezeknek a realizáció
típusonkénti megoszlását mutatja be a 11. ábra, ahol a rövid szünettel kombi
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nálódott megvalósulásokat is ábrázoltuk. A morféma belsejében ineguláris 
zöngével realizálódott VV kapcsolatok esetében általában csak az egyik ma
gánhangzó volt (részben vagy egészben) glottalizált (4-4 esetben, ami egyen
ként 44,4%-os előfordulási arányt jelent), és mindössze 1 (11,1%) olyan ese
tet adatoltunk, ahol a magánhangzók közötti átmenet realizálódott ineguláris 
zöngével. Összetételi határon a glottalizált átmenet volt a jellemzőbb 
(53,3%), gyakoriságban ezt követte a második magánhangzó elejének (rit
kábban egészének) irregularis volta (33,3%). Olyan eset, amelyben kizárólag 
az első magánhangzó vége volt glottalizált, csak 13,3%-ban fordult elő.

10. ábra
Az i-1 nem tartalmazó VV kapcsolatok realizációtípusai

A szünettel kombinálódott glottalizáció természetesen szóhatáron jelent 
meg, illetve itt adatoltunk egyetlen (0,8%) olyan realizációt is, amelyben a 
hiátustöltő volt glottalizált (engedi\j]át). Az esetek mintegy felében itt is a 
magánhangzók határán jelentkezett irreguláris zönge (50,8%). Ha ehhez hoz
závesszük azokat az előfordulásokat is, amelyekben a magánhangzókat szü
net választotta el (miközben V] vége és V2 eleje glottalizált volt), ez az arány 
64,8%-ra emelkedik. Csak az első magánhangzó volt glottalizált (részben,
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ritkábban egészben) 19,7%-ban. Ezen belül egyenlő arányban (9,8-9,8%) 
oszlottak meg azok az esetek, amikor szünet követte a Vr et, és amikor nem. 
14,8%- ban csak a V2 (eleje, ritkábban egésze) volt glottalizált, ezen belül 
szünet nélkül realizálódott 9,0%, és szünet előzte meg a második magán
hangzót 5,7%-ban.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

m orfem án  helül 

összetételi h a táron  

szóha tá ron

□  VI GDV1 I DV1V2 OVI |V2 □  V2 Q|V2 ■  | j ]

11. ábra
A glottalizáció megjelenési formái a különböző szinteken 

(VI = csak V! vége glottalizált; VI| = csak V, vége glottalizált, utána
szünettel;

VIV2 = a magánhangzók közötti átmenet glottalizált; V1|V2 = az átmenet 
glottalizált, közben szünettel; V2 = csak V2 eleje glottalizált; |V2 = csak V2 

eleje glottalizált, előtte szünettel; |j] = a hiátustöltő glottalizált)

Megvizsgáltuk azt is, hogy az irregularitás milyen paraméterekben mutat
kozik meg. Az esetek felében a zönge periódusideje ingadozott, 26,7%-ban 
az amplitúdó, 20,5%-ban mindkét paraméter. Az amplitúdóingadozásnak egy 
sajátos formája a diplofónia, amely 6-szor jelentkezett. Gégezárhangot (a 
hosszú szünetes realizációkon túl) további 4 esetben (2,7%) adatoltunk, és 
minden esetben szünet előzte meg. A 12. ábrán néhány konkrét megvalósu
lást mutatunk he. A 12. a) ábrán egymást rendszertelenül követő és változó 
amplitúdójú periódusokat látunk a két azonos magánhangzó határán. A 12. b) 
ábrán V, végén megritkulnak a periódusok, majd a zöngeképzés is megszű
nik, miközben a toldalékcső artikulációs konfigurációja még egy ideig fenn
marad, majd szünet után artikulálja a beszélő a következő magánhangzót. A
12. c) ábrán diplofónia látható.

3. A beszélők közötti variancia
Ahogy láttuk, a V(#)V kapcsolatok 11,2%-ában úgy is megjelent irregulá

ris zönge, hogy ezt valószínűsíthetően nem a magánhangzók elkülönítésének 
szándéka motiválta, hanem valamilyen más kommunikációs jelzés vagy 
pusztán egyéni ejtési sajátosság. Ezt a megállapítást arra alapozhatjuk, hogy 
ilyenkor vagy az egész magánhangzó-kapcsolat glottalizált volt (ezért nem
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lehet az irreguláris zöngének differenciáló szerepe), vagy az irregularis zön- 
geképzés kiterjedt a környező beszédhangokra, illetve akár több szótagnyi 
szekvenciákra is. Ezek többnyire szakasz/mondatvégeken jelentkeztek.

a) b) c)

12. ábra
Példák a zönge irreguláris megvalósulására

Az egyes adatközlőkre jellemző glottalizációs gyakoriságot az ilyen V(#)V 
kapcsolatok számbavételével jellemeztük, és beszélőnként összevetettük az 
irreguláris zönge e két funkcióban való megjelenési arányát. A magánhang
zókat elkülönítő (a 13. ábrán „glottalizáció”) és az egyéb (például a mondat
vég jelzésére irányuló -  a 13. ábrán „nem elemezhető”-ként jelölt) szerepben 
megjelent irreguláris zönge gyakorisága beszélőnként jelentősen eltér. Az 
adatközlők fele (F2, F5, NI, N2, N3) jóval nagyobb arányban (legalább 2- 
szer gyakrabban) glottalizált az összekapcsolódó magánhangzókat elkülönítő 
szándékkal, mint más okból. Szélsőséges értéket képvisel ebből a szempont
ból a 2-es számmal jelölt női adatközlő, aki 30-szor olyan gyakran alkalmaz
za az irreguláris zöngét az egymást követő magánhangzók elkülönítésére, 
mint más célra.

□ glottalizáció O nem elemezhető

13. ábra
A glottalizációs gyakoriság beszélőnként (F = férfi, N = nő)



Az irregularis zönge szerepe a magánhangzók határának jelölésében... 25

Négy beszélő (F3, F4. N4. N5) hasonló arányban alkalmazta a glottalizációt 
mindkét funkcióban. Noha az 1-es számmal jelölt férfi adatközlő zöngeképzé- 
sét nagymértékben jellemzi az irregularitás, ő csak a glottalizált V(#)V kap
csolatok egynegyedében differenciálta a hangzókat ezen a módon, nála a zön
ge irregularis megvalósulása inkább egyéni beszédsajátosságnak tekinthető.

Megvizsgáltuk azt is, hogy az irregularitás hogyan, milyen paraméterekben 
jelentkezik az egyes beszélők zöngeképzésében, ebben a tekintetben azonban 
nem találtunk összefüggést. A glottalizáció megvalósulási módjai tehát -  a 
gyakorisággal ellentétben -  nem beszélőfüggőek.

A V(#)V kapcsolatok realizációjának megoszlását is összevetettük a beszé
lők tekintetében. Természetesen mindenkinek az artikulációjában a sima át
menet dominált, 34,4-54.2%-ban. A hiátustöltés értelemszerűen -  mivel fo
nológiai szabály vezérli -  szinte azonos mértékben jelent meg, bár kismér
tékben jelentkeztek az egyéni ejtési sajátosságok is (20,8-28,1%). A beszélők 
közötti variancia a legnagyobb mértékben a glottalizációt tekintve érvénye
sült, ez 7,3-31,3%-os arányban fordult elő. Ugyancsak jelentős különbségek 
mutatkoztak a törlés gyakoriságában: 3,1-19,8%. A szünet minden beszélő
nél viszonylag ritka volt (0,0-9,4%), ami abból is adódik, hogy a VV kapcso
latok nagyobb része szó belsejében realizálódott.

E3 sima átmenet □  hiátustöltés ■  glottalizáció □ törlés H szünet

14. ábra
A realizációtípusok aránya beszélőnként (F = férfi, N = nő)

Láttuk, hogy a glottalizáció néhány esetben elkerülő stratégiaként mutat
kozott, ezért megvizsgáltuk, hogy van-e összefüggés e jelenség és más reali- 
zációtípusok beszélőnkénti gyakorisága között. A Pearson-próba szignifi
káns, erős negatív korrelációt (r = -0,708, p = 0,022) mutatott ki a glottalizá
ció és a törlés között, ami igazolja ezt a hipotézist. A hiátustöltés esetében 
nem találtunk összefüggést (az i-1 tartalmazó kapcsolatokra korlátozva az 
adathalmazt).
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Következtetések
Tanulmányunkban a magánhangzó-kapcsolatok megvalósulását vizsgáltuk 

magyar beszédben, különös tekintettel a glottalizációnak az egymást követő 
magánhangzók elkülönítésében játszott szerepére. Ezekben az esetekben a 
hiátust nem megszüntetni, hanem valamilyen okból (pl. frázishatár) jelölni kí
vánja a beszélő. Adataink szerint ennek csak az egyik módja a szakirodalom
ból ismert gégezárhang (kemény zöngeindítás), általában szünettel kombiná
lódva.

Vizsgáltuk az összefüggést a realizáció típusa és a VV kapcsolat pozíciója, 
illetve a típus és a magánhangzók minősége között. Elemeztük a glottalizáció 
megjelenési formáit, valamint az egyéni kiejtési sajátosságok hatását.

A glottalizáció szóhatáron volt a leggyakoribb, továbbá néhányszor (10% 
alatti gyakorisággal) megjelent morfémán belül és összetételi határon is. A 
legnagyobb arányban glottalizált szóhatárok frázishatáron valósultak meg 
(hatással volt az irreguláris zönge megjelenésére a hangsúlyozás is). A VV 
kapcsolatok glottalizált realizációnak másik fő motivációja valamely fonoló
giai-artikulációs automatizmus (a hiátustöltés vagy a törlés) elkerülése volt. 
A törlés esetében ezt statisztikailag is igazoltuk.

A glottalizáció az esetek jelentős többségében a két magánhangzó határán 
jelent meg, és főként a periódusidő extrém ingadozásában jelentkezett.

A beszélők között nagyfokú variancia mutatkozott meg a különböző funk
ciókban megjelenő glottalizáció gyakoriságában. Felmerül a kérdés, hogy a 
beszélők tudatosan alkalmazzák-e a határjelzésnek ezt a módját. Az eredmé
nyek alapján feltételezhetünk valamiféle szándékoltságot a tagolás tekinteté
ben, a határjelölés módjának megválasztásában (hogy az adott helyen éppen 
irreguláris zöngével él a beszélő) azonban kevéssé tételezhető fel a tudatos
ság. A glottalizáció megjelenése ezekben a pozíciókban feltehetően abból 
adódik, hogy az artikuláció során a beszélő fel kívánja függeszteni a zönge- 
képzést annak érdekében, hogy az egymást követő szegmentumokat megfele
lően 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 támasztja alá Peter Ladefogednek az az elmélete, 
amely szerint a fonációs típusok egy kontinuum mentén helyezkednek el, 
nincsenek közöttük diszkrét határpontok (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 ke
resztül jutunk el a modális zöngéig, majd az irreguláris (creaky) zöngén át 
végül a glottális zárig (15. ábra).

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. Másrészt egyértelmű határjelölő funkciója van, a
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V#V kapcsolatok esetében éppúgy, mint a mondat/megnyilatkozásvég jelzé
sében.

Most open 4 -------------------------------------------------------► Most closed
Voiceless Breathy Modal Creaky Glottal closure

15. ábra
A fonációtípusok kontinuuma (Gordon-Ladel'oged 2001: 384)

(A két végpont a legnyíltabb és a legzártabb állás; a legnyíltabbhoz tartozik a 
zöngétlen hangok képzése, innen fokozatosan záródnak a hangszalagok, ami 

levegős zöngeképzéshez vezet. A hangszalagok mintegy középső állása a 
modális zöngét idézi elő. ebből a zárt állás felé elmozdulva jelenik meg a 

glottalizáció. Végül a teljes glottális zárhoz jutunk.)

Vizsgálatunkban felolvasott mondatokban megvalósított magánhangzó
kapcsolatokat elemeztünk. Egy már megkezdett kutatás előzetes eredményei 
alapján azt is kimondhatjuk, hogy a glottalizáció a spontán beszédben ugyan
csak megjelenik magánhangzó-elkülönítő szerepben. A magyar beszédre vo
natkozó vizsgálatok folytatása a zöngeminőség kommunikációs funkcióiról 
való ismereteink bővítését célozza.
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