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AZ IRREGULÁRIS ZÖNGEMIN ŐSÉG 
GYAKORISÁGA ÉS POZÍCIÓI 

KÜLÖNFÉLE SPONTÁN BESZÉDHELYZETEKBEN 

Markó Alexandra 

Bevezetés 
A zönge egyszerű meghatározással a hangszalagok rezgésének eredmé-

nyeképpen létrejövő hang. A beszéd alapját képező zönge természetes módon 
közvetít információkat a beszélőről: a zönge minősége, jellegzetességei alap-
ján következtetünk egyebek mellett a beszélő korára, nemére, fizikai és 
pszichés állapotára, akár még társadalmi státusára is (Laver 1980), szokásai-
ra, életvitelére (pl. dohányzás). 

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 
a fonáció irregulárisba (glottalizáció, creaky voice) válthat. A glottalizáció je-
lenségét sokáig pusztán a patológiás zönge sajátosságának tartották, mígnem 
– nagyjából az 1960-as évektől kezdődően – a szerzők szembesültek azzal a 
ténnyel, hogy az egészséges/tipikus beszélők produkciójában sem ritka ez a 
forma (Gerratt–Kreiman 2001). Azóta a világ számos nyelvében többféle 
funkcióját tárták fel, kidolgozták meghatározásának módszertanait, dokumen-
tálták megjelenési módozatait, illetve kísérletet tettek arra is a kutatók, hogy 
a patológiás és az ép beszéd különbségeit meghatározzák a glottalizáció vo-
natkozásában. 

Az elnevezését tekintve az angol nyelvű szakirodalomban jó néhány, egy-
mást részben vagy egészben átfedő terminust találunk a jelenségre: vocal fry, 
glottal fry, pulse phonation, creak, creaky voice, laryngealization, glottaliza-
tion. A magyarban sem egységes a terminológia, találkozunk az angolból át-
vett glottalizáció megnevezéssel, illetőleg olyan jelzős szerkezetekkel, mint 
érdes, rekedtes, nyikorgó zönge, laringalizált, csikorgó beszéd (a terminusok 
áttekintését lásd Bőhm–Ujváry 2008). 

A zöngeminőség irreguláris minősítése nem mindig egyértelmű, hiszen az 
irregularitás is többféle formában realizálódhat. Huber (1988) disszertációjá-
ban négy kategóriába sorolta a megvalósulásokat: 1. „recsegő” zönge (creaky 
voice), azaz irregularitás periódusról periódusra; 2. „recsegés” (creak), azaz 
hosszan tartó alacsony alapfrekvencia az egyes zöngeperiódusok csillapításá-
val kísérve; 3. diplofónia, azaz az egymást követő periódusok alakjában, 
amplitúdójában vagy periódusidejében megjelenő változatosság; 4. gégezár-
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hang, azaz egyetlen periódust érintő irregularitás (idézi Redi–Shattuck-Huf-
nagel 2001). Batliner és munkatársai (1993) például négy beszélő mintegy 30 
percnyi spontán és olvasott anyagában hatféle (5 kategória + 1 vegyes) irre-
guláris zöngetípust különítettek el, hat szempont alapján. Dilley és munkatár-
sai (1996) 5 beszélő felolvasásában, rádióhírekben vizsgálták a szó eleji ma-
gánhangzókat az irreguláris zöngeminőség szempontjából. Kutatásukban 
négyféle realizációt határoztak meg. Az irregularitás leggyakrabban egymást 
szabálytalan időközökben követő periódusokként jelent meg, amelyek gége-
zárhanggal is kombinálódhattak. Az alaphangmagasság hirtelen le- és fellépé-
se a gégezárhang hatását kelti a percepcióban, de az f0 hirtelen csökkenése 
vagy növekedése önmagában szintén glottalizációnak minősült. Végül Houde 
és Hillenbrand (1994) alapján „virtuális glottalizáció”-nak nevezték azokat a 
megvalósulásokat, amelyekben az amplitúdó csökkenése és növekedése okoz-
za a glottalizációra jellemző perceptuális élményt. 

Az egyes nyelvekben a glottalizációnak többféle funkcióját adatolták, és 
természetesen egy adott nyelvben egyszerre több szerepben is megjelenhet ez 
a zöngeminőség, akár pozíciótól függően is. A glottalizációnak nem minden 
funkciója nyelvi természetű, és viszonylag kevés nyelvben tulajdonítanak ne-
ki fonológiai szerepet. Ugyanakkor igen sok kutatás igazolta egyéb beszédbe-
li (kommunikációs és más) funkcióit, amelyek részben beszédfiziológiai, 
részben szociokulturális okokkal függnek össze. A következőkben áttekint-
jük, hogy a glottalizációnak milyen funkcióit tárták fel eddig a magyarban. 

Már a Nyelvművelő kézikönyvben olvashatunk arról, hogy szakasz/mon-
datvégen glottalizáció jelentkezhet (Elekfi 1983: 774). Kísérletekkel is igazo-
lást nyert, hogy a glottalizáció gyakran jelentkezik mondat- vagy közlésvégen 
– mind olvasott, mind spontán beszédben (Bőhm–Ujváry 2008; Markó 2009, 
2010, 2011). Felolvasásban a magyar anyanyelvű beszélők elsősorban a 
mondatvég (a mondathatárhoz illeszkedő frázishatár) közeledtének a jelzésé-
re használják a glottalizációt, a tagmondathatárok esetében nem vagy alig. A 
glottalizációs határjelzés kifejezetten a szerkezet/frázis végén (ahhoz köze-
ledve, az utolsó néhány szótagon) jelenik meg (vö. 1. ábra), és olykor áthú-
zódik a következő frázis elejére. 

Szóhatáron, két magánhangzó találkozásánál a magyarban is gyakori a 
glottalizáció (akárcsak az angolban): a V#V kapcsolatok mintegy harmadára 
jellemző az irreguláris zöngeképzés (felolvasott mondatok esetében). A szó 
eleji glottalizáció (V#V kapcsolatokban) akkor a legjellemzőbb, ha a szóhatár 
(magánhangzóra végződő és magánhangzóval kezdődő szavak találkozása) 
intonációs frázis határára esik, ekkor 50–80%-ra nő a jelenség előfordulási 
gyakorisága (Markó 2011, 2012a). Előfordul irreguláris zöngeképzés olyan 
esetekben is, amikor az egymást követő szavak egy prozódiai egységhez tar-
toznak. Ekkor feltehetően a gondos ejtés szándéka vezeti a beszélőt (vö. 
Elekfi 1992) – az a célja, hogy elkerülje az olyan ejtési automatizmusokat, 
mint a hiátustöltés vagy a törlés (egybeolvadás). Például az engedi át, a belga 
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író, a szemközti apartmanban kapcsolatokban a hiátustöltéssel történő reali-
zációt; a jó oktató, helyreállító operáció stb. jelzős szerkezetek esetében a 
törlést helyettesítheti a glottalizáció. 

 
[   ɔ m ɛ  j ɛ  k  ɛ  d  ɟ  ɔ n uː   t    l  ɔ  n u l˷ ɛ˷ l   ˷      f  o ɟ   ɔ˷     s   t   u˷  ŋ˷  k ] 

1. ábra 
Glottalizált mondatvég (amelyeket gyanútlanul elfogyasztunk) hullámformája 

(BEA adatbázis, olvasott szöveg, fiatal női beszélő) – az utolsó néhány 
szótagon jól látszik az irregularitás (a transzkripcióban [˷ ] jelöli) 

Az irreguláris zönge gyakorisága alapvetően egyénfüggő, de befolyásol-
hatja a beszédmód, a nem, az életkor és más tényezők is. Felolvasott szöve-
gek elemzése alapján megállapították, hogy a fiatal és középkorú magyar be-
szélők (nemtől függetlenül) mintegy a szótagok 10–12%-át ejtik glottalizál-
tan (Bőhm–Ujváry 2008: 10 férfi, 2 női beszélő; Markó 2011: 10 női beszélő) 
ebben a beszédmódban. Idős (70 év feletti) női beszélőknél ez az arány 14%, 
tehát nincs jelentős eltérés a korosztályok között (Markó–Bóna 2012: 7 be-
szélő). Spontán beszédben összevetve fiatal és idős nők glottalizációs gyako-
riságát Markó és Bóna (2012) azt találta, hogy a fiatalok (20–32 évesek) 
spontán beszédében mintegy 14% a glottalizált szótagok aránya, az időseké-
ben 16,5%. Az időseknél tehát mind az olvasott, mind a spontán beszédben 
gyakoribb a glottalizáció, de az eltérés nem jelentős. 

Az eddigi legnagyobb anyagon (30 beszélő spontán és olvasott beszédén) 
és a legtöbbféle korcsoportban, mindkét nem körében végzett vizsgálatban az 
átlagos előfordulás 21,3% volt az olvasott, 25,6% a spontán beszédben (Mar-
kó 2012b). A legnagyobb arányban a középkorú nők interjúiban jelent meg a 
glottalizáció, itt átlagosan a szótagok 34,2%-a volt ilyen (szórás: 7,6%). A 
legkevesebb glottalizált szótag a fiatal férfiak felolvasásában volt adatolható, 
14,7% (szórás: 2,8%). A legritkábban glottalizáló beszélő egy idősebb férfi 
volt, az ő felolvasásában a szótagok 4,9%-a, spontán beszédében 6,0%-a va-
lósult meg részben vagy egészben irreguláris zöngével. Az egy középkorú nő 
spontán beszédében adódott 47,4%-os gyakorisági érték volt a teljes vizsgála-
ti csoportban mért maximum. 
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A beszélők közötti variancia nemcsak a glottalizáció gyakoriságában je-
lentkezik, hanem abban is, hogy milyen funkciókban alkalmazzák ezt a zön-
geképzési módot. Bőhm és Ujváry (2008) kimutatta, hogy a mondat végi 
helyzetben a glottalizációs gyakoriság az egyes beszélőkre jellemző tulajdon-
ság (egyazon beszélő glottalizációs gyakorisága nem változott meg ugyana-
zon szöveg többszöri felolvasása esetén sem). A mondathatár glottalizációval 
történő megjelölése még azoknál a beszélőknél is relatíve gyakori, akiknek a 
zöngeképzése egyébként ritkán vált át irregulárisba. Egy kutatás alapján mi-
nél kevesebbet glottalizál egy beszélő, annál valószínűbb, hogy ezt mondat-
záró frázishatáron teszi (Markó 2011). A magánhangzók határának jelölését 
tekintve is eltérő mintázatokat látunk a beszélők között: van olyan adatközlő, 
aki 30-szor olyan gyakran alkalmazza az irreguláris zöngét az egymást köve-
tő magánhangzók elkülönítésére, mint más célra; egy másik beszélő zönge-
képzését ugyanakkor nagymértékben jellemzi az irregularitás, de a magán-
hangzók között nagyon ritkán alkalmazza ezt a zöngeképzési módot (Markó 
2012a). 

A beszélők abban a tekintetben is különböznek a glottalizációs gyakorisá-
got illetően, hogy mennyire tudatos hanghasználók. Egy kutatás szerint (Mar-
kó 2013) a tipikus beszélők a közlés lezárásának jelzésére gyakran alkalmaz-
nak glottalizációt, míg ez a hivatásos beszélőkre (rádiós hírolvasókra) alig 
volt jellemző. Minden, az utóbbi csoportba tartozó adatközlő esetében a ma-
gánhangzók határának jelölése volt az irreguláris zönge elsődleges funkciója. 
Mindez arra enged következtetni, hogy a megnyilatkozás végi glottalizációt 
(Elekfi [1983] szavaival a „nyekergésfélébe” hajló lezárást) kerülik a média 
beszédtechnikai szempontból tudatosabb beszélői. 

Gósy és munkatársai pszicholingvisztikai szempontból a következőképpen 
határozzák meg a spontán beszédet: „A beszélő spontán módon beszél akkor, 
ha nem tudja (nem akarja, nem áll módjában) közlendőjét részletesen átgon-
dolni, a meghangosítást tartalmi és formai szempontból pontosan megtervez-
ni (szemantikai relációk, grammatikai szerkezetek, szövegszerűség, lexikális 
válogatás, szegmentális és szupraszegmentális artikulációs kontroll stb.)” 
(2009: 170). A kutatási eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy a spon-
tán beszéd nem homogén kategória, hiszen ugyanazon személyek kvázimo-
nologikus (interjú) és dialogikus spontán beszédének szupraszegmentális 
szerkesztettsége jellegzetesen eltér egymástól. A beszédszakaszok időtartama 
a társalgásban mintegy 10%-kal rövidebb, ugyanennyivel gyorsabb az artiku-
lációs tempó. Az interjú szünetidőtartamai szignifikánsan hosszabbak voltak, 
mint a társalgáséi, ugyanakkor a társalgásban 40%-kal gyakrabban fordul elő 
szünet mondategységhatáron, azaz tervezettebb a szünethasználat. A társal-
gás jóval nagyobb arányban tartalmaz – dallammenettel is – lezárt közlése-
ket, mint a kvázimonologikus szövegek (Markó 2005). A hezitálások ritkáb-
bak és rövidebbek a társalgási, mint az interjúhelyzetben (Bóna 2013). Bár 
mind az interjú, mind a társalgás spontán beszédmódot indukál a szó pszicho-
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lingvisztikai értelmében, a társalgásban előre tervezettebben tud megnyilvá-
nulni a beszélő, mint az interjúhelyzetben, ahol folyamatos beszédprodukció-
ra kényszerül. Ezzel szemben a társalgásban mások fordulói alatt a tervezési 
folyamatok részben lezajlanak, a percepciós működések révén is már előhí-
vódnak a mentális lexikonból egységek, szerkezetek stb. 

Mindezek alapján felmerül a kérdés, hogy az interjú- és a társalgáshelyzet 
között megfigyelhető-e eltérés a glottalizációs sajátosságokat illetően is. En-
nek megfelelően a jelen kutatásban az irreguláris zönge gyakoriságát és pozí-
cióit, illetve funkcióit elemeztem ugyanazon személyek interjú- és társalgás-
helyzetben rögzített beszédprodukciójában. Hipotézisem szerint az irreguláris 
zöngeminőség ritkább a társalgásban, ugyanakkor gyakrabban tölt be határ-
jelző szerepet, mint az interjúhelyzetben. 

Kísérleti személyek, anyag, módszer 
A kutatáshoz a Beszélt nyelvi adatbázis (BEA, l. Gósy et al. 2012) 10 

adatközlőjének interjúját és társalgásfelvételét használtam fel. A beszélők 
között a nemek aránya kiegyenlített volt, életkoruk 20 és 60 év közé esett, az 
átlagéletkor 40,3 év. Az interjúkból elemzett beszédrészletek (csak az adat-
közlő beszédét tekintve) összesen mintegy 48 percet tettek ki, a szótagszám 
ebben az alkorpuszban 10 887. A társalgásokból összesen 39 percet elemez-
tem (pusztán az adatközlők beszédét véve számításba), amely alatt összesen 
9442 szótag hangzott el. 

A címkézés a Praat 5.3 szoftverrel (Boersma–Weenink 2013) történt, az 
elhangzott szöveget a beszédszakaszok (két szünet között megvalósuló szö-
veges egység) szintjén lejegyeztem, majd címkéztem az (akár részben, akár 
egészben) glottalizált szótagokat. Jelöltem a szótag pozícióját a beszédsza-
kaszban, az elemi mondatban,1 az intonációs frázisban és a szóban. A szö-
vegszótagokon túlmenően a kitöltött szünetek (hezitálások) esetében is jelöl-
tem, ha – akár részben, akár egészben – irreguláris zöngével valósultak meg. 

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 megjelenítettem 
a hullámformát és a hangszínképet, szükség esetén a dallam- és az intenzitás-
görbét is; illetőleg folyamatosan és többször ellenőrizve hallgattam le a hang-
anyagokat. Akusztikai szempontból glottalizáltnak minősítettem az adott 
szövegrészletet, ha az alapperiódusok időtartama vagy amplitúdója hirtelen 
jelentősen megváltozott (idetartozónak vettem a hangszalagzár/gégezárhang 
jelenségét is, vö. pl. Dilley et al. 1996). Percepciós szempontként tekintetbe 
vettem, hogy a szegmentum hangszínezete jól hallhatóan érdes, rekedtes. 

 
1 „Olyan szemantikai, fonológiai és szintaktikai szerkezet, amely jelentésében egy 

jelenetet mutat be, és a környezetében lévő hasonló szerkezetekhez nyelvi módokon 
kapcsolódik” (Tolcsvai Nagy 2011: 124). 
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Elemeztem és a beszédhelyzetek (interjú vs. társalgás) tekintetében össze-
hasonlítottam a glottalizált szótagok arányát és a glottalizált szótagszekvenci-
ák hosszát. Megvizsgáltam a glottalizált szekvenciák helyzetét a szavakon, az 
intonációs frázisokon, a beszédszakaszokon és az elemi mondatokon belül. A 
második hipotézis vizsgálatához csoportosítva is elemeztem a határpozíciójú 
(az egységek elején, végén és határán) és az ettől eltérő előfordulásokat. Ez-
zel kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy bár az egységek elején és végén 
jelentkező glottalizációt határpozíciójúnak tarthatjuk, a beszédszakaszok ese-
tében valódi határon megjelenő, vagyis az egyik egység végéről a következő 
elejére átívelő glottalizációt nem adatoltam. A beszédszakaszok között ugya-
nis per definitionem szünet jelentkezik, és a néma szünet, azaz a hangképzés 
felfüggesztése hatással van a zöngeminőségre. 

Megvizsgáltam, hogy a szótagszekvenciák hossza összefügg-e a megjele-
nésük helyzetével a vizsgált beszédegységeken belül. Vizsgáltam az össze-
függést a beszédszakaszok szótagszáma és a bennük jelentkező glottalizált 
szótagok száma között. Elemeztem az irreguláris zöngével megvalósult kitöl-
tött szünetek arányát az összes kitöltött szünethez viszonyítva, ugyancsak be-
szédhelyzetenként. 

A statisztikai elemzést (párosított t-próba, Mann–Whitney-próba, Pearson- 
és Spearman-féle korrelációelemzés) az SPSS 15.0 verziójával végeztem el. 

Eredmények 
A glottalizáció gyakorisága jelentős különbségeket mutat a két vizsgált be-

szédhelyzetben (vö. 2. ábra): az interjúkban nagyobb arányban jelenik meg 
irreguláris zöngeminőség, mint a társalgásokban. Az előbbi helyzetben átla-
gosan a szótagok 17,9%-a volt részben vagy egészben glottalizált, a szórás 
9,2%. A társalgásokban az átlag és a szórás is kisebb: 11,5%, illetve 8,0%. 

Minden adatközlőre igaz volt, hogy a társalgásban kevesebbet glottalizált, 
mint az interjúhelyzetben, bár a kettő közötti eltérés mértéke – ahogyan az 
egyéni glottalizációs gyakoriság is – erősen egyénfüggő. Az adatközlők közül 
egy 59 éves férfi glottalizált a legkevesebbet, az interjúban 6,0%-os, a társal-
gásban 3,3%-os gyakorisággal, tehát e két értéke között közel kétszeres szor-
zó van, bár az értékek igen alacsonyak. A leggyakrabban mindkét helyzetben 
egy 44 éves nő glottalizált, az interjúban ejtett szótagjainak 31,7%-a volt le-
galább részben irreguláris, míg a társalgásban ez az arány 26,3% volt, azaz 
mintegy ötödével kevesebb. A legkisebb eltérést a két beszédszituáció közötti 
glottalizáció mértékében egy 60 éves nő beszédében találjuk, aki az interjú-
ban a szótagok 10,9%-át, a társalgásban pedig 10,3%-át ejtette legalább rész-
ben irregulárisan. 

A két beszédhelyzet közötti glottalizációs gyakoriságbeli eltérések termé-
szetesen nem mondanak ellent annak a szakirodalomból is jól ismert ténynek, 
hogy a beszélőkre jellemző az, hogy milyen mértékben, milyen gyakran 
glottalizálnak. A Pearson-féle korrelációelemzés eredménye szerint a két be-
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szédhelyzetben mért glottalizációs arány között erős, szignifikáns összefüg-
gés van (r = 0,818, p = 0,047), vagyis aki átlagosan gyakrabban alkalmaz ir-
reguláris zöngét az interjúban, az így tesz a társalgásban is (és fordítva). Az 
ugyanakkor nem volt kimutatható, hogy a glottalizációs gyakoriság és a két 
helyzet közötti különbség mértéke között is lenne összefüggés, azaz nem na-
gyobb mértékű a két helyzet közötti különbség a glottalizációt tekintve, ha a 
beszélő hajlamosabb a glottalizációra (vagy fordítva). 
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2. ábra 

A glottalizált szótagok aránya a vizsgált beszédhelyzetekben 

A glottalizált szótagszekvenciák hosszában nem fedezhető fel különbség a 
kétféle beszédhelyzetben rögzített beszédprodukciók között. Mindkét alkor-
puszban az egy szótagnyi irregularitás a leggyakoribb, az előfordulások min-
tegy 70%-át teszik ki. Jóval kisebb, de ugyancsak egyenlő arányban jelent-
keznek két szótagos glottalizált szekvenciák, mintegy 15%-ban. A három és 
több szótagra kiterjedő irregularitás 16-17%-ot tett ki (3. ábra). 

A glottalizáció pozíciójának elemzése előtt érdemes megvizsgálni, hogy a 
különböző, vizsgált szónál nagyobb, beszédegységek határai hogyan viszo-
nyulnak egymáshoz. Az összes vizsgált határ 16,4%-ában egybeesett a sza-
kasz, a frázis és az elemi mondat eleje, mindhárom beszédegység vége pedig 
15,7%-ban vágott egybe. A frázis és az elemi mondat eleje az összes határ 
14,6%-ában egyezett meg, és ugyanilyen arányban esett egybe a frázisvég az 
elemi mondat végével. A beszédszakasz eleje a frázis elejével 4,0%-ban, a 
szakasz vége a frázis végével 4,4%-ban egyezett meg. A szakaszok eleje nem 
vágott egybe más beszédegység elejével 10,9%-ban, a szakaszvégek esetében 
ez az arány 11,3%. Az önálló (más egység határával nem egyező) fráziskez-
det és frázisvég egyaránt 3,3%-ot tett ki, és az elemi mondat eleje és vége 
0,7-0,7%-ban nem esett egybe más egység határával. Mindebből az a követ-
keztetés vonható le, hogy hasonló arányban fordul elő az, hogy a frázis 
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és/vagy az elemi mondat határa a beszédszakasz belsejébe esik, mint az, hogy 
a szakaszhatár széttagolja a frázist és/vagy az elemi mondatot. Mindeközben 
viszonylag ritka, hogy a frázis és/vagy az elemi mondat határai egybevágja-
nak a beszédszakasz határaival. 

 
3. ábra 

Az irreguláris zöngével realizált szótagok szekvenciáinak hossza a vizsgált 
beszédhelyzetekben 

A beszédszituációk között jelentősebb eltéréseket találunk a glottalizáció 
beszédszakaszbeli helyzetét illetően (4. ábra). A glottalizáció a teljes sza-
kaszban jelentkezett a szekvenciák 5,4%-ában az interjúkban, 3,9%-ukban a 
társalgásokban. A glottalizáció a szakasz belsejében jelent meg az interjúbeli 
szekvenciák 47,1%-ában, a társalgásbeliek 56,6%-ában. A szakasz eleje volt 
glottalizált az interjúk szekvenciáinak 28,2%-ában, ez az arány a társalgások-
ban csak 16,2%. A szakasz végi előfordulásokat tekintve ugyanakkor kisebb 
a különbség: ebben a pozícióban a két beszédprodukcióban átlagosan 19,3%-
os és 23,2%-os gyakoriság adódott. Ha együtt vizsgáljuk a határhelyzetet el-
foglaló (a szakasz elején és végén megjelenő) glottalizációt, szembeállítva a 
nem vagy nem csak határon jelentkező irregularitással, az derül ki, hogy az 
interjúkban az előfordulásoknak közel a fele (47,5%) határpozíciójú volt, a 
társalgásokban ez az arány kisebb (39,5%). 

Elemeztem, hogy van-e összefüggés a beszédszakasz hossza (szótagszáma) 
és a benne irreguláris zöngével realizálódott szótagok száma között. Mind az 
interjúkban, mind a társalgásokban szignifikáns, gyenge-közepes összefüg-
gést mutatott ki a Spearman-féle korrelációelemzés (ρ = 0,334 és 0,376, p < 
0,001). A két helyzetben a beszédszakaszok szótagszáma nem tér el a Mann–
Whitney-próba szerint. 

Az elemi mondatokon belüli pozíciókat tekintve az interjú glottalizált szó-
tagszekvenciáinak 52,3%-a, a társalgás glottalizált szótagjainak 55,3%-a ele-
mi mondat belsejében jelent meg. Az interjúkban 25,2%, a társalgásokban 
19,7% mondat eleji pozícióban realizálódott, az előbbi beszédhelyzetben 
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13,2%, az utóbbiban pedig 18,9% mondat végén. Mondathatáron az interjúk-
ban az esetek 8,1%-ában, a társalgásokban 4,8%-ban adatoltam glottalizációt 
(beleértve ebbe azt is, amikor a glottalizált szótag az elemi mondatokat ösz-
szekapcsoló kötőszóban jelent meg). Mindkét beszédhelyzetben – várhatóan 
– azok az esetek voltak a legritkábbak, amikor a glottalizáció az elemi mon-
dat egészében észlelhető volt: 1,2%, illetve 1,3% (5. ábra). Összességében az 
elemi mondatok szélén (elején, végén és határán) jelentkező glottalizáció a 
mondat belsejivel hasonló arányban volt adatolható mindkét szövegben: az 
interjúkban 46,5%, a társalgásokban 43,4%. 

 
4. ábra 

A glottalizált szótagszekvenciák helyzete a beszédszakaszokon belül 

 
5. ábra 

A glottalizált szótagszekvenciák helyzete az elemi mondatokon belül 

A spontán beszéd egységeinek hangzó megvalósítása az intonációs frázi-
sok vizsgálatát igencsak megnehezíti, hiszen eltolódnak a hangsúlyok, a frá-
zisokat szünetek szabdalják szét, illetve a viszonylag lapos dallammenetek 
esetén a frázisok meghatározása olykor ad hoc jelleget ölt. Az intonációs frá-
zisok belsejében jelentkezett a glottalizált szótagok és szótagszekvenciák kö-
zel fele az interjúkban (44,0%) és a társalgásokban (46,0%) is. A frázis eleji 
glottalizáció 28,5%-ot tett ki az előbbi, 23,0%-ot az utóbbi beszédhelyzetben. 
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A frázis lezárását jelezte az irregularitás az interjúk glottalizált szótagjainak 
18,1%-ában, valamint a társalgásbeliek 25,3%-ában. Frázishatárra estek a 
glottalizált szótagok az interjúban az esetek 4,2%-ában, a társalgásokban 
3,4%-ban. A frázis egésze glottalizált volt 5,2%-ban az interjúkban és 2,3%-
ban a társalgásokban. Mindkét vizsgált beszédhelyzet esetében hasonló 
arányban jelentkezett glottalizáció a frázisok határán (50,8% és 51,7%) és a 
frázisok belsejében (6. ábra). 

 
6. ábra 

A glottalizált szótagszekvenciák helyzete az intonációs frázisokon belül 

A glottalizált szótagok a szavak szintjén nagyjából kiegyenlített pozíciók-
ban jelentek meg mindkét beszédhelyzetben (7. ábra). Az interjúkban a glot-
talizáció 35,1%-ban érintett teljes szavakat, ez az arány a társalgásokban 
32,2%. A szó belseji glottalizáció az előbbi helyzetben 14,3%-ot, az utóbbi-
ban 18,9%-ot tett ki. A szó eleji glottalizáció az interjúkban 26,6%-ban for-
dult elő, a társalgásokban 24,2%-ban. Az interjúkban a szó vége ritkábban 
volt irreguláris, itt az arány 15,1%, a társalgásokban 19,4%. Szóhatáron át-
ívelő irregularitást az esetek 8,9%-ban találtam az interjúkban, 5,3%-ban a 
társalgásokban. Összességében mindkét beszédhelyzetben kiegyenlítettnek 
mondható a szóhatáron és az egyebütt megjelenő glottalizáció aránya. 

Felmerül a kérdés, hogy a különböző pozíciókban milyen hosszúságú szó-
tagszekvenciák jelennek meg – gyakrabban fordulnak-e elő hosszabb szek-
venciák például beszédszakasz vagy frázis végén, mint máshol. Az interjúk-
ban (8. ábra) a glottalizált szekvenciák hosszának növekedésével nem tolódik 
el (jelentősen) az eloszlás a frázis, a beszédszakasz vagy az elemi mondat vé-
ge felé. Ugyanakkor a glottalizáció nyúlásával tendenciaszerűen csökken az 
előfordulások száma mind a négy vizsgált beszédegység elején, azaz a sza-
vak, szakaszok, frázisok és elemi mondatok elején megjelenő glottalizáció 
jellemzően csak az első szótagot érinti. 

Az egy és két szótagú szavak esetében nagyjából azonos arányban (az ese-
tek mintegy ötödében) glottalizált a teljes szóalak (ezek természetesen főleg 
kötőszavak, névelők, egyéb funkciószavak). Jelentős ugyanakkor a különbség 
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abban a tekintetben, hogy a két szótagnyi glottalizáció a legnagyobb arány-
ban (33,3%) szóhatáron átívelve jelentkezik. A három és több szótagnyi 
glottalizáció esetében – várhatóan – a teljes szó érintett a legtöbb esetben. 

 
7. ábra 

A glottalizált szótagszekvenciák helyzete a szavakban 

Míg az egy szótagnyi glottalizáció a szónál nagyobb szinteken nagyjából 
kiegyenlítetten jelentkezik az intonációs frázis, az elemi mondat és a beszéd-
szakasz belsejében és elején, addig a két szótagnyi glottalizáció túlnyomó-
részt ezek belsejében fordul elő. A három és több szótagnyi glottalizáció ese-
tében sokkal változatosabb mintázatot kapunk: a frázis szintjén szinte ki-
egyenlítettek a különböző pozíciók arányai, az elemi mondatban és a beszéd-
szakaszban itt is a belső helyzetű glottalizáció a leggyakoribb. Valamelyest 
gyakrabban fordul elő ilyen hosszú glottalizáció a beszédszakaszok végén, és 
a két szótagnyihoz képest az elemi mondat határán is. 

A társalgásokban (9. ábra) szószinten az interjúkban tapasztalhatóhoz ha-
sonló mintázatokat látunk. A szónál nagyobb egységekben az egy szótagnyi 
glottalizáció 50%-nál nagyobb arányban jelentkezik a frázisok, a beszédsza-
kaszok és az elemi mondatok belsejében, és nagyjából kiegyenlített arányban 
tapasztalható egy szótagnyi glottalizáció ezen egységek elején és végén. A 
két szótagnyi glottalizáció elsősorban az intonációs frázisok végére jellemző, 
kisebb mértékben a belsejére. 

A társalgásokban a három és több szótagnyi glottalizáció esetében a frázis-
beli pozíciók aránya kiegyenlítettebb, a frázis végi helyzet után a frázis belse-
ji és a frázis határán jelentkező hosszú glottalizáció a leggyakoribb. A be-
szédszakaszok és az elemi mondatok esetében a két és a több szótagnyi 
glottalizáció az interjúkhoz hasonlóan alakult: főleg ezek belsejében jelentke-
zik a glottalizáció, hasonló, illetve valamivel kisebb arányban a végükön. A 
hosszabb glottalizáció gyakrabban ível át a frázis és az elemi mondat határán. 
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8. ábra 

Az egy szótagot érintő (fent) a két szótagos (középen) és a három és több 
szótagos glottalizáció (lent) elhelyezkedése a különböző vizsgált 

beszédegységekben az interjúkban 
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9. ábra 

Az egy szótagot érintő (fent) a két szótagos (középen) és három és több 
szótagos glottalizáció (lent) elhelyezkedése a különböző vizsgált 

beszédegységekben a társalgásokban 

Végül lássuk a kitöltött szünetek eredményeit. Ezek gyakorisága különb-
séget mutatott a két beszédhelyzetben (ahogy az a szakirodalom alapján vár-
ható volt, vö. Bóna 2013). Az interjúkban percenként átlagosan 5,4 kitöltött 
szünet jelent meg (a szórás 3,3), a társalgásokban 4,6 volt a percenkénti szá-
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muk (a szórás 3,0). A kitöltött szünetek viszonylag gyakran realizálódtak 
részben vagy egészben irreguláris zöngével. A 10. ábra mutatja a glottalizált 
kitöltött szünetek arányát a produkcióban megjelenő összes kitöltött szünet-
hez viszonyítva a két beszédhelyzetben. 

Látható, hogy volt olyan adatközlő, akinek a társalgásbeli kitöltött szünetei 
100%-ban glottalizáltak voltak, hozzá kell tenni azonban, hogy ez a beszélő 
mindösszesen két alkalommal hezitált a társalgásban. Ezért az átlagszámítás-
kor ezt az adatot a továbbiakban nem veszem figyelembe. Így átlagosan a tár-
salgásbeli kitöltött szünetek 31,8%-a volt részben vagy egészben irreguláris, 
a szórás itt 7,7%. Az interjúkban a hezitálásoknak átlagosan 60,6%-a volt ir-
reguláris, itt 8,8% a szórás. A viszonylag látványos különbség ellenére a be-
szélőnkénti összehasonlításban a párosított t-próba nem mutatott ki szignifi-
káns eltérést a beszédhelyzetek között a glottalizált hezitálások arányát illető-
en. A korrelációelemzés szerint nincs összefüggés az egyes beszélők hezitá-
lásainak glottalizációs arányát tekintve a két beszédhelyzetben, azaz azt a faj-
ta egyéni mintázatot, amelyet a szövegszótagok esetében láttunk, a kitöltött 
szünetekre vonatkozóan nem lehet kimutatni. 
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10. ábra 

A glottalizált hezitálások aránya az összes hezitáláshoz viszonyítva 
beszédhelyzetenként 

Következtetések 
Kutatásomban a BEA 10 beszélőjének anyaga alapján azt vizsgáltam, hogy 

két spontán beszédhelyzetben, az interjúban és a társalgásban eltér-e a glotta-
lizáció gyakorisága, valamint pozíciói, illetve ebből adódóan a funkciói. 
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A két vizsgált beszédhelyzet különbözik abban, hogy a társalgásban a be-
szédpartnerek fordulói alatt részben lezajlanak a tervezési folyamatok, ame-
lyeket a percepciós működések is nagyban elősegítenek, hiszen az adott té-
mában releváns nyelvi egységek aktiválódnak a feldolgozás révén, ezért a 
megszólaláshoz készülvén előhívásuk sokkal könnyebb. Ez a helyzetek kö-
zötti eltérés több beszédsajátosság különbségeit magyarázza, például a szüne-
tezését (a szünetek helye, időtartama, beleértve a kitöltött szüneteket). Azt 
feltételeztem, hogy az irreguláris zöngeminőség ritkább a társalgásban, ugya-
nakkor gyakrabban tölt be határjelző szerepet, mint az interjúhelyzetben. 

Hipotézisem csak részben igazolódott: a glottalizáció valóban szignifikán-
san ritkább volt a társalgásban. Mindemellett az interjúban nem hosszabbak 
az irreguláris szótagszekvenciák, mint a társalgásban, hiszen a relatíve leg-
több glottalizáció itt is egy szótagnyi egységekben jelentkezett. A különböző 
hosszúságú szótagszekvenciák relatív gyakorisága ugyancsak azonos volt. 

A beszédszakaszok a szövegformálás olyan egységei, amelyeknek a hatá-
rai a spontán beszédben nem feltétlenül esnek egybe nyelvi egységek (pl. 
elemi mondatok vagy akár szintagmák) határaival, hiszen a beszédtervezés és 
-kivitelezés párhuzamos folyamataiból adódóan a megvalósuló megformálás 
gyakran nem illeszkedik tökéletesen a nyelvi konstrukciókhoz. A beszédsza-
kaszok határait éppen ezért nagyobb mértékben befolyásolhatják olyan jelen-
ségek, mint a levegővétel vagy a tervezési bizonytalanságokból, illetve az 
önellenőrzési folyamat működtetéséből adódó szünetek. Ebből adódóan a 
zöngés hangok esetében a beszédszakasz elején történik meg a zönge felépü-
lése, a szakasz végén pedig a lecsengése. Ladefogednek (1971, idézi Gor-
don–Ladefoged 2001) a 11. ábrán látható modellje a glottalizációt átmenet-
ként képzeli el a hangszalagoknak a zöngét közvetlenül megelőző és követő 
zárt pozíciója és a modális zöngére alkalmas fonációs helyzete között. A be-
szédszakaszok elején és végén (határán) jelentkező glottalizáció tehát ez alap-
ján értelmezhető a zönge felépülésével és lecsengésével asszociálódó, túl-
nyomórészt fiziológiai okokkal magyarázható jelenségnek. Az interjúkban az 
előfordulásoknak közel a fele (47,5%) határpozíciójú volt, a társalgásokban 
ez az arány csak 39,5%. A viszonylag nagy különbséget az okozza, hogy az 
interjúkban majdnem kétszer gyakrabban indul irreguláris zöngével a szakasz 
(28,2%), mint a társalgásokban (16,2%). 

Az az eredmény, hogy a beszédszakasz szótagszáma és a benne irreguláris 
zöngével realizálódott szótagok száma közötti összefüggés gyenge, arra utal, 
hogy a glottalizáció megjelenését önmagában nem indukálja a szakasz hossza 
és ezáltal a modális zönge fenntartásának esetlegesen nehezített volta, pusz-
tán arról van szó, hogy a nagyobb szótagszám esetén potenciálisan több szó-
tag realizálódhat irreguláris zöngével. 

Azt a feltételezést, hogy az irreguláris zöngeminőség gyakrabban töltene 
be határjelző szerepet a társalgásban, mint az interjúhelyzetben, többféle be-
szédegységen vizsgáltam. Az elemi mondatok, az intonációs frázis és a sza-
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vak esetében a határhelyzetben jelentkező glottalizáció ugyanolyan gyakori 
volt az interjúkban, mint a társalgásokban, és mindkét esetben kiegyenlített 
volt a határhelyzeti és a beszédegység belseji előfordulások aránya. A máso-
dik hipotézis tehát nem igazolódott. 

 
11. ábra 

A fonációtípusok kontinuuma (Gordon–Ladefoged 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.) 

Azt, hogy a társalgásban a kitöltött szünetek ritkábbak, mint az interjúk-
ban, a szakirodalom (pl. Bóna 2013) azzal indokolja, hogy a tervezés a tár-
salgási helyzetben bizonyos értelemben könnyített az interjúszituációhoz vi-
szonyítva. A hezitálások irregularitását vizsgálva az az eredmény adódott, 
hogy a társalgásban nemcsak ritkább a hezitálás, de kisebb arányban 
glottalizált is. 

Az eredmények azt igazolják, hogy a fiziológiai sajátosságokból (elsősor-
ban a zönge felépülése a beszédszakaszokban, másrészt a nem szándékosan 
artikulált kitöltött szünetek esetében) adódó glottalizáció viszonylag gyako-
ribb az interjúkban, mint a társalgási helyzetben. A szándékosnak tekinthető 
határjelzés mintázatai ugyanakkor nem térnek el a beszédhelyzet függvényé-
ben. Az interjúkban adódott gyakoribb glottalizáció így összefügghet azzal, 
hogy ebben a szituációban a beszélő feladata nehezebb, hiszen (az interjúké-
szítő egy-egy kérdését leszámítva) mindvégig egyidejűleg zajlanak a beszéd-
tervezési és -kivitelezési folyamatok. Lehetséges, hogy a gyakoribb glottali-
záció, ezen belül különösen a kemény zöngeindítás és a részben vagy egész-
ben irreguláris kitöltött szünet a tervezési nehézségek öntudatlan lecsapódása 
az automatikusan működtetett artikulációban. Ugyanakkor szerepe lehet eb-
ben annak is, hogy a formalitási skálán az interjú a formálisabb, a társalgás az 
informálisabb végponthoz közelebb helyezkedik el, és a glottalizáció a fesze-
sebb artikulációs működések eredménye, amelyeket a formális helyzet vált 
ki. Természetesen sok más ok is számba jöhet, amelyeket komplexebb vizs-
gálatok tárhatnak fel. 
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