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A MEGNYILATKOZÁS VÉGÉNEK JELZÉSE 
FELOLVASÁSBAN: 

TEMPORÁLIS SZERKEZET ÉS ZÖNGEMINŐSÉG 

Kohári Anna – Markó Alexandra 

Bevezetés 
A nagyobb prozódiai egységek határai kitüntetett szerephez jutnak a be-

szédprodukcióban és a beszédfeldolgozásban is, ezért a beszélők igyekeznek 
(nem feltétlenül tudatosan) valamilyen módon jelölni ezeket. A hangzó meg-
nyilatkozások szerkezetének egyik elsődleges velejárója az egységek határán 
megjelenő temporális mintázat, amelynek a legjellemzőbb megnyilvánulása a 
határon megjelenő nyúlás (szupraszegmentális nézőpontból tempólassulás) 
(l. Fletcher 2010 áttekintését). Az irreguláris zöngeminőség (glottalizáció) 
ugyancsak gyakran tölt be határjelző funkciót, mind a frázis elején, mind a 
végén (l. Markó 2013 áttekintő összefoglalását). A jelen kutatásban ezt a két 
jelenséget vizsgáljuk magyar nyelvű felolvasásokban, a megnyilatkozások 
végén. Elemezzük, hogy milyen arányban jelentkezik irreguláris, illetve nem 
modális zöngeminőség (a leheletes zöngét is beleértve), valamint mennyire 
jellemző és milyen mértékű a lassulás magyar felolvasott mondatokban. Azt 
is megvizsgáljuk, hogy a két jelenség előfordulása között kimutatható-e va-
lamilyen összefüggés. 

Az intonációs frázis és/vagy megnyilatkozás végén jelentkező nyúlást so-
kan univerzális jelenségnek tartják, bár a mértéke és a kiterjedése (az, hogy 
hány szegmentumot érint) nyelvenként változó. Fletcher (2010) összefoglalá-
sában egyebek között felsorolja az oroszt, az angol több változatát, a franciát, 
az olaszt, a görögöt, a csehet, a németet, a hollandot, a svédet, a finnt, a ja-
pánt, az arabot, a hébert és a mandarint mint olyan nyelveket, amelyekben 
kimutatták ezt a jelenséget (a primer szakirodalmi forrásokat l. a hivatkozott 
helyen). A frázis végi nyújtás több nyelvben interakciót mutat például a 
hangsúlyozással, illetve a magánhangzó-minőséggel és a beszédtempó beszé-
lőfüggő variabilitásával. 

A jelenség magyarázatára több elképzelést találunk a szakirodalomban. 
Lindblom (1975, idézi Fletcher 2010) például úgy véli, hogy a beszéd soron 
következő elemei egy hipotetikus „frázispuffer”-ben tárolódnak, és a frázis 
végi nyúlás egy általános lassulási tendencia eredménye, amelyet az idéz elő, 
hogy a pufferből egyre fogynak a beszéd elemei, majd a puffer kiürül. Más 
megközelítések (pl. Turk–Shattuck-Hufnagel 2000) szerint a frázis végi lassí-
tás valójában egy hallgatóorientált stratégia az elemek különféle szintű össze-
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tartozásának jelzésére. Öhman (1967) az artikulációs gesztusok renyhülésével 
magyarázza a jelenséget, és ezt sugallják Tabain (2003) artikulációs fonetikai 
kutatásának eredményei is. 

Arra vonatkozóan ellentmondók az eredmények, hogy a megnyilatkozás 
végi nyúlás jelentősebb-e, mint az egyéb frázisvégeken mérhető időtartam-
többlet; illetőleg nyúlás/tempólassulás természetesen nemcsak a nagyobb 
prozódiai egységek határán jelenhet meg, hanem máshol is (vö. pl. Fletcher 
2010). Ezért ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához komplexebb, a dis-
kurzusszerkezet és a prozódiai struktúra közötti kapcsolatot többrétűen figye-
lembe vevő elemzésekre volna szükség. Mivel a kutatók többsége azt feltéte-
lezte, hogy a nyúlás csak a frázis utolsó szótagján jelentkezik, kevés vizsgálat 
vonatkozott a megelőző szótagokra, és ezek eredményei között is ellentmon-
dások látszanak. 

A nyúlás mértéke több kutatás kérdéseként szerepelt. A franciában jelentős 
(akár 200-300%-os) időtartam-különbséget is mértek a megnyilatkozás végén 
és az ez előtt megjelenő magánhangzók között (Tabain 2003), míg az ameri-
kai angolban átlagosan csak 90%-nyival hosszabbnak mérték a frázis végén 
ejtett szótagokat a korábbiaknál (Turk–Shattuck-Hufnagel 2007). Ugyan-
akkor természetesen meg kell jegyezni, hogy a hangsúlyozási mintázatok, il-
letve az ezekkel együtt járó magánhangzó-realizációs sajátosságok (pl. szük-
ségképpen rövidebb időtartamú svá a hangsúlytalan szótagban) nyelvenként 
különböző módon befolyásolják az eredményeket. Mindemellett nemcsak a 
magánhangzók, hanem a mássalhangzók is nyúlhatnak a megnyilatkozás vé-
gén (vö. pl. Oller 1973; Nakai et al. 2009). 

A korábbi magyar nyelvű kutatások szerint a felolvasásokban mind a ma-
gánhangzók, mind a mássalhangzók hosszabbak abszolút hangsor végi hely-
zetben, mint közlés közben (Magdics 1966; Kassai 1979). A hangsor végi 
lassítást tényként kezelik a gépi felolvasó rendszerek modelljeiben is (vö. 
Olaszy 2006; Tóth 2013). 

A magyarban a megnyilatkozás végi nyúlásra vonatkozóan White és Mády 
(2008) végzett szisztematikus kutatást. Minimálpár mondatokat hoztak létre 
egy, két és három szótagos, o-t és ó-t kváziazonos fonetikai kontextusban tar-
talmazó szavakkal, figyelembe véve a fókuszhangsúly mondatbeli helyzetét 
is. Eredményeik szerint a megnyilatkozás végi nyúlás a magyarban egyértel-
műen létezik, annak ellenére, hogy a kvantitás megkülönböztető szereppel bír 
a magánhangzók körében. Ez a fonológiai különbség a nyúlás megvalósulá-
sában is nyomot hagy: a rövid magánhangzók nyúlása csak a megnyilatkozás 
utolsó szótagjában volt megfigyelhető, míg a hosszú magánhangzók esetében 
az utolsó előtti szótagban is időtartamtöbblet volt mérhető. Ezzel szemben 
Kovács (2002) vizsgálatai alapján a rövid magánhangzókon is kimutatható az 
időtartambeli növekedés az utolsó előtti szótagban. (Az idézett két kutatás 
módszere eltérő volt.) 
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A magyar beszédben az intonációs frázisokon belül a szavak tendenciasze-
rűen lassulnak az egységek vége felé (Váradi–Beke 2013). Az egymást követő 
magánhangzós és mássalhangzós szakaszok időtartamának vizsgálatai is azt 
mutatták, hogy lassuló tendencia figyelhető meg a tagmondatnyi egységeken 
belül (Kohári 2013). Kohári (2014) a beszéd időbeli változásait az egymást 
követő beszédhangok és szakaszok időtartamainak különbsége felől közelítet-
te meg egy, a beszédhangokra adaptált leíró statisztikai módszer segítségével, 
és egyebek mellett azt találta, hogy a beszédszakaszok rendkívül változatosan 
realizálódtak ugyan, de jellemzően mégis lassuló trendet mutattak. 

Az irreguláris zöngeminőség (glottalizáció) frázis/megnyilatkozás végi ha-
tárjelző szerepét több nemzetközi kutatás igazolta. A szakirodalom (elsősor-
ban Slifka 2007) alapján feltételezhető, hogy a glottalizáció határjelző funk-
ciójának fiziológiai háttere is van: a zönge felépülése és lecsengése nagyobb 
mértékben idézi elő a zönge irregularitását a közlésegységek kezdetén és vé-
gén. Henton és Bladon (1988) megnyilatkozás végi helyzetben mutatta ki a 
brit angol presztízsváltozatában; illetve az amerikai angolban az irreguláris 
hangszalagrezgés szintén a megnyilatkozás végét jelző akusztikai kulcsok 
egyike (Slifka 2006). Svéd olvasott beszéd frázishatárain is megjelenik az ir-
reguláris zönge (Fant–Kruckenberg 1989), akárcsak a finnben, a csehben és a 
„szerbhorvát”-ban (Lehiste 1965, idézi Gordon–Ladefoged 2001). Prozódiai 
egységek kezdetén és végén a szlovénban is gyakori (Jurgec é. n.). 

A glottalizáció határjelző funkcióját magyar felolvasott és spontán szöve-
gekben több különböző méretű beszédegység szintjén vizsgálták: beszédsza-
kaszokban, intonációs frázisokban, megnyilatkozásokban és társalgási egysé-
gekben (Markó 2013, 2014). A beszédszakaszok (szünetekkel körülhatárolt 
szövegegységek) és az intonációs frázisok határán nem volt kimagasló ará-
nyú az irreguláris zönge jelenléte: sem a vizsgált szövegegységek elején, sem 
végén nem volt gyakoribb a glottalizáció, mint az egységek belsejében. (Ez 
arra enged következtetni, hogy a fent említett fiziológiai motiváció hatása itt 
nem jelentős.) Ezzel szemben felolvasott szöveg mondatvégein (korábbi ku-
tatások – Bőhm–Ujváry 2008; Markó 2010 – eredményeivel is egybehangzó-
an) gyakran jelentkezik glottalizáció, akárcsak a spontán beszéd megnyilat-
kozásainak végén. A glottalizációs határjelzés kifejezetten a szerkezet végén 
(ahhoz közeledve, az utolsó néhány szótagon) jelent meg, és olykor áthúzó-
dott a következő egység elejére. A frázis eleji glottalizáció ugyanakkor a ma-
gyarban nem annyira jellemző, mint más nyelvekben (l. fent), kivéve a V#V 
határokat (vö. Markó 2013). A BEA szövegfelolvasásaiban a glottalizáció 
szempontjából azt figyeltük meg, hogy a beszélők jellemzően a megnyilatko-
zások utolsó öt szótagján glottalizálnak (vö. Markó 2013). A szakirodalom is 
megerősíti, hogy a megnyilatkozás végi glottalizáció sokszor nemcsak a leg-
utolsó szótagon jelentkezik. Sőt azoknak az eseteknek a száma sem elhanya-
golható, amikor a glottalizáció nem a megnyilatkozás utolsó szótagján, ha-
nem az azt megelőző két-három szótagon jelentkezik, és az utolsó szótagra 
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regulárissá változik a zönge minősége. Ezeket az eseteket is megnyilatkozás 
végi glottalizációnak tekintik a szerzők (pl. Henton–Bladon 1988; Slifka 
2006; Bőhm–Ujváry 2008). 

Az irreguláris zönge megjelenési gyakorisága erősen beszélőfüggő (l. pl. 
Henton–Bladon 1988; Bőhm–Ujváry 2008; Markó 2013). Az eredmények 
szerint ugyanakkor a megnyilatkozáshatár glottalizációval való megjelölése 
még azoknál a beszélőknél is relatíve gyakori, akiknek a zöngeképzése 
egyébként ritkán vált át irregulárisba. Sőt kimondható, hogy minél keveseb-
bet glottalizál egy beszélő, annál valószínűbb, hogy ezt megnyilatkozást záró 
frázishatáron teszi. (Kivételt képeznek ez alól a rádióbemondók, akik kifeje-
zetten kerülik ezt a megoldást, feltehetően beszédtanári instrukció alapján, 
vö. Markó 2013.) 

A nem modális zöngeminőség másik viszonylag gyakori formája egyes 
nyelvekben a leheletes zönge (vö. pl. Kohler 2000; Ishi et al. 2010), amely-
nek sajátossága, hogy zöngeképzés közben a hangszalagok között kiszökik a 
levegő, ezáltal turbulens zaj keletezik, amelynek a lenyomata „zörejjel kevert 
zöngeként” látszik a regisztrátumon (Gordon–Ladefoged 2001). Egy korábbi 
kutatás eredménye alapján az is felmerült, hogy a glottalizáció és a leheletes 
zönge funkciókörében lehet átfedés (l. ugyancsak Markó 2013), illetőleg 
nemzetközi kutatások alapján egyes esetekben kizáró disztribúcióban állnak 
egymással (Kohler 2000). Ezért indokoltnak tartottuk a két jelenség együttes 
elemzését is. 

A jelen kutatásban felolvasások megnyilatkozásainak záró részét vizsgál-
juk a fent bemutatott két jellemző alapján: a temporális szerkezetet (össze-
vetve a megnyilatkozás többi részének temporális szerkezetével), valamint az 
irreguláris, illetve a nem modális (irreguláris és/vagy leheletes) zöngeminő-
ség megjelenését. Hipotézisünk szerint a glottalizáció megjelenése összefügg 
a lassítások megjelenésével. Egy részről elképzelhető, hogy a két jelenség jel-
lemzően együtt fordul elő közösen jelölve a megnyilatkozásvéget. Ugyanak-
kor ennek ellenkezője is feltételezhető, hogy kiegészítő viszonyban vannak 
egymással, tehát a beszélők azokban az esetekben, amikor glottalizációval 
jelzik a határ közeledését, nem/kevésbé alkalmaznak lassítást a megnyilatko-
zás végéhez közeledve; és fordítva: tempólassítás alkalmazásakor a zönge-
képzésük nem/kevéssé alakul irregulárisba. Feltételezzük továbbá, hogy a kü-
lönálló mondatok felolvasása esetén mindkét jelenség (a tempólassítás és a 
glottalizáció is) gyakoribb, illetve mértékük nagyobb a mondat végéhez köze-
ledve, mint a szövegfelolvasás mondataiban. Ennek hátterében azt feltételez-
zük, hogy a különálló mondatok önállóbb egységek, mint a szövegmondatok, 
és ezért ezek a megnyilatkozásvégek nagyobb mértékben lehetnek jelöltek. 

Kísérleti személyek, anyag, módszer 
A kutatáshoz a BEA adatbázis (Gósy et al. 2012) tíz beszélőjének mondat- 

és szövegolvasását használtuk fel. Az adatközlők fele nő, fele férfi, nem dohá-



 A megnyilatkozás végének jelzése felolvasásban:… 39 

nyoznak, nincs zöngeképzési vagy más beszédzavaruk, és nincs ismert hallás-
problémájuk. Életkoruk 20 és 60 év között szóródik, az átlagéletkor 41,3 év. 

A mondatfelolvasás a BEA protokollja szerint az utolsó előtti feladat: itt 
azokat a mondatokat kell felolvasniuk az adatközlőknek, amelyeket a felvétel 
kezdetén hallás után megismételtek. A 25 kijelentő mondat szószáma 5 és 10 
között alakul, átlagosan 8,1 szó/mondat. A szövegolvasás a felvétel utolsó ré-
sze, az adatközlőknek egy tudományos ismeretterjesztő szöveget kell rövid 
előzetes felkészülés után felolvasniuk. A szöveg 12 kijelentő mondatból (és a 
címből) áll, a mondatok szószáma 8 és 33 között szóródik (a címet nem szá-
mítva), átlagosan 19,2 szó/mondat. 

A korábbi kutatás (vö. Markó 2013) alapján 12 beszédhangban határoztuk 
meg a megnyilatkozás végét, minden felolvasott mondat esetében az utolsó 
12 elhangzott beszédhangot elemeztük. A tíz beszélőnek 374 olyan megnyi-
latkozása (246 önálló mondat és 128 szövegmondat) volt, amelynek utolsó 12 
hangjában nem fordult elő nyelvbotlás, félreolvasás. Így összesen 4488 be-
szédhangot elemeztünk zöngeminőségük és időtartamuk szempontjából. A 
lassuló vagy gyorsuló trend megállapításához nemcsak a mondatok utolsó 12 
hangját vizsgáltuk meg, hanem összevetésként az azokat megelőző 12 hangot 
is, így további 4488 hang időtartamát vontuk be a vizsgálatba. 

Ezt megelőzően természetesen hangszinten annotáltuk a hanganyagot a ma-
gyar nyelvre is adaptált MAUS elnevezésű automatikusan szegmentáló szoft-
verrel (Schiel 1999). Jelöltük a beszédhangok minőségét, határaikat, valamint 
a szüneteket. Az így kapott hanghatárokat manuálisan ellenőriztük a Praat 5.3 
szoftverben (Boersma–Weenink 2013). A magánhangzók időtartamát a for-
mánsszerkezet kezdetéhez és végéhez igazítottuk az oszcillogram, a 
spektrogram és az auditív információk segítségével, követve a nemzetközi 
szakirodalomban szokásos hangelhatárolási kritériumokat (Grabe–Low 2002). 
Azokban az esetekben, ahol a hanghatárok nem voltak egyértelműek az 
oszcillogram és a spektrogram alapján (pl. magánhangzó áll nazális mással-
hangzó vagy approximáns környezetében), a hanghatárt a formánsátmenet fe-
lénél helyeztük el. A szünetet követően megjelenő zöngétlen felpattanó zár-
hangok zárszakaszának idejét úgy határoztuk meg, hogy ugyanazon közlés 
következő, ugyanolyan képzésű hangzó zárszakaszának idejét hozzáadtuk a 
zárhang zörejes részéhez. Ha az utolsó 12 beszédhang kiejtése közben a beszé-
lő szünetet tartott, a szünetet és annak időtartamát figyelmen kívül hagytuk. 

A Praatban megjelenítettük a hullámformát és a hangszínképet; illetőleg 
folyamatosan és többször ellenőrizve hallgattuk le a hanganyagokat. A hang-
szinten annotált hanganyagon beszédhangonként címkéztük a zöngeminősé-
get a következőképpen: külön jelöltük, ha a hangzó zöngeminősége nem 
vizsgálható (zöngétlen obstruens), illetve ha nem ítélhető meg – ide tartozott 
az esetleges zaj (a felvételek végéhez közeledve papírzörgés), valamint egy-
ségesen ide soroltuk a zöngés obstruenseket és a pergőhang realizációit, mi-
vel az akusztikus kép alapján ezeknél nem mindig dönthető el a zöngeminő-
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ség. A glottalizációra lehetőséget adó szegmentumok (magánhangzók és szo-
nor mássalhangzók) esetében jelöltük, ha a zönge modális, ha irreguláris, il-
letve ha leheletes volt. Ha az adott beszédhang bármely kis részletében irre-
guláris periódusokat tapasztaltunk, a hangot glottalizáltnak címkéztük. A glot-
talizált realizációk annotálása a korábbi kutatások módszertanához igazodva 
(pl. Dilley et al. 1996; Bőhm–Ujváry 2008) a vizuális és auditív információk 
együttes figyelembevételével történt. Akusztikai szempontból glottalizáltnak 
tartottuk az adott beszédhangrészletet, ha az alapperiódusok időtartama vagy 
amplitúdója hirtelen jelentősen megváltozott; vagy ha hirtelen a beszélő nor-
mál/szokásos hangterjedelme alá csökkent az alapfrekvencia. Mindemellett 
percepciós szempontként tekintetbe vettük, hogy a szegmentum hangszíneze-
te jól hallhatóan érdes, rekedtes. Akkor címkéztük glottalizáltnak a beszéd-
hangrészletet, ha az akusztikai lenyomaton látható, és ezzel egyidejűleg audi-
tív úton is észlelhető volt az irregularitás. A leheletes zönge jelölési kritériu-
ma szintén az volt, hogy a kiszökő levegő zöreje a zöngelenyomatban látható, 
valamint hallható legyen. 

Fontos megjegyezni, hogy a glottalizáció többfunkciós jelenség. Az a tény 
tehát, hogy egy adott beszédhang irreguláris zöngével realizálódott, nem fel-
tétlenül jelenti azt, hogy az adott szegmentumon a glottalizációnak az a szere-
pe, hogy a megnyilatkozás végének közeledtét jelezze. Ennek megfelelően 
csak akkor címkéztünk glottalizáltnak egy szegmentumot, ha az biztosan nem 
két szomszédos magánhangzó határát és/vagy fráziskezdetet jelölt (vö. Markó 
2013). 

Mindezek alapján a megnyilatkozásvégek beszédhangjai körében a zön-
geminőséget elemezve két körben vizsgálódtunk. Az egyik esetben a 12 vizs-
gált beszédhang közül meghatároztuk azoknak a beszédhangoknak a számát, 
amelyeknek a zöngeminősége vizsgálható (és ezt mérni is tudtuk, azaz a ma-
gánhangzók és a szonor mássalhangzók tartoztak ide). Ezeknek a beszéd-
hangoknak a számát tekintettük 100%-nak, és azt elemeztük, hogy ezek mi-
lyen arányban realizálódtak ténylegesen glottalizáltan. A másik esetben az 
utolsó 12 hang közül csak a magánhangzókat vettük tekintetbe (az összes 
magánhangzó száma volt 100%), és azt vizsgáltuk, hogy ezek közül mennyi 
volt glottalizált. Nemcsak az utolsó 12 hang glottalizáltságának arányát vizs-
gáltuk meg, hanem külön az utolsó 6 és külön az utolsó 3 hangét is. Mindkét 
megközelítésben végeztünk olyan összesítést is, ahol a leheletes zöngeminő-
séget összevontuk az irregulárissal, vagyis a nem modális zöngét együttesen 
jelöltnek vettük. 

A temporális szerkezetet a beszédritmus-mérőszámokat alkalmazó szak-
irodalomhoz hasonlóan a hangzók időtartamából kiindulva vizsgáltuk meg 
(Grabe–Low 2002). A lassulás és a gyorsulás méréséhez az egyik beszédrit-
mus-mérőszám (PVI) és az ún. lépésstatisztikai módszer alaptechnikáját 
használtuk fel. Ennek lényege, hogy a vizsgált egység időtartamát összeha-
sonlítjuk a követő hangzó időtartamával, ily módon lehetővé válik a folyama-
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tos beszédben lévő hangsor temporális viszonyainak feltárása. Az adott hang 
időtartamából kivonjuk a követő hang időtartamát, a különbség előjele meg-
adja, hogy a két egység közötti viszony lassuló vagy gyorsuló. Ha a követő 
hang időtartama nagyobb, lassulásról beszélünk, ha rövidebb, akkor gyorsu-
lásról. A különbségek mértéke pedig megadja a lassulás vagy gyorsulás mér-
tékét. A módszer kiterjeszthető nagyobb egységek vizsgálatára, és összeha-
sonlítására is, így a több hangon átívelő jelenségek mérése is lehetővé válik. 
A különböző egységek összehasonlításához azonban nem a beszédhangok 
időtartamát, hanem az adott egységben lévő hangok darabszámát osztottuk el 
a beszédhangok teljes időtartamával, azaz az artikulációs tempót vettük fi-
gyelembe, ezzel is csökkentve a szélsőséges időtartamértékek hatását. Az 
utolsó 12 hangra kapott artikulációs tempót kivontuk az azt megelőző 12 
hangra kapott artikulációs tempó értékéből. A különbség előjele alapján el-
dönthető, hogy a megnyilatkozás vége lassult vagy gyorsult. A lassulások és 
gyorsulások elemzéséhez azonban nem állapítható meg optimális ablakméret 
(l. de Looze 2010), ezért különböző nagyságú egységeket is megvizsgáltunk 
a glottalizációhoz hasonlóan. Összehasonlítottuk az utolsó 3 és 6 beszédhang-
ra számolt artikulációs tempót is az azt megelőző, ugyanakkora egységek ar-
tikulációs tempójával, amelyeket szintén kategorizáltunk az alapján, hogy 
lassulásnak vagy gyorsulásnak tekinthetők. Az összetett időzítési mintázatok 
ezen módszer vizsgálatából származó eredményei nem kezelhetők szigorú 
kategóriákként, hiszen például az egyes beszédhangok ún. intrinzikus időtar-
tama eltérő (vö. pl. Gósy 2004; Olaszy 2006), de az időtartamok viszonyai-
nak ily módon történő leegyszerűsítése nagyobb trendek, összefüggések ki-
mutatására alkalmas lehet (l. Kohári 2013). A különféle egységekre kapott 
esetleges azonos trendmegjelölések pedig mutathatják az eredmények meg-
bízhatóságát is. 

Elemeztük a fenti paramétereket a teljes vizsgálati korpusz tekintetében, 
valamint megvizsgáltuk a mondat- és a szövegfelolvasás közötti lehetséges 
eltéréseket is. A statisztikai elemzéseket (χ2-próba, Mann–Whitney-próba, 
Spearman-féle korrelációelemzés) az SPSS 20.0 program segítségével végez-
tük el. 

Eredmények 
A megnyilatkozások végét általánosságban csökkenő artikulációs tempó, 

azaz lassulás jellemzi. Amennyiben az utolsó 3 beszédhang artikulációs tem-
póját viszonyítottuk az azt megelőző 3 hang artikulációs tempójához, akkor 
az összes megnyilatkozás 77,8%-ában a megnyilatkozás utolsó szakaszának 
artikulációs tempója kisebb volt, mint a megelőző szakaszé. Amennyiben az 
utolsó 6 beszédhang és az azt megelőző 6 hang artikulációs tempóját vettük 
figyelembe, ez az arány valamelyest nagyobbnak bizonyult (89,0%). A gyor-
suló trendet mutató szakaszvégek aránya mindkét esetben egyértelműen ala-
csonynak mutatkozott (3 beszédhang esetében: 22,2%, 6 beszédhang eseté-
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ben: 11,0%). A megnyilatkozások végének lassulása még az utolsó 12 be-
szédhang és az azt megelőző 12 hang összehasonlításakor is egyértelműen 
tetten érhető. Az utolsó szakaszok artikulációs tempója az esetek 80,3%-ában 
alacsonyabb a megelőző szakasz artikulációs tempójánál. A megnyilatkozás 
végi lassulás tehát a szakirodalommal megegyezően következesen megjele-
nik a megnyilatkozások végén, ugyanakkor a lassulás nemcsak az utolsó egy-
két szótagnyi nagyságú egységeket jellemzi, hanem nagyobb szövegrészek-
ben is felfedezhető (1. ábra). A különböző nagyságú egységek összehasonlí-
tása azonban csak az általános trendet jelzik, tehát nem a szakaszban lévő 
összes hang nyúlásáról van szó. A lassuló trendet mutató esetek artikulációs 
tempókülönbségének átlagos értéke kisebb is a 12-12 beszédhangot összeha-
sonlító elemzésnél: 12 hang esetében 2,9 hang/s (szórás: 1,4 hang/s); 6 be-
szédhang esetében 3,9 hang/s (szórás: 2,0 hang/s); 3 beszédhang esetében 3,6 
hang/s (szórás: 2,2 hang/s). 

 
1. ábra 

A lassuló és gyorsuló szakaszvégek aránya különböző méretű vizsgált 
egységek esetén 

Az irreguláris zönge megjelenése ugyancsak jellemző a megnyilatkozásvé-
geken, és a közlés végéhez közeledve egyre nagyobb a glottalizált beszéd-
hangok aránya. A 2. ábra azt szemlélteti, hogy az összes megnyilatkozás kü-
lönböző méretű szakaszvégeiben átlagosan hány százalékos a glottalizá-
ció/irreguláris zöngeképzés megjelenése. (A 100% minden esetben azoknak 
az adott típusú szegmentumoknak a számát jelenti, amelyek az adott egy-
ségben egyáltalán irreguláris zöngével valósulhattak meg). 

Az ábrán egyértelműen látszik az a tendencia, hogy a megnyilatkozás vé-
géhez közeledve mind önmagában az irregularitás, mind együttesen a modá-
listól eltérő zöngeminőség egyre nagyobb arányú. Továbbá ha a vizsgálatot a 
magánhangzókra korlátozzuk, ezek az arányok még nagyobbak, mint az ösz-
szes szonor (V + Cszon) körében. 
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2. ábra 

A jelöltség (irregularitás, illetve a modálistól való eltérés) mértéke a 
különböző nagyságú egységek és az elemzési tartományok függvényében 

(1 = az irreguláris zöngével megvalósult szegmentumok aránya az összes V + Cszon 
számához viszonyítva; 2 = a nem modális zöngével megvalósult szegmentumok 

aránya az összes V + Cszon számához viszonyítva; 3 = az irreguláris zöngével 
megvalósult V-k aránya az összes V számához viszonyítva; 4 = a nem modális 

zöngével megvalósult V-k aránya az összes V számához viszonyítva) 

A 12 beszédhangra terjedő elemzés eredménye szerint az összes szonor be-
szédhang közül a glottalizáltak aránya 44,1% (szórás: 31,0%), míg az összes 
nem modális realizáció aránya 46,5% (szórás: 31,1%). A magánhangzók kö-
zött az irregulárisan ejtettek aránya 50,4% (szórás: 33,7%), a nem modális 
realizációké 52,6% (szórás: 33,9%). Ha az elemzést 6 beszédhangnyi terjede-
lemre korlátozzuk, az összes szonor (V + Cszon) 57,0%-a (szórás: 35,9%) ir-
reguláris, és összesen 60,5%-a (szórás: 35,3%) nem modális. Ebben a körben 
a magánhangzók 63,9%-a (szórás: 38,2%) glottalizált, 67,4%-a (szórás: 
37,5%) nem modális. Ha csak a megnyilatkozások utolsó 3 beszédhangját te-
kintjük, a szonorok (V + Cszon) 60,1%-a (szórás: 42,2%) irreguláris és 66,2%-
a (szórás: 40,0%) nem modális; míg a magánhangzók 70,0%-a (szórás: 
45,0%) glottalizált, és 76,0%-a (szórás: 42,0%) nem modális. Mindebből az 
is kiderül, hogy a leheletes zönge a megnyilatkozás végén viszonylag ritka, 
míg a glottalizáció igencsak gyakori. Ugyanakkor a megnyilatkozás utolsó 6 
beszédhangján (vagyis a 2-3 záró szótagon) mindkét jelenség gyakrabban 
fordul elő, mint korábban. 
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Ahogy vártuk, mind a glottalizáció (illetve tágabban a nem modális zön-
geminőség), mind a lassulás gyakori jelenség a megnyilatkozás végén. Fel-
merül a kérdés, hogy csak a megnyilatkozás vége okozza a két paraméter 
együttes előfordulását, vagy összefüggés is kimutatható a megjelenésük kö-
zött. Összevetettük a lassuló és a gyorsuló trendet mutató megnyilatkozásvé-
geket a glottalizált és a nem modális zöngeminőség megjelenési aránya sze-
rint. Azt tapasztaltuk, hogy akár az utolsó 12 hangot, akár az utolsó 6 hangot 
vizsgáltuk, a glottalizáltság vagy a modálistól eltérő zöngeminőség aránya a 
gyorsuló szakaszokban volt nagyobb (3. ábra). A szórások azonban minden 
esetben nagynak mondhatók, a statisztikai próbák nem is támasztották alá az 
eltérések szignifikáns voltát (12 beszédhang esetében a Mann–Whitney-
próba: Z = 11399,5, p ≥ 0,091; 6 beszédhang esetében pedig: Z = 7743,0, p ≥ 
0,312). Ez azt jelenti, hogy ezekben az egységekben sem a lassulás és a 
glottalizáció, sem a gyorsulás és a glottalizáció következetes együtt járása 
nem igazolható statisztikailag. 

A jelöltség mértékét és a temporális sajátosságot az utolsó 3 hang esetében 
is összevetettük. Mivel az utolsó 3 hang vizsgálatakor a szonor mássalhang-
zókra számolt glottalizáltság vagy modálistól való eltérés aránya 5-féle kate-
góriát vehet fel, a magánhangzókra számolt pedig csak 3-féleképpen realizá-
lódott, ezért a megjelenési arány vizsgálatától eltekintettünk. Helyette azt 
vizsgáltuk meg, hogy az utolsó három beszédhang szonor mássalhangzói 
és/vagy magánhangzói eltérnek-e a modális zöngétől, ha lassuló, vagy ha 
gyorsuló trendet mutató szakaszról van szó (4. ábra). Akkor tekintettünk egy 
szakaszt glottalizáltnak vagy nem modálisnak, ha az utolsó három hang közül 
a magánhangzók vagy a szonor mássalhangzók valamelyike így realizálódott. 

Amennyiben az összes szonort (V + Cszon) figyelembe vettük, azt tapasztal-
tuk, hogy a glottalizált, lassuló trendet mutató szakaszvégek 55,1%-ban for-
dulnak elő, míg a nem glottalizált, lassuló szakaszok 22,7%-ban. A megnyi-
latkozásvégek 17,1%-a glottalizált, gyorsuló trendet mutató szakaszként rea-
lizálódott. Alig volt olyan eset (5,1%), amelyben sem lassulás, sem glottali-
záltság nem volt megfigyelhető a megnyilatkozás végén. A többi mérési 
módszer eredményeként is hasonló arányokat kaptunk. A megnyilatkozásvé-
gek magánhangzói és szonor mássalhangzói 60,4%-ban nem modálisok vol-
tak, 17,4%-ban modálisok lassuló trend esetében. A megnyilatkozások 
18,2%-a volt nem modális, és csak 4,0%-a modális a gyorsuló szakaszokban. 
Amennyiben csak a magánhangzókat vettük figyelembe, a megnyilatkozás-
végek 54,3%-a volt glottalizált a lassuló szakaszokban, 23,5%-uk volt nem 
glottalizált a lassuló szakaszokban, 16,0%-uk volt glottalizált a gyorsuló sza-
kaszokban, és 6,1%-uk volt nem glottalizált a gyorsuló szakaszokban. 
Amennyiben a magánhangzóknál a leheletes zöngét is figyelembe vettük, a 
megnyilatkozásvégek 59,1%-a volt nem modális a lassuló szakaszokban, 
18,7%-uk volt modális a lassuló szakaszokban, 17,1%-uk volt nem modális a 
gyorsuló szakaszokban, végül 5,1%-uk volt modális a gyorsuló szakaszok-
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ban. Összességében tehát elmondható, hogy a megnyilatkozások végét vagy 
lassulás, vagy nem modális zöngeminőség jelzi, igen ritkán fordul elő, hogy 
egyik sem jelenik meg a megnyilatkozás végén. Ugyanakkor a két paraméter 
nem mutat összefüggést a χ2-próba alapján egyik, a zöngeminőség mérésére 
alkalmazott módszerünk esetében sem (χ2 = 1,254; p > 0,257), tehát a meg-
nyilatkozás végi glottalizáció vagy modálistól eltérő zöngeminőség megjele-
nése függetlennek mutatkozik az artikulációs tempó változtatásától. 

 

 
3. ábra 

A jelöltség (irregularitás, illetve a modálistól való eltérés) mértéke a lassuló 
és a gyorsuló trendet mutató utolsó 12 hangban (fent) és 6 hangban (lent) 

(1 = az irreguláris zöngével megvalósult szegmentumok aránya az összes V + Cszon 
számához viszonyítva; 2 = a nem modális zöngével megvalósult szegmentumok 

aránya az összes V + Cszon számához viszonyítva; 3 = az irreguláris zöngével 
megvalósult V-k aránya az összes V számához viszonyítva; 4 = a nem modális 

zöngével megvalósult V-k aránya az összes V számához viszonyítva) 
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4. ábra 

A temporális változások jellege és a zöngeminőség közötti összefüggések a 
megnyilatkozásokat záró 3 beszédhang esetén 

Az eddigiekben a megnyilatkozás végi temporális változást statikus jelen-
ségként kezeltük, a lassulásnak és a gyorsulásnak azonban a mértéke is meg-
ragadható. A vizsgált szakaszok temporális változásának mértékét úgy hatá-
roztuk meg, hogy a szakasz nagyságával azonos nagyságú megelőző szakasz 
artikulációs tempójából kivontuk a vizsgált szakasz artikulációs tempóját. Az 
így kapott különbséget tekintettük a szakaszra jellemző lassulás vagy gyorsu-
lás jellemző mértékének. Az artikulációs tempó különbségének értéke nem 
mutatott összefüggést a glottalizált vagy a nem modális hangok arányával. 
Az utolsó 12 beszédhangot alapul véve a temporális változás mértéke nem 
mutatott szignifikáns összefüggést semelyik lehetséges zöngeminőséggel 
kapcsolatos aránnyal (ρ ≤ −0,066, p ≥ 0,209). Az utolsó 6 beszédhang eseté-
ben szintén nem mutatott szignifikáns összefüggést a statisztikai próba (ρ ≤ 
−0,090, p ≥ 0,084). (3 beszédhangra ez az összefüggés nem volt vizsgálható.) 
A megnyilatkozások végén tehát a gyorsítás vagy a lassítás mértéke nem 
függ össze az ott megjelenő hangok zöngeminőségével. 

Megvizsgáltuk a mondat- és a szövegfelolvasás közötti lehetséges eltéré-
seket is. A megnyilatkozás végén lévő lassulás és gyorsulás mértéke függött 
attól, hogy a beszélők különálló mondatokat vagy szövegben szereplő mon-
datokat olvastak fel. A szövegolvasásnál kisebb az artikulációs tempóban lé-
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vő különbség (vagyis egyenletesebb az artikulációs tempó), mint különálló 
mondatok felolvasásakor, függetlenül az alapegység nagyságától. A megnyi-
latkozások utolsó 12 beszédhangjának és az azt megelőző 12 hang artikuláci-
ós tempójának különbsége a mondatfelolvasásokban átlagosan 1,8 hang/s 
(szórás:1,9 hang/s), a szövegfelolvasásokban 1,3 hang/s (szórás: 2,0 hang/s). 
6 beszédhangot alapul véve a mondatfelolvasásban mért artikulációs tempó 
különbsége átlagosan 3,2 hang/s (szórás: 2,6 hang/s) volt, a szövegfelolva-
sásban pedig 2,2 hang/s (szórás:1,9 hang/s). 3-3 hang artikulációs tempóját 
összehasonlítva pedig a mondatfelolvasásokban átlagosan 2,8 hang/s (szórás: 
2,7 hang/s), a szövegfelolvasásokban 1,7 hang/s (szórás: 3,5 hang/s) volt a 
különbség (5. ábra). A Mann–Whitney-próba mindhárom esetben szignifi-
kánsnak mutatta az eredményeket (12 beszédhang esetében: Z = 12676,0; p = 
0,028; 6 beszédhang esetében: Z = 20752,0; p < 0,001; 3 beszédhang eseté-
ben Z = 21227,0; p < 0,001). 

 
5. ábra 

A gyorsulás és a lassulás mértéke a felolvasás típusától függően a különböző 
nagyságú szövegegységekben 

Felmerül a kérdés, hogy vajon a szövegfelolvasás és a mondatfelolvasás 
jellemző artikulációs tempója befolyásolhatta-e az eredményeket, ezért meg-
vizsgáltuk a mondatok teljes hosszára számolt artikulációs tempót. Az artiku-
lációs tempó azonban mindkét típusban nagyon hasonló (mondatfelolvasás 
esetében az átlag 13,1, a szórás 1,3 hang/s; szövegfelolvasás esetében az átlag 
13,2, a szórás 1,1 hang/s). A két típus mondatainak artikulációs tempója nem 
tér el szignifikánsan (Z = 14747,0; p = 0,315), így a jellemző artikulációs 
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tempó nem befolyásolhatta a lassulás vagy gyorsulás mértéke és a felolvasás 
típusa között talált összefüggést. 

A felolvasandó anyag eltérő volta nemcsak a temporális változások mérté-
kére, hanem a glottalizációs arányokra is befolyással lehet, ezért megvizsgál-
tuk a glottalizált vs. nem glottalizált, illetve a modális vs. nem modális ará-
nyokat is a felolvasás típusának függvényében. A jelöltségi arányok átlago-
san magasabbnak mutatkoztak a szövegben, mint a felolvasásokban. Az 
utolsó 12 beszédhang esetében a szonorok (V + Cszon) átlagosan 43,0%-ban 
(szórás: 30,4%) voltak glottalizáltak különálló mondatok felolvasása eseté-
ben, a szövegfelolvasásban pedig 46,1%-ban (szórás: 31,9%). Szintén 12 be-
szédhangnyi egységek esetében a szonorok (V + Cszon) átlagosan 45,1%-a 
(szórás: 30,4%) realizálódott nem modális zöngeképzéssel különálló monda-
tok felolvasásakor, a szövegfelolvasásban viszont 49,1%-uk (szórás: 32,4%). 
A magánhangzók glottalizáltsága szintén átlagosan nagyobb arányú volt szö-
vegfelolvasásokban (átlag: 52,3%, szórás: 33,8%), mint különálló mondatok-
ban (átlag: 49,4%, szórás: 33,8%). A magánhangzók modálistól eltérő volta 
is gyakrabban fordult elő szövegfelolvasásokban (55,2%, szórás: 34,3%), 
mint különálló mondatokban (átlag: 51,3%, szórás: 33,6%). A statisztikai 
próbák azonban egyik esetben sem támasztották alá, hogy a különbség jelen-
tős lenne (Z = 16933,5; p ≥ 0,230). 6 beszédhang esetében a szonorok (V + 
Cszon) átlagosan 54,8%-a (szórás: 35,3%) realizálódott glottalizáltan különálló 
mondatok felolvasásakor, a szövegfelolvasásban viszont 61,0%-uk (szórás: 
36,9%). Ugyanekkora szakaszhosszúságnál a magánhangzók átlagos glottali-
zációs aránya 62,0% (szórás: 38,1%) volt különálló mondatok felolvasásá-
ban, 67,6% (szórás: 38,3%) pedig szövegfelolvasásban. A statisztikai próba 
itt sem mutatott szignifikáns eltérést (Z = 17375,0; p ≥ 0,095). Ha azonban 
ugyanekkora nagyságú egységet vizsgálva a modálisok és a nem modálisok 
arányát elemeztük a felolvasás típusának függvényében, a statisztikai próbák 
igazolták az eltérések jelentőségét, amely eltérések a következőképpen ala-
kultak. A szonorokra (V + Cszon) számolt nem modális arány kisebbnek mu-
tatkozott különálló mondatokban (átlag: 58,0%, szórás: 34,6%), mint szöveg-
felolvasásokban (átlag: 65,2%, szórás: 36,3%), amely különbség szignifikáns 
(Z = 17771,5; p = 0,031). A magánhangzókra számolt arány is átlagosan na-
gyobbnak mutatkozott a szövegfelolvasásokban (átlag: 71,9%, szórás: 
37,9%), mint a különálló mondatokban (átlag: 65,1%, szórás: 37,2%), és az 
eltérés itt is szignifikáns a statisztikai próba alapján (Z = 17575,0; p = 0,048). 
A nem modális zöngeminőség tehát statisztikailag is alátámaszthatóan gyak-
rabban jelent meg a szövegfelolvasásokban, mint a különálló mondatok fel-
olvasásakor. 

Következtetések 
Kutatásunkban a megnyilatkozások végének két lehetséges jelölési módját, 

a nem modális zöngeminőséget (ezen belül az irreguláris és a leheletes zön-
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gét), valamint a temporális szerkezetet, illetve ezek összefüggéseit vizsgáltuk 
magyar nyelvű felolvasásokban. 

Az eredmények szerint a lassulások nagy arányban jelennek meg a meg-
nyilatkozásvégeken a korábbi kutatási eredményekhez hasonlóan, ugyanak-
kor a lassulás nemcsak az utolsó egy-két szótagnyi nagyságú egységeket jel-
lemzi, hanem az artikulációs tempó csökkenése nagyobb szakaszokban (akár 
6, 12 hangnyi távolságban) is felfedezhető. Az irreguláris zönge megjelenése 
szintén gyakori jelenség a megnyilatkozásvégeken (Bőhm–Ujváry 2008; 
Markó 2010 eredményeivel is egybehangzóan), a megnyilatkozás végéhez 
közeledve mind önmagában az irregularitás, mind együttesen a modálistól el-
térő zöngeminőség egyre nagyobb arányú. Habár az eredményekből nem 
dönthető el egyértelműen, hogy mekkora szakasz vizsgálata lenne alkalma-
sabb a szakaszvégi lassulások és a glottalizáció megragadására, a megnyilat-
kozás utolsó 6 beszédhangján (vagyis a 2-3 záró szótagon) mindkét jelenség 
gyakrabban fordul elő, mint ezt megelőzően. 

Mind a lassulás, mind a zönge nem modálissá válása jelzi a megnyilatko-
zás végét, de a két tényező között nem találtunk lineáris korrelációt, sem a 
gyakoriságuk, sem a mértékük tekintetében ebben a pozícióban. A lassulások 
és gyorsulások mérésére ugyanakkor nincs kialakult, bevált módszertan, tehát 
az általunk használt metódus csak egy lehetséges megközelítés. A jelen ta-
nulmányban közölt méréseken túl ezért további lehetséges eljárásokat is 
megvizsgáltunk. Többek között az artikulációs tempó különbsége helyett a 
nyúlás százalékos értékét határoztuk meg (hasonlóan: Turk–Shattuck-
Hufnagel 2007), illetve finomítottunk a bináris kategorizáción, azaz a lassu-
lás és gyorsulás mellé alkottunk egy stagnáló csoportot is, amely csoportba 
azon megnyilatkozások végeinek adatai kerültek, ahol a változás értéke nem 
haladt meg egy általunk meghatározott (10% vagy 20%) küszöbértéket. Az 
ekképpen módosított módszertannal lefuttatott elemzések azonban nem hoz-
tak a fent tárgyaltaktól eltérő eredményt, ezért nem is részleteztük őket. 

Összegezve: úgy tűnik, hogy pusztán a megnyilatkozás vége idézi elő a két 
paraméter együttes előfordulását, és alig fordul elő olyan eset, hogy egyik je-
lenség sem jelenik meg megnyilatkozásvégen. A megnyilatkozás vége tehát 
valamelyik vagy mindkét tényező által nagy valószínűséggel jelöltté válik. Ez 
a megállapítás nyilvánvalóan csak az adott anyagra, tehát a felolvasásra érvé-
nyes, hogy más beszédmódok esetén hogyan érvényesül a határjelölés, to-
vábbi kutatásokat igényelne. Ugyanakkor az általunk vizsgált anyagban is ta-
láltunk eltéréseket a felolvasott anyag jellegétől függően. A különálló monda-
tok felolvasása esetében a beszélők jobban lassítottak a megnyilatkozás 
végén, mint a szövegfelolvasásokban. A glottalizáció esetében ugyan nem 
mutatkozott ilyen szisztematikus, statisztikailag is kimutatható eltérés a két 
felolvasástípus között, de a szövegmondatok végi glottalizáció valamelyest 
nagyobb mértékű volt. Ezek az eltérések véleményünk szerint két okra vezet-
hetők vissza, ezek közül az egyik a beszélő attitűdje, szándéka, a kétféle 
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anyag felolvasása közben. A különálló mondatok végi lassítás mögött okként 
húzódhat az, hogy a különálló mondat lezárt, kompakt egység, ezért önmagá-
ban erősebben jelölt a megnyilatkozásvég. A nagyobb arányú glottalizáció a 
szövegmondatokban pedig talán éppen a folytatástól való markánsabb eltérés 
jelölésének szándéka miatt lehetséges. A másik lehetséges magyarázatot a 
mondatok hosszában látjuk: mivel a szöveg mondatai átlagosan jelentősen 
hosszabbak, mint a különálló mondatok. A rövidebb különálló mondatok ese-
tében talán emiatt nagyobb mértékben kontrollálható a tempóváltoztatás, a 
hosszú szövegmondatokban pedig esetleg a hangterjedelemi lehetőségek 
szabnak határt az f0-változásnak, és ezért csap át gyakrabban irregulárisba a 
zönge. 

Felvetődött, hogy a glottalizáció és a leheletes zönge funkciókörében lehet 
átfedés, a leheletes zönge kisszámú előfordulása miatt azonban ez a kérdés-
kör ebben az anyagban nem volt vizsgálható. 

Összességében tehát nem sikerült közvetlen kapcsolatot kimutatni a nem 
modális zöngeminőség és a lassulás megjelenése között a megnyilatkozások 
végén, ennek ellenére az adatok arra utalnak, hogy a tempólassulás és a glot-
talizáció jellegzetes mintázatokat vesz fel, és ezek között vannak bizonyos 
összefüggések. 
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