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AZ IRREGULÁRIS FONÁCIÓ MINT EGYÉNI
HANGJELLEMZİ A MAGYAR BESZÉDBEN
Bıhm Tamás – Ujváry István
Bevezetés
A hangszalagok általában majdnem tökéletesen reguláris (kváziperiodikus)
rezgése néha irregulárissá válik. Ilyenkor a hangszalagok nem állandó, hanem periódusról periódusra nagymértékben változó idıközönként csapódnak
össze, egyes periódusok „kimaradoznak”. Akkor beszélhetünk irreguláris
hangszalagrezgésrıl, ha a periodicitástól való eltérés jóval meghaladja a
normális jitter vagy shimmer1 értékeket (1–2. ábra) és ez az eltérés az ép hal2
lású személyek számára határozottan érzékelhetı . Irreguláris fonációnak tekintjük azt a jelenséget is, amikor az alapfrekvencia hirtelen jelentısen, a beszélı jellemzı hangterjedelme alá csökken és ezáltal érzékelhetıen megváltozik a hangszínezet. Így az irreguláris alapperiódusok hossza lehet akár 20–
40 ms is, de akár a normál tartományba is eshet.

1. ábra
Irreguláris fonáció a palacsinta lesz szavak kiejtésében (*-gal jelölt részek)
1. A jitter az alapfrekvencia, a shimmer az amplitúdó ingadozását méri. Mivel még
a reguláris zönge se tökéletesen periodikus, az alapfrekvencia és az amplitúdó ebben
az esetben is kis mértékben ingadozik.
2. A zöngeminıségekben járatlan személyek esetén nem feltétlenül tudatosan.
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2. ábra
Irreguláris fonáció férfi bemondások rezgésképében (*-gal jelölt szakaszok)
(Fentrıl lefelé: az ebéd, esı, (Ka)talinnak, (ku)tyákat bevinni.)

Sajnos definíciónk valamelyest szubjektív, mert nem tudunk olyan határértéket adni az alapfrekvencia és az amplitúdó ingadozására, amely objektíven
elválasztaná a normális, reguláris hangszalagrezgést az irreguláristól (ha tudnánk, akkor automatikusan detektálható lenne az irreguláris fonáció, a kézi
címkézés szükségtelen lenne). Egyrészt még nem tudjuk, hogy a zöngeminıségek természetes kategóriákba sorolhatók, vagy folytonos skálát alkotnak
(Gordon–Ladefoged 2001). Az utóbbi esetben nincs éles határ közöttük, így a
határértékek keresése értelmetlen lenne. Másrészt az érzékelhetı hangszínezet-változáshoz különbözı beszélık esetén, sıt egy beszélın belül is, változó
jitter és shimmer értékek szükségesek.
Az irreguláris fonációt egyes források recsegı (Gósy 2004: 30), érdes, rekedtes (Fónagy–Magdics 1967), nyikorgó zöngé-nek (Markó 2005a: 61), mások laringalizált, csikorgó beszéd-nek (Tóth–Kocsor 2003) vagy éppen glottalizáció-nak nevezik (Bıhm 2006). Az angol szaknyelv is számos különbözı
kifejezést használ a jelenségre (pl. creaky voice, vocal fry, pulsed phonation,
laryngealization, glottalization).
Az irreguláris fonáció produkcióját gyakran a hangszalagok szoros összeszorításával magyarázzák, ami a rezgést instabillá teszi. A tüdıbıl kipréselt
levegı ezt az erıs zárat csak ritkábban és rövidebb ideig tudja felfeszíteni, és
akkor se teljes hosszában. Így a reguláris fonációhoz képest jelentısen keve-
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sebb levegı áramlik át a hangrésen egy idıegység alatt (Laver 1980: 122–
126). Slifka (2006) azonban párhuzamos akusztikai és fiziológiai mérésekkel
kimutatta, hogy a hangszalagok széthúzásával is lehet irreguláris alaphangot
kelteni. Ebben az esetben az átlagos légáram nem csökken, hanem erısödik a
reguláris hangszalagrezgéshez képest.
Az irreguláris fonációjú beszédet érdes, rekedtes hangként érzékeljük. Bár a
pontos pszichofizikai összefüggéseit még nem ismerjük, a szakirodalomban
számos hasonlattal szemléltették az általa kiváltott érzetet. Többek között forró olaj sercegéséhez (Ishi et al. 2008), kukorica pattogásához (Henton–Bladon
1987) és egy fémkerítésen végighúzott rúd hangjához (Catford 1964 – idézi
Laver 1980) hasonlították. Hollien és Wendahl (1968) szerint az egyes glottális
impulzusok (hangszalag-összecsapódások) külön-külön érzékelhetıek.
Patológiás hangszalag-elváltozások (például aszimmetrikus mőködés, csomó, bénulás) egyik lehetséges tünete az állandóan irreguláris hangszalagrezgés (Hirano 1981; Gósy 2004: 258). Ebben a tanulmányban normális, egészséges hangszalagokkal képzett beszéddel foglalkozunk. Ezek esetén is elıfordul irregularitás, de általában csak idıszakosan jelentkezik, és elıfordulása
összefüggésbe hozható bizonyos nyelvi (szegmentális és szupraszegmentális)
és nem nyelvi üzenetekkel (pl. érzelmi töltet). Egyes nyelveken az irreguláris
fonáció fonológiailag kontrasztív: például a mexikói jalapa mazatecben
(Gordon–Ladefoged 2001) és több szudáni nílusi nyelvben (Laver 1994:
195). A dánban a jelentésmegkülönböztetı irreguláris fonációt stød-nak hívják (Laver 1994: 330–331). Az amerikai angolban pedig zöngétlen felpattanó
zárhangok allofónja lehet (Pierrehumbert–Talkin 1991). Szintén az amerikai
angolban gyakran elıfordul intonációs frázishatárokon és hangsúlyos szókezdı magánhangzókban (Dilley et al. 1996). Fónagy és Magdics (1967)
többféle érzelmet kifejezı beszéd esetén tapasztalt érdes, rekedtes zöngét.
Gobl és Ní Chasaide (2003) formánsszintézissel kimutatta, hogy az irreguláris fonáció megváltoztathatja az érzékelt érzelmi töltetet.
Nem ismerünk olyan kutatást, amely magyar beszédben az irreguláris fonáció elıfordulásának szabályszerőségeit kísérelte volna meg felderíteni. Ez
a tanulmány ilyen irányú munkánk módszereit és kezdeti eredményeit ismerteti. Mivel könnyő elsiklani az irreguláris fonáció felett (vagy valamilyen
„furcsaságnak”, a felvétel hibájának tekinteni), egyes szakemberek a magyarban elhanyagolhatónak tekintik ezt a jelenséget. Valószínőleg azonban az
irreguláris fonáció elıfordulása a magyar beszédben nem elhanyagolható,
mert egyrészt saját munkánk során gyakran találkoztunk vele, másrészt több
tanulmányban találtunk rá utalásokat (Fónagy–Magdics 1967; Tóth–Kocsor
2003; Markó 2005a; Markó–Bóna 2006; Olaszy 2007; Markó 2007; Olaszy–
Bartalis 2008). Markó (2005b) szerint nonverbális közlésekben is elıfordul.
Néha az – egyébként nem a zöngeminıséggel foglalkozó – tanulmányokban
közölt rezgésképeken is látható az irreguláris fonációból adódó akusztikai
szerkezet (pl. Gósy 2005, 5d. és 6b. ábra), bár ezeken az érzékelhetıség krité-
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riumát nem tudtuk ellenırizni. Az irreguláris fonációt említı tanulmányokban
azonban nem vizsgálták szisztematikusan annak elıfordulását, csak a számítógépes beszédelemzést megnehezítı jelenségként írnak róla. Például dallammenetek kiszámításakor megakadályozza a hanglejtésformák kinyerését
(Markó 2005a; Markó–Bóna 2006; Markó 2007), és kényszerített beszédfelismerésnél a hanghatárok hibás bejelölését okozza (Tóth–Kocsor 2003;
Olaszy 2007; Olaszy–Bartalis 2008).
A fı kutatási kérdésünk az irreguláris hangszalagrezgés személyfüggıségére vonatkozik. Több angol nyelvre és egy magyar nyelvre végzett vizsgálat
is nagy különbségeket mutatott az egyes beszélık fonációs szokásaiban (az
angol nyelvő kísérletekben olvasott, míg a magyar nyelvőben spontán beszédet elemeztek). Slifka (2006) kísérletében a négy adatközlı magánhangzóra
végzıdı bemondásai végeinek 0%, 51%, 85% és 85%-ában talált irreguláris
zöngeképzést. Redi és Shattuck-Hufnagel (2001) tanulmányában a 14 amerikai személy közül volt, aki a vizsgált pozíciók 88%-ában képzett irreguláris
zöngét és volt, aki csak 13%-ában. Dilley és szerzıtársai (1996) öt rádióbemondó szókezdı magánhangzóit vizsgálták, 13% és 44% közötti arányról
számoltak be. Henton és Bladon (1987) a 79 brit beszélı közül 10 esetében
gyakran tapasztalt irreguláris fonációt, míg másoknál csak ritkán (kvantitatív
adatokat nem közöltek). Markó (2005a: 61) egy magyar adatközlı spontán
beszédében gyakran, a többi három felvételeiben csak néhányszor észlelt
„nyikorgó zöngét”.
Ezekbıl a tanulmányokból arra következtethetünk, hogy az irreguláris fonáció gyakorisága jellemzı a beszélı személyre. A hivatkozott kísérletek célja azonban nem a személyfüggıség vizsgálata volt, így többnyire kevés adatközlıvel dolgoztak, és csak a beszélık közötti különbségeket mérték, az egy
személyen belüli változékonyságot (azaz, hogy a beszélık több felvételen hasonló arányban használnak-e irreguláris fonációt) nem. Kiemelten foglalkozunk a mondatok végén elıforduló irreguláris fonáció személyfüggıségével.
Hipotéziseink tehát az alábbiak: az irreguláris fonáció a) a magyar beszéd
részét képezi, elıfordulása nem elhanyagolható; b) elıfordulási aránya jellemzı egyes személyek beszédére.
Anyag, módszer, kísérleti személyek
Vizsgálatainkhoz 12 személy [2 nı, 10 férfi, életkoruk 23–33 év, kivéve
egy férfi beszélıt (F3), aki 64 éves] beszédét rögzítettük. Minden adatközlı
felolvasott egy 11 mondatból (7 kijelentı, 3 kérdı, 1 felkiáltó) álló szöveget.
A felolvasást rövid szünet után még kétszer megismételték. A szöveget egy
korábbi tanulmányból vettük át (Olaszy 2006), a mondatok 5–22 szótagból
(átlag: 10,7 szótag) álltak. A félreolvasott vagy megakadást tartalmazó mondatokat a beszélık újraolvasták. A felvételeket hangszigetelt szobában készítettük (44,1 kHz, 16 bit).
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A felvételeken bejelöltük az irreguláris zöngével képzett beszédszakaszokat. A címkézést egy akusztikai és egy auditív kritérium alapján végeztük. Az
akusztikai kritérium szerint egy beszédszakasz akkor irreguláris, ha az alapperiódusok idıtartama vagy amplitúdója hirtelen, periódusról periódusra jelentıs változásokat mutat. Szintén teljesíti az akusztikai kritériumot az a szakasz, amelyben az alapfrekvencia hirtelen jelentısen lecsökken. Az auditív
kritérium szerint akkor irreguláris egy beszédrészlet, ha a hangszínezet egy
zöngeminıségekben valamelyest jártas szakember számára érzékelhetıen
megváltozott, a beszéd érdessé, rekedtessé vált. (Tapasztalataink szerint a témában kevés tapasztalattal rendelkezık könnyen elsiklanak az irreguláris fonáció felett: valószínőleg észlelik a jelenséget, de az esetleg nem tudatosul.)
Azokat a beszédszakaszokat, ahol mindkét kritérium teljesül, *-gal jelöltük
(egyértelmően irreguláris zöngeképzés). Ahol viszont csak az egyik kritérium
teljesül, vagy a kritériumok teljesülése nem dönthetı el egyértelmően, ott
kérdıjelet (?) használtunk. Így például a nagyon rövid vagy nagyon halk szabálytalan hangszalagrezgéseket, amelyek nem eredményeznek érdes hangzást, kérdıjellel jelöltük. A címkék elejét és végét a felvétel tetszıleges idıpontjára elhelyezhettük (nem illesztettük a hanghatárokhoz).
Csak azokkal az esetekkel foglalkoztunk, ahol a hangszalagok rezgésébıl
adódó irregularitás figyelhetı meg. A beszédjel ugyanis akkor is eltér a periodicitástól, ha pergıhangot ejtünk vagy ha zaj adódik a zöngéhez (kevert gerjesztéső mássalhangzók vagy levegıs fonáció esetén), de a hangszalagok regulárisan rezegnek. Ezt nem tekintjük irreguláris fonációnak. Viszont ha a zaj
irreguláris zöngéhez adódik, akkor a fonáció irreguláris. Erre utal, ha a zöngeperiódusok idızítésében és amplitúdójában olyan mértékő hirtelen változások láthatóak, amelyek nem magyarázhatóak pusztán hozzáadott zajjal (pl.
Gósy 2005, 5d. ábra). Ebben az esetben a beszédrészlet teljesíti az akusztikai
kritériumot.
A címkézést Praatban végeztük, ahol a címkesáv mellett a rezgésképet, a
spektrogramot és a dallammenetet jelenítettük meg (1. ábra, a Praat által
számított dallammenetet a spektrogram sávjában ábrázoltuk). Az akusztikai
kritérium ellenırzéséhez elsıdlegesen a hullámformát és a spektrogramot
használtuk. Az alapfrekvencia-görbe csak kiegészítı információként szolgált,
mert ez irreguláris fonáció esetén az átlagosnál jóval több mérési hibát tartalmaz. A máshol is gyakran elıforduló oktávhibák mellett a Praat algoritmusa sokszor zöngétlennek osztályozza az irreguláris részeket vagy az elsı formánst tekinti alapfrekvenciának.
A következetes címkézés érdekében konszenzusos eljárást alkalmaztunk: a
korpusz összes felvételén mindkét szerzı egy rögzített kritériumrendszer
alapján megjelölte az irreguláris beszédszakaszokat, majd a párhuzamos címkeállományokat összehasonlítottuk. Az összehasonlítás során az eltéréseket
közösen kielemeztük, és kialakítottuk a végleges címkéket. A konszenzusos
címkézési eljárással számos figyelmetlenségi hibát ki tudtunk szőrni.
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Az esetek túlnyomó többségében mindketten ugyanazokat a beszédrészleteket jelöltük irregulárisnak. Viszont az irregularitás pontos kezdetében és
végében általában kisebb-nagyobb eltérések voltak. Ezek az eltérések nem
meglepıek, ha figyelembe vesszük, hogy egyrészt a címkék határait tetszıleges idıpontokra helyezhettük, másrészt az irreguláris fonációnak (a beszédhangokhoz hasonlóan) nincs éles határa. Ugyanezen két okból egy másik típusú eltérést is tapasztaltunk a címkék összehasonlítása során: ha egy hoszszabb beszédrészletben rövid megszakításokkal több irreguláris szakasz is található, azt néha egy összevont címkével, néha több egymás utáni címkével
jelöltük.
Az irreguláris fonáció mennyiségét mérhetnénk a címkék összidıtartamában vagy a címkék számában. Ezek a mértékek azonban a címkék határainak
és összevonásának bizonytalansága (lásd elızı bekezdés) miatt meglehetısen
megbízhatatlanok. A két említett bizonytalansági tényezı egy-egy címke esetén legfeljebb néhányszor tíz ezredmásodpercnyi eltérést okozott, így az irre3
guláris fonációt tartalmazó szótagok megszámlálása megfelelı mértéknek
tőnik. Az adatelemzés során minden címkéhez megállapítottuk, hogy hány
szótagot érint. Egy címke akkor „érint” egy szótagot, ha legalább egy zöngeperiódusnyi része a szótagra esik. Így elıfordul, hogy egy rövidebb címke
csak egy szótagot érint, míg egy hosszabb többet is (amelyikben kezdıdik,
amelyeken áthalad, és amelyikben véget ér).
A további feldolgozás megkönnyítése érdekében a végleges címkéket egy
táblázatban összesítettük. A táblázat minden címkéhez tartalmazza az adatközlı nevét, a bemondás sorszámát (elsı, második vagy harmadik), a címke típusát (* vagy ?), hosszát (szótagban), mondatbeli pozícióját (kezdı, belsı vagy
záró), valamint hogy milyen modalitású mondatban fordult elı. Hosszabb
címkék esetén egyszerre többféle pozíció is lehetséges: például, ha egy rövid
mondat teljes hosszában irreguláris, akkor a megfelelı címke egyszerre mondatkezdı, mondat belseji és mondatzáró. Egy címkét akkor tekintettünk mondatkezdınek, ha az érinti legalább egy mondat elsı szótagját. Mondatzárók
azok a címkék, amelyek érintik egy mondat utolsó vagy utolsóelıtti szótagját.
Az irreguláris fonáció mellett alapfrekvenciára vonatkozó méréseket is végeztünk. Az alapfrekvencia átlaga és tartománya (a hangterjedelem) nagymértékben jellemzı a beszélı személyére (Rose 2002). Így összehasonlítási
alapként szolgálhat, valamint vizsgálható az egyes személyek jellemzı alapfrekvenciája és fonációs szokásai közötti összefüggés.
Minden adatközlı mindhárom felolvasására külön-külön kiszámítottuk az
alapfrekvencia átlagát és szórását (a teljes felolvasásra vonatkoztatva). A mérést Praattal végeztük, nık esetén 100–300 Hz-es, férfiaknál 50–250 Hz-es
keresési tartományt beállítva. Az irregulárisként címkézett beszédrészleteket
3. A szótagolást a magyar akadémiai helyesírás szabályai szerint végeztük.
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elızetesen kitöröltük a felvételekbıl. A hangterjedelmet nem a dallamgörbe
legmagasabb és legmélyebb pontjának különbségeként számoljuk, mert ez
nagyon érzékeny az alapfrekvencia-számítás hibáira (pl. oktávhiba). Ehelyett
az összes mért F0-érték szórását használjuk. Az adatokat SPSS 16.0-val elemeztük.
Eredmények
518 szótagban, az összes szótag 12%-ában fordult elı irreguláris fonáció.
Ezek többsége, az összes szótag 9%-a, egyértelmő eset volt (* címke). Az
elıfordulási arányok meglepıen magasak, ha figyelembe vesszük, hogy egy
eddig többnyire figyelmen kívül hagyott jelenségrıl van szó. A hangszalagok
fáradásával megváltozhat a zöngeminıség (Linville 1995), de esetünkben
nem ez okozza a magas elıfordulási arányt: a három felolvasás során nagyjából azonos számú szótagban fordult elı (160, 188 és 170 szótag). Tehát
eredményeink azt mutatják, hogy az irreguláris zöngeképzés nem ritka jelenség magyar beszédben: az általunk vizsgált beszédkorpuszban átlagosan minden 11. szótagban elıfordult ez a fonációs típus (csak az egyértelmő esetekkel számolva).
A 3. ábrán látható, hogy az irreguláris fonáció elıfordulási aránya nagymértékben eltérı az egyes adatközlık esetén. Öt beszélı esetén gyakran, másik öt esetén pedig ritkán fordult elı ez a zöngeképzési mód (átlagosan 63,6,
illetve 8,6 szótagban; a maradék két adatközlı 27,0 szótagos átlagához viszonyítva harmadannyi, illetve több mint kétszer annyi szótagban).

3. ábra
Az irreguláris zöngét tartalmazó szótagok száma személyenként
(Nık: N1–N2; férfiak: F1–F10.)
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A különbségek még markánsabbak, ha csak az egyértelmő (*-gal jelölt)
címkéket tekintjük (F8 és F9 adatközlık 18,5 szótagos átlagához viszonyítva
öt beszélı esetén kevesebb mint ötödannyi, átlagosan 3,4 szótagban fordult
elı irreguláris fonáció, a másik öt beszélı esetén több mint két és félszer anynyi, átlagosan 47,8 szótagban). Ennek az az oka, hogy az alacsony elıfordulási arányokkal rendelkezı adatközlık esetén a kevés címkének is csak egy
töredéke egyértelmő. Így a személyfüggıség további vizsgálatához csak a *gal jelölt címkéket elemezzük. F10 beszélı a kiejtett szótagjai 26,0%-át, míg
N1 és F4 csak 0,3%-át képezte irreguláris zöngével.
Azonban a beszélıfüggıség megállapításához az is szükséges, hogy egyegy személy következetesen használjon vagy ne használjon irreguláris fonációt. A 4. ábra alapján a beszélık a három felolvasás során hasonló arányban
képeztek irreguláris zöngét. 9 személy esetén a három bemondás nagyjából
ugyanannyi irreguláris szótagot tartalmaz, míg 2 személy (F3 és F7) esetén
közepes, egy személy (F5) esetén pedig nagyobb eltérések láthatóak.

4. ábra
Az irreguláris zöngét tartalmazó szótagok száma személyenként
(a három felolvasásra bontva, csak egyértelmő címkék)
A Bevezetésben már említettük Slifka (2006) eredményét, mely szerint irreguláris fonációt kétféle módon is lehet képezni: az egyik esetén csökken, a másik esetén megnı az átlagos légáram a hangrésnél. Slifka (2007) szerint a
gyenge légárammal képzett irregularitás feltételezhetıen akaratlagos, és így
például nyelvi információ kifejezésére alkalmas. Ezzel szemben az erıs légárammal járó eset a bemondások végén jellemzı, és valószínőleg nem akaratlagos. Így elképzelhetı, hogy a beszélı személyek sajátosságai az ilyen típusú
irreguláris fonáció elıfordulását vizsgálva jobban megfigyelhetıek. Az 5. ábra
ezért csak a mondatok végén levı irreguláris fonáció elıfordulási arányait áb-
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rázolja (a 192 mondatvégi címke közül 20 darab mondat belsejében lévı szótagot is érintett). Látható, hogy F3 és F5 esetén a 4. ábrához képest nagyjából
eltőntek a három felolvasás közti különbségek. Ezek alapján a mondatvégi irreguláris fonáció elıfordulási aránya valószínőleg jellemzı a beszélı személyére.

5. ábra
Az irreguláris zöngét tartalmazó mondatvégi (utolsó vagy utolsóelıtti)
szótagok száma személyenként (a három felolvasásra bontva, csak
egyértelmő címkék)
Az eredmény egy lehetséges magyarázata a mondatzáró pozíció fiziológiailag kitüntetett szerepe. A mondat végén ugyanis lezárul egy intonációs frázis,
a beszédképzés hosszabb-rövidebb idıre szünetel, gyakran egyben a kilégzés
végét is jelenti, és belégzés követi. A mondat végéhez közeledve így a hang4
szalagok zöngeállásból fokozatosan nyugalmi állapotba (légzıállásba) mennek át. A fonáció fenntartásához szükséges három feltétel (glottális nyomáskülönbség, a hangszalagok feszessége, valamint azok összeszorítása) fokozatosan megszőnik (Stevens 1998: 80–82). Ekkor olyan köztes állapotba kerülhetnek a hangszalagok, amely azok irreguláris rezgését eredményezheti, és ez
az állapot viszonylag hosszú ideig fennállhat. Elképzelhetı, hogy az egyes
zöngeképzési feltételek megszőnésének sorrendje személyenként változó, így
egyes beszélık esetén általában elıfordul irreguláris fonációt lehetıvé tevı
állapot, míg másoknál nem.

4. A zöngeállás a mondat ejtése során nem folyamatos, zöngétlen hangok képzésekor is szétnyílnak a hangszalagok, de csak átmenetileg, rövid idıre.
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Bár a mondatok elején ugyanez a folyamat zajlik le idıben visszafelé, itt
általában nem figyelhetı meg irreguláris fonáció: a közlési szándék miatt a
nyugalmi állapotból a hangszalagok nagyon gyorsan váltanak zöngeállásba.
Az átlagos alapfrekvenciát – többek között – markáns személyes ismertetıjegyként tartják számon (Rose 2002). Saját adataink is ezt támasztják alá: a
6. ábrán látszik, hogy mindegyik kísérleti személy esetén a három felolvasásra
szinte azonos átlagos F0-értéket kaptunk. A hangterjedelem tekintetében –
amelyet itt az F0 szórásával mérünk – nagyobb, de még mindig többnyire kicsi
vagy közepes különbségek jelentkeztek a három felvétel között (7. ábra).

6. ábra
Az alapfrekvencia átlaga személyenként, a három felolvasásra

7. ábra
Az alapfrekvencia szórása személyenként, a három felolvasásra
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Az ábrák alapján az átlagos F0 a beszélı személy egy jóval erısebb ismertetıjegye, mint a mondatvégi irreguláris fonáció. A hangterjedelem és az irreguláris fonáció azonban hasonló személymegkülönböztetı képességő, mert hasonló mértékőek a beszélık közötti és a beszélın belüli különbségek is.
A 8. ábra a két F0-statisztika, valamint a beszélı életkora és az irreguláris
fonáció összefüggését mutatja. Az irreguláris fonáció közepes mértékő negatív, szignifikáns korrelációt mutat az átlagos alapfrekvenciával (r = −0,621;
p < 0,0005) és a hangtartománnyal is (r = −0,573; p < 0,0005). Ezek szerint
egy mélyebb hangú személy beszédében várhatóan többször találunk irreguláris fonációt, mint egy magasabb hangúéban. Ez összhangban van a foniátriában patológiás beszédre kapott eredményekkel. Az irreguláris zönge elıfordulása nem korrelál a beszélı személy életkorával (r = 0,122; nem szignifikáns). Így az egyéni különbségeket feltételezhetıen nem a hangszalagok
öregedése, fáradékonysága okozza.

8. ábra
Az irreguláris szótagok száma, az F0-átlag, az F0-szórás és az életkor
szórásképei (minden pont egy felolvasásnak felel meg)
Következtetések
Eredményeink alátámasztották hipotéziseinket, de azok hitelt érdemlı igazolásához további vizsgálatok szükségesek. A vizsgált magyar nyelvő beszédkorpuszban gyakran elıfordult irreguláris fonáció, így ez nem tekinthetı
marginális jelenségnek. Az eredmények azt mutatták, hogy összhangban a
Bevezetésben említett angol kutatásokkal, a magyarban is valószínőleg jellemzı az irreguláris fonáció gyakorisága az egyes beszélıkre, különösen a
mondatok végén. Ugyanannak a szövegnek a három felolvasását összehasonlítva, az egyes adatközlık mindhárom alkalommal a kiejtett szótagok körülbelül ugyanakkora hányadát képezték irreguláris zöngével. Az adatok alapján
az irreguláris fonáció az átlagos alapfrekvenciánál kisebb, de a hangterjedelemhez hasonló mértékben jellemzı a beszélıre (ennek megerısítéséhez to-
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vábbi, kvantitatív kísérleteket kell végezni). Az irreguláris fonáció a beszédkorpuszunkban a mély hangú személyekre jellemzıbb, mint magasabb hangúakra (de a korreláció csak közepes mértékő).
Ez a tanulmány egy hosszabb vizsgálat kezdeti eredményeit ismerteti. Lehetséges, hogy az adatközlık pillanatnyi egészségi állapota vagy pihentsége
befolyásolta eredményeinket. A jövıben így ugyanezekkel a személyekkel
további felvételeket szükséges készíteni, hogy kizárhassuk ezeket a tényezıket, és összehasonlíthassuk az adatközlık beszédét néhány hónap eltéréssel.
További nıi beszélık vizsgálata pedig nemek közötti összehasonlításokat
tenne lehetıvé (pl. az alapfrekvenciával való összefüggés a két nemre külön
vizsgálható lenne). Felmerül az a kérdés is, hogy mennyire általánosíthatóak
az eredmények spontán beszédre.
Eredményeink azt mutatják, hogy az irreguláris fonáció mint egyéni hangjellemzı valószínőleg felhasználható a gépi beszélıfelismerésben, a beszélımódosításban és az igazságügyi hangazonosításban.
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