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A KÉRÉS, A FIGYELMEZTETÉS, A 
FELSZÓLÍTÁS ÉS A KÉRDÉS PROZÓDIÁJA 

A KIJELENTŐ MONDAT TÜKRÉBEN

Olaszy Gábor
MTA Nyelvtudományi Intézete

A verbális információközlés folyamatában a nyelvi tartalom és a közlési 
szándék kifejezését változatos és jellem ző prozódiai m egoldások segítik. A  
dolgozatban a magyar prozódiai szerkezetek néhány jellem ző fajtáját 
vizsgáljuk, különös tekintettel a szerkezetek egymás közötti
kapcsolatrendszerére, úgy, hogy azokat a kijelentő mondat szerkezeteihez 
viszonyítva jellem ezzük.

Bevezetés
A magyar prozódiai szerkezetek komplex leírására és 

szintézissel ellenőrzött fonetikai elemzésére még nem került sor. 
Noha a magyar beszéd intonációjának vizsgálatára már századeleji 
munkákban is van példa (Csűri 1919), átfogóbb tanulmányok e 
témában csak a század második felében születtek. Az eddigi 
legrészletesebb vizsgálat eredményeit Fónagy-Magdics munkája 
(1967) foglalja össze. A magyar beszéd dallamának vizsgálatára 
több száz mondat hanglejtését jegyezték le és mutatják be ötvo
nalas kottaírásos módszerrel. E bemutatási módot más kutatók bí
rálják, mivel a hallás után lejegyzett, kottaképpel jellemzett dallam 
nem ad elég információt a konkrét frekvenciaviszonyokról. A 
magyar beszéd intonációjának elemzésére az elmúlt tíz évben szá
mos kutató végzett elemzéseket (Gósy 1989, Olaszy 1989, Varga 
1993, Bolla 1995). Gósy az intonáció működését percepciós 
kísérletekkel vizsgálja, aminek lényege, hogy az adott frekvencia- 
meneteket milyen intonációnak ítéli a hallgató. Varga a magyar 
intonáció fonológiai rendszerét írja le, azonban konkrét frekvencia
adatokat nem közöl, hanem vonalas rajzokon mutatja be az
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intonációs rendszer elemeit. Bolla pedig -  noha több száz 
mondatot dolgoz fel, egyeseket szövegkörnyezettel -  csak 
intonációs görbéket és egyéb regisztrátumokat mutat be, de azokat 
nem elemzi, verbálisán nem vizsgálja sajátosságaikat, és nem 
helyezi rendszerbe őket. Fontos megjegyezni e munka kapcsán, 
hogy (1) a kutatók eddig leginkább csak izoláltan ejtett egyedi 
mondatokat (leginkább kijelentéseket és kérdéseket) elemeztek, a 
szövegkömyezeti elemeket nem vizsgálták, (2) a prozódiához 
tartozó intenzitás- és tempóváltozásokat sem elemezték. így a 
prozódia működését adott szövegkörnyezetben az izolált 
mondatokra tett megállapítások alapján nem lehet meghatározni

Ha a beszélt nyelvi kommunikáció prozódiai formáinak 
gyakoriságát vizsgáljuk, azt mondhatjuk, hogy a leggyakrabban 
előforduló kifejezési forma a kijelentés, majd utána a kérdés 
következik. Mindennapi életünkben azonban szituációk 
sorozatában használjuk a kérés, az utasítás, valamint a 
figyelmeztetés közlésformáit is. Ezek prozódiájának vizsgálata 
napjainkban előtérbe került, mivel a gépi beszéddel működtetett 
ún. dialógus-rendszerekben a párbeszédes forma tartalmazhatja 
ezeket a kifejezési formákat, így ezek generálásához szabályokat 
kell kialakítani. A verbális kommunikáció komplex és folyamatos 
hangzásformája ugyanis megköveteli, hogy az egymás után 
ugyanazon beszélőtől elhangzó közlések egymáshoz hangzásilag 
kapcsolódjanak, prozódiai struktúrájuk egymásból következzen, 
vagyis a beszéd hangzása folyamatos és kifejező legyen és 
érzékeltesse a szituáció nyelvi tartalmát.

A jelen tanulmány arról a kísérletsorozatról számol be, 
amelynek során megpróbáltunk általános szabályokat megfo
galmazni a fenti kifejezési formák prozódiai szerkezetének 
rendszerszerű leírására A dolgozatban a hangmagasságot, a 
hangerőt és beszédtempót, illetve ezek változásait elemzetük. E 
sorrend fontossági sorrend is, vagyis a legfontosabb ezek közül a 
hangmagasság változása.
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Feltételezésünk a következő. A fent említett kifejezési formák 
prozódája, elsősorban a dallamszerkezetük az adott szituációs 
egységen belül szoros összefüggésben van egymással. Ezen 
összefüggéseket a nyelv általános intonációs rendszere határozza 
meg, és tudatunktól függetlenül használjuk őket az egyes kifejezési 
formák megszólaltatására.

A fenti munkával az volt a célunk, hogy kísérleti-fonetikai 
eszközökkel olyan szabályrendszert állítsunk össze, amely konkrét 
értékekkel írja le a fenti közlésformák legfontosabb akusztikai 
adatait, és azt, hogy ezek az adatok milyen kapcsolatban vannak 
egymással egy zárt szövegkörnyezeti rendszeren belül (pl : 
dialógus). További célkitűzés, hogy a szabályrendszer olyan 
legyen, amely lehetőséget ad arra, hogy a fenti közlésformák 
prozódiáját elő tudjuk állítani a leggyakoribb közlésforma, a 
kijelentés struktúráiból. E célkitűzés teljesítése biztosíthatja, hogy 
szituációk, dialógusok prozódiájának előállításához az adatokat 
előre meg tudjuk tervezni és előállításuk egy beszédgeneráló 
rendszerben egyszerű eszközökkel megvalósítható legyen.

Anyag és módszer
A kísérlethez olyan nyelvi anyagot állítottunk össze, amelyben 

előfordulnak a fenti közlésformák. A történet szövege a 
következő:

Kati, a titkárnő a számítógép előtt ült és írta a levelet. Véletlenül 
hibázott, ekkor a gép megszólalt:

-  Hibás parancsot kaptam! Nyomja meg az Enter gombot!
Kati m egnyom ta a kért billentyűt. Ekkor a gép ismét megszólalt:
-  Mikor indul a repülő? -  Kérem írja be a repülőgép indulásának 

időpontját!
Kati beírta a kért időpontot, de idegességében megint elrontott valamit. 

A gép visszaszólt:
-  Nem értem! Mikor?
Kaü m érgesen rászólt a gépre: -  Ne türelmetlenkedj! Azonnal beírom 

az időpontot!
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Azt hitte, hogy a gép megérti, am it mond és várta a választ, de a gép 
néma maradt. Ekkor megint rákiabált: -  Szólalj már meg te mindenttudó! A 
gépben azonban nem volt beszédfelism erő egység és így nem reagált Kati 
szavaira. Mire erre rájött, megint eltelt egy perc. A gép türelmesen várt, de 
aztán kis idő után megszólalt kérlelő hangon:

-  Tessék már beírni azt az időpontot!
Katit meghatotta ez a kérlelő hangnem  és beírta a kért számot. A  gép 

udvariasan reagált:
-  Köszönöm. Folytatjuk? és a képernyőn megjelent az igen és nem  

választási lehetőség.
-  Hát nem is tudom, hogy folytatjuk-e! -  mormolta Kati félhangosan  

magának.
-  Nekem még sokat kell tanulnom, hogy veled dolgozni tudjak. -

mormolta és rákattintott a nem utasításra.
A gép udvariasan közölte -  V ÉG E .
A történetet 3 férfi és 3 női bemondóval felolvastattuk, úgy, 

mintha egy novellát olvasnának fel. A felolvasást magnetofonra 
rögzítettük. Fontos, hogy kiejtési instrukciót, illetve hangzó példát 
nem adtunk a felolvasáshoz, tehát a közlésformák megformálása 
mindig a felolvasó által spontán megalkotott intonációt, hangerőt, 
beszédtempót tartalmazta A felolvasók nem hallották egymás 
produkcióit a hangfelvételkor. Az elemzések során a vastag 
betűkkel jelzett mondatok prozódiai szerkezetét elemeztük és 
hasonlítottuk össze. A teljes vizsgálati anyag 14x6=84 mondat.

Az analízishez Kay 4300B CSL (Computerised Speech 
Laboratory) beszédanalizátor szoftvert használtuk. A közlések 
hangmagasságát, intenzitásstruktúráját és időtartamviszonyait 
egymás alatti három regisztrátumon rögzítettük és elemeztük. E 
három paraméter változásának együttes vizsgálatával olyan 
háromváltozós prozódiai függvényt Pr(f) alkottunk, amely a 
kijelentő mondat hangmagasság-, intenzitás- és beszédtempó 
változásainak mint viszonyítási alapadatoknak, a segítségével 
kifejezi az egyes további közlésformák jellemző prozódiai 
struktúráját. Tehát például a kérést kifejező mondatot a kijelentő 
mondatból a következő összefüggés alkalmazásával származtatjuk.
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Pr (kérés) = Pr(kijelentés) x (P,I,T) 
ahol P a hangmagasság, I az intenzitás és T a beszédtempó 
változását tartalmazó függvény. Fontos megjegyezni, hogy a P és 
T esetében relatív %-ban, az I esetében dB-ben adjuk meg a 
változás mértékét. A P esetében a %-os kifejezésre azért van 
szükség, hogy a hangfekvés transzponálásának a lehetőségét is 
biztosítsuk. A P esetében külön figyelmet szenteltünk a közlés 
általános tendenciagörbéjének és a szóhangsúly megvalósulásának 
összefüggésére is. A beszédtempó változását hang/s adatokból 
számítottuk, azonban tudnunk kell, hogy a tempó széles határok 
között változhat a beszélő és a szituáció függvényében.

A fenti összefüggés segítségével kiszámíthatók az egyes 
kifejezési formák alapvető intonációs, intenzitás és beszédsebesség 
jellemzői a kijelentő mondat jellemzőiből. így a közlésformák 
prozódiája illeszthető lesz egymáshoz. Az analízis során 
figyelemmel voltunk arra, hogy az egyes közlések digitalizálásakor 
a hangerőt ne változtassuk. Ezzel biztosítottuk, hogy az egyes 
bemondók által produkált hangerőadatok a történet összes 
mondatában -  ugyanazon beszélőnél -  egymással összemérhetők, 
ami az objektív mérés lehetőségét biztosította.

A kijelentés prozódiai szerkezete
A k i j e l e n t ő  m o n d a t  m i n t  v i s z o n y í t á s i  a l ap  

s z e r e p e l t  a v i z s g á l a t b a n .  Az  a l a p h a n g -  és
i n t e n z i t á s g ö r b é k  i n d u l á s i  é r t é k é t  1 0 0 % - n a k
t e k i n t j ü k ,  é s  e h h e z  v i s z o n y í t v a  f e j e z z ü k  ki a 
t ö b b i  k ö z l é s f o r m a  u g y a n e z e n  g ö r b é i n e k  j e l l e m z ő  
p o n t j a i t .  Ez azt jelenti, hogy ha például a kijelentő mondat 
indulási alapfrekvenciája 120 Hz, akkor ez felel meg 100%-nak. 
Ha egy másik közlésben az indulási alapfrekvencia 80%-nak van 
megadva, akkor az 120x0,8=96 Hz lesz.

A kijelentés általános mondatintonációs tendenciagörbéje 
ebben a vizsgálatban is igazolta számos kutató korábbi
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megállapítását, mely szerint ez "eső" forma. Az esés mértéke 
méréseink szerint 25-35%. Gósy (1989) percepciós méréseiben 
hasonló értékre kapta meg a kijelentő hangzás érzetét. A három 
férfi ejtésében az eső tendenciagörbe induló alapfrekvenciája 
átlagosan 125 Hz, a mondatvégi érték pedig 78 Hz volt. Női 
ejtésben ugyanezek az értékek a következők. 260 Hz és 175 Hz.

A magyarra jellemző első szótagi hangsúlyozási szabály 
megvalósul ebben a közlési formában, ami azt jelenti, hogy 
tendenciagörbéből a szavak első szótagján kiemelkedések 
mérhetők.

A kijelentő mondatok intenzitás tendenciagörbéje hasonló 
alakú, mint az intonációs görbe. Az esés mértéke kb. 35 dB. Mind 
női, mind pedig férfi ejtésre hasonló értéktartományt mértünk.

A beszédsebesség átlagértékei: 13-15 hang/s. Ezt a beszéd- 
sebességet vettük normál tempónak. Ehhez viszonyítottuk a többi 
közlésforma beszédsebességét.

A kérés prozódiai szerkezete
A kérés több fajtája közül azt a változatot vizsgáltuk, 

amelyben egy kérlelő hangnem realizálódik kis türelmetlenséggel 
párosítva (1. ábra)

Az intonációs tendenciagörbe indítási alapfrekvenciája itt kb. 
30 %-kal mélyebb, mint a kijelentésnél, vagyis ez az indulási érték 
megközelíti a kijelentés befejező részében kialakuló 
hangmagasságot. Ez az érték mérhető az első szótag egész 
tartamában. Az alapfrekvencia a második szótagban kezd 
emelkedni és a szótag végére 30-40 %-kal magasabb lesz, mint az 
induló érték. Ezután lassan, egyenletesen ereszkedik a közlés 
végéig néhány százalékkal a kiindulási érték alá. Ez a "csúcsos" 
intonációs görbe jellemző a kérlelés megformálására. Az eltérés a 
kijelentő mondat intonációs görbéjétől tehát jelentős
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A kérlelő hangnemben ejtett és az azt megelőző kijelentő mondat 
P, I, T struktúrája férfi és női ejtésben 

Az ejtett mondatok: 1 -2 Ekkor újból megszólalt a gép kérlelő 
hangon. 3-4 Nyomja már meg az ENTER gombot!
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Ebben a közlési formában nem mérhetők szóhangsúlyra jellemző 
alaphangmagasság kiemelkedések és csökkenések a szavakon. Ez 
azt jelenti, hogy a kérlelés megformálásánál a hansúlyozási 
szabálynak nincs számottevő szerepe

A kérlelés megformálásánál az indítási intenzitás értéke kb. 6 
dB-lel alacsonyabb, mint a kijelentésé. A további tendencia az 
intonációs görbében mérthez hasonlít, vagyis a második szótagtól 
kezdve fokozatosan emelkedik, annak végére eléri a maximumot, 
majd ezen a maximumértéken marad a 3., 4. szótagban. Ezután a 
hangerő fokozatosan csökken a kifejezés végéig, ahol kb. -30 dB-t 
ér el. Látható, hogy a kérlelésre egy "púpos" intenzitásgörbe a 
jellemző, amely főleg indításában tér el a kijelentésétől.

A beszédsebesség igen változó lehet ebben a közlési 
formában Beszélt nyelvi megfigyeléseink szerint a kérlelési forma 
inkább a lassabb tempót valósítja meg Az általunk vizsgált 
mondatokban a beszédtempóban minimális lassulást mértünk a 
kérlelést megelőző mondat beszédtempójához viszonyítva. Az 
eltérés mértéke 1 hang/s volt.

A figyelmeztetés prozódiai szerkezete
A figyelmeztetés sokféle megvalósulási formájából a 

tévedésre való felhívást vizsgáltuk (2. ábra).
Az intonációs tendenciagörbe indítási alapfrekvenciája hasonló 
lineáris csökkenést mutat, mint a kijelentésé, csak nem süllyed 
olyan mélyre, vagyis a kb. 70%-os végértékkel szemben itt csak 
kb. 80%-ra csökken az alapfrekvencia. A kijelentő mondathoz 
képesti eltérés tehát nem a struktúrában van, hanem a végértékben

Az első szótagi hangsúlyozási szabály méréseink szerint 
megvalósul a szavakon ebben a közlési formában.
Az intenzitásgörbében is hasonló tendencia figyelhető meg, mint 
amit az alaphanggörbében láttunk, vagyis a görbe menete hasonló 
a kijelentéséhez Két ponton van különbség. A kezdő inten
zitásszint kb. +5, +10 dB-lel magasabb (az ejtéstől és a kívánt
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1 2 3  4  5 ö

2. ábra
A figyelmeztetés és az azt megelőző kijelentő mondat P, I, T 

struktúrája férfi és női ejtésben
Az ejtett mondatok: 0-1 Véletlenül hibázott 2-1 és a gép azonnal 

megszólalt. 4-5 Hibás parancsot kaptam!
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intenzitásszint-kifejezéstől függően), továbbá a görbe lefutásának 
meredeksége minimális a kifejezés első felében, és csak a második 
felében lesz a csökkenés meredekebb. Ez a meredekség sem éri el 
azonban a kijelentő mondatét, vagyis a befejezési érték mintegy 5 
dB-lel magasabb, mint a kijelentő mondatnál. A jelentős változás a 
kijelentő mondathoz képest a kezdeti hangerőszint 
megemelkedése

A figyelmeztetés eme formájánál ugyanolyan beszédtempót 
állapítottunk meg, mint amilyen a kijelentésé.

A felszólítás prozódiai szerkezete
A kísérletben vizsgált felszólításokban (3. ábra) előfordult 

indulatosan és kevésbé indulatosan megformált közlésforma Az 
indulati fokozatok inkább az intenzitásgörbében jelentkeznek, az 
intonáció indulattól függetlenül ugyanolyan struktúrát mutat.
A felszólításban az alaphang indítása a kijelentéshez viszonyítva 
magasabb, kb. 140%-os értékről kezdődik. Már az első szótagban 
meredek esés figyelhető meg, és ez az esés adja a felszólítási 
kifejezési forma lényegét. E meredek szakasz az első szótag 
végére kb. 90%-ra csökken, majd a második és harmadik 
szótagban további kb. 10%-os esés tapasztalhtó, majd a görbe 
fokozatosan a kijelentésnél mért végértékre csökken a kifejezés 
végére A felszólításban tehát három különböző meredekséggel 
csökkenő dallammenet mutatható ki. A legmeredekebb a 
legrövidebb, a legkevésbé meredek a leghosszabb (több szavas 
mondatnál). Látható tehát, hogy mind értékben, mind pedig 
struktúrában ismét lényeges eltérés van a kijelentő mondat 
intonációs tendenciagörbéjéhez képest

Az első szótagi hangsúlyozási szabály megvalósulhat ebben a 
közlési formában a beszélő szándékától függően. Az ábrán 
bemutatott esetben a férfi ejtésnél (5-6 jelzésű mondat) nemcsak 
az első szó első szótagján, de a beírom szó első szótagján is
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3. ábra
A felszólításként ejtett és az azt megelőző kijelentő mondatok 

P, I, T struktúrája férfi és női ejtésben 
Az ejtett mondatok: 1-2 Kati mérgesen rászólt a gépre. 3-4 

Ne türelmetlenkedj! 5-6 Azonnal beírom az időpontot.
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láthatunk alapfrekvencia kiemelkedést, míg a női ejtésnél 
ugyanezen a szón ilyen változás nem látható, itt csak az első szó 
első szótagját ejtette igen nyomatékosan a beszélő.

Az intenzitásgörbe indulási pontja kb. 5 dB-lel magasabb, 
mint a kijelentés indítási intenzitása, de ez az érték -  érzelemtől 
függően -  akár 15 dB-lel is magasabb lehet. A jellemző inten
zitásgörbe -  hasonlóan a figyelmeztetéséhez -  csekély meredek
séggel csökken kb. 15 dB-t a közlés utolsó negyedéig, majd ebben 
a negyedben meredeken csökken további 20 dB-t. A figyel
meztetésben a hangerő átfogása tehát 50 dB is lehet A lényeges 
különbség a kijelentő mondat intenzitásgörbéjéhez képest az 
indítás nagyobb hangerejében, majd az átlagos hangerő lassú 
csökkenésében jelentkezik.

A felszólításban a beszédtempóra ugyanazt az értéket kaptuk, 
mint amit a kijelentő mondatnál mértünk.

A kérdés prozódiai szerkezete
Három kérdésfajtára, az eldöntendő, a kiegészítendő 

kérdésre, valamint a visszakérdezésre végeztük el a vizsgálatot. A 
visszakérdezés tulajdonképpen a kiegészítendő kérdés 
kategóriájába tartozik és kezelése csak akkor okoz problémát, ha a 
kérdőszavak visszakérdezett formáját kell megvalósítani. Ekkor 
ugyanis nem a megszokott eső görbét, hanem az emelkedőt kell 
alkalmaznunk. E szavakra tehát kétféle intonációs görbe is 
ráültethető, attól függően, hogy mit akarunk kifejezni.

Az eldöntendő kérdés (és a visszakérdezés) (4. ábra) 
intonációja három alkategóriában határozható meg egy, kettő, 
illetve többszótagú változat Itt most csak a három szótagnál 
hosszabb kérdő mondatét tárgyaljuk. Az alaphangmagasság görbe 
indulási pontja alacsonyabb, mint a kijelentő mondaté, annak kb a 
80%-a Utána enyhe (max. 10%-os ) fokozatos emelkedés 
tapasztalható az utolsó előtti szótag elejéig, ahol az 
alaphangmagasság hirtelen emelkedni kezd kb. 120%-ra, majd e
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4. ábra
Az eldöntendő kérdés és az azt megelőző két kijelentő mondat P, 

I, T struktúrája férfi és női ejtésben 
Az ejtett mondatok: 1-2 A gép udvariasan reagált. 3-4 Köszönöm.

5-6 Folytatjuk?
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szótag végétől ismét meredeken csökken, és a mondat végén a 
kezdeti érték alá esik, kb. 70%-ot ér el. A kiegészítendő kérdés 
indulási alapfrekvenciája magasabban van, mint a kijelentő 
mondaté. A kezdő érték kb. 120% és ezt tartja is az első 
szótagban. A második szótag elejére ugrásszerűen, hirtelen kb. 
80%-ra csökken, majd innen kezdve fokozatosan csökken a 
mondat végéig 70%-ra.

Az első szótagi hangsúlyozási szabály megvalósítására utaló 
alapfrekvencia kiemelkedéseket nem találtunk a szavakban sem a 
kiegészítendő, sem az eldöntendő kérdésnél. Ez azt jelenti, hogy 
ezeknél a kérdésfajtáknál a hangsúlyozási szabálynak nincs 
számottevő szerepe a prozódia kialakításában.

Mindkét esetben lényeges eltérés mutatkozik a kérdés és a 
kijelentés intonációs görbéi között.

A kérdések intenzitásképe is különbözik. A kiegészítendő 
kérdésnél a kijelentéséhez hasonló, egyenletesen eső 
intenzitásgörbe látható. Az eldöntendő kérdésnél más a görbe 
alakulása, az intenzitás indulási értéke mintegy -6 dB-lel 
alacsonyabb, mint a kijelentés indulási értéke, és alig változik 
egészen az utolsó előtti szótagig. Itt ezen a szótagon esetleg egy 
3-6 dB-es kiemelkedés tapasztalható, majd az intenzitás 
rohamosan csökken a mondat végéig

A beszédsebesség tekintetében nem mértünk különbséget a 
két kérdésfajta között, a normál beszédtempóra mért adatokat 
kaptuk.

Összefoglalás
A fenti kísérletsorozattal megállapítottuk a vizsgált kifejezési 

formák jellemző alaphangmagasság-, intenzitás- és beszédsebes
ség-változásait a kijelentő mondat ugyanezen adataira vetítve Az 
eredményeket az első táblázatban szemléletesen foglaljuk össze.
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1. táblázat: A különböző kifejezési formák prozódiai 
jellemzői a kijelentő mondatéhoz viszonyítva

Közlés- Jellemző Jellemző Jellemző Első
forma intonáció hangerő tempó szótagi

hangsúly

Kijelentés - f o h z - a  d B  1 4 h a n g /s

Figyel
meztetés

Kérdés
(kiegész.)

van

nincs

van

van

nincs

nincs
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Ezen adatok segítségével a kijelentő mondat -  mint kiindulási 
egység -  adataiból előállíthatjuk a fenti közlésformákat úgy, hogy 
azok szövegkörnyezetben is helyes hangzást eredményezzenek.

További vizsgálatokat tervezünk arra vonatkozóan, hogy a 
fenti P, I, T kategóriák milyen határok között változtathatók meg 
anélkül, hogy az elhangzó szituáció, dialógus természetes 
hangzása, a mondatok egymásból való hangzásbeli következése 
csorbát szenvedne. További vizsgálatokat tervezünk arra 
vonatkozóan is, hogy a fenti szabályrendszert szintetizált beszéden 
alkalmazzuk és percepciós tesztekkel állapítsuk meg a szabályok 
működésének eredményét és korlátáit
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