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KÉRDŐ FUNKCIÓJÚ HANGLEJTÉSFORMÁK 
A SPONTÁN BESZÉDBEN

Markó Alexandra

Bevezetés
A spontán beszéd elemzése az utóbbi idők egyik legfontosabb kutatási te

rülete a fonetikában. Az erről a produkciós formáról korábban tett szakiro
dalmi megállapítások inkább a kutatók saját kommunikációs tapasztalatain 
alapultak, és nem műszeres elemzések, hanem hallás alapján (Wacha Imre ér
zékletes metaforájával élve „cigányfüllel”) születtek. Ez összefügg azzal a 
paradoxonnal, amely a spontaneitás és a jó minőségben rögzített, az apró 
részletekbe menően elemezhető beszéd között feszül(t). Ma azonban már 
mind a nemzetközi, mind a magyar szakirodalomban egyre több ilyen tárgyú 
kísérleti kutatás objektív eredményei olvashatók, és a spontán beszéd bizo
nyos területein -  elsősorban a temporális szerkezet tekintetében -  már nagy
számú kísérleti adat áll rendelkezésünkre (vö. Markó, megjelenőben).

A kérdő mondatok hangtani elemzése a magyar nyelvészeti szakirodalom
ban kevés nyitott kérdést tartogat, hiszen mind fonológiai, mind fonetikai 
szempontból születtek áttekintő és részletező munkák egyaránt. Ha azonban 
végigvesszük a kérdések megvalósulását (is) tárgyaló fontosabb tanulmányo
kat, kiderül, hogy bár egyikük-másikuk érintőlegesen foglalkozik a spontán 
beszéd kérdő megnyilatkozásaival, ezeknek a korpuszalapú feltérképezésére 
még nem került sor.

A 20. század fonetikusai nagy érdeklődéssel fordultak a beszéddallam kér
dései felé. Balassa vizsgálta először részletekbe menően a kérdő intonációt, 
de több megállapítása tévesnek bizonyult -  ezeket Gombocz Zoltán igazította 
ki. Gombocz fogalmazta meg a különbséget a magyar eldöntendő és kiegé
szítendő kérdések daliami paraméterei között. A tudományos igényű intoná
ciókutatás Tolnai Vilmos (1915) nevéhez fűződik. Ö volt az első, aki definiál
ta a beszéddallamot, és három paramétert különített el: az alaphangmagassá
got, a hangfekvést és a magassági változás irányát. Munkájában négyféle 
kérdést különböztetett meg. A következő fontos lépést a szamosháti nyelvjá
rás hanglejtésformáinak leírásával Csüry Bálint (1925) tette meg. Hat kérdés
formát különített el, beleértve az összetett mondatokat is. Eredményei azért is 
különösen fontosak, mert dialektológiai vizsgálatai a spontán beszédet állítot
ták a középpontba. Magyar anyagon Hegedűs Lajos (1930) végzett először 
műszeres beszéddallam-vizsgálatot (kimográffal).
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A mai magyar nyelv rendszeré-ben Deme a mondattani fejezethez kapcso
lódva mutatja be a mondatfajták jellemző hanglejtésformáit (1962). Fónagy 
és Magdics (1963 és 1967) a kérdések dallamát több szempontú elemzésnek 
veti alá: vizsgálnak semleges és attitűd/érzelemjelző formákat, valamint ki
térnek a nemek és a generációk közötti nyelvhasználati különbségekre is. 
Megállapításaikat főként felolvasott és (színészek által) eljátszott közlések 
meghallgatására, lejegyzésére és lekottázására alapozzák. Bár olvashatunk 
spontán beszédbeli megvalósulásokról is, a spontán kérdések rendszerszerű 
vizsgálatáról nem, illetőleg sok esetben nem világos, hogy eljátszott vagy 
spontán megnyilatkozásra vonatkoznak-e a leírtak.

Bartók (1978) a kérdő intonációt a magyar mint idegen nyelv oktatása 
szempontjából jellemezte.

A leírások többsége a kérdő mondatokból és azok funkcióiból indul ki, és 
az ezekhez tartozó lehetséges hanglejtésformákat veszi számba. A Nyelvmű
velő kézikönyv-nek a hanglejtéssel foglalkozó címszava (Elekfi 1980) -  érte
lemszerűen -  kiegészül az ún. hanglejtési hibák tárgyalásával is. Elekfi és 
Wacha (é. n. [2003]) munkája ugyancsak kitér a helytelen megvalósulásokra.

Varga László funkcionális vizsgálatainak (pl. 1993, 1994) a célja a magyar 
dallamprozodémák teljes rendszerének leírása. Az eddig említett munkákkal 
ellentétben ezért (fonológiai szempontú) tanulmányaiban a formából indul ki, 
s az egyes karakterdallamok funkcióit -  köztük a kérdőt -  veszi sorra.

Fónagy 1998-as áttekintésében összegzi többek között saját korábbi és 
Varga (1981 és 1983) eredményeit. Itt is olvashatunk megállapításokat a 
spontán beszédről, de ezek közül sok ugyancsak nem választható el a színda
rabok meghangosításával kapcsolatos eredményektől; illetőleg némelyik állí
tás túlzónak tűnik (pl. hogy a nők közötti társalgásban a kiegészítendő kérdé
sek végi dallamemelés neutrális formának tartható).

A kutatás új irányvonalát jelentik a műszeres kísérleti fonetikai elemzések. 
Elsősorban percepciós nézőpontból közelíti meg a kiegészítendő kérdések dal
lamának sajátosságait Gósy (1993). Maga az elemzés nem spontán beszéd
anyagot vesz alapul, hanem beszédszintézissel előállított változatokat tesztel, 
de a kutatást a spontán beszéd motiválta. Ugyancsak szintézissel manipulált 
anyaggal végzett percepciós vizsgálat adja meg a választ a Gósy és Térkén 
(1994) által megfogalmazott kérdésre: milyen prozódiai jegyek teszik lehetővé 
a két szótagú szóra végződő eldöntendő kérdések és (az utolsó szavukon hang
súlyos) állítások megkülönböztetését -  tehát az ugyanazon szótagon megjele
nő F(,-csúcs ellenére milyen járulékos paraméterek segítik az azonosítást. Gósy 
2000-ben megjelent analízise produkcióközpontú: kérdő, felkiáltó és felszólító 
mondatok dallamát elemezte 12 pedagógus bemondásában.

Olaszy (1995) először végez komplex akusztikai vizsgálatot, azaz a be
széddallam mellett az intenzitásról és a temporális szerkezetről, illetőleg az 
ezekben végbemenő változásokról is számot ad különböző beszédaktusok, s 
köztük a kérdések tekintetében. Olaszy 2002-es tanulmánya részletezőbb, a
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kérdés több altípusát tárgyalja -  az alaphangmagasság és az intenzitás tekin
tetében. Mindkét tanulmány felolvasott közlések adatait mutatja be.

Az úgynevezett laboratóriumi fonológia irányzatába illeszkedik Varga 
2002-es elemzése, amelyben az egy szótagú eldöntendő kérdő mondat „allo- 
kontúrjait” vizsgálja -  minidialógusokban elicitált kérdések alapján.

A jelen vizsgálat újszerűsége abban rejlik tehát, hogy elsőként elemez rög
zített (magyar) spontán beszédanyagból származó kérdő megnyilatkozásokat. 
Mivel valódi spontán kérdések csak társalgásban vizsgálhatók, az eddig fő
ként monologikus spontán beszédet tartalmazó magyar nyelvű korpuszokon 
ilyen jellegű analízist nem lehetett elvégezni. A kutatás fő kérdése, hogy mi
lyen dallamparaméterekkel realizálódnak a különböző szintaktikai szerkeze
tű, jelentésű és attitudinális tartalmú kérdő megnyilatkozások a vizsgált kor
puszban; illetőleg mennyiben felelnek meg ezek a spontán mintázatok a 
nyelvi tapasztalatokból elvont vagy felolvasott/elicitált közlésekről leírt álta
lános sémáknak, szabályoknak. Hangsúlyozzuk, hogy az elemzés mentes 
bárminemű nyelvművelői szándéktól, az eredmények értelmezése pusztán a 
spontán beszédjelenségeinek megismerését célozza.

Kísérleti személyek, anyag és módszer
Az elemzett kérdések egy közel kétórás (113'25") spontánbeszéd-korpusz- 

ból származnak. Négy 21 éves egyetemi hallgatóval rögzítettünk társalgást, 
amelyhez a résztvevők nem kaptak instrukciókat. A kísérleti személyek 
mindannyian budapesti születésűek, a köznyelvi sztenderdet beszélik, nem él
tek hosszabb ideig sem magyar nyelvjárási területen, sem külföldön. Egy
nyelvű családból származnak, de mindannyian jól beszélnek két vagy több 
idegen nyelven. Nincs sem beszédhibájuk, sem ismert hallásproblémájuk. 
Adatközlőink jól ismerték egymást, így hamar természetessé vált a mestersé
gesen teremtett szituáció. A beszélgetést egy professzionális rádióstúdiónak 
használt csendesített szobában vettük fel, térmikrofonnal, és közvetlenül 
számítógépre rögzítettük digitális formában. A mintavétel egycstomás felvé
telről történt, 22 050 Hz-en, 16 biten.

A felvételen felcímkéztük és lejegyeztük a kérdő funkciójú megnyilatkozá
sokat, majd megvizsgáltuk a dallamszerkezeti jellemzőiket. Rögzítettük a 
zönge minőségét (nyikorgó vagy kváziperiodikus zönge), a hanglejtésformát, 
az F0 minimum- és maximumértékét, valamint a frekvenciacsúcs helyét; ille
tőleg kiszámítottuk a hangközt (az F() maximum- és minimumértékének há
nyadosát). Ahol relevánsnak tűnt, ott az időtartamot is adatoltuk. (A felvételi 
körülmények -  térmikrofon -  miatt az intenzitásviszonyok vizsgálata félreve
zető adatokat adna.) Az annotálást és az akusztikai elemzést a 4.3—4.6-os ver
ziójú Praat jelfeldolgozó szoftverrel végeztük.

A társalgásban az alaphangmagasság mérését épp maga a szituáció nehezíti 
meg -  a beszédpartnerek aktív részvétele miatt. Ennek nagy előnye ugyan, 
hogy természetessé válik tőle a kommunikációs helyzet, hátránya azonban,
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hogy minden, a beszédszakasszal egy időben történő hangadás információ- 
elméleti értelemben zajnak minősül a dallam vizsgálata szempontjából. Ilye
nek az egyszerre beszélés, a hümmögés, a köhögés, a torokköszörülés, a ne
vetés (akár a többi résztvevő nevet, akár a beszélő nevet bele a saját szövegé
be). Ezeket a szakaszokat tehát ki kellett zárnunk a vizsgálatból.

Az alapfrekvencia vizsgálatában az is gondot jelentett, hogy több esetben 
nyikorgóvá válik a zönge, ami szélsőségesen mélyen futó alaphanggörbében 
rajzolódik ki (vö. Ni Chasaide-Gobl 1997, Esling-Harris 2003). Az ezeken a 
helyeken mért alacsony frekvenciaértéket a beszélő alaphangjának lokális 
mélysége nem indokolhatja, mert -  különösen a női beszélőknél -  a mérési 
tapasztalatok szerint irreálisak ezek az adatok. Pusztán percepciós megközelí
téssel azonban nem a hang mélyülését, hanem inkább nyikorgóvá, torzzá vá
lását érzékeljük. Ezt a tapasztalatot alátámasztja az ezeken a szakaszokon 
mért harmonicitás-zaj viszony (az angol nyelvű szakirodalomban harmonics- 
to-noise ratio -  HNR) átlagos értéke is, amely egészen alacsony, 6,53 dB -  
szemben a szabályos zönge esetén mért 14,08 dB-es átlaggal. A szakirodalom 
is megerősíti, hogy a zönge minőségének érzete összefügg a harmonicitás-zaj 
viszony értékével (vö. pl. Wagner-Braun 2003): minél magasabb a HNR ér
téke, annál „világosabbnak”, „lágyabbnak”, minél alacsonyabb, annál „dur
vábbnak”, „érdesebbnek” észleljük a beszélő hangját. Mivel tehát ezek az 
alacsony értékek félrevezetők, nem vettük figyelembe őket a frekvenciami
nimum megállapításakor. Magukat a nyikorgó zöngét tartalmazó közléseket 
azonban nem zártuk ki az elemzésből, mivel fontosnak tartottuk annak vizs
gálatát, hogy milyen típusú kérdő mondatok realizálódhatnak nyikorgó zön- 
gével (lehet-e például nyikorgó a zönge a kérdő intonáció zárlatában, amely 
percepciós kulcsként szolgálhat az állító és a kérdő funkció elkülönítésében).

Összesen 199 darab (zajmentes) kérdő megnyilatkozás elemzését végeztük 
el -  a típusok és altípusok előfordulási gyakoriságát az 1. táblázat mutatja be.

A közléseket a kérdő forma sajátosságai, szintaktikai-szemantikai és fone
tikai sokszínűsége miatt a (várható) dallamparaméterek és a grammatikai jel
legzetességek együttes figyelembevételével osztályoztuk. Ezzel együtt a táb
lázat több pontja kíván(hat) magyarázatot.

Szintaktikailag a választó kérdés (szinte) azonos az eldöntendővel (vö. 
Kugler 2000: 384), így -  a korábbi fonetikai elemzésekkel (például Olaszy 
2002) ellentétben -  nem kezeljük külön típusként.

Összetett-nek itt azokat a kérdéseket nevezzük, amelyek egy kiegészítendő 
és egy eldöntendő részből állnak, de megítélésünk szerint nem tekinthetők 
két különálló mondat megvalósulásának -  például M'ért, vannak? Hol, a mé
rés közben? Természetesen szintaktikai értelemben összetett mondatok a ki
egészítendő és az eldöntendő csoportban is előfordulnak, ezeket nem tüntet
tük fel külön a táblázatban.

A simuló kérdések sajátossága az, hogy mindig egy kijelentő tagmondatot 
követnek, s utólag teszik azt kérdéssé. A korpuszban minden esetben a nem
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tagadószó fordult elő ilyen utókérdésként, de megjelenhet ilyen funkcióban 
más nyelvi elem is (például ugye, jó).

1. táblázat: A vizsgált kérdő megnyilatkozások megoszlása

Típus és altípus Altípusonként! 
előfordulás (db)

Összesen
(db)

1 szótagos 
Eldöntendő 2 szótagos

3 szótagos vagy hosszabb

8
15

58 (ebből 4 választó)
81

J*■ . ,, ... „normál” Kiegészítendő . , , , visszakerdezes
79
6 85

Befejezetlen kérdés 8
Összetett: kiegészítendő + eldöntendő 5
Utókérdés vagy simuló kérdés 19
Episztemikus bizonytalanság 1

Az episztemikus bizonytalanságot kifejező közlésrészlet a következő: ki
lencven [szünet] kettő? Sajátos pragmatikai funkciója van: a beszélő azt feje
zi ki vele, hogy nem biztos (jelen esetben) az évszámban, de ugyanakkor kér
dése nem „valódi”, hiszen nem feltételezi, hogy a hallgató tudja a választ. Ez 
a típus nem szerepel az osztályozásokban, aminek az lehet az oka, hogy kife
jezetten a spontán beszéd sajátossága, beszédtervezési (konceptuális) prob
lémát jelez. Érdekes azonban, hogy pragmatikai vonatkozásban sem tárgyalja 
az irodalom -  például Kiefer (é. n.) a beszédhelyzet és a beszélő kommuniká
ciós szándéka szerinti tipizálása sem tartalmazza ezt a sajátos formát.

A fentiekből jól látható, hogy a spontán beszédben megvalósuló kérdések 
sokszínűsége átrajzolja a mondattani és/vagy fonológiai szempontú osztályo
zások kategóriahatárait, és olyan típusokat is elemzésre kínál, amelyek a ko
rábbi akusztikai fonetikai vizsgálatokban nem szerepeltek. Ugyanakkor hiba 
volna a korpuszbeli formák túláltalánosítása, azaz ha minden egyes előfordu
lásból messzemenő következtetéseket vonnánk le a nyelvhasználatra vonat
kozóan. Ezért csak olyan típusokat-altípusokat tárgyalunk az Eredmények fe
jezetben, amelyeknek a számossága elegendő az általános érvényű tanulsá
gok levonásához. Elemezzük az eldöntendő kérdést a választó altípus kivéte
lével, a kiegészítendő kérdést, valamint a simuló kérdés megvalósulásait.

A példaként idézett közléseket (a könnyebb olvashatóság kedvéért) helyes
írási formában adjuk meg, és csak ott térünk el a szabályos írott alakoktól, 
ahol a szó szótagstruktúráját érinti a kiejtésbeli változás (például tényleg-et 
írunk ott is, ahol télleg hangzott el, de a tehát egy szótagúra rövidülését jelöl
jük: tát). Félkövérrel jelöljük a hangsúlyos szótagot, kiskapitális szedéssel 
pedig a lokális F0-maximumot.
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Eredmények
I. Eldöntendő kérdés
1. A korpuszban 6 egy szótagú eldöntendő kérdés volt adatolható, ebből 4 

semleges, 2 pedig meglepett -  ez utóbbiak egyikének az eleje nyikorgó zön- 
gével realizálódott. (Ide sorolandók még a Nem több? és az Az jó?  két szóta
gos kérdések, amelyek esetében az első szótagi elődallamot követi a valódi 
kérdés, de ezeket érzelmi színezetük miatt itt nem tárgyaljuk.) A 4 semleges 
kérdés adatait összegzi a 2. táblázat, a hanglejtésformák pedig az 1. ábrán 
láthatók (ugyanabban a sorrendben). Ha eredményeinket összevetjük a szak- 
irodalom megállapításaival, eltéréseket találunk az elicitált és a spontán be
szédbeli közlések dallama között.

2. táblázat: A semleges egy szótagú kérdések F0- és időtartamadatai

Szöveg
A beszélő 

neme
Időtartam

(ms)
Fo-minimum

(Hz)
Fo-maximum

(Hz)
Hangköz

(F0max/F0min)
Nem? nő 182 197 229 1,16
Nem? férfi 208 120 134 1,12
Nem? nő 446 197 232 1,18
Én? nő 323 208 312 1,50

a) b) c) d)

1. ábra
A semleges egy szótagú kérdések hanglejtésformái 

(a függőleges tengelyen a frekvencia 30-400 Hz-ig, a vízszintesen az idő látszik)

Fónagy és Magdics (1967) szerint az egy szótagú kérdő mondatban „a le- 
lépés elmarad”, és „a hang a szótag zöngés szakaszában mintegy tercet emel
kedik” (40). Adataink alapján a lelépés lehetségesnek látszik [vő. 1 .d) ábra], 
és a hangköz (az alaphangmagasság maximális és minimális értékének há
nyadosa) akár kvintnyi is lehet (bár a 4 realizációból 3 valóban nagy szekund 
és kis tere közötti F0-emelkedést mutat).

Olaszy (2002) szerint (az ő példájában az Én? szerepel) „a magánhangzó 
elején az emelkedés enyhe, majd fokozatosan meredekebb lesz” (89). Az álta
lunk vizsgált realizációk alapján két ponton kiegészítendő ez a megállapítás. 
Úgy tűnik ugyanis, hogy a spontán beszédben 1. a közlés elején nem kötelező 
az emelkedés, a nyitás lebegő [vö. \.b) ábra], sőt ereszkedő is lehet [vö. La),
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c) és d) ábra]; 2. a meredekség fokozatos erősödése sem tart a közlés végéig, 
lebegő [vö. l.a), b) és c) ábra], sőt ereszkedő zárlat is megvalósulhat [vö. 1.d) 
ábra]. Olaszy a dallamív homorú vagy domború volta tekintetében a homorú
ság mellett foglal állást (Deine 1962 ellenében, Fónaggyal és Magdiccsal — 
1967 -  egyetértve). Mindezzel szemben a mi realizációink homorú, majd 
domború alakzatot mutatnak.

Varga 2002-es eredményei közül az ún. közönséges (nem meglepett) egy 
szótagú eldöntendő kérdés (itt is az Én? közlés volt a nyelvi anyag) 5 adat
közlő megvalósításában 397-557 ms közötti (átlagosan 476 ms) időtartamú; 
hangmenete (átlagolva) lebegő-emelkedő; a hangköze pedig 1,11 és 1,44 kö
zé esik. Az elicitált kérdések tehát jóval hosszabbak, mint a spontánok, de a 
vizsgált dallamparaméterek tekintetében nincs jelentős eltérés. A hanglejtés- 
forma változatossága természetesen a spontán közlések esetében szórtabb.

2. A 15 két szótagú eldöntendő kérdés (közülük 3 előzékdallammal; illetve 
2 nyikorgó zöngével valósult meg) jóval nagyobb változatosságot mutat. A 
szakirodalom szerint ezekben a megnyilatkozásokban „a fellépés is, a lelépés 
is a második szótagban következik be” (Fónagy-Magdics 1967: 40, ill. vö. 
Olaszy 2002), ezzel szemben a spontán közlésekben a lelépés nem látszik kö
telezőnek. A közlések többsége -  8 realizáció -  Igen?, szerepel még 2 Tény
leg?, valamint 1-1 Ugye?, Tanult?, És meghalt?, Egy kocsi?, És jé) volt?

Az Igen?-ek időtartama 231-369 ms közötti; hangközük 1,10 és 1,44 kö
zött szóródik, átlagosan 1,25. A hanglejtés tipikus megvalósulásait a 2. ábra 
szemlélteti.

2. ábra
Az Igen? közlések jellemző hanglejtésformái 

(a függőleges tengelyen a frekvencia 30-400 Hz-ig, a vízszintesen az idő látszik)

Az irodalomban leírt utolsó szótagi F0-emelkedés, majd -csökkenés tulaj
donképpen mindegyik realizációban tapasztalható, de a prototipikus kérdés
formát leginkább a 2.a) ábrán látható dallam közelíti meg. Ennek a közlésnek 
a hangköze azonban csak 1,24 (mintegy nagy tercnyi, szemben a Fónagyék 
által elvárt kvarttal). A 2.b) ábrán látható dallamforma sajátossága a megnyúlt 
zárlat: a lelépést követően még hosszú lebegő kódát látunk (ez a megnyilat
kozás realizálódott a leghosszabban, ideje 369 ms). A 2.c) ábra dallamíve bár
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nagyjából leképezi az elvárt mozgásokat, láthatóan lapos -  a közlés hangköze 
mindössze 1,10. Ez azért vet fel további kérdéseket, mert a gyakorlatban a 
10%-os frekvenciamodulációt általában lebegőnek minősítik a kutatók, mint
hogy az észlelési küszöb határát közelíti (vö. Kassai 1998: 213). A 2.d) ábrán 
a lelépés nem történik meg (alig látható frekvenciacsökkenés), ezzel össze
függésben pedig az F0 nem a magánhangzó közepén éri el a maximumát -  
szemben Olaszy (2002: 90) ábrázolásával. Mindezeket az eltéréseket Fónagy 
és Magdics (1967) alapján „sajátos mondanivalóval” magyarázhatjuk, a to
vábbi kutatás feladata, hogy feltárja: milyen -  a semlegestől eltérő -  tartalom 
vagy szándék milyen prozódiai jegyekben manifesztálódik. Az említett szer
zők a saját anyagukból néhány ilyen közlés dallamát elemezték, de két szóta
gú nyilatkozatokat alig, és ezek sem feleltethetők meg minden esetben a mi 
spontán korpuszbeli realizációink sajátosságaival.

A Tényleg? két változata közül egyik sem felel meg a „klasszikus” két szó
tagú eldöntendő kérdés dallamának -  vö. 3. ábra.

a) b)

3. ábra
A Tényleg? közlések jellemző hanglejtésformái

(a függőleges tengelyen a frekvencia 30-400 Hz-ig, a vízszintesen az idő látszik)

A 3 .a) ábrán látható dallammenetben az alaphangmagasság az első szóta
gon emelkedik, és a másodikon csökken; ennek időtartama 410 ms, hangköze 
1,44. A b) változat sokkal inkább egy kijelentés vagy egy kiegészítendő kér
dés dallamára emlékeztet (382 ms, 1,14 hangköz). Ez utóbbi kapcsán felme
rülhet, hogy esetleg elliptikus kiegészítendő kérdésről vagy egyfajta dallam
metaforáról van szó. Ezeknek a megválaszolása természetesen sok hasonló 
realizáció vizsgálatát igényelné.

A további idetartozó közlések: az Ugye? (400 ms, 1,26-os hangköz), És 
meghalt? (674 ms, 1,44) a 2.b) ábrán bemutatotthoz hasonló kontúrral reali
zálódott, utolsó szótagi fel- és lelépéssel. Ugyanilyen dallammenet mellett a 
Tanult?-ban (388 ms, 1,17) az emelkedés a n időtartamában, az ereszkedés az 
w-éban zajlott le. Tipikus dallamívű az Egy kocsi? (548 ms, 1,26), valamint az 
És jó volt? (760 ms, 1,58).

3. A korpuszbeli zajmentes három vagy több szótagú eldöntendő kérdések 
száma 58, ezek közül 4 választó. A maradék 54-ből 9-et kizártunk a vizsgá
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latból: 6-ot emocionális-attitudinális (csodálkozó vagy hitetlenkedő) tartalma, 
3-at a mondathangsúlynak a dallamra tett hatása miatt (pl. Tát olyan sok?).

A fennmaradt 45 közlés 20%-a (!) részben (az ún. kérdő magban -  vő. Fó- 
nagy-Magdics 1967: 42) vagy egészében nyikorgó zöngével realizálódott. 
Ezeknek a frekvenciamérése téves adatokat eredményezett volna, de maga a 
tény és különösen az előfordulási arány mindenképpen további kérdéseket 
vet fel -  például: ha az eldöntendő kérdés differentia specificája a kérdő into
náció, és az intonációt megtestesítő zönge torzul, honnan tudja a hallgató, 
hogy kérdést hallott? Ugyanezzel a jelenséggel találkozunk a suttogott beszéd 
esetében is, amelynek vizsgálata azt az eredményt adta, hogy a suttogott kér
dés felismerését javítja, ha az érintett magánhangzó felső formánsai maga
sabb frekvenciaértéken és/vagy nagyobb intenzitással realizálódnak (vö. Fó
nagy 1968). Akusztikus és percepciós analízis együttese adhat tehát választ 
arra, hogy a nyikorgó zönge esetében a suttogáshoz hasonlóan történik-e a 
kérdő funkció jelzése.

Az irodalom egységes abban, hogy a két szótagnál hosszabb eldöntendő 
kérdések jellemzője az utolsó két szótagban lejátszódó Fu-emelkedés és 
-csökkenés. Ennek ellenére a további 36 megnyilatkozást elemezve 7 olyat 
találtunk (a 45-nek 15,6%-a), amelyben a kérdő mag az elvárttól eltérően va
lósult meg. Az utolsó előtti szótag helyett eggyel az előtt jelenik meg a dal
lamcsúcs a következő 4 közlésben: Tát nem csak csúcsidőbe FOG járni? így a 
miíszaKl részét? Tényleg nem lehet egyszer ezt így kiPRÓbálni? Ismered Norbi 
anyukáját Egyébként? Vagy két lokális F0-csúcs van, az egyik a hátulról har
madik vagy negyedik szótagon, a másik pedig az utolsón: Ő is oda akAR 
menNl? Ott is LEhet inGYEN? KözépKOri zeNÉT? Ezeknek a 15,6%-os előfor
dulása mindenképpen magyarázatot kíván, nem valószínű, hogy ilyen meny- 
nyiségben és ennyire hasonlóan jelennének meg, ha -  tegyük fel -  szupra- 
szegmentális szintű nyelvbotlásról volna szó. Magyarázatként kínálkozik az a 
lehetőség is, hogy az elemző kompetenciája e tekintetben eltér a többségétől, 
és ezek a közlések valójában olyan, a semlegestől eltérő attitüdtartalmat hor
doznak, amely indokolja ezt a fajta realizációt. Fónagy és Magdics idézett 
művében elemez nem semleges példákat is, de ezek egyikének a hanglejtése 
sem egyezik meg a fentiekével, ennek ellenére ez a lehetőség percepciós tesz
tekkel ellenőrzendő. Végezetül az is elképzelhető, hogy a spontán beszédben 
ezek az egy szótagnyi dallamcsúcs-eltolódások (tehát az utolsó előtti szótag 
helyett az az elöttin vagy az utolsón megjelenő F0-maximum) elfogadottak, 
ez esetben azonban felvetik a szabály kitágításának szükségességét.

További érdekessége ennek a jelenségnek, hogy a 7 előfordulás közül 6-ot 
női adatközlő beszédéből adatoltunk. Ebből adja magát az a magyarázati le
hetőség, hogy a női nemre jellemző(bb) szupraszegmentális sajátosságról van 
szó (amilyennek a szökőzárat vagy a dallamzárlatban is jelölt kiegészítendő 
kérdést szokták tartani).



68 Markó Alexandra

Megvizsgáltuk a további 29, utolsó két szótagi fellépéssel és lelépéssel 
megvalósuló kérdést is, az egyes dallamelemeket illetően: (i) a „kérdő mag”- 
ot megelőző részt; (ii) magának a kérdő magnak a megvalósulását; illetve 
(iii) az azt követő esetleges zárlatot. Ezeket a részleteket illetően az iroda
lomban eltérő álláspontokat olvashatunk. Lássuk a dallamelemeinek megva
lósulását a szakirodalom szerint és a spontán beszédben.

(i) Az utolsó előtti szótagig a közlés dallamáról Olaszy (2002: 91) ezt írja: 
„az F0 viszonylag mélyről indul, és enyhén emelkedik az utolsó előtti szóta
gig”; Varga (1993: 48^19) több lehetőséget is megenged: az emelkedés „vagy 
egyenletes [...], vagy a végén fellépő”, illetőleg „még egy formát ölthet: eb
ben a balszárny legalább három szótagos, és első két szótagja között fellép a 
hang, utána szintet tart, vagy esetleg enyhén ereszkedik”. A korpuszbeli köz
lések között 10 olyan van, amely az Olaszy-féle definíció szerint, emelkedő 
dallammal indul (ez 34,5%-ot jelent, ha a 29 tipikus kérdő intonációjú meg
nyilatkozást tekintjük 100%-nak); 8-nak (27,6%) az eleje dominánsan eresz
kedő, 7-é (24,1%) pedig lebegő. A fennmaradó néhány közlésben vagy annyi
ra változatos a dallam, hogy nem lehet meghatározni egy domináns jegyet 
(pl. És egyébként a hármas metrónak a hosszabbításáról már mindenki elfe
ledkezett? -  ez nyilván összefügg a közlés hosszával), de olyan is előfordul, 
hogy az egyébként emelkedő alapfrekvencia a kérdő mag előtti szótagban 
hirtelen csökken (pl. Napra pontosan?), ami valószínűleg az utolsó előtti szó
tagi fellépést hivatott megkönnyíteni. Összességében tehát Varga megfigyelé
se közelíti meg jobban a spontán beszéd változatosságát (ami nyilván az em
lített szerzők módszerének különbségéből fakad).

(ii) A kérdő mag megvalósulását illetően két jellemzőt vizsgáltunk: az 
alaphangmagasság változásának mértékét és a frekvenciacsökkenés helyét. 
Az előbbit csak Fónagy és Magdics (1967: 40) határozza meg, és ők ezt na
gyon szigorú szabálynak is tartják: a fellépés tercnyi, a lelépés kvartnyi, ettől 
eltérés csak sajátos mondanivaló esetén lehetséges. A szakirodalom a lelépés 
helyére vonatkozóan nem egyöntetű. Az utolsó szótagban zajlik le a frekven
ciacsökkenés Fónagy és Magdics idézett műve (40) szerint. Az utolsó előtti 
és az utolsó szótag között meredek esés tapasztalható Deme (1962: 505) és 
Varga (1993: 48) szerint; Olaszy pedig így fogalmaz: „az F0 a szótag magán
hangzójának elején maximumra emelkedik (szökik), majd még ebben a ma
gánhangzóban mélyre csökken. Az utolsó szótagban az F0 további enyhe 
csökkenést mutat” (2002: 91).

A Fónagyék által előírt hangköz az esetek mintegy harmadában (37,9%) 
valósul meg. Külön-külön is megvizsgáltuk a dallamelemeket: a tercnyi fel
lépés (ide vettünk minden nagy szekundnál nagyobb F(remelkedést) 51,7%- 
ban, a kvartnyi lelépés (a tercnél nagyobbakat számoltuk) pedig 62,1%-ban 
realizálódik. Még érdekesebb, hogy az észlelési küszöböt (ezen a frekvencia 
10%-os megváltozását értjük, lásd fent) az alaphangmagasság emelkedése a 
közlések 37,9%-ában nem érte el, ugyanakkor a frekvenciacsökkenés csak
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17,2%-ban volt kisebb ennél az értéknél. Ez esetleg arra utalhat, hogy az el
döntendő kérdő mondatok észlelésében az alaphang lelépésének fontosabb 
szerepe van, mint a frekvenciaemelkedésnek.

Ha megnézzük, hogy mely közlésekben volt „lapos” a kérdő mag (tehát ahol 
a frekvencia mindkét irányú változása kisebb mértékű, mint 10% -  vö. 4. áb
ra), azt találjuk, hogy ezek mindegyikének kérdő funkcióját egyértelműsíti a 
szituáció és a kontextus, hiszen kivétel nélkül visszakérdezések: Komolyan? S 
nem sikerült? Te szereted? Középkori zenét? Ez ugyancsak arra utal, hogy a 
dallam nem egyedüli marker az eldöntendő kérdő mondat azonosításában.

4. ábra
A Te szereted? kérdés dominánsan ereszkedő dallamformája, 
az utolsó előtti szótagon kismértékű frekvenciaemelkedéssel 

(a függőleges tengelyen a frekvencia 30-400 Hz-ig, a vízszintesen az idő látszik)

A lelépés két szótagon át tart 65,5%-ban, azaz elkezdődik az utolsó előtti 
szótagon, és befejeződik az utolsóban. Utolsó szótagi lelépést 6 esetben ta
pasztaltunk (20,7%). A fennmaradó 13,8%-ban a lelépés kezdő és végpontja 
is az utolsó előtti szótag.

(iii) Végül a zárlat vizsgálata során olyan jelenséggel találkoztunk, amelyre 
a szakirodalomban nem találtunk utalást. 8 olyan közlés (17,8%) szerepel a 
spontán korpuszban, amelyben a kérdő maghoz tartozó lelépést Fy-emelkedés 
követi -  akár úgy, hogy az utolsó szótagban még csökken, majd nő a frekven
cia; akár úgy, hogy az utolsó előtti szótagon elért lokális minimumról rögtön 
felemelkedik az alaphang (pl. Te egyedül vagy? -  vö. 5. ábra).

5. ábra
A Te egyedül vagy? kérdés dallama, 

a „kérdő mag” után utolsó szótagi frekvencianövekedéssel 
(a függőleges tengelyen a frekvencia 30-400 Hz-ig, a vízszintesen az idő látszik)
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Az Fo-változás átlagosan 8%-os volt (5 és 15% között realizálódott). Ebben 
a kérdéscsoportban nem találtunk közös jegyként említhető pragmatikai sajá
tosságot, és az ilyen zárást alkalmazó beszélők körében a nemek aránya sem 
tolódik el.

II. Kiegészítendő kérdés
1. A korpuszban 79 tipikus kiegészítendő kérdés volt vizsgálható minősé

gű. Azon összetett közlések esetében, amelyek két kiegészítendő kérdést tar
talmaznak (pl. S hány fiú, hány lány?), mindkét kérdésrészt külön elemeztük; 
illetőleg amikor a kérdés újraindítást (mint megakadásjelenséget) tartalmaz, 
és ez a kérdő névmás megismétléseként manifesztálódik (pl. Hát mér [szü
net] mér baj, hogy ellopta...?), ezeket is külön kimértük. Kivettük viszont 
azokat a közléseket, ahol a mondat hangsúlya miatt a dallamcsúcs nem a kér
dőszón volt. így végül összesen 85 kérdőszavas kérdést elemeztünk. 7,1%- 
ban a kérdő névmás nyikorgó zöngével realizálódott.

Bár a szakirodalom abból indul ki, hogy a kiegészítendő kérdésnek nincs 
disztinktív hanglejtése (vö. Deme 1962, Fónagy-Magdics 1967), impliciten 
(vagy akár expliciten) megfogalmazódnak elvárások az ilyen közlések into
nációjával kapcsolatosan. Egyrészt ilyen a kérdőszóban (az első szótagban) 
realizálódó F0-maximum, a csúcsot követő kvartnyi lelépés (Fónagy-Mag
dics 1967: 55), illetőleg az ezt követően a közlés végéig ereszkedő dallam. A 
kísérleti fonetikai elemzések (különösen Gósy 1993 alapján) már alternatív 
változatként elfogadják az alaphang megemelkedésével záruló kérdéstípuso
kat is (Olaszy 2002), illetve a kiegészítendő kérdés dallamváltozását sejtetik 
(már a hatvanas években Fónagyék is). Olaszy (2002: 85) egy másik variánst 
is említ, és bírálja: ebben a dallamcsúcs eltolódik a kérdőszóról.

Végigvéve a fenti kritériumokat: a korpuszbeli „normál” kiegészítendő 
kérdések 10,6%-ában az F0 maximuma nem a kérdőszón lokalizálódott, de 
ezt nem motiválta kontrasztív hangsúlyozás (pl. [AkjKOR mi kell? És hogy le
het ilyen tanfolyamokra bekerülni?). Ugyanilyen arányban fordult elő a zár
latban dallamemelés (pl. És akkor egyébként mit tanultál nála? Mér nem? 
Miért?). Az ilyen realizációk a korpuszban nem jellemzőbbek a nőkre, a ne
mek szerinti megoszlás közel 50%-os, tehát Fónagy (1998) e vonatkozású 
ítélete ezen adatok alapján nem nyert megerősítést. A dallamemelés mértéke 
4 és 16% közötti, átlagosan -  Olaszy 2002-es adataival egyezően -  10%.

Felmerül a kérdés, hogy a dallamcsúcs-eltolódás miért hibáztathatóbb (lásd 
Olaszy 2002), mint a szakaszvégi alaphangfrekvencia-növekedés. Ha az 
utóbbi jelenséget az teszi elfogadhatóvá, hogy a produkciós és a percepciós 
vizsgálatokban a kísérleti személyek élnek vele, illetve megerősítéssel rea
gálnak rá (vö. Gósy 1993 és 2000), a csúcseltolódás hasonló tesztelése lehet 
csak ennek a tipikustól eltérő formának a próbája.

Az Fo-maximum és a következő szótag frekvenciaértékének hányadosa át
lagosan 1,29, tehát a lelépés valóban nem esik messze a kvart 1,33-as értéké
től. A hangközértékek azonban 1,04 és 2,06 között szóródnak, és a lelépés -
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azt a 60 esetet tekintve 100%-nak, amikor a kérdőszó dallamrealizációja nor
málnak mondható -  csak a kérdések negyedében kvart. 60%-ban kisebb en
nél (legfeljebb nagy tere) -  érzelmi színezet nélkül (Fónagy és Magdics idé
zett munkája szerint a szűkebb hangköz félelmet, szorongást jelez); illetve 
15%-ban nagyobb, de ebből csak az oktávnyi hangköz utal valóban emocio
nális többletre (a Mért nem jó? kérdés realizációjában), a többi (kvint vagy 
nagyobb) hangközérték inkább a kérdő attitűd markánsabb megjelenését, a 
kíváncsiság kifejezését biztosítja (pl. S milyen kutyád van? Egyébként mi az a 
nagy asztal?). Különösen érdekes, hogy az összes ilyen megnyilatkozást 
ugyanannak a női adatközlőnek a produkciójában adatoltuk, tehát úgy tűnik, 
hogy ez az attitűd és a hozzá tartozó alapfrekvencia-ugrás egyéni személyi
ségjegy és nyelvhasználati jellegzetesség.

Újraindítás esetén a második F0-csúcs mindig alacsonyabb az elsőnél, de a 
lelépés mértéke az egymást követő két kérdőszóban szinte azonos.

2. Az elliptikus vagy befejezetlen kérdések hosszuktól függően emelkedő 
vagy ereszkedő-emelkedő hanglejtéssel realizálódtak. Olaszy (2002) szerint 
„az emelkedés az utolsó három szótagban fokozatosan történik meg, az utol
sóban a legmeredekebb” (96), a korpuszbeli ilyen közlésekben azonban az 
utolsó két vagy három szótag intervallumában volt frekvencianövekedés, és a 
meredekség nem változott (vö. 6. ábra). Az emelkedő zárlat hangköze 1,03 és 
1,30 között szóródott, átlagban 1,14 volt.

6. ábra
A S az ELTE-sek? elliptikus kiegészítendő kérdés dallama

(a függőleges tengelyen a frekvencia 30-400 Hz-ig, a vízszintesen az idő látszik)

3. A visszakérdezések az irodalomban leírtakkal megegyezően realizálód
tak: kérdő intonációval. Az eldöntendő kérdések között látott dallamcsúcs-el- 
tolódás itt is megjelent: Es mit gondolsz a Lopásról?

III. Simuló vagy utókérdés
A simuló kérdés az eldöntendőével azonos dallammenetű. A 19 nem? tag

mondat közül 2 realizálódott nyikorgó zöngével. A vizsgált utókérdések idő
tartama 71-360 ms között szóródott, átlaguk 230,0 ms. A hangköz 1,02-1,26 
közötti, vagyis legfeljebb nagy tercnyi, átlagosan 1,13 (nagy szekund).

Megvizsgáltuk, más-e az adatok eloszlása, ha a simuló kérdést szünet kö
veti, illetve ha a szakasz belsejében van (a kis adatszám miatt statisztikai
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próbának nem volt értelme). Az időtartam szakasz végén hosszabb, mint sza
kasz belsejében: az előbbi átlagosan 249,1 ms (szóródás: 131-360 ms), az 
utóbbi átlaga 183,6 ms (71-289 ms). Ugyanígy a hangköz is nagyobb a sza
kasz végén: 1,07-1,26-ig szóródik, átlagosan 1,16, ha szünet követi. Ugyan
akkor 1,02-1,14 között realizálódik, 1,05-ös átlaggal a szakasz belsejében.

10% alatti frekvenciaeltérést mértünk 7 esetben (a 17-ből). Szakasz belse
jében a minimális eltérés 2%, zárlatban 7%. Tehát a szünet előtt realizálódó 
utókérdés e tekintetben is jelöltebb.

Következtetések
A közel kétszáz kérdő megnyilatkozás elemzésének eredményeit össze

gezve azt állapíthatjuk meg, hogy -  ahogy vártuk -  a spontán megvalósuló 
kérdések sokszínűbbek, mint amilyennek a felolvasott, elicitált vagy elját
szott mintapéldáik alapján a szakirodalom lefesti őket. A változatosság első
sorban az F0 modulációjának lehetőségeiben, másrészt pedig a hangköz érté
keiben mutatkozik meg. Kérdés, hogy bizonyos jellegű vagy mértékű eltéré
sek indokolják-e további fonetikai altípusok felvételét. Erre a használati 
funkciók, az esetleges pragmatikai motiváltság adhat feleletet, amihez továb
bi spontán közlések vizsgálatára van szükség.

Míg korábban fel sem merült, hogy az egy szótagú eldöntendő kérdések
ben a lelépés lehetségesnek látszik, nem egy erre utaló példát találtunk a kor
puszban. Ugyanígy: az ilyen típusú közlés elején a dallam lebegő, sőt eresz
kedő is lehet. A két szótagú eldöntendő kérdésben az irodalmi adatokkal 
szemben a lelépés nem látszik kötelezőnek. A három vagy több szótagú kér
désekben azonban lehetségesnek tűnik, hogy a szakasz végi lelépés fontosabb 
a percepció számára, mint az azt megelőző F0-emelkedés.

A „lapos” dallamgörbék felvetik az észlelési határérték kérdését, illetve fel
villantják annak lehetőségét, hogy a szoros értelemben vett F0-változáson túl 
más prozódiai jegyek is felelősek az eldöntendő kérdés azonosíthatóságáért. 
Ugyanezzel a problémával szembesítenek a nyikorgó zöngével megvalósuló 
szakaszvégek: ha torzul a zönge, miképp hordozhat kérdő funkciót az alap
hang? Vagy más (pl. a suttogáshoz hasonlóan a felső formánsok) teszik lehető
vé a kérdő jelleg percipiálását, s talán kváziperiodikus zönge esetén is, nem
csak deviáns fonáció mellett? Megfigyeléseink szerint mindemellett a kérdé
sek azonosításában a szituáció és a kontextus sem hagyható figyelmen kívül.

A korábbi leírásokkal ellentétben nemcsak a kiegészítendő kérdésre lehet 
jellemző az emelkedő dallamzár, hanem a hosszabb eldöntendő kérdésekben 
is lehet emelkedés a kérdő mag után. Véleményünk szerint mindkét esetben 
pragmatikai indokoltságéi a frekvencianövekedés: a kérdés gesztusát hivatott 
pregnánsabbá tenni (ez a hipotézis azonban ugyancsak további vizsgálatokat 
igényel).

Mind az eldöntendő, mind a kiegészítendő kérdések között találtunk dal- 
lamcsúcs-eltolódást, vagyis olyan jelenséget, amikor a szabályos pozíciótól
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eltérő helyen jelenik meg az F0 maximuma -  és ezt nem vezethetjük le a 
mondat hangsúlyviszonyaiból. Az ilyen esetek nagyobb számú vizsgálata te
heti lehetővé, hogy feltérképezzük az eltérés mintázatait, és magyarázatot ad
junk a jelenségre.

A női-férfi nyelvhasználati, hangtani eltérések vonatkozásában is újabb 
adalékokkal szolgáltak az eredmények. Az eldöntendő kérdések dallamcsúcs- 
eltolódása kifejezetten a nők realizációira volt jellemző a korpuszban, ugyan
akkor az ugyanezen kérdésekben megjelenő emelkedő zárlat nem volt jelen
tősen gyakoribb a nők esetében. Adataink alapján a kiegészítendő kérdések
ben sem a dallamcsúcs-eltolódást, sem az emelkedő kódát nem tarthatjuk 
nemspecifikus sajátosságnak.

A spontán korpuszok nagy előnye az, hogy a valódi nyelvhasználatot tárják 
elénk, hátrányuk azonban, hogy a megtervezett (felolvasott vagy meghango
sított) szöveget tartalmazó adatbázisokhoz képest 1-1 típusból kevés példányt 
szolgáltatnak a vizsgálathoz. A jelen kutatás egyik legfontosabb hozadéka az, 
hogy megmutatta azoknak a problémáknak egy részét, amelyek további 
elemzésekből kikövetkeztethető magyarázatokat igényelnek. Újabb spontán 
társalgások rögzítése szükséges például a ritkább kérdéstípusok elemzéséhez. 
Ugyanígy a további kutatás feladata az érzelmi vagy attitudinális tartalmak
hoz tartozó szupraszegmentális jegyek feltárása a kérdések vonatkozásában. 
Mindemellett az itt vizsgált kérdésekre vonatkozó percepciós tesztelések sem 
maradhatnak el az egyes megállapítások érvényességének igazolásához.
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