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A MAGYAR ELDÖNTENDŐ KÉRDŐ MONDAT 
MEGVALÓSULÁSAI 

KÜLÖNBÖZŐ BESZÉDMÓDOKBAN

Markó Alexandra

A szakirodalom szerint a magyar, lexikálisán jelöletlen, eldöntendő kérdé
sek egyetlen markere az ún. kérdő intonáció. Azaz mivel semmilyen más 
(morfológiai, szintaktikai, szórendi stb.) nyelvi jegy nem különbözteti meg az 
ilyen kérdéseket az állításoktól, a sajátos dallam felelős a kommunikációs 
funkció azonosíthatóságáért (vö. pl. Deine 1962: 505).

A magyar kérdő intonáció leírásában a szerzők megkülönböztetnek a) há
rom vagy több, b) két és c) egy szótagú formákat (vö. pl. Gósy 2004: 194).

A legalább három szótagos eldöntendő kérdések szökő-eső dallamzárral 
realizálódnak, ahol az emelkedés az utolsóelőtti, a lelépés az utolsó szótagon 
valósul meg (vö. pl. Deme 1962: 505-506, Olaszy 2002: 91).

A két szótagú eldöntendő kérdésekben a szakirodalom szerint „a fellépés 
is, a lelépés is a második szótagban következik be” (Fónagy-Magdics 1967: 
40, ill. vö. Olaszy 2002: 90), ezzel szemben egy, a spontán beszéd kérdéseit 
vizsgáló korábbi tanulmányban azt találtuk, hogy a lelépés nem látszik köte
lezőnek (Markó 2007: 65).

Fónagy és Magdics (1967) szerint az egy szótagú kérdő mondatban „a le
lépés elmarad” (40) -  Varga (2002: 137) kísérleti adatai is ezt támasztották 
alá. Ugyanakkor a spontán közlésekben a lelépés lehetséges (Markó 2007: 
64). Olaszy (2002) szerint „a magánhangzó elején az emelkedés enyhe, majd 
fokozatosan meredekebb lesz” (89). Az általunk vizsgált realizációk alapján a 
spontán beszédben 1. a közlés elején nem jelenik meg kötelezően az emelke
dés, a nyitás lebegő, sőt ereszkedő is lehet; 2. a meredekség fokozódása sem 
tart a közlés végéig, lebegő, sőt ereszkedő zárlat is megvalósulhat (vö. Markó 
2007: 64).

Akár fonológiai, akár fonetikai nézőpontból közelítik meg a szerzők a ma
gyar eldöntendő kérdő mondatokat, akár egyes mondatok, akár konstruált 
szövegek (pl. minidialógusok) feloivastatása vagy eljátszatása révén jutnak 
adatokhoz, akár hallás utáni elemzésre, akár objektív akusztikai adatokra ha
gyatkoznak, akár eltérnek a megállapításaik bizonyos részleteket tekintve 
(lásd fentebb), akár nem, az minden korábbi forrásban közös, hogy az eldön
tendő kérdés funkciójának kifejeződését a kérdő intonációnak, azaz egy sajá
tos dallamformának tulajdonítják. Mivel azonban a hangtan elmélete a dalla
mot hagyományosan (és értelemszerűen) artikulációsán a hangszalagok réz-
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gésének következményeként, akusztikailag pedig „az alapfrekvencia (F0) fo
lyamatos és célzott változtatásának (modulálásának)” (Gósy 2004: 187) 
eredményeként határozza meg, felmerül a kérdés, hogy hordozhatnak-e kérdő 
funkciót olyan közlések, amelyeknek létrehozásakor a hangszalagok nem 
vagy a normáltól eltérően rezegnek. Bár ez a kérdés látszólag marginális, a 
kérdésre kapott válasz hozzájárulhat a dallam funkciójának, a dallamérzet 
okainak jobb megismeréséhez, valamint ezáltal a fonetika alapfogalmainak 
további tisztázásához.

A jelen tanulmányban ezért olyan (a szabály szerint kérdő intonációval ej
tendő) eldöntendő kérdéseket elemzünk akusztikai és percepciós nézőpont
ból, amelyek nem a szokásos zöngehasználat révén jönnek létre. A vizsgált 
közlések suttogott, nyelőcsőbeszéddel létrehozott, valamint a kérdő magban 
ún. érdes (creaky) zöngével realizálódott kérdések. A percepciós tesztelés 
eredményei megmutatják, hogy a különböző artikulációs eltérések mennyi
ben befolyásolják a kérdések azonosíthatóságát; az akusztikai elemzés pedig 
arra irányul, hogy milyen (másodlagos) akusztikai kulcsok teszik/tehetik le
hetővé az említett eltérések ellenére a kérdő funkció kifejeződését.

1. A kérdő magban érdessé váló zönge
Ez a csoport olyan kérdő mondatokat tartalmaz, amelyek részben (az ún. 

kérdő magban -  vö. Fónagy-Magdics 1967: 42) vagy egészükben ún. érdes 
(creaky) zöngével realizálódtak. Ennek a sajátosságnak az oka a hangszala
gok rezgésének szabálytalansága (szemben a normál zönge esetén tapasztal
ható kváziperiodikus rezgéssel). Az angol nyelvű szakirodalom alapján Bőhm 
(2006: 197) glottalizációnak nevezi a jelenséget, és „érzékelhetően irreguláris 
hangszalagrezgés”-ként definiálja. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a 
nem fonetikus fül számára a rezgésnek ez a fajta szabálytalansága nem feltét
lenül érzékelhető. Ezért szerencsésebbnek tartjuk az akusztikai megközelí
tést, amelynek alapján az érdes zönge esetén 1. szélsőségesen mélyen futó 
alaphanggörbét látunk a regisztrátumon (vö. Ni Chasaide-Gobl 1997, Esling- 
Harris 2003), általában egy indokolatlan ugrás vagy szakadás után (1. ábra), 
ahol az alacsony frekvenciaértéket a beszélő alaphangjának lokális mélysége 
nem magyarázza, mert -  különösen a női beszélőknél -  a mérési tapasztala
tok szerint irreálisak ezek az adatok. 2. A periódusok jóval ritkábbak (vö. pl. 
Bőhm et al. 2008). 3. Az ezeken a szakaszokon mért harmonicitás-zaj vi
szony (az angol nyelvű szakirodalomban harmonics-to-noise ratio -  HNR) át
lagos értéke egészen alacsony (egy példában 6,53 dB -  szemben a szabályos 
zönge esetén mért 14,08 dB-es átlaggal, vö. Markó 2005). A szakirodalom is 
megerősíti, hogy a zönge minőségének érzete összefügg a harmonicitás-zaj 
viszony értékével: minél magasabb a F1NR értéke, annál „világosabbnak”, 
„lágyabbnak”, minél alacsonyabb, annál „durvábbnak”, „érdesebbnek” ész
leljük a beszélő hangját (vö. pl. Wagner-Braun 2003).
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1. ábra
A Tizenöt? kérdés rezgésképe és periódusai (fent), valamint dallamgörbéje 

(lent) -  jól látható a zárlatban az érdessé váló zönge következtében a 
periódusok megritkulása és az alapvonalra csúszó dallamgörbe

A szakirodalom alapján a glottalizáció egyrészt beszélőfuggő sajátosság: 
van, akinek a beszédére nagyon jellemző, míg másokéra alig (vö. pl. Redi- 
Shattuck-Hufnagel 2001, Slifka 2000 -  idézi Böhm 2006; a magyarra vö. 
Markó 2005, Bőhm-Ujváry 2008). Másrészt az artikuláció fiziológiájából 
következően jellemzőbb a szakaszok végén, mint az elején, bár van olyan ta
nulmány is, amely az amerikai angolra vonatkozóan intonációs frázisok ele
jén találta gyakoribbnak (Redi-Shattuck-Hufnagel 2001 — idézi Bőhm 2006). 
Ez felveti, hogy lehetnek nyelvspecifikus vonatkozásai is, azaz egyes nyelvek 
beszélői gyakrabban élnek vele, mint más nyelvűek.

Az érdes zönge megjelenési arányára nézve sokat mondó adat, hogy egy 
kétórás társalgásban annotált zaj- és érzelemmentes (három vagy több szóta
gú) eldöntendő kérdések 20%-a (45-ből 9) ezen a módon realizálódott 
(Markó 2007). Ez a tény és különösen az előfordulási gyakoriság felveti tehát 
azt a kérdést, hogy ha az eldöntendő kérdés differentia speciftcája a kérdő in
tonáció, és az intonációt megtestesítő zönge torzul, honnan tudja a hallgató, 
hogy kérdést hallott (ha a kontextus/szituáció ebben nem segíti).

2. Suttogott kérdések
A suttogás olyan -  természetes -  beszédmód, amely közben a hangszala

gok nem rezegnek, így beszéddallam sem keletkezik. A hangszalagok suttogó 
állása azt jelenti, hogy szinte teljes hosszukban bezáródnak, csak a kannapor
cok közötti szűk résen áramlik át a levegő. Ez okozza a suttogás zörejességét 
és kis intenzitását (részletesebben lásd Gósy 2002 és 2004). A beszéd mégis 
nagymértékben érthető marad, bár a különböző beszédhangok és fonológiai
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jegyek felismerhetősége eltérő (vő. Gráczi 2005, 2006). „A hallgató benyo
mása az, hogy bizonyos magassági változásokat érzékel, tehát például felis
meri a kérdést kizárólag a dallam alapján is. Ez úgy magyarázható, hogy az 
intenzitásváltozás, valamint a formánsok frekvenciájának és sávszélességé
nek alakulása eredményezi a magasságbeli változás élményét” (Gósy 2002: 
23). Ugyanakkor esetenként-egyénenként eltérő módon hordozzák ezek a je
gyek a kérdő funkciót: formánsemelkedéssel, a formáns magasabb fekvésé
vel, de olyan is tapasztalható, hogy nincs ilyen különbség a kijelentés és a 
kérdés között, stb. (Fónagy 1968). A korábbi kutatások eredményei tehát a 
suttogott kérdés kifejezése tekintetében nem egységesek.

Fónagy Ivánnak a „suttogott dallam”-ról szóló közleménye (1968) közis
mert a fonetikai irodalomban, ezért felmerülhet a kérdés, hogy miért szüksé
ges a suttogott kérdések új vizsgálata. Fónagy is végzett percepciós tesztet, 
de a tanulmányból nem derül ki, hány adatközlővel és milyen módszerrel; il
letve úgy tűnik, hogy az aprólékos akusztikai elemzés eredményeit nem min
den esetben hozta kapcsolatba a felismerés sikerességével. Kutatásunkban 
nem az ő több szempontú elemzését kívánjuk felülbírálni, mindössze na
gyobb súllyal vesszük figyelembe a percepciós szempontot, és eredményein
ket más, zönge nélküli beszédmódok elemzési adataival is összevetjük.

3. Nyelőcsőbeszéddel létrehozott kérdések
Magyarországon évente több mint négyszáz esetben végeznek teljes gége

eltávolítást. Ezt követően -  hangszalagok hiányában -  a két leggyakoribb 
„zönge”-képzési mód a nyelőcsőbeszéd (latin eredetű kifejezéssel özofágusz- 
beszéd) és a külső gerjesztés, azaz az elektromos gége (a legelterjedtebb ké
szüléktípus gyártója után SERVOX-nak is hívják). A nyelőcsőbeszéd megta
nulása a betegek számára annak a technikának a begyakorlását jelenti, hogy a 
gyomorba nyelt levegőt a nyelőcsőn át kiengedve, és a nyelőcső felső szaka
szán lévő nyálkahártya-redőzetet mintegy póthangszalagként használva hoz
zák létre a zöngét helyettesítő alaphangot. A betegek egy része olyan jó mi
nőségű hangot tud így előállítani, hogy a hallgatók úgy érzékelik, mintha 
csak egy kissé rekedt lenne. A külső gerjesztés használata esetén a beszélő a 
nyaki lágyrészre illeszti az elektromos gégét, ez a készülék hoz létre egy ál
landó (100 Hz körüli) frekvenciájú alaprezgést, miközben a beszélő némán 
artikulál. Ez a beszédmód mindig gépi hang érzetét kelti a hallgatóban, hi
szen nincs mód a természetes beszédre jellemző modulációkra.

A vizsgálatok azt mutatják, hogy ezen beszédmódok esetében a beszédjel 
akusztikai szerkezete jelentősen megváltozik, így a percepciós sajátosságaik 
is eltérnek a normál fonációjú beszédétől (vö. Balázs-Gósy-Szabó 1996, 
Gósy 2002, Markó-Gráczi-Fent 2007). A nyelőcsőbeszéd gerjesztési sajátos
ságait, az így előállított közlések, beszédhangok akusztikai szerkezetét, a 
temporális viszonyokat elemző kutatás már született a magyarra vonatkozóan 
(Gósy 2002), a kérdő funkció kifejezését, illetőleg a beszéddallamnak megfe
leltethető jegyeket vizsgáló tanulmány azonban még nem.
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Anyag, kísérleti személyek, módszer
A vizsgálatsorozat anyagát részben társalgásból származó eldöntendő kér

dések, részben a teszteléshez célzottan felvett (felolvasott vagy utánmondott) 
kérdések adták. A célzott felvételek előnye, hogy kijelentés-kérdés páronként 
összevethető a közlések akusztikai szerkezete. Ezzel a rögzítési móddal éltünk 
tehát a suttogás és a nyelőcsőbeszéd esetében. Az érdes zönge produkciója 
azonban nem akaratlagos. Bár a gyakorlott beszélők egyfajta „préseléssel” ké
pesek glottalizálni, félő volt, hogy az eredmény túljátszott, természetellenes 
lesz. Ezért döntöttünk úgy, hogy valódi társalgásból vágunk ki érdes zöngével 
realizálódott kérdő mondatokat. így a lejátszott mondatok természetessége 
biztosított volt, ugyanakkor hátrányt jelentett, hogy ezeken a kérdéseken nem 
tudtunk kijelentő párjukkal összehasonlítva akusztikai elemzést végezni.

A társalgásfelvétel közel kétórás (113'25"), négy 21 éves egyetemi hallga
tóval rögzítettük (2 nő és 2 férfi). A kísérleti személyek mindannyian buda
pesti születésűek, a köznyelvi sztenderdet beszélik, nem éltek hosszabb ideig 
sem magyar nyelvjárási területen, sem külföldön. Egynyelvű családból szár
maznak, de mindannyian jól beszélnek két vagy több idegen nyelven. Nincs 
sem beszédhibájuk, sem ismert hallásproblémájuk. A beszélgetést egy pro
fesszionális rádióstúdiónak használt csendesített szobában vettük fel, térmik
rofonnal, és közvetlenül számítógépre rögzítettük digitális formában. A min
tavétel egycsatornás felvételről történt, 22 050 Hz-en, 16 biten. Az ezen a 
felvételen szereplő zajmentes kérdő mondatok akusztikai elemzését egy ko
rábbi tanulmányban (Markó 2007) végeztük el. A jelen vizsgálatsorozathoz 
ebből a korpuszból választottuk ki a 103 közlést, amelyet egy percepciós 
teszt keretében minősíttettünk hallgatókkal. A spontán kérdések közül csak 
három vagy több szótagúak kerültek bele a tesztbe (az egy és két szótagos 
kérdések kis száma miatt). Ebben a tesztben 50 egyetemi hallgató (43 nő és 7 
férfi, átlagéletkoruk 21 év, vegyesen magyar és más szakosok) vett részt.

A suttogott és a nyelőcsőbeszéddel létrehozott mondatokat egy másik per
cepciós teszttel vizsgáltuk. A 20-20 tesztmondat (10 állítás és 10 kérdés) 
nyelvi szerkezete páronként azonos volt (pl. Rendben van. -  Rendben van?; 
Találkoztak Angélával. -  Találkoztak Angélával?; Igen. -  Igen?). A kérdése
ket és állításokat egy, a nyelőcsőbeszédet nagyon jó szinten alkalmazó férfi 
beszélő mondta be, a suttogott változatokat pedig egy ép gégéjü férfi beszélő. 
A véletlenszerű sorrendben lejátszott mondatokat 50 egyetemi hallgató hall
gatta meg (46 nő és 4 férfi, átlagéletkoruk ugyancsak 21 év, szintén magyar 
és más szakosok -  a két tesztben részt vett hallgatók egy része azonos volt).

Mindkét percepciós teszt csoportokban zajlott, számítógépről ún. aktív 
hangfalon keresztül, monoban játszottuk le a hanganyagot. A hallgatók teszt
lapot kaptak, amelyen a mondatok helyesírási formában szerepeltek, és arra 
kértük őket, hogy a mondat után szereplő pont vagy kérdőjel bekarikázásával 
jelöljék, állításnak vagy kérdésnek érzékelték az elhangzott közlést.
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A percepciós teszteket kiértékeltük, majd statisztikai próbákkal ellenőriz
tük az eredményeket.

Az érdes zöngével realizálódó kérdések esetében -  mivel itt az egyes köz
lések tartalma és nyelvi szerkezete eltérő (nem tervezett, hanem spontán kor
puszról lévén szó) -  az akusztikai elemzés eredményeit nem tudtuk a megfe
lelő kijelentés paramétereivel összevetni.

A suttogott és a nyelőcsőbeszéddel létrehozott mondatok közül azokon vé
geztünk akusztikai elemzést, ahol az állítás és a kérdés esetében is 70% feletti 
arányban ismerték fel a hallgatók a közlés modalitását. így valószínűleg va
lóban olyan akusztikai jegyeket találhatunk, amelyek szerepet játszanak a 
kérdés és az állítás elkülönítésében. Az azonos szerkezetű kijelentő és kérdő 
mondatok esetében vizsgáltuk és összevetettük a) a teljes mondat artikulációs 
tempóját; b) a kérdő mag szempontjából kitüntetett (a 3 és több szótagú kér
dések esetén az utolsóelőtti) szótag magánhangzójának időtartamát és for- 
mánsstruktúráját. A formánsszerkezet paraméterei közül az első 4 formáns- 
nak a magánhangzó tiszta fázisának közepén mért fbekvencia-középértékét és 
sávszélességét, valamint a formánsmenetet (az adott formáns frekvenciájának 
alakulása 6,25 ms-os mintavételezési gyakorisággal) adatoltuk. Az adatok 
számossága a formánsmenetek esetében tette lehetővé a statisztikai analízist.

A nyelőcsőbeszéd esetében vizsgáltuk az alaphang modulációjának lehető
ségét, azaz a „dallam” esetleges megvalósulásait is.

A mondatok akusztikai elemzéséhez a Praat 5.0-s verzióját alkalmaztuk. 
A statisztikai vizsgálatokat 95%-os konfidenciaszinten az SPSS 13.0 szoft
verrel végeztük el.

Eredmények
1. A kérdő magban érdessé váló zönge
A glottalizált kérdések percepciója a tesztben 100%-os volt mind a 9 mon

dat esetében, ami az jelenti, hogy a zönge irreguláris volta nem befolyásolja a 
kérdő funkció azonosítását. Ez azzal magyarázható, hogy az érdes zönge jel
legében megtartja a dallamérzetet, és a hangmagasság változását annak elle
nére észleljük, hogy akusztikai elemzéssel nem mutatható ki. A minőségvál
tozást inkább a hangszínezetben (a beszédhang torzzá válásában) tapasztalja a 
hallgató. Valamely másodlagos akusztikai kulcs jelenléte ugyancsak feltéte
lezhető.

2. Suttogott kérdések
A suttogott kijelentések és kérdések között sem a felismerési arány átlagá

ban, sem a szóródásában nincs különbség: a kijelentésekre az átlag 71,0% (az 
átlagos eltérés [SD] = 29,9%), a kérdések felismerése átlagosan 73,0% (SD = 
29,5%) — vö. 2. ábra. Ennek megfelelően a párosított /-próba sem mutat szig
nifikáns eltérést. Ez azt jelenti, hogy a kísérleti személyek ugyanolyan arány
ban észlelték kérdésnek az állítást, mint fordítva (állításnak a kérdést), ami 
arra utal, hogy az akusztikai szerkezet információhiányai miatt a hallgatók
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egyes esetekben tippelnek. Ez a jelenség azonban általánosságban nem rontja 
nagymértékben az azonosítási arányt, hiszen a felismerési átlagértékek a vé
letlen találaténál jóval magasabbak.

2. ábra
A modalitás felismerésének sikeressége a suttogott mondatok esetében 

(szóródás és médián)

A percepciós tesztek eredményei alapján választottuk ki azt a 3 mondat
párt, amelyen az akusztikai elemzés eredménye releváns információkhoz ve
zethet. Mivel suttogás esetén nincs zönge (vagy annak a funkcióját betöltő 
alaphang), így dallam sem mutatható ki, és az intenzitásgörbe alapján sem le
hetett különbségeket találni a kijelentések és a kérdések között, ezért elsősor
ban a szegmentális szerkezetben kerestünk tendenciaszerű eltéréseket. Az 
1. táblázat mutatja be a számszerű adatokat. Az akusztikai elemzést az utol
sóelőtti szótag magánhangzóján végeztük el, ezeket a táblázat első sorában 
félkövérrel emeltük ki. Természetesen ilyen kevés mondatpár alapján bármi
lyen megállapítás csak a felvetés szintjén fogalmazható meg, ennek ellenére a 
további kutatási irány kijelölésére már ezek az adatok is alkalmasak.

Mindhárom vizsgált kérdés nagyobb artikulációs tempóval realizálódott, 
mint az azonos szerkezetű állítások. Ez önmagában lehet pusztán a bemondó 
egyéni beszédsajátossága vagy a felvétel tényéből adódó jellemző, a tempó
különbséggel együtt ugyanakkor az is látható, hogy a kérdő magbeli magán
hangzó -  ha csak kismértékben is -  hosszabban realizálódott, mint a kijelentő 
mondatbeli megfelelője. Tehát a magánhangzó a tempógyorsulás ellenére 
nyúlik meg, ami jelölt pozícióra utal. Különösen az egy szótagú kérdésben 
tűnik markánsnak ez az eltérés.

A formánsszerkezet paraméterei közül az állításokban és a kérdésekben 
egymásnak megfeleltethető formánsközépértékek (Fi_4) és a sávszélességada-
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tok eltérései nem rendeződnek egységes mintázatba. A formánsmene-
tek vizsgálata ugyanakkor több jellegzetes különbséget is kimutatott. Az 
egyes formánsok ffekvencia-középértékeit független kétmintás t-próbával ve
tettük össze. A táblázatban a p  értékek az egyes állítások és kérdések magán- 
hangzóformánsainak statisztikai elemzési eredményeit mutatják (pfi-f4)• Fél
kövérrel emeltük ki a szignifikáns eltérést mutató eredményeket. Ezek közül 
szürke cellákban láthatók azok, amelyeknek az esetében a különbség hátteré
ben az áll, hogy a kérdő mondat magánhangzójának a formánsa magasabban 
jelentkezik, mint a kijelentő mondaté.

1. táblázat: A 70%-nál nagyobb arányban azonosított suttogott mondatok 
akusztikai paraméterei

M ondat
Csak akkor kell 
menned, ha te is 

akarod
Találkoztak Angé

lával Zöld

M odalitás kijelentő kérdő kijelentő kérdő kijelentő kérdő
Felism erés (% ) 86 84 96 92 90 76
A rtikulációs tem pó  
(hang/s) 11,4 14,1 11,4 13,6 5,8 6,4

Időtartam  (m s) 61 67 100 106 189 226
F, (H z) 804 798 921 1084 759 574

'© W> B , (H z) 177 522 478 421 534 511
« __________ En 0,316 0,000

= 5a  & F2 (H z) 1350 1306 1426 1751 1638 1639
g s B 2 (H z) 229 675 421 530 478 591
© »S 0£ PF2 0,583 0,000 0,321
“ 03 BÄ •*- F3 (H z) 2528 3089 2650 3068 2486 2566
g NC » B , (H z) 223 394 393 534 506 506
5© j- 
"O © PF3
4ä 2 F4 (H z) 3802 3910 4205 4038 3998 3776
<  2 B 4 (H z) 428 380 798 740 384 384

P F 4 0,267 0,081 0,000

A formánsmenetek alakulását tekintve minden mondatpárban találunk jel
legzetes eltéréseket: az első kérdő mondatban az F3, a másodikban az első há
rom formáns, a harmadikban pedig az Fi, az F3 és az F4 mutat szignifikáns el
térést a kijelentőhöz képest. Ezek közül öt esetben a kérdő mondatbeli for
máns magasabban fut, mint a kijelentőbeli, és az F3 az, amelyik mindhárom 
kérdésben így realizálódik. A Találkoztak Angélával mondatok utolsóelőtti 
szótagbeli á magánhangzójának első három formánsának alakulását mutatja a
3. ábra.

Ellenőrzésképpen megvizsgáltunk egy olyan mondatpárt is, amelynek a 
kérdő változatát jóval 50% alatt azonosították kérdő modalitásának a hallga
tók. Az Igen? közlés felismerése 28%-os volt, míg az állító párjáé 96%-os.
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Az akusztikai paramétereit tekintve azonban nagyon hasonló a fent bemuta
tottakhoz. Az artikulációs tempó itt is a kérdésben gyorsabb (a két érték 11,2 
és 13,0 hang/s), az e hang időtartambeli különbsége (a fenti hosszabb monda
tokéhoz hasonlóan) minimális (94 és 97 ms). A formánsmenetek különbsége 
statisztikailag szignifikáns az Ft, Fj és F4 esetében (éppen úgy, mint a fenti 
egy szótagú mondatnál), és mindegyikre jellemző, hogy a kérdésbeli formáns 
magasabb frekvencián realizálódik, mint a kijelentésbeli. Mindez azt jelenti, 
hogy ezek az akusztikai paraméterek -  bár nagy valószínűséggel felelősek a 
kérdő modalitás kifejezéséért a suttogott beszédben -  önmagukban nem ele
gendőek ahhoz, hogy a modalitás egyértelműen azonosítható legyen.

“  "kijelentő FI ™ “ kérdő FI * kijelentő F2
----kérdő F 2 ----kijelentő F3-----kérdő F3

Mérési pontok — idő

3. ábra
Az utolsóelőtti szótagi magánhangzó első három formánsának alakulása a 

Találkoztak Angélával kijelentő és kérdő változatában

3. Nyelőcsőbeszéddel létrehozott kérdések
A nyelőcsöbeszéd esetében közel 15%-os eltérés tapasztalható az állítások 

és a kérdések felismerésének sikeressége között: az előbbit átlagosan 98,8%- 
ban (SD = 1,8%), az utóbbit 84,0%-osan (SD = 20,2%) azonosították a hall
gatók. A 4. ábra jól mutatja a szóródásbeli eltérést is.

Nyelőcsőbeszéd révén ugyan zönge nem állítható elő, a jó technika megfe
lelő automatizálásával mégis jó minőségű és érthetőségű beszéd hozható létre 
(vö. Balázs-Gósy-Szabó 1996, Markó-Gráczi 2007), amelynek vannak töb- 
bé-kevésbé a periodikushoz közelítő részei. Ennek köszönhetően az akuszti
kai elemző szoftver megfelelő beállításaival a periodikushoz közelebb álló 
szakaszokon „dallamgörbe” jelenik meg a regisztrátumon (vö. Markó-Gráczi 
megjelenőben). Ezért a három magas felismerési arányszámú mondatpár 
akusztikai elemzését előbb a „dallam” szempontjából végeztük el. Azt talál-
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tűk, hogy mindegyik közlés esetében olyan mértékű a nyelőcsőgerjesztés pe
riodicitása, amely alapján auditiven és a szoftver által megjelenítve vizuálisan 
is valóban dallam észlelhető (vő. 5. ábra).

4. ábra
A modalitás felismerésének sikeressége a nyelőcsőbeszéddel létrehozott 

mondatok esetében (szóródás és médián)

A Rendben van közlés nyelőcsőbeszéddel létrehozott 
kijelentő (balra) és kérdő (jobbra) változata: 

rezgéskép és periódusok (fent), valamint dallamgörbe (lent)

Ezeknek a megvalósulásoknak az esetében tehát nincs szükség kiegészítő 
akusztikai információkra, a begyakorlott nyelőcsőtechnika önmagában képes 
a normál zöngéhez hasonló hanglejtésmintázat előállítására. Ettől az ered
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ménytől függetlenül itt is megvizsgáltuk azokat az akusztikai paramétereket, 
amelyek (hipotéziseink és a korábbi szakirodalom alapján) másodlagos észle
lési kulcsként funkcionálhatnak. Az eredményeket a 2. táblázat foglalja össze. 
A kérdő mag eltolódása figyelhető meg a Könnyű Katát táncba vinni? mon
datban, azaz a hangsúly realizációja -  akárcsak a normál fonáció esetében -  
befolyásolja a dallamstruktúrát.

2. táblázat: A 70%-nál nagyobb arányban azonosított, nyelőcsőbeszéddel 
létrehozott mondatok akusztikai paraméterei

M ondat A piros toll Danié Könnyű Katát 
táncba vinni Rendben van

M odalitás kijelentő kérdő kijelentő kérdő kijelentő kérdő
Felism erés ( % ) 98 72 100 98 100 98
A rtikulációs tempó 
(hang/s)

12,4 10,0 11,5 12,0 11,7 12,7

Időtartam (ms) 106 99 92 79 111 99
2  'o ’ F, (Hz) 410 313 597 364 413 369
— N
'O W) Bi (Hz) 119 41 362 321 323 154

« P f i 0,000 0,017 0,592
a = F2 (H z) 2138 2168 1460 1560 1566 1528
cL
E 2 B; (Hz) 163 99 196 267 703 47

PF2 0,186 0,157 0,619
5/5 « F j  (Hz) 3254 2869 2422 2805 2763 2762
c  NC t* B, (Hz) 1289 639 1112 248 646 259
■o S P f ) 0,000 0.050 0,982
■fc s F4 (H z) 4080 3645 3852 4319 3996 4012
— c
<  2 B4 (H z) 596 453 234 2442 701 357

_______________ Eel 0,092 0.012 0,896

A kijelentő és kérdő mondatok artikulációs tempójának eltérései nem mu
tatnak szabályosságot. A továbbiakban ezúttal is a dallamcsúcsot hordozó szó
tag magánhangzójának időtartamát és formánsstruktúráját elemeztük. A kérdé
sekben a magánhangzó valamivel rövidebb (azaz éppen ellenkező tendencia 
látszik, mint a suttogásnál). A formánsközépértékek és a sávszélességadatok 
itt sem térnek el valamely modalitás irányában következetesen. A formáns- 
menetek statisztikai elemzése (független kétmintás /-próba) 12-ből 5 esetben 
adott szignifikáns eredményt (ezeket félkövérrel jelöltük), ugyanakkor csak a 
második mondat 3. és 4. formánsa tér el a kijelentésben és a kérdésben oly 
módon, hogy a kérdő mondatbeli formánsmenet magasabban fut, mint a kije
lentésbeli.

A különböző gerjesztéssel létrehozott kérdések összehasonlítása
Mindegyik kérdéstípus percepciós eredményeit a szabályos kérdő intoná

cióval realizálódó, érzelemmentes spontán eldöntendő kérdések felismerési
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adataival vetjük össze. Ez az érték 98,8% (94 és 100% között szóródik mon
datonként, 17 kérdés esetében).

A vizsgált (nem -  szokásos -  zöngével realizálódó) kérdőmondat-típusok 
közül a suttogással létrehozottak bizonyultak a legnehezebben azonosítha- 
tóknak. Míg a zöngés fonációval létrehozott semleges kérdések felismerési 
átlaga 98,8%, és a szórás igen alacsony (SD = 1,9%), addig a suttogott kérdé
sek felismerése átlagosan 73,0%, és a szórásérték magas (SD = 29,5%). Volt 
olyan suttogott kérdés, amelynek a modalitását mindössze 14%-ban azonosí
tották helyesen az adatközlők -  vö. 6. ábra. A nyelőcsőtechnikával előállított 
kérdések felismerési átlaga 84,0% (SD = 20,2%) volt, itt a legrosszabb ered
mény 54%. * 6

o -

Normál zönge Érdes zönge Suttogás Nyelőcsőbeszéd 
Beszédmód

6. ábra
A különböző gerjesztéssel létrehozott kérdések percepciós eredményei 

(szóródás és médián)

Az egytényezős varianciaanalízis szignifikáns eltérést mutatott ki a csopor
tok között [F(3, 37) = 6,806, p = 0,001 ]. A post hoc próba a suttogott kérdé
seknek a normál szabályos kérdő mondatoktól (p = 0,001) és az érdes zöngé
vel realizálódókétól (p  = 0,004) való eltérését jelezte szignifikánsnak.

Következtetések
A percepciós tesztek eredményei alapján képet kaphattunk arról, hogy a 

magyar eldöntendő kérdő mondat különböző -  normál zöngés, glottalizált, 
suttogott és nyelőcsőbeszéddel létrehozott -  megvalósulásait (kontextustól 
függetlenül, azaz egyéb háttér-információ nélkül) milyen arányban azonosít
ják ép halló fiatal felnőttek kísérleti szituációban. Ez természetesen nem je
lenti azt, hogy például társalgási helyzetben, ahol a helyzet és a szövegkor-
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nyezet segíti a feldolgozást, hasonló eredményeket kapnánk. A vizsgálatunk 
arra irányult, hogy a rendelkezésre álló, kizárólag akusztikai információ 
mennyire teszi lehetővé a modalitásazonosítást, illetve (ahol és amennyire le
hetett) megkíséreltük meghatározni azokat az akusztikai paramétereket, ame
lyek a kérdő funkció kifejezéséért (mint másodlagos kulcsok) felelősek le
hetnek.

A zönge érdessé válása nem befolyásolta a kérdő mondat felismerését, 
ugyanakkor a vizsgált mondatok kis száma és az akusztikai elemzés hiánya 
miatt csak óvatos következtetések fogalmazhatók meg. Valószínűsíthetjük, 
hogy az érdes zönge jellegében megtartja a dallamérzetet, és a hangmagasság 
változását annak ellenére észleljük, hogy akusztikai elemzéssel nem mutatha
tó ki. Ennek ellenőrzésére további kísérlet(ek)re van szükség, méghozzá a kí
sérleti technika nagymértékű megújításával: beszédtechnológiái módszerek 
bevonása, azaz az érdes zöngének szintézis útján történő előállítása (vö. 
Böhm et al. 2008) lehetővé tenné az állítás és a kérdések összehasonlítását.

A suttogás és a nyelőcsőbeszéd összevetésében jelentős különbségnek tart
juk, hogy míg az előbbiben a kijelentések és a kérdések felismerése között 
nem volt szignifikáns eltérés, addig az utóbbiban igen. Vagyis míg a suttogás 
esetén ugyanolyan arányban fordult elő, hogy a hallgatók kérdésnek észlelték 
az állítást, mint fordítva, a nyelőcsőbeszédben erre alig volt példa. Ez többfé
leképpen is magyarázható. A suttogásban az akusztikai szerkezet információ- 
vesztesége olyan nagy mértékű, hogy a hallgató nagyobb energiával mozgó
sítja az intuícióját, és az észlelése olyan paramétereket is kulcsként hasznosít, 
amelyeket zöngés fonációval létrehozott hangsor feldolgozása esetén figyel
men kívül hagyna. Ezt a hatást a kísérleti helyzet fel is erősítheti. Az is felme
rülhet, hogy a bemondó a hangfelvétel minősége érdekében kifejezőbben ar
tikulál, így a szakaszvégek is „feszesebben” hangzanak, amely tulajdonságot 
a hallgató tudat alatt a kérdésjelleghez asszociálja.

A suttogásban a kérdő magnak megfelelő magánhangzó a vizsgált kérdé
sekben valamivel hosszabb időtartamban realizálódott, mint a kijelentések
ben, miközben a kérdés artikulációs tempója nagyobb volt. A nyelőcsőbe
szédben ilyen tendenciát nem láttunk, a magánhangzók a kérdésekben inkább 
rövidebben realizálódtak, a tempó pedig mondatpáronként eltérően alakult. 
Ez alapján lehetséges, hogy az időzítési viszonyok a bemondók beszédsajá
tosságaira vezethetők vissza, de az is, hogy a fonációs mód különbsége teste
sül meg az eltérésekben. További -  több beszélővel rögzített mondatokon 
végzett -  vizsgálat adhat választ a felmerült kérdésekre.

A suttogott kérdések kitüntetett magánhangzójának harmadik formánsa 
mindhárom vizsgált (nagy arányban azonosított) közlésben magasabb frek
vencián realizálódott, mint a kijelentő mondatbeli párjáé, ugyanakkor az el
lenpróba (egy kis arányban azonosított kérdés vizsgálata) cáfolta, hogy az F3 
alakulása elegendő lenne a modalitás biztos felismeréséhez.
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Mindhárom, nagy arányban felismert, nyelőcsőbeszéddel létrehozott kér
dés dallamérzetet idézett elő a hallgatók percepciójában (az elemző szoftver 
érzékenységének növelésével a hanglejtésgörbe a regisztrátumokon is megje
leníthető). Emellett a vizsgált szegmentális szerkezeti jellemzők kevesebb 
szabályos eltérést mutattak, mint a suttogott mondatokban. Felvetődik, hogy 
a szegmentális szerkezetben megjelenik egyfajta többlet jelöltség akkor, ami
kor dallam vagy a zöngét helyettesítő alaphang hiányában a kérdő funkció ki
fejezése nem lehetséges a szupraszegmentális szinten.

Az eredmények alapján egyértelműnek látszik, hogy (a fonetikai jellemzők 
közül) nem kizárólagosan a kérdő dallam (amely a hangszalagrezgés adott 
szabályok szerint történő frekvenciaváltozásában ragadható meg) határozza 
meg az eldöntendő kérdés kifejeződését. A nyelőcsőbeszéddel létrehozott 
kérdések nagyarányú azonosítása azt igazolja, hogy a hangszalagok tevé
kenysége helyettesíthető, és ezzel a technikával a beszéddallam jó minőségű 
„imitálására” van lehetőség. Nemcsak az észlelés számára megragadható, ha
nem objektív elemző eszközzel is kimutatható ez a moduláció, ami azt jelen
ti, hogy bármilyen, a periodikushoz közelítő rezgés -  még ha a zönge 
kváziperiodicitásától távol áll is -  alkalmas arra, hogy nyelvi funkciókat fe
jezzen ki.

Az érdes zönge esetében ugyancsak dallamot észlel a feldolgozó rendszer 
-  sőt a kérdésazonosítás sikeressége a normál zöngével előállított közléseké
vel megegyező volt. Itt is arról van szó, hogy a zönge rezgése irreguláris, ezt 
az eltérést azonban az akusztikai elemző szoftver oly mértékűnek detektálta, 
hogy nem volt kimutatható periódus a glottalizált szakaszban. Az érdes zönge 
percepciója még feltáratlan (vö. Bőhm et al. 2008), de a nagyarányú modali
tásfelismerés arra enged következtetni, hogy a dallamérzet megmarad annak 
ellenére, hogy a fonáció aperiodikus akusztikai eredményt hoz létre.

A suttogás akusztikai szerkezetét és percepcióját már több tanulmányban 
vizsgálták (a magyarra lásd Fónagy 1968; Gósy 2002; Gráczi 2005, 2006 
stb.), és néhányuk a nyelvi funkciók kifejezésére is irányult. Az itt vizsgált 
beszéd/fonációs módok közül a suttogott kérdés észlelése volt a legnehezebb, 
ami azzal függhet össze, hogy a dallamérzet kiváltása itt lényegében a 
szegmentális szerkezet feladata, miközben a fonáció jellege miatt már nagy
fokú információhiány jelentkezik az akusztikai szerkezetben. Mégis 70% fö
lötti a modalitás felismerése, tehát a szegmentális szerkezet az esetek na
gyobb részében képes átvállalni ezt a funkciót.

Az adatok alapján felvetődik, hogy a magyar eldöntendő kérdő mondat 
formai jellemzőit a percepciós fonetika nézőpontja felől volna érdemes meg
közelíteni. Ekképpen a vizsgált beszédmódok közös jegyét úgy határozhatjuk 
meg, hogy az adott közlésben a kérdésre jellemző moduláció észlelhető. En
nek a perceptuális élménynek a hátterében a fonációs módtól függően eltérő 
artikulációs gesztusok és akusztikai (szupraszegmentális és szegmentális!) 
paraméterek állhatnak. Ugyan az akusztikai kulcsok pontos és biztos mégha-
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tározása további vizsgálatokat igényel, az elvégzett kísérletek alapján több 
olyan kérdés és hipotézis is megfogalmazódott, amelyek kijelölik a kutatás 
folytatásának irányát.
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