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STIGMATIZÁLT HANGLEJTÉSFORMA 
A SPONTÁN BESZÉDBEN

Markó Alexandra

Bevezetés
A nyelvi viselkedés rendszeresen válik bíráló megjegyzések célpontjává. 

A magyar beszéd hangtani, s ezen belül szupraszegmentális sajátosságai kö
zül ugyanakkor viszonylag kevés olyan van, amellyel kapcsolatban gyakoriak 
a kritikák, bizonyos formák helytelennek/rossznak minősítése. Ebben a tekin
tetben a leggyakrabban azt a jelenséget minősítik és kommentálják a véle
ményformálók, amelyet úgy írnak körül, hogy a beszélő „a mondat végén 
felviszi a hangsúlyt”. Ez a közbeszédbeli állítás általában a spontán beszédre 
vonatkozik, és a záró dallamszakasz emelkedő/szökő voltára utal (valójában 
tehát nem a hangtani értelemben használatos hangsúly-ként értelmezhető -  
függetlenül attól, hogy a hangsúlyérzetet befolyásolja az alaphangmagasság 
realizációja).

A fenti jelenség erősen stigmatizált a közbeszédben. Ennek nyomait a vir
tuális forrásokból nagy számban adatolhatjuk -  néhány példa az internetről 
(blogokból, fórumhozzászólásokból): „sajnos [...] valóban magyartalanul 
mondja a szöveget [...], a mondat végén felviszi a hangot, ahelyett, hogy le
vinné”; „szerintem is borzasztó [. . .], állandóan felviszi a hangsúlyt a mondat 
végén”; „ellentmond a magyar nyelv helyes hangsúlyozásának, ha valaki a 
mondat végén felviszi a hangsúlyt, ezért nagyon zavaró azok számára, akik
nek még fontos a helyes magyar beszéd”.

Ugyancsak gyakori, hogy ezt a beszédsajátosságot beszélői csoportokhoz 
kötik. Jellemzően a nők beszédével kapcsolatosan hangzik el ez a bíráló meg
jegyzés (a fenti, internetről származó példák mind nők beszédét minősítik). 
Egy rögtönzött (interneten közzétett kérdőívvel végzett) közvélemény-kuta
tásban 20 adatközlő (10 férfi, 10 nő, értelmiségiek, különböző végzettségűek 
és foglalkozásúak; az életkoruk 24 és 64 év között szóródott, átlaga 29,5 év) 
közül 12 szerint a nőkre jellemző(bb), hogy „a mondat végén felviszik a 
hangsúlyt”, a többiek szerint mindkét nemre vagy egyikre se jellemző, illetve 
volt, aki nem válaszolt; de egyetlen olyan válasz sem érkezett, amely szerint 
a férfiakra lenne jellemzőbb ez a dallamhasználati mód.

Természetesen a nyelvészeti, hangtani szakirodalomban is megjelennek a 
közlés végi dallamemelésre vonatkozó (néha minősítő, máshol csak konstatá
ló) megjegyzések. A magyar köznyelvi beszéddallam vizsgálatában hosszú 
ideig uralkodó volt a felolvasott (esetleg eljátszott) mondatok és szövegek
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elemzése, ezek mellett azonban a 20. század eleje óta több közlemény látott 
napvilágot a spontán beszéd hanglejtéséről. Mintegy az ezredfordulóig a hal
lási alapú leírások voltak a jellemzők, ez után egyre nagyobb számban jelen
tek meg objektív műszeres vizsgálatok eredményei is. A következőkben a 
magyar (főként) spontán beszéd dallamát vizsgáló fontosabb munkákat te
kintjük át, kiemelve azokat az állításokat, amelyek akár a hivatkozott jelen
séggel, akár a női-férfi dallamhasználat különbségével foglalkoznak. A be
mutatás sorrendje alapvetően kronologikus, de a tematikusán érintkező forrá
sokat egy helyen tárgyaljuk az esetleges időbeli távolság ellenére.

A hatvanas évek a magyar szupraszegmentális fonetika és ezen belül a dal
lamvizsgálatok fellendülésének időszaka. Az évtized elején jelent meg Elekfi 
László munkája (Vizsgálatok a hanglejtés megfigyelésének módjaihoz, 
1962), amely bizonyos értelemben módszertani kézikönyv a hanglejtésvizs
gálatokhoz. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy az ugyancsak ekkor megje
lent kétkötetes akadémiai leíró nyelvtan (Tompa szerk. 1961-1962) a gram
matika szerves részeként tárgyalja a szupraszegmentumok (hangsúly, hang
lejtés, szünet) nyelvileg funkciós formáit (az e tárgyú fejezetek Deme László 
munkái). A hanglejtés elemzésében, minősítésében elterjedné válik az a mód
szer, hogy a frekvenciaváltozás iránya és meredeksége alapján ötféle hanglej
tésformát különböztetnek meg: eső, ereszkedő, lebegő, emelkedő, szökő (vő. 
pl. Deme 1962) -  elsősorban percepciós alapon.

Fónagy Iván és Magdics Klára munkája A magyar beszéd dallama (1967) 
című (hallási alapú elemzésekre épülő) monográfia, amely többek között 
spontánbeszéd-adatokat is tartalmaz (bár ezek nem mindig különülnek el 
egyértelműen az „eljátszott” mintáktól). A szerzők elsőként vetik fel, hogy 
vannak „nőies” és „férfias” dallamformák: percepciós tesztek alapján „női- 
es”-nek minősítették a szökőzárral (tere vagy kvart fellépéssel) végződő kije
lentő mondatokat és a magas szinten hullámzó (ereszkedő-emelkedö) felkiál
tó mondatokat. A Fónagy(ék)-féle elkülönítésben nincs értékítélet, ezeket a 
nemek szerint eltérő formákat semlegesnek tartják.

A magyar szakirodalomban a spontán beszéd akusztikus jellemzőiről 
Wacha Imre közölt először átfogó leírást (1974). Elekfi és Wacha közösen írt 
monográfiája (é. n. [2003]) ugyancsak tartalmaz a spontán beszédről szóló fe
jezetet. A spontán beszéd dallamstruktúrájára vonatkozó hallásalapú elemzé
sek jellemző jegynek találják a „befejezetlenséget jelölő gyakori szökőzáras 
formák”-at, de ezeket nem kötik a beszélő neméhez (vő. Wacha 1999, Elek- 
fi-Wacha é. n. [2003]).

A Nyelvművelő kézikönyv jelentős terjedelmet szentel a hanglejtésbeli hi
báknak (E[lekfi] 1983), amelyek között megemlíti a glottalizáció jelenségét 
(amikor a beszélő „hangja kellemetlen nyekergésfélébe vész el” -  i. m. 774) 
és a szakasz végi dallamemelést, amelyet „éneklő”, „pesties” stb. beszédnek 
is nevez (i. m. 775). Boros Rezső (1971) és mások ugyancsak hibáztatják ezt 
a „pesties”-nek nevezett dallamformát (a további forrásokra vő. Gósy 1993).
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Az eddig áttekintett közlemények többnyire általános megállapításokat fo
galmaznak meg a spontán beszéd dallamáról. A beszéddallam kísérleti vizs
gálatán (is) alapuló források nagyobbik része nem a spontán beszédet, hanem 
felolvasott, elicitált mondatokat, szövegeket állítanak a kutatás fókuszába. 
A mondatfajták és beszédaktusok szupraszegmentális leírása több tanulmány 
tárgya volt (pl. Bolla 1992, Olaszy 1995, Gósy 2000), különösen a kérdő 
mondatformákkal kapcsolatos tanulmányok készültek nagy számban (Gósy 
1993, Olaszy 2002, Varga 2002a). Fonológiai keretben született meg Hunya
di (2002) és Varga (2002b) összefoglaló monográfiája.

Ezzel szemben a spontán beszéd dallamára (is) irányuló (kevésnek mond
ható) eddigi műszeres, korpuszalapú vizsgálatok konkrét kérdésekből-hipoté- 
zisekből indul ki, így a tanulmányok a spontán beszéd hanglejtésének egy- 
egy sajátos vonatkozását tárgyalják. Gósy Mária (2003) az ún. virtuális mon
datok szerepét vizsgálja a spontán beszéd percepciójában, s a szerző számot 
ad a hanglejtés megvalósulásának sajátosságairól is. A virtuális mondatok 
műfajfüggő akusztikai és percepciós jellemzőit elemezte Váradi (2008), és 
azt találta, hogy a narratív és leíró szövegekben eltérő a prozódiai határjelzés. 
Mindkét kutatásban nagy számban adatoltak a virtuális mondatok végén 
emelkedő dallammenetet (csak női adatközlőtől származó szövegek alapján, 
de nem merült fel a nemi különbség kérdése).

Közel kétszáz spontán kérdő megnyilatkozás elemzésének eredményei 
alapján megállapítottuk, hogy ezek sokszínűbbek, mint amilyennek a felolva
sott, elicitált vagy eljátszott mintapéldáik alapján a szakirodalom bemutatja 
őket. A változatosság elsősorban az F0 modulációjának lehetőségeiben, más
részt pedig a hangköz értékeiben mutatkozik meg (Markó 2007).

Felolvasott és spontán szövegek dallami realizációnak összevetését végezte 
el Beke (2008), a teljes közlés hanglejtését vizsgálta, általánosító célzattal, 
így a szakasz végi dallami sajátosságokról nem közöl adatokat.

Négy beszélő (két férfi, két nő) különböző műfajú spontánbeszéd-produk- 
cióiban (monologikus, dialogikus helyzet, képsorozat leírása) a közlés végi 
dallamrealizációk között eltérő arányban adatoltunk emelkedő/szökő változa
tokat: a legritkábban a társalgásban, a leggyakrabban (a legnagyobb kognitív 
erőfeszitést követelő) képleírásban. Az adatközlők kis száma miatt az egyéni 
különbségek felülmúlták a nemek szerinti eltéréseket, de az auditív és vizuá
lis elemzés együttese alapján a nőknél gyakrabban tapasztaltunk szökőzárt, 
mint a férfiaknál (Markó 2007-2008).

Összegezve a szakirodalombeli megállapításokat: a spontán beszéd dallami 
sajátosságai között a legtöbb forrás megemlíti a szakasz/szólam/mondat végi 
frekvencianövekedést. A szubjektív vizsgálatok körében ezt a jelenséget 
gyakran szűkebb tartalmú terminussal, szökőzár-ként illetik, azaz nem pusz
tán növekedő, hanem meredeken (rövid idő alatt nagymértékben) emelkedő 
frekvenciáról beszélnek. A nyelvművelő szándékú munkák hibáztatják ezt a
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formát. Bizonyos források (akárcsak a közvélekedés) különösen gyakorinak 
tartják a nők beszédében.

Ezek a tapasztalatok motiválták a jelen, korpuszalapú kutatást, amelyben a 
megnyilatkozás végi frekvencianövekedéssel kapcsolatban három kérdésre 
keressük a választ: 1. Valójában (objektíve) mennyire gyakori az emelke- 
dő/szökő dallamzár a spontán beszédben? 2. Igazolható-e a szökőzárként való 
gyakori megjelenés, azaz valóban meredeken emelkedő dallamformák reali- 
zálódnak-e a megnyilatkozások végén? 3. Jellemzőbb-e a nők beszédére akár 
az emelkedő, akár a szökő zárlat?

A kutatás akusztikai elemzések és percepciós ellenőrző tesztek sorozatából 
állt. Arra törekedtünk, hogy ne egyszemélyi szubjektív ítéletek, hanem vali- 
dált adatok alapján adjunk választ a megfogalmazott kérdésekre.

Kísérleti személyek, anyag és módszer
A vizsgálat anyagát az ún. BEA magyar beszélt nyelvi adatbázisból válo

gattuk. (Az adatbázis az MTA Nyelvtudományi Intézetének Fonetikai Osztá
lyán készül, jellemzőiről lásd Gósy 2008.) A beszélőket úgy választottuk ki, 
hogy három, jól elkülöníthető korosztályt reprezentáljanak, egyenlő nemi 
arányban. A különböző végzettségű beszélőket koronként és nemenként il
lesztettük, arra ügyeltünk, hogy ún. hivatásos vagy vélhetően tudatos beszélő 
(pl. tanár, nyelvész, színművész) ne legyen a kiválasztott adatközlők között. 
Mindezen paraméterek alapján az adatbázisból 12 beszélő (három korosz
tályból 2-2 nő és férfi) hanganyaga bizonyult alkalmasnak a vizsgálatra (a vá
logatás időpontjában). A fiatal beszélők életkora 20-22 év, a középkorúaké 
39-45 év, az idősebbeké pedig 57-64 év között szóródik.

Minden beszélőtől kiválasztottunk egy körülbelül 4 perces interjúrészletet, 
amelyben főleg magukról (munkájukról, hobbijukról) beszélnek, valamint 
egy mintegy 2 perces felolvasást, amely egy (a cím nélkül) 12 mondatot tar
talmazó ismeretterjesztő szöveg meghangosítása. A spontán szövegrésziete
ket lejegyeztük, majd mindegyiket lej átszőttük öt-öt, a kutatás célját nem is
merő személynek. A minősítésben 28 nyelvész és (elsősorban magyar sza
kos) bölcsészhallgató vett részt, életkoruk 18-35 év között szóródott. Az volt 
a feladatuk, hogy jelöljék a központozás nélkül lejegyzett szövegben a meg
nyilatkozások végét (a módszerre lásd Gósy virtuálismondat-kísérletét, 
2003). Egy-egy minősítőnek 1-5 szöveget játszottunk le, számítógépről, ak
tív hangfal segítségével -  egyenként és csoportosan is végeztünk tesztelést. 
Azokat a szöveghelyeket vettük tekintetbe a további vizsgálatban, amelyek
nek az esetében ötből legalább négyen megnyilatkozásvéget jelöltek; illetőleg 
automatikusan megnyilatkozásvégként kezeltük a beszédlépéseket1 záró köz
léseket (amelyek után megszólalt az interjúkészítő).

1. Társalgási egység, forduló („tűm”): egy beszélő által egyben elmondott szöveg- 
egység.
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Mind a spontán, mind a felolvasott szövegben megvizsgáltuk a megnyilat
kozásokat záró intonációs egységeket a Praat 5.0 (Boersma-Weenink 1998) 
segítségével a zöngeminőség és a frekvenciaváltozás tekintetében. A hangsza
lagműködést vizuális és auditív jellemzők együttese alapján minősítettük 
normálnak (modal), illetve glottalizáltnak (creaky). Glottalizáltnak tekintettük 
azt a szakaszt, amelyben a dallamgörbe eltorzul (megszakad, vagy jelentősen a 
beszélő jellemző hangterjedelme alá csökken), és a periódusok láthatóan meg
ritkulnak, miközben hallhatóan megváltozik a hangszínezet (a glottalizáció vi
zuális megjelenésére lásd Bőhm-Ujváry 2008: 108-109, 1. és 2. ábra).

Csak a normál (kvázireguláris) hangszalagrezgéssel megvalósuló megnyi
latkozásvégek alaphangmagasságát adatoltuk. A hanglejtésben jelentkező 
utolsó töréspontnál és a közlés végén megmértük a frekvenciát, valamint 
megmértük ennek a szakasznak az időtartamát. Arra vonatkozóan, hogy az 
alapfrekvencia-változás objektiven hogyan adatolható, több módszert is talá
lunk a szakirodalomban.

Fónagy és Magdics (1967) zenei hangközöknek feleltetik meg a beszédbeli 
frekvenciaváltozások mértékét. A zenei hangközök a frekvenciaértékek ará
nyát adják meg -  például a kvint hangköz esetében a frekvenciaértékek 2 : 3 
arányban viszonyulnak egymáshoz, így a hangköz megadható a két érték há
nyadosaként: 1,5. Ugyanígy a kis tere 1,2, az oktáv hangköz 2,0 stb. Ezt a 
módszert némi módosítással úgy alkalmaztuk, hogy mindig a Hz-ben meg
adott záró és kezdő frekvenciaérték hányadosaként határoztuk meg a megnyi
latkozás végi intonációs egység hangközét: záró érték/kezdő érték. Ezáltal a 
hányados az alaphangmagasság-változás irányát is jelzi: ha az értéke 1,00-nél 
nagyobb, a hanglejtés emelkedő jellegű, ha az érték 1,00-nél kisebb, ereszke
dő típusú a hanglejtés. Például: ha a frekvencia az utolsó szakaszban 199-ről 
228 Hz-re emelkedik, a két érték hányadosa (228/199), azaz a hangköz 1,15; 
ha 264 Hz-ről 186-ra csökken az alapfrekvencia, a hangköz 186/264 = 0,70. 
Ezzel a mérési módszerrel tehát csak 1,00 hangközérték esetében minősitet- 
tük lebegőnek a záró intonációs egységet, szemben más irodalmi forrásokkal 
(Kassai 1998: 213 alapján -  az alaphangmagasságtól függően -  nagyjából 
10%-nál kisebb frekvenciaeltérés esetén a dallam változatlannak minősül). 
Ez, a frekvenciaértékek arányát megállapító számítási mód a frekvenciaválto
zás időtartamára nincs tekintettel.

Egy másik számítási módszert sugall Gósy (1989) vizsgálata, amelyben a 
dallam lefutását az időegység alatt lezajlott frekvenciaváltozással összhang
ban minősítették az adatközlők. Ez alapján kiszámítottuk tehát, hogy az egyes 
megnyilatkozásvégek esetében milyen relatív frekvenciakülönbség mutatható 
ki, azaz a maximális és a minimális frekvenciaérték (Hz) különbségét elosz
tottuk a közlésrészlet másodpercben mért időtartamával. Az így kapott érté
kek két példán illusztrálva ekképpen értendők: Ha a frekvencia és az időtar
tam hányadosa 100, az olyan realizációra vonatkozhat, amelyben 500 ms alatt 
200 Hz-ről 250 Hz-re 50 Hz-nyi növekedés történt (50 Hz/0,5 s = 100). Ha a
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hányados -150, az azt jelentheti, hogy 200 ms alatt 120 Hz-ről 90 Hz-re 30 
Hz-nyit csökkent a frekvencia (-30 Hz/0,2 s = -150). Az előjel tehát azono
síthatóvá teszi a frekvenciaváltozás irányát, illetőleg ha a frekvenciakülönb
ség értéke 0 („tökéletesen lebegő” dallam esetén), a mérőszámként használt 
hányados is 0 lesz.

Hagyományosan a frekvenciaváltozás iránya és meredeksége alapján ötféle 
hanglejtésformát szokás megkülönböztetni: eső, ereszkedő, lebegő, emelke
dő, szökő. Ugyanakkor nincs arra vonatkozó forrás, hogy milyen objektív ér
tékek vagy sávok határolják el egymástól a különböző hanglejtésformákat, 
például milyen hangközértékig tekinthető emelkedőnek a hanglejtés, és hon
nan számítjuk szökőnek. Ily módon ez a minősítés valamilyen mértékig min
denkor szubjektív, különösen mivel általában egy személy percepciós ítéletét 
tükrözi. Gósy Mária az említett kísérletében 100 ms alatt történt 100 Hz-es 
változásig tartotta emelkedőnek/ereszkedőnek a dallamot, ennél nagyobb vál
tozást minősített szökőnek/esőnek -  ahogy fogalmazott -  „önkényesen” 
(1989: 168). Ez az elkülönítés számunkra azonban nem követhető, mert ez 
alapján a korpuszunkban sem szökő, sem eső típusú dallamforma nem jelent
kezik a megnyilatkozások végén. Ahhoz, hogy a szakaszvégi dallamemelésre 
vonatkozó megállapításokat (például a szökőzár gyakoriságáról és nemfüggő 
voltáról) igazolni vagy cáfolni tudjuk, független, valamilyen mértékig 
objektivizálható hanglejtés-minősítésre van szükség.

Erre a célra alkalmaztuk a következő minősítési eljárást. 116 darab normál 
zöngével megvalósult záró szakaszt a szövegkörnyezet nélkül kivágtunk a 
spontánbeszéd-felvételekből. A válogatásban minden beszélő közel azonos 
arányban (9-10 mintával) szerepelt, a női és a férfi adatközlők mintái össze- 
keverten jelentek meg. A közlésrészleteket véletlenszerű sorrendben leját- 
szottuk 10, beszéddel foglalkozó személynek (nyelvész, mérnök), akiket arra 
kértünk, hogy minősítsék azokat eső, ereszkedő, lebegő, emelkedő vagy szö
kő dallamúnak. A hangfelvétel elején 8, különböző beszélőktől származó 
közlésminta hangzott el bemelegítésképpen, így a hallgatóknak volt lehetősé
gük hozzászokni a feladathoz, a beszélők hangjához, és optimalizálhatták a 
lejátszási hangerőt. A bemelegítésben szereplő minták az éles tesztben kü
lönböző helyeken megismétlődtek; a teszt eleji előfordulásokat a kiértékelés
nél természetesen nem vettük figyelembe. A tesztanyagot a hangerő szem
pontjából normalizáltuk, így a különböző beszélőktől származó minták inten
zitása nem tért el egymástól (az intenzitáskülönbség tehát nem befolyásolhat
ta a dallam megítélését). A résztvevők tesztlapot kaptak, amelyen a helyesírá
si formában lejegyzett közlésrészletek szerepeltek egymás alatt, valamint 
mindegyik mellett az ötféle dallamminőségre (eső, ereszkedő, lebegő, emel
kedő, szökő) vonatkozó cella. Azt kértük az adatközlőktől, hogy az észlelt 
dallamtípusnak megfelelő cellába tegyenek ikszet. Az egyes közlésrészletek 
közé 5 másodperces szüneteket iktattunk be, ez alatt kellett a tesztlápon beik
szelni az adott mintára vonatkozó ítéletet. A hanganyag teljes időtartama
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mintegy 13 perc volt, a meghallgatását megismételhették az adatközlők, az 
ítéleteket javíthatták. A további feldolgozásban azokat a megnyilatkozásvé
geket vettük tekintetbe, amelyeknek a hanglejtését legalább az adatközlők 
60%-a azonosan minősítette, és a többi minősítés valamely szomszédos tar
tományba esett. így végül 92 (43 női, 49 férfi beszédből való) részlet adatai 
szolgáltak az objektív hanglejtés-minősítési eljárás kidolgozásához.

Az adatközlőknek az egy adott közlésrészletre adott ítéleteit (eső, ereszke
dő, lebegő, emelkedő, szökő) először a hangközértékre vetítve vizsgáltuk 
meg. Az 1. ábrán láthatjuk, hogy az egyes minősítések között nem mindenhol 
húzhatók meg határok.

Nemek
[jfélfiak
Linók

A dallammenet percepciós minősítése a hangközérték függvényében 
(a 92 sikeresen azonosított szakaszvég alapján)

Bár az egytényezős varianciaanalízis mind a nők, mind a férfiak esetében 
szignifikáns eltérést mutat az egy-egy típusba sorolt dallammenetek között a 
hozzájuk tartozó hangközérték alapján [a nőknél p < 0,001, F(4, 36) = 
18,111; a férfiaknál p  < 0,001, F(4, 36) = 22,081], a Tukey-féle post hoc teszt 
csak az alábbi típusok között adott szignifikáns eredményt. A nőknél: eső vs. 
emelkedő, eső vs. szökő, ereszkedő vs. emelkedő, ereszkedő vs. szökő, lebe
gő vs. emelkedő, lebegő vs. szökő. A férfiaknál: eső vs. lebegő, eső vs. emel
kedő, eső vs. szökő, ereszkedő vs. emelkedő, ereszkedő vs. szökő, lebegő vs. 
emelkedő (az 1. táblázatban sötéttel jelölt cellák). Természetesen ennek hátte
rében állhat az, hogy a meredekség érzete nem pusztán a hangközből, a lezaj
lott frekvenciaváltozásból adódik, hanem nagymértékben befolyásolja az is, 
hogy ez a változás milyen időtartam alatt történt meg.
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1. táblázat: Az észlelt dallamtípusokhoz tartozó hangközértékek eltérése a 
Tukey-féle post hoc teszt alapján

(szignifikanciaértékek 95%-os szinten; a vonal fölött a férfiak, a vonal alatt a nők 
beszédében mért adatok)

nők

Kiszámítottuk tehát, hogy az egyes megnyilatkozásvégek esetében milyen 
relatív frekvenciakülönbség mutatható ki, azaz a maximális és a minimális 
frekvenciaérték (Hz) különbségét elosztottuk a közlésrészlet másodpercben 
mért időtartamával. A 2. ábrán a percepciós minősítések és a frekvenciavál- 
tozás/időtartam értékének összefüggését látjuk. Mindkét nem esetében szigni
fikáns a hanglejtéstípusok közötti variancia az ANOVA szerint: p < 0,001 
[nők: F(4, 39) = 22,577; férfiak: F(4, 43) = 14,381], A Tukey-féle post hoc 
teszt az alábbi vonatkozásokban adott szignifikáns eredményt a nőknél: eső 
vs. emelkedő, eső vs. szökő, ereszkedő vs. emelkedő, ereszkedő vs. szökő, 
lebegő vs. szökő, emelkedő vs. szökő. A férfiaknál: eső vs. emelkedő, eső vs. 
szökő, ereszkedő vs. emelkedő, ereszkedő vs. szökő, lebegő vs. emelkedő, 
lebegő vs. szökő (a 2. táblázatban sötéttel jelölt cellák). A statisztika alapján 
tehát nem különül el markánsan az eső, az ereszkedő és lebegő dallam, illetve 
a nőknél a lebegő és az emelkedő, a férfiaknál pedig az emelkedő és a szökő.
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2. ábra
A dallammenet percepciós minősítése a frekvenciaváltozás/időtartam 

tekintetében (a 92 sikeresen azonosított szakaszvég alapján)

2. táblázat: Az észlelt dallamtípusokhoz tartozó frekvenciaváltozás/időtartam 
értékek eltérése a Tukey-féle post hoc teszt alapján 

(szignifikanciaértékek 95%-os szinten; a vonal fölött a férfiak, a vonal alatt a nők 
beszédében mért adatok)

p = eső eresz
kedő

lebe
gő

emel
kedő szökő

eső 0,624 0,256 0,001 0,000

eresz
kedő 0,383 \ 0,782 0,000 0,000

lebegő 0,065 0,554 0,021 0,001

emel
kedő 0,002 0,012 0,595 0,146

szökő 0,000 0,000 0,000 0,000

nők
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Összegezve a percepciós teszt eredményeinek kétféle módszerrel történt 
kiértékelését: mind az egyszerű hangközszámítás (a legnagyobb és a legki
sebb frekvenciaérték hányadosa), mind a tartamra vetített frekvenciakülönb
ség esetében összesen hat dallamtípuspár különböztethető meg a fenti statisz
tikai elemzéssel (a lehetséges tízből). A két módszer eredménye bizonyos 
mértékben különbözik abban a tekintetben, hogy mely párok adnak ki mar
káns eltérést. A fenti analízis azonban nem ad választ arra kérdésre, hogy a 
szomszédos dallamminőségek hogyan különíthetők el egymástól, azaz hol 
húzódik a határ az emelkedő és szökő, a lebegő és emelkedő stb. dallammi
nőségek között.

A szomszédos dallamminőségek elkülönítéséhez, a köztük lévő matemati
kai határ megállapításához ROC (Receiver Operating Charateristic) analízist 
alkalmaztunk. Az ROC görbe segítségével meghatározhatjuk, hogy egy osz
tályozó rendszerben egy ismertetőjegy milyen átlagos valószínűséggel tud két 
csoportot elkülöníteni a választott küszöbérték megadásától függetlenül 
(Beke megj.). Az analízis azt az eredményt adta, hogy az időtartamra vetített 
frekvenciakülönbség alapján elkülöníthetők a (jelen kutatás kérdésfeltevése 
szempontjából jelentős) lebegő-emelkedő és emelkedő-szökő típusú hanglej
tések, míg a hangközértékek alapján nem. Az ROC analízis eredményeit a
3. táblázat foglalja össze. A határértékekben jelentős különbség látható a ne
mek között, azaz a nők tágabb hangköze a hanglejtésük minősítésében is sze
repet játszik: a frekvenciakülönbség/tartam nagyobb hányadosától minősítik 
a hallgatók emelkedőnek, illetve szökőnek a nők hanglejtését, mint a férfiakét 
(ahogy a 2 . ábra is mutatja).

3. táblázat: A szomszédos dallamminőségek elkülönülése
az ROC analízis alapján

Lebegő-emelkedő 
Nők Férfiak

Emelkedő-szökő 
Nők Férfiak

Az ROC analízis felismerési aránya 77% 89% 81% 85%
Kategóriahatár 33,84 16,70 189,86 127,49[frekvenciakülönbség (Hz)/tartam (s)]

A frekvenciakülönbség/időtartam szerint tehát a vizsgált dallamminősé
gekhez objektív értékskálát tudtunk rendelni, ami lehetővé tette, hogy a ha
gyományos terminusok szerint minősítsük a korpuszban megjelent megnyi
latkozásvégek hanglejtését, és ellenőrizhessük a szakirodalmi állítások he
lyességét.

Az adatok feldolgozása és különböző szempontú összevetése /-próbával és 
egytényezős varianciaanalízissel (95%-os szignifíkanciaszinten) történt az 
SPSS 16.0 verziójával.
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Eredmények
A felolvasások esetében 144 (12 x 12) mondatból 141 volt elemzésre al

kalmas, a kihagyott három esetben tévesztett a felolvasó, ezért spontán szö
veget szúrt be, vagy elnevette magát. A spontán szövegekben a tesztelők 
egybehangzó ítélete és a beszédlépésváltások figyelembevétele alapján 245 
megnyilatkozás volt azonosítható (szövegenként 12-34, beszélőnként átlago
san mintegy 2 0 ), ezek közül 231 esetben volt vizsgálható az alapfrekvencia 
(egyszerre beszélés, nevetés, torokköszörülés miatt zártuk ki a többi megnyi
latkozásvéget).

A zöngeminőség vizsgálata azt az eredményt hozta, hogy a glottalizáció 
beszélőfüggő (vö. pl. az amerikai angolra Dilley-Shattuck-Hufnagel 1995, a 
magyarra Bőhm-Ujváry 2008), de ugyancsak nagymértékben függ a be
szédmódtól. A felolvasásban mintegy kétszer akkora arányban adatoltunk 
glottalizált szakaszvégeket (46,10%), mint a spontán beszédben (23,81%). 
Volt olyan adatközlő, aki a felolvasásában egyszer sem, a spontán beszédé
ben pedig egyszer (a megnyilatkozásainak 8,33%-a) glottalizált. Volt azon
ban olyan beszélő is, aki egy kivétellel minden felolvasott mondatot irregulá- 
ris zöngével zárt (91,67%), a spontán beszédére mégsem volt ennyire jellem
ző ez a sajátosság (itt csak 23,53%-ban jelent meg). Az az eredmény, hogy a 
felolvasásban a mondatok közel fele irreguláris zöngével végződött, arra utal, 
hogy a glottalizáció a határjelzés markáns eszköze a magyar beszélők köré
ben (hasonló eredményeket kaptak a svédre, a brit és az amerikai angolra stb. 
-  vö. Redi-Shattuck-Hufnagel 2001, Henton-Bladon 1988 stb.). Ezt a sejtést 
erősíti az is, hogy a beszédlépések végén az esetek mintegy felében tapasztal
tunk glottalizációt (természetesen itt is beszélőfüggő: volt, aki soha, de olyan 
is, aki mindig így adta át a szót). Hasonló eredményeiket Böhm és Ujváry fi
ziológiai okokkal magyarázzák (2008: 116), további vizsgálatoknak kell azt 
kideríteniük, hogy a glottalizáció mely eseteiben számolhatunk okként pusz
tán a zöngeképzés biológiai hátterével, és mikor tekinthető pragmatikai funk
ciójúnak.

A nemek szerinti összehasonlításból az derül ki, hogy a vizsgálatban részt 
vevő nők felolvasására a legjellemzőbb a glottalizáció, az általuk irreguláris 
zöngével befejezett megnyilatkozások aránya (64,79%) több mint kétszerese 
akár a férfiak felolvasásában adatolt glottalizált megnyilatkozásvégeknek 
(27,14%), akár a nők spontán beszédében megjelenő közlés végi glottalizáció 
arányának (27,64%).

Mivel a glottalizáció egyik akusztikai következménye az alaphangmagas
ságban mérhető nagyfokú frekvenciacsökkenés, amely gyakran a dallam le- 
lépéseként érzékelhető, a megnyilatkozásokat lezáró alapfrekvencia-változá
sok vizsgálatában továbbra is figyelembe vettük az ilyen zöngeminőséggel 
jellemezhető szakaszokat.

Az olvasott és a spontán beszéd között jellegzetes eltéréseket találtunk az 
alapfrekvencia realizációinak tekintetében (3. ábra). Míg a felolvasásban az
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emelkedő dallam (azaz a Fónagyékat követő számítással az 1,00 értéknél na
gyobb hangköz) előfordulási aránya nem haladja meg a 16%-ot, a spontán 
beszédben ez az arány mindkét nem esetében megközelíti az 50%-ot (nők: 
46,34%, férfiak: 45,37%). A lebegő hanglejtés megjelenése a mérési mód
szerből adódóan (azaz amiatt, hogy csak az 1,00 hangközü szakaszokat sorol
tuk ide) minden beszédmódban és mindkét nemnél elhanyagolható (0,00- 
2,86%). A glottalizált és az ereszkedő hanglejtésü megnyilatkozásvégek 
együttese nemtől függetlenül mintegy 85%-ot ad ki az olvasásban, a spontán 
beszédben pedig 50% körüli arányt mutat. Ez alapján azt valószínűsíthetjük, 
hogy a szakaszvégi glottalizáció funkciója részben valóban azonos az eresz
kedő hanglejtésével: határjelölő szerepet (is) tölt be. Annak a jelenségnek, 
hogy a nők esetében éppen a glottalizáció a domináns, szociolingvisztikai és 
fiziológiai okai is lehetnek -  a kérdés mindenképpen további vizsgálatot igé
nyel.
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3. ábra
A megnyilatkozásvégi alapfrekvencia alakulása nemek szerint felolvasásban 

és spontán beszédben (a hangközértékek alapján)

A megnyilatkozás végi alapfrekvencia-változás összevetésének legfonto
sabb tanulságai a kutatási kérdések vonatkozásában úgy fogalmazhatók meg, 
hogy valóban jelentősen (a jelen vizsgálat adatai alapján mintegy háromszor) 
gyakoribb az emelkedő hanglejtés a spontán beszédben, mint a felolvasásban, 
ugyanakkor ez a jelenség nem jellemzőbb a nők beszédére, mint a férfiakéra 
-  a jelen vizsgálati anyagban. Itt érdemes megemlíteni a központozás „tudat
alatti” hatását a felolvasás szupraszegmentális szerkezetére, valamint azt a

emelkedő

ereszkedő

glottalizált

glottalizált;

emelkedő

glottalizált glottalizált
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tényt, hogy az olvasástanításban mindmáig alapvető instrukció a „pontnál 
vidd le a hangsúlyt” (sic!).

A hangközértékek átlaga az olvasott szövegekben (a nemektől függetlenül) 
0,89, szórása 0,16; a spontán szövegekben a hangközátlag 1,12, a szórás 0,29. 
Az eltérés szignifikáns: független kétmintás t-próbával p < 0,001, í(250) = 
-6,531. A spontán beszédre tehát statisztikai értelemben is jellemzőbbek az 
emelkedő (1,00-nél nagyobb hangközű) szakaszvégek, a felolvasásra pedig 
az ereszkedő (1,00-nél kisebb hangközü) zárlatok.

A 4. ábra a hangközértékek terjedelmét mutatja a nemek és a beszédmód 
tekintetében. Mindkét nem esetében jól látszik, hogy a spontán beszéd köz
lészárlataiban mérhető hangközértékek tágabb tartományban szóródnak, mint 
a felolvasásban. Ez az eredmény megegyezik a korábbi szakirodalom állítá
sával, mely szerint az élőszó használja ki a legnagyobb mértékben a hangter
jedelem adta lehetőségeket (vö. pl. Wacha 1974), ugyanakkor szemben áll 
Beke (2008) adataival, ahol az automatikus mérések szűkebb hangterjedelmi 
adatokat detektáltak a spontán beszédben, mint a felolvasásban.

o.oo-

olvasott spontán

Nemek
I..Illők
El] férfiak

Beszédmód
4. ábra

A hangközértékek szóródása (és mediánja) nemenként a beszédmód
függvényében

A nemek szerinti eltérések másképp jelentkeznek a felolvasott szöveg 
mondatvégein, mint a spontán közlészárlatokban. Az olvasott szövegben 
szignifikáns különbséget találunk a nemek között [p < 0,001; /(74) = 3,861], 
ezt azonban az elemszámok jelentős eltérése önmagában is indokolhatja, hi
szen a glottalizáció nagyarányú megjelenése miatt a nőknél csak mintegy az 
esetek felében volt adatolható a zárlat hangköze. A spontán beszédben
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ugyanakkor (ahol az elemszámok kiegyenlítettek) nem találtunk szignifikáns 
eltérést a nemek szerint a hangközértékek megvalósulásában. Ez az eredmény 
ugyancsak azt sugallja, hogy a dallamzárlat alakulása a spontán beszédben 
nem mutat jellegzetes eltéréseket a nemek tekintetében.

A módszertani részben bemutatott percepciós teszt eredményei alapján vá
laszt adhatunk arra a kérdésre is, hogy mekkora az emelkedő és szökő hang
lejtéstípusok aránya a spontán beszédben (a többi hanglejtéstípust a további
akban összevonva kezeljük). A kapott határértékeket a teljes korpusz frek- 
venciakülönbség/időtartam adataira vetítve azt kapjuk, hogy az emelkedő és 
szökő hanglejtések együttes aránya 40% körüli a spontán és 5% körüli az ol
vasott szövegekben, nemektől függetlenül (5. ábra). A nők spontán beszédé
ben -  ebben a korpuszban -  ugyan másfélszer gyakoribb volt a szökőzár 
(11,97%), mint a férfiakéban (7,92%), de még így is alig haladta meg a 10 
százalékot. Az emelkedő megnyilatkozásvég ezzel együtt negyed annyival 
volt ritkább a nőknél (26,50%), mint a férfiaknál (34,65%).

nők, nők, férfiak, férfiak,
olvasott spontán olvasott spontán

5. ábra
Az emelkedő és szökő hanglejtésű megnyilatkozásvégek aránya az olvasott 
és a spontán szövegekben nemek szerint -  a frekvenciakülönbség/időtartam

hányados alapján

A valódi különbség vélhetően tehát nem az, hogy a nők beszédére jelentő
sen jellemzőbb a szökőzár, hanem az, hogy a szökőzár a nők beszédében na
gyobb tartományt fog át, tágabb regiszterben valósul meg, mint a férfiakéban.
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Ennek ellenőrzésére a teljes korpusz összes megnyilatkozásának záró dalla
mára elkészítettük a frekvenciakülönbség/időtartam hányadosát ábrázoló do
bozdiagramot (6 . és 7. ábra). A dobozdiagramon jól látszik, hogy minden dal
lamkategóriában jelentősen nagyobb terjedelemben realizálódnak a nők ada
tai, mint a férfiakéi (lásd a dobozok és vonalak függőleges kiterjedését). Az 
átlagos eltérés számadatai sokatmondók. Az emelkedő hanglejtés SD értéke a 
nőknél 41,31, a férfiaknál 21,05 a spontán beszédben, azaz mintegy kétszer 
olyan tág adattartományt fog át ugyanaz a dallamminőség a nők esetében. A 
szökő hanglejtés tekintetében még nagyobb az eltérés: a nők 106,75-os átla
gos eltérés értékéhez képest a férfiaké csak 37,78. Ugyan a szökő dallam ka
tegóriájában a nők adatainak száma is nagyobb (14, szemben a férfiaktól 
származó 8 -cal), a többi dallamminőség esetében azonban mindenhol ki
egyenlített az adatok nemek szerinti aránya, sőt az olvasott beszéd 
eső/ereszkedő/lebegő (az ábrán egyéb-bel jelölve) kategóriájában a férfiak 
adatainak száma a kétszerese a nőkének (a nőknél jóval nagyobb arányban 
regisztrált glottalizáció miatt). A nemek közötti jelentős eltérést tehát a pro
dukciós sajátosságok különbségéből (a nők tágabb hangköze) eredő percep- 
ciós benyomás magyarázza, nem pedig a vizsgált paraméterek valós eltérése.

Az emelkedő és szökő hanglejtés eloszlása az olvasott szövegekben nemek 
szerint -  a frekvenciakülönbség/időtartam hányados alapján

Pférfíak
LDnök

Nemek

egyéb emelkedő szökő 

Dallammenet

6 . ábra
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7. ábra
Az emelkedő és szökő hanglejtés eloszlása a spontán szövegekben nemek 

szerint -  a frekvenciakülönbség/időtartam hányados alapján

Következtetések
A kutatásban olyan -  részben szakirodalmi, részben a közbeszédben meg

jelenő -  állítások igazságtartalmát vizsgáltuk rögzített beszédkorpusz alapján, 
amelyek bizonyos esetekben egyes beszélői csoportok nyelvi viselkedésére 
vonatkozó (lejminősítésekként fogalmazódnak meg. A bevezetőben feltett 
kérdésekre a kísérletsorozat alapján egyértelmű válaszok adhatók. Az emel
kedő (most ennek részeként kezelve a szökő minőséget is) dallam közlészáró 
helyzetben valóban gyakoribb a spontán beszédben, mint az olvasásban. Míg 
az olvasásban ez a hanglejtésforma csak néhány százalékban jelenik meg a 
mondatok végén, a spontán szövegekben a hallgatók által megnyilatkozás
végnek érzékelt helyek közel felére jellemző, hogy az alapfrekvencia növek
szik az utolsó részben. Ennek megfelelően természetesen az ún. szökőzár is 
jelentősen gyakoribb a spontán beszédben (hiszen az olvasásban szinte nem 
is fordul elő), a többi dallamtípushoz képest azonban nem tekinthető kirívó
nak az aránya, mintegy 10%-ban adatoltuk. A nemek között nem találtunk je
lentős különbségeket abban a tekintetben, hogy akár az emelkedő, akár a 
szökő zárlat jelentősen gyakoribb lenne a nők esetében. Ugyanakkor az 
eredmények arra a következtetésre vezetnek, hogy a nők közismerten tágabb 
beszéd-hangterjedelme (vö. pl. Traunmüller-Eriksson 1995) miatt az egyes 
dallamminőségekre jellemző realizációik is tágabb tartományban szóródnak. 
Emiatt az emelkedő és a szökő dallamhoz tartozó objektív akusztikai értékek 
is magasabbak, mint a férfiak esetében. Ez egybevág azzal a szakirodalmi ál
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lítással, hogy „minél magasabb az alaphang, annál nagyobb a dallamemelke
dés észlelési küszöbe” (Kassai 1979: 150 -  Rossi 1971 alapján).

Az objektív adatok tehát nem támasztják alá sem azt a szakirodalmi állí
tást, hogy a spontán beszédben gyakoriak lennének a szökőzárak (bár az 
emelkedő zárlatok valóban gyakoribbak), sem azt a (szakmai és laikus kö
rökben egyaránt hangoztatott) vélekedést, hogy az emelkedő frekvenciájú 
közlésvégek jellemzőbbek volnának a nők beszédére. Ezeknek a megállapítá
soknak a hátterében nyilvánvalóan percepciós okok állnak: a szökőnek neve
zett dallam jobban kitűnik. Mivel a nők esetében a tágabb hangterjedelem a 
szökő dallamnak szélsőségesebb megvalósulásait is lehetővé teszi, ez az ő 
beszédükben még kirívóbbnak tetszhet. Ez alapján felvetődik, hogy nem 
pusztán szociolingvisztikai-pragmatikai tényezők állnak a dallamhasználat
ban tapasztalható nemi különbségek hátterében, hanem fiziológiai természetű 
okok is.

A kísérletsorozat egyes részeredményei más tanulságokkal is szolgálnak. 
A beszédlépés végi glottalizációval kapcsolatban a magyarra vonatkozóan 
megállapítható, hogy ezt a jelenséget a beszédpartner valószínűleg felhasz
nálja a szóátadás detektálásában, elképzelhető ugyanakkor, hogy pusztán a 
frekvenciacsökkenés ténye idézi ezt elő. Az adatok alapján további kísérletek 
tervezhetők ebben az irányban. A nemek közötti eltérések ugyancsak jelen
tősnek mutatkoznak. Az, hogy ezek hátterében anatómiai, szociolingvisztikai 
vagy más tényezők (esetleg ezek kombinációja) játsszák-e a főszerepet, 
ugyancsak újabb kutatások kérdése lehet (vö. Redi-Shattuck-Hufnagel 2001).

Elsőként kíséreltük meg a magyar szakirodalomban elterjedt ötfokozatú 
dallamminősítést kategóriáit objektív, akusztikai mérésekből származó ada
tokhoz kötni. A dallamminőségek közötti átfedések azt mutatják, hogy a 
hanglejtés percepcióját nem pusztán a frekvencia- és az időparaméterek befo
lyásolják (mivel a tesztanyag intenzitása kiegyenlített volt, ez nem befolyá
solhatta az észlelést); nyilvánvalóan szerepet játszanak más tényezők, mint a 
beszélő egyéni hangszínezete, artikulációs tempója, a hallgató percepciós 
preferenciái stb. Az is kiderül az adatokból, hogy a dallam minősítése függ a 
beszélő nemétől, azaz az alaphangmagasságától.

A dallam vizsgálata hagyományosan, hosszú ideig felolvasott, és ezen be
lül is erősen normatív szövegeken történt, az intonációs szabályok megállapí
tásának igénye motiválta. A spontán beszéd természetszerűen eltér ezektől a 
szabályoktól, ez azonban nem egyfajta beszélői igénytelenségből, hanem a 
tervezési folyamatok különbözőségéből fakad. A spontán beszédben a foneti
kai forma (és ezen belül a szupraszegmentális szerkezet) tervezése (és kivite
lezése) alárendelődik a közlés tartalmi, szintaktikai-morfológiai tervezésének, 
hiszen a produkciós részfolyamatok egy időben zajlanak. A hangzó kimenetet 
nagymértékben automatizmusok állítják elő. A felolvasásban (különösen, ha 
ismerjük a szöveget) az artikulációs kivitelezés jóval nagyobb mértékben tu
datos, pontosan megtervezett, jól formált. Mivel a legtöbb, a dallamot érintő
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megállapítás felolvasott szövegeken alapul, a spontán beszéd dallamformái 
ebben a szemléletben könnyen kirívónak, helytelennek tűnhetnek. Holott 
csak a megközelítésmód nem adekvát a jelenséggel.

Mindemellett pragmatikai tényezőkkel is számolnunk kell. A társalgásban 
való részvételt szabályok irányítják, amelyek a beszédpartnerek, a helyzet, a 
téma stb. ismeretében különböző módokon léphetnek életbe, írhatják elő a 
nyelvi viselkedésformák megválasztását. Egy korábbi kutatásban kimutattuk, 
hogy például a szökőzár előfordulási aránya függ a beszédhelyzettől. További 
kutatások igazolhatják, hogy más pragmatikai tényezők ugyancsak hatással 
lehetnek a jelenség előfordulási gyakoriságára.
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