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AZ ÚGYHOGY FUNKCIÓBŐVÜLÉSE A SPONTÁN 
BESZÉDBEN 

Gyarmathy Dorottya 

Bevezetés 
A spontán beszédben a nyelvi jelek egy része többféle funkciót is betölthet; 

előfordulhatnak szintaktikai és nem szintaktikai pozícióban. Egyes elemek a 
közlésben az eredeti szintaktikai funkciójuk mellett töltelékszavakként, illet-
ve diskurzusjelölőként is megjelenhetnek. A fonetikai és pszicholingvisztakai 
paradigmában egy elem akkor tekinthető töltelékszónak, ha megjelenésére az 
adott közlésben semmiféle grammatikai vagy szemantikai magyarázat nin-
csen, tartalmilag nem illeszkedik a közlésbe (Glücksmannová 2008), a terve-
zési diszharmóniák feloldására szolgál (vö. Gósy 2005; Gósy–Horváth 2009). 
A terminus tartalmilag nem áll szemben a diskurzusjelölővel mint szakszóval, 
használata az adott diszciplína hagyományait követi. 

Töltelékszói szerepben általában nyelvtől függetlenül funkciószavak for-
dulnak elő, mint például a német also, az angol well vagy a magyar hát, te-
hát, így, izé; jóllehet elvileg bármilyen szófajú szó válhat töltelékszóvá. 
Egyes nyelvekben előfordulnak olyan szavak vagy szókapcsolatok töltelék-
szói szerepben, amelyek tartalmas szavakat is magukban foglalnak, például 
az angol you know vagy a magyar úgymond, aszongya. Egy lexéma a tölte-
lékszóvá válás során a spontán közlésekben elveszti a megszokott tartalmát, 
megváltozik az eredeti funkciója, de az új funkció mellett egyben a régi is 
használatban marad. A folyamat egyfajta szinkrón nyelvi változásnak tekint-
hető, amely akkor megy végbe, ha minél több beszélő kezdi használni az 
adott lexémát az új funkciójában (Pierrehumbert 2001; Bybee 2001). Foneti-
kai, illetve pszicholingvisztikai szempontból tehát egy elem töltelékszónak 
tekinthető akkor, ha a beszédben az eredeti szintaktikai funkciójától eltérő 
szerepet tölt be, például a hallgató számára a feldolgozáshoz, a beszélőnek a 
tervezéshez szükséges időt biztosítja (vö. Huszár 1985), a társalgásokban a 
beszélőnek a közlés folytatására irányuló szándékát jelzik (Schachter et al. 
1991; Bortfeld et al. 2001), vagy a beszélgető felek segítségükkel koordinál-
ják a társalgást és a beszélőváltásokat (Clark 1994). Pragmatikai szempontból 
azonban ezek a funkciók (beszédszándék jelzése, a beszélőváltások koordiná-
lása) már egybeesnek a diskurzusjelölői szerepekkel. 

Dér (2010) álláspontja szerint, ha egy nyelvi elem jól azonosítható nyelvi 
funkcióval bír, szintaktikai, szemantikai, grammatikai vagy pragmatikai-
szövegszervezési szerepet tölt be, nem nevezhető töltelékelemnek. Ezekben 
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az esetekben diskurzusjelölőkről beszélhetünk. Ezek olyan – diskurzusszeg-
menseket összekapcsoló – kifejezések, amelyek elsősorban a kötőszók, hatá-
rozószók és az elöljárós szerkezetek szintaktikai osztályából származnak. Fő 
funkciójuk az általuk bevezetett S2 szegmens és az azt megelőző S1 szeg-
mens interpretációja közti viszony jelzése (Fraser 1999). A diskurzusjelölők 
osztályát legszembetűnőbben a heterogenitás jellemzi; tagjai a legkülönfé-
lébb szófaji osztályokból származnak. Az egyszerűbbek igékre, határozó-
szókra, kötőszókra, indulatszavakra, elöljárószavakra vezethetők vissza; míg 
a komplexebbek akár egész szerkezeteket, tagmondatokat is magukba foglal-
hatnak. Közös jellemzőjük, hogy nincsenek egységes formai tulajdonságaik, 
ezért csak funkcionálisan adhatók meg. Szemantikailag jellemző rájuk, hogy 
a megnyilatkozás igazságfeltételeire általában nincsenek hatással, annak 
propozicionális tartalmát nem befolyásolják, de emocionális és expresszív 
funkcióval bírnak (Jucker 1993). A diskurzusjelölők nem csupán diskurzus-
szegmenseket kötnek össze – ezzel nagymértékben hozzájárulva a szöveg 
koherenciájának fenntartásához (Lenk 1998) –, de a közlésben határjelölő 
szerepet is betöltenek (vö. Jucker 1993; Fraser 1999; Fox Tree–Schrock 
2002; Dér 2005, 2008; Markó–Dér 2008). 

A magyar spontán beszédben folyamatosan szélesedik azon szavak köre, 
amelyek funkcióbővülésen mennek keresztül. Az elmúlt évek kutatásai szá-
mos lexéma – mint például az ilyen és a tehát (Horváth 2009), az akkor 
(Gósy 2009) és a szóval (Gósy 2013) esetében – igazolták a szinkrón nyelvi 
változásnak tekinthető folyamatot. Az említettekhez hasonló, egyes szavakra 
irányuló kutatások különös jelentőséggel bírnak, hiszen objektív akusztikai 
fonetikai vizsgálatokkal bizonyítják a szinkrón változást. 

A jelen kutatás az úgyhogy funkcióbővülését kívánja igazolni. A spontán 
beszédben ugyanis egyre gyakrabban jelenik meg eredeti, szótározott jelenté-
sétől eltérő funkcióban. Az úgyhogy alárendelő kötőszó oksági (következtető, 
illetve magyarázó) viszonyt fejez ki. A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: 
„ksz ‹Következményes m-ban:› ennek következtében, így” (Pusztai szerk. 
2003: 1391). Az etimológiai kutatások tanúsága szerint grammatikalizációval 
keletkezett, melynek folyamán az úgy utalószó klitizálódott a hogy kötőszó-
hoz. Mindezt megelőzte a szórendi és a hangsúlyviszonyok megváltozása és 
a tagmondathatár eltolódása; a folyamatokat azonban nem kísérte alaki re-
dukció (vö. Haader 2001; bővebben: Juhász 1992; Rácz 1995). 

Az úgyhogy eredeti kötőszói használattól eltérő funkciójával már több ta-
nulmány is foglalkozott. Markó és Dér (2008) egy négyfős társalgásban (114 
perces anyagban) pragmatikai és akusztikai fonetikai szempontok alapján 
elemezte hat további diskurzusjelölővel (így, meg, most, tehát, tényleg, vagy) 
együtt azok szintaktikai és nem szintaktikai funkciójú használatát; míg Dér 
(2010) a hát, az úgyhogy, az így és az ilyen lexémák diskurzusjelölői megje-
lenését elemezte pragmatikailag. A jelen kutatás újdonsága abban rejlik, hogy 
nagy mennyiségű spontán narratívában elemzi az úgyhogy beszédben betöl-
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tött funkcióit. Hipotézisünk szerint adataink alátámasztják az úgyhogy napja-
inkban zajló funkcióbővülését, és ez az artikulációs gesztusokban is megmu-
tatkozik majd. Azt feltételezzük tehát, hogy a különböző nyelvhasználati sze-
repekben eltérően alakulnak az akusztikai paraméterek, hasonlóan ahhoz, 
ahogy azt a korábbi kutatások az ilyen, a tehát (Gósy–Horváth 2009) és az izé 
(Gyarmathy 2012) esetében is igazolták. 

Anyag, módszer, kísérleti személyek 
Az úgyhogy lexéma lehetséges funkciófüggő ejtésvariációit a BEA spon-

tánbeszéd-adatbázis (Gósy et al. 2012) 20 felvételében vizsgáltuk. A 10 női és 
10 férfi beszélővel rögzített hanganyagokból a spontán beszédet tartalmazó 
felvételrészeket (narratíva, véleménykifejtés, interpretált beszéd) elemeztük. 
Adatközlőink egynyelvű, budapesti, köznyelvet beszélő felnőttek; átlagéletko-
ruk 41,95 év. A 20 beszélő mindegyikénél tudtunk úgyhogy-előfordulást ada-
tolni; az összesen 5 óra 48 percnyi hanganyagban 155 darabot, ami szemé-
lyenként átlagosan 7,75 darab lexémát jelent. A spontán beszédben tehát hoz-
závetőlegesen mintegy 2,25 percenként fordul elő az úgyhogy. Az egyes 
előfordulásokat először kigyűjtöttük a hanganyagból, majd a Praat szoftver 
5.1.34-es verziójával (Boersma–Weenink 2009) annotáltuk: meghatároztuk az 
időtartamukat, az f0-átlagukat, megvizsgáltuk prozódiai függetlenségüket. Az 
utóbbi esetben azt elemeztük, hogy az úgyhogy-ot megelőzően és/vagy köve-
tően megfigyelhető-e szünettartás, ezek milyen időtartamúak, néma vagy ki-
töltött szünetként (esetleg ezek kombinációiként) realizálódnak-e. A szó idő-
tartamát a kezdő magánhangzó első hangszalagrezgésétől a záró mássalhang-
zó lecsengéséig mértük. Az alaphangmagasság értékeit automatikusan nyer-
tük ki oly módon, hogy a Praat programmal minden 10 ms-ban kiírattuk az 
f0-értéket. Az automatikus alaphangmagasság-kinyerésnél 150 ms-os Ham-
ming-típusú ablakkal dolgoztunk a következő tartományokban: a férfiak ese-
tében 60–350 Hz, a nőknél 75–450 Hz. Az f0-görbe jobb reprezentálásának 
érdekében interpolációt és 5 pontos mediánszűrést alkalmaztunk. Mindezt 
auditív és vizuális ellenőrzés követte; a kapott értékek közül kiszűrtük a mé-
rési hibából adódó kiugró szélső értékeket. Meghatároztuk az úgyhogy teljes 
időtartamára számolható átlagos alaphangmagasságot, az összehasonlító 
elemzésekben ezeket az átlagértékeket használtuk (a hanglejtésváltozatokat 
nem vettük figyelembe). A példák kategorizálásához meghatároztuk a köz-
lésbeli szerepüket és tagmondatbeli helyzetüket. Elsőként az eredeti kötőszói 
használatot különítettük el az ettől eltérő funkciójú előfordulásoktól, majd az 
utóbbiaknál kontextuselemzés alapján meghatároztuk a közlésben betöltött 
szerepüket. Az adatok statisztikai elemzését párosított t-próbával végeztük 
95%-os konfidenciaintervallumon, amelyet minden esetben normalitásvizsgá-
lat előzött meg (Shapiro–Wilk-teszt). A statisztikai elemzéshez az SPSS 19.0 
verziószámú szoftvert használtuk. 
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Eredmények 
A 155 darab úgyhogy-előfordulást elsőként a közlésben betöltött funkció-

juk szerint osztályoztuk. A kategorizálás során kontextuselemzést végeztünk, 
amely döntően a Dér (2010) által bevezetett kritériumrendszeren alapul; ki-
egészítve az általunk felvett új kategóriával (új gondolat bevezetése). Dér 
(2010) három funkciót különít el: (i) következtető vagy magyarázó viszonyt 
kifejező alárendelő kötőszó (ez minden esetben egy tagmondatot előz meg); 
(ii) újrafogalmazás, amikor a beszélő a már elhangzott közlését a megértés 
pontosításának céljából átfogalmazza; és (iii) lezárás, amikor virtuális mon-
dat végén, az adott gondolatmenet zárásaként, nem ritkán a szóátadási szán-
dék jelzésére szolgál. Az általunk elemzett példák szükségessé tették egy ne-
gyedik kategória bevezetését is: (iv) a beszélők néhány esetben egy teljesen 
új, a korábbiakhoz szervesen nem kapcsolódó gondolatot vezettek be az 
úgyhogy szóval. Ezt a kategóriát aszerint lehet elhatárolni az előzőtől, hogy 
amíg abban az esetben az úgyhogy a megnyilatkozás végén fordul elő, záró 
elemként, addig az ebbe a kategóriába tartozó úgyhogy-ok kivétel nélkül a 
következő megnyilatkozás bevezető elemeként a közlésegység elején jelen-
nek meg. Ezt a legtöbb esetben egy hosszabb megelőző szünettartás is jel-
lemzi (l. alább). 

A példák 53,55%-ában az úgyhogy szintaktikai funkcióban, tehát kötőszó-
ként fordult elő, például: már pedig a házasságok többnyire tönkre szoktak 
menni több mint tíz éve váltam úgyhogy tudom én ezt. Az esetek 46,45%-
ában azonban az adatközlők nem szintaktikai funkcióban alkalmazták a 
szócskát. 39,35%-ban lezáró szerepben fordult elő (meg volt két protokoll-
jegyünk akkor már miért ne menjünk úgyhogy); 3,87%-ban új gondolatot ve-
zetett be [egyre följebb csúszik a hóhatár az Alpokban meg a Kárpátokban is 
(néma szünet 1479 ms) úgyhogyööö (124 ms) a másik kérdésedről meg azt 
gondolom hogy…]; míg 3,23%-ban újrafogalmazást jelölt (rengeteg virágom 
van a lakásban úgyhogy minden szoba tele van virággal). Az arányszámok-
ból jól látható, hogy a hagyományos, kötőszói használat mellett a beszélők a 
spontán beszéd során már csaknem ugyanolyan mértékben alkalmazzák az 
újabb funkciókban is az úgyhogy-ot. Ebben a használati arányban a diskur-
zusjelölővé válás folyamata érhető tetten. 

Elemeztük az úgyhogy tagmondatbeli helyzetét. A példák 60%-a tagmon-
dat elején, 40%-a tagmondat végén fordult elő. A kép tovább árnyalható, ha a 
szintaktikai funkcióban való előfordulás mentén folytatjuk elemzésünket. A 
szintaktikai funkcióban (kötőszóként) megjelenő úgyhogy-ok szükségszerűen 
kivétel nélkül tagmondat elején fordultak elő; a nem szintaktikai funkcióban 
használtak túlnyomó többsége (84,72%) ezzel szemben tagmondat végén, ki-
sebb hányaduk (15,28%) pedig tagmondat elején volt adatolható. Alapvetően 
tehát a tagmondatbeli helyzet alapján is el lehet különíteni egymástól az úgy-
hogy szintaktikai és nem szintaktikai funkciójú használatát. A nem szintakti-
kai szerepű úgyhogy három kategóriájában a következőképpen alakult a tag-



96 Gyarmathy Dorottya 

mondatbeli helyzet. A lezáró úgyhogy-ok természetesen kivétel nélkül tag-
mondat-, illetve megnyilatkozásvégen voltak adatolhatók, míg az új gondola-
tot bevezetők, illetőleg az újrafogalmazásként használtak mindegyike – ma-
gától értetődően – tagmondatok, megnyilatkozások elején. 

Elemeztük az egyes úgyhogy-előfordulások időtartamát a négy funkció-
ban. Kötőszóként átlagosan 316,4 ms (átlagos eltérés: 99,9 ms), virtuális 
mondat lezárásaként 447,2 ms (átlagos eltérés: 109,8 ms), új gondolat beve-
zetésekor 286,8 ms (átlagos eltérés: 83,8 ms), míg újrafogalmazás esetén 
329,6 ms (átlagos eltérés: 114,0 ms) időtartamban realizálódnak (1. ábra). 

 
1. ábra 

Az úgyhogy időtartama az egyes funkciók szerint 

A beszélők tehát lezáró funkcióban ejtik a leghosszabban az úgyhogy-ot, 
ezzel a lassítással is mintegy jelezve beszédpartnerüknek, hogy a gondolame-
netük végéhez értek. Amikor azonban új gondolatot vezetnek be ezzel a szó-
val, lerövidül az ejtés időtartama. A legrövidebb átlagos időtartam tehát tag-
mondat eleji, a leghosszabb pedig tagmondat végi pozícióban adatolható, ami 
összefüggésben állhat azzal a szakirodalomban már igazolt ténnyel, hogy a 
megnyilatkozások végén lassul az artikulációs tempó, a beszédhangok időtar-
tama megnövekszik (vö. Magdics 1966; Kassai 1979; Berkovits 1993; 
Szaszák 2008; White–Mády 2008; Fletcher 2010). 

Az adatok statisztikai elemzéséhez a kapott időtartamértékeket elsőként az 
egyes beszélőkhöz normalizáltuk, tehát minden beszélő esetében az általa ej-
tett úgyhogy-ok átlagidőtartamához. Ahogy azt korábban ismertettük, új gon-
dolat bevezetésére, illetve újrafogalmazás céljából adatközlőink csak ritkán 
használták az úgyhogy szócskát, ezért ez a két csoport nagyon csekély elem-
számmal bír (6, illetve 5 db); a további statisztikai elemzésekből ezeket kizár-
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tuk. A két legnagyobb csoport (kötőszó és lezárás) értékeit az egyes beszélő-
kön belül vetettük össze. Megvizsgáltuk, hogy ugyanazon adatközlő milyen 
időtartamban ejti az úgyhogy-ot a két fő funkcióban. Tekintve, hogy anya-
gunkban a beszélők nem egyforma arányban ejtették a vizsgált lexémát az 
egyes funkciókban, akadt olyan adatközlő, akinél csak kötőszóként, és olyan 
is, akinél csak lezárásként tudtuk adatolni. Az összehasonlító vizsgálatba 
ezeknek a beszélőknek az adatait nem tudtuk bevonni, így 6 személytől ösz-
szesen 20 példát voltunk kénytelenek kizárni az elemzésből. A kizárt példák 
közül 2 esetben (10%) lezárásként fordult elő az úgyhogy, míg 18 esetben kö-
tőszóként (80%). Amely adatközlők beszédmintáiban tehát az úgyhogy csak 
egyféle szerepkörben jelenik meg, az eredeti, kötőszói használat az elsődle-
ges. A két funkció időtartam-különbsége itt is megfigyelhető: kötőszóként át-
lagosan 292,4 ms-ban (átlagos eltérés: 95,8 ms), lezáró elemként pedig min-
tegy 100 ms-mal hosszabban, 391,5 ms-ban (átlagos eltérés: 60,1 ms) realizá-
lódik. Azoknál a beszélőknél, akik mind szintaktikai, mind megnyilatkozás-
záró funkcióban alkalmazzák a vizsgált lexémát, másként alakul a használati 
gyakoriság. A példák többsége (52,4%) ugyan itt is a kötőszói használatból 
adódik, az úgyhogy közlészáró lexémaként ebben a csoportban csaknem 
ugyanilyen gyakori (47,6%). A 14 adatközlő közül 4-nél ugyanolyan arány-
ban (50-50%) találtunk példát a szintaktikai funkciójú és a diskurzusjelölői 
használatra; 4-üknél a kötőszói, míg 6-uknál a lezárói szerep volt a gyako-
ribb. Az elemzésbe bevont 14 beszélőnél az úgyhogy kötőszóként átlagosan 
323,1 ms (átlagos eltérés: 100,7 ms), lezárásként pedig 449,1 ms (átlagos el-
térés: 110,9 ms) hosszú volt. Az összehasonlító statisztikai elemzést megelő-
ző normalitásvizsgálat szerint adataink normál eloszlásúak voltak, ezért páro-
sított t-próbával elemeztük azokat, amely szerint az egyes beszélők megnyi-
latkozás-záró funkcióban szignifikánsan hosszabban ejtik az úgyhogy-ot, 
mint kötőszóként [t(13) = −3,68; p = 0,003]. 

Elemeztük az úgyhogy prozódiai függetlenségét a négyféle funkcióban, 
tehát azt, hogy a beszélők tartanak-e előtte, illetőleg utána (néma vagy kitöl-
tött) szünetet, és milyen arányú a megelőző és követő szünetek előfordulása 
az egyes funkciókban. Előzetes elvárásunk az volt, hogy a nem szintaktikai 
funkciót betöltő úgyhogy-ok nagyobb prozódiai függetlenséggel bírnak; több 
tanulmány is a diskurzusjelölők közös vonásaként említi, hogy azok elkülö-
nülnek a mondat többi részétől, amit a beszédben az adott lexéma előtt és 
után tartott szünet, mondatban a központozás jelez (vö. Schourup 1999; Fra-
ser 1999). Az általunk vizsgált anyagban ez a feltevés némiképp igazolódni 
látszik, hiszen ahogy az a 2. ábráról leolvasható, a nem szintaktikai szerepű 
úgyhogy-ok esetében nagyobb arányú szünettartás volt adatolható. Amikor az 
úgyhogy kötőszóként jelent meg, az esetek 51,8%-ában előzte meg szünet 
[betettek a Petőfi szótárnak (néma szünet 1019 ms) úgyhogy az megcsökött], 
de csupán 19,3%-ában követte [úgy telepítették ki annak idején Szlovákiából 
úgyhogy (néma szünet 683 ms) neki azért vannak éles emlékképei]. Ahol 
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azonban az úgyhogy diskurzusjelölőként fordult elő, a példák 59,7%-át előzte 
meg, 61,1%-át követte néma vagy kitöltött szünet. A három diskurzusjelölői 
szerepkörben ez az arány az alábbiak szerint alakul: a gondolatmenet lezárá-
saként ejtett úgyhogy-oknál a beszélők az esetek 55,7%-ában tartanak előtte 
szünetet [az asztaldíszben abban van élő fenyő (néma szünet 1021 ms) úgy-
hogy], 67,2%-ában utána [nem értettem miért az államvizsgán kell előjönnie 
ilyen attitűdöknek a tanszékvezető részéről úgyhogyööö (340 ms) (néma szü-
net 638 ms) ja és hát a témavezetőmmel pedig gyakorlatilag nem konzultál-
tam]. Ha új gondolatot vezetnek be (83,3%) az úgyhogy-gyal [ahol keresztel-
tek ott megyek férjhez (néma szünet 1088 ms) ööm (514 ms) (néma szünet 
836 ms) úgyhogy tegnap elintéztük az éttermet], illetve újrafogalmazzák 
(80,0%) korábbi mondandójukat [szeretjük nem azért esszük mert újévkor 
lencsét kell enni (néma szünet 333 ms) úgyhogy szeretjük a lencsét], csaknem 
minden esetben megfigyelhető előtte néma vagy kitöltött szünet. A követő 
szünetek az újrafogalmazás esetén a példák 40,0%-át, az új gondolat beveze-
tésekor 16,7%-át jellemzik. A kapott adatok némiképp ellentmondanak a ko-
rábbi vizsgálati eredményeknek, ahol nem találtak lényeges eltérést az úgy-
hogy diskurzusjelölői és szintaktikai funkciójú megjelenése között a prozódi-
ai függetlenség tekintetében (vö. Markó–Dér 2008), amit az alkalmazott 
módszer és az adatközlők számának különbsége magyarázhat. 

 
2. ábra 

Az úgyhogy-ot megelőző és követő szünetek aránya 

Elemeztük a megelőző és követő szünetek időtartamát az egyes beszédbeli 
funkciók szerint. Az eredmények alapján ebben a paraméterben is elkülönül-
nek egymástól a szintaktikai és a diskurzusjelölői szerepű úgyhogy-ok (3. áb-
ra). A kötőszóként ejtett úgyhogy-ok előtt az adatközlők átlagosan 313,7 ms 
(átlagos eltérés: 381,7 ms), utána 142,3 ms (átlagos eltérés: 385,2 ms) hosszú-
ságú szünetet tartanak. A diskurzusjelölői funkciókban – a megelőző szünetek 
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legalábbis – jóval hosszabb időtartammal realizálódnak. A leghosszabban ak-
kor, ha új gondolatot vezetnek be (1256,2 ms; átlagos eltérés: 907,8 ms), kö-
rülbelül fele ilyen hosszan újrafogalmazás esetén (667,4 ms; átlagos eltérés: 
555,1 ms) és megnyilatkozás lezárásakor 457,7 ms-mal (átlagos eltérés: 
535,5 ms). A követő szünetek a kötőszói szerepű úgyhogy-okhoz hasonlóan 
lényegesen rövidebbek: új gondolat bevezetésekor átlagosan 134,8 ms (átla-
gos eltérés: 274,1 ms), újrafogalmazáskor 99,0 ms (átlagos eltérés: 164,4 ms) 
hosszúak. Az, hogy az említett két kategóriánál az adatközlők jellemzően in-
kább az úgyhogy-ot megelőzően tartanak szünetet, és azok mintegy 7–10-szer 
hosszabban realizálódnak, mint a követő szünetek, a beszédtervezés közbeni 
bizonytalanságra utal. Ilyenkor ugyanis a beszélők mindenképpen folytatni 
kívánják megnyilatkozásukat, maguknál akarják tartani a szót, a közlés tar-
talmi részében azonban még bizonytalanok, aminek átgondolásához időre 
van szükségük. A lezáró funkciójú úgyhogy-ok eredményei nem csupán a 
szintaktikai funkciójúaktól különböznek, de a diskurzusjelölői szerepek kö-
zött is eltérő mintázatot mutatnak. Ennél a kategóriánál valamivel nagyobb 
volt a követő szünetek aránya, mint a megelőzőké, és az előzőek átlagosan 
hosszabbak is voltak: a megelőző szünetek átlagos időtartama: 457,7 ms (át-
lagos eltérés: 535,5 ms), a követő szünetek átlagos időtartama: 545,3 ms volt 
(átlagos eltérés: 524,4 ms). 

 
3. ábra 

Az úgyhogy-ot megelőző és követő szünetek időtartama 

A temporális paraméterek alapján úgy tűnik, hogy ha egy skálán képzel-
nénk el a diskurzusjelölővé válást az úgyhogy esetében, a skála kiindulópont-
ja az eredeti, kötőszói használat, végpontja az ettől teljesen elkülöníthető 
megnyilatkozást lezáró szerep lehetne. A kapott mintázatok alapján a másik 
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két diskurzusjelölői használat még nem távolodott el annyira az eredeti sze-
repkörétől, hiszen a beszélők ezek után is (csakúgy, mint a kötőszó esetében) 
folytatni kívánják a közlést. Ezzel szemben lezáráskor gyakran nemcsak az 
aktuális virtuális mondatot, de az egész közlésrészt is befejezik, és átadják a 
társalgópartnerüknek a szót. A jelen kutatásban elemzett 61 megnyilatkozás-
záró úgyhogy után a beszélők az esetek többségében (67,2%) csak az adott 
megnyilatkozást zárták le, de a közlésüket ezután folytatták [hát most majd 
alkalmazni fogom ott úgyhogy (néma szünet 517 ms) jó szerintem ennyi eb-
ből elég lesz akkor most beszéljünk egy kicsit más témáról]. Mindössze a pél-
dák 32,8%-ában került sor az egész közlésrész lezárására, és szóátadásra. 

Az úgyhogy-ot megelőző és követő szünetek időtartamát a statisztikai 
vizsgálatok elvégzéséhez először a csoportátlagokhoz és a szóráshoz normali-
záltuk. Az elemzésbe természetesen ezúttal sem vontuk be a két legkisebb 
elemszámú csoportot (új gondolat bevezetése és újrafogalmazás). A két leg-
nagyobb elemszámú csoportban a megelőző és követő szünetek időtartamát az 
egyes beszélőkön belül vetettük össze, tehát azt vizsgáltuk, hogy az úgyhogy 
előtt, illetve után tartott szünetek hossza különbözik-e attól függően, hogy a 
lexémát kötőszóként vagy diskurzusjelölőként alkalmazzák. Ebben az elem-
zésben csak azoknak az adatközlőknek az adatait tudtuk figyelembe venni, 
akiknél mindkét funkcióban előfordult az úgyhogy. 6 személyt (20 adat) így 
kizártuk a vizsgálatból. A kizárt példáknál a kötőszóként ejtett úgyhogy-okat 
átlagosan 285,1 ms (átlagos eltérés: 331,4 ms) hosszúságú szünet előzte meg, 
és 59,9 ms-os (átlagos eltérés: 254,1 ms) követte; míg a lezáró szerepűeket át-
lagosan 309,5 ms-os (átlagos eltérés: 437,7 ms) előzte meg, és 560,5 ms-os 
(átlagos eltérés: 77,1 ms) követte. Az elemzésbe bevont beszélők a szintakti-
kai funkciójú úgyhogy-okat megelőzően 329,1 ms (átlagos eltérés: 395,4 ms) 
hosszú szünetet tartottak, míg utána fele ilyen hosszút, 165,2 ms-osat (átlagos 
eltérés: 412,9 ms). A megnyilatkozást lezáró úgyhogy-oknál más mintázatot 
kapunk: a megelőző szünetek átlagos hossza 462,8 ms (átlagos eltérésük: 
540,9 ms), a követőké 544,7 ms (átlagos eltérés: 533,2 ms). A két csoporton 
elvégzett normalitásvizsgálat mind a megelőző, mind a követő szünetek ese-
tén normál eloszlást igazolt, így adatainkat párosított t-próbával elemeztük. 
Az eredmények szerint a megelőző szünetek hossza nem, de a követő szüne-
teké szignifikánsan különbözik egymástól aszerint, hogy a beszélő kötőszó-
ként vagy a megnyilatkozás lezárásaként ejtette-e az úgyhogy-ot [t(13) = 
−3,832; p = 0,002]. 

Az alaphangmagasságot az úgyhogy-előfordulások teljes időtartamára ve-
títve elemeztük mindkét nemnél. A nőknél gyakorlatilag nem volt különbség 
a szintaktikai funkciójú (átlag: 187,6 Hz) és a diskurzusjelölői úgyhogy-ok 
(átlag: 190,4 Hz) f0-átlaga között, és a férfiaknál is csupán mintegy 10 Hz-nyi 
eltérést adatoltunk (kötőszó: 118,8 Hz; diskurzusjelölő: 128,9 Hz). Az adatok 
alapján tendenciaszerűen elmondható, hogy diskurzusjelölőként az úgyhogy-
ot a beszélők magasabb alaphangon ejtik, mint az eredeti, kötőszói szerep-
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ben. Ha a három diskurzusjelölői szerepben külön elemezzük az alaphang-
magasságot, nem tapasztalunk lényeges eltérést az egyes csoportok között (az 
egyes beszédbeli funkciók részletes adatai az 1. táblázatban olvashatók). Itt 
érdemes megjegyezni, hogy az elemzett példák között csupán két esetben 
fordult elő irreguláris zönge, egyszer egy kötőszóként, egyszer pedig egy le-
zárásként ejtett úgyhogy-nál. Ez a kisszámú előfordulás azért meglepő, mert 
az elmúlt években több nyelvre is – így a magyarra is (vö. Markó 2013) – 
számos kutatás igazolta a glottalizáció határjelző szerepét frázis-, illetve 
megnyilatkozásvégen (Lehiste 1965; Henton–Bladon 1988; Fant–Krucken-
berg 1989; Slifka 2006) 

1. táblázat: Az úgyhogy-okban mért átlagos f0 a négy funkcióban 

f0-átlag (Hz) 

Adatközlők Kötőszó Lezárás Új gondolat bevezetése Újrafogalmazás 

Férfiak 118,8 128,9 128,6 ‒ 
Nők 187,6 189,9 189,0 195,5 

Ahhoz, hogy a nők és a férfiak adatait együttesen tudjuk vizsgálni, az úgy-
hogy-okra kapott f0-értékekeket az egyes beszélők átlagos alaphangmagassá-
gához normalizáltuk; ezzel mind a nemekből adódó különbségeket, mind pe-
dig az egyéni eltéréseket kiküszöböltük. A normalizált alaphangmagasság 
megmutatja, hogy az egyes úgyhogy-előfordulásokban mért f0-érték az adott 
beszélő átlagos alaphangmagasságánál magasabb vagy alacsonyabb-e. Ettől 
függően a kapott érték pozitív vagy negatív előjelű lehet. Az adatok szerint 
az úgyhogy mind a négy elemzett funkcióban a beszélők átlagos alaphangjá-
hoz képest magasabb f0-lal realizálódik. Kötőszói szerepben 0,8 Hz (átlagos 
eltérés: 1,7 Hz), lezárásként 0,7 Hz (átlagos eltérés: 1,4 Hz), új gondolat be-
vezetésekor 0,5 Hz (átlagos eltérés: 0,8 Hz) és újrafogalmazáskor 0,7 Hz (át-
lagos eltérés: 1,1 Hz) az eltérés (4. ábra). 

A statisztikai elemzéseknél a normalizált alaphangmagasság-értékeket szin-
tén az egyes beszélőkön belül vetettük össze. A vizsgálatból ezúttal is kizártuk 
a két legkisebb elemszámú csoportot, illetve azon beszélők adatait, akiknél 
vagy csak kötőszói, vagy csak lezáró úgyhogy-ra találtunk példát. Az utóbbi-
aknál a kötőszóként ejtett úgyhogy-okban mért alaphangmagasság 2,4 Hz-cel 
(átlagos eltérés: 2,4 Hz) volt magasabb a beszélők átlagos alaphangjánál, míg 
a virtuális mondatot záróké csupán 0,2 Hz-cel (átlagos eltérés: 0,9 Hz). Az 
elemzésbe bevont beszélőknél az úgyhogy kötőszóként mindössze 0,4 Hz-cel 
(átlagos eltérés: 0,8 Hz), lezárásként pedig 1,1 Hz-cel (átlagos eltérés: 1,8 Hz) 
volt magasabb, mint az adatközlők átlagos alaphangmagassága. A két csopor-
ton előzetesen normalitásvizsgálatot végeztünk, mely szerint adataink normál 
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eloszlásúak voltak. A párosított t-próba nem mutatott szignifikáns különbsé-
get a két funkció között. 

 
4. ábra 

Az úgyhogy-okban mért f0-átlag a beszélők átlagos f0-jához normalizálva 

Következtetések 
A jelen kutatásban az úgyhogy lexéma akusztikai fonetikai vizsgálata alap-

ján igyekeztünk választ találni arra a kérdésre, hogy az eredeti kötőszói hasz-
nálatán túl milyen egyéb funkciókat tölt be az úgyhogy a spontán beszédben, 
és az eltérő funkciók az akusztikumban is elkülöníthetőek-e egymástól. 
A mintegy hatórányi spontán beszédből származó úgyhogy-előfordulásokat 
elsőként aszerint csoportosítottuk, hogy szintaktikai funkcióban vagy diskur-
zusjelölőként fordultak-e elő. Az adatok mintegy fele-fele arányban oszlottak 
meg a két kategória között. A diskurzusjelölői úgyhogy-okat további három 
csoportra lehetett osztani: megnyilatkozást lezáró, új gondolatot bevezető, il-
letve újrafogalmazó szerepet betöltőkre; az utóbbi kettőre csak néhány példát 
találtunk. Adataink alapján megállapítható, hogy a spontán beszédben az 
úgyhogy leggyakrabban kötőszóként (eredeti funkciójában), illetve megnyi-
latkozást záró elemként használatos, ami egyértelműen jelzi a kötőszó funk-
cióbővülését, diskurzusjelölővé válását. 

A temporális elemzésekből kiderült, hogy az új gondolatot bevezető úgy-
hogy-ok a legrövidebbek, a lezáró szerepűek a leghosszabbak, míg kötőszói 
és újrafogalmazói funkcióban közel azonos időtartammal realizálódnak. 
A statisztikai elemzést csak a két legnagyobb elemszámú csoportra tudtuk el-
végezni; az eredmények szerint matematikailag is igazolható a kötőszói és a 
lezáró funkciójú úgyhogy-ok időtartam-különbsége. A spontán beszédben be-
töltött szerep tehát meghatározza az ejtés időtartamát. Eredményeink egybe-
vágnak Markó és Dér (2008) korábbi kutatásáéval; az úgyhogy diskurzusjelö-
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lői előfordulásaiban mérhető hosszabb időtartam tagoló funkcióval bír, és 
egyben megfelelő időt biztosít a beszélő számára – amennyiben a partnere 
nem veszi át a szót – a folytatás megtervezésére. 

A prozódiai függetlenség vizsgálatánál a megelőző és követő szünetek 
gyakoriságának mintázatai alapján a megnyilatkozást záró úgyhogy-ok cso-
portja egyértelműen elkülönült a többitől. Kizárólag erre a csoportra jellem-
ző, hogy a beszélők többször tartanak szünetet az úgyhogy után, mint előtte. 
A másik három csoportnál a megelőző szünetek aránya volt a nagyobb, a 
szintaktikai és diskurzusjelölői funkció azonban itt is elkülönülni látszik: az 
utóbbinál jóval magasabb százalékú volt a megelőző szünetek előfordulása. 
Ehhez a mintázathoz illeszkedik a megelőző és a követő szünetek időtartama 
is a négy elemzett funkcióban. A diskurzusjelölői szerepekben a beszélők jó-
val hosszabb szünetet tartanak az úgyhogy előtt, mint amikor kötőszóként al-
kalmazzák azt, az új gondolatot bevezető és az újrafogalmazásként használt 
úgyhogy-ok azonban a követő szünetek időtartamában a forrásszófajra hason-
lítanak. A lezáró szerepű úgyhogy-ok ebben a tekintetben is különböznek a 
többitől, esetükben a követő szünetek nem csak gyakoribbak, de hosszabban 
is realizálódnak, mint a megelőzőek. A diskurzusjelölői úgyhogy-ok közül a 
legélesebben tehát a megnyilatkozást záró úgyhogy különül el az eredeti, kö-
tőszói használattól. A két legnagyobb csoporton elvégzett statisztikai elemzés 
a követő szünetek hosszában igazolt szignifikáns különbséget. 

Az úgyhogy-előfordulások teljes időtartamára vetített alaphangmagasság 
elemzése – előzetes elvárásainkkal ellentétben – nem mutatott ki különbséget 
a szintaktikai és a diskurzusjelölői funkciók között sem az objektív, sem a 
normalizált értékek tekintetében. 

A kutatás eredményei igazolták egy, a jelenben zajló szinkrón nyelvi vál-
tozás folyamatát az úgyhogy kötőszó esetében. A korpuszalapú vizsgálatból 
kiderült, hogy az úgyhogy egyre több funkciót tölt be a spontán beszédben, és 
az egyes szerepkörök a szó akusztikai vetületét is meghatározzák. 
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