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KÉRDŐ FUNKCIÓJÚ MEGNYILATKOZÁSOK 
KISISKOLÁSOK BESZÉDÉBEN 

Tóth Andrea 

Bevezetés 
A kérdések – illetve kérdő funkciójú megnyilatkozások – vizsgálata min-

dig is központi szerepet töltött be a nyelvben, köszönhetően annak, hogy a 
kérdések a társas interakciók elengedhetetlen részei. A köznapi kommuniká-
cióban a kérdéseket gyakorisági szempontból csak a kijelentések előzik meg 
(Olaszy 1995). A nyelvészeti tárgyú kutatásokban főként prozódiai, szintak-
tikai, szemantikai, logikai, pragmatikai és pszicholingvisztikai szempontból 
foglalkoznak velük (pl. Searle 1969; Austin 1990; Kiefer 2000; Patel–Grigos 
2006). 

Bár a kérdések osztályozása a vizsgálat iránya szerint változik, a kutatók 
egyetértenek abban, hogy a kérdő megnyilatkozások azonosítható (csak rájuk 
jellemző) szintaktikai szerkezettel, sajátos prozódiával és szemantikai tarta-
lommal rendelkeznek – betöltött funkciójuktól függetlenül (Markó 2015). 
A társalgásokban kérdő funkciót olyan megnyilatkozások is jelölhetnek, ame-
lyek formájában ez nem tükröződik, pl. Azt szeretném kérdezni, hogy… for-
mailag állítás, egy alárendelő összetett mondattal van kifejezve. Ugyanakkor 
a kérdő formájú megnyilatkozások sem jelölnek minden esetben feltétlenül 
kérdést: a searle-i közvetett beszédaktusok elemzése kapcsán Szili (2013) ezt 
az Eléred a sót? példával szemlélteti, amelyben a kérdező nem a partner fizi-
kai képességére kíváncsi, hanem közvetett módon a só átadására szólít fel. 

A logikai megközelítés szerint a kérdő mondatok között megkülönböztet-
nek kiegészítendő, eldöntendő és választó kérdést. A kiegészítendő kérdés 
kérdő névmást tartalmaz, amelyben a kérdőszói mondatrész kategóriája meg-
egyezik az elvárt válaszéval, azaz pl. a Hol? kérdésre helyreferencia a válasz 
(Kugler 2000). A kiegészítendő kérdések dallamára jellemző, hogy a dallam-
csúcs a kérdőszó első szótagjában realizálódik, vagyis elöl eső karakterrel va-
lósulnak meg (Deme 1962; Varga 1994, 2002; Gósy 2004; Olaszy 2002, 
2010). A spontán beszédben megjelenő „variánsként” több szerző megemlíti 
az utolsó szótagban „felkapott” dallamot vagy a „végén fellépő” kontúrt is 
(Varga 1993; Olaszy 2002).  

Az eldöntendő kérdés kérdő névmást nem tartalmaz, a kérdező a kérdés 
tartalmával kapcsolatosan feleletet, döntést vár partnerétől (Kugler 2000). 
Jellemző dallamformája a mondat szótagszámától (is) függ. Míg az egy és két 
szótagos mondatokban emelkedő, illetve emelkedő-eső karakter jelenik meg, 
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a három vagy több szótagú változatokra jellemző a mélyről induló, enyhén 
emelkedő dallam, amely dallamcsúcsát az utolsó előtti szótagban éri el, tehát 
szökő-eső zárlattal realizálódik (Olaszy 2010). Az eldöntendő kérdés varián-
sa az -e vagy ugye partikulával megvalósuló kérdés, amely ereszkedő dalla-
mú, és prozódiailag szintén sajátos dallamformával valósul meg: az ugye ese-
tében annak fokozatosan emelkedő dallammenete jelöli a kérdést (Fónagy–
Magdics 1967). Az eldöntendő kérdések közé sorolják még a választó kérdést 
(Kiefer 2000; Kugler 2000), ugyanakkor egyes szerzők (Stivers 2010) külön 
kategóriának tekintik. Szintaktikai szerkezetét tekintve a választó kérdés a 
magyarban szinte azonos az eldöntendővel, azonban prozódiailag különböz-
nek egymástól, mivel a választó kérdések esetében a kérdés második felében 
a frekvenciacsúcs annak első szótagjában jelenik meg, a második szótagban 
végbemenő hirtelen csökkenést követően pedig ereszkedés jellemző (Varga 
2002; Olaszy 2010). 

Markó (2007) négyfős társalgások kérdő megnyilatkozásait elemezte, ösz-
szesen közel 200 kérdésen. Eredményei szerint a spontán beszédben megje-
lenő kérdések sokszínűbbek a felolvasott társaiknál: változatosabb f0-
modulációval és hangközzel valósulnak meg. Közel 5 órányi, 30 beszélőtől 
származó spontánbeszéd-anyag (társalgás) kérdéseinek elemzését végezte el 
Markó (2015). Feltételezte, hogy a kérdések logikai szemantikai típusa, prag-
matikai funkciója és prozódiai megvalósulása között kapcsolat van, azaz a 
valódi kérdésekre jellemzőbb a prototipikus megvalósulás. Hipotézisét csak 
az eldöntendő kérdések esetében igazolták az eredmények. A kérdő megnyi-
latkozások 20-30%-ban nem a szakirodalomban leírt, prototipikusnak tekin-
tett intonációs formában realizálódtak. A nem prototipikus megvalósulások a 
férfiak beszédében voltak gyakoribbak, egyes kérdések pedig irreguláris zön-
gével realizálódtak. Irreguláris zöngének a normál periodicitástól eltérő 
hangszalagrezgést nevezik, amely az alaphangmagasság hirtelen lecsökkené-
sével és a hangszínezet megváltozásával is együtt jár (Bőhm–Ujváry 2008). 
Funkcióit tekintve sokszínű: egyes nyelvekben fonológiai szerepet tölt be, je-
lölhet szó-, frázis- és megnyilatkozás-határt, a társalgási egység lezárását, le-
het szociokulturális szerepű, stb. (Markó 2013). 

A spontán beszéd vizsgálatával párhuzamosan felélénkültek a gyermek-
nyelvi kutatások is. A gyermekek beszédét szupraszegmentális szinten elem-
ző kutatásokban többek közt a temporális mintázatokat, illetve a prozódiai 
jellemzőket vizsgálták (pl. Lee et al. 1999; Tóth 2013; Bóna 2014; Beke–
Horváth 2015).  

Egy, a kérdések elemzését is célzó, 4, 7 és 11 évesekkel végzett kutatásban 
(Patel–Grigos 2006) azt találták, hogy a gyermekek életkoronként más-más 
akusztikai kulcsokat használtak a kérdés-válasz kontraszt jelölésére a spontán 
beszédben. A 4 évesek az emelkedő dallam helyett az utolsó szótag nyújtásá-
val jelölték a kérdést, míg a 7 évesek már az intonációt és a szótag időtarta-
mát is használták a jelzésre. A 11 éves korcsoportban az f0 volt az elsődleges 
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jelölő kulcs, hasonlóan a felnőttek beszédében használatoshoz (Patel–Grigos 
2006). 

A gyermeknyelvvel foglalkozó kutatások jelentős része az anyanyelv-
elsajátítás 6-7 éves korig tartó szakaszával foglalkozik, mivel ezt követően 
látványos minőségi változások már nem mennek végbe (Horváth 2013). Az 
anyanyelv-elsajátítás későbbi szakaszairól a beszéddallam, illetve a kérdő 
megnyilatkozások kapcsán ugyanakkor még kis számú hazai adat áll rendel-
kezésünkre. A jelen kutatásban ezért kisiskolások (7–11 évesek) felolvasásá-
ból és spontán beszédből származó kérdéseket – illetve kérdő funkciójú meg-
nyilatkozásokat – elemzek. A kutatásban fő célom az egyes beszédmódokban 
megjelenő kérdések dallambeli sajátosságainak összevetése, ugyanakkor 
érintőlegesen kitérek az életkor és a nem szerepének vizsgálatára is. Hipoté-
ziseim szerint: 1. a spontán beszédbeli kérdéseket változatosabb megvalósu-
lás jellemzi, mint a felolvasásbelieket; 2. a felolvasásban jellemzőbben reali-
zálódnak prototipikus formában a kérdések, mint a spontán beszédben; 3. az 
életkor előrehaladtával nő a prototipikusan megvalósuló kérdések száma. 

Kísérleti személyek, anyag, módszer 
A kutatás hanganyagát egy véletlenszerűen kiválasztott budapesti általános 

iskolában rögzítettem. Összesen 30 gyermek beszédét elemeztem, 3 korcso-
portban: 7, 9 és 11 éveseknél. A korcsoportokban a nemek megoszlása 
egyenlő volt, 5 fiú és 5 lány. A gyermekek mindegyike magyar anyanyelvű 
volt, köznyelvet beszélő, tipikus beszédfejlődésű és ép halló. 

A korpuszban felolvasást és spontán beszédet rögzítettem, az utóbbi be-
szédanyagát egy dialógus (szituációs játék) adta, amelyben a gyermekek a 
felvételvezetővel egy kiválasztott mesehősről, illetve filmszereplőről beszél-
gettek, majd szerepet cseréltek, ekkor a felvételvezető töltötte be az interjú-
alany szerepét. A felolvasásban szereplő dialógus szövege részben megegye-
zik a GABI (Bóna et al. 2014) adatbázisban használtakkal. 

A kutatásban a korpuszban előforduló kérdő funkciójú megnyilatkozásokat 
elemeztem. A felolvasási feladatban összesen 4 kérdés fordult elő, ebből 2 
eldöntendő (Nincs kedved velem jönni? És van pénzed fagyira?), 2 pedig ki-
egészítendő kérdés (Miért, hová megyünk? Mikor indulunk?) volt. A kiegé-
szítendő kérdések között egy összetett kérdés volt (Miért, hová megyünk?), 
melyet az elemzésben két külön kérdésként kezeltem, mivel mindkét tagja sa-
ját dallammenettel rendelkezett. A spontán dialógusban összesen 123 db kér-
dést elemeztem, a felolvasásban pedig 107 db-ot, tehát egy adatközlőhöz át-
lagosan 4, illetve a felolvasásban 3,6 kérdés tartozott. Utóbbi oka, hogy bár a 
felvételek a tanév végén készültek, a 7 évesek között nagyok voltak az egyéni 
eltérések az olvasás folyamatosságában (Tóth 2016), ezért a 7 évesek cso-
portjában a szótagolva olvasott kérdéseket kihagytam az elemzésből. A kér-
dés típusa szerint a spontán dialógusban 82 db kiegészítendő, 35 db eldön-
tendő, és 6 db választó kérdés fordult elő. A felolvasásban a kiegészítendő 
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kérdések száma 66 db volt, az eldöntendőké pedig 41 db. Választó kérdés 
nem fordult elő. 

A hanganyagot a Praat 6.0 szoftver (Boersma–Weenink 2016) segítségével 
kézi címkézéssel annotáltam. Szakaszszintű címkézést használtam, amely tar-
talmazta a kérdő funkciójú megnyilatkozásokat; jelöltem továbbá a frekven-
ciacsúcs (dallamcsúcs) helyét és annak mondatban elfoglalt szótagszámát, il-
letve a megelőző és követő szótagokban mért frekvenciákat is – azaz a fellé-
pés és lelépés Hz-értékeit (a szótag közepén mérve). Rögzítettem a zönge 
minőségét (irreguláris vagy kváziperiodikus zönge), a hanglejtésformát (pro-
totipikus megvalósulású-e vagy nem), az f0 maximum- és minimumértékét. 
Irregulárisként címkéztem a megnyilatkozást, ha legalább egy magánhangzó 
glottalizáltan valósult meg benne. A megnyilatkozásokban mért f0 maximum 
és minimum hányadosát, azaz a hangköz értékét is meghatároztam. A tanul-
mányban átlagos hangközértékek szerepelnek. Prototipikusnak tekintettem a 
megnyilatkozást, ha a dallamformája megfelelt a bevezetőben tárgyalt krité-
riumoknak. A kiegészítendő kérdések esetében ide tartozott a megnyilatkozás 
végi dallamemelkedés is. A grammatikai osztályozást Kugler (2000) rendsze-
re alapján végeztem el (l. Bevezetés). A vizsgálat a kiegészítendő és eldön-
tendő kérdések elemzésére terjedt ki. A kutatásban pragmatikai szempontokat 
nem tudtam érvényesíteni, mivel a dialógusban megjelenő kérdő funkciójú 
megnyilatkozások mindegyike információkérő kérdés volt. 

A kérdések dallammeneteit 10%-os frekvenciamodulációig szinttartónak 
tekintettem, az annál pozitív irányban nagyobb frekvenciaváltozást emelke-
dőként, negatív irányban nagyobb frekvenciaváltozást pedig ereszkedőként 
jelöltem. A kapott adatokat a beszélő neme, életkora és a beszédmód szerint 
is elemeztem. A viszonylag nagy előfordulási arány miatt külön vizsgáltam 
az irreguláris zöngével realizálódott megnyilatkozásokat, ugyanakkor ezek 
részletes elemzésére a tanulmányban nem kerül sor. 

Az eredmények értékeléséhez nem parametrikus teszteket (Kruskal–Wallis 
próba, Mann–Whitney-próba, Wilcoxon-próba) és (Spearman-féle) korrelá-
cióelemzést használtam az SPSS 20. szoftverben, minden esetben 5%-os 
szignifikanciaszinten. 

Eredmények 
A kérdő funkció a vizsgált beszédmódokban 
A spontán beszédben az összes kérdés 60,1%-a valósult meg prototipiku-

san, azaz követte a szakirodalomban leírt dallammenetet (Olaszy 2010). Kü-
lön elemezve a glottalizált és nem glottalizált kérdéseket, a kváziperiodikus 
zöngét tartalmazó kérdések esetében a prototipikus megvalósulások aránya 
63,8% volt. A modális zöngével realizálódott kérdések a lányok csoportjában 
81,8%-ban, a fiúknál pedig 61,7%-ban voltak prototipikusak. A spontán dia-
lógusban a kiegészítendő kérdések 59,4%-a, az eldöntendők 68,6%-a és a vá-
lasztók 66,6%-a realizálódott prototipikus dallamformával (1. ábra). 
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1. a) ábra 

A spontán beszédben produkált kérdő funkciójú megnyilatkozások 
hangközértéke a kérdéstípus és a prototipikusság függvényében 

 
1. b) ábra 

A felolvasásban produkált kérdő funkciójú megnyilatkozások hangközértéke 
a kérdéstípus és a prototipikusság függvényében 
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Tendenciaszerűen megfigyelhető volt, hogy az életkor előrehaladtával nőtt 
a modális zöngével megvalósuló prototipikus kérdések száma, azonban a kor-
relációelemzés nem mutatott kapcsolatot a két változó között. A felolvasás-
ban az összes kérdés 88,7%-a volt prototipikus.  A modális zöngével megva-
lósult kérdések aránya 89,3% volt.  Nemek szerint elemezve az adatokat, 
ugyanez az arány a fiúknál 95,9%, a lányoknál 83,3% volt. A felolvasásban 
az életkor előrehaladtával nőtt a prototipikus kérdések aránya: a 7 éveseknél 
91,6%, a 9 éveseknél 100%, a 11 éveseknél 94% volt. A két változó közötti 
közepesen erős kapcsolatot a Spearman-féle korreláció is megerősítette: ρ = 
0,619, p < 0,01. A felolvasásban a spontán beszédnél magasabb volt a 
prototipikus megvalósulások aránya: a kiegészítendő kérdéseknél 92,4%, az 
eldöntendőknél 82,9%.  

A kérdés típusától (kiegészítendő vagy eldöntendő) függően különbséget 
találtam az átlagos hangközértékekben (1. táblázat). A spontán beszédben a 
prototipikus megvalósulású kiegészítendő kérdések hangköze volt a legki-
sebb, a legnagyobb hangközzel pedig a választó kérdések realizálódtak. 
A nem prototipikus dallammenettel megvalósult kérdések között az eldön-
tendők hangköze volt a legkisebb, majd a választó következett, a legnagyobb 
hangközt pedig a kiegészítendő kérdéseknél adatoltam. A felolvasásban a 
spontán beszédhez hasonlóan az eldöntendő kérdések hangköze nagyobb volt 
a kiegészítendőkénél. Választó kérdés nem fordult elő. A nem prototipikus 
megvalósulású kérdések esetében az arány fordított volt. A választó kérdése-
ket kis előfordulási arányuk miatt a továbbiakban nem elemzem. 

1. táblázat: A kérdések átlagos hangközértékei a beszédmód, a kérdéstípus és 
a prototipikusság függvényében 

  Spontán beszéd Felolvasás 
  Hangköz Szórás Hangköz Szórás 

Kiegészítendő 
Prototipikus 1,63 0,47 1,75 0,40 
Nem prototipikus 1,68 0,48 2,43 1,42 

Eldöntendő 
Prototipikus 2,11 0,49 1,85 0,40 
Nem prototipikus 1,49 0,36 1,91 0,95 

Választó 
Prototipikus 2,37 1,08 - - 
Nem prototipikus 1,55 0 - - 

Elemeztem, hogy az életkor és a nem befolyásolja-e a kiegészítendő, illet-
ve eldöntendő kérdések hangközét (2. ábra). A spontán beszédben az eldön-
tendő kérdések hangközei különböztek egymástól a korcsoportok függvényé-
ben (Kruskal–Wallis-próba: χ2(2) = 6,914, p = 0,032), azonban a felolvasás-
ban ilyen összefüggést nem találtam. A beszélő neme ugyanakkor a 
felolvasásban – szemben a spontán beszéddel – befolyásolta a kérdések 
hangközét (Mann–Whitney-próba), eldöntendő: Z = −2,547, p = 0,01; kiegé-
szítendő: Z = −1,969, p = 0,049. A hangközértékek tekintetében a statisztikai 
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analízis (Wilcoxon-próba) nem erősítette meg, hogy a beszédmód befolyásol-
ja a kiegészítendő és eldöntendő kérdések hangközértékeit. 

 
2. a) ábra 

A spontán beszédben produkált kérdések hangközértékei a kérdéstípus és az 
életkor függvényében 

 
2. b) ábra 

A felolvasásban produkált kérdések hangközértékei a kérdéstípus és a nem 
függvényében 
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A kiegészítendő kérdések a dallamforma tükrében 
Elemeztem a kérdések dallamformáját is. A spontán beszédben összesen 

37 db prototipikus kiegészítendő kérdés fordult elő. A szakirodalomban leír-
tak szerint a kiegészítendő kérdésekre jellemző, hogy a dallamcsúcs a kérdő-
szón jelenik meg, amelyet kvartnyi lelépés követ, majd a dallam ereszkedő a 
megnyilatkozás végéig (Fónagy–Magdics 1967). Az ereszkedés mellett meg-
jelenhet az utolsó szótag tercnyi fellépése is (Olaszy 2002). Az elemzett 37 
kérdés mindegyikében a kérdőszó első szótagjában realizálódott az f0-csúcs, 
az ezt követő lelépés átlagos hangköze 1,21 volt (szórás: 0,11). A 7 éveseknél 
volt a legnagyobb az átlagos lelépés a dallamcsúcs után, a hangköz értéke 
1,33 (szórás: 0,18), a 9 és 11 éveseknél egyaránt 1,19 (szórás: 0,09 és 0,10). 
A nemek függvényében a lányok csoportjában jelent meg nagyobb f0-lelépés, 
a hangköz 1,26 (szórás: 0,14) volt. A fiúknál ennek értéke 1,18 (szórás: 0,10) 
volt. A dallamcsúcs utáni lelépést követően a megnyilatkozások dallama 
37,8%-ban szinttartó volt, 35,1%-ban ereszkedő, 27,0%-ban pedig az utolsó 
szótagban f0-emelkedés volt tapasztalható (3. ábra). 

A felolvasásban összesen 59 prototipikus kiegészítendő kérdés fordult elő. 
A dallamcsúcs utáni átlagos lelépés hangköze 1,41 volt (szórás: 0,23). A le-
lépés hangköze az életkor előrehaladtával nőtt: a 7 éveseknél 1,35 (szórás: 
0,39) volt, a 9 éveseknél 1,41 (szórás: 0,23), a 11 éveseknél pedig 1,43 (szó-
rás: 0,18). A beszélő nemét figyelembe véve a fiúk csoportjában mértem na-
gyobb hangközértéket, 1,46 (szórás: 0,25); a lányoknál az érték 1,35 (szórás: 
0,19) volt. A kérdések dallamformája az f0-lelépés után 16,9%-ban szinttartó 
volt, 40,6%-ban az utolsó szótagban emelkedés jelentkezett, 42,3%-ban pedig 
ereszkedő volt. Az eredményekből az látszott, hogy a felolvasásban nagyobb 
arányban jelent meg az utolsó szótagi emelkedés, mint a spontán beszédben. 

 
3. ábra 

A kiegészítendő kérdések dallamcsúcsát követő lelépés hangköze a 
beszédmód és az életkor függvényében 
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Az elvárttól eltérően realizálódó kiegészítendő kérdésekből a spontán be-
szédben 11 db fordult elő. Arányaiban a legtöbb a 9 éveseknél, a nemek sze-
rint pedig a fiúknál. Ezekben a kérdésekben előfordult (3 esetben), hogy az 
f0-csúcs eltolódott, és nem a kérdőszón realizálódott, pl. Hogy is HÍVJÁK a 
lányt? Miért ZÁRTÁK Fionát egy toronyba? (kiskapitális szedéssel a dallam-
csúcs helye látható). A dallam ezt követően szinttartó/ereszkedő volt a meg-
nyilatkozás végéig. További 4 esetben nem volt kiemelkedő dallamcsúcs, a 
kérdések végig ereszkedő dallammal, illetve egy esetben szinttartóan valósul-
tak meg (4. ábra). Egy másik esetben (És a Shrekből mi tetszik neked?) a dal-
lam szinttartó maradt, a kérdőszón nem volt f0-emelkedés, ugyanakkor per-
cepciósan érzékelhető volt, hogy hangsúlyos szerepet tölt be a kérdőszó a 
kérdésben – a környezeténél nagyobb intenzitással valósult meg. 

mi jen ál lat ba rát ja van
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4. ábra 

A Milyen állatbarátja van? kérdés dallama, szinttartó 

A felolvasásban 5 esetben találtam nem prototipikus realizációkat a kiegé-
szítendő kérdések között. A kérdések mindegyike fiútól származott, a 9 és 11 
éves korcsoportból. Ezekben a kérdésekben a dallamcsúcs a kérdőszó első 
szótagjáról a másodikra tolódott el (MiKOR indulunk?), majd a dallam eresz-
kedő/szinttartó volt a megnyilatkozás végéig (5. ábra). Egy esetben az utolsó 
szótagban f0-emelkedést adatoltam. 
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5. ábra 

A Mikor indulunk? kérdés dallama, a dallamcsúcs a 2. szótagra tolódott 

Az eldöntendő kérdések a dallamforma tükrében 
Az eldöntendő kérdésekben a szótagszám függvényében változik a be-

széddallam (Olaszy 2010). A korpuszban a spontán beszédben prototipikusan 
megvalósult kérdések (37 db) között csak három vagy annál több szótagú 
megnyilatkozások fordultak elő. Ezekben a kérdésekben a dallamcsúcs a 
szakirodalomban leírtaknak megfelelően, az utolsó előtti szótagban realizáló-
dott. Fónagy és Magdics (1967) szerint a fellépés átlagos értéke tercnyi, a le-
lépésé pedig kvartnyi. Az utolsó szótagi lelépés átlagos hangköze a jelen ku-
tatásban 1,69 (szórás: 0,39) volt, a fellépésé pedig 1,18 (szórás: 0,15). Az 
életkor függvényében a lelépés esetében a legnagyobb hangközt a 11 évesek-
nél adatoltam, 2,59-et, ezt a 7 évesek követték 1,74-gyel (szórás: 0,29), majd 
a 9 évesek 1,34-gyel (szórás: 0,11). A fellépés hangköze a 7 éveseknél volt a 
legmagasabb, 1,22 (szórás: 0,16), a 11 és 9 éveseknél közel azonos volt, 1,09 
(szórás: 0,06), illetve 1,11. Külön elemezve a fiúk és lányok kérdéseinek 
hangközértékeit, az látszott, hogy a lelépések hangköze a lányoknál nagyobb 
(1,74, szórás: 0,39), mint a fiúknál (1,37, szórás: 0,17). A fellépés esetében a 
különbségek kisebbek voltak, a lányoknál 1,2 (szórás: 0,15), a fiúknál pedig 
1,07 (szórás: 0,08). 

A felolvasásban összesen 29 prototipikus megvalósulású kérdő megnyilat-
kozást adatoltam. A lelépés átlagos hangköze 1,69 volt, a fellépésé pedig 
1,18 (szórás: 0,11). A lelépés hangköze nőtt az életkor előrehaladtával: a 7 
éveseknél 1,44, a 9 éveseknél 1,65 (szórás: 0,27), a 11 éveseknél 1,76 volt 
(szórás: 0,50). A fellépés hangközében kisebb volt a különbség az életkori 
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csoportok között: a 7 éveseknél 1,17, a 9 éveseknél 1,14 (szórás: 0,11), a 11 
éveseknél 1,22 volt (szórás: 0,12). A nemek szerint a fellépés hangköze közel 
azonos volt a felolvasásban (lányok: 1,17, fiúk: 1,19). A lelépés hangköze a 
fiúknál volt nagyobb, 1,78 (szórás: 0,31), a lányoknál 1,62 (szórás: 
0,43).Összevetve az eredményeket a spontán beszédbeli realizációkkal, látha-
tó, hogy nem volt jelentős különbség a két beszédmód között a fel- és lelépés 
hangközértékeiben, és a lelépés esetében meghaladta a frekvenciaváltozás ér-
téke a szakirodalomban szereplő kvartnyi értéket, ugyanakkor a fellépésé 
nem minden esetben érte el a tercnyit (6. ábra). Ez arra utalhat, hogy az alap-
hang lelépésének fontosabb szerepe van az eldöntendő kérdés észlelésében 
[hasonlóan Markó (2009) kutatásában találtakhoz]. 

 
6. ábra 

Az eldöntendő kérdések dallamcsúcsát megelőző fellépés és követő lelépés 
hangközértékei a beszédmód és az életkor függvényében 

A spontán beszédben 9 db elvárttól eltérő realizációjú eldöntendő kérdést 
találtam, amelyek a 11 és 9 évesektől származtak, fiúktól és lányoktól egya-
ránt. Egy esetben a dallamcsúcs egy szótaggal előrébb tolódott: Ők 
barátságBAN vannak? Egy másik kérdésben a fellépés megvalósult, de azt 
nem követte lelépés. 3 db megnyilatkozásban a dallam szinttartó volt, a zárlat 
pedig emelkedő. 4 esetben a dallam szintén szinttartó volt, azonban az utolsó 
két szótagban esővé vált a dallam, frekvenciacsúcs pedig több szótagon terült 
el (7. ábra). 

A felolvasásban 5 db nem prototipikus eldöntendő kérdést adatoltam, szin-
tén a 9 és 11 évesek csoportjaiban. Egy esetben (Nincs kedved velem jönni?) 
egy megelőző szó is hangsúlyt kapott. 2 db megnyilatkozásban a dallamcsúcs 
egy szótaggal előbb realizálódott (8. ábra); 2 esetben pedig nem volt meghatá-
rozható frekvenciacsúcs, és a kérdések változatos dallammal valósultak meg. 
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7. ábra 

A Fiona is olyan, mint a Shrek? kérdés egy realizációja, szinttartó 

és van pén zed fa gyi ra
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8. ábra 

Az És van pénzed fagyira? kérdés egy realizációja, egy szótaggal előre 
tolódott dallamcsúccsal 
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Kérdő funkció és zöngeminőség 
A spontán beszédben a kérdések 33,3%-a részben irreguláris zöngével va-

lósult meg, a felolvasásban ez az arány 3,7% volt. A beszélő nemét figye-
lembe véve nem volt jelentős különbség a glottalizált kérdések előfordulásá-
ban: a spontán beszédben a fiúk csoportjában a kérdések 69,6%-a valósult 
meg modális zöngével, a lányoknál pedig 62,9%-a. A felolvasásban ez az 
arány a fiúknál és a lányoknál egyaránt 96% volt. Kváziperiodikus zöngével 
valósult meg a kérdések 58,1%-a a 7 éveseknél, 65,9%-a a 11 éveseknél, a 
legnagyobb százalékban, 93,3%-ban pedig a 9 éveseknél (9. ábra).  

A spontán beszédben a kiegészítendő kérdések 64,6%-a modális zöngével 
valósult meg, az eldöntendő kérdéseknek 92,5%-a, a választóknak pedig 
66,6%-a. A felolvasásban az eldöntendő kérdések 90,2%-ban nem volt 
glottalizált, a másik két kérdéstípus 100%-ban normál zöngével valósult meg.  

 
9. ábra 

A kérdések eloszlása a zöngeminőség, a beszédmód és az életkor 
függvényében 

A spontán beszédben a jelen kutatásban 36 db irreguláris zöngét tartalmazó 
kérdő funkciójú megnyilatkozás fordult elő, összesen 17 beszélőtől, életko-
ronként és nemenként változatosan. Ezeknek a kérdéseknek az 52,1%-a – a 
dallammenet tekintetében – prototipikusnak mondható, ugyanakkor a dallam-
csúcs és az azt követő lelépés nem minden esetben volt mérhető, azok irregu-
laritása miatt. A glottalizáció a kérdések 8,3%-ban a megnyilatkozás belsejé-
ben fordult elő, többségében (91,6%-ban) azonban a megnyilatkozás végén 
(az utolsó szóban, illetve szótagban) jelent meg. 
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A felolvasásban összesen 4 db irreguláris zöngét tartalmazó kérdés volt, 
amely 4 beszélőtől származott (11 és 7 évesektől). A kérdések mindegyike 
eldöntendő volt. 2 kérdés esetében a megnyilatkozás belsejében levő magán-
hangzó glottalizálódott, 2 esetben pedig az utolsó szótagi magánhangzón je-
lent meg az irreguláris zönge. 

Összevetve az eredményeket, látható, hogy a felolvasásban sokkal kisebb 
arányban jelentek meg glottalizált beszédrészek, mint a spontán beszédben. 
Ez ellentétes egy korábbi, felnőtt beszélőkkel készített kutatás eredményeivel 
(vö. Markó 2013). 

Következtetések 
A jelen kutatásban 7–11 éves gyermekek spontán beszédében és felolvasá-

sában vizsgáltam a kérdő funkciójú megnyilatkozásokat. Első hipotézisem 
részben igazolódott, a spontán beszédben megjelenő kérdések dallamformá-
jukat tekintve változatosabban realizálódtak, mint a felolvasásbeliek – hason-
lóan a felnőttkori beszédet célzó kutatási eredményekhez (Markó 2015). Na-
gyobb számban jelentek meg a prototipikustól eltérő dallamformák: a dal-
lamcsúcs eltolódása, illetve ereszkedő és szinttartó dallam. Az eldöntendő 
kérdések esetében a dallamcsúcsot követő lelépés értéke több esetben megha-
ladta a szakirodalomban leírt kvartnyi értéket, ugyanakkor a fellépésé nem 
érte el a tercnyit. A prozódiailag nagyobb fokú jelöltség alátámaszthatja azt 
az elgondolást, miszerint a lelépés fontosabb szerepű a kérdés észlelésében 
(vö. Markó 2009). 

 Második hipotézisem igazolódott, a felolvasásban jellemzőbbek voltak a 
prototipikus megvalósulások, mint a spontán beszédben. A kiegészítendő 
kérdések esetében a felolvasásban gyakran előfordult az utolsó szótagban az 
f0 emelkedése, amelyet a szakirodalom a köznyelvre jellemző formaként jelöl 
meg (Olaszy 2002). Ebből arra következtethetünk, hogy a 7–11 évesek szá-
mára a megnyilatkozás végi dallamemelkedés elfogadottá válhatott, függetle-
nedett a beszédmódtól. 

Harmadik hipotézisem, amely az életkor és a prototipikusság kapcsolatára 
vonatkozott, részben igazolódott: a statisztikai elemzés a felolvasásban meg-
erősítette, hogy az életkor előrehaladtával nőtt a prototipikusan megvalósuló 
kérdések száma. Ez kisiskoláskorban az olvasáshoz szükséges kompetenciák 
elsajátításával és a gyakorlott olvasóvá válással hozható összefüggésbe 

A kutatás eredményei szerint a beszélő neme és életkora is befolyásoló té-
nyező lehet a kérdő funkciójú megnyilatkozások megvalósulásában: a spon-
tán dialógusban az eldöntendő kérdések hangközértékei tértek el az életkor 
szerint, a felolvasásban pedig mind a kiegészítendő, mind az eldöntendő kér-
dések hangközértéke különbözött a nem függvényében, a fiúk kérdései na-
gyobb hangközzel valósultak meg. Utóbbi utalhat egy, a kisiskoláskorban 
fennálló nemek közötti különbségre a szupraszegmentális szerkezetben, 
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azonban további kutatások szükségesek annak vizsgálatára, hogy ez az eltérés 
a későbbi életkorokban is megjelenik-e. 

A kutatásban viszonylag nagy számban – főként a spontán beszédben – 
megjelentek olyan kérdések, amelyek irreguláris zöngével realizálódtak. Az 
irreguláris fonáció gyakori használata felveti a funkcionalitás lehetőségét: a 
gyermekek a megnyilatkozás végét jelezhették általa. (Több kutatásban erősí-
tették már meg a glottalizáció határjelző szerepét, összefoglalását l. Markó 
2013). E kérdés vizsgálatához azonban további kutatások szükségesek, több 
korcsoport, illetve más modalitású – pl. kijelentő funkciójú – megnyilatkozá-
sok bevonásával. 

A jelen kutatás eredményei a beszéddallam elemzése kapcsán hozzájárul-
hatnak a nembeli sajátosságok beszédbeli megjelenésének megismeréséhez, 
illetve a gyermekkori beszéd szupraszegmentális jellemzéséhez. 
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Prosody of questions in pre-adolescents’ speech 

The purpose of this study was to examine the prosody of questions in pre-
adolescents’ speech. 30 children (5 girls and 5 boys per age group) were taken. 
The speech sample consisted of spontaneous and read speech. The speech 
melody (based on Hungarian standard patterns) and f0 maximum/f0 minimum 
ratio were measured in each question. The results from these experiments in-
dicate that 1. the melody of spontaneous questions is more variable than read 
questions; 2. age and gender may also have an effect on intonation of ques-
tions. 




