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ÚÚj irj iráány: a spontny: a spontáán beszn beszééd kd kéérdrdééseinek elemzseinek elemzéésese



KKíísséérleti szemrleti szeméélyek, lyek, 
anyag anyag éés ms móódszer dszer 

NNéégy 21 gy 21 ééves egyetemi hallgatves egyetemi hallgatóóval val 
(r(ráádidióóststúúdidióóban) rban) röögzgzíített ttett táársalgrsalgááss
113,41 perces spont113,41 perces spontáánbesznbeszéédd--korpuszkorpusz
199 (zajmentes) k199 (zajmentes) kéérdrdőő megnyilatkozmegnyilatkozááss
PraatPraat: c: cíímkmkéézzéés, Fs, F00--mméérrééseksek
HangkHangköözszzszáámmííttáás (Fs (F00max/Fmax/F00min)min)



EredmEredméényeknyek

1EPISZTEMIKUS BIZONYTALANSÁGot kifejezőő

19UTÓKÉRDÉS vagy simuló kérdés

5ÖSSZETETT: kiegészítendőő + eldöntendőő

8BEFEJEZETLEN

visszakérdezés: 6
85

„normál”: 79
KIEGÉSZÍTENDŐŐ

3 szótagos vagy hosszabb: 58
2 szótagos: 15 81
1 szótagos: 8

ELDÖNTENDŐŐ



KiegKiegéészszíítendtendőő kkéérdrdééseksek

1. 10,6%1. 10,6%--ban dallamemelban dallamemeléés a zs a záárlatban (rlatban (áátltl. 10%). 10%)
pl.  pl.  ÉÉs akkor egys akkor egyéébkbkéént mit tanultnt mit tanultáál nl náála? la? 

MiMiéérr? M? Méér nem? r nem? 
NemNem jellemzjellemzőőbb a nbb a nőőkre.kre.

2. 10,6%2. 10,6%--ban az Fban az F00 maximuma nem a kmaximuma nem a kéérdrdőőszszóónn
pl. pl. [[AkAk]]KORKOR mi kell?mi kell? ÉÉs hogy lehet s hogy lehet IIlyen lyen tanfotanfo--

lyamokralyamokra bekerbekerüülni?lni?



KiegKiegéészszíítendtendőő kkéérdrdééseksek

3. F3. Fóónagynagy––Magdics (1967: 55) az FMagdics (1967: 55) az F00--cscsúúcsot kvart csot kvart 
lellelééppéés ks kööveti veti –– ez 25%ez 25%--ban valban valóósul meg;sul meg;
60%60%--ban kisebb ennban kisebb ennéél; 15%l; 15%--ban nagyobb;ban nagyobb;
–– oktoktááv hangkv hangkööz z –– emocionemocionáális: lis: MMéért nem jrt nem jóó??
–– kvint kvint éés okts oktááv kv köözzöött tt –– markmarkáánsabb knsabb kéérdrdőő

attitattitűűd:  pl. d:  pl. S milyen kutyS milyen kutyáád van?d van?
EgyEgyéébkbkéént mi az a nagy asztal?nt mi az a nagy asztal?

Az Az öösszes ilyen hangksszes ilyen hangkööz ugyanannz ugyanannáál a nl a nőőnnéél.l.



EldEldööntendntendőő kkéérdrdééseksek

1. 20,0% nyikorg1. 20,0% nyikorgóó ((creakycreaky) z) zööngngéével realizvel realizáállóódott dott 
kkéérdrdőő intonintonáácicióó mint differencia mint differencia specificaspecifica??

(suttogott k(suttogott kéérdrdéés: felss: felsőő formformáánsok)nsok)

2. 15,6%2. 15,6%--ban a ban a „„kkéérdrdőő magmag”” pozpozíícicióója elmozdul, ja elmozdul, 
pl. pl. ÍÍgy a gy a mműűszaszaKIKI rréészszéét?t? TTéényleg, nem lehet nyleg, nem lehet 
egyszer ezt egyszer ezt íígy gy kikiPRPRÓÓbbáálnilni?? Ismered Norbi Ismered Norbi 
anyukanyukáájjáát t EEgygyéébkbkéént?nt?
ŐŐ is oda is oda akakARAR menmenNINI? Ott is ? Ott is LELEhethet ininGYENGYEN??
Egy kivEgy kivéétellel ntellel nőői adatki adatköözlzlőőttőől szl száármaznak.rmaznak.



EldEldööntendntendőő kkéérdrdééseksek

3. F3. Fóónagynagy––Magdics (1967: 40): a fellMagdics (1967: 40): a fellééppéés terc, a s terc, a 
lellelééppéés kvart s kvart –– ez 37,9%ez 37,9%--ban valban valóósul meg;sul meg;

a tercnyi fella tercnyi fellééppéés 51,7%s 51,7%--ban,ban,
a kvartnyi lela kvartnyi lelééppéés 62,1%s 62,1%--ban.ban.

Az Az éészlelszleléési ksi küüszszööbbööt (10%t (10%--os Fos F00--vvááltozltozáás) NEM s) NEM 
éérte el rte el a fella fellééppéés a ks a köözlzléések 37,9%sek 37,9%--áában, ban, 

a lela lelééppéés csak 17,2%s csak 17,2%--ban. ban. 

A lelA lelééppéés nagyobb szerepe az s nagyobb szerepe az éészlelszleléésben?sben?



EldEldööntendntendőő kkéérdrdééseksek

4. 17,8%-ban a kérdő maghoz tartozó lelépést
F0-emelkedés követi (átl. 8%)

Te egyeDÜL vagy?
a „kérdő mag” után utolsó szótagi F0-növekedéssel

30 Hz

400 Hz



KKöövetkeztetvetkeztetééseksek

1.1. „„LaposLapos”” dallamgdallamgöörbe, nyikorgrbe, nyikorgóó zzöönge, suttognge, suttogáás s 
az Faz F00--vvááltozltozááson tson túúl ml máás prozs prozóódiai jegyek is diai jegyek is 

felelfelelőősek az eldsek az eldööntendntendőő kkéérdrdéés s azonosazonosííthatthatóóssáá--
ggáéáértrt –– normnormáál l fonfonáácicióó esetesetéén is?n is?

2. Nemcsak a kieg2. Nemcsak a kiegéészszíítendtendőő kkéérdrdéés realizs realizáállóódhat dhat 
emelkedemelkedőő dallamzdallamzáárral, hanem a hosszabb rral, hanem a hosszabb 
eldeldööntendntendőő kkéérdrdéések is. sek is. Pragmatikai Pragmatikai 
motivmotiváácicióó (?) (?) –– tovtováábbi vizsgbbi vizsgáálatok.latok.



KKöövetkeztetvetkeztetééseksek

3. Dallamcs3. Dallamcsúúcscs--eltoleltolóóddáás az elds az eldööntendntendőő éés a s a 
kiegkiegéészszíítendtendőő kkéérdrdéésekben is sekben is –– nagyobb sznagyobb száámmúú
vizsgvizsgáálat: az eltlat: az eltéérréés mints mintáázatai zatai éés magyars magyaráázat.zat.

4. N4. Nőőii--fféérfi nyelvhasznrfi nyelvhasznáálati, hangtani eltlati, hangtani eltéérréések: az sek: az 
eldeldööntendntendőő kkéérdrdéések dallamcssek dallamcsúúcscs--eltoleltolóóddáása sa 
domindomináánsan a nnsan a nőőknknéél, ugyanakkor az emelkedl, ugyanakkor az emelkedőő
zzáárlat nem volt jelentrlat nem volt jelentőősen gyakoribb nsen gyakoribb nááluk.luk.



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!

markoxa@ludens.elte.hu


