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Doktori disszertációm címe “Spanish Intonation of Hungarian Learners of Spanish: Yes-or-

No Questions”, „Magyarajkú spanyolul tanulók spanyol intonációja: eldöntendő kérdések”. 

A disszertáció 3 korpuszon keresztül vizsgálja a következőket: 

- egy spanyol korpusz (1. korpusz) a spanyol eldöntendő kérdések intonációját; 

- egy magyar korpusz (2. korpusz) a magyar eldöntendő kérdések intonációját; 

- egy magyar anyanyelvűek által produkált spanyol korpusz (3. korpusz) pedig a magyar 

anyanyelvűek spanyol eldöntendő kérdéseinek intonációját. 

Mindhárom korpusz spontán és olvasott mondatokból áll, és az intonáció elemzéséhez a Praat 

nevű elemzőszoftvert használom.  

A vizsgálat elméleti alapjául a következő művek és a bennük foglalt teória szolgálnak: 

A spanyol intonációhoz Cantero Serena (2002), Font-Rotchés (2007) és Cantero—Font-

Rotchés (2007). A magyar intonációhoz Varga, L. (2002).  

Az intonáció elemzése mindkét nyelv esetében J. F. Cantero Serena teóriáján alapszik, 

hogy a jelenségeket egyazon módszer keretein belül hasonlíthassam össze. Erre főként azért 

van szükség, hogy a spanyolul tanuló magyarajkúak intonációjában fellépő jelenségeket 

vizsgálhassam: a nyelvi produktum mennyire felel meg a spanyol intonációs elvárásoknak és 

mennyire tükröz magyar intonációs vonásokat. 

 

A disszertáció szerkezeti felépítése a következő: 

 

1. fejezet: Bevezetés.  

2. fejezet: Cantero intonációs elmélete. 

3. fejezet: A spanyol nyelvi dallamok Cantero teóriája alapján. 

4. fejezet: A magyar nyelv főbb dallamainak áttekintése Cantero tükrében. 

5. fejezet: A spanyol eldöntendő kérdések intonációja. 

6. fejezet: A magyar eldöntendő kérdések intonációja. 

7. fejezet: Hipotézisek a magyar anyanyelvűek spanyol eldöntendő kérdéseinek 

intonációjával kapcsolatban 

8. fejezet: Összegzés: konklúziók a magyar anyanyelvűek spanyol eldöntendő kérdéseinek 

intonációjával kapcsolatban, nyelvoktatási tanulságok. 

1. Függelék: 1. korpusz 

2. Függelék: 2. korpusz 

3. Függelék: 3. korpusz 
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1. fejezet: Bevezetés 

 

Ez a fejezet bemutatja a dolgozat célját, és röviden ismerteti a legjelentősebb intonációs 

iskolákat, így a brit dallamalapú és az amerikai strukturalista szintelemző hagyományon kívül 

például a mára általánossá vált autoszegmentális megközelítést, de említi a holland iskolát is, 

amelyben fontos szerepet kap a standardizáció. Cantero elmélete a brit iskolához áll közelebb, 

de a standardizáció nála is kitüntetett figyelmet kap. 

     Cantero teóriája a spanyol intonáció kutatásán belül kiemelkedő több szempontból is: 

- a 100-as skálán alapuló standardizáció könnyen kezelhető és alkalmas a különböző beszélők 

által létrehozott dallamok összehasonlítására; 

- a spanyol intonációs jelenségeket egy jelentős méretű spontán corpuson vizsgálja és átfogó 

képet ad az európai spanyol dallamokról, amelyeknek 12 jellemző típusát különíti el; 

- az elméletében törekszik arra, hogy az alkalmazott nyelvészet számára is hasznosítható 

eredményeket mutasson fel. 

 

2. fejezet: Cantero intonációs elmélete. 

 

     Cantero elmélete a spontán mondatokban megfigyelt jelenségekből táplálkozik és csak a 

fonetikai valóságot fogadja el az elemzés alapjául. Minden mondat intonációját hangelemző 

szoftverrel vizsgálják, és a kapott eredményeket – minden szótaghoz a hozzátartozó 

frekvenciaértéket rendelik – standardizálják, hogy a mondatok intonációja (vagyis a 

frekvenciaértékek egymás utáni váltakozása) összehasonlítható legyen akkor is, ha nem 

ugyanattól a beszélőtől származnak. Az eljárás lényege, hogy százalékokban mérik az egyes 

szótagok egymáshoz viszonyított frekvenciaértékeit: az első a 100-as számot kapja, a 

következő az ehhez viszonyított százalékot, kevesebbet, ha csökken az érték, nagyobbat, ha 

nő az előző szótagéhoz viszonyítva. Például, ha a ¿Puede firmarme esto? ‛Aláírná ezt 

nekem?’ mondat első szótagjánál mért frekvenciaérték 221, a másodiknál 239Hz, akkor az 

8,14%-os növekedést jelent az első és a második szótag közt; ha az első szótaghoz a 100-as 

számot rendeljük mint relatív értéket, a másodikhoz a 108 rendelendő. Az ábrán látható, hogy 

a mondat intonációjának abszolút értékei ugyanazt a dallamot rajzolják ki, mint a 

standardizált értékek esetén kapott ábra: 
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(1) 

Ss29

0

50

100

150

200

250

300

Hz 221 239 215 207 207 204 240

Perc. 100,00% 8,14% -10,04% -3,72% 0,00% -1,45% 17,65%

St. C. 100 108 97 94 94 92 109

¿Pue de fir mar me es to?

 
Jelmagyarázat: Hz = abszolút frekvenciaértékek Hertzben megadva; Perc. = százalékok (Percentage); St. C. = Standard dallamvonal 

(Standard Curve) 

 

Cantero szerint az intonációs jelenségeket három szinten lehet vizsgálni: 

A prelingvisztikus szint az intonáció szövegépítő-szövegtagoló funkciója, a szöveg lexikai 

tartalmának megértéséért felelős. A lingvisztikus szint az intonáció már fonológiai, jelentést 

hordozó funkciója, amely a szöveg jelentésének, a beszélő intonációval kifejezett 

szándékának megértéséért felelős. A paralingvisztikus szint pedig már a pragmatika része, az 

intonációval kifejezhető érzelmek szintje, amely nem rendszerezhető, egyedi, és 

kontextusfüggő. 

     Cantero teóriája is vizsgálja a hangsúly és az intonáció kapcsolatát, a hangsúly nála 

azonban főleg a prelingvisztikus szinten kap szerepet. A fonetikus hierarchia nála a 

következőképp épül fel: a szótagok Ritmikus Csoportokat (Grupos Rítmicos), a Ritmikus 

Csoportok pedig Fonikus Csoportokat (Grupos Fónicos) alkotnak. A Ritmikus Csoportok 

egy-egy lexikális hangsúly (ún. Paradigmatikus Hangsúly, Acento Paradigmático) köré 

szerveződnek, míg a Fonikus Csoportok egy magasabb szintű hangsúly, a Szintagmatikus 

Hangsúly (Acento Sintagmático) köré csoportosulnak. A Szintagmatikus Hangsúly több 

Paradigmatikus Hangsúly közül a hierarchikusan legmagasabbat jelenti egy Fonikus 

Csoporton belül. A Szintagmatikus Hangsúly jellemzője, hogy hordozza a tonális inflexiót (= 

dallamkitérést) is, amelyet, mivel a Szintagmatikus Hangsúly általában a Fonikus csoport 

utolsó hangsúlya, Cantero Végső Inflexiónak  (Inflexión Final) nevez. A példánk esetében így 

mutat a hierarchia: 
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(2) 

FONIKUS CSOPORT [RITMIKUS CSOPORT [Puede fir-] RITMIKUS CSOPORT [-marme] RITMIKUS CSOPORT ['esto]] 

 

            Par. hangsúly             Par. hangsúly          Par. hangsúly, egyben Szintagm. hangsúly 

 

 

Cantero szerint akkor beszélhetünk inflexióról , ha két egymás melletti melodikus egység 

között nagy frekvenciakülönbség áll fenn. A szótagokban egy vagy több melodikus egység 

(mora) különíthető el aszerint, hogy hangsúlyosak-e a szótagmagot alkotó magánhangzók. A 

hangsúlytalan szótagok egymorások, míg a hangsúlyos szótagok, amennyiben tonális inflexiót 

hordoznak, két- illetve többmorások is lehetnek, attól függően, hogy a tonális inflexió 

egyszerű vagy összetett dallamú-e. Ebből az következik, hogy a spanyol hangsúlyos szótag 

esetenként többmorás, vagyis hosszabb a hangsúlytalannál.  

A teória ismertetéséből látszik, hogy van két fontos jelenség a magyar nyelvben, amely 

eltér a spanyoltól, és a teóriába nehezen illeszthető be: 

- A magyar magánhangzók eleve hosszúak vagy rövidek, és ez nem függ attól, hogy 

hangsúlyosak-e vagy sem. 

- A magyarban néhány dallamtípusban a legjobban érzékelhető tonális inflexió nem 

hangsúlyos szótaghoz köthető. Elsősorban a semleges eldöntendő kérdésekre jellemző 

emelkedő-eső dallamok esetén igaz ez, ahol az esés, de adott esetben az emelkedés sem 

hangsúlyos szótag érintésével történik. Például a Becsuktad az ablakot? mondatot úgy 

kérdezzük, hogy a legrelevánsabb emelkedés és esés nem érint hangsúlyos szótagot. 

     

 3. fejezet: A spanyol nyelvi dallamok Cantero teóriája alapján 

 

Cantero elméletét elsősorban a spanyol nyelvre alkalmazza. Új értelmezésben használja a 

tonéma fogalmát, amely nála a lingvisztikus intonáción belül releváns nyelvi jelnek 

tekintendő, és 3 bináris jegy kombinációja. Ezek a jegyek a ±kérdő, ±befejezetlen, 

±emfatikus, melyek 8 lehetséges kombinációt hoznak létre és az adott nyelv intonációjának 

leírására szolgálnak. A legsemlegesebb tonéma a /–kérdő, –befejezetlen, –emfatikus/ 

jegyhármas; míg a semleges, kérdő intonációt a /+kérdő, –befejezetlen, –emfatikus/ 

kombináció fejezi ki. Ez azt jelenti, hogy a mondat(szakasz)ra rátelepülő intonáció nyelvi 

jelként 3 fogalmat tud kifejezni: a mondat(szakasz) befejezettségét, kérdő jellegét, és 

emfatikus voltát, illetve ezek hiányát. A beszélő az intonációjával e háromféle tartalom 
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kombinációit tudja a hallgató számára szisztematikusan közvetíteni, Cantero szerint mást 

nem.  

 

4. fejezet: A magyar nyelv főbb dallamainak áttekintése Cantero tükrében 

 

A magyar nyelvben ismert (vö. Varga: 2002) nukleáris dallamok közül a 9 legfontosabbat 

vizsgálom meg, abból a szemszögből is, hogy milyen benyomást tehetnek ezek a spanyol 

fülre a Cantero-elmélet tükrében. Markáns eltérés a Végső Inflexió megvalósulásában van: a 

magyarban a jelentős frekvenciakülönbségekkel járó inflexiók nem mindig az utolsó 

akcentusos szótagról indulnak, hanem egy későbbi szótagról. Különbség továbbá, hogy a 

magyar dallamokban nincs akkor relatív frekvenciakülönbség sem az egész mondaton, sem 

magán az inflexión belül, mint egyes spanyol dallamok esetében. 

       

5. fejezet: A spanyol eldöntendő kérdések intonációja 

 

A spanyol spontán nyelvben Cantero 12 dallamtípust (Patrón Melódico) talált. Ezek közül a 

kérdő intonációt (tehát a /+kérdő, –befejezetlen, –emfatikus/ tonémát) mindig olyan dallamok 

fejezik ki, amelyekben a Végső Inflexión belül egy emelkedés indul. Ez természetesen nem 

jelenti azt, hogy a spanyolok minden kérdést emelkedő intonációval tesznek fel, csupán azt, 

hogy a hallgató által kérdőnek dekódolt intonáció ilyen. Vannak kérdések, például a 

kérdőszóval bevezetettek, amelyeknél nem vagy nem csak az intonáció hordozza a kérdés-

jelleget, hanem a grammatikai partikula, és ezért az intonáció a hallgató számára nem 

feltétlenül hordozza a kérdés jellemzőit. 

A legtipikusabb spanyol kérdő intonáció 70% feletti emelkedést mutat, amely az utolsó 

hangsúlyos szótagról indul és nem törik meg. A korábbi szakirodalom állításaival szemben 

nem ez az egyedüli dallamséma a spanyol eldöntendő kérdésekben: találhatunk kisebb végső 

emelkedéssel járó, emelkedő-eső és mélyre eső dallamú spanyol eldöntendő kérdéseket is. 

 

6. fejezet: A magyar eldöntendő kérdések intonációja. 

 

Az emelkedő-eső dallam a közönséges eldöntendő kérdések sajátja. Megvizsgálom ennek 

jellemzőit, és a leggyakoribb előfordulási típusait. A fejezet tanulmányozza továbbá az echo 

(hitetlenkedő/ismételtető és tisztázó/felkiáltó), a grammatikai partikulát tartalmazó (pl. –e 

morfémás) eldöntendő kérdésekre jellemző intonációt is, valamint az eldöntendő kérdés és az 
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azt követő vocativus kombinációjának hanglejtését is. Az általam vizsgált korpusz tanúsága 

szerint az emelkedő-eső dallamokban az emelkedés és az esés legjellemzőbben a mondat 

utolsó három szótagján valósul meg, függetlenül attól, hogy ezek között van-e lexikailag 

hangsúlyos. (Az emelkedés indulhat az akcentusos szótagtól, de a legfeltűnőbb része általában 

az utolsó előtti-előtti és az utolsó előtti szótag között lokalizálható.) Az emelkedés általában 

kisebb mértékű (15-30%-os), mint az esés, amely az utolsó előtti és az utolsó szótag között 

történik. Az esés mértéke 30-50%, ám a spanyol hallgatók mégis relevánsabbnak érzékelik az 

emelkedést ennél az esésnél. 

 

7. fejezet: Hipotézisek a magyar anyanyelvűek spanyol eldöntendő kérdéseinek 

intonációjával kapcsolatban 

 

Disszertációmban a két nyelv eldöntendő kérdéseiben megjelenő és általam összehasonlított 

intonációs jelenségek a következők: 

- prelingvisztikus szinten a Szintagmatikus Hangsúly és a Végső Inflexió terjedésének 

viszonya, különös tekintettel a véghangsúlyos szavakra; 

- lingvisztikus szinten a kérdéseken belül alkalmazott hangterjedelem és jellemző dallamok 

megvalósítása. 

     A prelingvisztikus szint kapcsán a következőket feltételezem: 

(a) Mivel a magyar nyelvre fonológiai szinten nem jellemző a diftongus, a spanyol 

diftongusokat várhatólag hiátusként valósítják meg a magyar beszélők. Ez azt is jelenti, hogy 

egyszótagú szavakban az emelkedő diftongusoknál (ahol diftongus első eleme hangsúlytalan 

félhang lenne, lásd bien ‛jól’) a magyar helytelenül az első elemet külön magánhangzónak 

tartja és hangsúlyozza, mivel a magyarban a szó hangsúlya az első szótagra esik. 

(b) a szóhangsúly kapcsán felteszem, hogy a magyarok hajlamosak az anyanyelvi 

interferencia következtében a spanyol szavak első szótagját hangsúlyozni, ami pedig ritkán ad 

helyes eredményt, ugyanis a spanyol szavak többsége az utolsó előtti, illetve utolsó szótagján 

hangsúlyos. Így tehát a rossz helyen hangsúlyozott szavak nehezítik a szöveg megértését, 

mert a hallgató nehezen azonosítja a beszéd hangsúlytól hangsúlyig terjedő blokkjait. 

Különösen zavaró lehet ez, ha a rosszul hangsúlyozott szó a Végső Inflexió hordozója is: 

véghangsúlyos szavaknál a magyar beszélő vélhetően nem az utolsó szótagot hangsúlyozza, 

és nem valósít meg többmorás végső inflexiót.  
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Az intonációval kifejezett jelentést azonban főként a lingvisztikus szinten mutatkozó 

eltérések befolyásolják, így ennek szentelem a fő figyelmet disszertációmban is. Az intonáció 

lingvisztikus szintjével kapcsolatban a feltételezéseim a következők: 

(a) A magyarok sokkal kisebb hangterjedelmet használnak eldöntendő kérdéseikben, mint a 

spanyolok. Ez a hangterjedelembeli különbség jellemzi mind az egész mondatot, mind a 

mondaton belüli főhangsúlyról induló inflexiót. Természetesen az összehasonlítás alapjául a 

standardizációs eljárás során kapott relatív értékek szolgálnak. A Végső Inflexió alacsonyabb 

értékei arra figyelmeztetnek, hogy a magyar kérdések, még ha emelkedő végső inflexiót 

tartalmaznak is, nem biztos, hogy a spanyol fül számára kérdésként értelmezhetők, lévén hogy 

a spanyol hallgatók főleg 70%-os emelkedés fölött értelmezik kérdésként a hallottakat, míg 

ezt a százalékot a magyar mondatok szinte sohasem érik el. Fontos továbbá, hogy Cantero 

szerint a normálisnál tágabb hangterjedelem emfázist hordoz, így a spanyolok számára a 

magyarok szűk hangterjedelme azt a látszatot keltheti, hogy a magyarok beszédéből hiányzik 

az emfázis. 

(b) Egyazon kérdéstípusban a magyarok és a spanyolok különböző dallamokat használhatnak 

és feltételezhető, hogy a magyarok inkább választják az anyanyelvi mintát a spanyol 

mondataikban is. Az eldöntendő kérdések következő típusaiban vizsgálom a két nyelvben 

alkalmazott dallamokat a korpuszaimon keresztül: 

- közönséges eldöntendő kérdések  

- echo eldöntendő kérdések 

- eldöntendő kérdések, amelyeket vocativus követ. 

Ezen csoportok közül mindháromban eltérő dallamokat alkalmaz a két nyelv: míg a 

magyar a közönséges eldöntendő kérdésekben fonológiailag csak eső végű (főleg emelkedő-

eső) dallamokat alkalmaz, a spanyol jóval többféle dallamot, de leginkább emelkedőt, ahol az 

emelkedés mértéke meghaladja a magyarban alkalmazott maximum értékeket. Érdekes 

megfigyelni, hogy a spanyol is alkalmaz a magyar emelkedő-eső dallamához hasonlót, de van 

egy radikális különbség a két dallamtípus között: a spanyol variánsban az emelkedés vagy az 

utolsó hangsúlyos szótagig tart az előtte lévő szótagtól, vagy az utolsó hangsúlyos szótagról 

indul, de mindenképp az utolsó hangsúlyos szótag az emelkedés kiinduló, illetve végpontja. A 

magyarban viszont az emelkedés nem feltétlenül érint hangsúlyos szótagot, csak az a 

megkötés, hogy az utolsó előtti szótagig tartson, lásd a példákat:                     
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(3a)                                                                    

¿'Tienes más co'sitas?                                                                 
Van-sg.2. több dolgocska-pl. 
‛Van még valami mondandód?’ 

Ss14

0

50

100

150

200

Hz 306 349 337 335 385 281

Perc. 100,00% 14,05% -3,44% -0,59% 14,93% -27,01%

St. C. 100 114 110 109 126 92

¿Tie nes más co si tas?

 

 
(3b) 
| 'Bírósághoz fordulhatnak?| 

Hs14

0

50

100

150

200

Hz 179 171 176 184 179 187 244 174

Perc. 100,00% -4,47% 2,92% 4,55% -2,72% 4,47% 30,48% -28,69%

St. C. 100 96 98 103 100 104 136 97

Bí ró ság hoz for dul hat nak?

 

 

Fontos kiemelni, hogy a végükön maximum kétszótagos szót tartalmazó eldöntendő kérdések 

emelkedő-eső dallama fonetikailag emelkedőként realizálódik, és így fonetikailag hasonló a 

spanyol emelkedő hanglejtéshez. Az echo eldöntendő kérdések dallamvilága a spanyolban 

nem mutat jelentős eltérést a közönséges eldöntendő kérdésekben használtakhoz képest, míg a 

magyarban speciális ismétlődő emelkedő-eső dallamokat használnak, a spanyoltól eltérően 

több mondathangsúllyal egy kérdésen belül. Ha egy eldöntendő kérdést vocativus követ, a 

magyarban az eldöntendő kérdés megőrzi jellemző emelkedő-eső intonációját, és a vocativus 

eső dallamot kap; a spanyolban viszont kisebb emelkedés jellemzi a megszokottnál az 

eldöntendő kérdést, és egy relevánsabb emelkedő dallamot kap a vocativus, tehát a kérdő 

intonáció valójában magát a vocativust kíséri. 

     Amennyiben eltérő dallamokat alkalmaz a magyar és a spanyol valamely csoportban, 

megvizsgálom, hogy a spanyolul tanuló magyar anyanyelvűek mely dallamokat alkalmazzák 

inkább spanyol eldöntendő kérdéseikben, illetve, ahol egyezés van a dallamok tekintetében a 
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két nyelvben, vizsgálatom tárgya, hogy ezeket a dallamokat a magyar beszélők spanyol 

kérdéseikben is alkalmazzák-e.  

 

8. fejezet: Összegzés: konklúziók a magyar anyanyelvűek spanyol eldöntendő 

kérdéseinek intonációjával kapcsolatban, nyelvoktatási tanulságok 

 

Ebben a fejezetben történik a hipotézisek ellenőrzése, a 3. korpusz alapján. Az eredményekből 

szeretnék hasznos következtetéseket levonni a spanyol intonáció olyan aspektusaival 

kapcsolatban, amelyekkel a nyelvtanítás keretein belül foglakozni érdemes. Ezek a 

következők: 

- A véghangsúlyos spanyol szavaknál a magyarok jellemzően nem realizálják többmorásként 

a Végső Inflexiót. 

- A magyar anyanyelvűek spanyol eldöntendő kérdésekben alkalmazott hangterjedelme 

valóban jóval kisebb, mint a spanyol anyanyelvűeké, úgy a mondat egészében mint a Végső 

Inflexión belül. 

- A magyarok leggyakrabban áthozott dallamsémája az ismételt emelkedő-eső dallam, echo 

eldöntendő kérdésekben szerepel. Mivel a spanyolban ilyen dallamismétlés nem szokásos, ezt 

a területet is nagyobb figyelemmel kell kezelni a magyarországi spanyol nyelvórákon.  
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