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PROZÓDIA A GRAMMATIKA ÉS A PRAGMATIKA
HATÁRÁN

Egy német-magyar összehasonlító vizsgálat 
eredményei alapján

Péteri Attila

Bevezetés
A germanisztikai szakirodalomban többen utalnak arra, hogy a mondatfajták, 

illetve a mondattípusok elhatárolásának egyik alapvető kritériuma az intonációs 
jelöltség, amely elsősorban egyes kérdő és felszólító mondattípusokat különböztet 
meg az azonos grammatikai szerkezettel rendelkező kijelentő mondatoktól. Más, 
mondattipológiával és mondatmodalitással foglalkozó kutatók viszont explicite 
tagadják a mondatintonáció grammatikai szerepét, és amellett érvelnek, hogy az 
intonációs és prozódiai eszközök a pragmatika szintjén fejtik ki hatásukat, vagyis 
a megnyilatkozás pragmatikai funkcióit, illokúciós tartalmát fejezik ki.

A szakirodalomban fellelhető igen különböző nézetek tanulmányozása során 
fordult figyelmem a következő elméleti kérdés felé: A mondat intonációs és pro
zódiai jegyei mely szinten fejtik ki hatásukat, milyen viszonyban állnak a mon
dat grammatikai típusával, a beszélő attitűdjeivel, illetve illokúciós szándékával.

A német nyelvészetben a mondatintonáció vizsgálata egészen a 90-es évekig 
alapvetően szintaktikai orientáltságú. Otto von Essen 1964-ben megjelent, a mo
dern germanisztikai intonációkutatás nyitányát jelentő monográfiájában az into
náció elsődleges szerepét a mondattípusok jelölésében, nevezetesen a kijelentő 
és az eldöntendő kérdő mondat elkülönítésében, valamint az összetett mondatok 
tagmondatainak elhatárolásában látja. A későbbi differenciáltabb vizsgálatok is, 
mint lsaőenko-Schadlich (1971), Pheby ( 1980), Altmann (1987, 1993), bár az 
intonáció szerepét nem szűkítik le csupán a mondattípusjelölésére, mégis az in
tonációnak kizárólag vagy elsődlegesen grammatikai szerepet tulajdonítanak. 
Ehhez hasonlóan a Magyar grammatika (Kcszler szerk. 2000: 379 kk.) mondat
tipológiájában is az intonáció a mondattípusok elkülönítésének egyik prominens 
eszköze. Wunderlich (1988), aki az autoszegmentális fonológia keretében vizs
gálja a német mondat dallamát, a mondatvégi intonáció szempontjából szintén 
grammatikai jelentéssel bíró tonális morfémákról beszél.

A 90-es évek elején az elsősorban pragmatikai orientáltságú angolszász into
nációkutatás hatására a germanisztikában is egyre erőteljesebben fogalmazódik 
meg a gondolat, hogy a mondatintonáció a mondat grammatikai szerkezetétől 
többé-kevésbé függetlenül elsősorban a megnyilatkozás pragmatikai funkcióját 
jelöli. így véli például a Cruttenden ( 1977) modelljét alkalmazó Kohler (1991),
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és a Pierrehumbert (1980) nyomán autoszegmentális keretben dolgozó Féry 
(1993) is. Brandt és munkatársai (1992) amellett érvelnek, hogy az emelkedő 
mondatvégi intonációval realizált kijelentő mondat az adott szituációban kérdő 
illokúciós funkciót kap anélkül, hogy grammatikai szerkezete és ezáltal a mon
dattípusa megváltozna.

A német intonáció- és prozódiakutatásban mérföldkőnek számít Margret Sel- 
ting 1995-ben megjelent Prosodie im Gespräch című monográfiája, amely sze
rint a beszéd valamennyi prozódiai sajátosságát, így az intonációt is, a gramma
tikától függetlenül csak az etnometodológiai konverzációelemzés keretében le
het adekvát módon leírni. Selting egy több kísérleti személy részvételével hang
stúdióban készített kétórás informális beszélgetésből vett nyelvi példákkal pró
bálja bizonyítani, hogy a német nyelv valamennyi intonációs mintája kombinál
ható különböző grammatikai szerkezetű mondatokkal. így szerinte mind az el
döntendő, mind a kérdőszavas kérdő mondat záródhat eső és emelkedő intonáci
óval is, a mondat végi beszéddallam pedig azt jelöli, hogy pragmatikailag zárt, 
vagyis tömör, lényegre törő választ igénylő, vagy pedig pragmatikailag nyitott, a 
konverzációt tovább vezető, probléma-, illetve témafelvető kérdésről van-e szó. 
Rabanus (2001) Selting modellje alapján a német és az olasz nyelv intonációs 
mintáit összevetve olyan nagymértékű hasonlóságot vél felfedezni, amelynek 
alapján az intonációt az egyes nyelvtől független jelrendszernek tekinti. Igaz 
ugyan, hogy Rabanus a vizsgált példákat meglehetősen egyoldalúan választja ki, 
legtöbbjük a kiemelés-hangsúlyozás különböző variációit demonstrálja.

Selting modelljét egyoldalúsága miatt bírálja Hetland és Molnár (1995), akik 
részben azt vetik Selting szemére, hogy az általa hivatkozott szakirodalmat néha 
leegyszerűsítve interpretálja, és nem veszi észre az abban képviselt differenciált 
felfogásokat, részben pedig azt, hogy mivel a Selting korpuszában szereplő szö
vegpéldák nem képeznek egymással szisztematikus oppozíciót, ezért a vizsgálat
ból a vizsgálati módszer következményeként csak az intonáció pragmatikai funk
ciói válnak megfigyelhetővé, míg az esetleges grammatikaiak rejtve maradnak.

A magyar intonációkutatás szakirodalmát áttanulmányozva úgy tűnik, hogy az 
intonáció grammatikai vagy pragmatikai szerepével kapcsolatos kérdés kevésbé 
jelenik meg explicit módon, bár a hagyományos módszerekkel dolgozó kutatók 
(pl. Elekfi 1962, Fónagy-Magdics 1967, Fónagy 1998) inkább grammatikai, az 
autoszegmentális fonológia keretében gondolkodók (pl. Varga 1998,2001,2003) 
inkább pragmatikai funkciókat tulajdonítanak a leírt intonációs típusoknak. Na
gyobb hangsúlyt kapnak azonban a magyar intonáció- és prozódiakutatásban a 
kísérleti fonetikai vizsgálatok (Gósy-Terken 1994; Gósy 2004; Olaszy 2001, 
2002), amelyekben a kutatók a kérdés explicit módon történő felvetése nélkül az 
intonációs és prozódiai eszközöknek mind grammatikai, mind pragmatikai funk
cióit leírják.
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Anyag, módszer, kísérleti személyek
A német és a magyar nyelv intonációs és prozódiai mintáinak kontrasztív ösz- 

szevetése aktuális, sót sürgető, hiszen mindkét nyelv oldalán számos tudomá
nyos leírást találunk, miközben összehasonlító tanulmány tudtommal mindeddig 
még nem készült. A Praat (verziószám: 4.3) elemző program segítségével 11 
német és 9 magyar kísérleti személy hangmintáit elemeztem és hasonlítottam 
össze egymással 2005 tavaszán és nyarán. Kérdésfelvetéseim alapvetően gram
matikai szempontúak voltak. Bár az alább leírt vizsgálat fő célja nem a német és 
a magyar nyelv prozódiai rendszerének fonetikai összehasonlítása, hanem a fel
tett elméleti alapkérdés megválaszolása a kutatások továbbvitele céljából, az ál
talam végzett vizsgálat szükségszerűen érinti a két nyelv prozódiájának számos 
hasonlóságát és különbségét.

Vizsgálatom a német és a magyar nyelvészeti szakirodalomból indul ki, az 
empirikus megfigyelések német és magyar nyelvi példákra épülnek. Reményeim 
szerint azonban a konkrét részeredmények magukban rejtik bizonyos generali
zált következtetések lehetőségét is (legalább a hipotézis szintjén). Azt remélem, 
hogy egy ilyen, a nyelvtudomány egyes részterületei határát érintő vizsgálat fel
használható adalékul szolgálhat mind a fonetika, mind pedig a grammatika mű
velőinek, és értékes lehet egy holisztikus alapon álló integratív nyelvfelfogás 
szempontjából is.

A kísérleti személyeket arra kértem, hogy általam írt dialógusrészleteket mi
nél természetesebb kiejtéssel olvassanak fel. A magyar beszélők az ELTE ma
gyar anyanyelvű német szakos hallgatói voltak, a németek pedig Braunschweig- 
ben élő középiskolás és egyetemista diákok, valamint két idősebb, 40-45 éves 
férfi. A német résztvevők valamennyien a standard német nyelv beszélőinek tar
tották magukat, nem pedig valamelyik dialektushoz tartozónak (ahogy ők kife
jezték: „Ich habe keinen heimatlichen Dialekt” vagy „Ich spreche normales 
Hochdeutsch”). A beszélők a dialógusrészleteket egyszer olvasták át annak ér
dekében, hogy a felolvasás során ne akadozzanak, de nem gyakorolhatták. Ezzel 
próbáltam elkerülni a mesterkélt felolvasási módokat. A hangminták kiértékelé
sekor figyelembe vettem az F(1 változásának irányát, az egyes megnyilatkozások 
hangközét, amely az alapfrekvencia-változás mértéke (F0-max/F0-min), valamint 
a realizáció időbeli koordinátáit. Jó viszonyítási alapnak bizonyult az egyes 
alapfrekvencia-értékek jellemzéséhez a beszélőnek a kijelentő mondat legvégén 
mért alapfrekvencia-értéke, az ún. alapvonal (vő. Varga 1998), amely egyben a 
szokásos kommunikációban (nem torzított hang esetén) az adott beszélő legmé
lyebb hangja is. Vizsgálataimban azt láttam, hogy ez az érték azonos beszélő kü
lönböző kijelentő mondataiban alig tér el egymástól. Az intenzitás mérése a kí
sérlet egésze szempontjából nem bizonyult relevánsnak, ami azzal magyarázha
tó, hogy felolvasott szövegekről volt szó. A felolvasók közepes hangerővel ol
vastak, a hangerő változása általában csak kis mértékű volt, szignifikáns különb
ségek alig mutatkoztak, ezért ezt a jelen leírásban figyelmen kívül hagytam. 
A továbbiakban az alapfrekvencia-változás irányát értem szükebb értelemben in
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tonáció alatt, míg a hangközt és az időtartamot kiegészítő prozódiai jegyeknek 
nevezem.

A felolvasott példák egyik része hümmögéseket tartalmazott, a másik pedig 
grammatikai szerkezettel rendelkező kérdő mondatokat. A hümmögések gram
matikai szerkezettel és önálló szemantikával nem rendelkező nyelvi egységek, 
melyek tisztán pragmatikai funkciót hordoznak. A kérdő mondatok intonációs és 
prozódiai realizációja függhet a grammatikai szerkezetüktől, bizonyos szemanti
kaijegyeiktől (pl. beszélői attitűdök), valamint pragmatikai fünkciójuktól is. Hi
potézisem szerint a hümmögések és a kérdő mondatok intonációs és prozódiai 
realizációjának összehasonlítása értékes információkkal szolgálhat a prozódia 
grammatikai és pragmatikai funkcióinak elkülönítése szempontjából.

A hümmögések kontrasztív vizsgálata annál is aktuálisabb, hogy ezt a jelen
séget a két nyelvben egymástól függetlenül vizsgálta Schmidt (2001) és Markó 
(2005). Schmidt szerint a hümmögések vizsgálatával prototipikus intonációs 
mintákhoz juthatunk, mégpedig vizsgálatai szerint az 1. táblázatban bemutatott 7 
típushoz.

1. táblázat: Hümmögés-prototípusok és funkcióik a német nyelvben 
(Schmidt 2001: 25 szerint)

Prototípus Funkció

1. rövid — ■> tudomásulvétel

2. hosszú időkérés, gondolkodás
(„Gondolkodnom kell.”)

3. rövid \ befejezés jele

4. v / megerősítés, egyetértés

5. elutasítás, ellentmondás

6. hosszú pozitív értékelés 
(„Jó, klassz!”)

7. rövid / felszólítás válaszra, reakcióra

Markó (2005) a magyar hümmögések öt alaptípusát különíti el: az ’igen’jelen- 
tésű, a ’nem’jelentésű, a figyelemjelző, a semleges kérdő és az emocionális kérdő 
típust. Egy magyar és nem magyar anyanyelvűekkel végzett vizsgálat pedig arra a 
következtetésre vezeti, hogy „ezek prelingvális maradványok a kommunikáció
ban, amelyekben sajátos monoremikus egység figyelhető meg. A nyelvfüggetlen
ségük pedig nyilvánvalóan a motiváltságukból adódik, amely szorosan összefügg 
a szupraszegmentális szerkezet motiváltságának kérdésével” (103).
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Mindkét kutató azt sugallja, hogy a hümmögések konvencionális intonációs 
mintákkal rendelkeznek, amelyek egyfajta, a pragmatika szintjén értelmezhető 
jelentéssel bírnak, és amelyekben az intonációs görbe és a jelentés kapcsolata 
nagymértékben motivált. Az én kontrasztív vizsgálataim viszont arra mutatnak, 
hogy a hümmögések prozódiai realizációjában a kérdő mondatokéval összeha
sonlítva sokkal jelentősebbek az individuális, mint a nyelvspecifikus különbsé
gek. A kérdő mondatok esetében sokkal egységesebb, konvencionalizáltabb in
tonációs mintákat találtam, mint a hümmögéseknél. Egyes különleges pragmati
kai funkcióval rendelkező kérdő mondatoknál az intonáció módosulhat, és mellé 
kísérő prozódiai eszközök is társulhatnak a pragmatikai töltés kifejezésére.

Markó fent idézett felfogásával alapvetően egyetértve azt szeretném kiemelni, 
hogy nézetem szerint a hümmögések motivált prozódiai jegyek kötegeként fog
hatók fel, amelyekben az egyes jegyek szabadon variálhatók, a hümmögés prag
matikai jelentését pedig alapvetően azáltal értjük meg, hogy az egyes prozódiai 
jegyekhez motiváltságukból adódóan az adott szituációval összhangban bizo
nyos asszociációkat kapcsolunk. így például egy adott kontextusban az időbeni 
nyújtáshoz társíthatjuk a ’gondolkodás, időkérés’ funkciót, a dallam irányának 
többszöri megváltozásához vagy az átlagosnál sokkal nagyobb hangközhöz az 
érzelmi töltést, a monoton, alig változó beszéddallamhoz az érzelmileg semle
ges, tárgyilagos beszélői beállítottságot, az átlagosnál rövidebb realizációhoz a 
téma vagy a beszélgetés lezárására irányuló szándékot. Ugyanakkor az adott 
funkciót több prozódiai jegy is hordozhatja, és az is lehet, hogy a szituációból 
érthetjük meg, miközben a prozódia szintjén jelöletlen marad.

Eredmények
A következőkben három hümmögéstípusnak, valamint a kérdőszavas kérdő 

mondatok alaptípusának és néhány pragmatikailag jelölt altípusának a német és 
magyar beszélők általi realizációját fogom összehasonlítani. Az eredmények az 
egész kísérlet szempontjából reprezentatívak.

A kiválasztott hümmögések a Schmidt által felállított tipológia 1., 2. és 6. tí
pusát alkotják. A kísérleti személyeknek a következő dialógusrészleteket kellett 
felolvasni a zárójelben lévő kommentár figyelembevételével:

( 1 ) -  Erről nekem egészen más a véleményem.
-  Hm. [= Értem, tudomásul vettem.]

-  Ich bin diesbezüglich ganz anderer Meinung.
-  Hm. [= Ich verstehe, ich habe es zur Kenntnis genommen.]

(2) -  Te egyetértesz ezzel?
-  Hm. [= Pillanat, gondolkodnom kell.]

-  Bist du damit einverstanden?
-  Hm. [= Moment, ich muss nachdenken.]
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(3) -  Apa, kitűnő lett a bizonyítványom!
-H m !  [Ez igen, ez már valami!]

-  Hör mal, Vati! Ich habe die Prüfung mit sehr gut bestanden!
-H m !  [=Toll, super! Das ist schon was!]

Az első példában mindkét nyelvben igen különbözőek voltak az Fu-realizá- 
ciók. Találtam emelkedő és eső realizációkat is. A legtöbb esetben egy szótagú 
kiejtések voltak, amelyekben az alapfrekvencia egyenletesen ereszkedett vagy 
emelkedett, de néhányan két szótaggal ejtették ki a hm szócskát, amelyeknél az 
alapfrekvencia a két szótag között ugrásszerűen változott. A többi prozódiai jegy 
is nagy változatosságot mutat.

Közös vonás azonban mindkét nyelvű beszélők esetében, hogy a hümmögés 
általában egy kicsivel magasabb frekvenciatartományban realizálódik, mint a 
megelőző kijelentő mondat, vagyis a hümmögés legalacsonyabb pontja majd
nem minden esetben valamivel magasabban van, mint a kijelentő mondat alap
vonala. A másik hasonlóság a hümmögés relatíve kicsi hangköze volt: a hangköz 
minden esetben kisebb volt, mint az előző kijelentő mondat hangköze. Ez min
den bizonnyal a hümmögés semleges, érzelemmentes funkciójával magyarázha
tó. Amíg az átlagosnál nagyobb hangköz érzelmi telítettséget jelenthet, az átla
gosnál kisebb az érzelem hiányára, a semleges tartalomra utalhat. A hangköz 
azonban német és magyar összehasonlításban különböző. Azt figyeltem meg, 
hogy a németek általában nagyobb hangmozgással beszélnek, az ( 1 ) példa kije
lentő mondata esetében is a fókuszhangsúlyos szótag alapfrekvenciája (F0-max) 
és az alapvonal alapfrekvenciája (F0-min) hányadosának átlaga a németben 1,78, 
a magyarban 1,45 volt. Gibbon (1998) angol-német összehasonlításban megál
lapítja, hogy a német beszélők hangmozgása általában kisebb, mint az angoloké. 
Ezt a megfigyelést azzal magyarázza, hogy a szórend az angolban grammatikai- 
lag nagymértékben determinált, ezért a pragmatikai funkciókat, a mondat aktuá
lis tagolását az intonációs eszközök jelzik. A németben a szórend részben prag
matikai funkciókat hordoz, ezért az intonációnak nem szükséges annyira egyér
telműen kifejezőnek lennie. Igaz ez német-magyar vonatkozásban is, hiszen a 
magyar szórend grammatikailag még szabadabb, mint a német, és amint E. Kiss 
(1992) rámutat, teljes mértékig a mondat topik-predikátum és háttér-fókusz 
szerkezetét hivatott kifejezni. Mivel a magyar fókuszfrázis szórendi helye kötött, 
az intonáció szerepe a fókusz jelzésében redundáns. Ezért nem emeljük ki a fó
kuszt annyira markáns intonációs eszközökkel. Ugyanakkor feltehetően ez az ál
talában kicsi hangmozgásra való törekvés áttevődik a teljes intonációs rendszer
re, így a hümmögésekre is. A hümmögés átlagos hangköze az (1) példában a 
németben 1,27, a magyarban 1,17 volt. Bizonyos tendenciózus különbségek mu
tatkoznak a hümmögés időbeni realizációjában is. A német htimmögések átlagos 
időtartama 0,43 s, a magyaroké 0,29 s. Viszont az egyéni realizációk esetében ez 
már nem kizárólagos, a legrövidebb realizáció (0,12 s) például éppen egy német 
beszélőtől származik. Feltehetően arról van szó, hogy a nagyobb hangmozgás
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időigényesebb, ezért a német beszélőket nagyobb hangterjedelme sarkallja az ál
talában hosszabb realizációkra, míg a magyarok többször döntenek a rövidebb 
kiejtés mellett.

1. ábra
Az (1) példa hümmögéseinek realizációja a németben és a magyarban. 
Az a) és b) német, a c) és d) magyar beszélő hangmintájából származik 
(Jól láthatók a nagy egyéni különbségek, míg a nyelvspecifikus különbségek 

csak az átlagértékek kiszámítása után tűnnek elő.)

A második példa hümmögéseiben is egyénileg igen különböző alapfrekven
cia-változásokkal találkoztam. Mind eső, mind emelkedő, mind pedig egy vi
szonylag magas frekvenciatartományban szinttartó görbék is előfordultak. A ma
gyar példákban ezenkívül két eső-emelkedő intonáció is volt. A hangközérték is 
egyénenként igen változó. Nem meglepő ugyanakkor, hogy a beszélők túlnyomó 
többsége az időbeli nyújtás prozódiai eszközét használta az ’időkérés, gondol
kodás’ tartalom kifejezésére. A hümmögések átlagos időtartama ebben a funkci
óban a németben 0,59 s, a magyarban 0,49 s volt, míg az első példában, a tudo
másul vevő hiimmögéseknél 0,43, illetve 0,29 s. A német hümmögések közül 
11-ből 9, a magyaroknál 9-ből 8 meghaladta a 0,4 másodperces időtartamot.

A harmadik példában egy érzelmileg telített, elismerő reakciót kellett a részt
vevőknek hümmögéssel kifejezniük. Az alapfrekvencia iránya tekintetében itt is 
nagyok az egyéni különbségek. Mindkét nyelv esetében van eső, emelkedő, 
emelkedő-eső és magasan szinttartó dallam, a magyarban pedig egy alkalommal 
eső-emelkedő realizációval is találkoztam (2. táblázat). Gyakori az alapfrekven
cia irányának változása egy hümmögésen belül, miközben az első két példában 
zömében vagy egyenletesen eső, vagy egyenletesen emelkedő intonációt hasz
náltak a kísérleti személyek. A dallamirány belső változása nyilvánvalóan az ér
zelmi telítettséggel függ össze.

A (3) példában szereplő hümmögések másik jellemző vonása az igen nagy 
hangköz volt, amely szintén az érzelmi telítettség formai ismérve lehet. A3, táb
lázat azt mutatja meg, hogy a német realizációk átlagos hangköze minden példá
nál nagyobb, mint a magyaré, ugyanakkor mindkét nyelvben jól látszik, hogy a



76 Péteri Attila

tudomásulvételt kifejező hümmögés átlagos hangköze meglehetősen kicsi, az 
érzelemdús elismerő hümmögésé pedig igen nagy.

2. táblázat: Dallammenetek gyakorisága a (3) példa realizációiban

D allam m enet Német M agyar
eső 3 2
emelkedő 3 1
magasan szinttartó 1 2
emelkedő-eső 4 3
eső-emelkedő 0 1

3. táblázat: A hangközök átlagértékei

Típus Német M agyar
Fókuszhangsúlyos kijelentő mondat (1) 1,78 1,45
Tudomásulvételt kifejező hümmögés ( 1 ) 1,27 1,17
Érzelmes, elismerő hümmögés (3) 1,84 1,58

A Student-féle t-próba segítségével ellenőrizve a tudomásulvételt kifejező és 
az érzelmes, elismerő hümmögés hangközértékeinek eltérése statisztikailag 
szignifikáns, a magyar esetbenp  = 0,049 (d f  = 8, / = -2,312), a német oldalon 
pedigp =0,016 (df= 10, t = -2,875). Ugyanakkor a német-magyar összehason
lítás esetén statisztikailag nem egyértelmű az eltérés szignifikanciája, ennek bi
zonyítására nagyobb volumenű vizsgálat lenne szükséges.

Az időbeli realizáció tekintetében a második példában a beszélők egyértelmű
en élnek a nyújtás eszközével. A harmadik példa realizációi is átlagban hosszab
bak, mint az első, tudomásulvételt kifejező hümmögésé, ez azonban a nagyobb 
hangközzel és a dallammenet belső változásával magyarázható, ami nyilván 
több időt vesz igénybe. Német-magyar összehasonlításban a német realizációk 
általában hosszabbak a magyarokénál, a különbség azonban nem olyan szembe
tűnő, mint a hangközértékek esetében.

4. táblázat: Az időtartamok átlagértékei

Hümmögés Német M agyar
(1) példa (’tudomásulvétel’) 0,43 s 0,29 s
(2) példa (’időkérés, gondolkodás’) 0,59 s 0,49 s
(3) példa (’érzelmes elismerés’) 0,51 s 0,51 s

A Student-féle t-próba tanúsága szerint a magyar oldalon az (1 )—(2), illetve az 
(1 )—(3) példa időtartam-különbsége statisztikailag rendkívül szignifikáns, a vélet
len valószínűsége 1 % alatt marad. A német oldalon az eltérések mértéke nem eny- 
nyire meggyőző, de az a megfigyelés, hogy a 2. példában a kísérleti személyek
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gyakran élnek az időbeni nyújtás eszközével, itt is valószínűsíthető. Az (1 )—(2) 
példák időtartamértékeit összehasonlítva ap  — 0,092, vagyis a véletlen valószínű
sége 9% körül mozog, ami nem tekinthető egyértelműen statisztikailag szignifi
káns különbségnek. Az egyértelműsítéshez nagyobb mintaanyagra lenne szükség.

A hümmögések értékeléséről összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a preling- 
vális motiváció egyértelműen látszik. Mindkét nyelvben nagy hasonlóságok mu
tatkoznak az adott funkciót kifejező választott prozódiai eszközök tekintetében, 
így a semleges tartalom kifejezőeszközei a viszonylag kis hangterjedelem és 
időtartam, az időkérésé az időbeni nyújtás, az érzelmi telítettségé a dallammenet 
belső változása és az átlagosnál nagyobb hangköz. Ha azonban nem átlagértéke
ket, hanem egyes realizációkat hasonlítunk össze, igen nagy egyéni különbsége
ket találunk. Úgy tűnik, hogy a hümmögések intonációja nem vagy csak igen 
kevéssé konvencionalizált. Azt is látjuk továbbá, hogy a hümmögések komplex 
prozódiai egységek, amelyekben az intonáció, a dallammenet nem bír elsődleges 
szereppel, nem különíthető el a prozódia egyéb kifejezőeszközeitől. A nyelvspe
cifikus különbségek az individuális különbségekhez képest másodlagosak, 
azonban az átlagértékek összehasonlítása mutat bizonyos tendenciózus német
magyar különbségeket is, amelyek minden bizonnyal összefüggenek a két nyelv 
általános tipológiai sajátosságaival.

Vizsgálódásaim másik súlypontját a kérdőszavas kérdő mondatok alkották. 
Egyrészt azért esett a választásom erre a mondattípusra, mert az intonáció szere
pe a kérdő mondatok és a kérdő beszédaktusok esetében várhatóan igen jelentős, 
másrészt a kérdőszavas kérdő mondatok intonációja sokkal kevésbé kutatott, 
mint az eldöntendő kérdő mondatoké. A szakirodalom általában csak annyit je 
gyez meg róluk, hogy mivel bennük a kérdőszó jelzi a kérdő funkciót, az intoná
ció egybeeshet a kijelentő mondatéval (eső dallammenet), de az emelkedő into
nációs zárás szintén lehetséges, valamint hogy a dallamuk gyakran magasabb 
pontról indul, mint a kijelentő mondatoké (vő. Selting 1995: 243 kk., Olaszy 
2002: 85 kk.).

Hangfelvételeim azt mutatták, hogy éppen a kérdőszavas kérdő mondatok 
vizsgálata szolgálhat értékes adalékul a dolgozat elején felvetett kérdésemre. 
Az általam elemzett eldöntendő kérdő mondatok ugyanis egységesen a német 
oldalon emelkedő, a magyar oldalon emelkedő-eső intonációval zárultak, míg a 
kérdőszavas kérdő mondatok intonációja nagy változatosságot mutatott.

A vizsgálati eredmények jól rendszerezhetőek azáltal, ha a kérdőszavas kérdő 
mondatok esetében elkülönítünk egy pragmatikailag semleges alaptípust, vala
mint számos pragmatikailag jelölt melléktípust. Az alaptípushoz azok a ténysze
rű kérdések tartoznak, amelyekben a beszélő csupán egy meghatározott infor
mációt szeretne kapni a partnertől, tudásának egy hiányzó pontját szeretné kitöl
teni. A kérdőszó azt az információs egységet jelzi, amely a beszélő számára is
meretlen, de szeretné megtudni. Ezekre a kérdésekre általában tehát rövid, tény
szerű válaszokat vár a beszélő. Az ilyen kérdések pragmatikailag jelöletlennek 
tekinthetők, mert a beszélő szándéka, tehát az, hogy a partnertől információt sze
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retne kérni, levezethető a mondat szerkezetéből és szemantikai tartalmából. 
Ugyanakkor egy kérdési nem csak abban az esetben teszünk fel, ha egy bizo
nyos, általunk ismeretlen információt szeretnénk megtudni, hiszen kérdéssel 
kezdhetünk beszélgetést, felvethetünk új témát, vagy például ellenőrizhetjük a 
partner tudását (didaktikus kérdés -  ebben az esetben a beszélő olyan informáci
óra kérdez rá, amely számára ismert).

A pragmatikailag jelöletlen, semleges kérdések esetében a kérdőszavas kérdő 
mondatok intonációja valóban megegyezik a kijelentő mondatéval, vagyis mind 
a németben, mind a magyarban az alapvonalra eső dallammal találkozunk. 
A pragmatikailag jelölt kérdések intonációja azonban ettől eltérő, nagyobb 
egyéni különbségeket mutat, és ezekben a beszéddallam mellett megtalálhatjuk a 
kiegészítő prozódiai eszközöket is.

A pragmatikailag jelöletlen, semleges kérdések esetében tehát mindkét nyelv
ben eső dallammal találkoztam, az alapfrekvencia értéke a mondat elején maga
sabb volt, mint a mondat végén. A két nyelv között az a különbség mutatkozott, 
hogy a magyarban általában egyenletes volt az alapfrekvencia esése, csökkené
se, vagyis nem voltak köztes emelkedő szakaszok, míg a német mondatokban a 
globálisan eső alapfrekvenciát a szó- és szakaszhangsúlyoknál kisebb emelkedő 
szakaszok törték meg. Ez könnyen magyarázható a két nyelv összehasonlítása 
kapcsán már említett alapvető különbséggel, miszerint a német intonáció fontos 
szereppel bír a mondat aktuális tagolásának a kifejezésében, míg a magyarban a 
szórendnek alapvetően pragmatikai funkciói vannak, ezért az intonáció e tekin
tetben kevesebb feladatot kap. Jól látható az említett különbség a (4)-es példa
mondat egy német és egy magyar realizációja esetében.

(4) Wo warst da gestern nachmittag?
Hol voltál tegnap délután?

2. ábra
Egy pragmatikailag semleges kérdés (4) tipikus realizációja 

a) a németben és b) a magyarban
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Didaktikus kérdések esetében a német példáknál többször találkoztam azzal a 
jelenséggel, hogy a beszélő a mondat eleji kérdőszón belül alapfrekvencia-emel
kedéssel külön is kiemelte, hogy melyik az az egy információ, amelyikre a kérdés 
vonatkozik, vagyis mire vár választ a partnertől. A kérdőszó ilyen módon történő 
kiemeléséhez járult hozzá a nagyobb intenzitás és a magánhangzó nyújtása, 
amely a wo kérdőszó esetében szinte két szótagos realizációt eredményezett. Eh
hez hasonló intonációs-prozódiai realizációt a magyar oldalon nem találtam.

(5) Wo liegt San Marino?
Hol van San Marino?

3. ábra
Didaktikus kérdés realizációja a németben (5)

Nyitott kérdésnek azokat a megnyilatkozásokat nevezem, amelyekben a be
szélő kifejezi, hogy nem pusztán egy adott információ rövid, tényszerű közlését 
várja, hanem például egy beszélgetést kezdeményez, egy témát vet fel, a partner 
véleményének részletes kifejtésére kíváncsi, vitát indít, stb. A kérdőszavas kérdő 
mondatoknak ez egy olyan fontos melléktípusa, amelyik megfigyelésem szerint 
önálló, többé-kevésbé konvencionalizált intonációs mintával rendelkezik. Mind
két nyelv esetében emelkedő mondatvégi dallamról van szó. A magyar realizáci
ókban ez minden esetben úgy valósult meg, hogy az eső dallam a mondat utolsó 
szótagján egy kicsit visszaemelkedett, de megmaradt az alapvetően eső jellege, 
tehát a mondat végpontjának alapfrekvenciája a kezdőponténál alacsonyabb ér
téket mutatott. A német realizációknál ugyanakkor többször előfordult, hogy az 
erőteljes mondatvégi emelkedés miatt globálisan emelkedő intonációba ment át 
az alapfrekvencia változása, vagyis a mondat végén mért alapfrekvencia-érték 
nagyobb volt a kezdőponténál. A (4)-es példának egy német és egy magyar be
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szélő által pragmatikailag nyitott kérdésként történő realizációja jól példázza ezt 
a különbséget.

a ) _________________________  b)

4. ábra
A (4)-es példa realizációja pragmatikailag nyitott kérdésként. 

Az a) német, a b) magyar hangminta elemzése

Ugyanakkor azt figyeltem meg, hogy a magyar beszélők gyakrabban használ
ták a nyitott kérdéseknek ezt a végén kicsit visszaemelkedő intonációs típusát, 
míg a német oldalon ez viszonylag ritka volt. A németek szívesebben alkalmaz
ták a kérdőszó intonációs és prozódiai eszközökkel történő kiemelését. Ez talán 
azzal magyarázható, hogy mivel a németben a nagyobb hangmozgás miatt a nyi
tott kérdés emelkedő mondatvégi intonációja átmehet egy globálisan emelkedő 
intonációba, ezáltal összetéveszthetővé válik más mondattípusok intonációjával, 
ezért a beszélők inkább elkerülik.

Különös figyelmet érdemelnek a Hogy vagy? típusú kérdések, mint pl. Mi új
ság? Mi történt? Mi a baj? stb. Szinte udvariatlanság az ilyen kérdésekre rövid, 
lényegre törő választ adni. Az olyan válaszok, mint Jól. Semmi. Sok minden, azt 
az információt hordozzák, hogy a partner nem akar szóba elegyedni a kérdező
vel. Ezek a kérdések tehát gyakorlatilag minden esetben nyitottak, pragmatikai 
funkciójuk nagymértékben függ az adott szituációtól. Itt hasonlóan nagy indivi
duális különbségekkel találkoztam, mint a hiimmögések esetében. Minden vizs
gált esetben eltért az intonáció a semleges alaptípus eső intonációjától. A német 
beszélők legtöbbször egyfajta emelkedő-eső dallamot használtak, mégpedig két 
variációban: egy alacsony frekvenciatartományból induló, meredeken emelkedő, 
majd a végén kicsit visszaeső, vagy pedig az alapvonalról egy közepes frekven
ciatartományból induló, az elején kicsit emelkedő, majd az alapvonalra eső dal
lamot. Mások egyszerű emelkedő intonációval ejtették ki a kérdést:

1. változat: II. változat: III. változat:
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I. változat II. változat III. változat

5. ábra
A Wie gehts? (Hogy vagy?) kérdés realizációi német hangmintákban

Jól látható, hogy a középső beszélő, aki globálisan eső dallammintát használ, 
a második szó magánhangzóját erőteljesen megnyújtja, vagyis a semleges into
náció mellett a pragmatikai jelöltséget egy kiegészítő prozódiai jeggyel fejezi ki.

Mivel a magyarban az emelkedő-eső dallam az eldöntendő kérdő mondatok 
konvencionalizált intonációja, ezekben a kérdésekben a magyar beszélők ezt 
nem használták. A legtöbb beszélő itt is a pragmatikailag nyitott kérdések globá
lisan eső, de a végén enyhén visszaemelkedő dallammintáját realizálta. Ugyan
akkor nagy egyéni különbségek mutatkoztak a hangterjedelemben. Egyesek az 
alapvonal közelében, mások pedig magas frekvenciatartományban mozogtak. 
Megint másoknál az elején eső intonáció egy közepes frekvenciatartományban 
szinttartó dallamba ment át. Egy hangmintában az intonáció az alapvonalig 
ereszkedett, ugyanakkor a beszélő a kérdöszó erőteljes nyújtásával és intenzitá
sával jelezte a kérdés pragmatikai jelöltségét.

6. ábra
A Hogy vagy? kérdés realizációi magyar hangmintákban

Az intonáció és a kiegészítő prozódiai jegyek összefüggését mutatja a követ
kező magyar példa is.
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(6) Hogy írják azt, hogy folyó? J-vel vagy ly-nal?

A legtöbb beszélő az első mondat esetében a globálisan eső, de a végén kicsit 
visszaemelkedő intonációs mintát használta, jelezve, hogy még egy kérdő mon
dat következik. Két kísérleti személy azonban egyenletesen eső dallamot reali
zált, ugyanakkor az utolsó szótagot erőteljesen megnyújtotta, és nagyobb inten
zitással ejtette ki, ami a kérdés didaktikus jellegét fejezte ki. Megmutatták, hogy 
a kérdés a folyó szó második szó tagjának írásmódjára vonatkozik.

Összefoglalás, következtetések
A hümmögések grammatikai szerkezettel és önálló szemantikai tartalommal 

nem rendelkező nyelvi egységek. Kizárólag pragmatikai funkciót hordoznak, 
melyet a prozódiai eszközök fejeznek ki. Ezért megfigyelésükből értékes nyel
vészeti következtetéseket vonhatunk le az egyes prozódiai eszközök funkciójára 
vonatkozóan. Ugyanakkor intonációs mintáikat az én vizsgálataim szerint nem 
tekinthetjük az adott nyelv intonációs rendszere építőköveinek, amint azt 
Schmidt hipotetikusan megfogalmazta. Sokkal inkább komplex prozódiai egy
ségekről van szó, amelyekben a motivált prozódiai eszközök a hallgatóban asz- 
szociációkat ébresztenek, ezáltal fogja a hallgató az adott szituációt is figyelem
be véve felismerni a hiimmögés aktuális funkcióját. Intonációs realizációjuk 
nagy individuális különbségeket mutat, kevéssé konvencionalizált, és a nyelvek 
összehasonlítása esetén is csak tendenciózus különbségekről beszélhetünk, ame
lyek ugyan összhangban állnak a megfigyelt nyelvek tipológiai sajátosságaival, 
de csak több beszélőnél mért átlagértékeknél figyelhetők meg, nem kötelező ere
jűek. Ezzel szemben az általam vizsgált grammatikai szerkezettel rendelkező 
mondatok intonációja nagymértékben konvencionalizált, bár a prototipikus min
táktól való eltérés segítségével itt is pragmatikai többlettartalmat lehet kifejezni. 
A grammatikai szerkezetek esetében az intonáción kívüli prozódiai jegyek, mint 
a vártnál jelentősen kisebb vagy nagyobb hangköz, a nyújtás, a rövidítés vagy az 
intenzitásnak a megszokottól való jelentős eltérése csak másodlagosak, és csak 
abban az esetben jelennek meg, ha a beszélő valamilyen sajátos pragmatikai 
többlettel akarja megnyilatkozását árnyalni. Összességében elmondhatjuk tehát, 
hogy az intonációs minták általában konvencionalizáltak, és valamely gramma
tikai mondattípushoz rendelhetők, míg a prozódia többi eszköze kevéssé kon
vencionalizált, motivált, individuálisan kombinálható bizonyos pragmatikai 
funkciók kifejezésére. Természetesen a konvencionalizált intonációs minták és a 
motivált prozódiai jegyek nem szigorú dichotómiát alkotnak, hanem egy konti- 
nuumot, hiszen beszéltünk erősebben és kevéssé konvencionalizált mintákról, 
valamint, amint azt láttuk, egyes esetekben intonációs eszközök is fejeznek ki 
pragmatikai jelöltséget is. Feltételezhető, hogy az alapvető intonációs típusok az 
egyes nyelvekben a minden ember számára közös prozódiai jelrendszerből nőt
tek ki, miközben konvencionalizálódtak, és nyelvspecifikus, grammatikai funk
ciók rendelődtek hozzájuk. Megkockáztatom, hogy esetleg beszélhetünk egyfaj-
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ta grammatikalizációs folyamatról. Ennek bizonyítása azonban további vizsgála
tokat igényel.

A magyar hangmintákon egy rövid kiegészítő vizsgálatot is végeztem. Két 
szemináriumi csoportban meghallgattattam az összes elkészített hangmintát, és a 
résztvevőket megkértem, hogy tetszési indexeket rendeljenek hozzájuk, mégpe
dig az iskolában szokásos ötfokú osztályzási rendszerben értékeljék az egyes 
példákat aszerint, hogy mennyire tartják őket természetesnek vagy mesterkélt
nek. Az 5. táblázat azt mutatja meg, hogy a hümmögésekre, illetve a kérdő mon
datokra hány ötös, négyes stb. érdemjegy született. Az értékekből látszik, hogy a 
grammatikai szerkezettel rendelkező mondatok realizációit általában jobbra ér
tékelték, mint a hümmögésekét, valamint a hümmögések értékelése szórtabb. 
Ezt azzal magyaráznám, hogy a hümmögések értékelésénél a kísérlet résztvevői 
nem tudtak konvencionalizált mintákhoz hasonlítani, így az, hogy kinek melyik 
hangminta tetszett vagy nem tetszett, többé-kevésbé véletlenszerű volt. Ugyan
akkor a grammatikai szerkezettel rendelkező mondatok értékelésénél az értéke
lők feltehetően azt vizsgálták, hogy mennyire hasonlít a realizáció valamely 
konvencionális prototípushoz, így az értékelések egységesebbek lettek. Mivel 
viszonylag sokan, összesen 38-an értékelték a hangmintákat, sok hangmintát 
osztályoztak le, ezért a különbség szignifikáns. A statisztikában használt / 2- 
próba szerint p  < 0,01, vagyis a véletlen szerepe 1%-nál kisebb.

5. táblázat: Tetszési indexek eloszlása 
hümmögések és grammatikai szerkezettel rendelkező mondatok 

intonációs-prozódiai realizációjának értékelésénél

O sztályzat

A hüm m ögésekre adott 
osztályzatok

százalékos 
eloszlásaszáma

A kérdő  m ondatokra adott 
osztályzatok

százalékos 
eloszlásaszám a

ötös 172 39,9% 392 54,0%
négyes 149 34,6% 207 28,6%
hármas 75 17,4% 103 14,2%
kettes 33 7,6% 16 2,2%
egyes 2 0,5% 7 1,0%
ÁTLAG 4,05 4,75

A fent leírt vizsgálat, bár igen idő- és munkaigényes volt, viszonylag kis ter
jedelme miatt csak korlátozott következtetések levonására alkalmas. Ugyanak
kor több esetben találkoztam statisztikailag szignifikáns különbségekkel, ame
lyek alapján elmondhatom, hogy a vizsgálatból választ kaptam azokra az alap
kérdésekre, amelyek az intonáció grammatikai, illetve pragmatikai szerepével 
kapcsolatban a mondattípusok és mondatfajták kontrasztív összehasonlításához 
szükségesek. Kiderült, hogy az intonáció egyes konvencionalizált mintáihoz 
grammatikai funkciók rendelhetők, míg a motivált, többé-kevésbé individuálisan
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használt prozódiai eszközök inkább pragmatikai funkcióval bírnak, bár közöttük 
átmenetek vannak.

A vizsgálatokat természetesen szisztematikusan tovább kell folytatni, hiszen 
sürgető a német és a magyar nyelv teljes intonációs és prozódiai rendszerének 
átfogó összehasonlítása. Szükség lenne autentikus beszélt nyelvi szövegekből 
származó példák vizsgálatára is, mégpedig különböző szituációkban. A további 
komplex vizsgálatok azonban csak egy nagyszabású tudományos projekt kereté
ben képzelhetők el.
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