
83

RITUÁLIS SZÖVEGEK 
SZUPRASZEGMENTÁLIS JELLEMZŐI

Menyhárt Krisztina

Bevezetés
A 20. század elején, a hangrögzítés terjedésével felmerült a magyar nyelv 

különböző nyelvjárásainak addig szubjektív, lejegyzés útján történő adatolása 
helyett, illetve mellett az objektív hangrögzítés igénye is. Ebben végez úttörő 
munkát Hegedűs Lajos, a Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Laboratóriumá
nak első vezetője, aki a mai Magyarország szinte teljes területén készít nyelv
járási hangfelvételeket. Az általa és munkatársai által 1940 és 1957 között 
rögzített hanganyag 1700 felvételt tartalmaz mintegy 100 órányi időtartam
ban. Az eredetileg lakk- és decilithlemezek (összesen 840 db) 2003 és 2006 
között lettek átmásolva és digitalizálva, így egy 120 CD-ből álló, kutatható 
hangarchívum jött létre.

Hegedűs Lajos újítása nemcsak a technikai eszközök alkalmazásában, ha
nem a kutatási módszerben is tetten érhető: egyrészről módszeresen térképe
zett fel kisebb, jól körülhatárolható nyelvjárási területeket, amelyekről nagy
számú beszélővel készített felvételeket; másrészről a kutatók által kreált pél
damondatok ismételtetése helyett a spontán beszéd gyűjtésére helyezte a 
hangsúlyt. Erről így ír 1946-ban: „Az ily módon nyert szövegek nemcsak 
azért jelentősek, mert hangtani, alaktani és mondattani vizsgálódásokra meg
bízható alapot nyújtanak, hanem azért is, mert fényt vetnek a nép spontán, 
gátlásnélküli gondolkozásmódjára, jellemére, erkölcsi felfogására, társadalmi 
magatartására, nyelvkifejezési készségére, sajátos stílusára, veleszületett hu
morára és vérmérsékeltére is” (Hegedűs 1946: 5).

Milyen szövegeket gyűjtött Hegedűs Lajos? Gyakorlatilag mindent, ami a 
parasztok hétköznapi és ünnepi életéhez tartozott: élettörténeteket, családi 
események leírásait, a munkafolyamatok részletes bemutatásait, babonás tör
téneteket, az ünnepi szertartások leírásait, meséket, dalokat stb. Mivel életé
ben csak két kisebb terület (Ormánság és az áttelepített moldvai csángók -  
Hegedűs 1946, 1952) anyagát sikerült közreadnia, az utókorra vár az a fel
adat, hogy Hegedűs hagyatékát a teljességre való törekvés mellett feldolgoz
za. A hangfelvételek nemcsak a nyelvjáráskutatók számára, hanem a fonetika, 
pszicholingvisztika vagy a néprajztudomány kutatóinak is felbecsülhetetlenül 
értékesek. A jelen tanulmány témája a Hegedűs-archívum különböző műfajú 
szövegeinek rituális szövegek és spontán beszéd -  akusztikai fonetikai 
(szupraszegmentális) vizsgálata. Interdiszciplináris módszerekkel igyekszünk



84 Menyhárt Krisztina

feltérképezni e szövegek prozódiai szerkezetét, az azon keresztül jelentkező 
folklorisztikai műfaji sajátosságokat, illetve vizsgáljuk a szöveget elmondó 
beszélők előadásmódját is. A kutatás újszerűségét adja egyrészről az, hogy ri
tuális szövegeket még nem elemeztek ilyen szempontok alapján, másrészről 
pedig a nyelvészeti és a folklorisztikai vizsgálati módszerek egyszerre történő 
alkalmazása.

Az eltérő műfajú szövegek szupraszegmentumainak akusztikai fonetikai, 
illetve percepciós szempontú vizsgálatával foglalkoznak többek között Elek- 
fi-Wacha (é. n.), Olaszy (2005) és Imre (2005) munkái, azonban az egyetlen 
olyan műfaj, amely a jelen tanulmányhoz valamennyire is kapcsolható, a me
seszöveg. Olaszy rádióadásból felvett meseszövegek esetében vizsgálta az 
időszerkezetet, az alapfrekvenciát, az intenzitást és a hangszínezetet. A köz
nyelvi átlagnál lassúbb artikulációs tempót, tagoltabb beszédet, magasabb 
alapfrekvenciát, nagyobb intenzitáskülönbségeket tapasztalt, ami azt mutatta, 
hogy a mesemondáskor a beszélő igyekszik a beszédkeltő rendszere által biz
tosított lehetőségeket jobban kihasználni. A percepciós szempontú kutatásban 
(Imre 2005) a hallgató feladata 50 és 500 Hz közötti tartományban megszűrt 
szövegek eredeti műfajának a felismerése volt, meseszöveg esetében ezt átla
gosan 77-90%-ban tudták teljesíteni a kísérleti személyek. Itt is jellemző volt 
az átlagosnál lassúbb artikulációs tempó. A magyar mondókák mondattípusait 
és (igen röviden) dallamszerkezetét vizsgálja Bagi (1988) munkája, aki meg
állapítja, hogy a tartalmi felosztás szerinti mondatfajták köré csoportosultam 
viszonylag gazdag és színes dallamokat érzékelt.

A spontán beszéd jellemzőiről az elmúlt évtizedben sokkal nagyobb isme
retanyag halmozódott fel, amely kiterjedt a beszédtervezés, az akusztikum és 
a percepció területére is (például Gósy 2000, 2003, 2004; Markó 2005; Bóna 
2006 stb.). A spontán, vagyis nem előre megfogalmazott szöveg kiejtésekor 
az artikuláció általában pontatlanabb, a magánhangzók gyakran semleges ej- 
tésűek (Gósy 2004). A beszéd megvalósulását számos megakadásjelenség kí
séri, mint például a szünetek, hezitálások, ismétlések, töltelékszavak, ritkáb
ban nyelvbotlások. A temporális sajátosságok beszélőnként, helyzetenként és 
témánként is változhatnak, míg az alapfrekvencia változásai a hallgatót segí
tik a közlésegységek elkülönítésében. A jelen kutatásban a rituális szövegek 
és a spontán beszéd tekintetében a következő kérdésekre kerestük a választ: 
a) feltárhatók-e a rituális szövegek műfaji sajátosságai a szupraszegmentális 
szerkezet elemzésével; b) hogyan használják a naiv beszélők a rendelkezé
sükre álló prozódiai kelléktárat a szöveg tartalmának kifejezésére, és 
c) miben tér el a spontán beszéd a rituális szövegektől a tempó, a szünettartás 
és az alapfrekvencia tekintetében.

Anyag és módszer
Vizsgálatunkhoz a Hegedűs-archívumból ugyanazon beszélőktől két, egy

mástól jól elkülönülő szövegtípust választottuk ki: a) rituális szövegeket és



Rituális szövegek szupraszegmentális jellemzői 85

b) spontán beszédet. A rituális szövegek olyan, állandó szövegelemekből fel
épülő egységek, amelyek a szómágia egyetemes eszközeiként adott szertartás 
keretein belül hangzanak el egy előre meghatározott cél elérésének érdekében 
(vö. Menyhárt 1998, Pócs 1986). A vizsgált hanganyagban összesen 20 ilyen 
szöveget találtunk, amelyeket műfajuk szerint három csoportba lehetett so
rolni: 1. ráolvasások (különböző betegségeket gyógyító szövegek); 2. az es
küvői szokáskör szövegei (vőfélyek köszöntői, menyasszonysiratók, asztali 
áldások stb.) és 3. a naptári ünnepekhez kapcsolható rítusszövegek (például 
locsolóvers, regölés stb.). A spontán beszéd témái között találtunk életútinter- 
júkat, történeteket, a hétköznapi élet eseményeit, továbbá a szertartások leírá
sát. A teljes feldolgozott anyag időtartama mintegy 2 óra, ebből a rituális szö
vegek megközelítőleg 30 percet tesznek ki (1. táblázat).

1. táblázat: A különböző szövegek főbb adatai

Szövegtípus A beszélők 
száma

A szövegek 
száma

A szövegek 
időtartama

A hangfelvétel 
ideje

ráolvasás 5 6 30-60s 1942-1957
esküvői szöveg 6 7 30-120 s 1941-1952
ünnepi szöveg 5 7 15-180 s 1941-1954
spontán beszéd 16 16 1,5-8 perc 1941-1957

A beszélő személyekről viszonylag keveset tudunk. Összesen 16 személy
től választottunk ki rituális szöveget és spontán beszédet, 10 nőtől és 6 férfi
től. Életkoruk 21 és 79 év között mozgott, áltagosan 52 év volt, végzettségük 
4-6 elemi, míg foglalkozásuk földműves-állattartó, illetve háztartásbeli. 
Többségük a mai Magyarország falusi területeiről származott (Baranya, Haj- 
dú-Bihar, Tolna, illetve Zala megyékből), kivételt ez alól egy Moldvából átte
lepített csángó és egy Nyitra megyei női beszélő képezett.

Az akusztikai fonetikai vizsgálathoz a hangarchívumból kiválasztott anya
gokat számítógépre rögzítettük, különválasztottuk a rituális szövegeket és a 
spontán beszédet, majd a szövegeket hangzáshűen lejegyeztük. A méréseket 
Praat 4.3 digitális jelelemző program segítségével végeztük. Mértük a be
szédszakaszok, a szünetek (jelkimaradások) időtartamát, illetve az alaphang- 
magasság értékeit. Kiszámítottuk a különböző műfajokra lebontva a beszélők 
artikulációs és beszédtempóját (hang/másodpercben), a szünetek átlagos idő
tartamát, a szünet/jel arányt, meghatároztuk a szünetek előfordulási helyét 
(szerkezeten belül vagy szerkezethatáron) és az értékek megoszlását, továbbá 
kiszámítottuk a beszélők átlagos alaphangmagasságát és az alapfrekvencia 
változásait a „virtuális mondatok” (vö. Gósy 2003) kezdetén és végén. A sta
tisztikai elemzésekhez leíró statisztikát, egytényezős varianciaanalízist és 
korrelációszámítást végeztünk.
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Eredmények
A rituális szövegek és a spontán beszéd artikulációs és beszédtempóértékeit 

az 1. ábra mutatja. Látható, hogy az artikulációs sebesség (az artikulációra for
dított idő a szünetek nélkül) a rituális szövegek esetében valamivel lassúbb, 
mint a spontán beszédnél, a beszédtempó értékeinél viszont ez a tendencia 
megfordul. Az eltérések azonban egészen minimálisak -  0,6 és 0,4 hang/s, ami 
még szó/percben kifejezve is csak 2-3 szavas különbséget eredményez egy 
hosszabb közlésben, és statisztikailag sem szignifikánsak. Ha a lehetséges 
okokat vizsgáljuk, feltételezhető, hogy az artikulációs sebesség lassúbb volta 
a rituális szövegeknél a beszélők tudatos igyekezetét tükrözi a kifejezőbb, 
érthetőbb szöveginterpretációra. A spontán beszéd lassúbb beszédtempója 
(ami hosszabb szünetidőket takar) a produkciós folyamatok tervezése és kivi
telezése közötti összehangolatlanság (Gósy 1998) következménye, ami az 
emlékezetből mondott rituális szövegeknél nem jelentkezik.

□  artikulációs tempó □  beszédtempó

1. ábra
Az artikulációs és a beszédtempó átlagai

Mivel a kísérleti korpuszban három, egymástól eltérő műfajú szövegtípus 
is szerepelt, megvizsgáltuk az artikulációs és a beszédtempó alakulását műfa
jonkénti bontásban is, összevetve a kísérleti személyek spontán beszédének 
adataival (2. táblázat). Ha megnézzük a három rituálisszöveg-típus artikulá
ciós tempóját, láthatjuk, hogy (bár a különbségek nem nagyok) a leglassúbb 
az ünnepi szövegek tempója volt, míg a leggyorsabb az esküvői köszöntőké. 
Ezzel szemben a beszédtempónál a ráolvasásokat mondták a leglassabban, 
vagyis ott tartották a leghosszabb szüneteket. Az okokat valószínűleg a műfa
ji sajátosságokban kell keresnünk (az esküvői szertartás felfokozott hangulata 
megkívánja a gyorsabb tempót, míg a gyógyítás folyamata több szünet beik
tatására késztetheti a beszélőt), azonban a hanganyag korlátozott mennyisége 
miatt ez csak feltételezés.
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2. táblázat: Az artikulációs és a beszédtempó értékei műfajonként

Szövegtípus Artikulációs tempó (hang/s ) 
átlag határértékek szórás

Beszédtempó (hang/s) 
átlag határértékek szórás

ráolvasás 10,2 9,1-11,6 0,88 7,8 7,4-9,1 0,34
spontán beszéd 10,9 9,3-11,9 0,88 8,5 6,6-9,5 1,05
esküvői szöveg 10,5 8,4-12,6 1,78 8,8 6,6-11,3 1,66
spontán beszéd 10,1 8,6-13,6 1,50 7,9 6,4-10,9 1,50
ünnepi szöveg 9,5 6,9-12,9 1,94 8,5 6,2-12,6 1,88
spontán beszéd 10,6 8,3-12,5 1,84 7,9 6,4-9,9 1,80

A spontán beszédre kapott értékek szintén más sorrendet állítanak fel: leg
lassabban az esküvői szövegeket mondók beszéltek, míg a leggyorsabban a 
ráolvasások előadói. Ez a tény is a műfajok közötti különbségeket támasztja 
alá, ugyanis a spontán beszédben a résztvevők a rájuk egyébként jellemző, 
hétköznapi tempóban beszélnek, anélkül, hogy valamilyen „művészi” elő
adásmódra törekednének. A szórásértékek alakulása mind a műfajok, mind a 
beszélők között viszonylag kis eltéréseket mutatott, vagyis a tempó variabili
tása csak korlátozottan érvényesült.

Miután a három eltérő műfajú szöveg egyben a beszélők életkorát és nemét 
is meghatározza -  ráolvasásokat csak 45 év feletti nők, míg esküvői köszön
tőket főleg 20 és 50 év közötti férfiak mondanak -  ezért megvizsgáltuk az ar
tikulációs és beszédtempók egyéni értékeit életkori bontásban is (2. ábra).

» rituális szövegek art. tempó □ rituális szövegek beszédtempó 
* spontán beszéd art. tempó X spontán beszéd beszédtempó

15

10

:s s

21 27 40  42  45 45  46 50 52 52 55 60  70  70 76 79

A beszélő életkora (év)

2. ábra
Az artikulációs és a beszédtempó alakulása az életkor függvényében

A grafikonon azonban jól látható, hogy az életkor a jelen kísérletben nem 
befolyásolta a beszéd temporális megvalósulásait. Ha összevetjük a legfiata
labb és a legidősebb beszélő adatait (az életkori különbség közöttük 58 év), 
láthatjuk, hogy mind a rituális szöveg, mind a spontán beszéd tekintetében a
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tempók hasonló tartományban mozognak, sőt a fiatal beszélő spontánbeszéd- 
tempója jóval lassúbb (6,5 hang/s), mint a 79 éves adatközlőé (8,9 hang/s). 
Leggyorsabban az egyik 45, illetve 52 éves adatközlő beszélt, míg a leglas
súbbak között szintén velük egykorú beszélőket találunk. Ezt a megfigyelést 
a korrelációvizsgálat eredményei is alátámasztották, egyik esetben sem talál
tunk összefüggést a beszédsebesség és az életkor között.

A beszédsebességre kapott adatokat tovább árnyalhatja a szünettartási sajá
tosságok vizsgálata. A beszédszünet funkciója a beszédprodukcióban többrétű: 
a levegő-utánpótlás biztosítása, az értelmi tagolás elősegítése, a beszédterve
zés és kivitelezés összehangolatlanságainak feloldása, a mentális lexikonban 
történő kereséshez szükséges idő biztosítása, illetve lehetőség a nyelvi kódolás 
módosítására (Gósy 2004). A jelen vizsgálatban a szünetek átlagaira, megjele
nési helyére és a szünet/jel arányra kapott értékeket a 3. ábra mutatja.

a) b) c)

rituális spontán 
szövegek beszéd

□  szerkezet belsejében
□  szerkezethatáron

rituális
szövegek

spontán
beszéd

rituális spontán 
szövegek beszéd

3. ábra
A szünetek jellemzői a rituális szövegeknél és a spontán beszédben: 

a) átlagos időtartam; b) a megjelenés helye és c) szünet/jel arány

A teljes hanganyagban összesen 1722 db szünetet regisztráltunk, szövegtí
pustól függetlenül beszélőnként ez 108 szünetet jelent. Érdekesség, hogy tí
pusukat tekintve a szünetek, kettő kivételével, kizárólag némák, vagyis a 16 
beszélőnél gyakorlatilag hezitációs szünet nem fordult elő, ami alátámasztja 
Valient (2005) esettanulmányának megállapítását.

A szünetek átlagos időtartamában [3.a) ábra] igen jelentős eltérést regiszt
ráltunk a rituális szövegek és a spontán beszéd között: a szünetek átlagértékei 
241 ms-mal rövidebbek voltak a rituális szövegek esetében. Ez a különbség 
statisztikailag is szignifikáns (F(l, 30) = 11,074; p  = 0,002). Ennek oka egy
értelműen a spontán beszéd tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges hosz- 
szabb időben keresendő, amire az emlékezetből mondott versszerű szövegek
nél nem volt szükség. A rituális szövegek szüneteinek beszélőnkénti átlaga is
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rövidebb értékekben valósult meg, a legrövidebb átlagos szünettartás 175 ms, 
míg a leghosszabb 1002 ms volt (az átlagos eltérés 200,2 ms), míg a spontán 
beszédben ez 525 ms-tól 1277 ms-ig mozgott, közel azonos szórásérték mel
lett (208,4 ms).

Szintén jelentősebb különbség figyelhető meg a szünetek megjelenési he
lyénél [i.b) ábra], a rituális szövegekben a szünetek döntő többsége -  88% -  
szerkezethatáron jelent meg, és bár a spontán beszédre is nagy arányban -  
72%-ban -  ez a jellemző, a két műfaj között az eltérés statisztikailag mégis 
szignifikáns (F(l, 30) = 10,550; p  = 0,003). Feltételezhető a tudatos beszélői 
stratégia megléte -  a szerkezethatáron használt néma szünetekkel kihangsú
lyozhatok a rituális szöveg fontos tartalmi elemei, jobban megvalósítható ér
telmi tagolása, ezáltal a hallgató számára is érthetőbbé, befogadhatóvá tehető 
jelentése. Ezt az alábbi újévi áldásban is megfigyelhetjük, zárójelben a szü
netidőtartamot adtuk meg: A Idol .Jeézus dicsőü Krisztus kedvez népednek 
(652 ms), áldásoddal (512 ms) bor búzával látogazsd őiiket (545 ms). 
Hajósad hozzád szent életre az őü szívüket (306 ms), hogy élhassünk víg 
örömmel több esztendőnket. (Orbán Jánosné, Tésenfa, 1941, az átirat forrása 
Hegedűs 1946). A spontán beszéd szünetei ezzel szemben bárhol megjelen
hetnek, szélsőséges esetben akár szinte minden szó előtt és után: és a temp
lom előtt (118 ms) az volt a szokás (585 ms) hogy a mazsikások (496 ms) 
mazsikáltak ety pár (375 ms) táncot (760 ms) és ott körben (671 ms) táncol
tak (1591 ms) a templom előtt (275 ms) (70 éves női beszélő).

A szünet/jel arány mutatója [3.c) ábra] a beszélőnkénti teljes szünetidőtar
tam és az artikulációra fordított idő hányadosát jelenti. Itt is szignifikáns az 
eltérés a két műfaj között (^(1, 30) = 8,107; p = 0,008), vagyis a rituális szö
vegek mondásakor a szünetidő kisebb hányadot foglal el, mint a spontán be
szédnél, aminek újra a beszéd tervezési és kivitelezési folyamataiban kell ke
resnünk az okát. Ha a beszélőnkénti határértékeket nézzük meg, a rituális 
szövegek szünet/jel arányai 0,03 és 0,50 között mozognak (szórás: 0,11), míg 
a spontán beszédé 0,15 és 0,71 között (szórás: 0,14).

A szünetjellemzők tekintetében a rituális szövegeken belüli műfaji eltéré
seket a 3. táblázat szemlélteti. A leghosszabb szünetátlagokat az esküvői kö
szöntőknél regisztráltuk, a legrövidebbeket pedig az ünnepi mondókáknál. Ez 
a két műfaj a szünetek megjelenési helyét és a szünet/jel arányt tekintve kö
zelebb áll egymáshoz. A ráolvasásoknál, bár a szünetek átlagos időtartama 
nem a leghosszabb, mégis a legmagasabb szünet/jel arányt mértük, ami meg
közelítette a spontán beszédre kapott adatot (0,32). A másik érdekesség, hogy 
a szerkezeten belüli szünetek a ráolvasások esetében csak két beszélőtől szár
maztak. Egyikőjük nem emlékezett pontosan a szövegre: szállj bé az orosz
lánasszonynak a testibe □ az □ annak □ juj hogy is □  annak □  idd meg pi
ros vérit □ .y azt □  szállj bé, míg a másik esetben a felvételkészítés szituáció
ja okozott nehézséget: öncsünk ónyát □ erre a □  Sándor nevű □ fijúra



90 Menyhárt Krisztina

(a gyermek nincsen a szeme előtt, ugyanis nem a gyógyítás folyamatában ké
szült a felvétel).

3. táblázat: A szünetek jellemzői a három rituális szövegen belül
Szövegtípus A szünetek átlag- 

időtartama (ms)
A szünetek helye (%) 

szerkezethatár szerkezet belseje
Szünet/jel

arány

ráolvasás 484 92 8 0,30
ünnepi szöveg 344 82 18 0,10
esküvői szöveg 579 80 20 0,18

A szünetidőtartamok százalékos megoszlását a 4. ábra mutatja. Műfajtól 
függetlenül a szünetek többsége 100 és 800 ms közötti értékben valósult meg, 
a rituális szövegekben átlagosan 88%-ban, míg a spontán beszédben 70%- 
ban. A spontán beszédben tehát a kísérleti személyek több mint kétszer annyi 
(30%), a hosszabb tartományba eső (800 ms feletti) szünetet tartottak, össze
vetve a rituális szövegekkel (12%), vagyis sokkal bizonytalanabbak voltak, 
mint a „kész” szövegek mondásakor. Ha a beszélőnkénti határértékeket vizs
gáljuk, a szünetek a rituális szövegeknél 103 és 2069 ms között értékekben 
valósultak meg, míg a spontán beszédnél 106 és 4749 ms közé estek. Jellem
ző még, hogy míg a 2000 ms feletti maximális szünetértékek a rituális szöve
geknél két beszélőtől származtak, a többi 1500 ms alatti volt, addig a spontán 
beszédnél egy kivétellel minden esetben 1500 ms feletti maximális szünetér
tékeket mértünk.

100-300 300-500 500-800 800-1000 1000-1500 1500-2000 2000<

4. ábra
A szünetek időtartam-megoszlása 

a három rituális szöveg és a spontán beszéd esetében
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A szünetekre kapott eredmények összefoglalásaként elmondható, hogy 
azokat a beszélők igyekeznek tudatosan használni a rituális szövegek elmon
dásakor, segítségükkel tagoltabbá, érthetőbbé és kifejezőbbé teszik a ráolva
sást, a köszöntőt vagy a mondókát. Ezzel szemben a spontán beszédben a 
szünetek őrzik a már ismertetett funkcióikat, talán azzal az eltéréssel, hogy 
50-60 évvel mai korunk előtt még a spontán szövegekben is több volt (72%) 
a szerkezethatárra eső szünetek aránya [Gósy (2000) spontán beszélgetések
ben 50-50%-ban talált szünetet szerkezeten belül és annak határán].

A beszéd dallamának vizsgálata is segítheti a rituális szövegek és a spontán 
beszéd közötti különbségek feltárását. A beszéddallam akusztikai szempont
ból az alaphangmagasság vagy alapfrekvencia (F0) változásait jelenti. Az át
lagos alapfrekvencia-értékeket az 5. ábra szemlélteti (14 beszélő adatai alap
ján, két résztvevő hanganyaga nem volt alkalmas a mérésre). Az adatokból 
látható, hogy mind a férfi, mind a női beszélőknél a rituális szövegek valami
vel alacsonyabb átlagos alaphangmagassággal jellemezhetők, mint a spontán 
beszéd. Az eltérések azonban nem jelentősek, és az összes beszélő szintjén 
statisztikailag sem szignifikánsak. Ennek oka valószínűleg abban keresendő, 
hogy a naiv beszélők csak korlátozottan képesek alaphangmagasságukat vál
toztatni.

□  nők □  férfiak

5. ábra
Az alapfrekvencia átlagértékei

Ha müfajonkénti bontásban vizsgáljuk meg az alapfrekvencia átlagait, az 
eredmények már nem ennyire egyértelműek, aminek a beszélők korlátozott 
száma is oka lehet. A ráolvasásoknál az F0-átlag 187 Hz, míg ugyanazon be
szélők spontán beszédénél 210 Hz, vagyis itt az átlagok tendenciája még va
lamivel erősebben érvényesül. Az esküvői szövegeket mondó férfi (134 Hz és 
165 Hz) és az ünnepi mondókákat előadó női beszélőknél (193 Hz és 200 Hz) 
hasonlók az eredmények. Alacsonyabb alapfrekvencia-értékekben valósul
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meg a spontán beszéd az esküvői szövegek női és az ünnepi mondókák férfi 
beszélőinél, az eltérések azonban minden esetben minimálisak.

A rituális szövegek és a spontán beszéd összehasonlításában a beszélők 
hangterjedelme -  vagyis az a tartomány, amelyen belül valaki az alaphang- 
magasságát variálja -  is mutathat eltéréseket (6. ábra). Az ábra alsó részében 
látjuk a férfi (bekarikázott pontok), míg a felső részekben a női beszélők ada
tait. Jellegzetes eltérés figyelhető meg a férfi és a női résztvevők hangterje
delme között: a férfiaknál a rituális szövegek esetében az adatok kisebb terje
delemben szóródnak, mint a spontán beszédben, míg a nőknél ellentétes ten
dencia figyelhető meg.

Rituális szövegek

FO-minimum (Hz)

Spontán beszéd

FO-minimum (Hz)

6. ábra
A beszélők hangterjedelme a kétféle szövegekben

Ha az átlagos hangterjedelmet nézzük meg, a nőknél ez a rituális szövegek 
esetében 147 Hz, míg a spontán beszédben 166 Hz. Ezzel szemben a férfiak 
két adata közel azonos: 128 és 125 Hz. Bizonyos eltéréseket a műfajok közötti 
összehasonlítás is mutat, a női beszélőknél a legnagyobb hangterjedelembeli 
különbséget az esküvői szövegek és a spontán beszéd között látunk (143 és 
194 Hz), valamivel kisebbet a ráolvasások esetében (146 és 160 Hz), míg az 
ünnepi mondókákat előadó nőknél a két adat szinte azonos: 155 és 152 Hz. 
A férfiaknál az esküvői szövegek hangterjedelme 157 Hz, a spontán beszédé 
pedig 144 Hz, míg az ünnepi szövegeknél (jelen esetben egy rövidebb mon
dóka és egy hosszabb regösének) ugyanezek az értékek 85 és 142 Hz.

A rituális szövegek dallamszerkezetét mint egyedi esetek halmazát lehet 
legjobban megragadni. Mivel a hanganyag rendkívül heterogén, nemcsak a 
három műfaj között lehetnek jelentősek az eltérések, hanem műfajon belül is. 
Külön részt alkot a spontán beszéd dallamszerkezete is, amely a virtuális 
mondatoknak mint a spontán beszéd alapegységeinek alapfrekvencia-változá
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saival ragadható meg (vö. Gósy 2003). A rituális szövegek esetében szintén 
indokolt virtuális mondatokról beszélni, ebben az esetben a szünettől szünetig 
tartó, lezártnak tekinthető közlésegységeket értjük ez alatt.

A hat ráolvasás szövegfolklorisztikai szempontból három típusba sorolható 
-  epikus, számláló és imádságos ráolvasás - , és mindegyikhez, fonetikai ol
dalról, valamennyire eltérő dallamszerkezet rendelhető. Műfaji sajátosságait 
tekintve a ráolvasás verses vagy ritmusos próza, amelyet kötött szövegi ele
mek jellemeznek (ez adja a szöveg gyógyító erejét). A ráolvasásoknak szá
mos fajtája létezik, az egyszerű kívánságtól (múljon el az adott betegség) 
kezdve az összetett epikus elemeket (például Jézussal vagy valamely szenttel 
kapcsolatos történetet) tartalmazó szövegekig (Pócs 1986). A jelen kísérlet
ben vizsgált 6 ráolvasás virtuális mondatainak alapfrekvencia-változásai szer
vesen illeszkednek a szöveg tartalmához, a beszélők tudatosan törekednek a 
kifejező előadásmódra. Az epikus ráolvasásokra az ereszkedő/eső dallamme
net jellemző, a virtuális mondat kezdő szakasza minden esetben magasabb 
alapfrekvencia-értékben valósul meg, mint a végszótag: (266 Hz) Lehullott a 
Jézus vére (149Hz) □ (279 Hz) a szent keresztfa tövére (161 Hz). Az imádsá
gos ráolvasásoknál lebegő és ereszkedő szakaszok különböztethetők meg a 
szöveg tartalmi elemeinek függvényében: (247 Hz) Jő el, vigasztaló Szent 
Lélek Isten (208 Hz) □  (269 Hz) Vigasztald meg édesanyámat (212 Hz) □ 
(256 Hz) fejfáj ástál, igizettől, mindenféle nehez betegségektü (149 Hz).

A legösszetettebbek mind a szövegi formák, mind a dallammenetek szem
pontjából a számláló ráolvasások (7. ábra).

— első szótag - ■ ■ utolsó szótag

A virtuális mondat sorszáma

7. ábra
Számláló ráolvasás virtuális mondatainak alapfrekvencia-változásai 

(Jakab Istvánné, moldvai születésű, 1950)
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A számláló ráolvasásokban megkülönböztethetünk kijelentő felsorolást (1- 
4. virtuális mondat), amelyet lebegő dallammenet jellemez, ezt a szakasz vé
gén eső intonáció zárja le. A számláló részt az 5. számú, szintén eső mondat 
nyitja meg: Tik hetvenhetén vagytok, majd következik a tényleges számolás: 
hétről maradjatok hatra □  hatról ötre □  ötről négyre □  négyről háromra □  
háromról kettőre □ kettőről egyre és semmire, ahol a kezdő szótag mindig 
alacsonyabb alapfrekvencia-értékű, mint a végszótag, kivéve a lezáró 11. szá
mú mondatot, amely 280 Hz-en kezdődik, és 164 Hz-en fejeződik be. A ráol
vasás harmadik része (12-18. virtuális mondat) epikus elemekből épül fel 
(Krisztus urunk, amikor a fődön já r t  □  talált egy jó  emberre □  és egy rossz 
asszonyra), ahol a lebegő és az ereszkedő/eső dallammenetek váltakozását fi
gyelhetjük meg. Az utolsó két szakasz egyszerű kívánságot (parancsot) tar
talmaz, a felszólító mondatokra jellemző dallammenettel: (273 Hz) Krisztus
tól mondása (254) □  (257 Hz) tegyen genka elmúlása! (180 Hz).

A legnagyobb különbségek mind a dallam, mind a szöveg szempontjából 
az ünnepi szokások anyagában találhatók, ahol mindegyik mondóka külön tí
pust alkot, ezeket csak a közös funkció (ritusszöveg) köti össze. A hang
anyagban találtunk húsvéti locsolóverset, komálós mondókát, karácsonyi re- 
gölést, újévi áldást és menyétet hívogató mondókát, amelyek mind eltérő dal
lamszerkezettel rendelkeznek. Ha mégis osztályozni próbáljuk őket, akkor a 
magyar folklórszövegek között egyébként is külön műfajként számon tartott 
regölést lehet összevetni a többi szöveggel a dallam szemszögéből. A regölés 
(vagy regösének) a magyar karácsonyi-újévi szokáskörhöz tartozó rítusének, 
amelynek fő jellemzője az emelkedő végű dallamfordulatok túlsúlya, illetve 
az állandó szöveg- és dallammotívumokat tartalmazó refrén (8. ábra, felül). 
Előadásmódja nyers, kiabáló, a beszéd és az ének határán lévő recitatív ele
mekkel (vö. Ortutay főszerk. 1977-1982). Ha a spontán beszédre jellemző 
ereszkedő dallammentettel hasonlítjuk össze (alsó ábra), akkor igen jól látha
tó a regösének dallamszerkezetének jellegzetes emelkedő jellege.

Az ünnepi mondókák második csoportjára a lebegő és az ereszkedő dal
lammenetek váltakozása jellemző, ami a sajátos intonációs szerkezetet adja. 
Például: (290 Hz) Csá-csá menyétasszony (200 Hz) □ (264 Hz) gyere be mi 
hozzánk! (197 Hz) □ (256 Hz) Patkány van, egér van (229 Hz) □ ( 289 Hz) 
Űzd el /őket! ( 167 Hz).

A beszélt nyelvi szövegekhez legközelebb az esküvői szokáskör vőfélyver- 
sei állnak. Ezek a lakodalom szokásmestere (vőfély) által elszavalt, az ünnep
ségsorozat fontosabb mozzanataihoz kapcsolódó, kötött formájú alkalmi szö
vegek, amelyeknek ugyan verses formája van, azonban verselésük gyenge, hi
ányoznak a versszakok, a rímek pedig erőltettek (Ortutay főszerk. 1977— 
1982). A jelen kísérleti anyagban talált szövegeket minden esetben ereszkedő 
dallamforma jellemzi, a virtuális mondat első szótagjának magasabb, az utol
sónak pedig a legalacsonyabb az alapfrekvenciája. Ezt az alábbi vőfélyversben 
is láthatj uk: ( 166 Hz) Uraim az asztal meg vagyon terítve (116 Hz) □ ( 127 Hz)
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kés, kanál, villával el vagyon készítve\ (76 Hz) □ (155 Hz) Jönnek az étkek 
mindjárt sorjában (150 Hz) □ (128 Hz) hisz ez a legénység nem áll itt hiába! 
(77 Hz), de hasonló dallamszerkezet jellemzi a következő menyasszonysira- 
tót is: (248 Hz) Búval terítették az én asztalomat (168 Hz) □ (200 Hz) bánat
tal töltötték az én poharamat (146 Hz) □ (212 Hz) Nem hittem, hogy örömöm 
búra forduljon ( 164 Hz) □ (209 Hz) 5 szépen fölkelt napom homályba borul
jon (148 Hz). A menyasszonysirató vers esetében jól megfigyelhető a ritmikai 
szerkezet három összetevője: a sorvégi rímek, a szakaszok végén tartott szü
netek és az alapfrekvencia változásai.

Haj re- gő raj- ta, azt is megad- hat- ja a nagy Úris- ten
■'-'V --'A

Harminchárom éves vótam A következő évben már el is szegőttem
mikó megnősűttein. „én vincellérnek Pogányvárra.

( ' r\ a

1 N A r v  ^ r '  \  Ap
V  - v -  v

V.

8. ábra
Regösének (felül) és ugyanazon beszélő spontán szövegének (alul) 

rezgésképe és alapfrekvencia-görbéje 
(Bősze István, Egerarcsa, Zala megye, 1952)

A nyelvjárási beszélők spontán beszédében a dallamszerkezet alapegysége 
a magyar nyelvre jellemző ereszkedő dallammenet (8. ábra alsó rész), ami a
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közlés jellegétől függően lebegő szakaszokkal váltakozik. A virtuális monda
tok nagy része magasabb alapfrekvencia-értéken kezdődik, és alacsonyabban 
fejeződik be (9. ábra). A 72%-ban szerkezethatáron tartott szünetek, a hezitá- 
ciók és nyújtások hiánya, illetve nagyon alacsony száma, amit a tölteléksza
vak túlsúlya kompenzál (vö. Valient 2005), a hallgató számára tagoltabbá, 
rendezettebbé és kifejezőbbé teszi az 50-60 évvel ezelőtti spontán beszédet, 
az erős nyelvjárási jelleg ellenére is. Például: Nahát az én édesanyám lebete- 
gedet, nagyom beteg vót □ Meg vót □  erőst □ igizve □  Akkor mi csinájjunk 
neki? □  Nahát vessünk vizet neki! □ Elmentem a kútra □  hosztam egy □  ve- 
der keldár vizet □ Nem szóltam senkinek ety szót se □  [Hegedűs átirata 1952: 
47; a szöveg virtuális mondatainak (1-7.) alapfrekvenciáit a 9. ábra mutatja].

Spontán közlés virtuális mondatainak alapfrekvencia-változásai 
(Jakab Istvánné, 1950)

Összefoglalás
A Hegedűs-archívumban talált rituális és spontánbeszéd-szövegek össze

hasonlításával célunk egyrészt a rítusszöveg akusztikai fonetikai szemszögű 
leírása volt, másrészről pedig olyan sajátosságokat igyekeztünk kimutatni, 
amelyek megkülönböztetik egymástól az eltérő műfajokat. A beszédsebesség 
vizsgálatánál megállapítottuk, hogy a rituális szövegekre lassúbb artikulációs 
sebesség, viszont valamivel gyorsabb beszédtempó jellemző, mint az ugyan
azon beszélők spontán beszédére. A szünetek esetében szignifikánsan rövi- 
debb átlagos időtartamot találtunk a rituális szövegeknél, és ugyanúgy szigni
fikánsan több volt a szerkezethatáron tartott szünetek aránya is (88%) a spon
tán beszédnél mért 72%-hoz képest. A szünetidőtartamok megoszlásában is 
volt különbség: a spontán beszédet több, a 800 ms feletti tartományba eső 
szünet jellemezte. A szünet/jel arány ugyancsak szignifikáns különbséget mu
tatott, a rítusszövegeknél lényegesen kisebb volt ez a mutató. Az alapfrek
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venciánál megállapítottuk, hogy a spontán beszéd valamivel magasabb alap
hangmagasságban valósul meg, mint a rituális szövegek. Emellett kimutattuk, 
hogy a beszélő személyek életkora nem befolyásolta sem a beszédsebesség, 
sem az alapfrekvencia értékeit.

A tanulmány elején három kérdést tettünk fel, amelyek a rituális szövegek 
szupraszegmentális szerkezetének feltárhatóságára, a naiv beszélők által hasz
nált prozódiai kelléktárra, illetve a rítusszöveg és a spontán beszéd közötti elté
rések kimutathatóságára vonatkoztak. Megállapítottuk, hogy a rítusszövegek 
műfaji sajátosságait jól tükrözi a szupraszegmentális szerkezetük, azonban a 
hanganyag korlátozott mennyisége miatt nehéz átfogó következtetéseket le
vonni, tulajdonképpen mindegyik szöveget egyedi esetként kellene kezelni. 
A naiv beszélők igyekeznek a prozódiai eszközöket tudatosan használni, érthe
tőbb, kifejezőbb előadásmódra és a tartalmi súlypontok kiemelésére töreked
nek a rituális szövegek elmondásakor. Emellett tetten érhető a kísérleti sze
mély viszonya is a tartalomhoz: ha a beszélő úgy érzi, az adott szöveg elmon
dása nem „való” neki (például idősebb asszony nem szívesen mond gyermek
mondókát vagy menyasszonynak való szöveget), akkor valamilyen módon 
igyekszik elhatárolódni tőle, például nevet vagy semleges, monoton hangon 
szaval. Ha a rituális szövegek és a spontán beszéd közötti különbségeket pró
báljuk megfogalmazni, akkor a temporális szerkezet és a megakadások (szüne
tek) szintjén ez a beszédtervezési szakasz hiányában vagy meglétében ragad
ható meg. A spontán beszédet kevésbé tudatos beszédmód is jellemzi. A tempó 
és az alapfrekvencia esetében talált kis különbségek oka pedig leginkább ab
ban keresendő, hogy a naiv beszélő csak korlátozottan képes változtatni be
szédének ezen paramétereit, de a tendencia azt mutatja, hogy törekszik rá.

A Hegedűs-archívumban talált rituális szövegek korlátozott száma miatt a 
jelen kutatásban csak igen óvatos következtetéseket lehetett levonni, azonban 
az ott található spontán beszéd és meseszövegek lehetőséget adnak a további 
kutatásokra, amelyekkel jobban megismerhető az 50-60 évvel ezelőtti ma
gyar falu szóbeli kultúrája.
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