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RÉGI MESÉK PROZÓDIÁJA: 
PALKÓ JÓZSEFNÉ MESÉI

Menyhárt Krisztina

Bevezetés
A népmesék kutatása Magyarországon több mint egy évszázados múltra te

kint vissza. A népmesék gyűjtése, feldolgozása és elemzése leginkább folklo
risztikai szempontból történt, bár a meséket vizsgálták nyelvi, pszichológiai 
vagy irodalmi szemszögből is. Maga a mese a szóbeli elbeszélő költészet leg
nagyobb műfajcsoportjainak egyike, amelynek több altípusa is van (például az 
állat-, a novella-, a reális, a legenda-, illetve a valódi vagy mitikus/tündér- 
mesék stb.). A nagy eltérések ellenére a mesék fő jellemzője a szilárd szerke
zet és a nyelvi ritmus, a költői megkomponáltság (Ortutay 1977-1982).

A mese eredetileg az élőszó művészete, éppen ezért a hagyományos me
semondást a közösség és a mesemondó sajátságos viszonya, kölcsönös kom
munikációja jellemzi (Raffai-Dala 2005). A folklórszövegek dokumentálási- 
archiválási folyamata során azonban a meséket (is) a szóbeli szellemi kultúra 
szintjétől az írásbeliség közegébe helyezték át, ami azzal a következménnyel 
járt, hogy gyakorlatilag elveszett a szöveget kísérő kommunikációs szituáció 
és a szöveg létmódjának performatív aspektusa (vö. Gulyás 2007). Éppen 
ezért igen nagy jelentőséggel bírnak azok a hangfelvételek, amelyek a még 
élő, 60-70 évvel ezelőtti mesemondó hagyományt dokumentálják. Ilyen a 
Hegedűs Lajos és munkatársai által rögzített nyelvjárási hangarchívum is, 
amely 1940 és 1957 között készült a mai Magyarország vidéki területein (vö. 
Nikléczy-Horváth 2007). Hegedűs nyelvészeti céllal igyekezett minél több 
beszélgetést, spontán nyelvi megnyilatkozást, élményszerű elbeszélést gyűj
teni (Hegedűs 1952: 14). így készült számos olyan hangfelvétel, amelyek egy 
adott beszélőtől rögzítettek különböző műfajú szövegeket, felölelve annak 
szinte teljes repertoárját. Ilyen adatközlő Palkó Józsefné is, aki a Magyaror
szágra 1941-ben áttelepített bukovinai székelyek egyik legjelesebb mese
mondója volt.

A jelen tanulmány témája Palkóné néhány, különböző műfajú meséjének 
akusztikai fonetikai vizsgálata. A tanulmány célja egyrészről, hogy kiinduló 
pontja legyen a Hegedűs-archívum müfajalapú, repertoárszintü fonetikai fel
dolgozásának, másrészről pedig az, hogy objektív ismereteket szerezzünk az 
eltérő mesetípusok prozódiai jellemzőiről -  elsősorban a beszédsebességről, a 
szünettartási sajátosságokról és a dallamszerkezetről (kiegészítve a megaka
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dásjelenségek vizsgálatával), kiküszöbölve a különböző beszélők mesélési 
stílusából és beszélési sajátosságaiból fakadó változókat,

A mesék prozódiájával viszonylag kevés tanulmány foglalkozik. A népraj
zi szakirodalom az előadásmódot alapvetően szubjektív kritériumok alapján 
ítéli meg, mint például a beleélés vagy az előadói stílus sajátosságai: mit rö
vidít és mit mond el az adott mesélő hosszabban stb. (vö. Dégh 1960; Raffai- 
Dala 2005). A mesék ritmikai szerkezetét elemzi Kovács (1980), aki a mesét 
a hangzó beszédre épülő kötött formájú ritmikus prózaként határozza meg, 
amelyben a ritmikusan tagolt mondatok vannak többségben, rendszeres a 
hangsúlytalan szótaggal kezdődő ütem vagy fél ütem, a sok ige és az azonos 
módon felépített szószerkezetek ismétlése pedig erősíti a ritmus érzetét. 
Emellett gyakori volt a lebegő vagy kissé emelkedő hanglejtés, még olyan 
helyeken is, ahol a köznyelvben ereszkedő vagy eső lett volna; a szünettől 
szünetig tartó szakaszok (ütemek) szótagszáma változó (2-4 szótagtól 10-13- 
ig), a fő és mellékhangsúly között nem igazán tudtak különbséget tenni, ezért 
inkább erősebb és gyengébb hangsúlyról lehetett beszélni (vö. Károly 1980). 
A meseszövegek prozódiáját fonetikai szempontból Olaszy (2005) elemezte, 
aki rádióadásból felvett meséknél vizsgálta az időszerkezetet, az alapfrekven
ciát, az intenzitást és a hangszínezetet. A köznyelvi átlagnál lassúbb artikulá
ciós tempót, tagoltabb beszédet, magasabb alapfrekvenciát, nagyobb intenzi
táskülönbségeket tapasztalt, ami azt mutatta, hogy a mesemondáskor a beszé
lő igyekszik a beszédkeltő rendszere által biztosított lehetőségeket jobban ki
használni. A Hegedűs-archívum 10 tündérmeséjét elemezte Menyhárt (2011), 
aki hasonló tendenciákat talált a mesék prozódiájánál.

Anyag és módszer
Ki volt Palkó Józsefné? Palkó Józsefné Zaicz Zsuzsánna az áttelepített bu

kovinai székelyek egyik legjelesebb (valószínűleg nemzetközi viszonylatban 
is jelentős) mesemondója. 1880-ban született a bukovinai Andrásfalván, és 
ott élte le élete nagyobbik részét. 1941^14 között 13000 bukovinai székellyel 
együtt átmenetileg Bácskában telepítették le, majd 1947—48-tól haláláig 
(1962) Kakasdon (Tolna megye) élt. Mesemondó család tagja (apja, bátyja, 
unokaöccse, fia közismert, közkedvelt mesemondók voltak), a falujában 
azonban ő volt a legnépszerűbb mesélő, aki folyamatosan újraformálta a kö
zösségi hagyományból merített mesemondó-tudományát. Bár írástudatlan 
volt, szükségét érezte, hogy állandóan új meséket tanuljon és ezeket beillesz- 
sze repertoárjába. Meséiről két gyűjteményes kötet, több monográfia és ta
nulmány jelent meg, és megkapta a népművészet mestere címet is (Dégh 
1955, 1960, 1962).

Palkóné igen kiterjed népmese-repertoárral rendelkezett. Dégh Linda nép
rajzkutató a Kakasdi népmesék 1-11. című kötetben összesen 63 különböző 
mesét közöl tőle. Meséinek nagy része közvetve vagy közvetlenül Kriza Já
nos, Arany László és Benedek Elek népmese-gyűjteményeiből származik,
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ami környezete nagyfokú olvasottságával magyarázható (Ortutay 1977- 
1982). Palkóné stílusa sokoldalú, repertoárjának legszebb darabjai a nagy ter
jedelmű tündérmesék, illetve a reális mesék, melyek többnyire egy hős(nő) 
különböző kalandjairól szólnak. Előadásmódja epikus jellegű: a hősök lelki- 
állapotát, érzelmeit, gondolatait ábrázolja. Meséit átjárja a személyes átélés, 
mintha azonosulna hőseivel és maga élné át kalandjaikat, sorsukat. Pergő 
előadásmódjával, a kalandok halmozásával feszült figyelmet vált ki a hallga
tóból, másrészről egy-egy helyzet bemutatásánál aprólékos és részletező, 
ezért meséi igen hosszúak (Dégh 1955).

Palkó Józsefné Zaicz Zsuzsánna (1880-1962)

Hegedűs Lajos 1950 és 1954 között dolgozott Kakasdon, összesen 17 
adatközlővel készített hangfelvételeket. Palkónétól összesen 86 felvétel ma
radt fenn, mintegy 5 óra 45 percnyi időtartamban, amelyek 1950 és 1953 kö
zött készültek. Ez az anyag tartalmaz 15, többé-kevésbé teljes terjedelmében 
megőrzött mesét, ezek közül 10 valódi vagy tündérmese (például Zsoltár
éneklő madár, Kígyókirály, Ozöcske, Halász Józsi stb.), négy reális mese 
(például Az elkárhozott ügyvéd, A Törökországba vándorolt ember)', illetve 
találtunk egy állatmesét is -  Róka és a medve. Nagyon kevés spontán beszéd 
maradt meg: egy rövid párbeszédes interjú, ahol Palkóné a ráolvasás gyakor
latát magyarázza el, és el is mond egy ráolvasásszöveget, illetve egy elbeszé
lés, amelyben a Bácskából Magyarországra történt kényszerű áttelepüléséről 
mesél.

A jelen vizsgálathoz négy különböző műfajú szöveget választottunk ki 
Palkó Józsefnétől, 3 mesét és spontán beszédet. Az első mese a Zsoltáréneklő 
madár című, amely Palkóné talán leghosszabb és legösszetettebb története. 
A Hegedűs-archívumban fellelhető változat közel egyórás, ebből két részletet 
elemeztünk, összesen 10 perc időtartamban. A reális mesét Az elkárhozott
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ügyvéd címmel teljes terjedelemében dolgoztuk fel (8 perc 44 másodperc), 
ugyanúgy, mint a rövid állatmesét (3 perc), és a spontán beszéd két típusát is 
(interjú 2,45 perc, monológ 6,50 perc). A hanganyag időtartama 29'19" perc.

A mesék szövegét hangzáshűen lejegyeztük, majd a Praat 4.3.3 program 
segítségével méréseket végeztünk a szünetek és a beszédszakaszok időtarta
mára vonatkozóan, vizsgáltuk az alaphangmagasság változásait, illetve a 
megakadások típusait és százalékos arányát is. Ahol erre mód volt, statiszti
kai számításokat is végeztünk.

Eredmények
A mesék artikulációs és beszédtempójának átlageredményeit az 1. ábra mu

tatja. A beszélő átlagos artikulációs tempója műfajtól függetlenül 11,9 hang/s, 
míg beszédtempója 9,2 hang/s volt. Leggyorsabb a tündérmese (artikulációs 
tempója 12,9 hang/s,) ami közelíti a mai köznyelvi tempót (vö. Gósy 2004), a 
beszédtempója pedig 10,2 hang/s. A néprajzi kutatásokból tudjuk, hogy 
Palkóné ebben a műfajban rendelkezett a legnagyobb gyakorlattal, és az is 
ismert, hogy ezt a mesét nem először mondta el hangfelvétel céljából (vö. 
Dégh 1955; az első felvétel 1948-ban készült, a jelen tanulmányban vizsgált 
pedig 1952-ben).

1. ábra
A négy mese beszédsebességének átlagértékei (hang/s)

A többi három műfajú szöveg temporális sajátosságai egyrészt tükrözik 
magának a mesetípusnak a jellegzetességeit, másrészt a gyakorlottságot az 
adott mese elmondásában. A reális mese -  Az elkárhozott ügyvéd - , amelyet 
halotti virrasztásokon meséltek, szintén Palkóné alaprepertoárjához tartozott. 
Beszédsebessége valamivel lassúbb, mint a tündérmeséé (11,5 hang/s, illetve 
9,7 hang/s), azonban a lassúbb tempó nem a gyakorlat hiányából származik,
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hanem a szöveg és leginkább a beszédhelyzet (komor és ünnepélyes) sajátos
ságaival magyarázható. A spontán beszéd értékei arányaiban a reális meséhez 
állnak a legközelebb, bár kissé lassúbbak, aminek oka a beszédtervezési fo
lyamatok működésében keresendő. Palkóné gyakrabban mesélt történeteket 
halottvirrasztáson, mint a saját életének vagy a gyógyítás praktikáinak mozza
natait, így azok átgondolása, megfogalmazása lassúbb artikulációs és beszéd
tempót eredményezett. A spontán beszédnél két szöveget vizsgáltunk, egy rö- 
videbb beszédszakaszokból álló interjút, amit rendszeresen megszakítottak 
Hegedűs Lajos kérdései, illetve egy hosszabb, monologikus elbeszélést. A két 
szövegnél a beszédtempó gyakorlatilag nem különbözött (8,5 és 8,7 hang/s), 
az artikulációs tempó viszont valamennyire igen: a gyorsabb reagálást és az 
intenzív magyarázást igénylő interjú sebessége 11,54, míg a monológé 10,7 
hang/s volt.

Temporális sajátosságait tekintve egyértelműen az állatmese az, amely 
nem illeszkedik a sorba: itt a mesélő gyorsan artikulál, tempója 12,1 hang/s, 
viszont a beszédtempója a leglassúbb (8,4 hang/s), vagyis a mesélés folya
mán igen sok szünetet iktat be.

Elemeztük a négy mese szüneteit (1. táblázat), illetve a szünetek közötti 
beszédszakaszok időtartamát is (2. ábra). Ha a szünetek átlagait nézzük, a 
szövegeket két csoportra lehet osztani. A tündérmese és a spontán beszéd 
esetében figyeltünk meg közel azonos szünetátlagokat (700 és 732 ms), míg a 
reális és az állatmesénél ezek az értékek jóval rövidebbek. Ebből azonban 
tényleges következtetéseket a szünettartás sajátosságaira levonni nem lehet, 
csak a többi adattal kiegészítve. A Palkóné által elmondott tündérmesére, 
hosszabb, átlagosan 700 ms-os szünetek jellemzők, amelyek döntő többsé
gükben szerkezethatáron fordulnak elő. A szünet/jel arány 26%, a mintában 
ez a második legkisebb. A reális mesében nemcsak a szünetátlag jóval ki
sebb, de a szünet/jel arány is, vagyis ebben a mesében a tündérmeséhez vi
szonyítva egyértelműen kevesebb szünetet tartott a beszélő, viszont ugyan
úgy zömében .szerkezethatáron. Az állatmesében a szünetek átlaga viszonylag 
rövid, azonban a szünet/jel arány a legnagyobb, ami azt jelenti, hogy Palkóné 
sokszor, rövidebb időtartamú szünetet iktat be, emellett megnövekszik a 
szerkezeten belül tartott szünetek aránya is, ami egyértelműen a mesélő bi
zonytalanságát mutatja.

1. táblázat: A szünettartás sajátosságai és a szünet/jel arány

Vizsgált param éter
Tündér

mese
Reális
mese

Állat
mese

Spontán
beszéd

Szünetátlag (ms) 700 458 498 732
Szünetek szerkezethatáron (%) 79 77 66 55
Szünet/jel arány (% ) 26 18 40 30
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A spontán beszéd szünetei megint más sajátosságokat mutatnak, átlagukat 
tekintve ezek a leghosszabbak és csak 55%-ban fordulnak elő szerkezethatá
ron, vagyis a beszélő ott is tart szünetet, ahol az a szöveg tagolása tekinteté
ben nem feltétlenül indokolt. A szünet/jel arány a tündérmesékéhez áll közel. 
Ezek az adatok egyrészről mutatják a mesélő beszédtervezési bizonytalansá
gát: Palkóné életének eseményeit jóval ritkábban mesélte el, mint a jól be
gyakorolt meséket. Másrészt a Bácskából való kitoloncolás története a világ
háború végén igen megrázó élmény lehetett, és ez a szünetek megjelenésében 
(vagy hiányában) is meg nyilvánulhat:

(1) Topolyán-n □  még egy nagy kaszárnyába □  bezártak oda □  szalmába 
úgy □  aludtunk egy falat kenyerünk nem vöt kicsikék sírtak.

□  elbeszélés Q párbeszéd

tündérmese reális mese állatmese spontán
beszéd

2. ábra
A beszédszakaszok (prozódiai egységek) átlagos időtartama (ms)

Miután a szövegek tartalmaztak elbeszélő és párbeszédes elemeket is, ame
lyek más-más jellemzőket hordozhatnak, ezért a beszédszakaszok adatolásá
nál (és később a dallamszerkezetnél is) külön vizsgáltuk ezek sajátosságait. 
A legrövidebb beszédszakaszokat (2. ábra) az állatmesénél találtuk, és itt a 
két beszédstílus között sem volt különbség. A reális mesénél hasonló tenden
cia érvényesül valamivel hosszabb beszédszakaszok mellett. A leghosszabb 
párbeszédes szakaszok a tündérmesénél fordultak elő, például:

(2) Mi bajod van aszongya hogy ahányszor béjövök örökké el vagy gon
dolkozva látlak hogy belé vagy merülve nagy gondba. (6089 ms)

Míg a leghosszabb elbeszélő részek a spontán élettörténetben voltak:

(3) Hát kaptunk igazolványt kicsikém vöt nem bírtunk menni anélkül nem 
lehetett az. útra kimenni mert a partizánok agyon lőttek azé. (7776 ms)
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Ennél a két műfajnál hasonló volt az elbeszélő és a párbeszédes részek kö
zötti eltérés aránya, csak a sorrend tért el. Statisztikailag is szignifikáns kü
lönbséget az adatok között egy esetben sem találtunk.

Megvizsgáltuk a szövegekben előforduló megakadásokat is (2. táblázat), 
amelyek ugyan nem a prozódiai szerkezet részei, azonban fontos szerepet töl
tenek be a szövegkohézióban és a folyamatosság érzetében a hallgató szem
pontjából, míg a beszélő esetében jelzik a bizonytalanságokat a szöveg létre
hozásának mentális folyamatában (vö. Gósy 2005).

2. táblázat: A megakadások százalékos aránya a mesékben (%)

A m egakadásjelenség típusa
Tündér

mese
Reális
mese

Állat
mese

Spontán
beszéd

Töltelékszó 74,0 55,7 8,0 21,4
Nyújtás 9,5 11,5 44,0 32,0
Téves indítás és módosítás 7,1 14,8 16,0 14,2
Ismétlés 4,8 9,8 4,0 10,7
Téves indítás 2,3 0,0 4,0 0,0
Szünet a szóban 2,3 0,0 0,0 3,6
Hezitálás 0,0 0,0 20,0 7,1
Szótalálási nehézség 0,0 1,6 4,0 3,6
Újraindítás 0,0 6,6 0,0 7,1

Az adatolt megakadások jellemző különbségeket mutatnak az eltérő műfa
jú szövegeknél. A tündérmese és a reális mese esetében a leggyakoribb 
megakadásjelenség a töltelékszó, majd ezt követi a nyújtás és a téves indítás 
módosítással, ami a szöveg újratervezésére utal, illetve az ismétlés. Ezek az 
eredmények hasonló tendenciát mutatnak, mint a korábbi vizsgálatok (vö. 
Gósy-Gyarmathy 2008; Menyhárt 2010), abban a tekintetben is, hogy a hezi
tálás ebben a két mesében teljesen hiányzik. A töltelékszavakat -  azt mondja 
’aszongya’, hát -  csak abban az esetben adatoltuk megakadásként, amikor 
semmilyen más funkciót nem lehetett rendelni hozzájuk, például a párbeszéd 
jelzését vagy diskurzusjelölő szerepet (vö. Dér 2010). Az állatmese és a 
spontán beszéd megakadásainak eloszlása erősen eltér a másik két szövegé
től. Az állatmese esetében kevés töltelékszót találtunk, ellenben nagyon sok a 
nyújtás (44%) és meglepő módon a hezitálás is (20%). A mesélő bizonytalan
ságát a szöveg ismeretében jelzi még a sok téves indítás módosítással és a 
szótalálási nehézség is, tulajdonképpen az egész mesét kénytelen újraindítani, 
közölve a felvételt készítővel:

(4) Nem találom rejá a szavakat □  elkezdjem újból igen?
Ezek az adatok azt mutatják, hogy Palkó Józsefné ezt a mesét nem tudja jól 

elmondani, valószínűleg vagy nemrég tanulta, vagy gyermekkorában hallhat-
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ta utoljára, ezért sok megakadást produkál, és maga a szöveg is nehezen ért
hető:

(5) Elindult haza akkor megtalált egy rókát a róka □  a róka meg volt 
dögilve □  akkor ő feltette a kocsira □  a kocsiból a halat mind ledobta 
□  akkor ő úgy ment haza □  hal nélkül. (Itt nem világos, hogy ki dobta 
le a halat a kocsiból, illetve az sem, hogy a róka csak döglöttnek tetet
te magát.)

A spontán beszédben adatolt megakadások szintén eltérnek megjelenési 
arányaikban a már idézett vizsgálatok eredményeitől: itt is nyújtásból van a 
legtöbb (32%), mint az állatmesénél. A töltelékszavak aránya magasabb 
ugyan, azonban így is csak a fele, illetve egyharmada a tündér- és a reális 
mesében adatolt számnak. A spontán beszédben is találunk hezitálásokat, bár 
számuk meg sem közelíti az állatmese kitöltött szüneteinek arányát.

Vizsgáltuk a mesék dallamszerkezetét is, vagyis az alaphangmagasság át
lagértékeit és a hangterjedelem alakulását mind az elbeszélő, mind pedig a 
párbeszédes szakaszoknál (3. táblázat), illetve a beszédszakaszok (prozódiai 
egységek) dallammeneteinek jellemzőit. A mesemüfajra jellemző prozódiai 
tulajdonságok vizsgálatánál Olaszy (2005) azt állapította meg, hogy a mesék
re magasabb alaphangértékek jellemzők. A jelen kutatás eredményei némileg 
árnyalják ezt a képet, ugyanis az F0 más-más értéken realizálódik a különbö
ző meseműfajoknál. Ha a Palkóné által jól ismert mesék F0-értékeit vetjük 
össze, akkor jól látszik, hogy a tündérmese alaphangmagasságának átlaga va
lamivel magasabb, mint a reális meséé. Feltételezhetjük, hogy itt egy műfaji 
különbség jelenik meg, a mesélő igazodik a halotti virrasztás komor, szomorú 
hangulatához, és ezt prozódiai eszközökkel is kifejezi, amikor mélyebb han
gon beszél. Ennél a két mesénél az elbeszélő és a párbeszédes rész között 
nem találtunk jelentős eltérést az F0-nál, bár feltételeztük, hogy a párbeszéd 
esetében, amikor a mesélő más-más személyek hangján szólal meg (hol öreg 
király, hol ifjú legény vagy királykisasszony), lesz ilyen.

3. táblázat: Az alaphangmagasság és a hangterjedelem

Tündér
mese

Reális
mese

Állat
mese

Spontán
beszéd

Átlagos alaphang- Elbeszélés 199 171 230 231
m agasság (Hz) Párbeszéd 187 165 287 165
H angterjedelem Elbeszélés 206 204 187 195
(Hz) Párbeszéd 228 173 262 157

Az állatmese és a spontán beszéd elbeszélő része már nagyobb átlagos 
alaphangmagassággal valósul meg, míg a spontán beszéd párbeszédes válto
zatának F« értéke megegyezik a reális meséével. A legmagasabb Fn-tartomá- 
nyokat az állatmese dialógusainál mértük, a róka és a medve perlekedésénél.
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Bár ezek szubjektív megfigyelések, a kiugró F0-értékek okait leginkább a 
szövegben való bizonytalanság miatti izgalomban, illetve a spontán elbeszé
lésnél a negatív élmények újraélésében lehet keresni. Feltűnő, hogy azoknál a 
szövegeknél, amelyeknél Palkóné biztos a tudásában, az F0-érték alig tér el 
egymástól (a különbség átlagosan mindössze 25 Hz). Szignifikáns különbsé
get csak az elbeszélő részek esetében találtunk: a tündérmese és a spontán 
szöveg között [F(l, 66) = 4,196, p = 0,044], illetve a reális és az állatmese 
esetében: [F (l,6 2 )=  14,17, p = 0,003],

A hangterjedelemnél -  ez az a tartomány, amelyben a beszélő fiziológiás 
körülmények között az alaphangját variálja (Gósy 2004) - , azt vártuk, hogy a 
párbeszédes szakaszok a fent leírt okokból nagyobb hangterjedelemben fog
nak megvalósulni. Ez az elvárás a tündérmese és az állatmese esetében telje
sült, a másik két műfajnál azonban nem. A tündérmese párbeszédeiben, ame
lyeknél a királyt három fia egymás után kérdezi arról, mi a baja, a hangterje
delem növekedését a számos kérdés okozza, illetve az az érzelmi többlet, 
amelyet a mesélő belevisz a szövegbe. Az állatmese eleve magasabb F(>- 
értékeket tartalmaz, a két állat konfliktusos párbeszédét pedig Palkóné még 
magasabb hangon adja elő, bizonyos helyeket az Fn a 430 Hz-et is eléri:

(6) Na komám, aszongya hát én már úgy micsináljak? (223 Hz) □  (430 
Hz) Hát micsinálj aszongya (168 Hz) □  (269 Hz) hát ilyen ez a víz! 
(253 Hz).

A reális mesében a pap és egy ismeretlen ifjú beszélget, amit a mesélő igen 
monoton, fojtott hangon ad elő. Az érzelmeket (félelmet) inkább az elbeszélő 
szöveg fejezi ki:

(7) (198 Hz) s ekkor a pap megrettent (75 Hz).

Ezzel szemben a párbeszéd több kijelentést tartalmaz:

(8) (197 Hz) Mert nem méltó az Úr testire (117 Hz) □  (140 Hz) s a főd 
kivetette (109 Hz).

A spontán beszédnél szintén az élmények okozta érzelmek fejeződnek ki a 
nagyobb hangterjedelemmel:

(9) (350 Hz) Hát jó van ott vöt muszáj (255 Hz) □  (276 Hz) ott vót 
klozétunk ott vót minden hol aludtunk ( 159 Hz).

Megvizsgáltuk a mesék dallamszerkezetét is, a beszédszakaszok dallam
meneteit. A meséknél általában a magyar nyelv kijelentő mondataira jellemző 
ereszkedő dallammenetek figyelhetők meg, emellett találkozunk lebegő dal
lamokkal is, amelyek a hallgatóban a lezáratlan közlés érzetét keltik, így al
kalmasak arra, hogy a mesélés folyamatában ébren tartsák a hallgatóság fi
gyelmét (ami az igen hosszú tündérmesék esetében szükséges is). A párbe
szédekben előfordulnak megválaszolandó vagy eldöntendő kérdések, illetve 
felszólítások is.
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A Zsoltáréneklő madár című mese beszédszakaszainak dallamát a 3. és a 
4. ábra mutatja. Jellegzetes eltérések figyelhetők meg az elbeszélő rész (a 
mese eleje) és a párbeszédek között. Az elbeszélő szakaszoknál az ereszkedő 
dallammenetek figyelhetők meg (3. ábra), csak egy esetben látunk emelkedő 
dallammenetet (9. beszédszakasz):

(10) 8. Mindjárt küldte a kocsikat deszkáért homokért □  9. (138 Hz) téglá
ért ( \m  Hz).

♦  első szótag O utolsó szótag
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•S 200 
S 150
I  100
““ 50
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Beszédszakasz

o

3. ábra
Frekvenciaértékek az elbeszélés beszédszakaszainak elején és végén 

a tündérmesében

Itt a mesélő a felsorolásban emeli ki az utolsó szót. A párbeszédekre, ame
lyek a három királyfi, illetve a király és fiai között folynak, sokkal inkább az 
ereszkedő-lebegő dallamok jellemzők, amelyeket részben a dialógusjelleg, 
részben pedig a megválaszolandó kérdések okoznak (4. ábra, 6-9. beszédsza
kasz):

(11) Kelj fe l fiam, aszongya, mond meg mi az óhajod. □  Kedves felséges 
királyapám, aszongya D  erőst bánt engemet a te szomorúságod □  Mi 
bajod van aszongya F

A többi mesénél és a spontán beszédnél is hasonló tendencia érvényesül, 
vagyis az ereszkedő dallam mellett találunk lebegő részeket is. Például:

(12) (269 Hz) Egész nap úgy es-set (224 Hz) □  (252 Hz) mentünk hál 
megjöttünk érkeztünk setétre éjjen (225 Hz) □  (213 Hz) Szikicsre (156 
Hz) □  (275 Hz) nem Topolyára (149 Hz).
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Frekvenciaértékek a párbeszéd beszédszakaszainak elején és végén 
a tündérmesében

Jelen esetben az egész közlés dallama ereszkedő, az összetett mondaton 
belüli beszédszakaszok között viszont látunk lebegő és ereszkedő dallammal 
jellemezhetőeket is. A reális mese és az állatmese esetében az elbeszélő rész
ben sokkal hangsúlyosabb ereszkedő dallamot figyelhetünk meg, például:

(13) (231 Hz) Két adukát két ügyvéd (103 Hz) □  (209 Hz) hát ezek úgy 
irigykedtek egymásra mindig haragba voltak (103 Hz) □  (284 Hz) 
úgyhogy mentek az úton (156 Hz) □  (206 Hz) találkoztak nem köszön
tek mer egyik erre nézett másik arra (125 Hz).

Összefoglalás
A jelen tanulmányban négy különböző műfajú szöveg prozódiai jellemzőit 

vizsgáltuk egy falusi mesemondó, Palkó Józsefné előadásában. Megállapítot
tuk, hogy jellemző temporális, szünettartási és dallambeli eltérések figyelhe
tők meg egyrészt a különböző meseműfajok és a spontán beszéd között, más
részt a szöveg ismertségének függvényében. A tündérmesére gyorsabb arti
kulációs és beszédtempó, hosszabb átlagidejű, nagyrészt szerkezethatáron 
tartott szünetek jellemzők, a megakadások főleg töltelékszavak. A reális me
sénél valamivel lassúbb artikulációs tempót, kevesebb és rövidebb szünetet, 
illetve alacsonyabb alaphangmagasságot találtunk. Miután ez a két mese Pal- 
kóné alaprepertoárjához tartozott, a két szöveg közötti prozódiai eltérések va
lószínűleg a műfaji különbségeknek tulajdoníthatók. A kalandokban bővel
kedő Zsoltáréneklő madár című mese a hallgatóság mulattatását, a közös idő
töltés kellemessé tételét szolgálta (erkölcsi tartalma ellenére is), míg a harag
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tartó ügyvéd elkárhozásának, a föld által kivetett halott története a halotti vir
rasztáson a halállal és az élet bűneivel való szembenézést segítette elő. Felté
telezhető, hogy Palkó Józsefné, aki ugyan írástudatlan, de igen tapasztalt me
sélő, tudatosan használt ki minden prozódiai lehetőségét arra, hogy mély ha
tást váltson ki a hallgatókban, és lekösse figyelmüket.

Egészen más a helyzet a Róka és a medve című állatmesénél, illetve a 
spontán beszédnél. Bár Palkóné egész életében szívesen tanult új meséket, 
amelyeket azután elő is adott, a Dégh Linda által közzétett gyűjteményben 
egyetlen egy állatmesét sem találunk, vagyis egyértelmű, hogy ez a rövid és 
közismert mese nem tartozik szorosan Palkóné repertoárjába. Sajnos a hang- 
felvételből nem derül ki, miért is mesélte el ezt a mesét, de tény, hogy bi
zonytalan a szövegben, izgul, ezért gyorsabban artikulál, viszont nagyon sok 
szünetet és megakadást iktat be, az első néhány mondat után újra is kezdi a 
mesélést. A spontán beszéd két részlete, az interjú és a monológ, tempójában 
gyakorlatilag nem tér el egymástól, a szerkezeten belül tartott szünetek nagy 
száma (45%), ami a szövegtagolást befolyásolja, pedig megkülönbözteti a 
meséktől. Az elbeszélő szöveget, érzelmi tartalma miatt nagyobb hangterje
delem jellemzi.

Nagyon érdekesen alakultak a megakadásjelenségek különböző típusainak 
előfordulási arányai is. Az állatmesében és a spontán beszédben jóval keve
sebb töltelékszót találunk, mint a másik két mesében, viszont nagyobb szám
ban jelenik meg a beszélő bizonytalanságát mutató hezitáció, illetve a hangok 
nyújtása.

A jelen vizsgálat egyfajta előkísérletnek tekinthető, amelynek segítségével 
kijelölhetők a további kutatási irányok. A Palkó Józsefné és a Hegedűs
archívumban található többi mesélő által elmondott mesék vizsgálata nem
csak akusztikai fonetikai, hanem percepciós, illetve folklorisztikai szempont
ból is érdekes, maga a Zsoltáréneklő madár című, közel egy óra időtartamú 
mese önmagában is érdemes lenne egy interdiszciplináris vizsgálatra. A to
vábbi kutatások első lépése az egyéni repertoárok kiválogatása a rendkívül 
heterogén archívumi anyagból, illetve a 3-5 perces részletekben felvett me
sék azonosítása és egységes szöveggé való összeállítása kell, hogy legyen, 
hogy ezen az alapon lehessen elvégezni a további, fonetikai, illetve folklo
risztikai elemzéseket.
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