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Kozma Endre: 

A magyar intonáció funkcionális vizsgálatának újabb le-
hetőségei Brizgunova elmélete alapján 

Imim A nyelvtudomány egy-egy nagyobb horderejű felfedezése, 
a nyelvi valóság megközelítésének valamely újabb koncepciója 
ós új áranlatok, iskolák térhóditása nyomán gyakran kerül sor 
a nyelvoktatás kisebb-nagyobb reformjára, tartalmi és módszer-
tani megír itására. Sokszor azonban a nyelvoktatásban felgyü-
lemlett tapasztalatok, a gyakorlati munka során felbukkanó össze-
függések válnak új nyelvelméleti koncepció forrásává. 

Az intonációnak, valamint az intonáció funkcionális vizs-
gálatának az az elmélete, amely Brizgunova munkáiban az utóbbi 
években egyre határozottabb formát öltött és általános elméleti-
metodikai rendszerként kristályosodott ki, szintén gyakorlati, 
nyelvoktatási feladatok megoldása közben formálódott, vált 
önálló, egységes koncepcióvá."'' Az a körülmény, hogy az orosz 
intonációt idegen anyanyelvüeknek kellett megtanitani, a szo-
kásostól jelentősen eltérő követelményeket és vizsgálati szem-
pontokat állított az intonációs kutatások elé. Az intonáció 
szerteágazó, sokszinü fonetikai megjelenési formáinak, értelmi 
és érzelmi aspektusának és bonyolult lexikai-szintaktikai 
kapcsolatainak a szótári munkára emlékeztető regisztráló-fel-
soroló feldolgozása helyett más, funkcionálisan is jobban 
megalapozott, didaktikailag használhatóbb intonációs tipusok 
feltárása vált szükségessé. 

1. 
0.A. Brizgunova: Praktyicseszkaja fonetyika i intonacija 
russzkogo jazika /Moszkva, 1963/; Fonetyika i intonacija 
russzkoj recsi /Moszkva, 1965./ Zvuki i intonacija russzkoj 
ecsi /Moszkva, 1969./. 

0oA. Brizgunova, 0 szmiszlorazlicsitvelpih vo^Q^goszlvah 
russzkoj intonacii: Voproszi jazikozftanija 4. 42-52 /iy/i/ 
A fenti forrásmüveken kivül felhasználtam Brizgunova nem Publi-
kált egyetemi előadásiról 1971-ben, a moszkvai Lomonoszov 
Egyetemen készült saját jegyzeteimet is. 
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Olyanoké, amelyeknek kijelölése nem esetleges, véletlensze-
rű, amelyek az elhangzó nyelvi információt értelmileg is befo-
lyásolják, tehát megtanításuk a külföldiek szómára elengedhe-
tetlen . 

Az emiitett követelményekkel összhangban kutatásai sorén 
Brizgunova az intonáció vizsgálatának olyan metodológiáját dol-
gozta ki, amely a mondat lexikai-grammatikai készletének több-
értelműségén, valamint az intonáció és a lexikai-grammatikai kész-
let kölcsönhatásának tanulmányozásán alapul. Ez a metodológia 
és következetes alkalmazása tette lehetővé a didaktikai célo-
kat szolgáló intonációs tipusok kijelölésén túl az intonáció 
nyelvi-funkcionális alapegységének, az intonációs konstrukció-
nak felfedezését, amely Brizgunova intonációs elméletének leg-
fontosabb, központi kategóriájává vált. 

1.2. Az orosz nyelv egyik szembetűnő sajátossága, hogy a mon-
datok lexikai-grammatikai készletének többértelműsége rend-
kivül elterjedt. Ennek következtében az intonáció jelentésmeg-
különböztető szerepe is nagyobb, mint sok más nyelvben, többek 
között a magyarban. A speciálisan orosz nyelvi problémák, 
orosz nyelvi tények vizsgálata közben kialakult metodológia 
alapelvei és vizsgálati eljárásai ezért általánosabb érvényű-
vé szélesithetők és más, az orosztól jelentősen eltérő into-
nációs rendszerek tanulmányozásakor is alkalmazhatók. Termé-
szetesen csak úgy, hogy e metodológia alkotó alkalmazását 
tartjuk szem előtt, és nem abszolutizáljuk a segitségével fel-
tárt orosz nyelvi tényeket . 

Több, a moszkvai egyetemen disszertációját készitő külföldi 
kutató munkáját figyelemmel kisérve, alkalmam volt meggyőződni 
arról, hogy az intonáció vizsgálatának Brizgunova által kidol-
gozott metodológiája valóban alkalmazható az orosztól genetikai-
lag és szerkezetükben, intonációs rendszerükben jelentősen el-
térő nyelvekre. Saját vizsgálódásaim, megfigyeléseim azt mutat-
ják, hogy a magyar nyelv sem kivétel ez alól, és hogy Brizgunova 
vizsgálati módszereinek átültetése reildkivül gyümölcsöző lehet 
a magyar intonációs kutatásokban és az intonációval kapcsolatos 
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alkalmazott nyelvészeti feladatok megoldásában egyaránt. 
Ezért vállalkozom arra, hogy e dolgozatban magyar nyelvi 

anyaggal is megvilágítva bemutassam Brizgunova metodológiájá-
nak legfontosabb elemeit. Nem kivánok azonban puszta ismer-
tetésre szorítkozni. Ezért feladatomnak tekintem azt is, hogy 
megjelöljem a magyar alkalmazás lehetőségeit és problémáit, 
meghatározzam a magyar nyelvészeti irodalomban kevésbé ismert 
vagy másképpen értelmezett, illetőleg a Brizgunovánál nem 
meghatározott alapfogalmakat. Nem vállalkozhatok viszont sem 
a metodológia, sem az orosz, illetőleg a magyar intonációs 
rendszer tüzetes elemzésére. Brizgunova elmélete és gyakor-
lata kisebb-nagyobb részletességgel hozzáférhető az idézett 
munkákban; a magyar intonációs rendszerre való alkalmazás 
pedig további elmélyült kutatómunkát igényel és - meggyőző-
désem szerint - érdemel is. 

2.1. Az intonáció 

Az intonáció - értelmezésünkben - nem csupán a mondat, vagy 
kisebb beszédrészek beszéddalamát jelenti. Intonáción azt a 
hangzó mondatokban megjelenő akusztikai-artikulációs komplexu-
mot értjük, amelynek főbb komponensei az alaphang magassága 
/beszéddallam/, az intenzitás /hangsúly, az időtartam /beszéd-

2 
ritmus/ és a hangszín, illetőleg ezek változásai. Ezek a 
komponensek alkotják - mint a továbbiakban látni fogjuk -
az intonáció nyelvi-funkcionális alapegységének, az intonációs 3 
konstrukciónak a fonetikai oldalát. Az intonációs konstruk-
ció /a konstrukció egésze, valamint egyes komponensei/ az 
intonáció beszédbeli funkcionálása közben aktiv kölcsönhatás-
ba lép a mondat lexikai készletével és grammatikai eszközeivel 
/a lexikai-grammatikai készlettel, beleértve a szórendet is/. 
A lexikai-grammatikai készlet részben meghatározza, részben 
alakitja, módosítja az intonációs konstrukciónak ós egyes 
komponenseinek nyelvi funkcióit. Ezért az intonációt nem te-
kinthetjük kizárólag a fonetikai szinthez tartozó nyelvi jelenség 
nek. 
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2.2. Az intonációs szintagma 

A "szintagma" műszót Brizgunova nem a magyar nyelvészeti iroda-
lomban szokásos értelemben, nem a "grammatikai szószerkezet" el-
nevezésére használja. Brizgunova szóhasználatában - ahogy ez a 
Scserbától származó meghatározás óta általános a szovjet nyelv-
tudományban - a szintagma intonációs tagolási egység, a beszéd 
legkisebb tagolt része, amely egy adott szövegkörnyezetben és 
beszédszituációban egy sértetlen fogalmi, gondolati egységnek 4 
felel meg. I: tagolás a mondat grammatikai-szintaktikai szerke-
zete által meghatározott keretek között valósul meg, ezért -
akár az intoráció - ez sem tisztán fonetikai jelenség. 
De mert a grammatikai szinten történő, a "grammatikai szószer-
kezetekre" való tagolástól - közvetlen kommunikativ funkciója 
ós szituativ jellege miatt - minőségileg különbözik, a Brizgunova-
féle szintagma nem azonos a "grammatikai szószerkezettel", noha 
gyakran egybe is eshet vele. A magyar nyelvészeti irodalomban 

2 
Az intonáció műszó ilyen tágabb értelmű használata az orosz 
nyelvészeti irodalmon kivül is előfordul, magyarul sem példa 
nélküli. Vö. Elekfi László: Vizsgálatok a hanglejtés megfi-
gyelésének módjaihoz /Budapest, 1962./ 

o Az intonációs konstrukcióról részletesen a 2.5. pontban szólok. 

4Vö. L.V. Scserba, Prepodavinyije inosztennih jazikov v szrednyej 
skole: Obscsije voproszi metogyiki /Izd. APN/ 46 /1947/. 
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elterjedt "szólam", "szakasz", "ütem" stb. műszavak szintén 
más, a beszéd fonetikai tagolása során keletkezett egységek 
elnevezésére vannak lefoglalva, és ezek is elvileg különböz-
nek a Brizgunova által használt és értelmezett intonációs 
tagolási egységektől. Az elmondottak miatt szükségesnek lát-
szik a Brizgunova által használt műszó megtartása, de, hogy 
elkerüljük a terminológiai félreértéseket, a Brizgunova-féle 
"szintagmát" a továbbiakban mindig "intonációs szintagmának" 
fogom nevezni. 

2 .3. Az intonációs szintagma-tagolás fonetikai aspektusa 

Az intonációs szintagma-tagolás szerepe .a beszédben az, hogy 
a hangzó mondatokat olyan intonációs tagolási egységekre, 
szakaszokra ossza, amelyek mindegyikét egy-egy intonációs 
konstrukció realizálja. A beszédnek ez a lineáris tagolási 
egysége kiterjedhet egyetlen szóra /kötőszóra, vagy akár 
hangra/ és egy teljes mondatra is, amely számos szót tartal-
maz . 
A fonetikai irodalomban az intonációs szintagma /illetőleg a 
megfelelő tagolási egység/ határait leggyakrabban a beszéd-
szünettel azonositják. Valóban, az intonációs szintagmák 
határain legtöbbször beszédszünetet is találunk. Ez a szünet 
azonban hiányozhat, vagy - mint ez nemegyszer előfordul - az 
intonációs szintagmán belül nagyobb a beszédszünet, mint két 
intonációs szintagma között . Gyakran jelzi az intonációs szin-
tagma határát éles, a dallamvonalat hirtelen megszakitó hang-
magasság-változás is. A tagolás törvényszerü, állandó jegyeként 
azonban ezt sem ismerhetjük el, mert bizonyos intonációs tipusok 
találkozásakor, vagy jellegzetes, egyedi realizálásukkor ez a 
változás elmosódhat, vagy akár egészében hiányozhat is. 
Az intonációs szintagma határainak fonetikai meghatározásához 
a magyarban támpontot nyújthat az intonációs szintagmát záró 
dallamvonal és a kezdő pozicióban lévő főhangsúly. A főhangsúly 
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azonban korántsincs minden esetben kezdő pozicióban, és ilyen-
kor a viszonylag hangsúlytalan kezdő szakasz szabad dallam-
vonala könnyen összemosódhat a tagolást megelőző záró dal-
lammal, különösen, ha az egyenletesen ereszkedő. Érdemes 
lenne vizsgálatokat folytatni a beszédiram és az intonációs 
szintagma-tagolás összefüggésével kapcsolatosan is, bár 
szemmel láthatóan ez is függ a beszéd egyéni jellegzetességei-
től, valamint az alkalmi beszédszituációtól. Brizgunova fel-
tételezése szerint a kérdést véglegesen az artikuláció válto-
zásának ós az artikulációs szünetnek a részletes eszközfoneti-
kai vizsgálata oldhatja meg, esetleg annak felderitése, hogy 
az egész artikuláció nem igazodik-e az intonációs centrumhoz. 
A magyar nyelvet illetően különösen ez utóbbi feltételezés 
látszik igen kétségesnek, vagy legalábbis sokkal korlátozot-
tabb mértékben várható, mint az oroszban. 

2.4. Az intonációs szintagma-tagolás funkcionális aspektusa, 
g tagolás törvényszerűségei 

E problémakör tisztázását több körülmény is neheziti. A ta-
golás törvényszerűségeit az intonációval foglalkozó munkák 
gyakran vagy csak a frázis ritmikai szerkezete, vagy csak a 
mondattani szerkezet alapján igyekeznek meghatározni. Ugyan-
akkor nem mindig különböztetik meg a tagolás vizsgálatának 
két aspektusát: /a/ az intonációs szintagma fonetikai felépí-
tésének kérdését, amely eszközfonetikai kutatásokat igényel 
és /b/ a tagolás törvényszerűségeinek aspektusát, amely az 
intonáció és a mondat lexikai-grammatikai készlete kölcsönha-
tásának a vizsgálatát teszi szükségessé. További félreértéseket 
okoz, hogy ha nem veszik figyelembe a tagolás variativitását, 
a mondat intonációs egységekre bontásának egy lehetséges meg-
oltiését úgy irják le, mintha az lenne az egyedül lehetséges 
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tagolás, majd ennek alapján kísérelnek meg törvényszerűségeket 
18 megállapítani. 

Csak a lexikai-grammatikai készlettel való kölcsönhatás 
elemzése teszi lehetővé az intonációs szintagma-tagolás két 
fő típusának szétválasztását. Ezek a funkcionálisan jól el-
különülő tipusok ugyanis fonetikailag semmiben sem különböz-
nek egymástól. Az intonációs szintagma-tagolás funkcionális 
szempontból lehet /a/ alapvető, vagy kötelező tagolás, és /b/ 
kiegészítő, vagy nem kötelező, variativ tagolás, Az előző a 
mondat logikai-mondattani szerkezetétől függ, s alkalmazása 
azért kötelező, mert hiánya nehézséget okoz a gondolat meg-
értésében. Az utóbbi a beszélő szándékát fejezi ki, azt, hogy 
milyen fokú részletességgel kivánja közölni a gondolatot, 
illetőleg, hogy mely részek fontosságát kivánja kiemelni, 
ezzel magyarázható ennek a tagolástipusnak a variativitása 
is. Ha egy intonációs szintagma további, rövidebb intonációs 
szintagmákra már variativ tagolással sem osztható, minimális 
intonációs szintagmáról beszélünk. Ha a mondatban csak kö-
telező tagolást alkalmazunk, teljes intonációs szintagmák 
jönnek létre. 

A tagolás törvényszerűségeinek összefüggése a logikai-
mondattani szerkezettel és különösen a modális tényezőkkel 
a magyar nyelvet illetően még tisztázatlan problémakör, ezért 
nem csupán helyszűke miatt kell puszta illusztrációra szorít-
koznom1: Az Ő, meg a barátja gyakran járnak kirándulni,! mert 
tudják, hogy ez jót tesz egészségüknek mondatban a kirándulni 
szó után alapvető tagolási határt találunk, amely két teljes 
intonációs szintagmára bontja a lexikai-grammatikai készletet. 
Mind a két intonációs szintagmát többféleképpen is tovább-
tagolhatjuk. Ha minden lehetőséget felhasználunk, a kiegészítő, 
variativ tagolás során minimális intonációs szintagmákhoz 
jutunk1: 
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Ő,}meg a bará t j a igyakran járnak kirándulni ,1 mer t tud jék ,1 hogyl 
ez jót teazlegészségüknek. ' 
A tagolási variációk közül egyesek együtt is lehetségesek, 
mások csak külön-külön, 

2.5» Az intonációs konstrukció 
Az intonációs szintagma-tagolás - mint láttuk - azt mutatjav, 
meg, hogy a hangzó mondat hány intonációs szakaszra, tagolási 
egységre bomlik /amit a hangzásban a beszédszünet, a beszód-
dallam hirtelen megváltozása, az intonációs szintagma záró 
dallamvonala ós a kezdő pozicióban lévő főhangsúly vagy más, 
eddig nem tisztázott fonetikai jelenség jelez az intonációs 
szintagma határán/. Az intonációs szintagma-tagolás tehát a 
hangzó mondatok tagoltságának a tényét jelzi. Egyazon into-
nációs szintagma a mondat értelmétől, emocionális töltésétől, 
mondattani-szintaktikai szerkezetétől, a kontextustól és végül 
az egyéni beszédjellegzetességektől függően számtalan into-
nációs megoldást nyerhet. Nyelvi funkciók betöltésére csak 
azáltal válik alkalmassá az intonáció,hogy ezek a - fonetikai 
szempontból gyakran nem kis mértékben különböző - hangzó formák 
jól felismerhető intonációs tipusokba csoportosulnak, amelyek 
mindegyike releváns fonetikai jegyekkel ás rendelkezik ós meg-
határozott szerepkörre specializálódnak az intonációs rend-
szerben . 

Az intonációs tipusok méghatározására - mivel hangzó jelen-
ségről van szó - a kutatások során fonetikai kritériumok lát-
szottak a legmegfelelőbbeknek. Leggyakrabban a beszéddallam, 
ritkábban más fonetikai jegyek /például a hangsúly fajtája/, 
vagy esetleg néhány fonetikai jegy együttes vizsgálata alapján 
meghatározott intonációs tipusokat vetettek egybe /második 
lépésként/ az egyes nyelvi alakulatokkal /a mondat fajtájával, 
az összetett mondatok tipusaival stb.^ majd ennek alapján 
próbálták megkeresnir azokat a nyelvi funkciókat is, amelyeket 
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ezek a tipusok megvalósítanak. Az intonációs tipusok ilyen 
meghatározása és funkcionális vizsgálata még fonetikai szem-
pontból is ingatag. Legtöbbször nem különböztetik meg az 
intonáció azon elemeit, az intonációs szintagma azon szegmen-
tumait, amelyekben a nyelvi jelentést hordozó változása nem 
okoz lényeges értelmi eltérést. De az akusztikai valóságban 
még ezek a szegmentumok is olyannyira módosulhatnak, hogy csak 
ezek alapján az intonációs tipusok általánosan érvényes meg-
határozása rendkivül bizonytalanná válik. így pedig semmi biz-
tosíték sincs arra, hogy nem csupán bizonyos részesetekre jel-
lemző jegyeket általánositunk-e. Az ilyen, már fonetikailag 
i8 kétséges intonációs tipusoknak mechanikus összevetés utján 
történő funkcionális vizsgálata bizonyos részigazságok felis-
merésén tul aligha vezethet az intonáció valódi nyelvi-funkcio-
nális szerepének teljes megismeréséhez. 

A szerzők többsége megkülönbözteti az "értelmi" és az 
"emocionális" intonációs tipusokat /illetőleg dallamformákat/, 
de mégsem tudja megnyugtató módon elhatárolni őket. Tisztán 
fonetikai alapon ez aligha lehetséges, mivel a beszédben ezek 
valóban erősen összefonódnak. Ilyen alapon nem határolhatók 
el azok az "emocionális" intonációk, amelyek még valóban nyelvi 
jelölők segitségével, nyelvi jelenségként realizálódnak azoktól, 
amelyek már nem jelszerüek, tehát a nyelvi jelenségekhez csak 
határterületként, vagy egyáltalán nem kapcsolódnak, amelyeknek 
vizsgálata tehát nem nyelvészeti, hanem fiziológiai-lélektani 
feladat. És végül nem kis problémát okoz az sem, hogy az into-
náció egyoldalú fonetikai vizsgálata nem képes póntos válásit 
adni arra, hogy mi a helyzet az értelmi árnyalatokkal és a vég-
telen számú átmeneti tipusokkal. 
A problémák gyökere az intonáció és a nyelv egyéb aspektusai, 
más szinten elhelyezkedő jelenségei között húzott mesterséges 
határvonalban van. A helyzet rendkivül hasonlit arra, amit a 
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beszédhangok izolált, autonóm vizsgálatának következtében 
keletkezett, és a fonetika, valamint a fonológia közötti 
átmeneti ellentmondásokat szülte. A problémák megoldásának 
utja az, hogy figyelmünk középpontjába helyezzük azt a 
nyelvi közeget is, amelyben, amellyel kölcsönhatásban az 
intonáció funkcionál, vagyis szem előtt tartjuk az intonáció 
és a mondat lexikai-grammatikai készletének kölcsönhatását, 
amelynek során az intonáció funkciói megvalósulnak. 

Az intonáció alapvető nyelvi funkciója a jelentésmeg-
különböztetés. Ezért a nyelv intonációs tipusainak meg-
határozásakor is ebből a jelentésmegkülönböztető, "értelmi" 
funkcióból kell kiindulnunk, hasonló /de nem azonos/ módon 
ahhoz, ahogyan a hangrendszer nyelvi értékű jelölőinek, a 
fonémáknak a meghatározásakor eljártunk. Egy adott nyelv 
hangrendszeréből annyi fonéma különül el, ahány jelentést 
megkülönböztetni képes hang található benne. Itt is: annyi 
intonációs tipust kell megkülönböztetnünk, ahány olyan into-
nációs egységet találunk, amely a hangzó mondatok értelmét 
képes megkülönböztetni. 
Az ilyen, "fonológiai" módszerrel felderitett intonációs 
tipusokat nevezzük intonációs konstrukcióknak. Az "intoná-
ciós konstrukció" elnevezés arra mutat, hogy ezek az into-
nációs egységek fonetikai aspektusból összetettek /bennük 
több fonetikai komponens, a hangmagasság, az intenzitás, 
a hangszin és az időtartam együttesen játszik szerepet/ és 
lineárisan is szerkezet jellegűek. Mig az intonációs konstruk-
ciók feltárása, számuk meghatározása funkcionális vizsgálat-
tal, "fonológiai" módszerekkel történik, komponenseinek elem-
zése, az intonációs konstrukció fonetikai jellemzése - a 
kutatás második lépcsőjeként - eszközfonetikai feladat. 
A funkcionális "fonológiai" módszerekkel meghatározott és 
fonetikailag jellemezhető intonációs konstrukciók elvont 
nyelvi egységek, intonációs invariánsok. Ezek viszonya a va-
lóságban elhangzó intonációhoz olyan, mint a beszédhangok és 
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a fonémák viszonya: a beszédben realizálódó intonációs megol-
dások sokféleségével kis számú funkcionális egység áll szemben. 
Az, hogy a fonetikai ismérvek alapján is jellemezhető intoná-
ciós konstrukciók milyen konkrét variánsokban realizálódnak, 
hogy mi a végtelen számú fonetikai variáns létrejöttének az 
oka, további fonetikai és funkcionális elemzést igényel; ez a 
kutatás harmadik lépcsője. /Talán furcsának tűnik, hogy az in-
tonáció vizsgálatának éppen a leginkább kidolgozott, legtöbb 
maradandó értéket felmutató ágait helyezem a legkidolgczatla-
nabb, kialakulatlan funkcionális intonációs vizsgálatok mögé. 
Nem is arra gondolok, hogy ez történt vagy ennek kellett volna 
történnie a múltban. Itt is a fonológia-fonetika analógiájára 
hivatkozhatok, arra a tudománytörténeti ellentmondásra, hogy 
egy ősi, ösztönös fonológiai szemléletnek az artikulációs és 
akusztikai hangtulajdonságokat legaprólékosabban feltáró fejlett 
fonetika által való túlhaladása tette lehetővé a korszerű, 
századunk tudományos színvonalának megfelelő, valódi fonológia 
létrejöttét./ 

Az intonációs konstrukció tehát az intonáció jelentésmeg-
különböztető szerepe alapján meghatározott, fonetikailag is 
jellemezhető funkcionális nyelvi egység, intonációs invariáns. 
E meghatározás alapján vajon nem helyesebb-e intonációs konstruk-
ció helyett inkább intonémáról beszélni? Az intonéma fogalmának 
meghatározása jelenleg két szélsőség között ingadozik. A leg-
tágabb meghatározás szerint az intonéma intonációs invariáns. 
Az intonációs konstrukció fogalma azonban ennél sokkal össze-
tettebb, árnyaltabb. A másik véglet a fonéma megfelelőjeként 
értelmezi az intonémát /az elnevezés is erre utal/, sőt kisér-5 
letet tesz a fonológiai rendszerbe való beépítésére is. 
Ezzel kapcsolatban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a fonémák 
és íz intonációs konstrukciók, a fonológiai módszerek és az 
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intonációs konstrukciók feltárásának módszerei között, minden 
hasonlóságuk ellenére, lényeges különbség van. A fonológiai 
egységek funkciókat tekintve a nyelvnek egy szintjével, a 
morfológiával hozhatók kapcsolatba. Az intonációs konstrukciók 
viszont a nyelvnek egyszerre több, különböző szintjével kerül-
nek aktiv kölcsönhatásba, és a köztük lévő viszony sem azonos 
a fonémák és a morfémák viszonyával. Az általam is többször hasz-
nált, termékeny és szemléletes analógiát semmiképpen sem ab-
szolutizálhatjuk. A fonémák és az intonációs konstrukciók ter-g 
mészetének különbségére Brizgunova is felhivja a figyelmet , 
és bár nem tagadja annak a lehetőségét, hogy érettebb fokon 
az intonéma és az intonációs konstrukció összeegyeztethető lesz, 
ma még nem helyesli ezeknek a fogalmaknak az összekapcsolását. 

2.6. Az intonációs konstrukció centrumai, az intonációs köz-
pontok 

Az intonáció egyes komponensei - mint emiitettem - nem egyen-
rangúak a jelentésmegkülönböztetés szempontjából. Igaz ugyan, 
hogy ezek együttesen hozzák létre az intonációt és alkotják 
az intonációs konstrukció fonetikai aspektusát, de közülük 
egyesek releváns, mások irreleváns jegyként szerepelnek. 
Ugyanakkor az intonáció lineáris tagolási egységeinek sem 
minden szegmentuma vesz részt a jelentésmegkülönböztetésben. 
A jelentósmegkülönböztető funkció szempontjából az intonációs 
szintagma azon szegmentumai lényegesek, amelyekben a jelentést 
"hordozó" változás lezajlik. Ezeket a szegmentumokat intonációs 
központoknak, az intonációs konstrukció centrumainak nevezzük. 

5 Ilyen, rendkivül érdekes és tanulságos, de vitatható kisérletet 
találunk például Panov Orosz Fonetikájában, Vö. M.V. Panov: 
Russzkaja fonetyika /Moszkva, 1967/. 

c 
0.A. Brizgunova, 0 szmiszlorazlicsityelnih vozmozsnosztyah 
russzkoj intonacii: Voproszi Oazikoznanyija 4. 51 /1971/. 
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Az intonációs központok fonetikai minősége, száma egy-egy into-
nációs konstrukcióban, az intonációs konstrukció fonetikai 
megvalósításában betöltött szerepe nyelvenként eltérő. A ma-
gyar nyelvben egy és két centrumú intonációs konstrukciók-
kal kell számolnunk, mig például az orosz intonációs konstruk-
ciók rendszerint egy centrumuak. Ha az oroszban mégis két 
centrumú intonációs konstrukciót /vagy változatot/ találunk,. 
ezek fonetikai minőségük szerint egyneműek. A két centrumú 
magyar intonációs konstrukciókban ezzel szemben nem egynemű-
ek az intonációs központok. Eszközfonetikai ellenőrzést igé-
nyel annak a pontos megállapítása, hogy az intonáció kompo-
nensei közül a magyarban melyek vesznek részt elsősorban az 
intonációs központok létrehozásában. Valószínűnek látszik, 
hogy ezek a beszéddallam és a hangsúly; két centrum esetén 
az elsőt a hangsúly és a beszéddallam együttesen, a másodi-
kat a beszéddallam jellemzi. 
A Tegnap sétálni volt Péter? mondat mint intonációs szintagma 
például két, különböző nemű intonációs központot tartalmaz: 
az elhangzó intonációs konstrukció első centruma a második 
szó sé- szótagján elhelyezkedő mondathangsúly és beszéddal-
lam, a második centrum az utolsó két szótag emelkedő-eső 
beszéddallama. Óvakodnunk kell attól, hogy akármilyen foneti-
kai változást intonációs központként értékeljünk, még ha jól 
hallható is a változás; csupán azok a fonetikai változások 
jöhetnek számba, amelyek a jelentésmegkülönböztető funkció 
szempontjából az intonációs konstrukció releváns elemeinek 
bizonyulnak és ugyanebből a szempontból szigorú törvénysze-
rűségeknek vannak alávetve. Az előbb emiitett mondatban pél-
dául tetszőlegesen /vagy legalábbis nagyon széles területen/ 
variálhatjuk a főhangsúly előtti szakasz dallamát anélkül, 
hogy a realizált intonációs konstrukció, illetőleg a mondat 
értelme megváltozna. Ha azonban az utolsó két szótag dalla-
mát egyenletesen ereszkedővé formáljuk, megváltozik a mondat 
értelme; hasonlóképpen, ha a főhangsúlyt a sétálni helyett 
a volt szóra helyezzük át. 
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2 .7. A mondat lexikai-grammatikai készletének többértelmű-
sége és az intonáció jelentésmegkülönböztető szerepe 

Az intonáció jelentésmegkülönböztető szerepe a lexikai-gramma-
tikai készlet többértelműségén alapul. Brizgunova szerint 
"a közlés szempontjából többértelmünek nevezhetjük azokat a 
lexikai-grammatikai készleteket, amelyek a kommunikációban 
potenciálisan több, mint egy felhasználást tesznek lehetővé. 
Velük ellentétben egyértelműek azok a lexikai-grammatikai 
készletek, amelyek csak egyféleképpen használhatók fel a 
kommunikációban"7 
A továbbiakban megállapítja, hogy a többértelműség a lexikai-
grammatikai készlet megkülönböztető jegyeinek neutralizálása 
következtében jön létre. A neutralizálódó megkülönböztető 
jegyek lehetnek lexikai, morfológiai, vagy szintaktikai ter-
mészetűek; tartozhatnak az egész lexikai-grammatikai készlet-
hez, vagy annak egyes komponenseihez. Az egyértelműség ezzel g 
ellentétes, a többértelműséget korlátozó folyamat eredménye. 

Az egyértelmű és a többórtelmü lexikai-grammatikai készlet 
a különböző intonációkkal való kölcsönhatásban más-más jelen-
tést nyerhet a beszédben. Az igy keletkező értelmi és emocioná-
lis szembenállások nem egyenrangúak: közülük egyeseket nem 
lehet felcserélni, másokat kölcsönösen felcserélhetünk egymás-
sal a - két-három mondatból vagy dialógus egységből álló -g szöveg értelmének lényeges megsértése nélkül. 

7 Vö. Brizgunova: i. m. 42. 
Q Vö. Brizgunova: i. m. 42-43. 
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Az egyértelmű lexikai-grammatikai készlet és az intonáció 
kölcsönhatása mindig felcserélhető szembenállások létre-
jöttét eredményezi; többértelmü lexikai-grammatikai készlet 
•öetén azonban egyaránt keletkezhetnek egymással felcserél-
hető és fel nem cserélhető szembenállások. A felcserélhető 
és fel nem cserélhető szembenállások megkülönböztetése 
alapvető fontosságú az intonációs jelenségek, az intonáció 
Jelentésmegkülönböztető szerepének megitélésében és - mint 
látni fogjuk - elengedhetetlen az intonációs konstrukciók 
feltárásakor is. 

Vegyünk sorra néhány magyar példát. A tavasz megérkezett.? 
Ütondat lexikai-grammatikai készlet többértelmü: a beszéd-
ben kérdésként, vagy kijelentésként realizálhatjuk. Az --e 
kérdőszó azonban egyértelműen kérdővé formálja, bizonyos 
Ijpódositó szók pedig kijelentő mondatként teszik egyértelművé 
a készletet /A tavasz megérkezett-e? A tavasz valószínűleg 
Megérkezett/. A Péter tegnap volt színházban.? mondat 
lexikai-grammatikai készlete két szempontból is többértelmü. 
Itt nemcsak a mondat kérdő, vagy közlő jellege függ az 
intonációtól, hanem az is, hogy a kérdés és a közlés kiemelt, 
Ulöndathangsúlyos szava az állítmány, vagy az időhatározó, 
fezt a többértelműséget az igekötős igei állítmány szórendje 
korlátozhatja: Péter tegnap elment a színházba*? Péter teg-
nap ment el a színházba.? És végül a következő lexikai-
grammatikai készlet akkor válik egyértelművé, ha az önmagá-
ban is többértelmü kérdő névmást kicseréljük: Kilyen hangja 
van?l Micsoda hangja van! Az utóbbi egyértelmű lexikai-
grammatikai készlet ugyanakkor számtalan - felcserélhető -
emocionális árnyalatban hangozhat az intonációs konstrukció 
megválasztása vagy az irreleváns fonetikai egyek változtatá-
sa következtében. 
Q Vö. Brizgunova: i. m. 51. 
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A magyar nyelvi példák is világosan mutatják, hogy "a lexikai-
grammatikai készlet többértelműsége esetén az intonáció a kész-
let többértelműségét konkretizáló alapvető megkülönböztető 
jegy, egyértelmű készletnél viszont csak fonetikai kisérő 
jegyként szerepel. Az egyértelmű lexikai-grammatikai készlet 
/akárcsak a többértelmü/ különböző intonációs konstrukciókkal 
léphet kölcsönhatásba, de ez a kölcsönhatás minőségileg mást 
eredményez: ekkor rendszerint emocionális árnyalati különb-
ségek keletkeznek" ."'"0 

Emocionális árnyalatok,egymással felcserélhető variánsok egyéb-
ként más uton is, az intonáció különböző komponenseinek vagy 
akár az egyes beszédhangok artikulációs jellemzőinek megvál-
toztatásával is keletkezhetnek. 

Az elmondottak alapján lehetségessé válik annak a meg-
fogalmazása, hogy mit értünk "értelmi" intonáción, hogyan 
értelmezzük az intonáció jelentésmegkülönböztető szerepét: 
"Értelmi" intonációról, pontosabban az intonáció funkciójáról, 
tulajdonképpeni jelentésmegkülönböztető szerepéről akkor be-
szélünk, ha a többértelmü lexikai-grammatikai készletnek egy-
mással fel nem cserélhető szembenállást mutató potenciális 
változatait az intonáció mint alapvető, releváns megkülönböztető 
jegy konkretizálja a beszédben. 

2.8. A lexikai-grammatikai készlet többértelműségének típusai 

A Péter tegnap volt színházban.? mondattal kapcsolatban az 
imént azt mondottuk, hogy ez a lexikai-grammatikai készlet 
több szempontból is többértelmü. A többértelműség lehetőségei 
azonban e két - a magyar nyelvben minden bizonnyal -leggyakoribb -
típussal még korántsem merülnek ki. Brizgunova orosz nyelvi 
vizsgálatai során az orosz lexikai-grammatikai készletek több-
értelműségének öt fő típusát különböztette meg, amelyek a 
lexikai-grammatikai készlet és az intonáció kölcsönhatásának 

Brizgunova: i. m. 43 
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sajátságaiban és a kölcsönhatás eredményében eltérnek egy-
mástól 
A magyar nyelvet illetően számtalan adat, megfigyelés isme-
retes, de a kérdés még rendszeres feldolgozásra vár. Brizgunova 
többértelmüségi tipusai közül az első kettő - azok, amelyeket 
a példák is szemléltettek - a magyarban is megtalálható. A 
továbbiakban ezzel a két típussal kívánok foglalkozni: 
ezek - mivel a mondat rriodalitásával és hangsúlyviszonyaival 
kapcsolatosak - nemcsak a legelterjedtebbek, hanem a legfon-
tosabbak is, minthogy központi szerepük van az egész intonációs 
rendszer és az intonációs alapegységek feltárásában. 

3.1. A lexikai-grammatikai készlet többértelműségének első 

tipusa 

A többértelmü lexikai-grammatikai készlet kérdő, közlő vagy 
12 • 

értékelő mondatként realizálódik a beszédben. A többértelmű-
séget a lexikai-grammatikai készlettel kölcsönhatásba lépő 
különböző intonációs konstrukciók konkretizálják. Például: 
Hideg van. Hideg van? Mennyi gyümölcs van a fán? Mennyi gyü-
mölcs van a fán! 

A többértelműségnek ez a tipusa - mint emiitettem - nem-
csak azért a legfontosabb, mert funkcionális megterheltsége a 
legnagyobb.Ennek a típusnak a keretében keletkeznek azok az 
értelmi szembenállások, amelyek vizsgálatával a magyar into-
nációs konst rukciókat meghatározhatj uk . 
3.1.1. Kísérlet a magyar intonációs konstrukciók meghatározására 

Az intonációs konstrukciók meghatározásakor tehát "fonológiai" 
kritériumok alapján kell eljárnunk. Olyan többértelmü lexikai-
grammatikai készleteket kell keresnünk a magyar nyelvben. 



- 28 -

amelyeknek beszédbeli konkretizálása során az alapvető meg-
különböztető jegy valamelyik intonációs tipus használata, 
és amelynek konkretizálása során a keletkező értelmi szemben-
állások a szöveg gondolati egységének megsértése nélkül nem 
cserélhetők fel. Ahány ilyen, releváns fonetikai jegyekben is 
különböző ellentétpár-tipust találunk, annyi intonációs 
alapegység, intonációs konstrukció létét kell nyelvünkben el-
ismernünk. /Az intonációs konstrukciók jelölésére a továbbiak-
ban IK röviditést, egyes fajtáinak megkülönböztetésére pedig 
egy hozzá kapcsolódó sorszámot fogok használni, pl. IK-1, IK-2, 
stb./ 

13 1./ Az IK-1 és az IK-3 meghatározása 

E két intonációs konstrukció a legismertebb és legelterjed-
tebb értelmi szembenállásnak, a kijelentő mondatnak és a kér-
dő névmást, kérdő módositó szót nem tartalmazó kérdő mondat-
nak a megkülönböztetője. A többértelmü lexikai-grammatikai 

14 
készletet az IK-l mint közlést, az IK-3 mint kérdést konkre-
tizálja: Péter tegnap moziban volt. /IK-1/ Péter tegnap moziban 

Brizgunova: i. m. 44. 
A mondatok e három csoportba osztása nem jelenti a megszokott 
öt mondatfajta elvetését. Intonációs szempontú csoportosítás-
ról van csak szó, arról a három mondat kategóriáról, amelyet 
az intonáció - többértelmü lexikai-grammatikai készlet esetén 
- konkretizálni képes. A MMNyR mondatfajtái közül az "értékelő" 
mondatok csoportjába igy azok kerülnek, amelyekben a beszélő 
szándéka szerint az érzelmi-akarati tényezők dominálnak és nem 
információadásra /közlés/ vagy információkérésre /kérdés/ irá-
nyulnak elsősorban. Vö. MMNyR II. 26-47. 
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volt? /IK-3/ Holnap kirándulni megyünk. Jó? /IK-3/ 
- Holnap kirándulni megyünk - Jó. /IK-1/ Mi ez? Játék? /IK-3/ 
" Mi ez? - Játék. /Ik-1/ 

Az IK-1 és az IK-3 jelentésmegkülönböztető funkcióinak megfelelően 
nemcsak egymástól különbözik. Ezért meglétüket más szembenállá-
sokkal is kell majd bizonyitani, amelyeknek egyik párját valamely 
más IK konkretizálja. 

13 
Az egyes IK-k fonetikai jellemzésére itt nem kerül sor. Ez 

részben közismert /a különböző hosszúságú intonációs szintagmák 
változó fonetikai megoldása is/, részben további, eszközfonetikai 
vizsgálatokat igényel. Az egyes IK-k kijelölésekor a kérdés funk-
cionális oldala kerül előtérbe, a fonetikai szempontot csak az 
intonáció globális azonositása képviseli. Mint emiitettem a tüze-
tes fonetikai elemzés a kutatás második lépcsőfoka, amely egyéb-
ként - az orosz nyelvi tapasztalatok alapján feltételezhetően -
fonetikai variánsoknak, az egyes IK-k altípusainak a feltárását 
is eredményezi majd. 
*4Tulajdonképpen IK-2 elnevezést is viselhetne ez a konstrukció. 
Az eldöntendő kérdést realizáló IK azonban Brizgunovánál is a 3. 
számú, s ennek megtartását az összevetés megkönnyítése is indo-
koljad A többi IK sorszámozásánál is a hozzá funkcionálisan leg-
közelebb álló orosz IK-t tartottam szem előtt. Ez természetesen 
nem jelenti azt, hogy az egyes orosz és magyar intonációs konstruk-
ciók között nincsenek lényeges fonetikai és funkcionális eltérések, 
hiszen csak meghatározásuk módszere közös, a nyelvi anyag azonban 
nem. 
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2./ Az IK-2 meghatározása 

Az IK-2 valószínűleg a kiegészítendő kérdés intonációjaként 
15 

hallható a leggyakrabban, E kérdésfajta lexikai-grammati-
kai készlete azonban tartalmazza a kérdés lexikai mutatóját, 
a kérdő névmást is, ezért - a kijelentő mondattal /IK-1/ és 
az eldöntendő kérdéssel /IK-3/ való szembeállításakor - az 
intonáció nem elsődleges, "fonológikus" megkülönböztető jegy, 
csak kisérő fonetikai tulajdonság. Az IK-2 bizonyítására 
tehát ezek a szembeállások elégtelenek. A mi? kérdő névmás 
és a jni személyes névmás hominimiája következtében azonban 
a kérdő névmás mint lexikai jellegű megkülönböztető jegy 
neut ralizálódhat . Ha a ifni önállóan alkot intonációs szintag-
mát, olyan többértelmü lexikai-grammatikai készlet jön létre, 
amely potenciálisan mint közlés és mint kiegészitendő kérdés 
konkretizálódhat. Ilyenkor a hangzásban csak az intonáció 
dönti el, hogy kijelentő /IK-1/, vagy kérdő /IK-2/ mondattal 
van-e dolgunk: - Kik mennek holnap kirándulni? - Mi. /IK-1/ 
- Valami érdekes dolog van nálam. - Mi? /IK-2/ 
Igaz, közben konkretizálódik a szó lexikai jelentése is, de 
ez a többértelműségnek egy más tipusa. 

A hangsúlyos, szembeállitó értelmű közlés intonációja 
szintén IK-2, amit az is bizonyit, hogy a következő példák-
ban, a mjl lexikai többértelműsége már nem konkretizálódik a 
hangzásban : - Valami érdekes dolog van nálam. - Mi? /IK-2/ 
- Ki akar a vendégekkel kirándulni menni? - Mi ! /Il<-2, 
'mi, és nem valaki más, éppen mi'/ Újra hallható az IK-1 és 
IK-2 különbsége, ha a hangsúlytalan közlést a hangsúlyos, 
szembeállitó értelmű közléssel hasonlitjuk össze: - Kik 
voltak a vendégekkel kirándulni? - Mi. /IK-1/ - Ki akar a 
vendégekkel kirándulni menni? - Mi! /IK-2/ A kétféle £1 

A kiegészítendő kérdés intonációját a szakirodalom általában 
nem tartja "kérdő intonációnak", nem látnak lényeges különb-
séget e kérdésfajtának és a kijelentő mondatnak a hangzása 



között ezúttal azonban csak értelmi-árnyalati különbség van, 
a - IK-1 és IK-2 szembenállása özekben a mondatokban csak varia-
tiv funkcióju, a keletkező szeribenállások egymással felcserél-
hetők. 

A következő mondatokban az intonáció jelentésmegkülönböz-
cető szerepe teljes, a példák alkalmasak az IK-2 igazolására: 
- Mikor jössz el hozzánk? Holnap, vagy holnapután? /IK-2, 
kérdés/ - Mikor jössz el hozzánk? - Holnap vagy holnapután./IK-1/ 
Mikor akarsz szinházba menni? - Hétfőn, kedden vagy szerdán. 
/IK-1/ Az IK-2 és IK-3 szembenállása is konkretizálhatja a 
többérte Imi' lexikai-grammatikai készletet. 
Az egyik esetben a hangsúlyos, szembeállító értelmű közlés és 
a kérdés konkretizálódik: Tegnap Péter volt a vendégekkel? 
/IK-3, kérdés/ Azt hiszem, tévedsz. Tegnap Péter volt a vendégek-
kel./IK-2,'Péter, és nem valaki más'/- A másik esetben az IK-2 
kiegészítendő kérdésként, az IK-3 pedig mint visszakérdezést 
vagy a kérdés megismétlését konkretizálja a lexikai-grammatikai 
készletet: - Mikor jössz el hozzánk? /IK-2/ - Mikor? /IK-3, 
visszakérdezés/ Talán holnap . - Mikor jössz el hozzánk? - Holnap. 
- Mikor? /IK-3/ - A napokban meglátogatlak. - Mikor? /IK-2, 
kiegészítendő kérdés/. 

3./ Az IK-4 meghatározása 
Az IK-4 meghatározására a következő két, viszonylag ritka 
kérdésfajta értelmi szembenállásait használhatjuk fel. Az egyi-
ket kérdőivek kitöltésekor, személyi adatok felvételekor hall-
hatjuk: - A neve? /IK-4/ Foglalkozása? /IK-4/ Kora? /IK-4/ 
- Mi ez itt a harmadik pontban? A neve? /IK-3/ Foglalkozása? /IK-3/ 
- Ő nem szabó, ez nem a foglalkozása. A neve! /IK-2/ hangsúlyos, 
szembeállító értelmű közlés/ - Mi ez itt a harmadik pontban? 
- A neve. /IK-1/ - A neve? /IK-4, kérdés/ 

k zött. Mi azonban nem "kérdő intonációról" beszélünk, hanem 
ar.ól, hogy valamely intonációs konstrukció /amelyet a lexikai-
granimatikai készlet többértelműsége alapján határoztunk meg, 
erre a mondattipusokra is jellemző. A következő értelmi szemben-
állások igazolják az IK-2 kijelölését, s ha ezk az értelmi szemben-
állások létre jöhetnek, az IK-1 és IK-2 közötti viszonylag kisebb 
fonetikai különbséget is lényegesnek kell elismernünk./ 
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- A neve? /IK-3, visszakérdezés/ Azt hiszem, Szabónak hívják. 
- A foglalkozása? /IK-4/ - A foglalkozása? /IK-3, visszakérdezés/ 
Ugy tudom, szabó, stb. A másik kérdésfajta az összehasonlító 
értelmű, mondattanilag csonka kérdés: - Holnap kirándulni megyünk. 
- És a vendégek? /IK-4/ - A vendégek? /IK-3, visszakérdezés/ 
Ők is velünk jönnek. - Péter az osztály legjobb tanulója. - És 
János? /IK-4/ - János /IK-3/ Ő gyengébben tanul. 

4./ Az IK-5 meghatározása 
Az IK-5 - ha a lexikai-grammatikai készlet engedi - a kérdő 
névmást tartalmazó intonációs szintagmát értékelő mondatként 
realizálja. A keletkező szembenállás: kérdés-értékelés : Mennyi 
gyümölcs van a fán? /IK-2, kérdés/ Mennyi gyümölcs van a fán! /IK-5, 
értékelés/ - Mennyi gyümölcs van a fán? /IK-3, visszakérdezés/ 
Éppen arról beszélgetünk, hogy mennyi gyümölcs van a fán. /IK-1, 
2,5/ Tehát utoljára kérdezem: mennyi gyümölcs van a fán? /IK-4,3, 
kérdés sürgető , . faggató értelmi árnyalattal, megismételt kérdés/ 
Hogy tud énekelni? /IK-2/ Hogy tud énekelni! /IK-5/ Minden attól 
függ, hogy hogy tud énekelni. /IK-1/ - Hogy tud énekelni? /IK-3/ 
Nem tudom, még nem hallottam, stb. 

Az eddigi vizsgálataim során fellelt és ebben a fejezetben 
illusztrált értelmi szembenállások alapján úgy látszik, hogy a 
magyar nyelvben legalább ĉ t, de ennél semmi esetre sem sokkal 
több intonációs konstrukciót lehet kimutatni. A magyar intonációs 
konstrukciók általam föltett száma megegyezik az orosz nyelvben 
ismertekével, és ezeknek egyike-másika még funkcionális szempont-
ból is feltűnő hasonlóságot mutat az orosz nyelvi megfelelőjével. 
A két nyelv intonációs konstrukciói ugyanakkor mind fonetikai 
felépítésük, mind szerkezetük, funkcióik, megterheltségük és a 
lexikai-grammatikai készlettel való kölcsönhatásuk tekintetében 
jelentősen különböznek egymástól. 
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A hasonlóság tehát a mondatmodalitást meghatározó általános 
tényezők megegyezése alapján létrejött - meglehetősen korlá-
tozott mértékű - tipológiai rokonságnak és nem az alkalmazott 
módszereknek a következménye, ^aguk a módszerek a vizsgált 
nyelvi anyagtól függően akár több, akár kevesebb intonációs 
konstrukció meghatározását is lehetővé tették volna. 

3.1.2. Az intonációs konstrukciók általános funkciói 

Az intonációs konstrukciók meghatározásának fentebb vázolt 
metodikájából következett, hogy az egyes IK-k feltárásakor 
gyakran ritka, elszigetelt példákban fellelhető értelmi 
szembenállásokat is fel kellett használni. Ha az intonációnak 
nemcsak a jelentésmegkülönböztető, hanem a különböző árnyalati 
jelentéseket közvetitő és általános mondatformáló fonetikai 
funkcióit is figyelembe vesszük, kiderül, hogy az intonációs 
konstrukciók felhasználási területe az eddig elmondottaknál 
sokkal szélesebb. Közülük a legjellemzőbbeknek - tüzetesebb 
elemzés és a teljesség igénye nélkül - a következők látszanak: 
IK-1: Leggyakrabban a logikai és mondattani szempontból egya-
ránt befejezett, közlő értelmű, nyomatéktalan vagy gyengén 
nyomatékos intonációs szintagmákban hangzik: Ez ház. A tavasz 
közeledtével virágba borultak a fák. Az első negyedévben több-
ezer egy-, két- és háromszobás lakást adtak át az épitők. stb. 

IK-2: Kiegészítendő kérdést, kérdő módosító szót tartalmazó 
eldöntendő kérdést, hangsúlyos, szembeállító értelmű közlést, 
felszólítást, megszólítást tartalmazó intonációs szintagmák 
hangzásakor a leggyakoribb: 
Ki ez? Hol van Péter? Mi?! Voltál-e ki rándulni? Tegnap én men-
tem le kenyérért! /.«. ma te vagy a soros! / Péter! Gyere ide! 
stb. 
IK-3: Az eldöntendő kérdést /kérdő módosító szó nélkül/, vissza-
kérdezést, megismételt kérdést, különböző értelmi-emocionális 
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árnyalatú kérdéseket tartalmazó intonációs szintagmákban 
hallható leggyakrabban: Ez ház? Határidőre adták át az 
épitők a lakásokat? Mit mondtál, hány óra van? Hány óra? 
/visszakérdezés, sürgető jelentésárnyalatú kérdés/ Mennyi 
is az idő? Tehát hol voltál? stb. 
IK-4: Az intonációs szempontból tagolt mondatok nem mondat-
záró intonációs szintagmáinak egyik tipikus intonációja. 
Különböző fajta kérdésekben is előfordul: Kérek egy kiló 
kenyeret. /IK-4,5/ husz deka felvágottat /IK-4,5/ és egy 
liter tejet. /IK-1/ Tegnap én mentem le kenyérért, /IK-4,5/ 
ma te vagy a soros. /IK-1/ Holnap, /IK-4,5/ ha jó idő lesz, 
/IK-4,5/ kirándulni megyünk./IK-1/ - És János? /IK-4/ 

IK-5 : A nem mondatzáró intonációs szintagmák másik tipikus 
intonációja. Gyakori az értékelő, emocionális kérdést, 
kérést, óhajtást, udvarias felszólítást, csodálkozást ki-
fejező intonációs szintagmákban: 
Milyen kedves! De jó volna! Péter! Kérlek, gyere ide! 
/IK-5,2/ Nahát! stb. 

Az intonációs konstrukciók meghatározása után most lát-
juk az egyes IK-k legfontosabb, leggyakoribb, általános 
funkcióit is. Bár a leirásban nem törekedtünk teljességre, 
az intonációs rendszer teljessé vált : ha az IK-k meghatá-
rozásakor valóban helyesen jártunk el, a magyar nyelv 
intonációs alapformáihoz jutottunk, azokhoz az intonációs 
tipusokhoz, amelyek szükségesek és elegendők bármely magyar 
mondat /emóciómentes/ hangoztatásához. Igaz ugyan, hogy a 
hangzó valóságban nemcsak ezek az alapformák léteznek, hanem 
számtalan variációjuk, kombinációjuk, származékuk is. De 
mivel az intonációs konstrukciók intonációs alapformák, 
ezekből levezethető, ezekre visszavezethető vagy ezekkel 
felcserélhető bármely konkrétan elhangzó intonáció anélkül, 
hogy a szöveg értelmi egységét megsértenénk. Szemléletes 
példája ennek Fónagy Iván percepciós-reprodukáló kísérlete, 
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amelynek során a kisérlet résztvevői a művészi beszéd 
bonyolult összetett dallamformáit az intonációs alapformák-
ra redukálták.^6 

3.2. A lexik ai —grammatikai készlet többértelműségének második 
tipusa 

A többértelmü lexikai-grammatikai készlet a mondat különböző 
komponenseinek értelmi kiemelését, "hangsúlyozását" teszi 
lehetővé. A többértelműséget az intonációs centrum /a magyar-
ban két centrum esetén az első, a "hangsúly centruma"/ kü-
lönböző elhelyezkedése konkretizálja. E többértelműség fel-
tétele, hogy a mondatban legyen néhány olyan szó, amely rendel-
kezik az értelmi szembeállításnak az adott mondatban is 
aktuális szemantikájával, és hogy az intonációs centrum moz-
gásának a mondatban ne legyen lexikai-grammatikai /szintaktikai-
mondattani, beleértve a szórendet is/ korlátozói. 

Ha a lexikai-grammatikai készlet a fenti követelmények-
nek megfelel, az intonációs centrum mozgása konkretizálhatja 
a kérdés predikativumát : Péter volt színházban? /IK-3/ -
- Igen, volt. - Péter volt színházban? /IK-3/ - Igen, ő. . 
Az intonációs centrum mozgása kiegészítendő kérdés esetén 
egymással felcserélhető, értelmi-árnyalati szembenállást 
hoz létre: - És mikor látogatsz meg engem? /IK-2/ - Holnap. 

- És mikor látogatsz meg engem ? /IK-2/ 

- Holnap• /Vagy: - Téged is holnap./ 

Közlő mondatban az intonációs centrum mozgása az "adott" infor-
mációból kiválasztja azt, ami a közlésben "új": Péter volt 
színházban. /IK-1,2, 'nem maradt itthon'/ Péter volt színházban. 
/IK-1,2, 'Péter, és nem valaki más'/ 

16 Vö. Fónagy Iván, Tagolható-e a hanglejtés?: ÁNyT III. 64. 
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A példák az intonáció jelentésmegkülönböztető szerepe 
és az aktuális tagolás közötti összefüggést is mutatják; 
a többértelműségnek ez a tipusa az aktuális tagolás részesete, 
az intonációs centrum mozgása az aktuális tagolás realizálásá-
nak egyik lehetséges eszköze. Az IK-1 és az IK-2 egyaránt 
kiemelheti az "új" közlést, de mig az előző csak jelzi az 
aktuális tagolás tényét, az utóbbi élesen szembeállitja azt, 
ami a közlésben "uj" és ami "adott". 

A többértelműségnek ez a tipusa az oroszhoz képest a 
magyar nyelvben erősen korlátozott; a grammatikailag "szabad" 
szórend, az aktuális tagolás egyik fő eszköze, a többértelműség 
igen elterjedt korlátozója. Az intonáció csak azokban az 
esetekben jut jelentésmegkülö nböztető szerephez, ha a mondat 
között szórendü szószerkezetet tartalmaz, amely az aktuális 
tagolás jelölésére nem alkalmas, vagy ha a mondat állitmánya 
nem igekötős ige, illetőleg az állitmány nem igei: Péter 
egyetemi hallgató.? /IK-1,2,3/ Péter egyetemi hallgató.? 
Péter a budapesti operaház büféjében forró kávét iszik.? 
/IK-1,2,3 központja a forró, kávét vagy az iszik szón/ 
Péter a budapesti operaház büféjében iszik forró kávét.? 
/Az IK-1,2,3 központja a budapesti, operaház, büféjében szavak 
valamelyikén/. 
4.1. 

Dolgozatommal azt kivántam bizonyitani, hogy Brizgunova orosz 
nyelvi tényeken kimunkált metodológiája alkalmas arra, hogy 
a magyar nyelv sajátságaiból kiindulva, a magyar intonáció 
jelenségeit elemezve feltárjuk a magyar intonációs rendszer 
saját, belső törvényszerűségeit is, anélkül, hogy idegen nyelvi 
sémát, a magyartól idegen tulajdonságokat erőszakolnánk rá. 
Bizonyos vagyok benne, hogy ezen az úton járva, élő anyagon 
végzett tüzetes vizsgálatok segitségével szélesithetjük isme-
reteinket a magyar nyelv grammatikai rendszeréről, az öt mondat-
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fajta intonációs struktúrájáról; a hangzó mondatok stilisz-
tikájának újabb összefüggéseit tárhatjuk fel, és egységes, 
fonetikai és funkcionális szempontból egyaránt biztos alapra 
helyezhetjük az egész magyar intonációs rendszer vizsgálatát. 
Végül pedig - visszatérve a Brizgunova elméletét létrehozó 
feladatokhoz - reális lehetőséget teremthetünk a magyar into-
náció didaktikai szempontú feldolgozásához külföldieknek és 
magyaroknak egyaránt. Megteremthetjük a feltételeit annak, 
hogy a magyar intonációt azonos vizsgálati szempontok szerint, 
közös metodológia alapján hasonlitsuk össze más idegen nyel-
vek, elsősorban az orosz nyelv intonációs rendszerével a 
kontrasztív kutatások során. 


