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1. Mindenekelőtt tisztázzuk a fogalmakat. A beszédprozódia magában 
foglalja az elhangzó beszéd olyan jelenségeit, mint a hangmagasság, hangerő, 
hangzásidő, hangszünet és hangszín, a hangmagasság változásából, változ-
tatásából adódó jelentéshordozó tulajdonságok. Ezek szótagon belül vagy 
szótagsorokon érvényesülnek. Ilyenek: a hangmagasság- változás iránya (le-
begő, emelkedő, ereszkedő, összetett); jellege (lépcsőzetes, sikló, öszszetett). 
Jelentéshordozó az egyes szótagok hangmagasságának viszonylagos szintje, a 
megnyivánuláson belül, két szótag szintkülönbsége, amit hangköznek hí-
vunk, illetve a megnyilvánulás legmagasabb és legalacsonyabb szintjének a 
különbsége, amit terjedelemnek nevezünk. 

A hangmagasság akusztikai alapja a zönge alapfrekvenciája, a hangerő 
alapja viszont a zönge rezgésének amplitúdója. A magasabb hangszint 
általában nagyobb hangerővel párosul, és fordítva. Az egyes szótagok időtar-
tama szintén más prozódiai eszközökkel kombinálva válik jelentéshor-
dozóvá. A viszonylagos szótagsorok hangzásidejét beszédiramnak vagy tem-
pónak hívjuk. 

Jelentéshordozó beszédprozódiai eszköz a zönge megszakítása vagy a 
szünet. 

A hangszín meglehetősen nehezen rendszerezhető paralingvisztikai esz-
köz, de a tolmácsolásnál egyáltalán nem elhanyagolható. 

A percepció, a beszédfelfogás szintjén nem a fenti prozódiai eszközöket 
észleljük külön-külön, hanem a különböző kombinációikból létrejövő pro-
zódiai effektusokat: dallamgörbéket, kiemeléseket, junkturákat, ritmust stb. 

Vegyük sorra a prozódiai effektusoknak a tolmácsolás szempontjából 
releváns beszédbeli funkcióit: 

2. A beszédfofyam tagolása 
A beszédfolyam tagolásán a szó, a mondatszakasz, mondat, gondolatsor 

határainak jelöltségét értjük. 
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Itt csak az összefüggő beszéd, megnyilatkozás szintjén jelentkező funk-
ciókat vizsgáljuk, magától értetődőnek tekintve, hogy szófonológiai szinten 
csakis prozódiai eszközökkel jelezzük a szóhangsúlyt. 

A beszéd, megnyilatkozás egész jelentéstartalma átalakulhat a tagolástól 
függően, amilyen mértékben a mondatszakasz határai eltolódnak, de meg-
nyilvánulhat ez szószerkezeteknél is: 

ÍTjfvidéki Egyetem 
Uj, vidéki egyetem. 
A fenti példa a beszédprozódia morfológiai szerepére is utal. Az első 

mondatban egy jelzői funkcióju összetételt, a második formában két jelzőt 
hangsúlyoz a tagolás 

3. A kiemelés 
A kiemelés is a megnyilatkozás értelmezését segíti. Pl. 
1. Újvidék 
2. Új vidék 
A 2. páldában mindkét szó hangsúlyos, kiemelt, s nyilvánvaló, hogy nem 

a városnévre gondolok. Az 1. példában a főnév hangsúlytalan, táhát a két 
szó egy fogalmat jelöl, a város nevét. De 

3. Ez új vidék (nem pedig régi) 
4. Ez Újvidék (nem pedig Szabadka). 
Ha viszont kontextus nélkül akarjuk egyértelművé tenni a közlést, ügye-

lünk arra, hogy a 3. példában érvényesüljön a szavak közti szünet, meg-
szakítás (junktura). 

4. Szintaktikai viszonyok jelölése a szövegben 
Felsorolásban, közbetett szerkezetek, beszédszakaszok, mondatok, bekez-

dés, gondolatsor jelölésénél van szerepe. Pl. a gondolatsor haladványa 
értelmező közbevetés is lehet. 

Differenciálható az alárendelés - mellérendelés oppozíciója: 
Nem tudtam, hogy érted a beszédprozódiál. 
Nem tudtam, hogy érted a beszédproződiát. 
5. A megnyilatkozás kommunikatív típusának megkülönböztetése 
A kommunikatív típusok a dallamgörbékkel érzékeltethetők: 
1. Újvidéki Egyetem (állításként) 
2. Újvidéki Egyetem! (felszólításként) 
3. Újvidéki Egyetem? (kérdésként). 
A diszkurzív funkciók közül legnyilvánvalóbb a befejezettség - befe-

jezetlenség jelölése: 
1. Tanácskozásunk szervezője az Újvidéki Egyetem... 
A beszédprozódiai effektusok fenti funkciói redundánsak, hiszen ha 

helyesen alkalmazzák őket, csak megerősítik, ismétlik a lexikai-grammatikai 
eszközökkel kifejezett, illetve kontextuális jelentéseket. Van a beszédpro-
zódiának olyan értéke is, amely a lexikai, szintaktikai jelentésben kifejezet-
len, sőt attól eltérő információkat is hordoz. 

6. Az attitüdjellegű, emotív funkciókra gondolok, amelyeket a prozódiai 
effektusok általában paralingvisztikai eszközökkel és mimikával társulva, 
8 
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kiegészítve töltenek be. Lássuk ennek a kontextussal csak képzeletben 
kiegészülő példáit: 

1. Ez az Újvidéki Egyetem, (büszekeség). 
2. Ez az Újvidéki Egyetem (csodálkozás). 
3. Ez az Újvidéki Egyetem (csalódottság). 
A beszédprozódia szerepe természetesen eltér a különböző nyelvekben, 

funkcionális beszédstílusokban, beszédszituációkban. 
7. A beszédprozódia a fentiek mellett sok "szándéktalan üzenetet" is 

elárul: a beszélő korát, nemét, temperamentumát, lelkiállapotát. 
8. A kiemelés a szerkezeti-logikai oppozíciók szembeállitásos hang-

súlyozására is szolgál (ellentételezés). Pl. 
1. Tanácskozásunk szervezője az Újvidéki Egyetem. (Tényközlés). 
2. Tanácskozásunk szervezője az Újvidéki Egyetem (és nem a társas-

utazásé). 
3. Tanácskozásunk szervezője az Újvidéki Egyetem (és nem a budapesti). 
4. Tanácskozásunk szervezője az Újvidéki Egyetem (nem pedig irányí-

tója). 
5. Tanácskozásunk szervezője az újvidéki egyetem (nem pedig a polgár-

mester). 

II. 

A beszédprozódia tolmácsolásban betöltött szerepét vizsgálva, az alábbi 
szempontokat célszerű figyelembe venni: 

- Valamennyi tolmácsolásfajtának (konzekutív, összefoglaló, szimultán) 
két aktív szereplője van: a szónok (beszélő) és a tolmács; mindkettő 
beszédprozódiai teljesítménye fontos. 

- A szöveg beszédprozódiai megformálása lehet ösztönös, spontán, vagy 
tudatos, célirányos. 

- A szónok és a tolmács beszédprozódiai teljesítményét behatárolja az 
általános beszédkulturájuk, temperamentumuk, illetve az, hogy anyanyel-
vükön vagy idegen nyelven beszélnek-e. 

- A beszédprozódiai effektusok mélyebb hatást keltenek és növelik az 
operatív memóriát. 

- A tolmács szempontjából az az ideális eset, amikor a szónok rutinos, 
anyanyelvén beszél, és - ez különösen a szimultán tolmácsolásban fontos -
tisztában van a beszédprozódia fontosságával. Ilyenkor a beszédprozódiai 
effektusokat a figyelmeztető-előrejelző közlekedési jelekhez hasonlíthatjuk: 
emelkedő dallamgörbe = folytatása következik; ereszkedő dallamgörbe = mon-
dat végéhez közeledünk, lassíts!; hatásszünet (junktura)= figyelj! Most vala-
mi fontos következik. 

Ha helyes a kiemelés, a tolmács akkor is tudja, hogy mit mondhatott a 
szónok, ha csupán a kiemelt szavakat hallotta, értette meg. (Ez gyakran 
előfordul a szinkrontolmácsolás gyakorlatában). A szónok a megfelelő be-
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szédprozódiai eszközök kombinálásával véleményét, hozzállását is jelezheti 
(akarata ellen el is árulhatja) az általa közöltekhez. 

Az előző hasonlatnál maradva, ha a szónok nem alkalmazza a megfelelő 
beszédprozódiai "jelzőtáblákat", akkor a tolmács úgy érzi magát, mintha 
kivilágítatlan, rossz táblákkal ellátott útvonalon közlekedne. 

Lássuk a leggyakoribb beszédprozódiai "útvesztőket": 

1. A beszélő anyanyelvén beszél de rossz szónok; 
A tolmács az alábbi nehézségekkel találkozhat: 
- A fonémák pontatlan artikulálása (hangok időtartama, tájszólás, zsar-

gon); 
- Gyors beszéd: Az indoeurópai nyelvek vonatkozásában 100-120 per-

cenként kimondott szó a megállapított gyorsaság. 150 szó felett képtelenség 
követni a szónokot. 

- Rossz tagolás: Megnyilvánulhat mondaton belül, mondatok tözött is. 
(névelő utáni junktura, "gondolkodás szünetek" egy szakaszon belül, junk-
tura hiánya felolvasás közben, pontatlan dallamgörbék; 

- Helytelen kiemelés vagy kiemelés hiánya: A helytelen kiemelés rossz 
ellenpontozást eredményez, a téma és a réma elhatárolhatatlanságát. A 
kiemelés hiánya hatástalanná, értelmetlenné teszi a közleményt. 

- Halk, hadaró beszéd. 

2. A szónok idegen nyelven, rosszul beszél 
Ez a tolmácsnak jóval nagyobb gondot okoz. Lássunk erre néhány angol 

példát: 
- Fonémák helytelen artikulálása: bed-bad; bird-bárd, azaz a magyaréhoz 

csak hasonló angol fonémák helyett magyar ejtést használunk, ami nagyon 
értelemzavaró (buck-bárk; fít-feet). Ha a magyar beszélő az "I" helyett rövid 
i-t használ, a hallgató, tolmács nem tudja, hogy F/T-ről vagy feet-ről van-e 
szó-

- Helytelen szóhangsúlyozás: A magyar az Economic development ese-
tében vagy "ekonomik develompent"-et, vagy "ekonomik deve/opment"-et 
ejt, mert nehéz két egymást követő szóban különböző helyekre helyezni a 
hangsúlyt. A helytelen hangsúlyozásból adódik a torz ritmus, ami igen 
nehézzé teszi az angol beszéd megértését. 

- Az angolban a szóhangsúly meglehetősen redukálja, a kiemelés pedig 
megváltoztatja a hangsúlytalan fonémákat. Pl. "déve/opment" A három "E" 
más-más fonémát jelöl, holott magyarosan ez: "develópment" (az e alig 
redukálódik). 

- A szóprozódiai hibák beszédprozódiai zavarokat is eredményezhetnek. 
Pl. a MY NAME IS JÁNOS esetében a magyarnak ilyen az ejtése: 
"Májnémiz János", tehát a hosszú áj miatt a mondathangsúly a máj-ra kerül, 
az angol pedig nem érti, miért kell ezt kiemelni. 

Helytelen kiemeléshez vezethet felolvasásban az angol fonetikától való 
eltérés, a nem fonetikus olvasás. Konferenciákon gyakran tapasztalható, 
hogy a magyar szónok akaratlanul is azt a szót emeli ki a mondatból, amely 
8 
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számára új, nehezen tudja kibetűzni. Amint ez sikerül, megkönnyebbülten 
hadar a legközelebbi ismeretlen szóig, a torzulás viszont elkerülhetetlen. 

- A dallamgörbék, hanglejtés az angolban jóval változatosabbak. Még a 
szóhangsúly is lehet kettős vagy háromas (1. ábra). Kifejezőbbek a dallam-
görbék, noha ezek a magyarban is változatosak (2. ábra). Szerencsére ezek 
az eltérések ritkábban okoznak gondot, az angol anyanyelvű tolmácsnak 
már nagyobb problémát okozhatnak. Bizonyos funkcionális beszédstílu-
sokban, különösen a hivatalos nyelvben viszont megnövekedhet szerepük. 

3. A beszédprozódia a tolmács szemszögéből 
Kiinduló pontnak azt kell tekintenünk, hogy szerencsére az élő beszéd 

redundáns, mind tartalmilag (Csernov, 1978, Piotrovszkira hivatkozva azt 
állítja, hogy a dyelovoj stilus tartalmi redundanciája eléri a 90%-ot az E., F. 
és az R.-ban is!) mind az üzenet megformálásához alkalmazott a nyelvi 
eszközök szempontjából. A tolmácsnak a redundancia megkönnyíti a dolgát. 

1. A beszédfolyam tagolása. Itt a beszédprozódiai eszközök (hanglejtés, 
junktura, szünetek) szerepét csak kis mértékben töltik be a grammatikai-lex-
ikai eszközök. Több segítséget ahhoz, hogy hogyan tagoljuk a beszéd-
folyamatot a kontextusból kapunk. 

2. A megnyilatkozás értelmezése Kontextus 
3. Megnyilatkozás kommunikatív típusa (kérdés vagy kijelentés: gram-

matikai eszközök, szórend, kontextus) 
4. Attitudinális tartalom - lexikális eszközeik. 

KIEMELÉS INDÍTÁS DALLAMSÉMA LEZÁRÁS 
PROMINENCE KEY TONE TERMINATION 

prominent high level (o) high 
nonprominent low rise (r+) low 

fell(p) mid 
rise-fall (p+) 
fall-rise (r) 

X 
onset tonic 

HU 
proclitic segment 

1 
JOHN is LO 
tonic 
segment 

gical // 
enclitic segment 

1. ábra: A "Dávid Brazü-modeU" (B. J.-88) 
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Falling (...S), comparable with the "p" tone. 
'Frászkarikát! I 

Semi-falling (...'S), comparable to the "o" tone. 
'Furcsa ez a te j . . . j 

Falling-rising (...S), similar to the "r" tone. 
Hát tudod, ki hiszi ezt el? 

V 

Falling-rising-falling (...S), comparable to "p+". 
Meghiszem azt! i 

Rising (../S), similar to "r+". 
És az /éremgyűjteményem? 

o -

Descending (...S), which is in fact analogous with the level tone but is 
usually perceived as descending because of the downdrift. 

Milyen szépen énekelnek! i 

Rising-falling (...S), similar to the "p+". 
Megírtad a levelet? | 

3. ábra. A magyar beszédprozodémák (Varga László, 1987) 
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