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Prozódia és tartalom összefüggései a szónoki beszédben  

1. B e v e z e t é s .  –  A beszéd az egyik legfontosabb eszköz, melynek 
segítségével az emberek képesek információt átadni, tájékozatni. A szónoki 
beszéd tudatosan és gondosan megtervezett szöveg, a beszélő célja, hogy fel-
keltse a hallgató figyelmét, megnyerje jóindulatát és meggyőzze őt hitelességé-
ről, mely jelleméből, megjelenéséből és kompetenciájából fakad. A meggyőzés 
és a manipuláció közti különbségekre már az ókorban Quintilianus is felhívta a 
figyelmet, aki szerint hiteles szónoknak nincs szüksége „hatásvadász” eszkö-
zökre. Beszéde híján van a cikornyás körmondatoknak, ékes nyelvi elemeknek, 
ehelyett tisztán és közérthetően fogalmaz, tisztességes és tárgyszerű. Locke vé-
leménye szerint az igazság kimondásához elég egyszerűen és világosan fogal-
mazni (ADAMIK et. al. 2004: 17– 9). A meggyőzés során a hallgató tudja, hogy 
a beszélő szándéka, hogy hatást gyakoroljon, érzelmeket váltson ki, megváltoz-
tassa a véleményét a témával kapcsolatban. Ez esetben a befolyásolt személy 
tudja, hogy őt befolyásolni akarják, és ezt engedi is, mert úgy érzi, előnye 
származhat belőle (SÍKLAKI 1994: 16). Elengedhetetlen feltétele az empátia a 
közlő részéről, akinek bele kell helyezkedni a befogadó helyzetébe, hogy meg-
találja a megfelelő meggyőzési stratégiát (SAS 2007: 26). Eközben egyfajta 
párbeszéd jön létre a szónok és a hallgató között, a szónok a hallgató értelmére, 
tapasztalataira épít, megtiszteli a hallgatót, „személyként bánik vele” (HARRÉ 
2007: 628). A beszélő logikus okfejtéssel, észérvekkel kíván hatást gyakorolni 
a hallgatóra (SÍKLAKI 1994: 15). Ezzel szemben a manipulált nincs tudatában 
ennek a szándéknak, ugyan ő is úgy gondolja, hogy haszna származik belől (i. 
m. 16).  

A szónoki beszéd félreproduktív szöveg, mely részben tanult információk 
felidézésével reprezentálódik, azonban végleges formáját a kiejtés során nyeri 
el (WACHA 1974). A beszéd természetességével és a helyes artikulációval a 
legrégebbi ránk maradt retorika is foglalkozik. Theisziász és Korax műve fon-
tosnak tartotta, hogy a szónok megfelelően artikuláljon. FISCHER SÁNDOR 
könyvében részletesen tárgyalja, hogyan lélegezzen az előadó, miként képezze 
a hangokat, használja a beszéd szupraszegmentális eszközeit a kommunikáció 
sikere érdekében (FISCHER 1966). Fonetikai és stilisztikai vizsgálatok rámutat-
tak arra, hogy a prozódiának fontos szerepe van abban, milyen hatást gyakorol 
a beszéd a hallgatóra (BATA 2006). A stilisztikai kutatások kiemelt jelentőséget 
tulajdonítanak az intonációnak a szónoki beszéd artikulációja során (TOLCSVAI 
NAGY 2001). 

A kutatás célja az volt, hogy a szupraszegmentumok univerzális funkciói-
ból kiindulva megvizsgáljuk, a beszéd során a szónok hogyan bánik a prozódi-
ai eszközökkel, milyen meggyőzési stratégiákat használ. Megvizsgáltuk, hogy 
van-e különbség ezen meggyőzési stratégiák alkalmazásában a nők és férfiak 



2 Prozódia és tartalom összefüggései a szónoki beszédben 
 
között, illetve meghatározható-e az egyes retorikai alakzatok prozódiai mintá-
zata fonetikai paraméterekkel. 

A vizsgálat tervezésekor két hipotézist fogalmaztunk meg. 1) A nők és férfiak 
beszédében különbségek mutatkoznak a temporális adatokban, a rendelkezésre ál-
ló idő felhasználásában valamint a szünettartási szokásokban. 2) Az egyes retorikai 
alakzatokhoz jellegzetes prozódiai minták társulnak. 

2.  A n y a g  é s  m ó d s z e r ,  k í s é r l e t i  s z e m é l y e k .  –  A vizsgá-
lathoz a Kossuth Lajos szónokverseny 2009-es évi hanganyagát használtuk fel, 
mely a verseny napján került rögzítésre. Öt nő és öt férfi felvételét választottuk 
ki, mindannyian ép beszédűek, ép hallók, retorikai előképzettséggel rendelkez-
tek. A későbbiekben N1, N2, N3, N4, N5 illetve F1, F2, F3, F4, F5 kódokkal 
jelöljük őket. A versenyfelhívásban megadott téma alapján írták és adták elő 
szónoklatukat. A tíz beszélő kiválasztásánál szempont volt, hogy a beszédet 
emlékezetből adták elő, anélkül, hogy a meglévő szövegbe tekintettek volna. A 
versenyzőknek 6 perc állt rendelkezésükre, az idő leteltével jeleztek nekik, 
azonban a szónoklatot befejezhették. Az összesen 55 perc 8 másodperc hosszú-
ságú hanganyagot a PRAAT szoftverrel elemeztük. Jelöltük a beszédszakaszokat 
és minden 20 ms-nál hosszabb szünetet, melyeknek megmértük az időtartamát. 
Temporális értékeket számítottunk, megvizsgáltuk az egyes megnyilatkozások 
dallammenetét és hangsúlyozását. 

3.  E r e d m é n y e k  
A) T e m p o r á l i s  j e l l e m z ő k  é s  s z ü n e t t a r t á s . – Amikor ki-

számítottuk és összevetettük a beszélők artikulációs tempóértékeit, azt tapasz-
taltuk, hogy nagyok az egyéni különbségek. A nők átlagosan 13,37 hangot, a 
férfiak pedig 13,97 hangot ejtettek másodpercenként, miközben a tíz kísérleti 
személy artikulációs tempóértékei 11,23 hang/s és 14,42 hang/s között realizá-
lódtak, F5 több mint 3 hanggal ejtett többet másodpercenként, mint N5. Egyté-
nyezős varianciaanalízist végeztünk, mely alapján szignifikáns különbség mu-
tatható ki a nők és férfiak artikulációs tempója között [F(1,1800)=16,087; 
p<0,001]. Összevetettük a tíz beszélő beszédtempó-adatait is. A nők másod-
percenként 10,04 hangot, a férfiak 9,66 hangot ejtettek. A minimum- és maxi-
mumértékek között mintegy 4 hang/s különbséget észleltünk. A beszédtempó 
nemek közti összevetésére független mintás t-próbát alkalmaztunk, a nők és a 
férfiak értékei között nem találtunk szignifikáns összefüggést [t(8)=0,309; 
p=0,765]. 
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1. ábra 
Beszéd- és artikulációs tempóadatok a nemek tükrében 

 A temporális vizsgálatok szempontjából nem elhanyagolható tény, hogy 
a beszédekre mindösszesen 6 perc állt rendelkezésre, holott a szónok számára 
az egyik legfontosabb eszköz, mellyel az előadás során élni tud, a szünet. A 
hagyományos fonetika két okot nevez meg, mely indokolttá teszi a beszédszü-
net megjelenését: a lélegzetvételt és az értelmi tagolást. Ezenkívül még több, 
különböző funkcióban realizálódó szünet ismeretes. A szónoki beszédekben 
jellemzően megjelenik a hatásszünet. Ezen szünettípus esetében a beszélőnek a 
legfontosabb célja, hogy időt adjon a hallgatónak a megnyilatkozás értelmezé-
sére, továbbgondolására Mindemellett szükséges megemlíteni a gondolkodási 
szünetet, mely idő alatt a beszélő meg tudja tervezni a megnyilatkozást, a be-
szédprodukciót. Akusztikai sajátosságai alapján a szünet lehet néma vagy kitöl-
tött, azaz hezitálás (GÓSY 2004). A jelen kutatásban eltekintettünk a szünetek 
funkció szerinti osztályozásától, mert a kategorizálás módszertani szempontból 
több kérdést is felvetett. Nehéz eldönteni, hogy adott jelkimaradás esetében a 
beszélőnek mi volt a szándéka, valamint miként járjunk el, ha egy néma sza-
kasz esetében a beszélő részéről több funkció is indokolt lehet. Elemeztük, 
hogy az adatközlők a szónoklat időtartamának hány százalékát fordították arti-
kulációra, és mekkora részét töltötték ki a szünetek. A tíz beszélő szünet és be-
szédidő-eredményeit a 2. ábra mutatja: 
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2. ábra 
Szünet és beszédidő a tíz adatközlő megnyilatkozásában 

A nők átlagosan a beszédre szánt idő 27,8%-ában, míg a férfiak 31,5%-
ában tartottak szünetet, melyek 20 ms és 4788 ms között realizálódtak. A nők 
átlagosan 488 ms hosszúságú szünetet tartottak, míg a férfiak esetében ez az 
érték 550 ms volt. A Man-Whintey U-próba alapján a nők és a férfiak szünet-
tartása nem tér el szignifikánsan [Z(1575)=-1,409; p=0,159]. Megmértük és 
összehasonlítottuk az egyes beszélők hatásszüneteit, és a két nem átlagértékei 
között jelentős különbséget észleltünk. A nők adatai alapján ez az érték 2190 ms, 
míg a férfiaknál 3660 ms. A szünetek megnövelték a beszédre fordított időt, 
így ez magyarázatot ad arra, miért mértünk alacsonyabb beszédtempót a férfiak 
esetében, holott az artikulációs tempóeredményük magasabb értéket mutatott.  

A szünet–beszédidő arányának elemzése során meglepő összefüggést ta-
pasztaltunk. A férfiak esetében megfigyeltük, hogy minél hosszabb a beszéd, 
annál nagyobb százalékát teszik ki a szünetek. A nők adatainak vizsgálata so-
rán ilyen összefüggés azonban nem volt kimutatható.  

1. táblázat 
A beszédszünet aránya a szónoklat időtartamához viszonyítva 

Beszélő Felvétel hossza (s) Szünet (%) Beszélő Felvétel hossza (s) Szünet (%) 
N2 231,421 27,5 F5 285,192 24,1 
N4 321,471 27,5 F4 339,280 24,5 
N1 326,213 24,5 F1 340,329 31,1 
N3 330,246 19,9 F2 378,053 35,1 
N5 359,241 38,7 F3 396,447 39 
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Ahhoz, hogy a hallgató megértse és feldolgozza az elhangzott informáci-
ót, kiemelten fontos a megfelelő tagolás. Ennek előkészítése már a beszédpro-
dukció mikrotervezési szakaszában végbemegy, megvalósítása pedig a beszéd 
spontaneitásának mértékében ösztönös, emellett jelentősek az egyéni különb-
ségek (KOHLER 1983). A jelen kutatás is megerősítette ezeket az eredménye-
ket. Bár a beszélők elsődlegesen logikai egységek határán tartottak szünetet, 
mind a nők, mind a férfiak beszédében találtunk példát arra, hogy akár lexikai 
egységenként is tagoltak. 

(1) Emlékezzenek vissza 79 ms arra az erőre 160 ms amely a kapcsolat 
elején töltötte el a lelküket 1616 ms ugyanez az erő 484 ms amely a zsenge fű-
szálban van 927 ms amellyel 308 ms áttöri 1454 ms a fagyos földet. (F2) 

(2) Nálamnál tudósabb elmék 515 ms elmondták és leírták már 675 ms 
hogy ezekre a kérdésekre 251 ms nehéz 238 ms sőt majdhogynem lehetetlen 
megtalálni a választ. (N1) 

A beszédszakaszok terjedelmének vizsgálata során nem tapasztaltunk je-
lentős eltérést az átlag- és maximumértékekben a nemek között, mindkét muta-
tóban mintegy 100 ms különbséget adatoltunk. A nők átlagosan 1390 ms, a fér-
fiak 1260 ms hosszúságú szakaszokat ejtettek. A maximumértékek esetében a 
nők átlaga 4640 ms, a férfiaké 4540 ms. Egytényezős varianciaanalízis alapján 
a nők és férfiak ejtésében a beszédszakaszok hossza közti különbség szignifi-
káns [F(1,1800)=12,195; p<0,001]. 

2. táblázat  
Az egyes beszélők szünet- és beszédszakasz adatai 

Adatközlő 
Átlag  

beszédszakasz (s) 
Leghosszabb 

beszédszakasz (s) 
Átlag  

szünet (s) 
Leghosszabb 

szünet (s) 
F1 1,456 5,423 0,504 2,992 
F2 1,146 3,817 0,609 2,674 
F3 0,996 4,215 0,625 3,810 
F4 1,188 4,514 0,554 4,788 
F5 1,504 4,715 0,482 4,043 

Férfiak ada-
tainak átlaga 

1,26 4,54 0,55 3,66 

N1 1,391 3,772 0,447 2,243 
N2 1,403 4,228 0,531 2,393 
N3 1,214 5,097 0,325 1,774 
N4 1,567 5,448 0,622 2,332 
N5 1,304 4,040 0,827 4,758 

Nők adatai-
nak átlaga 

1,39 4,64 0,48 2,19 



6 Prozódia és tartalom összefüggései a szónoki beszédben 
 

A temporális jellemzők alapján megállapítható, hogy a nők és a férfiak 
hasonló módon tagolják beszédüket. Minimális különbségek mutathatók ki a 
tempóértékekben, a beszédszakaszok és szünetek hosszában, azonban a férfiak 
beszédében retorikai céllal realizálódó szünetek hosszabbak. Ennek oka lehet a 
beszélő részéről az információ visszatartása késleltetéssel vagy a hatáskeltés. 
Mindemellett kiemelendők az egyéni különbségek, melyek több mutató össze-
vetésekor megfigyelhetők voltak. Ezek az eredmények megerősítik a szakiro-
dalom korábbi eredményeit. BATA SAROLTA a meggyőző szándékú beszéd 
esetében azt tapasztalta, hogy a beszélők 65%-a változtatott a beszédtempóján, 
szünetek beiktatásával vagy mellőzésével. Azonban tendenciaszerű változtatás 
nem volt kimutatható (BATA 2006). 

B) A  s z u p r a s z e g m e n t á l i s  s z e r k e z e t  é s  a  t a r t a l o m  
ö s s z e f ü g g é s e i . – A beszélők kiejtését változatos intonáció, nyomaték- és 
dallamhangsúly gyakori használata jellemezte. A versenyszituációból adódóan 
minél megfelelőbb kiejtésre törekedtek, melynek kulcsa a 
szupraszegmentumok tervezett és célorientált használatában rejlik. Ebben a fe-
jezetben szükséges megemlíteni a prozódiai elemeknek – intonáció, hangsúly, 
beszédtempó, szünet, beszédritmus, hangerő – a beszéd értelmi tagolásában be-
töltött szerepét. A dallam és a hangsúly változtatásával a beszélő képes a hall-
gató figyelmét a számára új vagy fontos információra irányítani, ugyanakkor 
segít a kevésbé lényeges vagy már ismert felett továbblépni (VAN DONSELAAR 
– LENTZ 1994, CORNISH 2005). 

A meggyőzés érdekében a szónok egyik eszköze az érzelmi hatáskeltés. 
Hangstilisztikai és fonetikai vizsgálatok is rámutattak arra, hogy az érzelmek 
megjelennek a beszéd szupraszegmentális szerkezetében. A beszélő megvál-
toztathatja az alaphangját, más dallammal vagy hangsúllyal ejtheti a megnyi-
latkozást attól függően, hogy milyen érzést akar a hallgatóban kelteni. Bár az 
egyes érzelmek ejtése a kutatások alapján beszélőfüggő, az adott nyelvet be-
szélő hallgatók nagy biztonsággal tudják azonosítani a beszélő érzelmeit. Kü-
lönösen az öröm és a bánat felismerésében születtek jó eredmények a percep-
ciós teszteken (SZALAI 1995). 

A meggyőzés érdekében a beszélők különféle retorikai alakzatokat alkal-
maztak. Megvizsgáltuk, hogy miként jelentek meg a szupraszegmentumok a 
párhuzamok, felsorolások, ismétlések, fokozások és ellentétek artikulációjában.  

A 3. ábrán egy olyan párhuzamos szerkezet hangszínképe és 
oszcillogramja látható, melyben a két párhuzamba állítható tagon belül ellentét 
mutatkozik: 
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3. ábra 
Ellentét és párhuzam prozódiai mintázata:  

A fű kinő, elszárad. Megint kinő, megint elszárad. 

Ebben a példában a beszélő szintaktikai szerkezethatárok mentén tagolta a 
megnyilatkozást, hosszú szüneteket tartott. A magyar nyelv kiejtési normáinak 
megfelelően intonált, a két egymással párhuzamba állítható megnyilatkozás 
hasonló, ereszkedő dallamgörbét mutat (FÓNAGY–MAGDICS 1967). A hang-
súlyok szintén a magyar nyelvre jellemző módon jelennek meg: a beszédsza-
kaszt kezdő szótagon jelentkezik többletnyomaték (GÓSY 2004). 

4. ábra 
Dallammenet és hangsúlyviszonyok felsorolásban: Ady, Babits, Petőfi, Jókai 

A 4. ábrán látható példában a beszélő négy nevet sorol fel, miközben két 
helyen tagol, ezek a szünetek pedig egyre rövidebbek. A dallam enyhén eresz-
kedő, a szakaszkezdő szótagokon többletnyomaték jelentkezik, azonban a har-
madik szakaszban, melyet már nem tagol, a szótagok hangsúlyosság szempont-
jából kismértékű különbségeket mutatnak. 
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A felsorolással rokon retorikai alakzat a fokozás, melyet szívesen alkal-
maznak a szónokok. Segítségével egyszerre van lehetőségük információátadás-
ra, valamint az érzelmek tolmácsolására, felkeltésére. Az alábbiakban három 
beszélőtől emeltünk ki egy-egy példamondatot, és vetettünk össze prozódiai 
jellemzőik alapján.  

5/a ábra 
Fokozás N1 ejtésében:  

Mi az életem célja? Mi értelme? Miért születtem? Van-e célja egyáltalán? 

5/b ábra 
Fokozás F2 ejtésében: Szinte zöldülünk, növünk, növekszünk és minden olyan 

boldogságos és olyan örömmel teli 

A két kiemelt megnyilatkozást (5/a és 5/b ábra) változatos intonáció jel-
lemzi. N1 ejtésében a kérdések első szótagján dallamcsúcs és nyomaték jelenik 
meg, az egyes kérdések dallammenete ereszkedő. A megnyilatkozás végén a 
zönge glottalizálttá válik. Két helyen tart szünetet, mindkét esetben szintaktika-
ilag és szemantikailag indokolt helyen. F2 azonban csak egy helyen tart szüne-
tet, mely rövidebb, 69 ms, azonban az intonáció és a hangsúlyozás ebben az 
esetben segíti a hallgatót. Többletnyomatékkal ejti a növünk, növekszünk, min-
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den, boldogságos, valamint örömmel teli szavak első szótagját. Ezeken a szó-
tagokon dallamcsúcs is megjelenik. F2 hasonló tagolási megoldást alkalmaz, 
mint amit a felsorolás kapcsán megfigyeltünk (4. ábra).  

A fokozás szép példájával találkozunk N3 megnyilatkozásában. A beszélő 
a reggeli rutint megtörő sorozatos balszerencséről beszél, miközben hatni akar 
a hallgató érzelmeire, és empátiát próbál ébreszteni: 

(3) Tudják, mi foglalkoztat engem mostanában?... Miért nem melegít a 
mikrohullám és…majd, hogy miért nincs soha ott a kulcsom, ahová előző este 
leraktam, és miért nem jön a négyes-hatos tizenöt percig a reggeli csúcsidő-
ben. 

6/a ábra 
Fokozás N3 ejtésében: Miért nem melegít a mikrohullám? 

6/b ábra 
Fokozás N2 ejtésében: Majd, hogy miért nincs soha ott a kulcsom, ahová 

előző este leraktam?  
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6/c ábra 
Fokozás N3 ejtésében: És miért nem jön a négyes hatos tizenöt percig a reggeli 

csúcsidőben? 

Miközben a beszélő kifejti, miként érte sorozatos balszerencse, egyre mo-
notonabban beszél, az alaphangja egy szűk tartományon belül változik. A 
megnyilatkozást pedig egyre több helyen szakítja meg szünet, végül már szón 
belül is. Ezek a feszültségkeltő szünetek azonban rövidebbek, 20 és 110 ms 
közötti időtartamúak, miközben a beszélő szünetei átlagosan 325 ms hosszúak 
voltak. Beszédszakaszai a fokozás alatt 1054 ms-ig tartottak, miközben a teljes 
beszédre ez az érték 1214 ms volt. A megnyilatkozás kiejtése során egy nyelv-
botlást is adatoltunk. A beszélő a majd szót akarta mondani, azonban tévesen 
mard hangalakot ejtett. Ez a szövegkörnyezet ismeretében egy anticipáció, 
mely a hiba típusú megakadások egyik fajtája. A jelenség arra utal, hogy a be-
szélő a beszédtervezés folyamatában előbbre tartott, mint az artikulációban, 
azaz előhívott egy olyan fonémát, mely a hangsorban csak később következett 
volna. 

A versenykiírásban szereplő Babits-idézetet a versenyzők beépítették a 
szónoklatba, összehasonlítottuk, hogy az egyes beszélők, miként ejtették. Kö-
zülük négyet emeltünk ki, akik esetében a dallamstruktúrában és a hangsúlyo-
zásban a legnagyobb mértékű különbségeket találtuk. 
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7/d ábra 
Az idézet ejtésvariációi: F4 

Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? 

A négy beszélő szünettartási szokásai sok hasonlóságot mutatnak, min-
dannyian szintaktikai-szemanitikai szerkezethatárok mentén tagolták beszédü-
ket, hosszú szünetekkel. A megnyilatkozások dallamstruktúrája alapján megfi-
gyelhető, hogy míg F2 és N3 az artikuláció során a beszédszakasz első 
szótagjára helyezi a dallamcsúcsot, F3 dallama monotonabb, F4 alaphangma-
gassága viszont szélesebb tartományban variálódik. 

Miközben elemeztük az egyes beszélők hangfelvételeit, váratlan észrevé-
telre jutottunk. Bár az esetek jelentős részében a szupraszegmentális szerkezet 
a magyar nyelv normái szerint realizálódott, találtunk olyan megnyilatkozáso-
kat, melyek az elvárásoknak ellentmondó prozódiai jellemzőket mutattak.  

8. ábra 
Nem az elvárások szerint realizálódó prozódia: 

Igaz, őszinte szívvel küldtem volna melegebb éghajlatra. Ő meg talán engem tett volna 
hidegre. 

A megnyilatkozás során a szöveg tartalma és az a prozódia, amivel a be-
szélő ejtette, ellentmond egymásnak: a beszélő lágy hangszínezettel, kiegyen-
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súlyozott, szinte lebegő dallammal beszél, többletnyomaték a beszédszakasz-
kezdő őszinte szón jelentkezik. Mindeközben a szöveg két ember konfliktusát 
meséli el. E példa kapcsán szükséges szólnunk a szupraszegmentumok egy 
másik funkciójáról is. Magyar és külföldi kutatások is rámutattak arra, hogy a 
prozódia alkalmas arra, hogy általa a beszélő rejtett tartalmakat közöljön, és a 
hallgató figyelmét ezekre az implikátumokra irányítsa (vö. CUTLER et. al. 
1997). A fenti mondatban megjelenő tartalmat ellensúlyozza a prozódia, azon-
ban ezzel a megnyilatkozás humoros stílusértékét erősíti. A tíz beszélő hang-
anyagában összesen 63 db humoros megnyilatkozást találtunk, ebből 22 db-ot 
nők, míg 41 db-ot férfiak ejtésében.  

Ezen adatok azt mutatják, hogy a férfiak nemcsak, hogy jobban el mertek 
vonatkoztatni a szónoklat témájától, de szívesebben éltek olyan eszközökkel, 
melyek valamiféle humort kölcsönöztek a beszédnek. 

4. Ö s s z e g z é s .  –  A tíz hangfelvétel alapján elemeztük a beszélők 
időkihasználási és szünettartásai szokásait. Az adatok alapján megállapítható, 
hogy a beszéd- és artikulációs tempóban, átlagos szünettartásban, valamint a 
két szünet között ejtett beszédszakaszok hosszában nincs jelentős különbség a 
nemek között. A jel- és szünetidő arányok tekintetében a nők esetében nem 
mutatható ki összefüggés a beszéd hossza és a szünettartás között, azonban a 
férfiak adatai alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy minél hosszabb a 
beszéd, annál nagyobb részét töltik ki szünetek. A férfiak emellett átlagosan 
1470 ms-mal hosszabb szüneteket tartottak. Szignifikáns különbséget mutat-
tunk ki a nők és a férfiak által ejtett beszédszakaszok hosszában. Mindemellett 
az egyes temporális mutatókban jelentős egyéni különbségek mutatkoznak. 

Megvizsgáltuk, miként alkalmazzák a retorikai alakzatokat, melyek arti-
kulációja során elsődlegesen a magyar beszéd intonációs és hangsúlyozási 
normái érvényesülnek szoros összefüggésben a megnyilatkozás tartalmával. Az 
ismétlés és a fokozás több szempontból is hasonló prozódiai mintázatot muta-
tott. Adott szupraszegmentális eszköz használatakor azonban egyéni különbsé-
gek is mutatkoznak, melyek összefügghetnek a beszélő személyiségével, az őt 
ért szociokulturális hatásokkal, a hallgatóság elvárásaival. Ebből következően a 
mintában mutatkozó artikulációs variabilitás miatt nem lehet az egyes alakza-
tokhoz általános szupraszegmentális mintázatot társítani, de a meggyőzés ér-
dekében a beszélők szívesen éltek az intonáció- és ritmusváltoztatásban rejlő 
lehetőségekkel. 

Bár a prozódia növeli a tartalomban rejlő meggyőzőerőt, ez az erősítő ha-
tás nem minden esetben alakult az elvárásoknak megfelelően. Adatoltunk 
olyan megnyilatkozásokat, melyekben a szegmentális szinten kódolt informá-
ció és a szupraszegmentális szerkezet egymásnak ellentmondva valósult meg. 
Ez a szándékos normatörés azonban humoros tartalomtöbbletet kölcsönzött a 
szövegnek. Pragmatikai és retorikai témájú kutatások rámutattak arra, hogy a 
humor hatásos eszköze a hallgató megnyerésének, meggyőzésének. A humor, 
illetve a gúny fajtáinak prozódiaközpontú vizsgálata a továbbiakban segíthet a 
fogalmak pontosításában, és ezen eszközök hatásmechanizmusának mélyebb 
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megértésében. A szónokok meggyőzési stratégiái is további kutatások tárgyát 
képezhetik. Meg lehet vizsgálni, mind a retorika, mind a fonetika oldaláról, 
hogy a hallgatóság számára mennyire hatásosak az egyes szövegek. Valamint 
attól függően, hogy a beszélő máshogy ejti, miként változik egyazon szöveg 
meggyőzőereje. 
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Strategies of Conviction in the Talking of Men and Women 

Speech is one of the most important tools helping people to inform, to deliver information. 
Oration is a conscious and carefully planned text; the aim of the rhetor is to catch the attention 
and win the benevolence of the listener and convince him or her of the rhetor’s authenticity. The 
aim of our research – based on the universal functions of the suprasegments - is to examine how 
the rhetor uses the prosodic instruments and which strategies of conviction he or she applies. In 
this research the orations of five men and five women were employed. The records were 
analyzed with the PRAAT software, marking the speech sessions, measuring the durations of 
pauses, calculating temporal values, and examining the intonation and accentuation of certain 
utterances. On the base of these data we made an inquiry into the possibility of defining the 
prosodic markings of certain rhetoric configurations using phonetic parameters, and if there is a 
difference in applying strategies of conviction by men and women. 

ERDŐS, KLAUDIA 


