
zatai: a "Nyelvtudományi Dolgozatok", a "Magyar Személynév! Adat
tárak", a "Magyar Névtani Dolgozatok", a "Magyar Csoportnyelvi 
Dolgozatok" - közülük többnek a füzetszáma a százhoz közelít nap
jainkra. Lehetőséget kínált az átmeneti technika egy-egy konfe
rencia, kongresszus anyagának kiadására is, majd "betört" a peri
odikák területére, például a JATE "Néprajz és Nyelvtudomány" 
évkönyvével, az MTA Nyelvtudományi Intézetének "Magyar Fonetikai 
Füzetek" sorozatával, az ELTE Névkutató Munkaközösségének "Név
tani Értesítő" folyóiratával stb. 

Az új periodikák vagy hagyományos kutatási területeknek te
remtenek új kanalizálódási lehetőséget, vagy új tudományos disz
ciplínák kibontakozását segítik elő. Hasznosságuk mindenképpen 
elvitathatatlan. Ezért kívánunk szólni az MTA Nyelvtudományi In
tézetének új sorozatáról, a "Linguistica - Series A - Studia et 
Dissertationes" eddig megjelent három számáról. 

* * * 

A sorozat első száma a KONTRA MiKLós szerkesztette "Beszélt 
nyelvi tanulmányok" kötete (Bp., 1988. MTA Nyelvtud. Int. 180 
1.). 

A szerkesztő bevezetőjéből a sorozat egészére nézve nem 
kapunk eligazítást. Magára a kötetre joggal állapítja meg, hogy 
"A magyar nyelvészetből a legutóbbi időkig hiányzott a spontán 
beszéd vizsgálata, mint a kutatás kizárólagos programja. Leíró 
nyelvtanaink mindenekelőtt írott forrásokból merítették adatai
kat. Dialektológusaink többnyire nem spontán, hanem irányított 
beszédet vizsgáltak. A generatív nyelvészek pedig néhány nyelvész 
intuíciójára alapozzák elemzéseiket" (1. 1.) Ehhez a dialektoló
gusok védelmében legfeljebb azt tehetnénk hozzá, hogy a hangrög
zítés műszaki eszközeinek hiányában eljárásuk védhető. Hogy érez
ték az élő beszéd tükrözésének szükségét, jól mutatja például az 
a kísérlet, amelyet KovÁcs LÁSZLÓ a Magyar Népnyelv ötödik köte
tében bemutatott (Gyorsírás alkalmazása a népnyelvkutatásban, 
i.m. 49-54; bevezetésként kitérve az előzményekre is). Gyorsírá
sos feljegyzéssel gyűjtött már 1941-ben LŐRINCZE LAJOS is (vö. 
MNyj. I, 180). Érinti a kérdést - a gépi hangrögzítés előnyeit 
hangoztatva - BÁRczi GÉZA is (MNyj. II, 40). 

A beszédkutatás lehetőségét tehát valójában a technikai esz
közök fejlődése - a fonográf, a magnetofon, de még inkább a han
gosfilm és a képmagnó - teremtették meg. Ez utóbbi lehetőséget 
ragadták meg a kötet szerzői, amikor a budapesti, gazdagréti 
kábeltelevízió műsorából kiválasztott részleteket tettek sokol-
oldalú vizsgálat tárgyává. 
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Kézenfekvő, hogy a kutatásra való előkészítéshez számos mód
szertani kérdést tisztáznia kellett a kutatóknak. VARGA LÁSZLÓ 
intonációs átirata számos nehéz kérdést vet fel és próbál megol
dani olyan jelölések alkalmazásával, amelyeknek alig van előz-
nyük fonatikus írásrendszereinkben - noha Setálá és nyomában 
Csűry Bálint is próbáltak valamit érzékeltetni e kérdésekből. A 
módszertani kérdésekről KONTRA MiKLós külön is ír a kötetben. 

Mivel minden nyelvészeti kutatás eredményét nagy százalékban 
befolyásolja az adatközlők kiválasztása, e tekintetben nagyon 
körültekintőnek kell lennünk. A kötetben bemutatott három adat
közlő szövegeinek minőségéről nagyon rossz véleményünk van. Úgy
szólván alkalmatlannak érezzük őket arra, hogy a magyar beszéd 
elfogadható szintű termékeinek tekintsük. Természetesen nem kí
vánjuk őket egy iskolázatlan népmesemondó beszédgyakorlatához 
mérni, mivel az esetleg begyakorolt, félig spontán jellegű. Félni 
lehet azonban attól, hogy ilyen gyenge minőségű szövegprodukciók 
alapján a kutatók tévesen átlagértékűnek, természetesnek, min
dennapos realitásnak fogadják el a beszédnek ezt a szintjét. Azt 
hiszem, figyelembe kellene venni, hogy ez a szituáció természet
ellenes. Az ilyesmihez nem szokott szereplők a reflektorok, mik
rofonok, idegen körülmények hatására, a felvétel tudatában, hamis 
szereptudatban, nagy nyilvánosság előtt hivatali helyzetükben tá
madva, vizsgáztatva semmiképpen sem produkálták szokásos beszéd
színvonalukat. Biztosra vehető, hogy ha utólag megkérdezték volna 
véleményüket saját beszédükről, talán ahhoz sem járultak volna 
hozzá, hogy azt elemzés tárgyává tegyék a kutatók. Spontán termé
szetes beszéden aligha az ilyet kell értenünk. Minderre tekintet
tel kell lenni a jelenségek kommentálásakor. 

A kötetben két tanulmány is foglalkozik a beszédszünet kér
désével: KASSAI ILONA: A szünet kérdésköre a szöveglejegyzésben, 
és VÁRADi TAMÁS: A beszédszünet szubjektív és objektív 
regisztrálásának összevetéséről címmel. Mindkét tanulmányból az 
derül ki, hogy a laikus beszélők - és lejegyzők - egyáltalán nin
csenek tudatában a szünet bonyolult funkcióinak, nem ott és nem 
úgy hallják a szüneteket, ahol a szakember a maga eszközeivel ki
mutatja őket. 

FÁBRicz KÁROLY a tárgyalt beszédanyag szövegalkotási kérdé
seit vizsgálja a beszélő stratégiája, s az ebből következő prepo
zíciókra és argumentumokra való tagolás szempontjából. A domináló 
stratégia gyakran darabokra töri a szintaktikai és szemantikai 
folyamatosságot - érzésünk szerint itt többször, mint nyugodt kö
rülmények közt szokta. 

SZALÁMIN EoiT "Az úgynevezett témaismétlő névmások kérdésé
hez keres adalékokat a szövegben. "... a posta, AZ már elküld-
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te..." típusú szerkezeteket a magyar szakirodalom bő felhasználá
sával tárgyalja - kár, hogy a régebbiekre nem utal, mint pélául 
Papp István fejtegetéseire, aki az állítmány! szerkezet őstörté
netét tárgyalva a predikatív szerkezet felé vezető úton átmeneti 
alakzatnak tekinti az ilyen "újrakezdő formát" (MNyj. III, 25-
28). 

WACHA IMRE tanulmányának címe: "Élő nyelvi (spontán) szöve
gek megnyilatkozásainak (szintaktikai) vizsgálati szempontjaihoz 
(A gazdagréti kábeltelevízió élő nyelvi felvételei alapján". A 
"megnyilatkozás" itt nagyon is helyénvaló kifejezés: utal rá, 
hogy e kényszerű monológ-saláták a szokásos terminusokkal alig 
fedhetők le. Hozzátehetjük: a riporterrel való párbeszéd nem 
igazi párbeszéd, hiszen a riporter nem "normális" beszédtárs. Ha 
ugyanannyit beszél, mint a kérdezett, a riport rossz lesz. Neki 
csak akkor szabad beavatkoznia, ha a riportalany beszéde végleg 
elakadt. Ezért kivár, folytatásra késztet, s ebből ismét törede
zett, logikátlan szövegdarabok születnek. Az itt felvázolt meg
nyilatkozás-képletek, szintaktikai szerkezethalmazok jól mutat
ják e szövegek természetellenes jellegét. 

A kötet zárótanulmánya BoROS OTTiLiA és PLÉH CSABA közös 
munkája: "A nem verbális közlések a gazdagréti felvételekben". 
Érdekes és fontos megfigyeléseik lényegében megerősítik a hazai 
szakirodalomban Argyle és Buda Béla munkáiból ismert tételeket 
arról, hogy ha a verbális és nem verbális csatornák párhuzamos 
futását vizsgáljuk, a dominancia a nem verbálisaké: azok befolyá
solják erősebben a folyó nyelvi szöveget. 

Hasznos segítség az olvasónak, hogy a kötet végén tárgymuta
tó van a legfontosabb érintett fogalmakról. 

összegezve azt mondhatjuk: ezzel a kötettel valóban valami 
új indult el a magyar myelvészeti kutatásokban: a spontán élő 
beszéd komplex, eszközfonatikai szintaktikai, szövegtani megköze
lítése. A bázis ugyan vitatható, a módszerek kipróbálása minden
képpen érdem. 

* * * 

A sorozat második száma: CöSY MÁRIA, Beszédészlelés című 
munkája (Bp., 1989. 261 1.). A sorozat alcímében szereplő "Studia 
et dissertationes" megjelölésből ez a második típusba tartozik: 
egy szerző önálló értekezése. A kitűnő szerző már eddig is számos 
tanulmányt közölt a beszédpercepcióról a Magyar Fonetikai Füze
tekben, a Magyar Nyelvben, a Magyar Nyelvőrben, a Nyelvtudományi 
Közleményekben stb., és e területet vizsgálta 1986-ban magas 
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