
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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szinten kidolgozott kandidátusi értekezésében is. Itteni monográ
fiája elsősorban ez utóbbi munkára épül. 

Gósy Máriát fiatal kora ellenére máris a legjobb magyar 
fonetikusok között tarthatjuk számon. Nemcsak a legmodernebb 
vizsgáló eszközök használata jellemző rá, hanem a széles látókör, 
a vizsgálati eredmények sokoldalú interpretálása, az elméleti 
következtetések gyakorlati alkalmazási területeinek megtalálása, 
írásait, így ezt a kötetét is haszonnal forgathatja a beszédku
tató nyelvész mellett a dialektológus, a pedagógus, az orvosi au-
diológus, a pszichológus és más kutató egyaránt. 

Kötetében először az észlelési-megértési folyamat alapkérdé
seit tárgyalja széles nemzetközi szakirodalom alapján, de nem 
szakemberek számára is könnyen érthető nyelven. Érdekes és színes 
összegezést találunk a percepciós bázisról, a beszédmegértési 
modellekről, a megértési folyamat szintjeiről; a hallás akuszti
kai, fonatikai és fonológiai vonatkozásairól, stb. 

. .A magyar beszédhangok azonosításának részletes vizsgálata 
során külön-külön tárgyalja a magánhangzók azonosításában szere
pet játszó akusztikai, időtartam és egyéb vonatkozásokat, ille
tőleg a mássalhangzók típusok szerinti percepciós kérdéseit. Ez 
utóbbi fejezetben egymás után veszi sorra a felpattanó zöngés 
zárhangok, a nazális mássalhangzók és a szibilánsok felismerésé
vel kapcsolatos kísérleteinek eredményeit, a percepcióra ható 
akusztikai, időtartambeli, intenzitás! és egyéb sajátságokat. Mé
réseit számos táblázaton és grafikonon mutatja be, kitérve folya
matosan a vizsgált hang közvetlen és távolabbi környezetének le
hetséges vagy valóságos hatásaira is. Nagy segítséget jelent a 
nem szakember olvasónak, hogy egy-egy méréssorozatból adódó rész
eredményeit rendszeresen összefoglalja és kommentálja. 

Élvezetes és tanulságos fejezete a munkának a "szupraszeg-
mentumok észlelése" fejezet, amelyben a tempó, a dallam és a 
hangsúlyészlelés jelenségeit veszi vizsgálat alá. 

A könyv utolsó nagy fejezete: "A beszédészlelés fejlődése az 
anyanyelv-elsajátítás folyamatában". Itt nyújtja a legtöbb tanul
ságot a gyermekintézményekben dolgozó pedagógusoknak, óvónőknek, 
tanítóknak, logopédusoknak, pszichiátereknek. De sokat tanulhat
nak az itteniekből az idegen nyelvet oktató pedagógusok is, 
hiszen e téren hasonló zavarok jelenhetnek meg egy új artikuláci
ós bázis elsajátításakor. 

A dialektológiában gyakran elmondjuk: a nyelv valódi élete, 
változása, alakulása az élő beszédben zajlik, még ha egyre széle
sebb társadalmi rétegekre van is hatással az írásos forma, 
terjesztve a betűejtés jelenségeit. Gósy Mária könyve jó figyel
meztetés rá, hogy régebben megmagyarázhatatlannak vélt változá-
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sok, szinkron változat-keletkezések, vagy akár történeti hang
változások mögött a korábbiaknál nagyobb figyelemmel kell len
nünk a beszélés és beszédészlelés sajátosságaira. 

* * * 

A sorozat harmadik kötetét BALOGH LAJos és KONTRA MiKLós 
szerkesztette "Élőnyelvi tanulmányok" címmel. Az alcímből 
megtudhatjuk, benne "Az MTA Nyelvtudományi Intézetében 1988. ok
tóber 5-6-án rendezett élőnyelvi tanácskozás előadásai" találha
tók. 

A kötet szerkesztői előszavából megtudjuk, hogy a rendezvény 
vendégei voltak az újvidéki Magyar Nyelv, Irodalom és Hungaroló
giai Kutatások Intézetének munkatársai is. A munka szerkezeti 
tagolásáról a szerkesztők így írnak: "A szerkesztés során négy 
tematikai csoportot alakítottunk ki. Az I. csoportba a Budapesti 
szociolingvisztikai interjú (rövidítve: BUSZI) című magnetofonos 
vizsgálat és a hátteréül szolgáló országos szociolingvisztikai 
adatfelvétel kezdeti eredményeiről tájékoztató írások kerültek. A 
II. csoportban az MTA Nyelvtudományi Intézete által kezdeménye
zett és az OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alap) által támoga
tott regionális köznyelvi kutatások eddigi eredményeiből mutatunk 
be néhány tanulmányt. (Mivel tematikailag ide tartozik, itt ol
vasható Végh József előadása is.) A III. csoport a jugoszláviai 
magyar köznyelvi kutatásokról szóló előadásokat tartalmazza. Vé
gül a IV. csoportba azokat az írásokat soroltuk, amelyek csak 
marginálisan kapcsolódnak az élőnyelvi OTKA budapesti és regioná
lis köznyelvi ágához, illetőleg az újvidéki kutatásokhoz." 

Az I. témakör bevezető tanulmánya KONTRA MiKLÓstól való: "A 
budapesti köznyelvi vizsgálatokról" címmel. Benne visszautal a 
sorozat első, fentebb ismertetett kötetére, majd felvázolja a 
munkálatok fejlődését. Lényeges haladás a nyelvi mintavételben 
érvényesülő szociológiai módszer kiterjesztése, tömegesedése, 
illetőleg a kiválasztott adatközlők egész társadalmat reprezentá
ló szempontjainak érvényesítése. 

A következő két tanulmány a gyakorlati nyelvművelés terüle
téről régóta ismert problémát tesz tárgyává szociolingvisztikai 
adatfelvételek statisztikai értékelése alapján. Az egyik: HORVÁTH 
VERA - REMÉNYI ANDREA ÁGNES: "Az ikes ragozásról", másik: LACZKÓ 
MÁRIA: "Az igék feltételes mód egyes szám első személyű alakjának 
(án tudnák/tudnák) használata különböző társadalmi csoportokban". 

Az ikes ragozást vizsgáló tesztlapokból 50 adatközlő adata
it dolgozták fel a szerzők: 10 tanárét, 10 egyetemistáét, 10 el
adóét, 10 munkásét és 10 szakmunkástanulóét. Érdekes mellékoldala 
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