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„Transcription is an enormously 
lengthy business, and in itself 
cuts down the amount of data 
that can reasonably be analysed." 

Michael Stubbs: Discourse Analysis, 
222. oldal. 

A magnetofon a nyelvészeknek olyan eszközi jelentett, amely lehetővé 
tette a beszédnek a korábbinál sokkal alaposabb vizsgálatát. A magnetofon 
előtti időkben a nyelvészeti kutatás mindenekelőtt az írott nyelvre összpon-
tosult - a beszélt nyelvnek még a magyarénál jóval gazdagabb nyelvészeti 
irodalommal rendelkező angol esetében sincs ma sem részletes leírása. 
Magnetofonnal rögzített nagyobb korpuszok elemzése csak az utóbbi két 
évtizedben kezdődött el s a munkál még számtalan gyakorlati és elméleti 
probléma megoldatlansága nehezíti. J. Svartvik és R. Quirk 1980-ban közzé-
tett jó 850 nyomtatott lapnyi angol beszélt szövegel s korpuszuk számítógép 
mágnesszalagján is hozzáférhető. A nyomtatott változat normális helyesírá-
sú, időnként fonetikai jelekel is alkalmaz, jelöli az intonációt, a szüneteket 
és az átfedéseket, vagyis azt, ha két vagy több beszélő egyszerre beszél. A 
hatalmas befektetett munka ellenére azonban a London-Lund corpusból 
közölt rész egyelőre csak igen korlátozott mértékben használható. Nyelvtani 

' Ez a cikk eredeti formájában 1984-ben készült, amerikai magyar hangfelvételeim leírása 
és ellenőrzése után, de számítógépre vitele előtt. Az itt bemutatott lejegyzési rendszer kialakítá-
sában nyújtott segítségéért köszönetet mondok Papp Ferencnek, egykori debreceni tanáromnak, 
később kollégámnak. A számítógéprevitelkor szükségessé vált módosításokat Fejezetek a South 
Bend-i magyar nyelvhasználatból című megjelenés alatt álló könyvemben találja az olvasó. 
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elemzésére ugyanis mindaddig csak „kézzel" nyílik mód (vagyis a teljes anyag 
átnézése és kicédulázása útján), amíg a korpusz nincs grammatikai indexek-
kel fölszerelve. (Az 1 millió szövegszót tartalmazó, írott nyelvi, amerikai 
Brown corpus nyelvtani indexekkel való felszerelése és így számítógépes 
szintaktikai elemzésre való előkészítése előrébb tart, mint a London-Lund 
corpusé, vö. Francis 1980.) Svartvik és Quirk korpuszával kapcsolatban a 
másik fontos kifogás az volt, hogy használója nem juthat hozzá az eredeti 
hangfelvételekhez (mivel azok titokban készültek), s így kénytelen-kelletlen 
be kell érnie a leírók által adott nyomtatott anyaggal. Nincs tehát mód arra, 
hogy a kutatók meggyőződhessenek a leírások helyességéről s nincs mód 
arra sem, hogy a leírók módszerbeli vagy ténybeli tévedéseit korrigálhassák 
(vö. Owen 1982). 

A beszédet tartalmazó hangszalagok leírása számos problémát rejt magá-
ban. Spontán beszéd visszahallgatásakor az ember „többnyire még azt sem 
tudja eldönteni, meddig tart egy mondat" - írta Imre Samu 1972-ben (Imre 
1976:45). Nyilvánvaló, hogy nagyobb korpuszok leírása nem történhet fone-
tikai részletekbe menő módon - erre egyszerűen nincs ideje a nyelvésznek. 
„Ötpercnyi spontán beszéd átírása - írja Michael Stubbs (1983:42) - egy 
óránál is tovább tarthat, ha jó a felvétel, s lényegesen tovább, ha rossz." 

E vázlatosnak is alig nevezhető bevezető után nézzük meg röviden az 
első nagyobb, magyar beszédet tartalmazó korpusz útját a magnetofontól a 
számítógépig. A szóbanforgó korpusz körülbelül 80 órányi amerikai magyar 
beszédet tartalmaz, melyet 1980 és 1981 nyarán kilenc héten át vettem fel, 
körülbelül 50 adatközlőtől. A felvételek magyar nyelvi interjúkat (vö. Kont-
ra 1984-85) és nyelvhasználati interjúkat (vö. Nehler 1981) tartalmaznak. 

A hangszalagok leírása két és fél évet vett igénybe, s 1984 decemberére 
fejeződött be. Az eredmény kb. 3200 gépírt lap. Minden egyes lapon 
jobboldalt van az interjú szövege, s baloldalt kommentárok olvashatók. 
Mutatóba íme az SB-128 jelű kazetta B oldalának egy részlete. Baloldalt a 
háromjegyű számok locus-jelölések, azt mutatják, hogy a kérdéses rész a 
kazettán a SANYO M2502U típusú kazettás magnetofon mely számlálóállá-
sánál található. A jelek magyarázatát alább adom meg. 

SB-128, B oldal 

accident 
Danny 
vö.: the first war 

első Wtágháború 

032 

Tót Dani. Nagy gazdag ember kint 
Z-ban. Özvegyember ez is. Felesé-
ge=U ekszedentbe meghalt. Az inne 
Z. Ez Parrag... Mhm, mast akartam 
megmon... a meg a = U Deni, Tó t=U 
Deni. Az itt született gyerek, de ott-
hon vót, a ha... = L zelső háború 
után gyütt vissza az Ameri... Ameri-
ka... 

A Igen? És a háborúban otthon har-
colt? 
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C Ne... nem akkor... 
A Nem volt katona otthon? 
C Nem. Akkor még gyerek vo... Az 

aptya halt a háborúba meg. Itt szü-
lettek ketten. Másik Sándor. Aztán 
zaptyuk halt meg, azt vütték el. 

A Na azt hogy tetszett Magyarorszá-
gon, tessék mondani? 

Nagyon finom volt, 038 C Nagyon=S finom. Nagyon haliad a 
vagy: Nagyon tetszett magyar nemzet. Azt mondták azok a 
vö.: Very fine népek: „Antal, ha akkor illen világ 

lett vóna, nem menté vón Ameriká-
ba". 

A leírás a következő módon történt: 

a) a szalagot többszöri meghallgatás után, a kidolgozott leírási elveknek 
(ld. lentebb) megfelelően egy munkatársam leírta kézzel, 

b) a kéziratot összevetettem a felvétellel, s a szükséges javításokat 
beírtam a kéziratba, 

c) a javított kéziratot legépelték, 
d) a gépiratot összevetettem a javított kézirattal, s kijavítottam ceruzá-

val, 
e) a gépirat javítását a gépírónő végezte el. 
A fenti a) fázis átlagosan nyolc órát igényelt egy egyórás felvétel esetén. 

A gépirat - miként az illusztrációból is látható — a köznyelvi helyesíráshoz 
közeli formát mutat: bizonyos eltérésekkel Balogh Lajos 1974-ben közölt 
szabályzatát követi. A Balogh-féle szabályzattól való eltérések főleg abból 
adódnak, hogy amerikai magyar szöveget írtunk le, azzal a céllal, hogy annak 
a hazai magyartól elütő vonásait elemezzük majd, a számítógép segítségét is 
igénybevéve. Ezért a leíráskor számos jelenséget bekódoltunk a szövegbe, pl. 
a hazai magyartól eltérő szórendet, igeidő-használatot, intonációt, szóhasz-
nálatot stb. A következő átírási szabályzatot használtuk: 

1) Minden megszólalás külön sorban kezdődik. Az egyes beszélőket a 
sor elején nagybetűk azonosítják. Az A beszélő mindig K.M., az 
adatközlőket C, D, E stb. betűk jelölik. 

2) Az interjúkészítő szavai sztenderd magyar, ill. angol helyesírással 
vannak írva. Az adatközlő(k) szövege a sztenderdtől kissé eltérő, de 
pontosan specifikált helyesírással van írva. 

3) A magyar adatközlők szövegét Balogh (1974) alapján írtuk át. 
4) A szövegben = i / jelet írunk az amerikai magyar szónak ítélt szavak 

elé, pl.: dógoztunk a=U farmán. 
5) =M a jele azoknak a magyar tájszavaknak, melyek nincsenek benne 

az ÉKsz.-ban, de megtalálhatók a Szinnyei-féle Magyar Tájszótárban, 
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az Új Magyar Tájszótárban vagy Kiss Jenő Mihályi Tájszótárában. Pl.: 
-Mvindöl, =M langaló. 

6) A sztenderd magyartól eltérő szóhangsúlyt a hangsúlyos magánhangzó 
után írt 2 jelöli, pl.: Ame2rika, az eltérő mondathangsúlyt pedig 3 
jelöli, pl.: A pénz ne3m pro3blema. 

7) A beszédszünet jele P, két betűköz között. Pl.: Há most má P 
tizenegyéves lesz most. Ha egy szón belül van szünet (pl. mert a 
beszélő keresi a megfelelő ragot), akkor azt kötőjel jelzi, pl.: ökör-től. 

8) Az elkezdett, de be nem fejezett mondatot s az elrontott, majd újra 
kimondott szavakat ... fejezi be. Példák: De én úgy gondolom. hog>'...\ 
Mondjuk a cso... fának a csomója. Ugyanígy jelöljük, ha a mondat 
befejezett egész ugyan, de intonációja befejezetlenséget mutat. 

9) A kódváltás (nyelvváltás) jele /:xxx:/, pl. Akkor dógoztunk P ó /:maybe:/ 
két-három napig; Én is dogoztam a /:Stuaebaker:/-nál. 

10) A kéziratban (de nem a gépiratbani) e-vel van jelölve az, amit a 
levélíró zárt é'-nek ítélt. Jelöljük a nyelvjárásinak ítélhető hangeltéré-
seket, pl.: dúgoztam, oan, valamint az / kiesését (vót, főd). A köznyelv-
ben /y-nal írt j hangot j betű jelöli, pl.: jó heje vót. 

11) A köznyelvben rövid, de nyelvjárásban hosszú magánhangzót 
kettőzött betű jelöli, pl.: aara (=arra), neveenyi (^nevelni). 

12) Z a jele a lejegyző állal nem értett szónak, pl.: Aztán az P toll Z 
belement. Toldalékra is használjuk a Z jelet, pl.: l:model change:l-Z 
(itt a toldalék nem érthető), és szótőre is, pl.: Z-álni köll (itt csak a 
toldalék érthető). 

13) Két ferde vonal között van az olyan szövegrész, melyet a lejegyző nem 
értett tisztán, de feltételezi, hogy ezt hallotta, pl.: /.-South Bend:/-be 
vannak ezlekl az ötvenegyesek. 

14) A szó után betűközzel következő Ö azt jelzi, hogy a szó „nyögésbe 
fullad", pl.: meg Ö P kolbászt. 

15) A szó után két ferde vonal közölt a ? azt jelzi, hogy a kontextusba 
nem illő szó hallható a szalagon, p l : Van egy kis kohóm j?j is -
mondja az adatközlő amikor baromfiállományát írja le-

lő) A szövegben néhol kontextuális megjegyzések is vannak, ezek két :/: 
jel között találhatók, pl.: Nem bánom, próbáljuk akármejiket. :/:ne-
vet:/: 

17) Bizonyos helyeken a szöveget értelmezzük, illetve egy szövegrész után 
megadjuk a sztenderdbeli megfelelőt is, pl.: 

honnan tudjam, honnan Én kezelek egy autót, de magyarul 
tudnám =S hogy tudom én, hogy azok 

micsodák? 
Az ilyen esetekben a szövegben van valamilyen prefixum, pl. =S, azaz 
szintaktikai furcsaság. A gépiratban a bal oldalon a megfelelő sorban 
van feltüntetve az értelmezés. 

18) =S a jele a szintaktikai furcsaságoknak, ld. a 17) alatti példát. 
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19) =R a jele a szórendi furcsaságoknak, pl.: Mink=R laktunk Écs. 
(„Mink Écsen laktunk" lenne a sztenderd szórend.) 

20) = G a jele a grammatikai furcsaságoknak, pl.: Mink laktunk=G Écs 
(„Écsen" lenne jó a sztenderdben.) 

21) -L a jele a lexikai furcsaságoknak, pl.: Hatvannégybe, akkor L 
lezártunk. („Bezárták a gyárat" lenne jó.) 

22) —N a jele a névelő-problémáknak, pl.: Mer=N családja nem tudja 
olvasni („Mert a családja" lenne jó.) 

23) = / a jele az intonációs furcsaságoknak. 
24) =K a jele a kiejtési furcsaságoknak, pl.: Nekem=K vold egy pár 

disznóm; Ugy=K érdve. 
25) =TE a jele az igeidő-problémáknak, pl.: 

A Szokott magyar könyvet olvasni? 
C Igen, de az elmúlt huszonöt évben nem —TE olvastam 

semmit. 
26) =T a jele a tükörfordításoknak, pl.: Akkó letettek. (Azt jelenti, hogy: 

elbocsátottak.) Baloldalt fel van tüntetve az az angol kifejezés, 
amelyből ez a tükörfordítás született, tehát: put down. 

27) =H a jele a magánhangzó-illeszkedéssel kapcsolatos problémáknak, 
pl.: =H síolni, =H /:South Bend:/-ba. 

28) =F a jele a félreértéseknek, vagyis annak, hogy az interjú résztvevői 
valahol félreértik egymást, ld. például a 25) alatti kérdésre adott 
feleletet. 

29) Ha több prefixum követi egymást, pl. =L és =T, akkor a jelek 
betűrendben követik egymást. 

30) A baloldali magyarázatokat megkapják a 17)-21), 25), 26) és 28) 
pontokban említett jelenségek is. 

Az amerikai magyar korpusz számítógépre vitele 1985 januárjában 
kezdődött el, és az év végére be is fejeződött az MTA SZTAK1 IBM 3031-es 
gépén. Ezt a munkát magam végeztem, aminek előnye és hátránya egyaránt 
van. Előnye az, hogy az adatrögzítéskor alkalmam volt a gépiratban óhatat-
lanul előforduló hibák javítására s arra is, hogy a kompjúterre vitt alapválto-
zatot újból összevessem a hangfelvétellel s a korábbi elemzési hibákat -
azokat, melyeket a leírás b) fázisában nem vettem észre - korrigáljam. így a 
gépre újból ellenőrzött anyag került. Kétségtelenül hátránya volt ennek a 
„munkaszervezésnek" azonban az, hogy magam túl sokat dolgoztam a kor-
pusszal, így nem volt módon „eltávolodni" tőle. Ha akár az adatrögzítést, 
akár az újbóli ellenőrzést más kvalifikált szakember végezhette volna, az 
anyag megbízhatóbb lenne. 

Nyilvánvaló, hogy egy 80 órás, jó 3000 gépelt lapnyi korpuszt bármely 
szempontból vizsgálunk is, ha megközelítőleg teljes korpuszvizsgálatot kívá-
nunk végzeni, elengedhetetlen, hogy a kívánt adatokat - pl. az összes 
tükörfordítást vagy a sztenderd magyartól eltérő igeidőhasználatot - számí-
tógép rendezze, illetve keresse ki a korpuszból. Az adatrögzítés nem kis 
munkája után ugyanis a gép az embernél összehasonlíthatatlanul gyorsabban 
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és minden esetben locus-jelöléssel bocsátja rendelkezésre a kért adatokat. 
Ezekei azián megint csak zömmel emberi munkával kell elemezni, így 
azonban megvan a lehetősége annak, bog)' a nyelvész ne ad hoc módon 
szemelgetett adatokat elemezzen impresszionisztikusan, hanem az adod 
korpuszt kimerítően vizsgálja meg szempontjai szerint. És ez talán nem kis 
előrelépés. 
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