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Reményi Andrea Ágnes 

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest 

Közlésre elfogadva: 1989. okt. 7-én 

A Budapesti szociolingvisztikai interjú (BUSZI) második változata ötven, öt 
foglalkozási csoportba tartozó felnőtt budapesti beszélővel 1987-88-ban készí-
tett 2-2,5 órás magnetofonos interjút tartalmaz. Az interjúk kódolása és 
transzkripciója most folyik a Nyelvtudományi Intézet élőnyelvi csoportjában. 

Az interjú a következő részekből áll:1 

1. Az interjú „megfejelését" és az adatközlő (a továbbiakban: AK) 
tájékoztatását 10-15 percnyi irányított beszélgetés2 követi, melynek 
során a terepmunkás (a továbbiakban: TM) igyekszik minél több, 
szociológiai-szociolingvisztikai szempontból releváns információt 
megtudni az AK-ről. 

2. Ezt követik a tesztfeladatok: mondatkiegészítés megadott szótári 
alakkal, ill. anélkül; minimális párok felolvastatása; szócsoportok 
felolvastatása; kérdezőmondatok (a nyelvatlaszokból ismert módsze-
rekkel); „riporter"-teszt; hallás után szópárok megkülönböztetése 
(„Azonos vagy különböző?"), ill. ítéletalkotás („Melyik a helyes?", 
„Ön hogyan szokta ejteni?"), egy második magnetofon segítségével; 
hét, 2-10 mondat hosszúságú szöveg normál tempójú, majd gyors 
felolvastatása (a magasabb iskolázottságúak egy nyolcadik szövegel is 
felolvastak, de csak normál tempóban); szódefiníció kiválasztása; egy 
ismeretlen tárgy megnevezése. 

3. A teszteket legalább 30 percnyi, modulokra épülő (ld. Labov 1988:27) 
irányított beszélgetés követi. A kötelező témákon (nyelvi-nyelvhasz-

!AZ interjút Kassai Ilona, Balogh Lajos, Szende Tamás, Wacha Imre és mások javaslatai, 
valamint a próbainterjúk (BUSZI-1) alapján Kontra Miklós állította össze. 

2A definíciót ld. Kontra Miklós: „Rövid beszámoló a budapesti köznyelvi kutatásokról" 
című, a jelen kötetben megjelent tanulmányában. 
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nálati kérdések; az AK cigányokról alkotott véleménye; félelem-halál -
veszedelem) kívül a TM ajánlott és szabadon választott témákról 
beszélteti az AK-t az ún. modulháló alkalmazásával (Labov 1988:28), 
tehát lehetőleg durva témaváltások nélkül. Természetesen a beszélge-
tés-modulok a lesztek közé is beépíthetők, bár a TM-ok nemigen 
alkalmazták ezt a módszert. 

A vizsgálat célja az interjúk alapján a budapesti nyelvhasználat minél 
teljesebb, nagy terjedelmű adatbázison alapuló leírása. Nyelvhasználati rep-
rezentativitásra a BUSZI két okból nem törekedhet: 

1. Nem tudjuk, milyen mennyiségű adat reprezentálná a teljes nyelvhasz-
nálatot, de azt tudjuk, hogy egy-egy összetettebb nyelvi jelenség teljes körű 
vizsgálatához „a releváns adatok százait-ezreit kellene egy-egy adatközlőtől 
felvennünk - és persze változatos kommunikatív helyzetekben" (Kontra 
1 9 S 7 : 3 ) . Gondoljunk csak arra a nézetre, mely szerint már nincs rend-
szerszerű ikes ragozás, csak egyes ikes igék vannak (s ezzel a NyKk (1:1013) 
és Horváth Verával készített tanulmányunk (megj. alatt) is egyetért), tehát, 
hogy az egyes ikes igéknél eltérő azon igealakok köre, melyeket valóban 
ikesen ragozunk. Hány ikes igét kellene változatos teszthelyzetekben, ill. 
minden egyes ikesen ragozható alakban tesztelnünk ahhoz, hogy teljes képet 
kapjunk? Ugyanilyen nehéz helyzetben lennénk, ha azt vizsgálnánk, hogy 
mely lexémákban, ill. morfémákban eshet ki az l hang posztvokális helyzet-
ben, és milyen stílusrétegekben. Az egy ülésben levezetett interjú annak is 
határi szab, hogy összesen hány nyelvi változót vizsgálhatunk. 

2. Nem tudjuk tehát, hogy milyen mennyiségű adat reprezentálná a teljes 
nyelvhasználatot, de azt sejtjük, hogy egy idegen TM-sal való beszélgetés, 
tehát az interjúhelyzet, minőségileg leszűkíti, nem reprezentálja az AK 
minden stílusrétegét. Nem egy példa volt már arra a TM-ok elbeszélése 
szerint, hogy az interjú közben a normatív változatot használó AK a 
mikrofon kikapcsolása után elkezdett suksükölni. És azzal is tisztában kell 
lennünk, hogy az AK még ekkor sem alapnyelvét, legfesztelenebb stílusát 
használta a TM-sal szemben, tehát nem azt a stílusréteget, amellyel például 
a gyerekét leküldi a közértbe. 

A BUSZI nyelvhasználati reprezentativitásra nem törekedhet, ugyanak-
kor szociológiai reprezentativitásra igen; a most ismertetett, kvótamínián 
alapuló második változat nem törekszik erre, a 200 fős véletlen rétegzett 
mintán alapuló harmadik változat azonban ilyen igénnyel lép fel. 

Nézzük tehát azokat a nyelvi változókat, melyek vizsgálatára - ha a feni 
említett korlátozásokkal is - vállalkozik kutatócsoportunk! 

Az 1. táblázatban a vízszintes fejléc a már ismertetett teszteket, a 
függőleges fejléc az egész interjún végigvonuló nyelvi változókat tartalmaz-
za.-*1 A számok azt mutatják, hogy az adott nyelvi változó hányszor fordul elő 
az egyes tesztekben. A láblázat jobb szélső oszlopa az irányított beszélgetés-
ben előforduló változók kódolásáról közöl információt. 

"Vizsgáljuk ezenkívül a jöttök-jösztök, sc-sem, ami-amely váltakozást, a természetesen, liogi' 
típusú szerkezctvegyiilést, az igealak alanyi vagy tárgyas ragozását birtokos szeinélyragos tárgy 
mellett, az egyes szám 2. személyű felszólító módú igealak rövid vagy hosszú használatát, a 
toldalék hangrendjét vegyes hangrendű szavakban, az -e kérdőszócska helyét, az e-ö váltakozást 
(az utóbbi kettőt az irányított beszélgetés lejegyzésekor is kódoljuk), stb. 
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408 REMÉNYI ANDREA ÁGNES 

Példák a táblázatban előforduló egyes nyelvi változókra: 
1. affrikálódás: szón belül, szóhatáron, ellentéti hangsúly esetén (hatszo-

ros órabér, hat szoros csavar, Hat csavart bárki meglazít, még hat szoros 
csavart is) 

2. ha két érdes mássalhangzó (s/zs, sz/z, cs/dzs, c/dz) áll egymás mellett, 
az első a képzés helye szerint hasonulhat a másodikhoz (kis szoba 
kisszoba, Rácz család ráccsalád). 

3. palatális asszimiláció, ennek elmaradása, ill. betűejtés (adja, atyja). 
4. hangkiesés - jelentéselkülönítés (lombtalanít/lomtalanít, bontsd fel 

azt/bonts fel valamit). A tesztkészítő hipotézise az volt, hogy a legfor-
málisabb teszthelyzetben (minimális párok) nem lesz hangkiesés, 
fesztelenebb teszthelyzetben (kérdezőmondatok) viszont a jelen-
téselkülönítő hang kiesik. 

5. r/d-kiesés; ide soroltam a bólingat/tekinget, ill. a bólintgat/tekintget 
változatok elterjedtségének vizsgálatát is. 

6. zárt é; a azt jelöli, hogy az adott tesztben előfordul-e legalább egy 
olyan lexéma, melyben az e betű hangzó beszédben zárt é'-ként 
realizálódhat. 

7. idegen szavak alakváltozatai (software, grapefruit, juice, nejlon, stressz); 
rövid-hosszú mássalhangzóváltozatok (konkurál, ventilátor, klozet); 
stigmatizált alakban is használt idegen szavak (injekció, Sopianae, 
röntgen, Victor Hugó). 

8. ingadozó magánhangzó-hosszúság (bölcsőde, óvoda, körút, posta); az 
íráskép hatása a kiejtésre felolvasás közben (Hí, u/ú, ü/ű, pl. állít/állit, 
hosszúszőrű/hosszúszőrű. Ez utóbbi jelenséget Kassai Ilona (1989) 
vizsgálta nemrég. 

9. Mind a hangtanhoz, mind az alaktanhoz besorolható az inesszívuszi 
funkciójú bafbe rag használatának vizsgálata (pl. Ebbe a szobába 
állandóan hideg van). E jelenség hiperkorrekcióját is vizsgáljuk (pl. 
Képzeld, megyek az iskolába(n), és útközben meglátom, hogy ég az 
épület). E témával Horváth Vera jelen kötetben megjelent tanul-
mánya foglalkozik. 

10. a /-végű igék tárgyas kijelentő alakjának változatai (felgyújtja/felgyújt-
sa, felakasztja/felakassza), és felszólító alakjának hiperkorrekciója 
(Azt akarom, hogy ő nyissa/nyitja ki az ajtót). 

11. az igék feltételes módú, egyes szám 1. személyű alakváltozatai (Ha a 
szüleim akarnák, tudnék/tudnák én jobban is dolgozni.) Erről ld. Lacz-
kó Mária (megj. alatt) cikkét. 

12. Néhány ikesen is ragozható ige alakváltozatai (Virágozzék/virágozzon 
a ... tanári munka!), ill. egy nem ikes ige esetleges ikes ragozása 
(Versenyúszó vagyok, naponta kétszer edzek/edzem). (E témáról ld. 
Horváth-Reményi (megj. alatt)) 

A lejegyzéshez és kódoláshoz lábpedállal irányítható Sony BM-80 típusú 
lejegyző-magnetofonokat használunk, az eredményeket papír és ceruza hasz-
nálata nélkül rögtön IBM kompatibilis XT számítógépbe írjuk. Más-más 
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módszerrel rögzítjük a teszteredményeket és az irányított beszélgetést. A 
tesztek közben elhangzó, nem a feladathoz kapcsolódó megjegyzéseket is 
folyamatos beszédként kódoljuk, a tesztfeladatok eredményei közül azonban 
csak a kitüntetett változatok variánsait rögzítjük. 

Váradi Tamás készített könnyen kezelhető számítógépes programot 
dBASE III+ adatbáziskezelő rendszerre. A gép bekapcsolásakor ki kell 
választanunk, hogy folyamatos beszédet vagy tesztet akarunk-e kódolni. Ha 
ez utóbbit választjuk, beírjuk az AK azonosító számát, és hozzá is kezdhe-
tünk a munkához. Mivel a tesztek, és azon belül a kérdések sorrendje 
kötött, a program egymás után kérdez rá arra, hogy az AK a sorban 
következő változó melyik alakját használta. Minden képernyőkép egy vagy 
két változót vizsgál (ld. 1. ábra). 

A képernyő felső részén a tesztmondat látható. Alatta a program felkí-
nálja az adott változő(k) lehetséges alakjait, így a kódolónak nincs más 
dolga, mint hogy az elhangzott alak számát kiválasztva a válasz nevű mezőbe 
beírja. Az 1. ábrán látható képernyőkép egyszerre két változót vizsgál: a 
-banf-ben inesszívuszi rag -ban/-ben-ként vagy -bal-be-ként realizálódhat, a 
vegyes hangrendű farmer toldalékának magánhangzója akár magas, akár 
mély hangrendű lehet. Jelen esetben a következő mondat hangzott el: Ebben 

iioaositó s:ái:B666 kártyaszáx: 17/81 száalálóállás:la3228 

A teszteredmények kódolása 

Ebbec 3 jól nézei ki. 

3 farítrbec 
< farterbe 
5 farurban 
£ tanerba 

válasz: 5 •egjegyiés: n Folytatjuk? i 

í . ábra 
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a farmerBAN jól nézel ki A megjegyzés-rovatba az AK hezitálása, önjavítása, 
rövidebb kommentárja kerülhet. Ha a kódolási folytatni akarjuk, a program 
a következő képernyőképre „lapoz", ahol a következő változóra, a jól szóban 
meglevő vagy kieső /-re kérdez rá. 

A számítógép takarékos, az itt látható képernyőképet nem ugyanott 
tárolja, mint a begépelt eredményeket. A válaszmezőbe írt számot és a 
megjegyzést az AK és a kártya azonosító számával máshova küldi. A 2. 
táblázatban látható, hogyan jegyzi meg a számítógép a teszteredményeket. 
Itt egy-egy sor egy bizonyos változóra adott választ jelent. A második 
rekordsor tárolja az 1. ábrába beírt válaszokat. 

d # ADAT- KÁRTYA- SZÁM- V.LEJ V.ELl V.EL2 VANMEG 
KÖZLŐ SZÁM LÁLÓ 

1 B7606 1701 la3217 2 2 I 
o /J B7606 1701 5 5 
3 B7606 1802 0 0 1 
4 B7606 1903 2 0 I 
5 B7606 2004 1 1 
6 B7606 2105 1 1 
7 B7606 2206 1 1 
8 B7606 2307 n t* 
9 B7606 2408 2 

10 B7606 2509 o 2 I 
11 B7606 2509 4 3 I 
12 B7606 2610 1 1 
13 B7606 2610 3 3 
14 B7606 2711 2 2 
15 B7606 2812 1 1 
16 B7606 2812 4 4 
17 B7606 2913 1 1 
18 B7606 3014 2 1 I 
19 B7606 3014 5 5 
20 B7606 3014 8 8 
21 B7606 3115 1 

2. táblázat 

A teszteredmények elemzése 

így kódoljuk az ötven AK minden egyes változóra adott válaszát. Az 1. 
táblázatból kiszámítható, hogy ez AK-nként körülbelül 500 adatot jelent. 
Ennek a 25 000 adatnak a gyors feldolgozása csak számítógéppel lehetséges. 
A számítógépes adatbáziskezelők, így az általunk használt dBASE-rendszer 
is éppen erre a célra készült, így a nyelvész-felhasználónak csak annyi a 
dolga, hogy az általa vizsgált nyelvi változóval kapcsolatban kérdéseket 
tegyen fel a számítógépnek. 

12 
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Az inesszívuszi funkciójú illativuszi rag (46 adat AK-nként) példájával 
szeretném megvilágítani, hogy e jelenség nyelvi és tárasdalmi disztribúciójá-
nak milyen összefüggéseire kérdezhetünk rá a számítógép segítségével: 

1. Mely AK-k és hányan használták a -bal-be ragot inesszívuszi funkció-
ban a tesztek során? Volt-e olyan AK, aki minden esetben vagy 
gyakrabban az egyik vagy a másik változatot választotta? Összefügg-e 
ez az AK nemével, korával, társadalmi hovatartozásával, iskolázottsá-
gával? 

2. Ugyanez a kérdés feltehető az egyes tesztekre lebontva is: az AK-k 
milyen arányban használták a két variánst a minimális párok, a 
szócsoportok, a mondatkiegészítések és a felolvasott szövegek (s az 
utóbbin belül a lassú és a gyors felolvasás) során? Vagyis összefügg-e 
ez a változó a stílussal, a beszélőknek saját beszédüket kísérő figyel-
mük nagyságával? 

3. Befolyásolja-e a fonetikai kontextus a két variáns közötti választást? 
4. Befolyásolja-e a tesztszót megelőző mutató névmás toldalékolása a 

tesztszó toldalékválasztását? Melyik megoldás lesz gyakoribb: Abban 
a szobában/Abba a szobába/Abban a szobába/Abba a szobában állan-
dóan hideg van. ? 

5. Mennyiben függ össze az egyes AK-k hiperkorrekciója (elvitte az 
antikváriumban) és a két változat közti választás? Összefügg-e a 
hiperkorrekció az AK nemével vagy iskolázottságával? 

6. Összefügg-e ez más változók variánsainak választásával? Például az az 
AK, aki mindig az írott normának megfelelő -banl-ben alakot választ-
ja, gyakrabban fog-e ikesen ragozni minden igemódban? 

7. E változó hiperkorrekciója összefügg-e más változók hiperkorrekció-
jával? 

A vizsgálható kérdések továbbsorolása helyett hadd hívjam fel a figyel-
met arra, hogy a tesztekből nyert adatok összevethetők a más stílusréteget 
képviselő irányított beszélgetésből nyert adatokkal is. Az így kapott struktu-
rált adatbázison számítógépes statisztikai vizsgálatokat végzünk. 

Az irányított beszélgetés lejegyzése és kódolása 

A fent ismertetett teszteket leszámítva mindent szó szerint leírunk, ami 
az interjúban elhangzik. A következő szabályokat alkalmazzuk: 

1. A szöveget szó szerint, javítások nélkül írjuk le. 
2. A fonetikai hűségre és precízióra való törekvést elvetettük, nemcsak 

munkaigényessége miatt, hanem azért is, mert így elvesztenénk azt az 
előnyt, melyet a helyesírás szerinti lejegyzés összevethetősége nyújt a 
morfológiai, szintaktikai, lexika: stb. elemzés szintjén: a fonetikailag 
különbözőképpen realizálódó változatok betűsorai (pl. nyúlkál nyúl-
kál/nyúkát/nyiíká) a fonetikai átírás során számítógépes szempontból 
„elvesztenék egymást", egymáshoz és a szöveg egészéhez képest nem 
lennének elemezhetők. Ugyanakkor maga a szöveg is nehezebben 
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412 REMÉNYI ANDREA ÁGNES 

lenne olvasható. Ha azonban a helyesírás szerinti transzkripcióban 
speciális jelek közé tett kódokkal jelöljük meg a vizsgálat szempontjá-
ból kitüntetett változatokat, a szöveg olvasható lesz, a vizsgált válto-
zók realizációjának fonetikai hűségét megtartjuk, és a szöveg is 
elemezhető, akár a morfémák-lexémák, akár a változók szintjén. 

3. A helyesírási alaknak megfelelően normalizáljuk az időtartamvarián-
sokat, pl. magánhangzó- és mássalhangzórövidülés (kivéve ovoda, 
bölcsőde, kőrút, posta, uti és származékaik), mássalhangzónyúlás (kivé-
ve a variánsan hosszan ejtett ss: természetessen). Jelöljük viszont a 
magánhangzók pótlónyúlását. A szövegben nem jelöljük a zárt é'-zést, 
az alveopalatális laterális ly használatát és más nyelvjárási jelensége-
ket (kivéve az z'-zést); ha az AK él ezekkel a változatokkal, azt az AK 
általános jellemzésénél, az adatállomány elején megjegyzésként jelöl-
jük. Az e-ö változatokat szöveghűen jelöljük. Az idegen szavakat a 
kiejtésnek megfelelően írjuk át, és ha a helyesírási alak ettől eltér, 
kódjelek között magyarázzuk. Néhány gyakran lerövidülő kifejezést is 
a kiejtésnek megfelelően írunk át (pl. mit tom én, asszem, szal/szoval). 

4. A nyelvbotlásokat a kiejtésnek megfelelően írjuk át, kódjellel látjuk 
el, és amennyiben az AK nem javít, kódjelek között magyarázzuk. 
Minden más hibát is (pl. egyeztetési hibák) szöveghűen írunk át. 

5. Az intonációt, tehát a dallamot és a mondathangsúlyt egyelőre nem 
jelöljük, az akusztikai jelkimaradásban realizálódó szünetet azonban 
igen. Jelöljük a „hangos" hezitációs szünetet is. 

6. A szöveget a magyar helyesírás szabályai szerinti központozással 
tagoljuk és tesszük olvashatóbbá. 

Az 1. táblázatból leolvasható a kódolt változók köre. Ezenkívül kódjelet 
kap még a hiányzó, de a köznyelvi normában kötelező névelő ( < a ( f > ) , 
valamint a nem illeszkedő rag (pl. gyíknek <H>). A vizsgált, de nem kódolt 
jelenségek kódjelek nélkül is egyszerűen visszakereshetők, pl. az ami/(a)mely 
vonatkozó névmás disztribúciójáról világos képet kap a kutató, ha a számí-
tógéppel kikeresteti mindazon mondatokat, melyekben megtalálható az ami, 
ill. (a)mely betűsor. 

Egy számítógépes állomány egy interjúnak felel meg: az összefüggő 
beszéd kódokkal ellátott teljes transzkripcióját tartalmazza, és információt 
közöl arról, hogy a tesztek mikor kerültek sorra az interjún belül. 

Egy bekezdés egy beszélgetési modulnak felel meg. A bekezdés elsó sora 
azonosítja a modult (pl. B7003bio = a B7003 kódjelű AK életrajzi modulja), 
a számlálóállást, a leírót és a leírás idejét. A program az azonosító modul-
számot és a sorszámot a későbbi keresés megkönnyítése érdekében minden 
sorba automatikusan beírja. Maga a transzkripció a beszélő azonosítása után 
(a= AK, t= TM) minden sorban a 17. karakterhelynél kezdődik. Az itt 
bemutatott átiratban a már ismertetett kódjeleken kívül a *... * az egy időben 
elhangzó beszédet, a (...) a leíró bizonytalanságát, a • a néma szünetet jelzi. 
A szöveg jobb szélén húsz másodpercenként feltüntetjük a számlálóállást. A 
bekezdés utolsó sora azonosítja a következő tesztet, ill. beszélgetési modult 
(B7003vll = a B7003 kódjelű AK első mondatkiegészítéses tesztje). 
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Részlet egy átiratból: 

B7003bio la0042 RA 1988.07.18. 
B7003bio 0001 a:Ott volt mint • ö ál t= állattenyésztési vezető, • *s* 
B7003bio 0002 t:*Igen.* 
B7003bio 0003 a>aaa édesanyám pedig háztartásbeli volt. • Ööö (a) 
B7003bio 0004 a édesanyámnak a szakmája tanítónő volt • valamikor, de 
B7003bio 0005 a <0a> háború előtt tanított, • <0a> háború után már nem 
B7003bio 0006 a tanított. 
B7003bio 0007 t: Igen, • igen, • értem. • Namost, • egészen tizennégy 
B7003bio 0008 t éves koráig tehát akkor olt élt, ott lakott, ott járt 
B7003bio 0009 t iskolába *•* 
B7003bio 0010 a:*Igen, igen.* 
B7003bio 0011 t > a Nyírségbe<n>, *ugye*? Ia0300 
B7003bio 0012 a:*Igen.* 
B7003vll la0305 RA 1988.07.18. 

B7003cmö lal529 RA 1988.07.19. 
B7003cmö 0151 t :<0a> szomszédasszonyomnak már • kinyitotta a táskáját. 
B7003cmö 0152 a:Hát nekünk is • az vo< l> t a szerencsénk, m e r < t > a 
B7003cmö 0153 a kolleganőnkkel mentünk az utcán, és • aszondja nekem 
B7003cmö 0154 a az Erika, hogy • turkálnak a táskámba<n>. És 
B7003cmö 0155 a hátranézek, és • egy cigány férfi fogja a gyereke 
B7003cmö 0156 a kézit, a másik kezivel az Erika táskájába n y ú < l > k á < l > , 
B7003cmö 0157 a a cigány nő az ö lébe<n> tartsa < s > < = t a r t j a > a 
B7003cmö 0158 a gyerekét, és az én táskámba<n> *turká<l>*. 
B7003cmö 0159 t:*őrület*. 
B7003vl2 la l548 RA 1988.07.19. 

Az irányított beszélgetések elemzése 

A BUSZI második változata kódolásának befejeztével körülbelül 50-100 
órányi kódolt folyamatos szöveg áll majd rendelkezésünkre. Ezen a rögzített 
korpuszon számítógépes keresőprogramokat, gyakorisági szólistákat és kon-
kordanciákat generáló programokat futtathatunk. 

A keresőprogramok megadják a kért betű vagy karakterlánc (pl. I - </>, 
ba/be - ba<n>/be<n> - ban/ben, an/en, hogy, alaz - <0a>, azt mondja -
aszondja stb.) minden előfordulását szövegkörnyezettel együtt. A gyakorisági 
programok felsorolják a korpuszban előforduló összes szövegszót a gyakori-
ság vagy az első előfordulás sorrendjében, vagy ABC szerint. A konkordanci-
aprogramok pedig a korpuszban található összes szövegszót és nyelvi 
változót sorolják fel ABC-rendben. 

Nézzük meg tehát, milyen jelenségeket vizsgálhatunk a bemutatott szö-
vegrészleten belül! 

1. Minden kódolt változót vizsgálhatunk szövegkörnyezetével együtt, és 
összehasonlíthatjuk a variánsok előfordulásának gyakoriságát. Például 
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a határozott névelő kiesése összevethető mindazon helyekkel, ahol a 
névelő nem esett ki. A szövegkörnyezet rávilágít arra, hogy a né-
velőkiesés csak bizonyos fonémák vagy lexémák előtt következik-e be. 
Ugyanígy az inesszívuszi funkció mindkét típusú realizációja is teljes 
körben vizsgálható: a program szövegkörnyezettel együtt kiírja a 
korpuszban előforduló összes -ba/be, ill. -ban/ben megvalósítást. A 
fent bemutatott átiratrészletben a GREP keresőprogram az illatívuszi 
és inesszívuszi ba/be, ba<n>/be<n>, ban/ben rag következő előfordu-
lásait találta: 

B7003bio >0009 t i skolád *•* 
B7003bio >0011 t>a Nyírségbe < n > , *ugye*? Ia0300 
B7003cmö 0154 a az Erika, hogy • turkálnak a táskámba<n>. És 
B7003cmö 0156 a kézit, a másik kezivel az Erika táskájába n y ú < l > k á < l > , 
B7003cmö 0157 a a cigány nő az ölébe<n> tartsa <s> < =tartja> a 
B7003cmö Ü158 a gyerekét, és az én táskámba < n > *turká<l>*. 

1. A szövegkörnyezet jelzésének haszna jól látható: a tesztekhez hason-
lóan (és a lesztek eredményeivel összehasonlítva) itt is vizsgálható, 
hogy a következő fonéma vagy más nyelvi jelenség befolyásolja-e a 
toldalékválasztást. 
A keresőprogramokkal a két említett változó mellett a kitünteteti 
változók teljes köre vizsgálható. 

2. A keresőprogramokkal természetesen nemcsak a kódolt változókat 
vizsgálhatjuk, hanem az alaktani és mondattani változatok széles 
körét is. Ha például a természetes(en), hogy, nyilvánvalóan), hogy, 
valószínű(leg), hogy típusú szerkezetvegyülést vizsgáljuk, a program 
kikeresi számunkra az en, hogy/an, hogy/án, hogy stb. alakok minden 
előfordulását a nagy korpuszból, amit aztán összehasonlíthatunk egy-
részt az összefüggő szövegben előforduló nem vegyült formákkal, 
másrészt a tesztfeladatokból nyert adatokkal. 

3. Szintaktikai, szemantikai és szövegnyelvészeti vizsgálatoknál kiemelhet-
jük a kódjeleket, hogy az alakváltozatokat az írott normának megfelelő 
alakra változtassuk, és a szöveget ebben a formában vizsgálhassuk A 
bemutatott átiratrészletből az AK cigány-modulban elhangzott megnyi-
latkozásai ekkor a következő formában kerülnének elénk: 

Hát nekünk is * az volt a szerencsénk, mert a kolleganőnkkel mentünk az 
utcán, és • aszondja nekem az Erika, hogy • turkálnak a táskámban. És 
hátranézek, és • egy cigány férfi fogja a gyereke kézit, a másik kezivel az 
Erika táskájába nyúlkál, a cigány nő az ölében tartja a gyerekét, és az én 
táskámban *turkál*. 

A kódrendszer szünetjelölése a megnyilatkozáshatárok vizsgálatát, az 
egyidejű beszéd jelölése az ún. „turntaking" jelenségének vizsgálatát teszi 
lehetővé. 
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A gyakorisági listák lexikológiai szempontú vizsgálatokat tesznek le-
hetővé. Segítségükkel megtudhatjuk, hogy az egyes AK-k és TM-ok, ill. az 
összes beszélő mely szavakat milyen gyakorisággal használt. A bemutatott 
szövegrészletben a következő szövegszók fordultak elő: 

a 2 már 
aaa 1 másik 
akkor 1 mentünk 
aszondja 2 mert 
az 1 mint 
állattenyésztési 1 Namost 
ál t= 1 nekem 
cigány 1 nekünk 
de 1 nem 
egészen 1 nő 
egy 1 Nyírségben 
előtt 1 nyúlkál 
Erika 4 ott 
édesanyám 1 ö 
édesanyámnak 1 ölében 
élt • 1 Ööö 
én 1 őrület 
értem 1 pedig 
és 1 szakmája 
éves 1 szerencsénk 
férfi 1 szomszédasszonyomnak 
fogja 1 tanított 
gyereke 1 tanítónő 
gyerekét 1 tartja 
háború 1 táskájába 
Hát 1 táskáját 
hátranézek 2 táskámban 
háztartásbeli 1 tehát 
hogy 1 tizennégy 
igen 1 turkál 
is 1 turkálnak 
iskolába 1 ugye 
járt 1 után 
kézit 1 utcán 
kezivel 1 valamikor 
kinyitotta 1 vezető 
kolleganőnkkel 4 volt 
koráig 14 • [szünetkód] 
lakott 

(A gyakorisági listát generáló programot Váradi Tamás készítette.) 
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Úgy vélem, nyelvünk törvényszerűségeinek egzakt megismeréséhez feltét-
lenül szükséges a beszélt nyelv kvantitatív vizsgálata. A BUSZI második 
változatának kódolt adatkorpusza az ilyen irányú elemzéseknek teremt majd 
lehetőséget. 
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