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Az itt következő gondolatok a közeljövőben megírandó magiszteri érte-
kezésem spekulatív kiindulópontját képezik. Az értekezés címe: A mai ma-
gyar élőbeszéd szövegszerkesztésének hangtani sajátosságai. 

A beszélt nyelv kutatásának problémájával posztgraduális stúdiumaim 
során találkoztam először. Ekkor ugyanis a Textológia és a beszélt nyelv 
mondattana címet viselő kurzus keretén belül végeztem élőnyelvi szövegek 
megnyilatkozásain gyakorisági vizsgálatokat Wacha Imre vezetésével, 
majd általános nyelvészetből Kiefer Ferenc felügyelete alatt az élőbeszéd 
mondatait a strukturális magyar mondattan szemszögéből vizsgáltam. 
Mindkét esetben tehát szintaktikai szempontból vettem szemügyre a beszélt 
nyelv hangszalagról átírt produktumait. Az akkori vizsgálatok tanulságai 
azonban jelentős mértékben alkalmazhatók az élőnyelvi szövegek fonetikai 
és fonológiai szempontú megközelítésénél is, mivel a hangtani szempontot 
az átírás közben már akkor sem mellőzhettem. Az élőnyelvi megnyilatko-
zások írásban történő rögzítésekor ugyanis a beszéd akusztikai, intonációs 
szerkezetének vizsgálata nélkül nem dönthetünk a mondathatárokról sem 
érdemlegesen. A beszéd szintaktikai tagolódása is tehát valamiképpen a fo-
nológia függvényében áll. 

Az élőnyelvi kutatások történetéről itt most nem áll szándékomban be-
szélni. Csupán egy következményüket említeném meg: azt, hogy amióta a 
magyar nyelv párol jelenségeinek rendszeres vizsgálata folyik, párhuzamo-
san megindult a nyelvről kialakult eddigi nézetek felülvizsgálásának és új-
raértékelésének folyamata is, mivel az élőnyelvi kutatások olyan eredmé-
nyeket is felmutattak, melyek az eddigi felfogásokkal nem teljesen egyező 
mozzanatokat tartalmaztak. 
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S többek között éppen ebben látom az élőnyelvi kutatásokba való bekap-
csolódás indokoltságát. Ezek révén lehetőség nyílik ugyanis arra, hogy 
többoldalú összehasonlítást végezvén leméijük egyrészt a nyelvi standard 
és a nyelvhasználat (köznapi beszéd) egymáshoz viszonyított közelségét/tá-
volságát, másrészt az írott és a beszélt nyelv egymás közti viszonyát, továb-
bá lehetőséget adnak a különféle változási tendenciák feltérképezésére is a 
nyelvhasználaton belül. 

Mindezek a vizsgálatok azonban csak akkor adhatnak megbízható ered-
ményeket, ha megfelelő módszereket alkalmazunk. 

Az élőnyelvi szövegek bármilyen szempontú nyelvészeti feldolgozása 
viszont többrétű metodológiai problémakört vet fel, melyeket nagyjából há-
rom csoportba oszthatunk: 

- a gyűjtési fázis metodológiája; 
- az „átkódolás" metodológiája; 
- az adatok feldolgozásának metodológiája. 
1) Az élőnyelvi szövegeknél már a gyűjtés fázisa is számos problémát 

vet fel: 
- mit gyűjtsünk; 
- hol, kiknek a körében gyűjtsünk; 
- milyen eszközök segítségével végezzük az adatgyűjtést? 
Hangtani vizsgálatok esetében, ha csak a szegmentális szint jelenségeit 

kívánjuk vizsgálni, néha megelégedhetünk a beszéd fragmentumainak 
(szegmentumainak) kiragadásával is (pl. kérdőíves módszer segítségével), 
bár a kiragadott szegmentumok módszere nem ad teljes választ arra a kér-
désre, hogy mi történik a szegmentumok határán (pl. a hangváltozások be-
következése vagy be nem következése esetén), de arra sem, hogy vajon a 
folyamatos beszédben a vizsgált jelenség (hangképzés vagy hangváltozás 
pl.) következetesen egyformán játszódik-e le, vagy a jelenségnek különféle 
variánsai észlelhetők. Ezért jobb még az ilyen jelenségek vizsgálatánál is -
a szupraszegmentális szint feldolgozásánál viszont elengedhetetlenül fontos 
- folyamatos beszédanyagot gyűjteni, mégpedig olyan adatszolgáltatók kö-
rében, akik a statisztikai törvényeknek megfelelően reprezentáns mintát 
szolgáltathatnak a szemlélt jelenségkör vizsgálatához. (Ha a mai magyar 
nyelv hangtani jelenségeit akarjuk vizsgálni például, akkor a mintát úgy kell 
kiválasztanunk, hogy a köznyelvi beszélők köréből válogatunk - olyan kö-
zegben, ahol a köznyelv ismerete és használata várható - az objektív körül-
ményekhez képest minél változatosabb populációból (nemi, korosztálybeli, 
foglalkozásbeli stb. hovatartozás tekintetében). 

A gyűjtés fázisában azonban a legtöbb gondot mindenképpen nem is 
annyira a megfelelő eszközök megválasztása, mint inkább a megfelelő kö-
rülmények megteremtése okozza. Megfelelő, jó minőségű felvételt biztosí-
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tó körülményeket úgyszólván csak stúdióban teremthetünk. A stúdióban ké-
szült beszélgetések viszont éppen a spontán beszéd ismérveit nélkülözik 
leginkább. Sajnos, az olyan kiváló kísérleti feltételek megteremtése, ami-
lyeneket Dezséry Juditnak és Terestyéni Tamásnak sikerült biztosítania az 
élő szöveg és stúdió-szöveg közötti különbségek kiszűrésére - 1. a szerzők 
Élő szöveg - stúdió-szöveg c. tanulmányát (Ált. Ny. T./XI.) az esetek 
többségében kivitelezhetetlen, egyrészt mert a mi körülményeink között 
gondot okoz stúdióhoz jutni, másrészt mert a spontán beszélgetést titokban 
felvételező hangrögzítő készülék álcázása is gond, nem beszélve arról, hogy 
megfelelő anyagi háttér nélkül az ilyen arányú kísérletek elképzelhetetlenek. 

Mit tehetünk akkor mégis? 
Átvehetünk - ha alkalmunk nyílik - a rádió vagy a televízió műsorából 

egy stúdióbeszélgetést, mely a gazdagréti kábeltelevízióból válogatott 
anyaghoz hasonló mintát szolgáltathatna (1. Kontra Miklós [szerk.]: Beszélt 
nyelvi tanulmányok. Bp., 1988), vagy pedig riporter-magnóval (mely elég-
gé kisméretű ahhoz, hogy az adatközlő [saját környezetében] elfeledkezhes-
sen róla) egyéni gyűjtést végezhetünk, akár az adatközlőt folyamatos be-
szédre késztetve egy adott téma elmondása révén (interjúhelyzet), akár egy 
társaság, spontán beszélgetését rögzítve hangszalagon. Az előbbi (stúdióbe-
szélgetés) esetében a spontán beszéd ismérvei szenvednek hiányt, az utób-
biban a felvétel minősége nem lesz olyan, hogy megbízható műszeres mé-
réseknek vethessük alá (a kísérő zajok következtében). 

Az élő szövegek feldolgozója tehát már a gyűjtés pillanatában olyan 
helyzetbe jut, hogy valamit valamiért fel kell adnia. A kétszeres csapdát pe-
dig talán csak úgy kerülheti el, ha kombinált gyűjtéshez folyamodik, s a 
vizsgált korpusz mennyiségét növelve próbál megbízható adatokhoz jutni. 
(Azzal a megkötéssel természetesen, hogy számítania kell arra a hatványo-
zott időmennyiségre, melyet a hangzó anyag átírása igényel.) 

2) Nem kevesebb gondot okoz tehát az „átkódolás" fázisa sem. 
Ahhoz ugyanis, hogy a gyűjtött hangzó anyagból feldolgozásra alkalmas 

adatbázist készíthessünk, mindenképpen át kell alakítanunk írott szöveggé. 
Az átírás mikéntje elsősorban a kutatás céljától függ. A beszélt nyelv szin-
taktikai struktúrájának vizsgálata pl. nem igényel intonációs lejegyzést, a 
prozódiai szint elemzése viszont enélkül elképzelhetetlen. 

A beszélt nyelvi szövegek részletes hangtani elemzéséhez tehát igen pre-
cíz és részletező fonetikus átírás igényeltetik, lehetőleg mérési adatokkal is 
alátámasztva. Ennek megvalósításához azonban egyrészt technikai szem-
pontból kifogástalan minőségű hanganyagra, másrészt viszont a legkorsze-
rűbb műszerekkel felszerelt fonetikai laboratóriumra lenne szükség. 

A gyűjtött anyag minőségi gondjairól az imént esett szó. A fonetikai la-
boratórium tekintetében pedig ugyanazt mondhatjuk el, mint az imént a stú-
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diómunka kapcsán: jelen körülmények között, nagyobb anyagi befektetések 
híján csaknem hozzáférhetetlen. 

Marad tehát a szubjektív (fülhalláson alapuló) lejegyzés, mely ugyan hi-
balehetőségeket rejt magában, de nem példátlan az utóbbi évek beszédkuta-
tásában sem. (Vö. Varga László, Kontra Miklós, Wacha Imre stb. lejegyzé-
seit.) 

A szubjektív lejegyzés megbízhatóbbá tétele érdekében viszont az ellen-
őrző fázis bevetése is lehetséges, a lejegyzést kontrolláló személyek segít-
ségével. 

A lejegyzéshez felhasználható Balogh Lajos útmutatója az élőnyelvi ku-
tatásokhoz szükséges szöveganyag magnetofonszalagról történő lejegyzé-
séhez (1985) azokkal a tanulságokkal kiegészítve, természetesen, melyek a 
beszélt nyelvi kutatások során azóta vetődtek fel (vö. pl. Kontra Miklós: 
Szöveglejegyzési és elemzési kérdésekről a gazdagréti felvételek kapcsán. 
In: Beszélt nyelvi tanulmányok, Bp., 1988). 

3) Az élőnyelvi szövegek fonológiai szempontú feldolgozásának meto-
dológiája viszont ismétcsak a kutatás céljától függ elsősorban. 

így pl. mind a szegmentális, mind a szupraszegmentális szint megisme-
résénél egyaránt jelentős eredményeket nyújthat a mérési vizsgálatok által 
nyert adatok elemzése - amennyiben természetesen a gyűjtött anyag minő-
sége lehetővé teszi ezt (gondolok itt elsősorban a hangok frekvenciájának, 
intenzitásának és objektív időtartamának kvantitatív kifejezőire). 

A mérési eredmények feldolgozására viszont a statisztikai módszerek a 
legalkalmasabbak. 

A statisztikai módszerek azonban az objektív mérési eredmények feldol-
gozásán kívül egyéb gyakorisági (pl. megoszlási) mutatók kidolgozására is 
alkalmasak (1. Szende Tamás: Spontán beszédanyag gyakorisági mutatói. 
Ny.tud. Ért. 81./1973). 

Annak az értekezésnek központi témája viszont, melynek előmunkálatá-
ul ezek a gondolatok szolgálnak, elsősorban az élőnyelvi szövegek 
szupraszegmentális szintje lesz, kisebb kitekintéssel a szegmentális szint 
legmarkánsabb jellemzőire. A szupraszegmentális szinten rajzolódik ki 
ugyanis legláthatóbban az a hangtani jelenségkör, melyet az „élőbeszéd 
szövegszerkesztésének hangtani sajátosságaidként jelölhetünk meg (a 
szegmentális szint ugyanis a beszéd szintaktikai és szövegtani tagolódása 
szempontjából nem közöl releváns információt). 

Ilyen szempontból viszont az anyag feldolgozásának alapvető módszere 
az analízis és az összehasonlító vizsgálat kellene hogy legyen, annak a tény-
nek tudatában természetesen, hogy a szövegfonetikai kutatások még több-
nyire alapozó szinten vannak (vö.: Wacha Imre: A szövegfonetikai kutatá-
sok gondjairól. In: Gósy Mária-Siptár Péter [szerk.]: Beszédkutatás. Bp., 
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1993), a mondat intonációs struktúrájáról viszont már jelentős tanulmányok 
készültek. (S itt Varga László kutatómunkáját említeném meg elsősorban.) 

Mely kérdésekre szeretnék tehát választ kapni az értekezést megelőző 
vizsgálatok során? 

- A hozzáférhető elméleti munkák vetületében szeretném megvizsgálni 
az általam gyűjtött anyag hangtani (elsősorban szupraszegmentális) viselke-
dését; 

- megkísérelnék (feltételesen) olyan fogódzókat találni, melyek az élő-
nyelvi szövegfonetikai kutatások számára adhatnának majdani támponto-
kat; 

- előmunkálatokat végeznék egy esetleges majdani kontrasztív 
szupraszegmentális vizsgálathoz, melynek a magyar nyelvben észlelhető 
szerb nyelvi hatás következtében keletkezett prozodémaminták kimutatása 
volna a feladata - abból a tényből kiindulva, hogy a magyar nyelvben a 
hangsúly is elsősorban intonációs, nem pedig intenzitás-kérdés. (L.: Fónagy 
Iván és Varga László kutatásait.) 

Mindezt pedig elsősorban fonológiai szempontból tenném, mivel a vizs-
gált anyag jelenségeit elsősorban nyelvi funkciójuk, nem pedig Fizikai tulaj-
donságaik érdekében kívánom szemügyre venni. 
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