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terjeszteni a határon túli magyar nyelvválto
zatokra is. Ilyen jellegű kutatások nemrég el 
is kezdődtek például Erdélyben és Szlová
kiában, és ezekhez a vizsgálatokhoz is kiváló 
összehasonlítási alapot teremt a könyvben 
bemutatott korpusz.

További kutatások mindenképpen szüksé
gesek. Megjegyzéseim csak ezekhez kíván
tak szempontokat fölvetni, és semmivel sem 
kívánják a könyv hasznosságát kisebbíteni. 
Hiszen annak értékét az fogja leginkább bi
zonyítani, ha a feldolgozott adatok men
nyiségének köszönhetően nélkülözhetetlen 
forrásmunkává válik a nyelvészek, a nyelv
tanárok és egyetemi hallgatók számára.

Benő Attila

Bariczerowski Janusz
Podstawy polsko-węgierskiej 
fonetyki i fonologii 
kontrastywnej
Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2001. 
108 p.

A lengyel-magyar kontrasztív fonetika és fo
nológia alapjai című, lengyel nyelven meg
jelent egyetemi tankönyv szerzője, Bancze
rowski Janusz professzor, az ELTE Lengyel 
Tanszékének vezetője hiánypótló nyelvésze
ti munkát készített, amely egyben a Studia 
Philologica in Hungaria kiadványsorozat 
első kötete (sorozatszerkesztő: Banczerow
ski Janusz).

A tankönyv, amely két, tipológiailag kü
lönböző nyelv hang- és fonémaállományát, 
illetve -rendszerét mutatja be és írja le az 
összevetésükből nyert eredményeket, tíz fe
jezetből áll (az utolsó az irodalomjegyzék). 
Az I. fejezet (Uwagi wstępne [Bevezetés], 
pp. 7—34) röviden meghatározza a fonetika 
tárgyát, ismerteti a hangképző szervek felé
pítését és szerepét, a fonetikus írást. Foglal
kozik a nyelv funkciójával, majd artikulációs 
fonetikai kritériumok alapján osztályozza a 
beszédhangokat. Kitér a szó- és mondat

hangsúlyra, az időtartamra és a hangkapcso
latokra.

A bevezető alapismeretek után következik 
a lengyel magánhangzórendszer bemutatá
sa - II. Polski system samogłoskowy (Woka- 
liczny) pp. 35-42 -, ebben előbb a hangál
lományt, majd a fonémákat ismerhetjük 
meg. A szerző ezután nyelvi példákon il
lusztrálja a lengyel magánhangzó fonémák 
és beszédhangok előfordulását a különböző 
fonetikai pozíciókban (szó eleji, szó belseji 
és szóvégi helyzet), és röviden bemutatja a 
kételemű magánhangzó-fonémák kapcsoló
dási lehetőségeit is. Itt az olvasó megismer
kedhet a lengyel és a magyar nyelvészeknek 
a témára vonatkozó különböző nézeteivel is. 
A III. fejezet (Węgierski system wokaliczny, 
pp. 43-49 - ez előzőhöz hasonló felépítés
ben tárgyalja a magyar magánhangzókat. 
Miután megismertük a két nyelv magán
hangzó-rendszerét, a szerző összegzi az 
összehasonlításukból kapott eredményeket, 
különbségeket és hasonlóságokat (IV. Po
równanie systemu wokalicznego języka pols
kiego i węgierskiego, pp. 50-53). Megtud
hatjuk egyebek mellett azt, hogy a lengyel 
nyelv kevésbé vokalikus, mint a magyar, az
az a magánhangzók előfordulása gyakoribb 
anyanyelvünkben. Ez abból is következik, 
hogy a lengyelben nincs meg a rövid-hosszú 
oppozíció, tehát hosszú magánhangzó foné
mák, illetve beszédhangok nem fordulnak 
elő.

A következő fejezetekben a szerző a két 
nyelv mássalhangzórendszerét ismerteti, il
letve hasonlítja össze, a fentiekhez hasonló 
módon (V. Polski system konsonantyczny, pp. 
54-71; VI. Węgierski system konsonantycz
ny, pp. 72-83; VII. Porównanie systemu kon
sonantycznego języka polskiego i węgierski
ego, pp. 84-90). A fonémaállomány össze
vetéséből egyebek mellett kiderül az is, hogy 
a magyar nyelvben 61,5%-ban a lengyelben 
pedig csupán 48%-ban mutatható ki egymás
hoz viszonyított azonosság, illetve hasonló
ság. A VIII. fejezet (Reprezentacja fonemów 
konsonantycznych języka polskiego i wę
gierskiego w płaszczyźnie kodu pisanego, pp.
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91-100) azt mutatja be, hogy a mássalhang
zó fonémákat milyen grafémákkal (betűk
kel) jelöli a két nyelv helyesírása. A szerző 
táblázatban példákkal (szavakban) mutatja 
be a betű, allofón (beszédhang) és a fonéma 
jelölését, előfordulását.

A kötet. IX fejezete (Sylabiczne struktury 
linearne w języku polskim i węgierskim, pp. 
101-104) a két nyelv szótagstruktúráját, tí
pusait hasonlítja össze. Megállapítja, hogy 
a lengyelben hét olyan szerkezet van, amely 
a magyarban nem fordul elő (pl. CVCCC, 
CCVCCC, CCCCCVC, p. 103).

Bańczerowski Janusz, aki több évtizedes 
oktatói és kutatói tapasztalatokkal rendelke
ző szakember, didaktikai szempontokat is 
figyelembe véve, logikusan felépített tan
könyvben foglalta össze a vizsgálatai során 
kapott eredményeket. Az összehasonlító mód
szer mellett matematikai eljárásokat is alkal
mazva állapította meg a következtetéseket. 
A kötet elolvasása után - mint általában 
mindig - néhány észrevétel fogalmazódik 
meg a befogadóban. Úgy tűnik, a szerző azt 
feltételezte, hogy az olvasó nem rendelkezik 
fonetikai ismeretekkel, és ezért szerepelnek 
azok a bevezetésben. Ezek az alapismeretek 
azonban csak az artikulációs fonetikára vo
natkoznak, az akusztikai fonetikába nem 
vezet be. A fonetika tárgyának meghatáro
zása is pontosításra szorul, hiszen az nem 
csupán a hangrendszerrel foglalkozik, ha
nem a hangtesttel, azaz a beszéddel, annak 
szegmentális és szupraszegmentális eleme
ivel, eszközeivel éppúgy, mint azok funkci
onális értékrendjével. (Kár, hogy az alapis
meretekről szóló fejezetben az olvasó nem 
kap rendszerezett funkcionális fonetikai, az
az fonológiai alapismereteket.)

A betű, hang, fonéma megfeleltetése szak
könyvben, tankönyvben nem szerencsés (vö. 
pl. pp. 93-100). Az írás és a beszéd a nyelv 
két különböző rendszere, illetve realizáció
ja, tehát jelkészletük is eltérő.

A szerző nem tesz különbséget a fonéma 
alapváltozata és az allofonja (variánsa) kö
zött, így a fonémák mindenütt allofonként 
szerepelnek: pl. a lengyel albo szóban 

ugyanis az [a] hang az /a/ fonéma alapvál
tozata és nem allofonja, az antyk szóban vi
szont az [á] az /a/ fonéma allofonja (40. lap).

A 97. lapon a táblázatban a lengyel kom
fort és tramwaj szavakban zöngétlen, illet
ve zöngés bilabiális centrális spiráns [cp], [PJ 
szerepel a /f/ és a /v/ allofonjaként a labio
dentális [M] okkluzíva helyett. A 100. lapon 
a magyar Mária szóban a köznyelvben nem 
fordul elő sem /j/ fonéma, sem pedig [j] allo- 
fon.

Az irodalomjegyzék több helyen pontat
lan és hiányos, ezért félrevezető. Például fo
lyóiratokban, kiadványsorozatokban stb. 
megjelent tanulmányok lapszám nélkül sze
repelnek, így a tapasztalatlan olvasó önálló 
kötetnek vélheti. Előfordulnak hibásan fel
tüntetett címek is.

Az említett apró kritikai észrevételek el
lenére Bańczerowski Janusz egyetemi tan
könyve hasznos segédanyag a lengyel és a 
magyar nyelvet tanulmányozók számára.

Földi Éva

Jankovics Mária
Betűszók és 
szóösszevonások szótára 
[Русско-венгерский и венгро-русский 
словарь аббревиатур и сложносокращённых 
слов]
Szombathely: Berzsenyi Dániel 
Főiskola, 2003., 87 p.

Természetes emberi törekvésünk, hogy drá
ga időnkkel takarékoskodva kommunikáci
ónkból gyomláljuk, egyszerűsítsük a fölös
legesen ismétlődő hosszú elemeket. Ha egy 
szósorozat, állandósult szóösszetétel gyak
ran előfordul, rövidesen kitalálunk helyette 
valami gyorsabban leírhatót, kimondhatót. 
Ilyen egyszerű a rövidítések „természetraj
za”.

Az orosz nyelv is bővelkedik abbreviatú
rákban. Különösen gazdag a sokelemű kife
jezések kezdő szótagjainak összevonásában.


