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A monográfia megírásához felhasznált irodalom jegyzéke imponálóan gazdag (140–52),
s a mővet olvasva kiderül, hogy a szerzı ezeket valóban tanulmányozta is, és könyve megírása során
alkotó módon használta föl a korábbi szakirodalmat. A listában két apró hibára bukkantam: a jegyzék-
be a PUSZTAI FERENC (2004.)-ként fölvett „Magyar értelmezı kéziszótár” többször hivatkozott máso-
dik kiadása 2003-ban jelent meg; a H. VARGA MÁRTA (2005b) tételben denominális helyett tévesen
deniminális áll.

Mintegy csattanóként a könyv vége is tartalmaz még értéket. A XV. fejezetben (157–80) „A ta-
gadóképzıs derivátumok összefoglaló táblázata” található. A tizenkilenc lapon át sorjázó táblázatok
tartalmazzák a témába vágó összes, szám szerint 433 deverbális derivátumot. A kategorizálás szem-
pontjai: a képzés alapjául szolgáló igék morfológiája; ezen igék szintaktikai jegyei; a tagadóképzıs
derivátumok jelentése; a képzés alapjául szolgáló igei derivátumok képzıi: deverbális és denominális
képzık [majd ezen belüli további lebontás – G. K.]. Ez a feldolgozás is a mő szerves részét alkotja,
és akár külön is megállná a helyét oktatási segédanyagként.

Röviden szólni kell a mő nyelvezetérıl is: fogalmazásmódja tárgyszerő, gördülékeny és világos
– ez utóbbi minden bizonnyal annak is köszönhetı, hogy a szerzı nem tobzódik öncélúan a termi-
nológiában (és különösen nem az idegen nyelvő szakkifejezésekben).

6. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy H. VARGA MÁRTA munkája kiváló tudományos mo-
nográfia, amely biztos elméleti felkészültséggel, gyakorlati tudásra is építve, a szükséges mértékig
minden lényeges szempontot figyelembe véve filológiai pontossággal készült. Ez a könyv újabb fontos
mőve a magyar nyelvrıl szerzett ismereteknek, és hasznos lenne (legalábbis az elsıdlegesen leíró-
elemzı fejezetek) idegen nyelven való megjelentetése is.
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KASSAI ILONÁnak az elıször 1998-ban megjelent „Fonetika” címő könyvét most megújult válto-
zatban vehetjük kézbe. Az elsı kiadásnak meghatározó elızménye volt a szerzı sokéves elıadás-
sorozata a Pécsi Tudományegyetemen. Az új változatot – bár nem volt szükség mélyebb átdolgozásra,
hiszen a könyv az oktatásban már bizonyított, koncepciója jól bevált – még további hét év tapasztalatai
érlelték.

Az elsı fejezet bevezetı jellegő, meghatározza a fonetika tudományrendszertani helyét, társtu-
dományait, felosztását. A fonetika részterületekre bontása megközelítéstıl függı: a beszédjelenségek
funkciója felıl tekintve megkaphatjuk a fonetika és a fonológia definíció szerinti különbségét, a célo-
kat figyelembe véve alap- és alkalmazott kutatási területeket különíthetünk el, a verbális kommuniká-
ciós körfolyamat összetevıit fonetikai aspektusból vizsgálva az artikulációs, az akusztikai, a percepciós
és neurofonetikán keresztül a komplex beszédtudományhoz jutunk. A fejezet további részében képet
kapunk arról, hogy az írás mint külsı memóriarendszer kialakulása és fejlıdése hogyan vezetett el
a beszédfolyam hangokra való bontásának képességéig, majd rövid összefoglalásban a fonetika tudo-
mánytörténetének legfontosabb állomásait érintve eljutunk a napjainkban legintenzívebben kutatott
kérdésekhez.

A második fejezetben választ kaphatunk arra a kérdésre, hogy miért vált szükségessé a beszélt
nyelvek transzkripciója, hogy ennek irányzatai, típusai közül melyek váltak be, és melyek nem, meg-
ismerhetjük a fonetikai átírás alapelveit és magukat a legelterjedtebb átírási rendszereket is. A szerzı
végül rávilágít arra, hogy miért nem lehetséges egyetlen, minden igényt kielégítı, egyetemes fonetikai
átírási koncepció.
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A harmadik fejezet témája a verbális kommunikációs körfolyamat egyik összetevıje, az artiku-
láció. Itt megismerhetjük a beszédképzés szakaszait és helyszíneit, az alapvetı hangszerkezetek arti-
kulációs szempontú rendszerezését, az artikulációs bázis fogalmát. Ízelítıt kapunk a tipikustól eltérı
közlési módokból, végezetül a szerzı röviden ismerteti az egyes beszédhangoknak, illetve a folya-
matos beszédnek a létrehozását modelláló elképzelések elméleti alapjait.

A negyedik fejezet témája a klasszikus értelemben vett hangtan: akusztikai oldalról közelíti
meg, vizsgálja és rendszerezi a hangjelenségeket. A beszédhangok fizikai jeltestének megértéséhez
azonban hosszú út vezet. A szerzı kézen fogja az olvasót, illetve diákot, és a legegyszerőbbtıl az
egyre bonyolultabbá váló fizikai alapfogalmak és jelenségek lépésrıl lépésre való magyarázatával,
ábrákkal és példákkal való szemléltetésével jelentısen megkönnyíti a beszédképzés akusztikai értel-
mezésének felfogását. Majd a jó alapozást követıen megtudhatjuk, hogyan is írható le egy-egy be-
szédhang a fizikai akusztika nyelvén, milyen akusztikai jellegő különbségeket tehetünk a magán- és
a mássalhangzók között, valamint hogy az egyes akusztikai tulajdonságok mely artikulációs mozza-
natokkal állnak szoros összefüggésben. Végül megismerhetjük az emberi beszéd legfontosabb akuszti-
kai jellemzıit, majd az akusztikus bázis definícióját.

Az ötödik fejezetben a beszédkörfolyamat percepciós szempontú tárgyalása következik. Az em-
beri beszédhangok, hangszekvenciák mőszeresen is mérhetı, objektív, egymástól független tulajdon-
ságai az észlelésben sajátos összefüggésrendszerbe ágyazódva szubjektív észleletté válnak. Az artiku-
lációs téma feldolgozásában már jól bevált módon elsıként itt is a beszédészlelés helyszíneivel és
mechanizmusaival ismerkedhetünk meg. Eközben a szerzı érinti az észlelés elemi egységének, a szeg-
mentálásnak, valamint az invariancia jelenségének még napjainkban is megoldatlan kérdéseit. A to-
vábbiakban az észlelés-megértés hierarchikusan építkezı, interaktív folyamatmodelljét követhetjük
végig, majd áttekinthetjük a beszédfeldolgozást segítı tényezıket. Végül a percepciós bázis fogalmá-
nak definiálása és a téma patolingvisztikai vonatkozásainak érintése után az észlelés-megértés elméleti
koncepcióinak rövid ismertetése zárja a fejezetet.

Ismét klasszikusan hangtani téma: a magyar beszédhangok állományának tárgyalása következik
a hatodik fejezetben. Az osztályozási szempontok és kategóriák, illetve a hangcsoportok megadása
mellett a szerzı rávilágít a besorolás esetenkénti problematikus voltára is. Bemutatja a beszédhangok
fı- és alosztályait, ezzel az olvasók, diákok számára nemcsak nagyot bıvül, de logikussá és érthetıvé
is válik a korábbi tanulmányaikban részben már szereplı ismeretanyag. Az osztályozás a fonetikai
hagyománynak megfelelıen itt is artikulációs alapú, de nem marad el az egyes szervállásoknak és
-mozzanatoknak megfelelı akusztikai és percepciós jellemzés sem. Majd az alternatív osztályozási
lehetıségekbe való bevezetés, valamint a magyar beszédhangok erısségi és hangzóssági rendjének
bemutatása következik, végül a teljes magyar beszédhangállomány artikulációs jegyeinek felsorolása
teszi teljessé a fejezetet.

A hetedik és a nyolcadik fejezet témája a fonotaxis: elıbbi a tımorfémákat felépítı elemek kezdı-
és végpont közötti elrendezıdésének szabályszerőségeit, utóbbi a beszédben véletlenszerően egymás
mellé kerülı morfémák határán mőködı folyamatokat ismerteti. A téma feldolgozását és megértését
nagyban megkönnyíti, hogy a szerzı olyan rávezetı jellegő magyarázattal juttatja el olvasóját egy-egy
tétel, szabály kimondásáig, amelynek a végére érve az már amúgy is magától értetıdıvé vált. Ez a lo-
gikusan felépített gondolatmenet mentén haladó, beláttató stratégia egyébként általánosan jellemzı
erénye a könyvnek. A hetedik fejezetben alapos magyarázatát kapjuk a magánhangzó-harmóniát meg-
valósító hangrendi és illeszkedési törvénynek, valamint a szabályszerő magánhangzó-kiesés jelensé-
gének. Ezután a fonémák szóalakon belüli eloszlásának és kapcsolódási készségének ismertetése, majd
a hangkapcsolódások szabályszerőségeinek, illetve a magyar szóalak általános fonotaktikai jellemzıi-
nek összefoglalása következik. A következıkben a hangsorépítési szabályok pszichológiai realitásáról,
valamint fiziológiai hátterérıl szóló részeket olvasva könnyen beláthatóvá válik, hogy a beszédpercep-
ciós és -produkciós mechanizmusok komplex módon, alapjaiban határozzák meg a hangsorépítés
optimális rendezettségét. Végül a morfémahatárokon mőködı alkalmazkodási folyamatok mőködési
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elvét és típusait mutatja be a szerzı, illetve azt, hogy az egyes típusok létrejöttében milyen artikulációs-
koartikulációs tényezık játszanak közre.

A szótagnak mint önálló hangtani egységnek a létjogosultsága mellett érvel KASSAI ILONA a ki-
lencedik fejezetben. A szótag jelentısége melletti érvnek tekinthetı már maga az a tény is, hogy
a szerzı egy egész fejezetet szentel a tárgyalásának, továbbá az is, hogy 1999-ben egy olyan kötetet
szerkesztett „Szótagfogalom – szótagrealizációk” címmel (MTA Nyelvtudományi Intézet, Bp.),
amelynek deklarált célja az, hogy a szótagjelenség minél komplexebb megközelítése hozzásegítsen
a lehetı legteljesebb definíció megalkotásához. A meghatározás-kísérletek áttekintését követıen szá-
mos, a szótag pszichológiailag reális nyelvi egység voltát bizonyító tényt sorol fel. A továbbiakban
megismerhetjük a szótaghatárok megállapításának nehézségeit, nyelvspecifikus voltát, valamint a termé-
szetes szótagolás és a magyar elválasztási szabályrendszer ellentmondásait. Végül a szerzı összefog-
lalja a magyar szótag lehetséges típusait.

Az utolsó elıtti, tizedik fejezetben a beszéd zenei összetevıinek alapos áttekintését kapja az ol-
vasó. Kiindulásként a szerzı a jelenségkör definiálási és terminológiai nehézségeivel szembesít ben-
nünket, majd a szupraszegmentumok rendszerezı összefoglalásában ismét él a kötet összes többi
témakörében is alkalmazott stratégiával: a verbális kommunikációs körfolyamatot alapul véve építi
fel mondanivalóját, ugyanazt a jelenséget, tulajdonságot vagy definíciót mind az artikuláció, mind az
akusztikum, mind a percepció nyelvén leírva biztosítja az aspektusok közötti átjárást, ezzel segíti
az olvasó komplex szemléletének kialakulását.

Az utolsó fejezetben a szerzı a fonetika–fonológia viszonyt megvilágítva teszi érthetıvé a fo-
nológiának mint tudományágnak a mibenlétét, majd a fonológia kialakulásának és fejlıdésvonalának,
elméleti irányzatainak áttekintı összefoglalását adja.

Minden témakör feldolgozását kérdések és feladatok segítik, a fejezeteket tudományos kitekintést
szolgáló ajánlott irodalom, végül a felhasznált irodalom jegyzéke zárja. A magyarázatokat esztétikus
ábrák segítik érthetıbbé tenni. A kötet végén találhatjuk a kérdések és feladatok megoldásait, az
összesített irodalomjegyzéket, a felhasznált ábrák forrásainak összefoglalását, valamint a név- és tárgymu-
tatót.

A felsıoktatásban oktató tanárok és tanuló diákok több szempontból is „jól jártak” ennek a kö-
tetnek a (már elsı) megjelenésével (is): a „Fonetika” fogyasztható terjedelmő és tárgyalásmódú könyv.
Mennyiségét tekintve sem nem több, sem nem kevesebb, mint egy céltudatosan felépített tankönyv, kot-
taként segíti olvasóját – legyen az oktató vagy diák – tizenegy témakörének feldolgozásban. Tartalmát
tekintve megfelel a „korszerő tankönyv” kritériumnak: a fejtegetések rávezetı jellegőek, mozgósítják
az olvasó problémafelismerı és -megoldó gondolkodását. A szerzı célja nem pusztán a tudományban
felhalmozódott ismeretek közlése, arra is figyel, hogy olvasója, illetve diákja hogyan boldogul: mondan-
dója érthetıségére, könyve taníthatóságára is törekszik. Végül nem elhanyagolható tényezı a könyv
motiváló, „felhasználóbarát” volta: minden fejezetben találhatunk olyan támpontként szolgáló érdekes
tényeket, elgondolkodásra késztetı kérdéseket, problémafelvetéseket, amelyekbıl kiindulva még
a fonetika tudománya irányában eleinte kevés érdeklıdést mutató diákok számára is élvezetessé tudja
tenni a munkát.

KASSAI ILONA „Fonetika” címő kötete jól tematizált, didaktikailag is átgondolt mő. Fıként azok-
nak az olvasóknak, diákoknak ajánlható, akik az alapoktól kezdik a fonetikai jelenségekkel való ismerke-
dést, és azoknak az oktatóknak, akik az alapvetı fonetikai ismereteket logikusan felépített, érthetı és
a további tanulmányaikban is használható tudásanyag formájában kívánják átadni hallgatóik számára.
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