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ISMERTETÉSEK, BÍRÁLATOK 

Egy új kiadványsorozatról 

Tudományos kiadványaink évről évre nehezebb helyzetbe kerül
nek. Az a minősítési rendszer, amely a tudományos fokozatok 
megszerzését könyvterjedelmű értekezések megírásához kötötte, 
képtelenné vált az így felhalmozódó kéziratok közrebocsátására, 
nyomdai megjelentetésére: a várakozás, sorbanállás egyre hosz-
szabbá vált, lassan évtizedesre nőtt. A szaktudományok friss 
pezsgését biztosító folyóiratok rendszeres és pontos megjelenését 
az anyagi feltételek fokozódó beszűkülése, a nyomdai átfutás 
idejének növekedése hiúsította meg. Szemtanúi lehetünk nyelvésze
ti téren is központi folyóirataink akadozó megjelenésének, olykor 
többéves késésének, agonizálásának. Még inkább érvényes ez a 
folyamat egyetemi évkönyveinkre, amelyek - mint a Magyar Nyelvjá
rások is - 1978-as költségvetési szinten befagyasztva küszködnek 
a létért, hogy ha erősen aritmiásan is, hírt adjanak a kiadói mű
helyben folyó szakmai eseményekről. 

Az élet azonban - szerencsére - nem áll meg. A lassan megfi
zethetetlen klasszikus nyomdai formák - monó szedés, íves magas 
nyomás - helyett új, modern, olcsóbb, de elfogadható minőségű és 
átfutású technikai megoldások alkalmazásával új kiadványok veszik 
át a régiek szerepét, új területek lépnek a szaktudomány előteré
be. A számítógépes szövegszerkesztők talán végérvényesen kiszo
rítják a régi nyomdai technológiát, s eljön az idő, amikor a 
cikkíró otthoni gépén végleges nyomdai formájú, fényképezéssel 
sokszorosítható "kéziratot" ad át a nyomdának, kiiktatva a szedés 
és korrektúrázás kínlódásait. 

A nem hagyományos nyomdai előállítású kiadványok szaktudo
mányunkban a hatvanas évek végétől jelennek meg rendszeresen. Út
törők e tekintetben az ELTE Hajdú Mihály által szerkesztett soro-
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zatai: a "Nyelvtudományi Dolgozatok", a "Magyar Személynév! Adat
tárak", a "Magyar Névtani Dolgozatok", a "Magyar Csoportnyelvi 
Dolgozatok" - közülük többnek a füzetszáma a százhoz közelít nap
jainkra. Lehetőséget kínált az átmeneti technika egy-egy konfe
rencia, kongresszus anyagának kiadására is, majd "betört" a peri
odikák területére, például a JATE "Néprajz és Nyelvtudomány" 
évkönyvével, az MTA Nyelvtudományi Intézetének "Magyar Fonetikai 
Füzetek" sorozatával, az ELTE Névkutató Munkaközösségének "Név
tani Értesítő" folyóiratával stb. 

Az új periodikák vagy hagyományos kutatási területeknek te
remtenek új kanalizálódási lehetőséget, vagy új tudományos disz
ciplínák kibontakozását segítik elő. Hasznosságuk mindenképpen 
elvitathatatlan. Ezért kívánunk szólni az MTA Nyelvtudományi In
tézetének új sorozatáról, a "Linguistica - Series A - Studia et 
Dissertationes" eddig megjelent három számáról. 

* * * 

A sorozat első száma a KONTRA MiKLós szerkesztette "Beszélt 
nyelvi tanulmányok" kötete (Bp., 1988. MTA Nyelvtud. Int. 180 
1.). 

A szerkesztő bevezetőjéből a sorozat egészére nézve nem 
kapunk eligazítást. Magára a kötetre joggal állapítja meg, hogy 
"A magyar nyelvészetből a legutóbbi időkig hiányzott a spontán 
beszéd vizsgálata, mint a kutatás kizárólagos programja. Leíró 
nyelvtanaink mindenekelőtt írott forrásokból merítették adatai
kat. Dialektológusaink többnyire nem spontán, hanem irányított 
beszédet vizsgáltak. A generatív nyelvészek pedig néhány nyelvész 
intuíciójára alapozzák elemzéseiket" (1. 1.) Ehhez a dialektoló
gusok védelmében legfeljebb azt tehetnénk hozzá, hogy a hangrög
zítés műszaki eszközeinek hiányában eljárásuk védhető. Hogy érez
ték az élő beszéd tükrözésének szükségét, jól mutatja például az 
a kísérlet, amelyet KovÁcs LÁSZLÓ a Magyar Népnyelv ötödik köte
tében bemutatott (Gyorsírás alkalmazása a népnyelvkutatásban, 
i.m. 49-54; bevezetésként kitérve az előzményekre is). Gyorsírá
sos feljegyzéssel gyűjtött már 1941-ben LŐRINCZE LAJOS is (vö. 
MNyj. I, 180). Érinti a kérdést - a gépi hangrögzítés előnyeit 
hangoztatva - BÁRczi GÉZA is (MNyj. II, 40). 

A beszédkutatás lehetőségét tehát valójában a technikai esz
közök fejlődése - a fonográf, a magnetofon, de még inkább a han
gosfilm és a képmagnó - teremtették meg. Ez utóbbi lehetőséget 
ragadták meg a kötet szerzői, amikor a budapesti, gazdagréti 
kábeltelevízió műsorából kiválasztott részleteket tettek sokol-
oldalú vizsgálat tárgyává. 
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