
sok, szinkron változat-keletkezések, vagy akár történeti hang
változások mögött a korábbiaknál nagyobb figyelemmel kell len
nünk a beszélés és beszédészlelés sajátosságaira. 

* * * 

A sorozat harmadik kötetét BALOGH LAJos és KONTRA MiKLós 
szerkesztette "Élőnyelvi tanulmányok" címmel. Az alcímből 
megtudhatjuk, benne "Az MTA Nyelvtudományi Intézetében 1988. ok
tóber 5-6-án rendezett élőnyelvi tanácskozás előadásai" találha
tók. 

A kötet szerkesztői előszavából megtudjuk, hogy a rendezvény 
vendégei voltak az újvidéki Magyar Nyelv, Irodalom és Hungaroló
giai Kutatások Intézetének munkatársai is. A munka szerkezeti 
tagolásáról a szerkesztők így írnak: "A szerkesztés során négy 
tematikai csoportot alakítottunk ki. Az I. csoportba a Budapesti 
szociolingvisztikai interjú (rövidítve: BUSZI) című magnetofonos 
vizsgálat és a hátteréül szolgáló országos szociolingvisztikai 
adatfelvétel kezdeti eredményeiről tájékoztató írások kerültek. A 
II. csoportban az MTA Nyelvtudományi Intézete által kezdeménye
zett és az OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alap) által támoga
tott regionális köznyelvi kutatások eddigi eredményeiből mutatunk 
be néhány tanulmányt. (Mivel tematikailag ide tartozik, itt ol
vasható Végh József előadása is.) A III. csoport a jugoszláviai 
magyar köznyelvi kutatásokról szóló előadásokat tartalmazza. Vé
gül a IV. csoportba azokat az írásokat soroltuk, amelyek csak 
marginálisan kapcsolódnak az élőnyelvi OTKA budapesti és regioná
lis köznyelvi ágához, illetőleg az újvidéki kutatásokhoz." 

Az I. témakör bevezető tanulmánya KONTRA MiKLÓstól való: "A 
budapesti köznyelvi vizsgálatokról" címmel. Benne visszautal a 
sorozat első, fentebb ismertetett kötetére, majd felvázolja a 
munkálatok fejlődését. Lényeges haladás a nyelvi mintavételben 
érvényesülő szociológiai módszer kiterjesztése, tömegesedése, 
illetőleg a kiválasztott adatközlők egész társadalmat reprezentá
ló szempontjainak érvényesítése. 

A következő két tanulmány a gyakorlati nyelvművelés terüle
téről régóta ismert problémát tesz tárgyává szociolingvisztikai 
adatfelvételek statisztikai értékelése alapján. Az egyik: HORVÁTH 
VERA - REMÉNYI ANDREA ÁGNES: "Az ikes ragozásról", másik: LACZKÓ 
MÁRIA: "Az igék feltételes mód egyes szám első személyű alakjának 
(án tudnák/tudnák) használata különböző társadalmi csoportokban". 

Az ikes ragozást vizsgáló tesztlapokból 50 adatközlő adata
it dolgozták fel a szerzők: 10 tanárét, 10 egyetemistáét, 10 el
adóét, 10 munkásét és 10 szakmunkástanulóét. Érdekes mellékoldala 
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a vizsgálatnak, hogy rákérdeztek arra is: mi a véleménye az adat
közlőnek saját gyakorlata és az általa helyesnek vélt forma vi
szonyáról. Értékes következtetése a tanulmánynak, hogy téves az a 
közfelfogás, amely szerint az ikes ragozás minden igénél partiku
láris kérdés és csak a presztízcsoportok nyelvében él: a jelenség 
nyelvileg is szociológiailag erősen tagolt, bizonyára folyamato
san változik m a is. 

A tudnák/tudnák változatok ugyanezen populációban vizsgálva 
meglehetősen erős függést mutatnak az iskolázottságtól - ahogyan 
a nyelvművelés is tudja - illetőleg az alsófokú oktatás, anya
nyelvi nevelés hiányosságaitól - például a szakmunkásképzésben. 

TERESTYÉNI TAMÁS "Beszédszokások" című tanulmánya "egy szo-
ciolingvisztikai adatfelvétel néhány előzetes eredménye", amely 
igen érdekes kapcsolódásokat tár fel bizonyos beállitódástlpusok, 
személyiségjegyek és nyelvi-stiláris jegyek kultiválása közt. A 
típusok és stílusok összefüggését eltérően fogalmazott lakóbi
zottsági "hirdetmény" szövegek közti választással sikeresen 
igazolja a szerző: a "racionális", a "kapcsolatorientált" és a 
"státusorientált" személyiségjegyű alanyok a hasonló stíluselté
réseket mutató szövegekkel kapcsolódnak össze, bizonyára nem csak 
a választás során, hanem saját beszédprodukciójukban is. 

PLÉH CsABA "A stigmatizáció és a hiperkorrekció dinamikájá
ról" szólva a nyelvi közszokás, a norma és a normaismeret befo
lyásoló mechanizmusának olyan kérdéseit veszi szemügyre, amelyek 
a nyelvhelyességi írásokban régóta ismeretesek, de elméleti és 
pszicholingvisztikai hátterük többnyire kifejtetlen maradt. 

Az első cikkcsoport záró írása ismét KONTRA MiKLósé: "Ter
mészetesen, hogy nem hiba - nyelvi változás?" A címbe foglalt 
termászetesen,_hogy szerkezet és számos társa a hagyományos 
nyelvművelés képviselői szerint hibás szer kezetkeveredés, és az 
igényes beszédben kerülendő. Kontra Miklós vitatja az elmaraszta
lást, rámutatva, hogy nyelvész kutatók beszédébe is be-becsúszik, 
illetőleg írásokban is gyakran előfordul. Jobbnak tartaná, ha 
egyelőre nem minősítenénk hibának, csak nyelvi változás esetleges 
kezdetének. Álláspontjával csak részben tudunk azonosulni. A 
nyelvművelés nemcsak kodifikáló, hanem alkalmazott tudomány, 
amely az előnyös változásokat terjeszteni, a hátrányosakat gátol
ni hivatott. A visszaszorításnak pedig addig vannak meg az esé
lyei, amíg a hiba nem válik tömegessé. 

A kötet II. tanulmánycsoportja a regionális "köznyelvi" ku
tatásokról szól. Bevezetőben BALOGH LAJOS ad tájékoztatást "A 
táji nyelvváltozatok kutatása" téma helyzetéről, eddigi eredmé
nyeiről. Utána RÓNAI BÉLA "A bukovinai székely nyelvjárás hang-
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rendszerének változása" címmel nemzedékek szerint csoportosított 
hangfelvételek alapján elemzi a Dunántúlra telepített bukovinaiak 
nyelvjárási hangrendszerének változásait. 

PESTI JÁNOS "Az élőnyelvi vizsgálatok kutatásmódszertani 
kérdéseiről" ír Szentlőrincen készült, szociolingvisztikai szem
pontokat is szem előtt tartó hangfelvételek alapján. Jellemzi a 
település szociológiai helyzetét, áttekinti a főbb nyelvjárási 
sajátságokat, módszertani tanácsokat ad az ilyen munkát végzők
nek. 

VÉGH JózsEF "Az őrségi nyelvjárás mai képe" címmel lénye
gében a nyelvi változások nyelvjárási vetületéről beszél egy 
hosszú kutatói múlt sok évtizedes tapasztalatait összegezve, 
szembesítve mai feljegyzéseit a harminc évvel korábbiakkal. 

A tanulmányoknak ezt a csoportját BALOGH LAJos zárja "A 
nyelvi regionalitás szintjei" című írásával. Rámutat: a normatív 
beszélt nyelvhez hasonlító nyelvjárásleírások eddig a minőség 
kontrasztív számbavételét jelentették. A szociolingvisztikai mód
szerek a mennyiségi eltérésekre is figyelni kezdenek, és nemcsak 
a nyelvjárás—regionális nyelv—normatív beszélt nyelv vonatko
zásában, hanem egy-egy válfaj esetében is. Az újtípusú összeha
sonlítások módszerét még ezután kell kialakítanunk. 

A kötet III. blokkjában a jugoszláviai vendégek tanulmánya
it olvashatjuk. Először PAPP GYÖRGY ad áttekintést a munkálatok
ról "A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intéze
tében folyó élőnyelvi kutatásokról" címmel. Értékes híradás ez az 
összegezés, mert kiderül belőle, mennyiben hasonlóak és eltérő
ek a feltételek, a problematika, a kiadás lehetőségei. 

PENAViN OLGA "A bánáti magyar nyelvjárási atlasz adatai 
nyomában" címmel 30 településre kiterjedő gyűjtésének tapasztala
tairól számol be. Elemzi a magyar beszéd helyzetét az egy vagy 
két nyelvet beszélő községekben, vizsgálja a magyar adatközlők 
nyelvi sajátságait az életkor függvényében, a nemek szerint, 
fi-gyelemmel kisérve mindenben a változás folytonosságát is. 

Egy-egy kérdés néhány oldalas fejtegetésével szerepelnek még 
e csoportban: LÁNCZ IRÉN: "Regionális köznyelvi kutatások 
Csantavéren"; RAJSLI ILONA: "Zárt e-zés a közép-bácskai regioná
lis köznyelvben (Becse)"; MOLNÁR CsiKós LÁSZLÓ: "Neologizmusok a 
jugoszláviai magyar regionális köznyelvben"; PAPP GYÖRGY: "A 
bácskai nyelvjárások változása és a köznyelvi norma". 

A kötet tanulmányainak IV. csoportja hat olyan tanulmányt 
közöl, amelyek csak "marginálisan" kapcsolódnak az előbbi kutatá-
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si témákhoz. Tartalmilag semmiképpen sem periferikusak, megérdem
lik a figyelmet. 

VARGA LÁSZLÓ: "Stilizált beszéddallamok a magyarban" címmel 
egy olyan dallamsémáról Ír, amelyre angol megfelelők alapján is
mert rá a magyarban. Nem folyamatosan ereszkedő, hanem két szint
tartó "plató"-ból álló, lépcsőzetes dallamképlet ez, amely főleg 
megszólításokban, burkolt felszólításokban, gyermeki kérkedő ki
fejezésekben jelenik meg. Funkcióját tekintve mindig mozgósító 
jellegű is. 

G. VARGA GYÖRGYI "Presztlzsváltozat, stigmatizált változat" 
című írása tartalmilag Pléh Csaba fejtegetéseihez kapcsolódik: 
azt vizsgálja, hogyan befolyásolja a közösség tagjait egy-egy 
magasabb rangúnak ítélt vagy egy megbélyegzett nyelvi változat a 
kifejezések megválasztásában. Az egyének értékskálája függ isko
lázottságuktól, a nyelvi eszmény ismeretétől, a környezet, a 
közvélemény befogadó vagy elítélő magatartásától, stb. 

- SZENDE TAMÁS "Lazítási folyamatok a köznyelvben" címmel a 
fokozott beszédsebesség és a tagolatlanság következtében fellépő 
beszélt nyelvi jelenségekről ír. Ilyenek a redukció, a törlés, a 
kihagyás, a csonkítás, a szekvenciaredukció, a szekvenciazsugorí
tás és a fúzió esetei. 

P. LAKATOS ILONA: "Szerkezetkeveredés az élőnyelvben" címmel 
nyíregyházi városi hangfelvételek példáira építve a keveredések 
típusait mutatja be. Módszeresen elemzi a szintagmák szintjén, a 
szintagmák és a mondat szintjén, illetőleg a mondatok szintjén 
jelentkező keveredéseket. 

TuKCSNÉ KÁROLYI MARGIT: "Az ingázók és nem ingázók beszdének 
sajátosságai Hajdúhadházon" című dolgozata igazi napi szocioling-
visztikai témát hoz elő: a rendszeres idegen környezetbe kerülés 
visszahatását ragadja meg egy sajátos társadalmi csoport fonéma
realizációiban és morfémaváltozataiban. 

WACHA IMRE kötetzáró tanulmánya egyben a technikai, módszer
tani jövő irányába is mutat: "Számítógépes program terve szöveg
szintaktikai kutatásokhoz". Az indítékot ebbe az irányba 
bizonyára a kötetbeli másik szövegtani tanulmánya adta: a példák 
egyenkénti bonyolult viszonyítási munkálatait jó lenne egy gépi 
programba bedolgozva módot találni nagy mennyiségű szöveg 
automatikus elemzésére. A számítógépes szövegelemző program 12 fő 
szempontcsoportra tagolódik, mint például: szókincselemzés, meg
nyilatkozások, mondatok száma, szószerkezeti elemzés, fonemikus 
frázisok, akusztikus indítások, akusztikus lezártság és lezárat
lanság, kapcsolás, szintaktikai viszonyjelölés, grammatikai 
lezártság vagy lezáratlanság, mondatfajták, mondattlpusok stb. 
Nem látszik könnyű vállalkozásnak, jó lenne, ha sikerülne. 
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