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1. A beszélt nyelvi kutatások egyik legnehezebb és legkevésbé megnyug-
tató módon megoldott feladata a spontán beszélt nyelvi szövegeknek (dis-
kurzusoknak) a belső tagolása, interpungálása az írásos lejegyzéskor. 
Különösen nehéz a megnyilatkozáshatároknak (mondathatároknak) meg-
nyugtató módon való megállapítása. Márpedig ez roppant fontos, hiszen 
ezen áll vagy bukik az élő beszéd mondat- és szövegtani vizsgálata, a 
vizsgálati eredményeknek megbízhatósága, hitelessége. 

A kérdést legutóbb Németh T. Enikő elevenítette fel két dolgozatában is 
(1987 a-b). A kérdés vizsgálatának történetét - helyenként vitatkozva az 
ismertetett nézetekkel - így foglalja össze (1987 a): 

A határproblémát a különböző mondatmeghatározások (Berrár 1963) 
már érintették, belefoglalva a definícióba a mondat intonációs, grammatikai 
lezártságát. A generatív mondatgrammatikák csak egyes mondatokat képe-
sek generálni, nem tudják leírni a fonológiai vagy grafológiai határjelzések-
kel különválasztott szentenciákat. (Dijk, 1972. 13.) 

A megnyilatkozásokra történő szegmentálás kérdéseivel Lyons (1977, II. 
626-28) is foglalkozik. Ő a beszéd megnyilatkozásokra tagolása során a 
prozódiai jegyek (ritmus, hanglejtés, hangsúly) és a grammatikai struktúra 
figyelembe vételét ajánlja. Szerinte az intonáció lezártsága hozzátartozik a 
megnyilatkozáshoz, és ez az egyetlen döntő kritérium a megnyilatkozások 
határainak megállapítására. 

Vidra (1976) a szegmentáláshoz szerkezeti és funkcionális szempontú 
elemzést végzett. Csak arra a következtetésre jutott, hogy a sokak által 
döntőnek tartott intonáció eldöntheti ugyan a mondathatárt, de nem mindig. 
Az intonációt egyénileg eltérőnek ítélte, konvencionált, mindenkire nézve 
kötelező jegyeit figyelmen kívül hagyta. Nem találta egységesnek a szünet és 
a beszédtempó szerepét sem. A határproblémák megoldásához a fonetikai 
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tényezőkön kívül a konstrukcionális és tartalmi-logikai viszonyok figyelembe 
vételét ajánlja. Legfontosabb szerinte a kötőszók és a kötőszói funkcióban 
levő elemek tisztázása; a mikéntet nem fejti ki. 

Keszler (1983) és Szabó (1980) hasonló szempontok alkalmazását java-
solja. Ők a mondategységből indulnak ki, melyet a nyelvtani szabályok 
szerinti megszerkesztettség, a predikatív szerkezet alapján azonosítanak, 
mondategésznek pedig a mondategységek egész számú többszörösét tekintik. 
A mondategységek és mondategészek per definitionem a beszéd síkján 
helyezkednek el, szó sincs a nyelv szintjéről. A grammatikai jólformáltság, a 
nyelvtani szabályok szerinti megszerkesztettség viszont elsősorban csak a 
mondatokra és másodsorban és bizonyos megszorításokkal érvényes a meg-
nyilatkozásokra, hiszen a megnyilatkozások lehetnek hiányos struktúrájúak, 
tagolatlanok, sőt lehetnek félgrammatikusak is (Károly 1981. 55.). 

A központozás kérdéseit vizsgálva Valgina (1973) arra a következtetésre 
jutott, hogy a központozási jelek kiválasztásában formális-grammatikai, „ér-
telmi" (smyslovoj) és fonetikai elvek játszanak közre. Szerinte sok esetben a 
központozási jelek kiválasztása teljesen az intonációtól függ. Leontyev 
(1979) a megnyilatkozásnak mint minimális kommunikációs egységnek a 
tartalmi és intonációs lezártságát hangsúlyozza. Torszueva (1976) kijelenti, 
hogy az intonáció az, ami jelöli a megnyilatkozások elejét és végét azokban 
az esetekber., amikor a megnyilatkozáshatár grammatikai, lexikai jelölői 
hiányoznak. 

Németh T. Enikő (1987a-b) a szünetnek és a kitett vagy odaérthető 
kötőszóknak a megnyilatkozáshatár-jelölő szerepét vizsgálja. A szünet ilyen 
szerepének megállapításakor a hezitálás különféle formáinak kiszűrését 
tartja fontosnak, a kötőszóknál pedig azokat az eseteket vizsgálja meg, 
amikor a kötőszó kapcsoló-irányító, beszédszervező szerepe és az intonáció 
jellege oly erős, hogy a kötőszóval bevezetett megnyilatkozás-egység nem 
kezdhet el új megnyilatkozást. Következtetéseinek végső summája, hogy a 
grammatikai megszerkesztettség és lezártság, az intonáció, a szünet és a 
kötőszó együttes vizsgálata az esetek többségében elegendő a megnyilatko-
záshatár megnyugtató lezáráshoz, bár így is elég sok bizonytalansági tényező 
marad még. Hangoztatja, hogy a beszélt nyelvi megnyilatkozásoknál nem 
szabad döntő kritériumnak tekinteni sem a grammatikai megszerkesztettsé-
get, sem az intonáció lezártságát. 

2. A kérdést azonban célszerű más irányból is megközelíteni. 
Az élőszóval - éppúgy, mint az írott szöveggel - foglalkozó vizsgálatok 

túlnyomó többségükben az írott szövegre és ennek vizsgálati módszereire 
épülnek. Az elhangzó beszédre (főleg az intonációra) vonatkozó kutatások 
alapja is nagyrészt az írott szöveget megszólaltató beszéd. 

Mindehhez járult, hogy hosszú időn át a mondatot tekintették a legna-
gyobb nyelvi egységnek, ezt vizsgálták, elemezték. Ezen a szemléletmódon a 
szövegtan nyitott rést azáltal, hogy a mondatot a mondatlánc, majd a szöveg 
elemeinek tekintette, a mondatot megszerkesztett és a szövegbe beleszer-
kesztett nyelvi egységnek fogta föl. (Vö. Pl. Deme 1964, 1973, 1974, 1976, 
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Károly 1981). Az ilyen kutatások is inkább az írott nyelv vizsgálatát tágítot-
ták-terjesztették ki a mondatnál nagyobb egységek irányába. 

Akik a spontán beszélt nyelvet elemezték, azok is inkább az írott nyelv 
vizsgálatának szemléletmódja felől közelítettek, annak módszereit követték, 
s éppen a kétféle szövegtípus közötti, illetve az írottól való eltérések nagy 
száma miatt kénytelenek szembenézni sok bizonytalansággal. Ennek egyik 
jele a szakirodalomban is meglevő terminológiai bizonytalanság. (Vö.: Deme 
1971, Dezséry-Terestyéni 1976, Keszler 1983, Károly 1981, Péter 1986, 
Szabó 1983, Wacha 1988 stb.) 

A beszélt nyelvi vizsgálatok is legfeljebb a mondatlánc egyes elemeinek 
milyenségét, viselkedését, az egyes elemek (megnyilatkozások), belső szerke-
zetek tagolódását, kapcsolódását figyelték meg (ha egyáltalán figyeltek rá!), s 
főleg az írott megnyilatkozástól való eltéréseket keresték, vizsgálták. A 
megnyilatkozáshatár megállapításakor - éppen ezért - a legnagyobb gondot 
az idézte elő, hogy a beszélt nyelvre nem jellemzőek azok a - grammatikai 
szempontból is, és a kommunikáció tekintetéből is - jól konstruált (rend-
szerint logikus szerkezetű-elrendezésű) mondatok, mint amilyenek az írott 
nyelvet jellemzik általában. (Pl. egészen mások az élőszóban a kataforikus és 
anaforikus elemek - mutatónévmások, rámutatószók, kötőszók stb. haszná-
latának a szabályai; az élőszó nemegyszer több mondattal korábban elhang-
zottakra utal és köt vissza. Más az ún. szövegháló is! Vö. Fábricz, 1988, 
Huszár 1985, Németh T. E. 1987a-b.) 

Ez abból adódhat, hogy a spontán beszéd - még a monológszerű is -
mindig közvetlen interperszonális kommunikációban folyik, s mint ilyen a 
(feltételezett) előismeretek és az azonos beszédhelyzet „birtokában" verbális 
és nemverbális eszközök segítségével lezajló totális kommunikáció, melynek 
során a beszélő „fogalmazva gondolkodik", azaz beszéd közben keresi meg a 
nagyjából elképzelt mondanivalóhoz a nyelvi formát (Deme 1987), s nem-
egyszer a célnak, szándéknak megfelelő mondanivalót is (mint a terepfutó a 
térképvázlat alapján a célhoz vezető utat, szemben az autóssal, aki pontos 
térkép alapján, megépített úton halad. Ilyen kiépített út az írott közlemény.) 

A megértést a partner, aki együtt gondolkodik a beszélővel, szintén 
verbális és nemverbális úton jelzi vissza olykor olyan korán, hogy feles-
legessé teszi a beszélő számára a közlés befejezését, s ez nem is kevésszer 
nem verbálisan zárja le a gondolatot, hanem nonverbális eszközökkel fejezi 
ki a folytatást, így zárja le a közlést, mely nyelvileg ezért „csonka". 

Mindez bizonyos mértékig szemben áll az írott nyelvhasználattal, mely-
ben az író gondolkodva fogalmaz, mégpedig a partner-címzett jelen-nem-lé-
tében, gyakran felidézése nélkül, olykor nem-ismeretében. Ezért aki ír, nem 
okvetlenül címzetthez szól, hanem csak (csak?) önmagát igyekszik megvaló-
sítani. 

Mivel azonban gondolkodva fogalmaz, az eredmény pontosabb, precí-
zebb, egyértelműbb (?) nyelvi forma. Éppen a mondatoknak a beszélt nyelv 
felé közelítő fellazítása jelent nagy gondot a modernebb szépirodalmi stílus-
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ban (pl. Móricz, Krúdy néhány művében, Esterházy, Andrejewsky, Joyce 
műveiben, nem szólva a mai költészet egy jelentős részéről). 

A grammatizáltság és a verbalizáltság az írottságban oly nagymértékű, 
hogy ellensúlyozni tudja a nemverbális eszközök hiányát egyrészről (vagy 
más eszközökkel fejezi ki őket); másrészről olyan pontos, hogy a partner 
számára kerek, kellően redundáns: tartalmilag is, grammatikailag is viszony-
lag világosan van megszerkesztve, s így a partner számára feleslegessé teszi a 
„közbeszólást". (Nb. írott szöveg esetén a partner nem is szólhat közbe!) 
Harmadrészről annyira teljes a szöveg, hogy verbalizálva (pl. a szövegkohézi-
ós és grammatikai eszközök által) tartalmazza mindazt, aminek kifejtése a 
közvetlen élőszavas kommunikációban a közös előismeretek, az azonos és 
közös beszédhelyzet következtében feleslegessé válik. 

Negyedszer: a szövegnek a folytonossága és egészének látványa (az író és 
olvasói viszony, az írott, kézben tartott közlemény), feleslegessé teszi azokat 
az utalásokat, melyek nem a szövegre és gondolati tartalmára, hanem 
részben a szerkezetére, részben pedig a kommunikációs helyzetre, körülmé-
nyekre utalnak (s erre nézve adnak „utasításokat"). (Persze kivételek van-
nak!) 

Mindez azért fontos, mert hajlamosak vagyunk az élőszóbeli szöveget, 
annak intonációját azon az alapon vizsgálni, mint amit az írott szövegnél s 
annak hangosításakor megszoktunk és elvárunk. Csak ilyen alapon tulajdo-
níthatni a mondat- és megnyilatkozáshatárok jelzésében ilyen fontos, szinte 
kizárólagos szerepet a szünetnek, a lezárt intonációnak és a grammatikai 
megformáltságnak. 

A megnyilatkozáshatár megállapítását megnehezíti, hogy többnyire - az 
élőszóbeli megnyilatkozások vizsgálatakor is - teljesen érthető módon az 
írott nyelvhasználat többé-kevésbé jól meg-, be- és összeszerkesztett monda-
tait (szövegmondatait) logikai és grammatikai kapcsolásait keressük, s az 
írott szöveg megnyilatkozáshatárait is eléggé tisztán tükröző intonációját 
szeretnénk visszahallani, olykor ezt igyekszünk visszaállítani. Hogy ez meny-
nyire így van, tükrözi Szabó József (1980) véleménye, hogy beszélt nyelvi 
szövegekhez jó beszélőkéjű adatközlőt kell kiválasztani. Az is tükrözi, hogy 
egy fonetikai átírás megszólaltatásakor, interpretálásakor a lejegyzőtől már 
nem az eredetihez, hanem az írott szöveg hangosításához hasonló intonálást 
hallottam vissza! Magam is kínlódtam beszélt nyelvi szöveg lejegyzésekor, 
sőt az intonációs átírásakor, nehogy átinterpungálással „értelmesítsem", 
nehogy „logikussá" tegyem a szöveget. S ez magyarázza Balogh Lajos (1972) 
nézetét, hogy a lejegyzett szöveg interpunkciója mindig önkényes; s az 
írásosság hatását mutatja az is, hogy a szöveglejegyzések jelentős részében a 
„mondaton" belüli interpunkció a helyesírási szabályzatot követi. (Vö. Varga 
1987.) 

A beszélt nyelvi és kommunikációkutatásokhoz azonban nem mindig 
kapunk grammatikailag és akusztikailag kifogástalan, könnyen lejegyezhető 
és könnyen elemezhető szöveget - a szociolingvisztikai kutatásokhoz pedig 
nem is szabad mindig ilyet keresnünk. 
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Már csak azért is kell számolnunk kevésbé jól megszerkeszteti megnyilat-
kozásokkal, mert - mint említettem - a közvetlen, élőszavas kommunikáció 
során a mindenkori beszélő totális kommunikációval fejezi ki magát, nem 
csak verbálisan. Következésképpen - erre is utaltam - , gondolatsorát nem 
mindig bontja le logikus és grammatikus nyelvi formára: sokat rábíz a közös, 
ismeretekre, előzményre, beszéd helyzetre, másrészt a nonver'oális kommuni-
kációra, harmadreszt a partnerre, aki vele együtt gondolkodik, s be nem 
fejezett félszavakat, félmondatokat is megért. 

Az abból adódó nehézségekre, hogy a hangszalag nem rögzíti a nonver-
bális kommunikációt, nem „magyarázza" a rejtett és egyéb utalásokat, s hogy 
ezeket különösen elrejti az átírás, már utaltak a kutatók. Arra is, hogy a 
hangfelvételt hallgatva az értelmetlenségek egy része megvilágosodik. S az is 
igaz, hogy tovább értelmesíti a szöveget, ha videofelvételről hallgatjuk vagy 
jegyezzük le. (Még érdekesebb, hogy tovább „értelmesedik" a szöveg az 
olvasó számára, ha nem az eredeti fonetikai formának, hanem a logikumnak 
megfelelően - igaz, önkényesen - átinterpungáljuk.) 

A közvetlen kommunikáció során a beszélő nemcsak gondolatait akarja 
kifejezni, s nemcsak a szöveget akarja az intonációs eszközökkel (is) értel-
mezni, „súlyozni", hanem ugyanezen eszközökkel jelzi a szöveg szerveződé-
sét (gyakran grammatikai: szintaktikai szerkezetét - ezt főleg a hanglejtéssel, 
ritmussal és a nem-hezitatív szünethasználattal, pl. többszörösen összetett 
„mondatok" esetén), és ugyanezekkel az eszközökkel jelzéseket, „utasításo-
kat", „közleményeket" is ad a partnernek lelkiállapotáról, beszédszándékáról 
(Vö. Fónagy 1966, Fónagy - Magdics 1966, 1967; vö még az intonációs 
többletet az ilyen mondatokban: Api, figyelj ide!?, Api, ide figyelsz?!), 
„diskurzusszervezési szándékairól" stb. Azaz mintegy metakommunikációs és 
közleményen kívüli közleményeket is továbbit partnerének, nemegyszer 
pedig „kiszól" a szövegből (pl. a szobába éppen belépőnek köszön, őt 
figyelmezteti stb.). Olykor verbalizált megjegyzésekkel (mondom, folytatom, 
várj, hadd gondolkozzam), olykor csak intonálással, sőt csak gesztussal. 
Ugyanígy kapcsolattartó és kapcsolatteremtő, vagy szövegszervező és szöveg-
tagoló elemeket is beleépít beszédébe, hol verbalizált formában, hol nonver-
bálisan. S olyanokat is, melyek a kommunikációs folyamat gördülékenységél, 
zavartalanságát igyekeznek biztosítani. 

Az intonációnak a beszélt nyelvben erőteljesebb és elsőrendűbb a meta-
kommunikációs és a kommunikációt szervező funkciója, mint a mondatfone-
tikai funkció, s - hadd tegyem hozzá azt a megfigyelésemet, hogy - a 
felolvasó nyelvben is és az élőszóban is erőteljesebb és fontosabb a gramma-
tikai kapcsoló- és tagoló szerep, mint a logikai súlyozó (az a szerep, amit a 
hangsúlyozás fő funkciójaként szoktunk emlegetni). Következésképp az 
erősebbek „elnyomják" a gyengébbeket: a hangsúlyozást a szerkezetet jelző 
funkció, ezt pedig a kommunikációs szervező funkció. Ez magyarázza, hogy 
az élőszóban, de a felolvasásban is alig-alig találkozunk az űn. slusszponttal, 
az eklatáns mondatzáró dallammal; s helyette gyakori a lezáratlan dallam. 

Mindezek hozzájárulnak, hogy az élőbeszéd szövegalkotásának intonáci-
ója nem felel meg annak a képnek, amit az írott szöveg interpretálása 
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alapján kialakítottunk a mondatfonetikai eszközök használatáról. (Csak egy: 
a MMNyR az ereszkedő és az elül eső dallamformát tartja a pregnánsan 
magyar dallamformának. Ezzel szemben az élőbeszédet hallgatva kénytele-
nek vagyunk rájönni, hogy mellette a leggyakoribb, „legjellemzőbb" forma -
a népnyelvben is - a végén emelkedő, sőt az utolsó szótagban fellépő, 
felszökő.) Az írott szöveg erőteljes és verbalizált, grammatizált szövegkohé-
ziója lehetővé teszi a hanglejtés lezárását a mondatvégen; a grammatikai 
szerkezet sokszor jelzi a befejezetlenséget, jósolja a folytatást (éppen ennek 
hiánya miatt jelentenek gondot a felolvasásban az ún. két- vagy többarcú 
szerkezetek). (Vö. Deme 1987, Wacha 1989.) A spontán beszéd szövegkohé-
ziója és szövegszerkezete jóval pongyolább, éppen ezért a verbális-gramma-
tikai elemek nem mindig elegendők, helyükre, pótlásukra, kiegészítésükre a 
mondat- és szövegfonetikai eszközök lépnek. 

Ugyancsak a mondat- és szövegfonetikai eszközöknek kell átvenniök azt 
a szerepet is, amely abból adódik, hogy a spontán beszéd mondat- és 
szövegalkotása más, mint az írásos nyelvhasználaté. Ez utóbbi inkább balra 
bővítő (szimultán), míg az élőszóé inkább hozzátoldó, jobbra utánarakó 
(szukcesszív), s így nemegyszer a 10-14, sőt több tagmondatból álló hierar-
chikus, ill. lineáris és hierarchikus összetett mondatokat kedveli (Vö. Deme 
1974, Yngve 1973, Fábricz 1988, Wacha 1988), szemben az írott nyelvhasz-
nálat szószerkezetes megoldásával (Vö. Deme 1971, 1974, Keszler 1983, 
Szabó 1983, Dezséry-Terestyéni 1976). 

3. Összegezve: 
Mindezek után úgy vélem, joggal hiszem, hogy a beszélt nyelvvel kapcso-

latban a mondat- vagy megnyilatkozáshatár megállapítása azért jelent rend-
kívül nagy gondot, és megnyugtató megoldása azért látszik „eleve 
reménytelennek", mert mondatra, szövegre vonatkozó ismereteink többsége 
az írott nyelven alapul. 

Mindazzal, amit elmondtam - úgy gondolom - csak tovább fokoztam a 
megoldás bizonytalanságát. Mivel azonban „navigare necesse est", azaz a mi 
esetünkben a „megnyilatkozáshatárokat meg kell állapítani" a kutatás érde-
kében, fel kell tennünk a kérdést, mely irányban kereshető a - többé-kevés-
bé megnyugtató és eredményes - megoldás. Szerintem három irányban. 

1. Az élőszó vizsgálatában meg kell változtatni a kiinduló szempontokat. 
Nem szabad a beszélt nyelv vizsgálatakor elvárnunk az írásosságból ismert 
kategóriákat, s ezért nem szabad az írott nyelvhasználatból ismert kategóri-
ákra, előfeltevésekre támaszkodnunk. 

A szemléletmódváltás azért is látszik indokoltnak, mert még csak most 
kezdjük igazán vizsgálni a beszélt nyelv grammatikáját: szintaxisát, mondat-
tanát, szövegtanát. Tudomásul kell vennünk, hogy az élőszó - beszélt nyelv -
nyelvhasználatának vizsgálatában egyelőre ott tartunk még, hogy a - Károly 
Sándor által - szövegmondatoknak nevezetteknek megfelelő megnyilatkozá-
sokat kell felismernünk és regisztrálnunk, s csak később juthatunk el arra a 
fokra, hogy ezekből elvonatkoztathassuk azokat a megnyilatkozásokat, me-

f ! 
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lyek a Károly Sándor terminológiája szerinti rendszermondatoknak felelnek 
meg - a beszélt nyelvben. 

2. El kell fogadnunk, hogy a beszélt nyelvnek a szövegmondatai-szöveg-
megnyilatkozásai sokkal bonyolultabbak és hiányosabbak, mint az írott nyelv 
szövegmondatai, és hogy a beszélt nyelv „más logikával", más mondat- és 
szövegszerkesztéssel „dolgozik", mint az írásos nyelvhasználat. Mások a 
grammatikai, mondat- és szövegszerkesztési, valamint kommunikációs struk-
túrái. 

3. El kell fogadnunk, hogy a beszélt nyelvben bizonyos esetekben bizony-
talan a megnyilatkozáshatár, és hogy ez az egyik sajátossága, jellemzője a 
beszélt nyelvnek. A bizonytalan megnyilatkozáshatárt azonban az átírásban 
jeleznünk kell a majdani kutató számára. S ugyancsak jeleznünk kell a 
kommunikációs utasításokat, a fatikus jelenségeket. Azt is tudomásul kell 
vennünk, hogy az olyan megnyilatkozások, melyek sem grammatikailag, sem 
tartalmilag, sem az intonáció tekintetében nem lezártak, nem teljesek, s így 
nincsenek „sem megszerkesztve", sem igazán „beleszerkesztve" a szövegbe (a 
szöveg írott változatába), kommunikatíve még elégségesek és teljesek lehet-
nek az adott beszédhelyzetben. Éppen ennek igazolása vagy cáfolása az egyik 
feladata a beszélt nyelvi kutatásoknak. 

4. A megnyilatkozáshatár-megállapításnak tartalmi, grammatikai, akusz-
tikai eszközei-ismérvei közé még egy-két elemet fel kell vennünk, s két-há-
rom eddig vizsgált elemet erőteljesebben be kell vonnunk. A grammatikai: 
az előre- és visszafelé kapcsoló mutatónévmások (rámutatószók) és a vonat-
kozó névmási kötőszók szerepének vizsgálata. Az akusztikusak: a beszédrit-
mus és váltásai, illetőleg a szünet hossza, valamint az az elem, melyre eddig 
csak egyetlen halvány utalást találtam - Németh T. Enikő cikkében. S ez a 
megnyilatkozást kezdő intonáció. Egy-egy megnyilatkozás határát, végét 
nemcsak a tartalmi teljesség, a grammatikai meg- és beszerkesztettség, a 
szünet és az intonáció lezártsága jelezheti (vö. Lyons 1977), hanem éppen az 
utána következő megnyilatkozás(egység) kezdő intonációja, ennek formája. 
Ez nemcsak az egység kezdetét jelzi tehát, hanem bizonyos kritikus esetek-
ben az előző végét is. Azt jelzi tehát az élőszóban, hogy vége-határa van egy 
megnyilatkozásnak (be van fejezve, le van zárva, félbemaradt, megszakadt, 
befejezetlen és nem folytatódik) vagy nem, vagy mással „folytatódik": azaz 
valami új kezdődik utána. Ezt pedig az élőszóban vagy a témaváltás, vagy az 
új mondatszerkezet jelzi (mely esetleg előre, olykor pedig nagyon is vissza-
utal). Ez pedig mindenképpen új megnyilatkozáskezdetre utaló intonációval 
(rendszerint fekvésváltással - az előzőkhöz képest magasról vagy éppen 
mélyről induló dallammal, de mégis mondatkezdő dallammenettel, rend-
szerint szünet utáni ritmusváltással) jelenik meg, s olyan dallammenettel, 
mely nem az előző megnyilatkozásnak lesodródó dallamát folytatja csök-
kenő erejű hangsúlyokkal, lejjebbről induló dallammal (a lesodródásra 1.: 
Varga 1987), hanem érezhetően új egységet indít. Megfigyeléseim szerint 
akkor problematikus az előző megnyilatkozás határa, ha ez a speciális, új 
kezdésére utaló dallamforma nem pregnáns vagy elmarad. 
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Mindez - amit eddig elmondtam - , csak elmélet. Érdemes megvizsgálni a 
gyakorlatban is. Sajnos az általam vizsgált beszélt-nyelvi anyagban alig-alig 
találtam olyan példákat (megnyilatkozásokat, melyek kellően rövidek és 
egyszerűek lettek volna. így csak komplikált példákat hozhattam volna. A 
mellékelt anyagban - bizonyos elméleti-logikai alapon összeállítottam egy 
sorozatot a megnyilatkozáshatár-formákra. Az a-n-ig terjedő együttesek 
megnyilatkozáshatár-véget jeleznek, az o-w-ig terjedők azt, hogy nincs vége a 
megnyilatkozásnak. 

akusztikus grammatikai szünet 
zárlat lezártság 

hozzátoldás új mondatot 
indító 

intonáció 

a) + + + 0 + 

b) + + 0 0 + 
c) 0 + + 0 + 
d) 0 + 0 0 + 
e) + 0 + 0 + 

0 + 0 0 0 + 
g) + + + + + 
h) + + 0 + + 
0 0 + + + + 
j) 0 + 0 + + 
k) + 0 + + + 

0 + 0 0 + + 
m) 0 0 + 0 + 
n) 0 0 0 0 + ritka 
o) + + + + 0 ? 

P) 0 + + + 0 ? 

q) 0 0 + + 0 0 
0 0 0 0 + 0 0 

s) 0 0 0 0 0 0 
sz) + 0 0 0 0 0 

t) + + 0 + 0 0 
U) 0 + 0 + 0 0 
V) + 0 + + 0 0 

w) + 0 0 + 0 0 
Ezeket figyelembe véve - meggyőződésem szerint - viszonylag kis hiba-

százalékkal és megnyugtató módon meg lehet állapítani a szövegmondatok-
nak megfelelő megnyilatkozások határát (végét). így aránylag kevés olyan 
megnyilatkozáshatár marad, melynél a szöveg lejegyzőjének a megnyilatko-
záshatár bizonytalan voltát kell jeleznie. 

10 



A MEGNYILATKOZAÁSHATÁR MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK GONDJAI .. 389 

Bibliográfia 

Balogh 1972 = Balogh Lajos: A nyelvjárási szöveglejegyzés kérdései. Kézirat, 1972. 6. lap. 
Bartók 1974 = Bartók János: Egyéni és társadalmi érvényű elemek a köznyelvi hanglejtésben. 

ÁNyTX [1974]: 5-19. 
Berrár 1963 = Berrár Jolán: A mondat formai ismertetőjegyei. ÁNyT. I. 1963. 53-76. 
Deme 1964 = Deme László: Szórendi problémák az értekező prózában. In: Műszaki Nyelvőr, 

1964. 114-35. 
Deme 1971 = Deme László: Mondatszerkezeti sajátosságok gyakorisága vizsgálata. Akadémiai 

Kiadó, 1971. 
Deme 1973 = Deme László: A bemondói munka mondatfonetikai kérdéseiről. In: A rádióbe-

mondó beszéde. MRT T K 1973. 71-101. 
Deme 1974 = Deme László: A szövegalkotás szerkezeti-szerkesztési kérdései. In: Szónokok, 

előadók kézikönyve. Kossuth KK 1974. 116-51. 
Deme 1976 = Deme László: A beszéd és a nyelv. Tankönyvkiadó, 1976. 
Deme 1987 = Deme László: A szóbeli és írásbeli közlés közös és sajátos jellemzői. In: Retorika 

(Tanulmányok...) Kossuth Könyvkiadó 1987. 86-104. 
Dezséry-Terestyéni 1976 = Dezséry Judit-Terestyéni Tamás: Élő szöveg - stúdió szöveg. ÁNyT 

X [1976.]: 51-77. 
Díjk, 1973 = Dijk, T. A. van: Somé Aspects of Text Grammers (A Study in Theoretical 

Linguistics and Poetics). Monton, The Haque-Paris, 1972. 
Dijk 1982 = Dijk, T. A. van: Pragmatikai kötőelemek. Tanulmányok. In: Tanulmányok. A 

Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézetének kiadványa. 15. füzet. 
Újvidék, 1982. 83-90. 

Fábricz 1988 = Fábricz Károly: A beszélt nyelvi szövegalkotás kérdéséhez. In: Beszélt nyelvi 
tanulmányok. Linguistica, Series A Studia et dissertationes 1. Nyelvtudományi Intézet 
1988. 76-89. 

Fónagy 1966 = Fónagy Iván: Api, figyelj ide! 
Fónagy-Magdics 1966 = Fónagy I. - Magdics K.: A nyomaték jelentésmeghatározó szerepe 

határozós szerkezetekben. NyK. 68 [1966.]: 67-117. 
Fónagy-Magdics 1967 = Fónagy I. - Magdics K: A magyar beszéd dallama. Akadémiai Kiadó 

1967. 
Huszár 1985 = Huszár Ágnes: A rádió és televízió beszélt nyelvének mondattana. In: Nyelvészet 

és tömegkommunikáció. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1985. II: 73-118. 
Károly 1981 = Károly Sándor: Mondat és megnyilatkozás. Néprajz és nyelvtudomány 24-25 

[1980-81.]: 49-65. 
Keszler 1983 = Keszler Borbála: Kötetlen beszélgetések mondat- és szövegtani vizsgálata. In: 

Rácz E.-Szathmári 1. (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. 
Tankönyvkiadó, 1983. 164-202. 

Kiefer 1976 = Kiefer Ferenc: A szövegelmélet grammatikai indokoltságáról. ÁNyT. XI. [1976.]: 
197-222. 

Leontyev 1979 = Leontyev, A A : Vyskazyvanie kak predmet lingvistiki, psicholingvistiki i teorii 
kommunikacii. In: Sintaksis teksta. Nauka, Moszkva, 1979,18-37. 

Lyons 1977 = Lyons, J.: Sentences and texts. In: Lyons, J.: Semantics II. Cambridge Univ. 
Press, Cambridge 1977. 622-35. 

MMNyR = A mai magyar nyelv rendszere I—II. Szerk.: Tompa József. Akadémiai Kiadó 1961., 
1962., 1970.2 

Németh T. 1987a = Németh T. Enikő: A kötőszók és a beszédfonetikai elemek szerepe a 
megnyilatkozáshatár-vizsgálatban. TDK-dolgozat, 1987. Gépirat, 36 lap. 

Németh T. 1987b = Németh T. Enikő: A hezitációk kiszűrése és a beszédfonetikai elemek 
szerepe a megnyilatkozáshatár-vizsgálatnál. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Iuve-
num, Sectio Linguistica, Tom. III. Szeged, 1987, 24-36. 

Péter 1986 = Péter Mihály: A nyilatkozat mint a nyelvi közlés alapegysége. MNy. 82 [1986.]: 
1 - 1 0 . 

Szabó 1980 = Szabó József: A mondathatárok megállapítása magnetofonról, lejegyzett nyelvjá-
rási szövegekben. NytudÉrt. 104. AkK 1980. 719-23. 

3 



390 WACHA IMRE 

Szabó 1983 = Szabó József: A mondatszerkesztés nyelvszociológiai vizsgálata a nagykónyi 
nyelvjárásban. AkK 1983. 

Torszueva 1976 = Torszueva, J. G.: Teorija vyskezyvanija i intonacija. Voprosy jazykoznania 
25., 1976/2. 53-65. 

Valgina 1973 = Valgina, N. S.: Sintaksis szovremennogo ruskogo jazyka. Vysslaja skola, 
Moszkva, 1973. 

Varga 1987 = Varga László: Prozodémák a magyar beszédben és jelölésük az intonációs 
átiratban. In: Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből. MTA, Nyelvtudó 
mányi Intézet, 1987. III: 91-119. 

Vidra 1976 = Vidra Klára: Mondategészek elhatárolása beszélt nyelvi környezetben. MNy 72 
[1976.]: 197-202. 

Wacha 1987 = Wacha Imre: A beszélt nyelv kategóriái (Problémafelvetés és -felújítás) 
Hungarológiai Közlemények 19 [1987.]: 4/73/. sz.: 255-306. 

Wacha 1988 = Wacha Imre: Élő nyelvi (spontán) szövegek megnyilatkozásainak (szintaktikai) 
vizsgálati szempontjaihoz. In: Beszélt nyelvi tanulmányok. Liniguistica, Series A Studia 
et dissertationes, 1.102-158. 

Wacha 1989 = Wacha Imre: A rádióhírek kommunikativitása. Nyr. 113 [1989] 4.R. 
Yngve 1973 = Yngve, Victor H.: A mélységhipotézis. In: A nyelvtudomány ma (szerk.: Szépe 

György). Gondolat, 1973. 441-158. 

10 


