
HUNG. KÖZL. 21. ÉVF. 3/80/.SZ 391-396 NOV1 SAD - ÚJVIDÉK 

ETO: 809.451.1-6 CONFERENCE PAPER 

AZ ÍROTT BESZÉD IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 

Ágoston Mihály 

A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 
Újvidék 

Közlésre elfogadva: 1989. okt. 7-én 

A beszéd kérdéseivel ma már szerencsére számos átfogó tanulmány, 
illetve tanulmánykötet is foglalkozik. Csak a legfrissebbek közül említem 
meg a Kontra Miklós szerkesztésében megjelent Beszélt nyelvi tanulmányokat, 
továbbá idesorolhatom Wacha Imre legtöbb könyvét, tanulmányát, Szende 
Tamásnak A beszédfolyamat alaptényezői című könyvét, a Fejezetek a magyar 
leíró hangtanból című tanulmánygyűjteményt, mely Bolla Kálmán szerkeszté-
sében jelent meg stb. Mivel azonban viszonylag szűk kérdéskört kívánok 
érinteni, az írott beszéd-nek itteni értelmezésére kell kitérnem mindenek-
előtt. 

1. A saussure-i parole kategóriának beszéd-del való megnevezését -
bármennyire elterjedt a nyelvtudományban - nem tartom szerencsésnek, s 
ezt a megnevezést itt nem is tudom alkalmazni. 

Kétségtelen, hogy egy-egy szó poliszemantikus befogadóképessége elmé-
letileg végtelen, szociális érvényűvé, azaz nyelvi ténnyé egy-egy szójelentés 
mégis csupán akkor válik, ha a közhasználatban a megnyilatkozó és partnere 
mindenütt egyaránt zavartalanul kommunikálhat vele. Nos, szakkörökben a 
parole-lal nyilván nincs is probléma, de annak beszéd-del való fordítása 
nehézkes használatú: általában jelezni kell, hogy nem csupán a hangos 
megnyilatkozásra gondoltunk, hanem a parole-lal jelölt teljes fogalomra. 

Ismétlem: a poliszémia viszonylag korlátlan lehetőséget nyithat a szó 
jelentésterének bővítésére, de az mennyiségi korlátlanság, nem pedig 
minőségi. A szó használhatóságát ugyanis - bármennyire is szeszélyes lehet 
pl. az átvitt értelmű jelentésbővítés - ugyancsak megzavarná, ha egy már 
közhasználatú szó fölvenné az antonim jelentést is. így zavarólag hatna, ha a 
meleg ,hideg'-et is jelentene, továbbá a van 'nincs'-et is, a tegnap Tiolnap'-ot 
is. (Igaz, hasonló fogalomkategóriák létezhetnek egyes nyelvekben, miként 
pl. a magyar testvér szó egyaránt jelent ,fivér'-t és ,nővér'-t, de ez más eset, 
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ugyanis a nővér nem jelent ,fivér'-t, és fordítva is így van.) Vagyis arra 
gondoltam, hogy a saussure-i parole-1 nem szívesen fordítom beszéd-nek, 
pontosabban: a beszéd-en nem szívesen értek regényt, magánlevelet, menet-
jegyet, plakátot, buszföliratot, mert a magyarban ezt t/ró-nak érezzük és 
mondjuk. 

2. Beszéd-e,n tehát hanggal létrehozott és hallással fölfogott nyelvi meg-
nyilatkozást értek, akár ember beszél, akár gép. És vele szemben a vizuális 
jelekkel, elsősorban a betűkkel és a nyelv írásrendszerének egyéb jeleivel 
történő megnyilatkozást (kommunikációt) írás-nak nevezem. Ez a kettő az 
ember nyelvi megnyilatkozásának alapformája. A két alapforma részletes 
szembeállítására itt nem térek ki, sem a köztük kialakult átmenetekre és 
kombinációkra. Nem az a témám. 

Viszont a beszéd-nek így leszűkített szakszói jelentéstára is további 
meghatározásra szorul. Most a beszéd-en a beszélés folyamatát is értem, 
valamint az ennek eredményeképpen létrejövő teljesítményt is. (Termé-
szetesen nem műfaji értelemben!) így gondolkodom a témám hátterében 
álló írás-ró\ is. 

A beszéd tehát fizikai megnyilvánulásában elsősorban auditív jelenség: a 
beszélő a hangképző szervei által létrehozott hangok segítségével szavakat 
alkot, s egy vagy több szóval mondatot hoz létre, hogy egy vagy több 
mondatban kifejezze mondanivalóját. E célból más akusztikai tényezőket 
(beszédelemeket) is fölhasznál: a hangerősség változtatását, ill. meghatáro-
zott szinten való tartását; a képzett hangok zenei alaptónusának bizonyos 
szintjét, illetve a szövegnek megfelelő variálását; ugyancsak a szövegnek vagy 
egy részletének megfelelő beszédiramot; a hangképzés módjának a tipikustól 
való különböző eltéréseit; stb. 

A beszédnek vannak vizuális elemei is (általában még az írott beszédnek 
is), ha a beszélő és partnere látják egymást. Sőt mivel ezek az elemek 
nagyobbrészt tudat alattiak, bizonyos mértékben akkor is megmaradnak, 
amikor a beszélő telefon vagy rádió közvetítésével szól partneréhez. Ilyen az 
arcjáték, a test egyéb részeinek megfelelő mozgása, vagy valamely tárgy is. 
Ezek az elemek a kommunikáció szempontjából általában akkor sem egé-
szen passzívak, amikor a beszélő nem látja partnerét; ugyanis elősegíthetik a 
szövegmondás életszerűségének bizonyos mértékű megtartását. 

A beszéddel szemben az í r á s egészen vizuális jelenség. A szavakat egy 
vagy több betűből alkotja, aki ír, s a betűkön kívül számos más vizuális jelet 
is alkalmaz. Itt nem szükséges a partner jelenléte. 

A nyelvi megnyilatkozásnak egyik alapformáját sem törekszem itt átfogó-
an meghatározni, annyit azonban még megjegyzek, hogy mindkettőre je-
lentősen kihat nemcsak a szövegtartalom, hanem a kommunikáló személy 
stílusa, egyénisége, hangulata és a kommunikálás körülményei is. 

3. Most már nyilvánvaló, hogy a témám címében szereplő írott beszéd 
olyan hangos megnyilatkozást jelöl, melynek szövegét előzőleg valaki leírta. 
Ennek legegyszerűbb típusa az lehet, amikor a szöveget írásban elsőnek 
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fogalmazta meg és hozta létre akár a majdani előadója, akár egy másik 
személy. Témámnak meg is felelhet ez az eset. 

A beszédnek még az imént említett, leszűkített értelmezésében is számos 
típusú problémája lehet, ezért célszerű mindjárt az írott beszéd-del szembeál-
lítanunk a közvetlen beszéd-et. Az utóbbi szakkifejezést jobb híján rögtönöz-
tem az olyan beszéd jelölésére, melynek szövegét a hangos megnyilatkozás 
alatt közvetlenül fogalmazza meg a beszélő. Helyette nem választhattam a 
spontán beszéd kifejezést, mert a közvetlen beszéd nem mindig spontán. (De 
erre itt már ismét nem térhetek ki.) A közvetlen beszéd kategóriájába 
sorolom többek között a mindennapi beszélgetést (utcán, otthon, vonaton 
stb.), aztán az élőszóban előadott úti- vagy másfajta beszámolót, az értekez-
leti fölszólalást, a szabadelőadást stb. 

4. Az írott beszéd előadása többféle lehet, s a szerint más-más problémák 
is jellemezhetik. Itt csak két fő típusát említem: a fölolvasást és a fölmon-
dást. (Az utóbbihoz sorolom - némi jelentésbővítéssel - a szavalatot is, 
elsősorban azonban az előre megírt, bármilyen prózai szövegnek olvasás 
nélkül történő előadását. Természetesen a kettő között több átmeneti típus 
is lehetséges. Másrészt lehetséges a közvetlen beszéd és az írott beszéd 
néhány kombinációja is. A jelenség tipológiai fejtegetésébe nem bocsátko-
zom. 

És végül pedig az írott beszéd kategóriájának teljesebb lehatárolása végett 
említem meg, hogy az írás-nak is két szélső típusa a közvetlen írás és a beszélt 
írás. Az utóbbin az elhangzott beszéd írásbeli rögzítését értem. 

5. Az írott beszéd típusai közül a fölolvasás néhány jellemvonására és 
kérdésére kívánok rámutatni, most már azonban tekintet nélkül a fölolvasás 
továbbdifferenciált típusaira, pl. arra, hogy valaki „olvasva", azaz papírízűen 
olvas-e föl, vagy értelemszerűen tolmácsolja az írott szöveget, illetve beszéd-
művészeti szinten adja elő, azaz „beszélve" olvas. 

Mindenesetre a beszédnek arról a változatáról van szó, mely sajátosságai-
ban legmesszebb esik attól, amit a mindennapi életben beszéd-nek nevezünk, 
azaz legmesszebb a spontán hangos nyelvi megnyilatkozást is magába foglaló 
közvetlen beszédtől. Az írott beszéd másik szélső típusában, a fölmondásban 
ugyanis a beszélő figyelmét kevésbé osztja meg az a tény, hogy nem 
pillanatnyilag fogalmaz, és tekintete teljesen szabad. A beszélés folyamatá-
ban pedig nagyon is fontos tényező a beszélő tekintetének találkozása a 
hallgató tekintetével. 

A fölolvasás témájában meglehetősen leszűkül azoknak az időszerű 
kérdéseknek a köre, melyek a fölolvasásban legjellemzőbbek. Úgy érzem, ezt 
a megközelítést akkor is érdemes megtartanom, ha a jelenségek szinte 
mindig elvezetnek távolabbra, akár a nyilvános fölszólalásig is, ami már a 
közvetlen beszéd egyik típusa. 

6. Először azokból a jelenségekből említek, melyek nem jellemzik az írott 
beszédet a közvetlen beszéddel szemben. Érdekes, hogy ezek között egyesek 
könnyítik, mások nehezítik a kommunikációt. 
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A beszéd értelmi figyelését megkönnyíti, hogy az írott beszédet nem 
jellemzi az akadozó beszéd, vagyis az, amikor beszéd közben fogalmazunk, 
keressük a szavakat. Nem jellemzik továbbá a beszéd közben végzett helyes-
bítések sem. Nem jellemzi a mondatok befejezetlensége, rögtönzött megsza-
kítása, ismétlése és rögtönzött, főleg szervetlen beékelés sem. (Mindezek 
előfordulhatnak ugyan itt is, de nem jellemzőek.) 

Viszont a az írott beszéd értelmi figyelését más is nehezíti: tipikusan 
hiányzik belőle néhány olyan jelenség, mely a közvetlen beszédben jellemzően 
van meg. Aza írott beszédet (amazzal szemben) nem jellemzi pl. az intenzív 
hangerő- és dallamhullámzás, a beszédiram kifejezettebb váltakozása, a 
beszédszünetek gyakorisága, emfatikus differenciálódása vagy éppen a na-
gyobb szólamok. Ezek elmaradása általában növeli az írott beszéd egyhangú-
ságának esélyét és érzetét. 

Végül pedig megemlítem, hogy a leszűkítés folytán nem foglalkozom a 
beszédben általában jellemző súlyos problémákkal, mint amilyen a hosszú 
magán- és mássalhangzók rövid ejtése, a zárt magánhangzók középzárt 
ejtése, a magánhangzók nazális ejtése, a nálunk pestiesen ható színész, tízes 
típusú ejtésmód, illetve a népies eredetű kormány, tőrvény, változtat, esső, 
magassan, termellő, egyellőre stb. 

7. Dolgozatom végén sorolok föl néhányat az írott beszéd sajátos kérdése-
it képező jelenségekből. 

a: Ilyen az írásjelek hatása a fölolvasásában: a tagmondathatáron álló 
vesszőé; a gondolatjelé idézet és idéző mondatszakasz között; stb. A gondo-
latjel és a zárójel egyébként is gyakran nem érvényesül (tónusban, beszéd-
tempóban, szünetelhelyezésben). És nálunk nemigen van még hagyománya a 
pontosvessző dikcióbeli értelmezésének, sőt használatának sem. 

b: A szöveg át nem élése miatt élettelen vagy hamis a beszéddallam; 
olyan sablonok szokásosak, melyek a közvetlen beszédben eszünkbe sem 
jutnának. 

c: A szövegátélés elégedetlensége miatt hangsúlyfölösleg gyakran jelentke-
zik az írott beszédben, vagy téves hangsúly. Külön gond a szóvégi hangsúly, 
az írásjel előtti hangsúly. 

d: Hasonló okból gyakran téves a szövegtagolás, a beszédszünetek elhe-
lyezése, dimenziója. Jellemző és különösen zavaró szünettévesztés következ-
ménye, hogy két jelző vagy két határozó közül a második egy szólamba kerül 
az alaptaggal, az elsőtől pedig elszakad. 

e: Gyakori az írástól eltérő olvasat. így pl. a szöveg ö-ző köznyelvi 
szóváltozatait a fölolvasó e-zőre váltja ösztönösen, még ha a spontán 
beszédben ezt soha nem is használja. így: fölmegy helyett ,felmegyn\ csönde-
sen helyett „csendesen". - Előfordul, hogy az s végű mellékneveket a 
szövegíró hiába jelölte kettőzetlen s-sel, a fölolvasásban ezt kapjuk: „okos-
san", „okossak", „okossat", „okossabb" - még akkor is, ha a fokjel rövid b-nek 
hangzik magánhangzó előtt. - Szövegeltérésnek tekinthetjük még a tarta-
mátvetést is, mint amilyen az önálló helyett ejtett „önnáló". 

6 



AZ ÍROTT BETŰ IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 395 

f: A fölolvasásban, úgy tapasztaltam, fokozottan jelen van az a még nem 
általános ejtésszokás, hogy a szóvégi hosszú mássalhangzó megrövidül az ún. 
ragasztás indokolatlan elkerülése végett: Mindent befedet' a hó; it' élek; sies' 
utána. 

g: Az e-ző anyanyelvűek is e-zéssel beszélnek fölolvasáskor, még a tévé 
hírolvasói is többnyire. Úgy gondolom, ezt kevésbé a nyelvhelyességi tévhit 
okozza, vagyis az, hogy az e-ző változatot a köznyelv szempontjából kisebb 
értékűnek hiszik az e-zőnél, mint inkább a helyesírásunkból eredő vizuális 
kényszer: írásrendszerünk a jelenlegi köztudat szerint e hangé1 jelöl az é 
hang helyén is. Ezt a vizuális kényszert vagy sugallatot csak úgy szüntethet-
nénk meg, ha a közoktatásban általánosan tudatosítanánk az új szabályzat 
90. pontját, mely szerint az e betű két hangnak a közös jele: az e-nek és a 
rövid e-nek, amit a szaknyelv inkább középzárt e-nek nevez. Érdekés, hogy 
szórványban az egy szavunkat és néhány származékát kivételesen e-vel ejtik a 
tömegtájékoztatás némely dolgozói. A másik véglet viszont, hogy terjedőben 
van az e-nek téves használata is. Főleg Pesten, de már nálunk is. Valami 
modorosság miatt rendszerint a szó elején ejtenek e-t az é hang alaktani 
helyétől függetlenül: „Kecskemét", „gyérek", „kedves", „lengyel" stb. A közvet-
len beszédben még nem tapasztaltam. 

h: A szósorvasztás megvan ugyan itt is, de még inkább a közvetlen 
beszédben. Ilyen a „válalok", „tázsdalmi", „szocista szöeccség", „terleten" stb. 
Ilyenkor egy vagy több hang csak a beszélő tudatában lehet meg, képzésére 
nem kerül sor. A laza vagy pongyola artikuláció egyéni szokás, de eléggé 
elterjedt. 

i: Kizárólag az írott beszéd jellemzője az 1/2 8, 1/2 km helyett fél nyolc-at, 
fél kilóméter-t ejteni, de a rendhagyó ok a téves írásszokásban van. 

j: Az idegen tulajdonnevek téves kiejtését sugallja gyakran az idegen 
írásmód, de nemegyszer a magyaros is, ha a fölolvasó azt véli idegennek. 

k: A nagykötőjeles, határjelölő számjegyes összetett jelző a fölolvasásban 
gyakran nem egy hangsúllyal, összetételként hangzik, hanem grammatikailag 
zavaros, tökéletlen alakulatot hoz létre. Pl. a 6-8°-os szögben szerkezetet 
vagy így olvassák: „hat, nyolcfokos szögbenvagy pedig: „hattól nyolcfokos 
szögben". - Hasonlóképpen a 4 és fél évig (kevésbé helyesen írva: „4,5 évig") 
olvasata helytelenül: „négyés félévig" e helyett: négyésfél évig. 

1: Az Október 23-a sugárút helytelen olvasata föltehetőleg a magyarorszá-
gi célszerűtlen gyakorlatból ered, ahol az intézmény- és utcafélékben előtag-
ként szereplő dátumot nem jelölt személyraggal írják, hanem csak pontozott 
számjeggyel, s ebből lesz a „november hét tér" és a „május egy termelőszövetke-
zet". Mindenesetre a hiba olvasati eredetű, az kétségtelen. 

m: Az írott beszéd néha éppen értelmessé teszi az írást, azt is, mely 
abszurdumot jelölt. így pl. a „17.55 órakor" szegmentumot a hírolvasó 
föloldja 17 óra 55 perckor alakúra, illetve tömöríti így: 17.55-kor. A „tizenhét-
ötvenöt órakor" ugyanis értelmetlenség. 

n: A JKSZ KB alakulat (vagy: MSZMP KB) írva is, kiejtve is nyelvileg 
értelmetlen alakulat, mert a két betűszó viszonyát nem jelöltük, mégsem 
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alkottunk velük összetételt. Ha értelmesen akarnánk jelölni ezt a betűszó-
kapcsolatot, akkor a helyes írás- és ejtésmód ez lenne: a JKSZ KB-ja, vagy 
összetételként kötőjellel: JKSZ-KB. Ezért ilyenkor a fölolvasó rendszerint 
eltér a szövegtől, és legalább a második betűszót föloldja. 
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