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Közlésre elfogadva 

Az 1988 októberében Budán tartott élőnyelvi tanácskozás óta eltelt egy 
esztendőben a budapesti köznyelvi és beszélt nyelvi kutatások jelentősen 
előrehaladtak. Munkánk elméleti és gyakorlati vonatkozásairól a terjedelmi 
korlátok miatt most nem adhatok átfogó képet - ehelyett három kérdésről 
szólok csupán, de ezekről is inkább csak a hozzászólás mint a kimerítő 
tárgyalás igényével. 

1. Az adatközlők kiválasztásáról 

Tavalyi áttekintésemben (Kontra megj.) foglalkoztam az adatközlők ki-
választásának néhány kérdésével, megemlítve, hogy országos szociolingviszti-
kai leimérésünk (vö. A TÁRKI V. felvétel dokumentumai) véletlenszerűen 
választott, rétegzett reprezentatív mintával készült. A v é l e t l e n s z e r ű -
s é g azt jelenti, hogy adott nyelvközösség (esetünkben a Magyarországon 
élő felnőtt lakosság) minden egyes tagjának azonos esélye volt arra, hogy 
bekerüljön a vizsgált személyek közé. A r é t e g z e t t r e p r e z e n t a t i -
v i t á s pedig azt jelenti, hogy a minta bizonyos szempontokból arányosan 
kicsinyített mása annak a populációnak, amelyből kiválasztották. Esetünk-
ben ennek köszönhető, hogy eredetileg 1000 fős mintánk összetétele tükrözi 
a felnőtt magyar lakosság összetételét ne,m életkor, iskolázottság és a 
lakóhely típusa szerint. 

A mintavételnek ezek az eredendően szociológiai szempontjai lényegesen 
eltérnek a dialektológiában sokáig használt és még ma sem divatjamúlt 
szempontoktól. Állításunkat igazolandó, idézzük Imre Samut (1973:259), aki 
a regionális köznyelvi kutatások kiválasztandó adatközlőit így határozta 
meg: "A gyűjtést városokban kellene elsősorban végezni (...) Az anyagot 
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meg: "A gyűjtést városokban kellene elsősorban végezni (...) Az anyagot 
helyi születésű, a középiskolát helyben elvégzett, értelmiségi munkakörben 
dolgozó személyektől kellene összegyűjteni; nőktől és férfiaktól, kb. húsz-
huszonöt éves kortól fölfelé. 

Vállalva a leegyszerűsítésekkel együttjáró veszélyeket, azt mondhatjuk, 
hogy a véletlen választású rétegzett reprezentatív mintavétel célja az, hogy 
egy adott populáció (pl. a Budapesten lakók vagy a Magyarországon lakók) 
egészéről szerezzünk nyelvi-nyelvhasználati adatokat, míg a nem-szociológiai 
alapozású dialektológiai mintavétel révén nem egy teljes populációról, ha-
nem annak csupán egy-két, többé-kevésbé jól definiált alcsoportjáról gyűjt-
hetünk adatokat. 

A szociológiailag reprezentatív minta és a dialektológiáiban használatos 
minta más-más kérdések megválaszolását teszi lehetővé. Jól illusztrálja ezt 
Horváth Veronika jelen kötetbeli dolgozata -ba(n) nyelvi változóról, vagy az 
alábbi ún. kereszttábla, amely a "szukszükölés" megítélése és az adatközlők 
iskolázottsága közötti meglepő viszonyokat mutat. 
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soraiban találhatók.) Egy-egy cellában három szám van. A felső a válaszolók 
számát jelzi, a középső az adott soron belüli százalékértéket mutatja, míg az 
alsó az adott oszlopon belüli százalékértéket közli. Például a vizsgált 
mondatot a 8 osztálynál kevesebbet végzettek közül 87-en ítélték helytelen-
nek, e 87 személy a 351 "helytelen" ítéletet mondó adatközlő 24,8%-a, 
továbbá a teljes felnőtt minta 24,4%-át kitevő 203 nyolc osztálynál keveseb-
bet végzett személynek ez a 87 ember 42,9%-át jelenti. 

Ez a táblázat azt a meglepő képet tárja elénk, hogy legkevésbé iskolázot-
tak és a Iegiskolázottabbak között gyakorlatilag nincs különbség e stigmali-
záit nyelvi szerkezet megítélése tekintetében: a 8 osztálynál kevesebbet 
végzettek 42,9%-a ítélte helytelennek a mondatot, az egyetemet /főiskolát 
végzetteknek pedig 41,6%-a (illetve: az előbbiek 53,2%-a ítélte helyesnek a 
mondatot míg az utóbbiak 55,8%-a). Vagyis ezt a nyelvtanok és tanárok 
által helytelenített szerkezetet a felnőtt beszélők i s k o l á z o t t s á g u k t ó l 
f ü g g e t l e n ü l ítélik helyesnek vagy helytelennek. Hogy ennek mi lehet 
az oka, annak taglalásába most nem bocsátkozom. Célom csupán annyi volt, 
hogy bemutassam: országos szociolingvisztikai felmérésünk olyan kérdések 
megválaszolását is lehetővé teszi, amilyen kérdésekre például a regionális 
köznyelvi kutatásokból a mintavétel eltérő volta miatt nem kaphatunk 
választ. (A fenti táblázatból kitűnik, hogy a "középiskolát végzettek" (vö. 
Imre Samu fenti definícióját) a teljes lakosságnak csupán 19,4+9,3=28,7%-
át teszik ki. A középiskolát helyben végzettek tovább szűkítik az adatközlők 
körét, az értlemiségi munkakör még tovább stb.) 

2. A spontán beszéd fogalmáról 

Amint 1988 októberi beszámolómban említettem, a Budapesti szocio-
lingvisztikai interjú (rövidítve: BUSZI) tavalyi harmadik változatát módosí-
tottuk és idén a BUSZI negyedik változatát használtuk már. A módosítások 
kivétel nélkül additívak: az interjú harmadik változatát érintetlenül hagyva 
néhány új feladatot is beéptíettünk a negyedik változatba, például egy 
képtörténet leírását és cg}' esküvői tószt elmondatását. A tavalyi 100 interjú 
után 1989 szeptemberének végére elkészült újabb 100 interjú s ezzel a 
BUSZI adatfelvétele sikeresen befejeződött. Pontos adatok még nem állnak 
rendelkezésünkre de azt bátran állíthatjuk, hogy legalább 600 órányi magne-
tofonfelvételt készítettek terepmunkásaink: Erdélyi Ágnes tanárnő, Juhász 
Krisztina és Molnár Gyula szociológusok. 

Minden egyes szociolingvisztikai interjú1 tartalmaz tesztfeladatokat és 
irányított, összefüggő beszélgetéseket. A tesztfeladatok tartlamáról és jelle-
géről, valamint a tesztek és az irányított beszélgetés kódolásáról tájékoztat 
Reményi Andrea Ágnes "A budapesti szociolingvisztikai interjú kódolási 
rendszeréről" c. írása. Reményi ebben a BUSZI második változatához 

A szociolingvisztikai interjúnak mint vizsgálati eszköznek legjobb magyar nyelvű leírása 
Labov 1988-ban fordításban megjelent tanulmányának 26-37. lapjain található. 



394 KONTRA MIKLÓS 

rendszeréről" c. írása. Reményi ebben a BUSZI második változatához 
készített és a gyakorlatban már két éve használt kódolási rendszert ismerte-
ti2 - az interjú harmadik és negyedik változata szerint készített fölvételek 
lejegyzése és kódolása terveink szerint hasonló módon fog történni. 

Az irányított beszélgetések átírásával nyert korpusz adatai egyrészt össze-
vethetők a tesztszerű adatokkal, másrészt szövegtani elemzések is végez-
he tők a korpuszon. Nagy mennyiségű adat összefüggő szövegbeli 
elemzéséhez elengedhetetlen a szövegek számítógépes rögzítése és a rögzí-
tett korpuszon kereső programok futtatása. "A magnetofontól a számítógé-
pig" c. cikkemben (jelen kötet) azt mutatom be, miként oldottam meg 
ezeket a feladatokat egy amerikai magyar interjúkat tartalmazó korpusz 
feldolgozásakor. Alapelveiben s egyes megoldásaiban ez az amerikai magyar 
beszéd elemzéséhez kialakított rendszer hasonlít arra a rendszerre, amelyet 
a BUSZI második változtának lejegyzésekor-kódolásakor használunk. 

Többször említettem az i r á n y í t o t t b e s z é l g e t é s kifejezést, 
de nem határoltam el a s p o n t á n b e s z é d t ő l . Erre pedig szükség 
van, mivel a magyar nyelvű de a külföldi szakirodalomban is terminológiai 
bizonytalanság uralkodik. 

Elöljáróban szögezzük le, hogy nyelvészeink spontán beszéd-en általában 
nem 'külső irányítás, beavatkozás nélkül, ösztönösen megszülető' (ÉKsz.) 
beszédet értenek. Imre Samu (1973:259) például a kötött szövegekkel állítja 
szembe a spontán beszédet: "A szövegek tartalmára vonatkozóan nem 
tennék semmiféle megkötést, illetőleg csupán annyit, hogy az spontán 
szöveg legyen, tehát ne vers, mese, dal stb." Magam pedig egy cikkemben 
(Kontra 1984-85) kétszer is spontán beszéd-ként minősítettem azokat a 
társalgásaimat, amelyeket amerikai magyar adatközlőimmel folytattam. 

Imre Samunak (i. h.) igaza lehet abban, hogy "az összefüggő spontán 
beszédben a nyelvi használat tudatosságának talán némileg kisebb a szerepe, 
mint az egyes kérdések izolált szavaira adott válaszok esetében. "Éppen a 
nyelvhasználat tudatossága az a kritérium, amelynek alapján Labov eredeti 
módszertani arzenálját megalkotta (Labov 1972 és 1988). A beszédet vizsgá-
ló nyelvésznek az a dolga - írja Labov (1988:24) - , hogy megpróbálja 
leküzdeni a "megfigyelői paradoxont", vagyis a lehető legjobban meg kell 
tudni figyelnie "hogyan beszélnek az emberek, amikor nem figyelik őket." Ha 
adatközlője elé mikrofont helyez a nyelvész, s megkéri, hogy mesélje el 
például iskolai élményeit vagy kedvenc gyerekkori játékait, a kérdezett 
aligha feledkezik el arról, hogy "figyelik" beszédét. 

Labov (1981:9) szembeállítja a spontán és a kontrollált beszédet. Az 
előbbi létrejöttét szerinte nem befolyásolja a kutató jelenléte, míg az 
utóbbiban a kutató meghatározza, mit mondjon az adatközlő (felolvasandó 
szövegek és minimális párok, kérdezőmondatokra kapott válaszok stb.). 
Labov és Imre Samu tehát spontán beszéd-en egyaránt nem kötött beszédet 

2 E rendszer számítógépes megvalósítása Váradi Tamás munkája 
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rek egymáshoz való alá- vagy fölérendelt viszonya, ismerős vagy ismeretlen 
volta stb. 

Labovból kiindulva de tőle eltérően most a spontán és az irányított 
beszédet a kutató jelenlétének beszédbefolyásoló szerepére építve kísérlem 
meg elkülöníteni. Mind a spontán, mind az irányított beszéd összefüggő 
beszéd (monológ vagy párbeszéd), de a spontán beszéd létrejöttét nem 
befolyásol (hat)ja nyelvész kutató jelenléte. Az irányított beszéd létrejötté-
ben éppen a kutató az irányító tényező, ő az, aki többé vagy kevésbé 
megtervezett módon alakítja a beszélgetést s akihez mint megfigyelőhöz az 
adatközlő valamilyen módon alkalmazkodik nyelvhasználatában. A nyelvész 
jelenléte, beszédpartneri szerepe növel(het)i az adatközlő tudatosságának 
fokát. Az adatközlőről föl k e l l tételeznünk, hogy beszéde ilyenkor eltér 
attól a beszédtől, amelyet intim fesztelen társalgásban, 'külső irányítás, 
beavatkozás nélkül' (ÉKsz.) figyelhetnénk meg.3 

A különféle beszédstílusok elkülönítési módjait hosszan lehetne taglalni. 
Nyilványvaló például, hogy egy beszélő saját beszédét kísérő figyelmének 
nagyságát nemcsak nyelvész beszédpartnere növelheti. A normálisnál válasz-
tékosabban beszélünk egy bírósági tárgyaláson az ügyésszel, egy temetésen 
az özveggyel, de sokan a láthatatlan hallgatóság (pl. rádióhallgatók és 
tévénézők) előtt is választékosabban beszélnek. Ha következetesen alkal-
mazzuk a beszédhelyzetekre Labov (1981) elkülönítő kritériumát, elválaszt-
hatjuk egymástól az olyan szövegeket, amelyek létrejöttét befolyásol(hat)ja a 
nyelvész kutató nyilvánvaló jelenléte azoktól a szövegektől, melyek kialaku-
lásában ilyen tényező nem játszott szerepet. Az előbbi i r á n y í t o t t , az 
utóbbiakat s p o n t á n szövegeknek nevezhetjük. 

Ilyen értelemben spontán beszédet elemeztek a Beszélt nyelvi tanul-
mányok c. kötet szerzői, mivel egy kábeltévéadás szereplőinek beszédét 
elemezték, s az adásban résztvevők, bár bizonyos fokú nyelvi tudatosságot 
mutattak, nem sejthették, hogy beszédüket egyszer nyelvészek elemezni 
fogják. Nem spontán, hanem irányított beszédet kapunk azonban minden 
olyan esetben, amikor az adatközlő nyelvésszel társalog, s tudja róla, hogy a 
beszélgetésnek legalábbis egyik célja anyaggyűjtés nyelvi elemzés számára. 
Ebben az értelemben tehát sem a regionális köznyelvi kutatások során 
gyűjtött szövegek, sem a szociolingvisztikai interjúbeli beszélgetések nem 
spontának, függetlenül attól, hogy t e r m é s z e t e s t á r s a l g á s o k , 
hiszen többé-kevésbé ismerős emberek információcseréi. 

3 Michael Stubbs (1983:33-35) a következő megkülönböztetéseket teszi: a) olyan nyelv, amely 
természetes körülmények között, a nyelvész beavatkozásától mentesen keletkezik, b) olyan 
nyelv, amelyet a nyelvész vált ki valamilyen kísérlet keretében (ez tartalmazza a nyelvész 
saját introspekcióit és intuícióit is), c) spontán nyelv, nem-tervezett, a valódi időben, a 
szituáció megkívánta válaszként megkomponált nyelv, d) tervezett, begyakorolt, végiggon-
dolt, szerkesztett nyelv. Az általam javasolt megkülönböztetés hasonló ahhoz a különbség-
hez, amelyet Stubbs az a) és b) nyelvváltozatok között állít fel. 
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3. A dokumentáció kívánatos formájáról 

A kazettás magnetofonok és az érzékeny, ingre akasztható mikrofonok 
elterjedése a nyelvészeti elemzésre használható adatok körét mennyiségi és 
minsóségi szempontból szerfelett megnövelte. Ebből következik, hogy az 
elemzések dokumentációja is változóban van: a beszélt nyelvi kutatások 
hitelességét az archívumokban tárolt eredeti hangfelvételek biztosítják. 

"Évek óta kettős játékot játszunk - írja Labov (1981:23) -. Publikáljuk 
eredményeinket, s amennyiben nyelvtörténeti vontakozásúak, lábjegyzetben 
közöljük a szövegek adatait. Tudjuk, hogy a könyvtárban hol keressük az 
eredeti szövegeket. De amikor magnetofonfelvételek elemzéseit közöljük, az 
adatok az előbbi értlemben nem hozzáférhetőek. Igaz ugyan, hogy sok 
nyelvész hozzáférhetővé teszi felvételeit, de az a helyzet, hogy a nyelvészek 
nem szoktak hangszalagokat postán megkérni, s nem szokták a felvételeket 
ellenőrizni. Tudományterületünk igazán verifikálhatóvá tétele érdekében el 
kell jutnunk arra a pontra, hogy publikáljuk az elemzett anyagok részleteit s 
ez ma egyre inkább lehetséges már (...)" 

A verifikálhatóság igénye és a szakmai diskurzus elősegítésének reménye 
indított arra, hogy a Beszélt nyelvi tanulmányok c. kötetben közöljük az 
elemzett kábeltévéadás-részletek teljes transzkriptjét. A könyv címlapjának 
verzóján felajánlottuk, hogy kérésre, üres magnó- vagy videokazetta bekül-
dése esetén, bárkinek díjmentesen rendelkezésére bocsátjuk az elemzett 
felvételeket. Ajánlatunk az elmúlt egy esztendőben alig keltett visszhangot. 
Néhány külföldi nyelvész igényt tartott a felvételekre, de magyarországi 
eddig egyetlenegy sem. (A könyvből 1989 őszéig körülbelül 150 példány kelt 
el Magyarországon.) Könnyű belátni azonban, hogy könyvünk a benne 
elemzett magnetofon- és videofelvételek nélkül csak korlátozott haszonnal 
forgatható. Ezt bizonyítja többek között az, hogy a megnyilatkozáshatárok 
megállapításának a könyvben taglalt módszertani szövevényeiben aligha 
lehetséges eligazodni a felvételek meghallgatása nélkül. A kötetben közöltük 
Varga László átiratát Ugyanezt a felvételt Vargától függetlenül Wacha Imre 
is átírta és a megnyilatkozások határait esetenként Vargától eltérően állapí-
totta meg. Aki Varga és Wacha eltérő elemzését értékelni óhajtja, aligha 
teheti ezt meg a fölvétel meghallgatása nélkül. 

Úgy vélem, komoly beszélt nyelvi kutatás az elemzett felvételek hozzáfér-
hetővé tétele nélkül és az elemzések verifikálhatóságának biztosítása nélkül 
nem képzelhető el. 
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