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(közvetetten) vagy hangalakilag (közvetlenül) motivált neveknek. Az összes egyebet (amelyek a név- 
állományok meghatározó többségét adják, s amelyekben semmiféle jelentés nem ismerhetı fel) 
motiválatlannak. A szemantikailag motiváltak közé a metaforikus és metonimikus jelentésválto-
zással keletkezetteket sorolja. Az adatai alapján úgy tőnik, hogy ez a névalkotás a szlovák nyelv-
ben némileg gyakoribb névkeletkezési módnak számít, mint a magyarban, de az egyes települések 
összes családnevét tekintve sehol nem haladja meg egyik nyelvben sem a 13%-ot. Hangalakilag 
(közvetlenül) motivált (hangutánzó, hangfestı) nevet a magyar névállományban nem talált Vörös 
Ferenc, a szláv/szlovák anyagban is csak néhányat, például: Danajka, Chuchut, Vrzala; Hupka, 
Cáplák stb. 

7. Az értekezés befejezésében (Összegzés; 438–41) a szerzı az elızı fejezetekre visszautalva 
tömören áttekinti szlovákiai családnévkutatásának menetét, nehezítı körülményeit, eredményeit, 
más szakterületekhez való kapcsolódásait. Kiemeli a magyar és a szláv/szlovák névanyag párhu-
zamba állításának, a mennyiségi és minıségi jellemzık (azonosságok, hasonlóságok, eltérések) fel-
tárásának szükségességét. Ismételten nyomatékosítja, hogy a (cseh)szlovák politikának és államha-
talomnak a (hivatalos) névhasználatot is befolyásoló kényszerítı hatásai fokozatosan elvezetnek az 
ott élı magyarok azonosságtudatának a megváltozásához, nemzeti identitásuk elvesztéséhez, vagyis 
a megváltozott környezetbe került felvidéki magyarság az 1920-as évektıl fokozatosan eljut nevé-
nek részbeni vagy teljes feladásához. 

A kötet kiegészítı (10–13.) részei (442–580) a gazdag irodalomjegyzéket, a már említett, 
a családnevek adattáraként azok gyakoriságát összesítı Mellékleteket és a diagramok jegyzékét tar-
talmazzák. 

A kiadvány egészére jellemzı, hogy részeinek logikusan, szorosan egymáshoz kapcsolódó 
szerkezeti felépítésével, tagolásaival, világos nyelvezetével, következetes, egyértelmő mőszóhasz-
nálatával, állításait szemléltetı apparátusa (táblázatok, diagramok, kördiagramok) gazdagságával, 
esztétikus formai megjelentetésével kiválóan segíti olvasóit a tartalom összefüggéseinek a megérté-
sében és továbbgondolásában. A közeljövı névtanosai számára példát mutat adatainak pontos, dif-
ferenciált kezelésével, a bennük rejlı ismeretek sokoldalú bemutatásának igényével és feltárásával. 
 A könyv által igen értékes monográfiával gazdagodott névtani szakirodalmunk. Sokféle ta-
nulsággal szolgál mind a magyar, mind a szlovák személynevek kutatóinak, mind a diakrón, mind 
a szinkrón szemlélető elemzık számára. Az egyéb tudományszakok közül elsısorban a szocio-
lingvisztika és a történelemtudomány mővelıi tudják hasznosítani kutatásaik során. 

Bíró Ferenc 

Zimányi Árpád (szerk.): A II. egri kiejtési konferencia. Acta Academiae Paedagogicae 
Agriensis Sectio Linguistica Hungarica, Eger, 2006. 

1965. október 22–23-án rendezte meg a Magyar Nyelvtudományi Társaság – Eger város ve-
zetı testületeinek és az Egri Pedagógiai Fıiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének közremőködé-
sével – Helyes kiejtés, szép magyar beszéd címmel az „egri kiejtési konferencia” néven azóta is 
emlegetett tudományos tanácskozást. 

Már évekkel ezelıtt megfogalmazódott testületek és szakemberek részérıl a kívánság új „ki-
ejtési konferencia” szervezésére; ezt az óhajt és a hangzó beszéddel való több szempontú, eltérı mód-
szerő foglalkozást fontosnak tartva az egri Eszterházy Károly Fıiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke, 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság és az Anyanyelvápolók Szövetsége létrehozta – éppen negyven 
évvel az elsı konferencia után – 2005. október 22-én a második ilyen tárgyú egri konferenciát. 
Ennek elıadásait tartalmazza a most, néhány hónappal a konferencia után megjelent kötet. 
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A Magyar Nyelvtudományi Társaság nevében Gerstner Károly, a Társaság titkára szólt arról, 
hogy négy évtized már lehetıséget ad a helyzetjellemzésen kívül a változási folyamatok felvázolá-
sára is; mindennek teljességre törekvı kifejtése – állapította meg – nem e rövid konferencia feladata, 
hiszen az MTA Nyelvtudományi Intézete, az ELTE Fonetika Tanszéke korszerő szemlélető és a szük- 
séges technikai felszereléseket sem nélkülözı fonetikai kutatásaiknak eredményeit folyamatosan 
közzé teszik, gyakorlati szempontból pedig a nyelvi ismeretterjesztés, valamint a beszédversenyek 
viszik elıre a hangzó beszéd ügyét. 

Zimányi Árpád, az egri nyelvészeti tanszék vezetıje ezt követıen összefoglalta az 1965-ös 
konferencia eredményeit, és ismertette határozatait. 

Az elsı elıadást – miként az 1965-ös konferencián a vitaindító elıadást – Deme László 
tartotta. Összefoglalása szerint a hangzó beszéd vizsgálatához az elsı nagy buzdítást Kodály Zoltán 
1937-ben közzétett „Riadó”-ja adta; Szathmári István bibliográfiájának adata szerint 1937-tıl 1965-ig 
mindössze negyven közlemény szólt e témáról a magyar szakirodalomban; az 1965-ös konferenciát 
követıen Elekfi László és Wacha Imre szövegfonetikai kötetének bibliográfiája már mintegy nyolc-
száz könyv- és tanulmánycímet sorol fel. A fellendülés az elsı konferencia jelentıs hatásán kívül 
több tényezınek tudható be. Nem készült el azonban az akkor tervezett összefoglaló mő: a magyar 
kiejtés kézikönyve. 

Az elmúlt negyven év alatt – állapította meg Deme László – nemcsak a kutatásban születtek 
értékes eredmények, hanem számottevı és hasznos gyakorlati tevékenységi formák is: „Péchy 
Blanka színmővésznek és volt kultúrdiplomatának” köszönheti a magyar társadalom és benne az 
oktatásügy a beszédversenyeknek és -mozgalmaknak létrejöttét és kiszélesedését, melyben „az if-
júságnak egy olyan részét érintjük meg, amelyik a beszédkultúrán keresztül az érintkezésforma és 
a magatartás kultúráján át egy belsı kulturáltság, a humanitás és az empátia életelvvé tételére tö-
rekszik”. A laikusmozgalmak természetesen igénylik a szakemberek irányító részvételét, mert a teória és 
a praxis szétválasztása mindkét terület kárára válik. 

Bolla Kálmán Hangzásbeli változatosságok megítélése nyelvészeti-fonetikai szempontból címő 
elıadása a szerzınek több évtizedes fonetikai kutatásaira támaszkodva foglal össze „következteté-
seket a változásokat, a diakrón folyamatokat illetıen is”. Megállapítja, hogy a nyelvjárási beszéd 
visszaszorult; ma a család és az iskola mellett az angol nyelvi és a médiahatás érvényesül, az utóbbi 
„jó és károsító elemekkel egyaránt”. A tudatzavar, az értékzavar, a kommunikációs zavar stb. 
rontja a megértést; romlott a beszélık erkölcsisége, nyelvi igényessége. 

A tanulmány a nyelvtudományban bekövetkezett szemlélet- és módszerváltások kapcsán szól 
azokról az eredményekrıl, amelyek az interdiszciplináris kutatásoknak és az interlingváris egybe-
vetéseknek köszönhetık: komplex vizsgálatok szükségesek és lehetségesek. Összefoglalja a magyar 
beszéd artikulációs és percepciós normájának fonetikai sajátságait, majd megállapítja, hogy ezekkel 
ellentétben a mindennapi beszédben jelentkezı enerváltság, a beszédlégzés renyhesége a magyarra 
jellemzı markáns hangképzést ellehetetleníti, az artikulációs mozgások elerıtlenedése „rontja a be- 
széd hangzósságát, vokalikus jellegét”. A szupraszegmentális sajátságok közül a beszédtempóról 
szól, vitatva a megállapítása szerint szakmailag nem kellıen megalapozott nézeteket. A tudomá-
nyos eredmények segítenek annak elhatárolásában, hogy a változások közül „mi a megengedhetı, 
és mi károsítja a nyelvi rendszert”. 

Tolcsvai Nagy Gábor A hangos beszéd és a nyelvi norma címő tanulmánya a norma fogal-
mának különféle felfogásait elemzi, kiindulva abból, hogy a hangos beszéd helyessége a magyar 
mővelıdésnek, a magyar nyelvtudománynak és az anyanyelvoktatásnak egyaránt fontos kérdése. 
A helyesség kategóriáját a norma fogalmával kapcsolatba kell hozni; a normameghatározások kö-
zül az etnometodológiai, interakciós megközelítés a normának a sztenderddel való azonosításánál 
tágabb értelmezését teszi lehetıvé; a normák azt szabályozzák, hogy egy közösség tagja egy szituá- 
cióban milyen módon viselkedjék a közösség egy másik tagjával kapcsolatba lépve. A közösségi 
normák lehetnek törvények (kötelezı normák), illemek, szabályok (szükséges normák) és szokások 
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(lehetséges normák). A normák tehát (R. Bartsch nézete alapján is) a szociálisan helyes formákat 
jelölik ki mintaként. A megszokottságnak tekinthetı normát a funkcionális és holista kognitív nyel- 
vészet a begyakorlottsággal és a konvencionáltsággal jellemzi. Ennek prototipikus mértékének való 
megfelelés vagy az attól való eltérés adja a fokozatokat, skalárisan leírható módon. A mai társadal-
mak tagolt szerkezetőek, a beszélı anyanyelvének azt a változatát sajátítja el anyanyelvváltozatként, 
amelybe beleszületik. Ehhez viszonyítva a többi nyelvváltozatot megtanulja. A sztenderd (szten- 
derdizáció) a polgári közösség és kultúra lényegi összetevıjét valósítja meg a képzésben. A helyes 
hangzó beszéd hangzásbeli változatainak megítélése átalakulóban van: a változatok a világ leképezé-
sének egy-egy módját vagy éppen az önazonosítási megnyilvánulást jelentik. A szellemi ember az 
eszményre törekszik, s ellenállást tanúsít a puszta gyakoriságból eredı változásoknak. 

Wacha Imre elıadása a kiejtési kézikönyv történetének eseményeit tárta fel. A munkálatok 
eredményeképpen Elekfi László és Wacha Imre szerzıségével Az értelmes beszéd hangzása címő 
kötet már megjelent. Az elıadó részletesen bemutatja e kötetet, majd megtudjuk, hogy a már 1974-ben 
elkészült a szövegfonetikai fejezet kézirata, ez – természetes módon – átdolgozást kíván meg. 

Bencédy Józsefnek a Magyar Rádió és a magyar nyelv kapcsolatáról szóló elıadása szerint 
a köznyelvi kiejtés mintája a rádióbemondók beszéde volt, az intézmény mindig felelısséget érzett 
a nyilvánosság elıtti megszólalás iránt: 1976-ban Nyelvi Bizottságot, 1986-ban mikrofonbizottsá-
got hozott létre, e bizottságok kidolgozták a rádióban rendszeresen megszólalók mikrofonjogának 
követelményeit. A rádió- és televízióbemondók rendszeres beszédtechnikai gondozása ma is fo-
lyik. Mára a bemondói munka mellett nagyobb szerepet kapott a riporterek, szerkesztık oldottabb 
beszédstílusa. A regionális stúdiókban ajánlatos a regionális köznyelvi színezet vállalása. 

Balázs Géza elıadása is a Rádió és a kiejtési norma kérdését taglalta. A norma – állapította 
meg – mind preskriptív, mind szociokulturális értelemben többrétegő: köznyelvi, mővészi, média-
norma, csoportnyelvi norma stb. A médianorma elsısorban a közszolgálati médiumokra érvényes, 
mintaadó nyelvhasználat. A tanulmány a továbbiakban annak a szociolingvisztikai felmérésnek ered- 
ményeit ismerteti, amelyet a szerzı egyetemi hallgatók körében végzett; a kérdések arra vonatkoztak, 
mi zavarja a hallgatókat a rádiós nyelvhasználatban, a hangzásban. Sajnálatosan a fiatalok alig hall-
gatják a Magyar Rádió mősorait, bár a nyelvi igénytelenséget minden rádiótípusban elvetik. A köz-
szolgálati médium feladata: a fiatal korosztály visszahódítása, friss mősortípusok bevezetésével. 

Gósy Mária és fiatal munkatársai (Markó Alexandra, Bóna Judit) reprezentatív (vagy nem rep-
rezentatív, de jellemzésre alkalmas) mintavételen alapuló, korszerő szemlélettel és méréstechnikával 
készített tanulmányokkal szerepeltek a konferencián. 

Gósy Mária a spontán beszédben elıforduló megakadásjelenségeket elemezte pszicholing-
visztikai szempontból, ennek két útja van: a produkciót megelızı, a szimultán folyamatokra való 
következtetés, illetve a hibák, nyelvi botlások elemzése. A spontán beszéd létrehozását genetikai 
adottságok, artikulációs biztonság, az anyanyelvi ismeretek biztonsága, a gyakorlottság stb. befolyása. 
Az elhangzó beszédet tervezés elızi meg; a mindennapi beszédben nincs mód állandó újratervezésre, 
ezért a tervezés és a kivitelezés nincs mindig összhangban. A beszéd kísérıjelenségei a szünetek, 
nyelvbotlások. A megakadásjelenségeket funkcionálisan két típusba sorolja: a beszélı bizonytalan-
ságából funkciótlan szünetek, hezitálások, nyújtások, újrakezdések, ismétlések, töltelékszavak adódnak, 
a téves kivitelezésbıl elszólások, nyelvbotlások, sorrendhibák, grammatikai-lexikai hibák fordulnak elı. 
A spontán közlések nem hibátlanok, de elválasztó kritérium, hogy a hibák ellenére az elhangzottak 
megérthetık legyenek. 

Markó Alexandra A spontán beszéd – monologikus és dialogikus szövegek címő tanulmá-
nyában abból a hipotézisbıl indul ki, mely szerint a két különbözı szövegtípusban a szupraszegmen-
tális jegyek eltérı módon jelennek meg, tehát szituációfüggık. A szereplı kísérleti személyek: 
négy, a standardot beszélı egyetemi hallgató; jól reprezentálnak egy-egy beszélıi attitüdöt (bıbe-
szédő, szőkszavú, átlagos beszédmotivációjú, gyorsbeszédő és normál beszédtempójú). A szerzı 
pontos leírást készít a hangfelvétel technikailag korszerő körülményeirıl, a feldolgozás eszközeirıl, 
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a hanganyag mérésének szempontjairól. Az eredmények – jóllehet a mintavétel nem reprezentatív – 
meggyızıek; a monologikus és dialogikus szövegek között a beszédszakaszok átlagos idıtartama, 
a szövegek relatív folyamatossága, a szünetek aránya, idıtartama, a beszédtempó stb. tekintetében 
szignifikáns különbség állapítható meg. 

Bóna Juditnak a beszédtempó sajátságairól írt értekezése részletezi a beszédsebesség fı té-
nyezıit: ezek az artikuláció sebessége, a szünetek száma és idıtartama; produkciós szempontból 
a beszélı neme, életkora, személyisége, pszichikai állapota, a szociológiai háttér. A hallgatói ész-
lelés ítéli meg, hogy lassú, közepes vagy gyors beszédőnek tart-e valakit; ezt is több tényezı befo-
lyásolja (a hallgató életkora, a szöveg megértésének nehézségei stb.). A beszédtempó egyénre jel-
lemzı sajátság, ezért nehéz megváltoztatni. A gyorsított beszéd – a szerzı vizsgálatai szerint – az 
artikulációs tempó, a szünettartás változásait, továbbá a megakadás-jelenségek gyakoriságát hoz- 
hatja magával. De megmutatkozhat „a magasabb rendő kognitív folyamatban” is: kevesebb szóval, 
szerkesztetlenebb mondatokban való elıadásban. A logopédiai értelemben vett hadarók beszédé-
ben a szünetek hossza hozta létre a lassulást; ez a gyorsbeszédőekre nem érvényes: az ı beszé-
dükben az artikuláció lassulása következett be a kísérlet folyamán. A beszédtempó felgyorsulása 
érintheti a beszédmegértési folyamatokat, a mondatok akusztikai szerkezetét – fıként pedig a hosz- 
szabb szöveg megértését befolyásolhatja. 

Adamikné Jászó Anna: A diákok beszéde és a kiejtési norma. A szerzı megismételt egy 1978 
szeptemberében végzett felmérést 1989 novemberében, 2000 februárjában, majd 2005 szeptemberé-
ben, azonos módszerrel és azonos szövegekkel tanítóképzıs, tanárképzı fıiskolai és egyetemi hallga-
tók körében. A hallgatókról részletes diagnosztikai lapot állított ki, ezt a hangfelvételekkel párhu-
zamosan elemezte. A negyedszázad távlatából több változást állapított meg, mind a szövegértés, 
mind a hangzás tekintetében (renyhe ejtés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók rövid ejtése, a be-
szédtempó gyorsulása, a b spirantizálódása veláris magánhangzók között stb.). Sok az olvasási 
hiba; ezt az olvasástanítási módszerek megváltozásának tulajdonítja a szerzı. 

Kerekes Barnabás mint a Magyar Rádió Beszélni nehéz! mősorának állandó közremőködıje 
hangzó beszédünk néhány jellegzetes hibáját mutatta be az összegyőlt példaanyaga alapján. Örven-
detes, hogy ilyen gyakorlati jellegő elıadás is elhangzott a konferencián, szívesen olvasnánk a példák 
részletesebb elemzését. 

Rozgonyiné Molnár Emma Multimediális módszer a beszédoktatásban címmel foglalta össze 
rendkívül eredményes oktatói munkájának tapasztalatait, kapcsolódva az 1965-ös kiejtési konferencia 
javaslataihoz: eszerint a pedagógusképzı intézményekben rendszeres beszédtechnikai képzésben kell 
részt venniük a hallgatóknak. Beszédtechnikai oktatók utánpótlásával a személyi feltételeket meg 
kell teremteni. Ez az utóbbi javaslat nem valósult meg, azaz nem jött létre ilyen egyetemi szak, il-
letve képzés. A magyar és nem magyar szakos fıiskolai hallgatóknak nyelvmővelés, beszédtechnika 
tárgyat kötelezıen fel kell azóta venniük; a tárgy gyakorlati jellegő. Az oktatáshoz fıiskolai jegyzet 
készült, s fokozatosan egyre jobb technikai eszközök állnak rendelkezésre. A személyre szóló elem-
zések hatásosak, és igényességre szoktatják a hallgatókat. A multimediális módszerek lehetıséget 
adnak arra, hogy „az egész embert” tartsa a tanár a látómezıben. 

Kocsor András, Bácsi János, Mihalovics Jenı és Sejtes Györgyi a 8. osztályosok számára ki-
dolgozott számítógépes olvasásfejlesztési és beszédjavítási programjukat mutatták be. A Beszéd-
mester nevő „terápia” fontos problémák megoldásához nyújthat hathatós segítséget – ajánlatos volna 
széles körő alkalmazása. 

Az 1965-ös konferenciának is vitát kiváltó kérdése volt az ë hang ejtésének ügye. Kodály 
Zoltán és Bárczi Géza nézetével ellentétben Deme László, Lırincze Lajos, J. Soltész Katalin józanul 
azt hangoztatta, hogy kötelezıen nem lehet megtanítani azoknak, akik anyanyelvjárásukról nem 
hozták magukkal, de törekedni kell megırzésére azok ejtésében, akik hitelesen tudják, mely szó-
alakokban hol kell megjelennie az ë hangnak. 
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Buvári Márta és munkatársai – Mészáros András, Novák Attila – számítógépes programot mutat-
tak be; automatikus ë-jelölı programot. A dolgozat a sok évtizedes kérdés újszerő megközelítése. 
 Gósy Mária zárszavában megállapította, hogy az 1965-ben kitőzött szakmai feladatok ma is 
érvényesek, s az akkor meghatározottak mellé fel kell venni „a beszéd percepciós vonatkozásait 
érintı kutatások erısítését, az elhangzó közlések megértésére vonatkozó ismeretek további bıvíté-
sét, pontosítását gyermekkortól idıskorig”. S ezeket az eredményeket be kell építeni a gyakorlatba. 
 A változatos tematikájú, hasznos kötetet az Eszterházy Károly Fıiskola jelentette meg 2006 
áprilisában az Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Sectio Linguistica Hungarica sorozatában, 
Zimányi Árpád gondos szerkesztésében. 

V. Raisz Rózsa 

Írásjel-használati gyakorlókönyv 
– Egy nyelvi vagy helyesírási babona trónfosztása – 

Talán a legtöbbet emlegetett és legbosszantóbb helyesírási babona a „Csak vesszıhibá”-val 
való felületes védekezés. Azt gondolom, a központozás elhanyagolása a közhiedelemmel ellentétben 
a legsúlyosabb helyesírási hiba, mert a magyarország, balaton, fojosó, va-sút stb. féle formák hibák 
ugyan, de nem zavarják a megértést; a központozás felületessége azonban igen, mert a hiányzó 
vesszı miatt szünet nélkül továbbmehetünk, s csak késıbb vesszük észre, hogy már új mondatban 
járunk, vagy a feleslegesen kitett vesszı megállít, széttagol összetartozó szerkezeteket. 

Ezt a tényt taglalja meggyızı érvekkel, sok elemzéssel Keszler Borbálának a Nemzeti Tan-
könyvkiadónál 2006-ban megjelent könyve: Írásjel-használati gyakorlókönyv. A cím indokolatlanul 
szerény, mert a könyv tartalma szerint inkább az írásjelhasználat elmélete és gyakorlata lehetett 
volna. (Megjelent formájában alighanem az érdeklıdés felkeltése és a könyv kelendısége vezet-
te a kiadót.) 

A bevezetés rámutat, hogy „az írásjeleknek és az írásjeltannak legalább annyi köze van a gram- 
matikához, a mondatfonetikához, a szövegtanhoz, a stilisztikához, a szemiotikához, sıt a paleográ-
fiához is, mint a helyesíráshoz” (9). Sıt, folytatja, az írásjeltan tanulmányozása „megkönnyíti a szö- 
vegek helyes, pontos megfejtését, s elısegíti az írásbeli emlékek idıhöz és helyhez kötését, forrá-
saik felkutatását, esetleg szerzıjük vagy másolójuk személyének meghatározását…” (uo.). 

Meglehetısen elterjedt ma már az a nézet, hogy a nyelv, a nyelvhasználat szorosan össze-
függ a gondolkodással, s ez az összefüggés teljes mértékben áll a helyesírásra is. Ismét Keszler 
Borbálát idézve: „A mondatszerkezeti tagolásnak az írott szövegekben fontos eszközei az írásjelek: 
tükröztetik a gondolatok szerkezetének, szerkezeti részeinek egymáshoz kapcsolódását, de (külö-
nösen az elıadásra szánt szövegekben) fontos szerepet vállalnak a hangzás együttesében, a szöveg 
akusztikus, melodikus oldalának megkomponálásában is: irányítják a hangvételt, a hangerıt, a hang-
hordozást, a hangsúlyt, a hangmagasságot, a hanglejtést, a hangzást, a szünetet és a ritmust is” (34). 
Megjelenik itt a központozásnak még egy fontos funkciója, a szöveg hangos megjelenítésében való 
szerepe. A szerzınek mindvégig gondja van az intonálásra: a mondatok és a szöveg hangsúlyozására, 
dallamára, amint ennek részletei az alábbiakból is kitőnnek. 

A könyv nagy-nagy értéke az írásjelezés és a gondolkodás összefüggésének gazdag és meg-
gyızı bemutatása. Kezdıdik ez bizonyos mellé-, illetve alárendelı mondatok átmeneti jellegének 
fejtegetésével. Ezek a megszorító ellentétes mellé-, illetve megengedı alárendelı mondatpárok, 
valamint a magyarázó mellé-, illetve okhatározó alárendelı mondatpárok, hozzájuk vehetjük még 
a következtetı mellé-, illetve következményes alárendelı összefüggéseket. Minıségük meghatározása 
azért is fontos, mert ettıl függ, milyen írásjel kerül a mondat végére. A szerzı teret enged a mai 
írásgyakorlatnak is, és mérlegeli a szépírói árnyalatokat (30). 


