
Az andornaktályai és a majsapusztai szociális foglalkoztató intézetek szer-
vezésében évente megrendezésre kerül az Értelmi Fogyatékosok Népdal- Nép-
tánc, illetve Versmondók-Színjátszók országos találkozója. Személyes tapasz-
talatait  felhasználva  veti  fel  dr.  Göllesz  Viktor:  „Egyenlő  esélyekkel”  című
írásában  a  kérdést,  hogy vajon  ezek  az  életminőséget  jobbítani  szándékozó
rendezvények mennyire járulnak hozzá a valódi esélyegyenlőség feltételeinek
megteremtéséhez?

A felvetett  problémákra  négy  szakember  reflektál.  Alapkérdés,  milyen
szempontok szerint értékeljen a zsűri. A vélemények, bejáratott külföldi példák
híján, egyéni tapasztalati és érzelmi involváltságtól fűtöttek, és talán éppen ez
teszi igazán izgalmas olvasmánnyá őket. Jó lenne, ha hasonló módon lehetőség
adódna a vélemények ütköztetésére sok más, fogyatékosokat érintő kérdésben
is.  Különösen  fontos  lenne  ez  az  értelmileg  akadályozottak  esetében,  akik
életminőségéről gyakorlatilag csak közvetítő szakemberek véleményei alapján
alkothatunk képet, mivel fogyatékosságuk jellegéből adódóan az érintettek erre
csak korlátozott mértékben és módon, részlegesen képesek.

Mindenképpen  kellemes  a  szakembernek  a  speciális  mozgalmak  soráról
olvasni.  Most  már  annak kellene  következnie,  hogy minél  többen ne csak
olvassunk róluk...

V. Radványi Katalin

Bolla Kálmán:

A magyar beszéd szegmentális elemei I.-II.

Egyetemi Fonetikai Füzetek 9. és 11. 1993., 1994. 167-167 p.

Hazánkban az eszközfonetikai kutatások a múlt század kilencvenes éveiben
kezdődtek, nem sokkal azután, hogy Franciaországban Rousselot abbé kísérle-
tes munkája nyomán kirajzolódtak az eszközfonetika területei, az új kutatási
eszközök alkalmazásának lehetőségei. Balassa József eszközökkel végzett vizs-
gálatait újabb meg újabb munkák követték, többek közt Bárczi Gusztáv röntge-
nográfiai felvételei, amelyek 1928-ban jelentek meg könyv alakban. Gombocz
Zoltán vizsgálatai  értékes  adatokkal  gazdagították  a  magyar  fonetika  tudo-
mányát. E század ötvenes éveiben Fónagy Iván munkássága adott új lendületet a
hazai kísérleti fonetikának.
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A hatvanas években a technikai eszközök korszerűsödésével párhuzamosan
fiatal kutatói nemzedék lépte át a fonetikai laboratóriumok küszöbét. Munkás-
ságuk eredményeként a magyar beszédhangok képzésének és akusztikai jellem-
zőinek olyan új leltára készült el, amelynek adatait nem kerülhetik ki a tudo-
mányterülettel foglalkozó gyakorlati és elméleti szakemberek.

Bolla  Kálmán,  aki  hosszú  ideig  volt  az  MTA Nyelvtudományi  Intézete
fonetikai laboratóriumának vezetője, jelenleg az ELTE fonetikai tanszékének a
vezetője, e két kötetben azoknak a vizsgálatoknak és felvételeknek az eredmé-
nyeit teszi közzé, amelyeket a magyar beszédhangok képzéséről férfi és női
ejtésben kapott. Az EFF 9. kötete a férfi ejtés, a 11. kötet a női ejtés adatait
tartalmazza.  Milyen  szempontok  szerint  dolgozta  fel  a  szerző  a  felvételek
adatait?  Mikről  készültek  a  diagramok?  Milyen  rendező  elv  érvényesült  a
szóanyag  kiválasztásában?  A beszédhangváltozatok  mely  körére  terjed  ki  a
felvételsorozat? Ezek azok a kérdések, amelyekre e recenzióban megpróbálunk
választ adni.

A diagramok a következő ejtésbeli jellemzőket tartalmazzák:

1. Fotolabiogram, amely az ajakartikuláció mérésére és vizsgálatára szol-
gál.

2. Dinamikus labiogram-sor, amely az ajakartikuláció megfigyelhetőségét
teszi lehetővé a képzési idő öt különböző fázisában készült kép alapján.
A képmagnetofonos  labiográfikus  felvétel  öt  képének  kiválasztása  a
képzési idő negyedes beosztása alapján történt.

3. Kinoröntgenogram-séma a képzett beszédhang tiszta fázisáról. A tolda-
lékcsőben levő és folyton változó hangképző szervek kontúrjait sémával
ábrázolta a szerző, ugyanis a röntgenograntok másolása következtében
az izom- és kötőszövetek alkotta hangképzőszervek vonalai elmosódtak
volna.

4. A kinoröntgenogram-séma sor a hangképzés folyamatának bemutatását
szolgálja, amelyet a képmagnetofonos röntgenfelvételekből elemeztek és
rajzoltak ki.

5. A fotopalatogram a hangképzés helyének, részben a módjának, valamint
a képzési konfigurációnak a meghatározására szolgál. Segítségével pon-
tos képet alkothatunk az egyes hangok eltérő képzési helyéről.

6. A fotolingvogram a nyelvtestnek, mint tevékeny hangképző szervnek az
artikulációs szerepéről közöl információkat.

7. Az  oszcillogramos felvételek,  amelyek tudvalévőleg a hangrezgések
grafikus képét tartalmazzák, három különböző görbét illesztenek össze.
A középső görbe magában foglalja a beszédhang valamennyi alkotó
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akusztikai  elemét.  A felette  levő  kép  egy részlet  felnagyított  alakját
mutatja be. Az alsó görbe a hangszalagok rezgését bemutató kép, az ún.
glottogram, amely a zöngének a rezgésformáját adja.

8. A dinamikus  hangszínkép  és  amplitúdómetszet  arról  informálja  a  be-
szédhangok akusztikai jellemzői iránt érdeklődő szakembert, milyen a
hangok összetétele, forrnánsstruktúrája, mekkora amplitúdóval mutatko-
zik meg egy-egy összetevő.

A szerző ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy ezekből nem
szabad a hangosságra következtetni, ugyanis a szubjektív jellegű hangerősség-
érzetet nemcsak a hangerősség, hanem a frekvencia és az időtartam is befolyá -
solja. Lényeges tudnivaló, hogy a hangszínkép a magánhangzók esetében az 5
kHz alatti, a mássalhangzók esetében pedig a 8 kHz alatti összetevőket ábrázol-
ja.  A hangatlasz tablóin 16 magánhangzó és 58 mássalhangzó feldolgozását
tanulmányozhatjuk. Hogy miért éppen ennyi hangzót vett fel a szerző, annak
oka a fonetikai rokonságban van, nem pedig a fonológiai rendszerben. Így került
sor a háromféle e hang feldolgozására. Hasonló oka van annak is, hogy több
h-változatot is találunk a feldolgozott anyagban. Az anyagban megtaláljuk a
hosszú mássalhangzók képzésének a feldolgozását is. A szerzőnek az a meg-
jegyzése,  hogy  a  hosszú  mássalhangzók  fonetikai  jellemzésével  az  eddigi
hangtani  kutatásokban  csak  elvétve  találkozunk,  holott  fonológiai  értékük
miatt nagyobb figyelmet érdemelnek, hiteles megállapítás.

Ha végignézzük az egyes beszédhangok képzését bemutató tablókat, nem
egy helyen találunk olyan újdonságként ható részletet,  amely talán revízióra
kényszerítheti a szakembereket. Például feltűnik az o hangnál az erősen fel- és
hátrahúzódó  nyelvtest,  a  t-nél  a  kissé  behorpadó  mediodorzum stb.  Termé-
szetesen nem szabad olyan következtetéseket levonni, hogy a látott hangképzési
ábrák  mintának  tekintendő  artikulációs  formák.  Az  egyes  beszédhangoknak
számtalan  változata  lehetséges,  amely  a  hangkapcsolódási  sajátosságokból
ered, miként a szerző is megfogalmazza: „A hangtest szegmentális szerkezeté-
nek a kutatásához szükség van még olyan kiegészítő korpuszra, szótárra, amely
a tipikus hangkapcsolódási sajátosságokat tükrözi.”

Nem  túlzás  azt  állítani,  hogy  a  szerző  munkája  alapvető  jelentőségű  a
későbbieket tekintve. Kutatásai olyan irányba hatnak, hogy kirajzolódjék egy
dinamikus  szempontú  „beszédfonetika”,  amelyben  jobban  érzik  helyüket  az
alkalmazott beszédtudományok is.

A gyógypedagógus,  akinek  alapműveltségéhez  tartozik  a  magyar  beszéd
ismerete, számos hasznos információt talál Bolla Kálmán recenzált munkájából.

Subosits István

236


