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1. A beszédészlelés kutatásának az a célja, hogy megmagyarázhassuk, miként képes a 
hallgató az artikuláció következtében létrejövő, folyamatos akusztikai jelből diszkrét 
nyelvi egységeket létrehozni. A hallgató észleli a szavak sorozatát, azonosítja a szóta
gokat, sőt képes a magánhangzók és a mássalhangzók felismerésére és differenciálására 
is. Végeredményként a nyelvi jelentést alakítjuk ki a hangzó struktúrákból. Az 1. ábra 
ezt a folyamatot szemlélteti egyetlen szó feldolgozásával.

A beszédmegértés folyamatának egyik nagy szakasza a nyelvi kódok (jelek) rend
szerének megfelelő hangjelenségek észlelése, a másik pedig ennek a kódrendszernek 
az értelmezése. Mindkettő több szintből épül fel, amelyek sajátos együttműködésben 
biztosítják a hallott beszédjelenségek megértését. A beszédfeldolgozás aktív folyama
tok összessége, amelyek során a hallgató az észlelt beszédjelenségeket a magasabb 
szinteken megfelelteti a mentális reprezentációknak. Ez teszi lehetővé a megértést és 
az értelmezést. A beszédészlelés során a beszélő artikulációs mozgásait dolgozzuk fel, 
illetőleg az annak következtében létrejövő akusztikai sajátosságokat. A légtérbe kikerülő 
modulált levegő ugyanis fizikailag úgy viselkedik, mint bármely más rezgés. A beszéd-

1. ábra. A beszédészlelési szintek és a megértés szemléltetése

A 2005. április 7-9. között a Miskolci Egyetemen megrendezett XV. MANYE kongresszuson elhangzott 
plenáris előadás írott változata, amelyet a szerző, a 2004. évi Brassai-díj kitüntetettje folyóiratunk kérésé
re készített el.
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megértés komplex folyamat, amelyben - normális körülmények között - nem válik szét 
a beszéd értelmes és értelem nélküli egységekre, például beszédhangokra vagy mon
datokra. A folyamat működésének jelentős részéről, amelyek az idegpályákon vagy az 
agyban mennek végbe, még nincsenek pontos ismereteink (Kluender 1994).

A beszédmegértés fejlődésekor, az anyanyelv-elsajátítás során alakul ki az a mecha
nizmus, amelyik lehetővé teszi az adott nyelv felismerését. Ez a percepciós bázis. Az 
ember fiziológiai rendszere, amellyel a beszédet létrehozza és felfogja, független az 
adott nyelv típusától. Ugyanazon szervek szolgálnak az eszkimónak, a mexikóinak, a 
bolgárnak, a kínainak vagy a magyarnak is, hogy beszédképzésre és a beszéd észlelésére 
felhasználja őket. Az a tény azonban, hogy az egyes nyelvek hangzása különböző, 
mutatja, hogy az azonos anatómiai felépítés mégsem jelent azonos működést. A kü
lönböző nyelvet beszélők különbözőképpen működtetik a hangképző apparátust, s ezál
tal sajátos jelleget adnak anyanyelvűk hangzásának. Hasonlóképpen, eltérően működte
tjük a beszédpercepciós mechanizmusunkat is, aminek következtében még az azonos 
hangokat, hangsorokat is anyanyelvűnktől függően különbözőképpen észleljük. Ezt iga
zolják például a hangutánzó szavak jellegzetes eltérései az egyes nyelvekben. A 2. áb
rán az egér cincogásának (cin-cin) és a disznó röfögésének (röf-röf) megfelelő hang
sorait látjuk néhány nyelvben az adott beszélők ejtésének lejegyzése alapján.

2. ábra. Az egér és a disznó hangját utánzó szavak különböző nyelvekben

angol mee mee mee óink óink

finn
piip piip röh röh

holland piep piep knor knor

japán chuuchuu buubuu

i lengye: pi pi pi

A beszédfeldolgozás alapkérdése tehát, hogy miként történik a nyelvi információ 
kivétele az akusztikai jelsorozatból. Mi jelenti itt a problémát? Az akusztikai jelsoro
zat a mindenkori beszélő adott helyzetben megvalósított beszédképzésének, azaz arti
kulációs mozgássorainak következménye. Óriási változatossággal ejtjük a beszédhan
gokat beszédhelyzetről beszédhelyzetre, kontextusról kontextusra, érzelmi állapotunk
tól, az adott tartalomtól és sok egyéb tényezőtől függően. A beszédtempó változása 
önmagában hatással van a beszédhangok akusztikai szerkezetére. Mindebben az állan
dóság, a nyelvspecifikus invariancia megtalálása nem egyszerű kutatási feladat. A kor
szerű beszédkutatás sokféle invarianciát feltételez, amelyek a beszéd különféle szint
jein jelennek meg, és biztosítják a mindenkori azonosíthatóságot (Gósy 2004). A hallga
tónak ezért számos feladatot kell megoldania, közülük a legfontosabbak: a beszéd
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3. ábra. Az ujjam szó ejtéséről készült hangszínkép 
(szögletes zárójelben az ún. átmeneti részeket jelöltük)

szegmentális (beszédhangok, hangkapcsolatok, szótagok, szavak, szavak sorozatai) és 
szupraszegmentális (dallam, hangsúly, tempó, szünet, hangerő, ritmus, hangszínezet) 
szerkezetének felismerése, összefüggéseik azonosítása, mindenkori sorrendjük dekódo
lása, végezetül a nyelvi jelentés kibontása. Mindez úgy is megfogalmazható, hogy a 
hallgatónak a folyamatosan változó akusztikai jelet, amelyet a beszélő kiad, diszkrét 
nyelvi egységek sorozatává kell alakítania, és a benne lévő üzenetet felfognia (vö. 
Remez 2005). Az artikuláció folyamatos, az akusztikai jelek folyamatosak, a nyelvi 
jelek azonban diszkrétek, ahogyan ezt a 3. ábrán szemléltetjük. A folyamatosság kö
vetkeztében a beszédhangok ún. tiszta fázisát megelőzik és követik a hangátmenetek, 
amelyek sajátosságait (időtartamát, frekvenciaszerkezetét stb.) az adott beszédhangok 
és azok kiejtése határozza meg.

Felmerül a kérdés, hogy minek alapján dönti el a hallgató, hogy a folyamatosan 
változó akusztikai jelsorozat hol tartalmaz szemantikai határokat, még pontosabban az 
egyetlen szót meghatározó határokat? A folyamatos beszéd nem minden esetben tar
talmaz olyan szupraszegmentális jegyeket (például nagymértékű intenzitásváltozást, 
szünetet vagy junktúrát), amelyek egyértelműen utalnának a jelentéses egységek hatá
raira. Ismeretlen idegen nyelvű szöveg hallgatásakor lehetetlen megmondani azt, hogy 
hol végződik vagy hol kezdődik egy szó. Ha az adott idegen nyelvnek valamilyen 
mértékben birtokában van a hallgató, akkor bizonyos fokig képes lesz a szegmentálás
ra. A kérdés megfogalmazható úgy, hogy a szegmentálás egy speciális hallási folya- 
mat-e, amely tartalmazza a fonetikai osztályozást; avagy a szegmentálás a fonetikai 
osztályozásnak magának az automatikus következménye. A szegmentálás eredménye 
lehet a beszédet felépítő hosszabb közlés (például a mondat), lehet annál rövidebb, 
grammatikailag szorosabban összetartozó közlésegység (például a szókapcsolat), le
het szótári egység, azaz maga a szó, de lehet a szónál kisebb egység is (például a szó
tag vagy a hangkapcsolat vagy maga a beszédhang). A szegmentálás tehát számos is
meretet és stratégiát tételez fel, ezért igen meglepő, hogy a verbális kommunikációra 
nem képes kutya is képes a szegmentálásra egy bizonyos fokig. Az ezt alátámasztó (nem 
tervezett) kísérlet főszereplője egy ír szetter, amely a pedigré szót érti, mert ezt az ételt
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4. ábra. A csizma szó ötéves gyermek (bal oldalon) 
és felnőtt (jobb oldalon) ejtéséről készült hangszínképek

szereti, és már összekapcsolta az emberi hangzást az adott tárggyal. Az azonban teljes
séggel meglepő volt, hogy amikor társalgás közben elhangzott a „nem akartak jönni, 
pedig régen voltak itt" közlés, a kutya - amely addig a sarokban pihent, sőt látszólag 
aludt - felpattant és farkcsóválva (ahogy szokta) várta az ételt (a pedigré!.}.

2. Említettük a beszéd változatosságát és változékonyságát mint a beszédészlelést 
nehezítő tényezőket. Az akusztikai szerkezet alapján nemegyszer szinte lehetetlennek 
tűnik a megfelelő mentális reprezentáció kiválasztása. Az artikuláció ugyanis változik 
az időben; a gyermek kiejtése nagymértékben különbözik a felnőttétől, ez azonban még
sem teszi lehetetlenné, hogy a beszédét megértsük. Annak ellenére, hogy ugyanazon 
szó akusztikai szerkezete gyermek és felnőtt ejtésében óriási különbségeket mutat (4. 
ábra). Vajon akkor ez azt jelenti, hogy a mentális reprezentáció többféle neurális hang
színképpel feleltethető meg, avagy az emberi beszédészlelés nagymértékben rugalmas, 
és ez teszi lehetővé az objektív különbözőségek ellenére az azonosságok felismerését?

Az alaphangmagasság eltérése (a gyermeké magasabb) következtében módosul a 
felhangszerkezet. A magánhangzókra jellemző intenzív elemek (formánsok) csak nagy
jából azonos frekvenciahelyeken jelennek meg a két ejtésben. A mássalhangzók mind
egyike jelentős akusztikai eltérést mutat a két ejtés következtében.

5. ábra. Az első két formáns értékei két azonos korú női beszélő magánhangzó-ejtésében
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6. ábra. A Már megint esik a hó. mondat vidám (bal oldalon) és bánatos (jobb oldalon) ejtésben

Az egyénre jellemző képzés azonban nem csak a gyermek és felnőtt viszonyában 
jelent különbözőséget. Az 5. ábrán két azonos korú tanárnő ugyanazon mondatban ejtett 
magánhangzóinak első két formánsainak összessége látható (a mondatot tíz alkalom
mal, havonta egyszer rögzítették ejtésükben). A két kép láttán az a benyomás alakul
hat ki, mintha nem is azonos nyelvről lenne szó; feltűnő az [i, e: ], valamint az [a:] 
nagymértékben eltérő frekvenciahelye, de más magánhangzóknál is különbség van az 
artikuláció stabilitásában. A hallgató számára a mondatok és az azokban szereplő, itt 
bemutatott magánhangzók felismerése mégsem jelent nehézséget.

Az érzelmi állapot magától értetődően hatással van a beszédképzésre; bár ennek 
sajátosságai még tovább kutatandók. Az észlelésben - kísérleti körülmények között - 
legbiztosabban az öröm és a bánat azonosíthatók; a 6. ábra két hangszínképe ugyan
azon mondat kétféle bemondása alapján készült, ugyanazon beszélő ejtésében. A vidám 
ejtésre a magasabb alaphangmagasság, s az ennek következtében módosult formáns- 
szerkezet, a mondat bánatos ejtéséhez képest intenzívebb beszédelemek megjelenése 
és a dallam megváltozott struktúrája a legjellemzőbb.

Ugyanazon szegmens artikulációja sok oknál fogva módosulhat, például a beszéd
ben betöltött funkciójától függően. A magyarban egyetlen beszédhang - az [ø] - lehet 
a hangos szünet jelzése (hezitálás), lehet egy szó, de akár egy mondat is, utóbbi eset
ben kijelentő és kérdő funkciójú is. A beszédben betöltött szerepétől függően ez a szeg
mens kisebb-nagyobb mértékben módosulhat az artikulációban. A meghatározó para
méterei természetesen nem változhatnak oly mértékben, hogy azok esetleg már egy 
másik magánhangzóra legyenek jellemzőek. A funkció következtében mégis bizonyos 
ejtésmódosulás történik, aminek az akusztikai következményeit a 7. ábra szemlélteti.

Az izolált ejtésű hang első formánsa 450 Hz táján, a második formáns 1600 Hz táján 
található; hezitáláskor az első formáns kissé magasabban látható, a második frekven
ciája jelentősen nem változik. Mondatfunkcióban látható az eltérő dallammenet akusz
tikai következménye, a kijelentésnél a formánsok első harmadában látható a frekven
ciaváltozás, a kérdésnél a második szakaszban. A frekvenciaértékek az F1-nél alacso
nyabbak, mint az előző két esetben, az F2-k értékei pedig magasabbak.

3. A példákkal azt igyekeztünk bemutatni, hogy a beszédfeldolgozás alapkérdésé-
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7. ábra. Az ő hang, az ööö hezitálás, illetve az Ő. kijelentő és az Ő? kérdő mondat 
ejtéséről készült hangszínképek

nek megválaszolásához mennyi tényezőt kell tekintetbe venni a kutatás folyamán. 
Mindehhez szükséges a feldolgozási mechanizmus működésének feltételezett ismere
te. A megértési folyamatot modellekben próbálják ábrázolni, amelyekkel lényegében 
egyszerűsítve szemléltethető a működéssorozat. A cél annak bemutatása, hogy milyen 
szinteken milyen jellegű működések történnek a feldolgozási mechanizmusban. A 
beszédészlelés modellálásának két alapkérdése a következő: a) autonóm, szeriális, avagy 
interaktív, párhuzamos folyamatok működnek? és b) a nyelvi reprezentáció mely szintjei 
meghatározók az észlelés számára? A jelen tudományos ismeretek szerint a végbeme
nő folyamatok nagy valószínűséggel interaktívak, és majdnem párhuzamosan zajlanak. 
Az észlelés számára a nyelvi reprezentáció hierarchikus felépítésben, de nem hierar
chikus működésben biztosítja az elhangzottak feldolgozását. A visszacsatolás elve, a 
korrekciós mechanizmus, a prediciók szerepe mind-mind azt szolgálja, hogy a feldol
gozási végeredmény a lehető legpontosabb legyen (Gósy 2005).

Láttuk, hogy a beszélő életkora befolyásolja a beszédképzést, s ennek megfelelően 
az akusztikai jelsorozatot. A nem, a szocio-ökonómiai státusz, az adott fizikai állapot, 
az érzelmek ugyancsak drámai hatással lehetnek a beszéd létrehozására, s így az akusz
tikai szerkezetére. Felmerül a kérdés, hogy mindezek mellett hogyan, milyen paramé
terekben őrződik meg az invariancia, amely a felsorolt változóktól függetlenül a tarta
lom helyes felismeréséhez vezet. A hagyományos nézet szerint egyfajta szűrőmechaniz
mus segíti a hallgatót az elhangzottak dekódolásában. Ennek az a lényege, hogy az 
ember figyelmen kívül hagyja a változó tényezőket, csak az állandókra összpontosít. 
Az újabb hipotézisek szerint azonban párhuzamos feldolgozás történik, hiszen ez te
szi lehetővé azt, hogy miközben a hallgató megérti a közlést, egyidejűleg megállapításo
kat tegyen a beszélő személyéről, életkoráról, neméről, érzelmeiről stb. Ez pedig csak 
akkor lehetséges, ha nem kiszűri a tartalomfüggetlen információkat, hanem azokat pár
huzamosan, de másként dekódolja, s végeredményképpen együttesen dolgozza fel az 
invariáns jegyekkel. A beszédészlelési szinteket és a műveleteket a 8. ábra szemléleti.

A beszédészlelés funkciója az, hogy biztosítja az artikulációs mozgások elsajátítá
sát (anyanyelv), a hangsorok, szavak felismerését, a szókincs bővülését, új szavak ta-
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8. ábra. A beszédfeldolgozás szintjei és a feltételezett folyamatműködés

nulásának lehetőségét, továbbá az olvasástechnika, az írás, a helyesírás megtanulását, 
és alapműködést tesz lehetővé az idegen nyelv(ek) tanulásához. Az elhangzott közlé
sek feldolgozása az anyanyelv esetében elsősorban fonológiai jellegű, idegen nyelv
nél elsősorban grammatikai.

4. Ez a mechanizmus természetesen csak akkor tud jól működni, ha megfelelő tá
rolás áll a rendelkezésére, mind a rövid idejű, mind a hosszú idejű tárkapacitás tekin
tetében. Az agyban van egy olyan rendszerünk, amelyben a nyelv és a beszéd különfé
le egységeit, szabályait, működési módozatait tároljuk. Ezeket használjuk a beszédper
cepció egyes szintjein, de a beszédprodukcióban, az anyanyelv-elsajátítás folyamatában, 
avagy olvasáskor is. Ezt a tároló rendszert nevezzük mentális lexikonnak. A nyelv ver
bális használata, akár a beszélésre, akár az elhangzó beszéd megértésére gondolunk, 
mindig feltételezi ennek a mentális lexikonnak az aktiválását, megfelelő működését. 
A mentális lexikon kifejezés egyfajta „agyi szótárat” jelent, amelynek meghatározó 
elemei a szavak; a rendszer maga mindig az egyénhez kötődik, sem a nagysága, sem a 
működése nem tekinthető állandónak. A szavak tárolására vonatkozóan elméletileg 
kétféle lehetőség van: a) az összes lehetséges információ megőrzése a mentális lexi
konban, például egy szó minden ejtésvariációja, avagy b) a lehető legkevesebb infor
máció tárolása, ebben az esetben a variációkat a nyelvtani műveletek ellensúlyozzák. 
A mentális lexikon tartalmazza az artikulációs mozgásokat, a kognitív szintű akuszti
kai lenyomatokat („neurális spektrogramok”), a szavakat és más morfémákat, kifeje
zéseket, fonológiai és grammatikai (morfológiai, szintaktikai) szabályokat, pragmati
kai sajátosságokat, valamint a tárolási és az előhívási szabályokat.

A mentális lexikon helye az agyban nagyjából meghatározott; a szavak a mediális/ 
laterális temporális lebenyben, míg a grammatikai egységek és szabályok a frontális/ 
bazális ganglia struktúrákban találhatók (Ulmann 2001). A mentális lexikon szemlél
tetésére vonatkozóan azt állítják, hogy a kialakított modellek valahol az űrhajók konk
rét és a közgazdászok absztrakt modelljei között helyezkednek el. Sokféle elképzelés 
ismeretes arról, hogy miképpen tárolódik itt az információ. Aitchison például úgy gon
dolja, hogy ez a lexikon olyan, mint egy érmegyűjtemény (2003). Minden egyes érme
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egy lexikális egység. Az érme egyik oldalán tárolódnak az ortográfiái és a fonológiai 
információk, míg a másik oldalán a szintaktikai és szemantikai információk.

A mentális lexikont reprezentáló modellek lényegében két alapkategóriára osztha
tók: az atomgömb- és a pókháló-elméletekre. Az atomgömb-hipotézis lényege az, hogy 
a mentális lexikonban különböző nagyságú szemantikai mezők vannak, amelyek úgy 
épülnek fel, hogy az őket alkotó egységek egyúttal két vagy több mezőbe is tartozhat
nak. A pókháló-elmélet szerint az egyes szemantikai egységek egymáshoz úgy kap
csolódnak, hogy egy egységnek akár több más egységgel is közvetlen kapcsolata le
het. Ennélfogva a közvetlenül nem kapcsolódó egységek is tarthatnak kapcsolatot 
egymással további egység(ek)en keresztül. A szóasszociációs pszicho! ingvisztikai kísér
letek megerősítették a fonetikai (hangzási), jelentéstani és kisebb mértékben a gram
matikai kapcsolatok meglétét. Példák a különöbző típusú szóasszociációkra: a) hang
zási: ló - lóbál - lobog - lottó, gatya - kutya, billentyű - kesztyű (vö. 9. ábra), b) szeman
tikai: harap - vicsorít - kutya - macska; karambol - szenvedés - műt, c) grammatikai: 
szervetlen - ehetetlen - lábatlan - álmatlan; csat - csattog, öt - ötlet, sörét - sör.

Agglutináló és nem agglutináló nyelvet beszélők mentális lexikonénak kísérleti 
aktiválása során felmerült, hogy a gazdag morfológiájú nyelvekben a mentális lexikon
ban esetleg külön tárolódnak a szemantikai és a formai/nyelvi egységek. Elképzelhető 
az is, hogy a toldalékok hozzáférése valamilyen módon könnyebb, gyorsabb. Az afá- 
ziásokkal folytatott kísérletek mindegyike olyan lexikonstruktúrát igazolt, amelyben a 
szavak elsősorban szemantikai kategóriájuk szerint szerveződnek. A fő kérdés az, hogy 
vajon a lexikális hozzáférés, tehát a mentális lexikon aktiválása során szóalakokat vagy 
különböző morfémákat érünk-e el. Ez azzal a szerkezeti problémával függ össze, hogy 
a szótövek és a toldalékok külön, avagy szóalakként vannak-e tárolva. A többnyelvű 
mentális lexikon kutatása további kérdéseket vet fel, hiszen ekkor nemcsak az egy 
nyelven belüli szemantikai és/vagy fonológiai kapcsolatok, hanem a nyelvek között 
átterjedő kapcsolatok magyarázata válik szükségessé. Kísérleti adatok szerint a leg
gyakrabban, leggyorsabban elérhető kapcsolat a paradigmatikus, amely a nyelvelsajá
títás idején szemantikai alapon tárolt lexikai egységek kapcsolata. A később kétnyel-

9. ábra. A mentális lexikon hangzás alapú elrendeződésének modellálása
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vűvé válók eltérő tárolási mechanizmust alkalmaznak, esetükben a szintagmatikus 
kapcsolatok is jellemzőek (Navracsics 2001).

Az elhangzott akusztikai jel alapján a mentális lexikon bizonyos egységei aktivá
lódnak, és a szójelöltek között versengés alakul ki a végleges döntést illetően. A műkö
dést illető alapprobléma úgy fogalmazható meg, hogy milyen a kapcsolat a mentális 
reprezentáció különféle szintjei között. Az alulról felfelé építkező modellekben az al
sóbb szintű információk alapján működnek a felsőbb szintek. Az interaktív modellek 
fogalomvezéreltek, és két utat engedélyeznek a reprezentációs szintek között. Ekkor 
nemcsak alulról felfelé, hanem felülről lefelé is van információáramlás. A magyar nyelv 
agglutináló volta számos olyan kérdést is felvet, amelyeknek más, nem agglutináló nyel
vekben nincs jelentősége. Ilyen például a ragozás és a kétértelműség kérdése, a ragozási 
minták és a szabályok realitása, avagy a ragok jelentéstartalma (Pléh 2000).

A szófelismerés alapját az adott szó akusztikai szerkezete adja. A szavakat a beszéd
hangok felismerése és egyéb (nyelvi) ismereteink (pl. hangsorépítési sajátosságok) 
összegződése eredményeképpen azonosítjuk. Feltételezhetően a szupraszegmentális 
szerkezetnek is van szerepe a szófelismerésben; mindenekelőtt a tempónak, a hang- 
súlyviszonyoknak, de akár a hanglejtésnek is. A szógyakoriság meghatározhatja, ille
tőleg befolyásolhatja a szófelismerési részfolyamatokat. A lexikális hozzáférés a fo
lyamatos beszédben nem feltétlenül időbeli egymásutánban zajlik. Az adott szó felis
merése kontextusfüggő: a lehetséges szavak mennyiségét szemantikai és szintaktikai 
szabályok korlátozzák. A lexikális hozzáférés vizsgálatát a folyamatos beszédben meg
nehezíti az a tény, hogy a dekódolási folyamat valamennyi szintjének működésével kell 
számolnunk.

5. A beszélők két úton ellenőrizhetik a saját beszédüket, van egy külső és egy belső 
út. A külső lényegében megegyezik a mások beszédének észlelési folyamataival, a belső 
út az önmonitorozás, amikor a kiejtést megelőzően képes a beszélő a saját beszédter
vezési működéseit valamilyen mértékben ellenőrizni, sok esetben javítani. Valószínű
síthetően ugyanez a mechanizmus felel a beszélő hibáinak, megakadásainak javításá
ért. Az elhangzó beszéd nem hibátlan, sem grammatikai, sem szemantikai tekintetben, 
nemegyszer a kiejtés szintjén sem. A hallgató mégis képes arra, hogy mindezek elle
nére pontosan azonosítsa az adott akusztikai jelsorozat nyelvi tartalmát. A fentiekben

10. ábra. Az észlelés alapján gyűjtött Nyelvbotlás-korpusz néhány megakadás-típusának aránya
(az összes megakadás = 100%)

nyelvbotl. gramm. kont. téves
szótálalás

persz. ant. met.
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már elmondottakon kívül ehhez jól működő korrekciós stratégiák is szükségesek. Ez 
teszi lehetővé, hogy a hallgató - sokszor öntudatlanul - képes legyen a megakadások 
javítására. Kísérleti adatok szerint a hallgatók közel 90%-ban képesek az elhangzott 
megakadásokat korrigálni; a javításhoz azonban nagymértékben eltérő időtartamok 
szükségesek (Gósy-Bóna 2005).

Az első magyar „Nyelvbotlás-korpusz” (2004) voltaképpen a hallgatók által ész
lelt produkciós hibák gyűjteménye. A több mint 5000 tételből álló korpusz azt is jelzi, 
hogy a hallgatók mely megakadásokra érzékenyebbek (10. ábra).

Az arányok arra utalnak, hogy a megértés szempontjából talán legnehezebben kor
rigálható téves szótalálásokat realizálták leggyakrabban, valószínűleg azért, mert ezek 
nagymértékben nehezítették a megértést. Relatíve nagy az anticipációs megakadások 
észlelésének aránya. (Természetesen ezek az arányok azt is mutatják, hogy a beszélő 
milyen típusú megakadásokat produkál.)

A beszédészlelési mechanizmus működése sem tökéletes mindig, még a nyelvileg 
és tartalmilag egyaránt hibátlan közlések feldolgozásakor sem. Ezek a feldolgozási 
zsákutcák több okra vezethetők vissza (Bóna 2004); jelentős részüket a hallgató saját 
hibajavítási mechanizmusa csaknem azonnal korrigálja. Példák: Ebben a helyiségben 
éheznek az otthon lakói (étkeznek); Ez biztosan nem fogja intrikálni a bőrét melegben 
sem (irritálni); Anyáék lementek a krumpliba? (pincébe krumpliért); A mélyhűtőben 
vannak poharak, vagyis paprikák.; A mohácsi csacsa 1526-ban; avagy A feleségem 
elment rehibalitációra (rehabilitáció). Noha a percepciós folyamat gyakran nem tuda
tos, mégis meglepően jól működik mind a beszélő beszédének felismerésében, mind a 
saját beszédünk nyomon követésében.

Látható, hogy sok ismeretünk van a beszédészlelés folyamatairól, de az újabb in
formációk és kutatási eredmények azt is jelzik, hogy mennyi még az ismeretlen ebben 
a mechanizmusban. Különösen sok a tennivaló a nyelvspecifikus jelenségek mind 
pontosabb feltérképezésében.

6. Befejezésül említsünk meg néhány olyan területet, amelynek a kutatása még alig 
kezdődött meg, de legalábbis még nagyon sok a tennivaló, hogy az ezek kapcsán fel
merülő kérdésekre megfelelő válaszokat tudjunk adni, a) Mik a mentális lexikon 
nyelvspecifikus sajátosságai? b) Hogyan történik a nyelvi és a nem nyelvi információ 
párhuzamos dekódolása a beszédmegértés során? c) Mi teszi lehetővé a beszélő sze
mély beszédének felismerését? d) Miként működik a beszédészlelés az idegen nyel
vek hallgatásakor? e) Milyen transzformációk teszik lehetővé a tolmácsolást? f) Mi 
történik szinkrontolmácsoláskor? g) Hogyan aktiválódik a mentális lexikon a fordítás 
folyamatában? Kíséreld adatok sokasága szükséges ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre 
megnyugtató, de legalábbis a hipotéziseket igazoló feleleteket kaphassunk.
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