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Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Fonetikai Laboratóriuma 1992 őszén 
BESZÉDKUTATÁS '92 főcímmel kétnapos országos konferenciát szervezett 
Budapesten. A konferencián az elméleti és alkalmazott fonetika területéről hang
zottak el előadások nagyszámú közönség részvételével. A cél egyfelől a beszéd
kutatás szintjének, illetőleg a gyakorlati vonatkozásoknak a bemutatása volt a 
szakmai és az érdeklődő hallgatóság számára; másfelől annak demonstrálása, 
hogy a 3 évvel korábban ugyanitt megrendezett nemzetközi SPEECH RE
SEARCH '89 konferencia óta milyen új eredmények születtek ezen a területen. 
Tekintettel arra, hogy az akkori konferencia előadásai angol és német nyelven 
hangzottak el (vő. Proceedings of the Speech Research '89 International Confer
ence, Hungarian Papers in Phonetics 21. 1989; Additional Papers, Hungarian 
Papers in Phonetics 22. 1990), egyre nagyobb igény mutatkozott egy magyar 
nyelvű találkozóra.

A BESZÉDKUTATÁS '92 szakmai sikere, az előadások színvonala, a széles
körű érdeklődés az egyes témák iránt vezetett e tanulmánykötet létrehozásának 
gondolatáig. Nem konferenciakötetet akartunk szerkeszteni, hanem egy olyan 
összeállítást, amely tematikájában ugyan megfelel a konferencián elhangzottak
nak, de a szerzőknek lehetőségük volt az ott elhangzott megjegyzések, viták 
alapján az előadás anyagát minőségileg és mennyiségileg is átdolgozni.

E kötet válogatás, nem tartalmazza a kétnapos konferencia valamennyi elő
adását és témakörét. A szűkítésre a jelen könyvkiadás gazdasági helyzete éppúgy 
okot adott, mint az a természetes igény, hogy nyomtatásban csak a jó színvonalú, 
illetőleg újdonságot tartalmazó tanulmányok jelenjenek meg. Mindennek ellené
re a kötet egyes tanulmányai a témára fordított kutatási idő és a kidolgozottság 
szintje tekintetében különbözőek. Ezt a fajta "heterogenitást" a szerkesztők an
nak reményében vállalták, hogy a kötet egésze, a magyar beszédkutatásról alko
tott kép, ezt ellensúlyozni fogja.

A szerzők többsége fonetikus, nyelvész, a beszédkutatás más területeiről pe
dig fizikusok, mérnökök, logopédusok, foniáterek, azaz mindazok, akik ezen az 
interdiszciplináris területen dolgoznak. A témák a fonológiától az intonációkuta
táson át a percepcióig a legkülönfélébb kutatási problémákat, oktatási, társadal
mi, orvosi és ipari alkalmazásokat érintik.

A BESZÉDKUTATÁS konferenciát VÉRTES O. ANDRÁS, a magyar foneti
ka legnagyobb élő reprezentánsa nyitotta meg. A következőkben az ő akkori 
gondolatai alapozzák meg a jelen tanulmánykötetet is.

A szerkesztők


