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A beszédészlelés és a beszédmegértés modellálása több 
tudományágnak (pl. a neurokibernetikának, neuropszichológiának, 
pszicholingvisztikának, neurolingvisztikának stb.) a tárgya. Ennek 
eredményeképpen több modellt alkottak a kutatók. A szerző kísérletet tesz 
arra, hogy áttekintést adjon a legismertebb modellekről, figyelembe véve a 
köztük meglévő különbségeket és hasonlóságokat, valamint felhívja a 
figyelmet e modellekkel kapcsolatos különféle problémákra is. A cikkben 
szó esik az invariancia fogalmáról, a vizuális percepcióról, a fonetikai 
szimbolizmusról, a nyelvi redundanciáról stb. A szerző javaslatot tesz a 
nyelv auditív rendszerének felépítésére is.

Az emberi beszéd észlelésének és megértésének a folyamata 
már régóta foglalkoztatja a tudományt, amely különböző 
szempontokból és különféle módszerekkel igyekezett és 
igyekszik megismerni, leírni és modellálni ezt az ember számára 
renkívül fontos jelenséget. Mivel interdiszciplináris 
erőfeszítésekről van itt szó, ismernünk kell azt a mozaikképet, 
amely e tárgyban a különböző tudományágak területén elért 
eredményeket tükrözi. A továbbiakban megpróbálom 
mondanivalómat pontosabban kifejteni, természetesen a 
teljesség igénye nélkül. Itt elsősorban a gyorsan fejlődő 
neurokibemetikára gondolok, amely köztudott, az emberi és 
más élő szervezetben az idegrendszer vezérlési és 
információfeldolgozási folyamatait tanulmányozza. Nagy 
jelentőségű azoknak a mechanizmusoknak a vizsgálata, amelyek 
az információszelekciót biztosítják, és elősegítik, hogy a 
memóriában csak a hasznos és megbízható információ 
rögződjék. A neurokibemetikában fontos helyet foglal el az
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információ kódolásának tanulmányozása az idegpályákon 
történő átadás során, és a megfelelő agyi központokban 
végbemenő dekódolás vizsgálata is. A modellálásban nagy 
jelentőségű a különböző rendszerek "izomorfizmusának" 
elmélete, amelyet R. Ashby is kifejt (Ashby 1956, 1960). Ez az 
elmélet megteremti az alapot azoknak a bonyolult 
összefüggéseknek a megértéséhez, amelyek az agy és 
kibernetikai modelljének tanulmányozásában felmerülnek. Több 
neurokibemetikai modellről tudunk, amelyeknek lényege és 
működése a nyelvész számára sem lehet közömbös (1. pl. Bums 
1968; Wartak 1966; George 1973; Landy and Movshon 1991; 
Watson 1993).

A pszicholingvisztika dinamikus fejlődése, különösen a 60- 
as évektől kezdve, nagy hatással volt a nyelv agyi 
reprezentációjának, valamint a beszédfolyamat agyi 
mechanizmusainak neuropszichológiai vizsgálatára is. Az 
agykárosodásos egyénekkel kapcsolatos beszéd- és 
nyelvkutatás új megközelítése viszont új tudományág, 
nevezetesen a neurolingvisztika létrejöttét eredményezte, 
amelynek (a definíciós különbségektől eltekintve) az a feladata, 
hogy integrálja a neurológia, neurofiziológia, neuropsziehológia 
és lingvisztika eddigi eredményeit, és amelynek tárgya a nyelv 
és a beszéd agyi reprezentációjának és organizációjának a 
vizsgálata. A fő kérdés tehát az, hogyan észleli és érti meg az 
ember a lineáris nyelvi sorokat. Itt azonban hozzá kell tenni, 
hogy a beszédmegértést mint terminust többféle módon 
interpretálják a kutatók (pl. auditory language comprehension, 
listening comprehesion, reading comprehension (1. pi. Carrol 
1972; Clark - Clark 1977; Greene 1970), ami tulajdonképpen 
nemcsak a pszicholingvisztikai, hanem a neurolingvisztikai és a 
neuropszichológiai modelleket is meghatározza.

Ezek a modellek több kritérium tekintetében is különböznek 
egymástól. Az elsőt például nyelvi kritériumként foghatjuk fel,
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amelynek alapján elkülöníthetjük a tiszta nyelvészeti, azaz az 
ideális beszélő-hallgató relációját tükröző modelleket, valamint 
a pszichológiai modelleket is, amelyek figyelembe veszik a 
pszichológiai változókból eredő (pl. percepciós csatornák 
kapacitása, a közvetlen memória teijedelme, a figyelem 
fluktuációja, motiváció stb.) nyelvi információ feldolgozásának 
korlátáit. A modellek egy része a beszédmegértést az adott 
közlésben érvényesülő nyelvi információkra korlátozza (ún. 
context-free modellek), a másik része pedig a nyelvi 
információn kívül figyelembe veszi az információ más kifejezési 
formáit is, pl. a verbális kontextust, a szituációs kontextust 
konverzációs szabályokkal együtt (ún. context-effect modellek) 
(1. pl Flores d'Arcais - Schreuder 1980).

A beszédészlelés és a beszédmegértés modellálásában két 
fő megközelítés figyelhető meg: (1) interpretációs
(interpretative approach), amely kizárólag csak az adott 
kifejezést alkotó fonológiai, lexikális, szintaktikai és szematikai 
struktúrával rendelkező verbális szignálokkal operál és (2) a 
konstruktív (constructive approach), amely szerint az 
információvevő igyekszik értelmét adni saját tapasztalatainak, 
amelyeknek a verbális kifejezések csak egy részét alkotják. A 
nyelvelméleti terminusokban fogalmazott modellekben
túlsúlyban van az algoritmikus eljárás (pl. a generatív
transzformációs grammatika modelljében), viszont a nyelvészeti 
és a nyelvészeten kívüli információforrásokon alapuló 
pszichológiai modellekre a heurisztikai eljárás jellemző (pl. a 
Clark - Clark-féle (1977) stratégiák a mondat percepciós 
szegmentációjában).

A beszédmegértést leíró modellek különböznek egymástól a 
kísérleti paradigmák tekintetében is. Itt az ún. "off-line" és "on
line" kutatásokra gondolok. Ezekben a modellekben több közös 
strukturális és procedurális vonás is megfigyelhető. A 
strukturális elemek (másképpen reprezentációk) azt a nyelvi
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információt tartalmazzák, amely megfelel a nyelvi struktúra 
egyes szintjeinek. Az emberi pszichikumban képviselt 
struktúrák lehetséges szintjeinek listája viszont a különböző 
szerzőknél különböző (1. pl.: Flores d'Arcais - Schreuder i.m.; 
Clark - Clark i.m.). A szakirodalomban leggyakrabban a 
fonológiai, lexikális, szintaktikai és szematikai szintekről esik 
szó. A procedurális elemek azonban azokhoz a műveleti 
rendszerekhez kapcsolódnak, amelyek segítségével a nyelvi 
sorokat olyan elemekre szegmentáljuk, amelyeket az adott 
strukturális nyelvi szint reprezentációjának és az adott jelentés 
rekonstrukciójának viszonylatában azonosítani tudunk. 
Megemlíthetjük itt például a percepciós szegmentáció stratégiáit 
és az ún. "mapping processes"-t is (pl. a szó fonológiai 
reprezentációjának viszonyítása a szintaktikai és a szemantikai 
reprezentációhoz).

A  beszédmegértés modelljeiben abból indulunk ki, hogy a 
megértés folyamatának egyes összetevői a fent említett nyelvi 
strukturális szintekhez kapcsolódnak. Ennek a struktúrának 
pszichológiai realitása van, legalábbis az említett négy nyelvi 
szint tekintetében. A fonológiai szintnek a közlés struktúrájában 
a percepciós feldolgozás felel meg. A lexikális szinthez 
kapcsolódik az ember mentális szótárában történő szókeresés 
folyamata (lexical access), valamint a szó egymáshoz viszonyuló 
fonológiai, szintaktikai és szematikai reprezentációinak a 
megállapítása. A szintaktikai struktúrában rejlő információk a 
percepciós elemzés után újra integrálódnak a mondatba. A 
szemantikai szinten az egyes mondatok reprezentációja 
integrálódik magasabb rendű sémákba, amelyek átfogják az 
egész szöveget. Tulajdonképpen minden modell tükrözi a nyelvi 
információ feldolgozásának organizációját is. Az egyik 
szélsőséges irányzat a "bottom up" és a "top-down" 
modelloppozíciót követi. Egy másik aspektus viszont az 
információfeldolgozás időbeli relációit érinti. Itt azonban
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hangsúlyoznom kell, hogy a tipikus megoldások a fokozatos, 
illetve a párhuzamos rendet preferálják. A fokozatos eljárásnál 
egy adott szint eredményei a következő szint kiinduló pontjául 
szolgálnak. Az információfeldolgozás szakaszainak párhuzamos 
organizációjánál viszont lehetőség nyílik a nyelvi struktúra 
különböző szintjeiről szóló információ egyidejű feldolgozására, 
és az elért eredmények szintézisére is. A harmadik aspektus az 
információfeldolgozás fő összetevőinek összefüggéseit érinti. Itt 
a legjobban differenciált modellek feltételezik: (1) a különböző 
összetevőkhöz tartozó információfeldolgozási folyamatok 
egymástól való függetlenségét, vagy (2) az összetevők között 
megvalósuló olyan interakciót, amely lehetővé teszi a 
feldolgozási folyamat modifikációját az adott közléssel 
kapcsolatos más információfeldolgozási folyamatoktól függően. 
Az utolsó aspektus az információfeldolgozást érintő összetevők 
organizációjának plasztikusságát jellemzi, valamint a modellek 
között fennálló olyan különbségeket hangsúlyozza, amelyek a 
beszédmegértés folyamatának modifikációját is feltételezik 
azoktól a körülményektől függően, amelyekben az adott 
folyamat zajlik.

A pszicholingvisztika eddigi elméleti és kísérleti eredményei 
a beszédpercepciót illetően rendkívül differenciált képet 
mutatnak. Egyet tudok érteni Dankssal is, hogy (...) lehetséges 
a modellek pontos meghatározása egy adott specifikus kísérleti 
feladat elvégzése céljából (...), de nem a megértés számára 
általában. Csak egyetlen egy megértési folyamat nem létezik. 
Inkább több feldolgozási komponensről van szó, amelyek 
stratégiailag adaptálódnak a megértést kísérő egyes 
szituációkhoz (Danks 1978).

Véleményem szerint a beszédpercepció általános 
modelljének tárgyalásánál nem lehet figyelmen kívül hagyni a 
neurolingvisztikai és a neuropszichológiai modelleket sem. Mint 
ismeretes, ebben a témakörben is két fő irányzatról
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beszélhetünk. Az első irányzathoz olyan modellek tartoznak, 
amelyek a lingvisztikái és a pszicholingvisztikai elméleteken 
alapulnak és különböző mértékben veszik figyelembe az emberi 
agy károsodásai miatt jelentkező beszédzavarok kutatásából 
származó eredményeket. Az agyi patológia adatai segíthetik a 
nyelvészeti elméleti konstruktumok pszichológiai realitásának 
kimutatását is. A második irányzatot azok a modellek jellemzik, 
amelyek a neurofiziológusok és a neuropszichológusok elméleti, 
klinikai és kísérleti tapasztalatait általánosítják.

A nyelvi információ feldolgozását tükröző modelleknek a 
szerzői azt akaiják bebizonyítani, hogy a nyelvi kompetencia- 
performancia megkülönböztetés nem tiszta logikai jellegű, 
amelynek figyelmen kívül kell hagynia a mellette, illetve ellene 
szóló empirikus bizonyítékokat. Itt több érdekes modellről ad 
számot a szakirodalom (pl. Schnitzer 1978; Weigl - Bierwisch 
1970; Howes 1967; Caramazza - Bemdt 1978; Dobrowolska 
1974). Nagyon érdekesek azok a kísérleti vizsgálatok is, 
amelyeket az agyi károsodásban szenvedő egyéneken hajtottak 
végre. Példaként említeném az akusztikai inger fizikai 
paramétereinek percepciójáról (pl. Wasserman 1969; Karasseva 
1972; Kreindler - Fradis 1968), vagy az akusztikai inger fizikai 

jegyeinek a fonológiai rendszer keretében történő 
interpretációjáról (pl. Albert et al. 1971; Boiler et al. 1977), 
illetve a prozódiai jegyek percepciójáról szóló munkákat is (pl 
K^dzielawa 1979). Nagyon tanulságosak a szintaktikai 
struktúrák feldolgozásáról (pl. Ahutina 1975, 1979; Pizzamiglio 
1970; Shewan - Canter 1971; Goodglass - Gleason - Hyde 
1970), valamint a közlés szemantikai interpretációjáról szóló 
kísérleti vizsgálatok is (pl. Goodglass - Baker 1976; Grober et 
al. 1980).

A mondatok és a szövegek megértését vizsgáló kutatók arra 
a megállapításra jutottak, hogy ez a folyamat két síkon történik: 
a nyelvi és a pszchológiai síkon. A nyelvi síkon az egyes
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szavaknak megfelelő fogalmak aktualizációja és a grammatikai 
struktúiákban rejlő információ feldolgozása megy végbe. A 
pszichológiai síkon viszont a beszélő konstruálja az általa 
szándékolt jelentést. Kétfajta jelentés különböztethető meg: szó 
szerinti és a megsejtett (kikövetkeztetett) jelentés. Az afaziában 
szenvedő egyéneknél a mondat percepciójákor nagyobb 
szerepet játszik a megsejtett jelentés, amit a kutatók a nyelven 
kívüli tényezőknek tulajdonítanak. Úgy tűnik, hogy ez a tény is 
bizonyítja a beszédpercepció interakciós modelljének 
pszichológiai realitását, ahol a nyelvi információ csak az egyike 
azoknak az információforrásoknak, amelyeknek a feldolgozása 
szükséges ahhoz, hogy a közlés jelentését konstruálni tudjuk.

Úgy érzem, hogy a beszédmegértéssel kapcsolatos kísérleti 
vizsgálatok eredményei igazolják a Luria által még 1947-ben 
javasolt két szint megkülönböztetésének helyességét. Itt a nyelvi 
struktúra fonológiai, szintaktikai és szemantikai rendszere által 
determinált nyelvi szintről és a gondolkodási folyamatok 
stratégiái által meghatározott pszichológiai szintről (másképpen: 
verbális gondolkodás szintjéről) van szó. Úgy tűnik, hogy mind 
a pszicholingvisztikai, mind pedig a neuropszicholingvisztikai 
kutatások egyértelműen igazolják a beszédmegértés interakciós 
modelljét, amelyet pszichológiailag is a legreálisabbnak 
tartanak. Ebben a modellben strukturális (a nyelvi struktúra 
egyes rendszereihez tartozó egységek belső reprezentációja, pl. 
fonémák, lexémák, szintaktikai minták), és műveleti (operációs) 
(algoritmusok, heurisztikák, identifikációk stb.) elemek 
szerepelnek, amelyek sok pszichológiai és szituációs változóval 
integrálódva, együtt hatva elősegítheik a nyelvi közlés 
interpretálását.

Úgy tűnik, hogy jelenleg a nyelvvel és a beszédpercepcióval 
foglalkozó tudományos diszciplínák közül nincs egyetlen egy 
olyan sem, amely az e folyamatokat kísérő tényezők teljes 
leírásával rendelkezne.
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Most néhány szót kívánok ejteni az emberi agy struktúráival 
kapcsolatos pszicholingvisztikailag orientált beszédpercepciós 
modellekről. E modellek egy része azokkal a perifériás 
mechanizmusokkal, másképpen a szenzoros bemeneti, és 
motorikus kimeneti csatornákkal függ össze, amelyeknek 
viszonylag pontosan meghatározott agyi organizációja van. A 
mások része viszont a központi nyelvi folyamatokkal 
foglalkozik, és ennek következtében a legnagyobb mértékben 
támaszkodik a pszicholingvisztikai tudásunkra. Ezek elméleti 
konstruktumok, amelyeket eddig nem sikerült transzponálni az 
egyes agyi struktúráknak tulajdonított funkciók nyelvére 
Kiderült azonban, hogy neuropszichológiai tudásunkban is 
vannak hiányosságok és jelenleg képtelenek vagyunk
megmagyarázni azokat az agyi beszédmechanizmusokat, 
amelyek pszichológiai realitását a pszicholingvisztika már 
elégséges mértékben kimutatta, egyben kijelölve ezzel a 
legközelebbi időkre szóló kutatási perspektívát is. .Azt 
tapasztaljuk, hogy a pszicholingvisztikai tudásunkra jellemző 
strukturális orientáció (a nyelvi struktúrák reprezentációi az 
emberi tudatban, mentális szótár, mentális enciklopédia, 
szemantikai memória struktúrája) fokozatosan áthelyeződik a 
funkcionális orientációra.

A beszédpercepció vizsgálatában fontos szerepet játszik az 
ún. fonetikai szimbolizmus is. Mint tudjuk, a fonetikai 
szimbolizmusnak az a lényege, hogy bizonyos hangoknak egy 
meghatározott jelentést tulajdonítunk. Itt arról a tényről van 
szó, hogy a jelentést olyan hangoknak tulajdonítjuk, amelyeknek 
a nyelvi konvenció értelmében nincs jelentésük. Érdemes 
megjegyezni, hogy ezt a terminust E. Sapir vezette be még 
1929-ben. A kutatások és a kísérletek két irányban folytak. Az 
egyik irányzat Sapir nevéhez fűződik (pl. Sapir 1929; Köhler 
1929; Peterfalvi 1964, 1965) és azt a szempontot tükrözi, hogy 
bizonyos hangokhoz vagy hangcsoportokhoz a valóság
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percepciós kategorizálásából származó bizonyos szemantikai 
kategóriákat rendelünk hozzá. A kutatók ezt a jelenséget 
univerzálisnak és a kultúra befolyásától függetlennek tartják (1. 
pl. Davis 1961). A másik irányzat képviselőinek, Tsurynak és 
Friesnek (1933) kísérletei során sikerült kimutatni, hogy a 
japánul nem tudó angolul beszélők 75%-ban helyesen fejtették 
meg a japán szavak jelentését. A kutatók arra a megállapításra 
jutottak, hogy az ismeretlen nyelv percepciójánál fellépő 
fonetikai szimbolizmus szoros kapcsolatban áll az anyanyelvi 
készséggel (1. pl. Taylor 1963; Weiss 1964). A fonetikus sík 
elemeinek hozzárendelése a jelentés síkjához, amely 
tulajdonképpen a nyelv alapvető feladata, azzal az emberi 
szknbolizálási képességgel függ össze, amely utánzásban, 
szimbolikus játékban, valamint gondolati képzeletben nyilvánul 
meg. Annak, hogy a természetes nyelvben a beszédhangokhoz 
rendeljük hozzá a jelentést, társadalmi és nem egyéni jellege 
van. Az értelmetlen beszédhangok percepciójánál azonban 
(azért értelmetlenek, mert egy adott beszélő nyelvében nem 
lehet hozzájuk rendelni semmilyen jelentést) megjelenik a 
szimbolizációra való törekvés, azaz kapcsolatkeresés valamilyen 
jelentéssel. Ezt erősítik meg a fonetikai szimbolizmussal 
foglalkozó kutatások is, amelyek egyidejűleg azt is kimutatták, 
hogy ezt az egyéni fonetikai szimbolizmust általános jellegű 
törvényszerűségek jellemzik.

A beszédmegértés modellálásának több problémája a 
szintaktikai és a szemantikai rendszerrel függ össze. Mint 
ismeretes, a mondatot a nyelvi jelenségek pszichológiai 
interpretációjának (megértésének), valamint a memóriánkban 
történő kódolás alapegységének tekintik. Ezekben a 
folyamatokban szerepet játszik a mondat mély- és felszíni 
stuktúrája egyaránt. Ez azt jelenti, hogy a felszíni struktúra 
alapján történő mélystuktúra absztrahálása feltétele a mondat 
megértésének és az emberi memóriában való tárolásának.
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Hozzá kell azonban tenni, hogy a transzformációs 
szubkomponens (ahogy ez a Chomsky-féle modellben szerepel) 
funkcionálásának pszichológiai realitását, tudomásom szerint, 
az eddigi tudományos eredmények még nem erősítették meg, és 
nyilvánvaló, hogy ez a kérdés további empirikus kutatásokat 
igényel. Úgy tűnik, hogy a szintaktikai rendszer pszichológiai 
realitásánál figyelembe kell venni a tiszta pszichológiai 
tényezőkön kívül a társadalmi tényezőket is, pl. az adott nyelvi 
forma gyakoriságát vagy a stilisztikai preferenciákat stb. A 
szemantikai memóriáról szóló elméletek abból indulnak ki, hogy 
a verbális információt szó szerinti formában nem lehet kódolni, 
tehát csak a tartalmát kódoljuk, azaz a mélystruktúrát, és a 
forma, azaz a felszíni struktúra újból rárakódik erre az 
információra továbbításakor. A z új forma viszont különbözhet a 
bemeneti formától, de meg is ismételheti azt. Arról van szó, 
hogy a szemantikai (verbális) memória nem tárolja az 
információt az eredeti formában, csak az absztrakciós tartalmát 
tárolja. Az információ generálási folyamata azonban fordított 
irányú. Hozzátehetjük azt is, hogy a szemantikai memóriát leíró 
modelleket három fő csoportra osztjuk: a jegyek, relációk és az 
állítások elméleti bázisán alapuló modellekre. Itt is több 
megoldatlan problémával állunk szemben. Tulajdonképpen az a 
kérdés, hogy vajon a szemantikai memória struktúrája kizárólag 
csak forma nélküli tartalmi stuktúra-e, vagy sem; úgy tűnik, 
egyelőre válasz nélkül marad. A második kérdés az, mi történik 
a mondat formáját érintő szintaktikai információval? Vagy a 
szemantikai memória organizációjában nem kell figyelembe 
venni a mondat elemzéséhez, illetve produkciójához szükséges 
szintaktikai információt, vagy a szintaktikai információ 
képviselve van a szemantikai memóriában is, és a legegyszerűbb 
kimeneti, valamint a leggyakrabban használt formához tartozik.

A beszélt szöveg vizuális percepciójával kapcsolatban is az 
a véleményem,hogy több kérdés nem tisztázódott kellőképpen.
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Ennek a folyamatnak a hatékonysága egyrészt szubjektív (a 
beszélő "látható" artikulációja, valamint a hallgató ez irányú 
felkészültsége), másrészt pedig objektív (azaz az 
infomiációhordó beszédhangok kontúija) tényezőktől függ. A 
vizuális percepciót illetően nagyon tanulságos eredményekről 
szólnak a Beltjukov irányításával a moszkvai Pedagógiai 
Tudományok Akadémiájának Defektológiai Intézetében végzett 
kísérletek is az orosz nyelvre vonatkozóan (1. Beltjukov 1970). 
A beszédhangok vizuális és audiális percepciója például, 
Beltjukov szerint, a nyilvánvaló különbségek ellenére feltűnő 
hasonlóságot mutat: (1) mindkét esetben a legnagyobb
kontrasztot a [s, s', z', z', fs] és [ j  tj, J, ft)\ alkotják; (2) zöngés 
és a zöngétlen mássalhangzók nehezen különböztethetők meg 
vizuálisan; (3) nazális [m, p] és nem nazális [b, d']
mássalhangzók a vizuális percepciójánál nem alkothatnak 
kontrasztot; (4) a rés- és a felpattanó zármássalhangzók 
kitűnően különböznek vizuálisan, ami természetesen segítséget 
nyújthat a gyengén hallóknak is, mivel vizuálisan percipiálhatják 
azt, amit nem tudnak elérni audiálisan. Az említett kísérletek 
során tanulmányozták a szegmentális és a szupraszegmentális 
(hangsúly, intonáció) elemek vizuális percepciójának
lehetőségeit is. Például azt állapították meg, hogy a hangsúlyos 
hangzó pozíciójától függetlenül a hangsúlyt 15%-ban helyesen 
ismerték fel a kísérleti alanyok. Az intonációt viszont nem 
lehetett vizuálisan percipálni, kizárólag csak a szünet volt 
látható. Sokkal jobb azonban a szöveg szegmentális
összetevőinek vizuális percepciója, mivel a magánhangzók 
71%-ban, a mássalhangzók pedig 23%-ban voltak
felismerhetőek. A legjobban az [a, o, u], valamivel rosszabbul 
az [i, e], és a legroszabbul az [i] volt felismerhető. 
(Százalékosan: [a] - 93%, [o] - 92%, [u] - 81%, [i] - 73,5%, [e] 
- 58,8%, [i] - 23,9%). Kiderült, hogy a magánhangzók 
percepciójára negatív befolyással van a mássalhangzói lineáris
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kontextus. A mássalhangzók percepciója viszont másképpen 
fest. A mássalhangzók vizuális percepciójára pozitív hatást 
gyakorolnak a mássalhangzókat megelőző magánhangzók. A 
legnagyobb hatással az [a] magánhangzó bír. Az orosz 
beszédhangokat, figyelembe véve az egyértelmű vizuális 
felismerhetőséget, Beltjukov 15 csoportra osztja. A látható és a 
láthatatlan hangzókra való csoportosítása azonban némileg eltér 
például a Benni-féle hasonló csoportosítástól (Benni 1926/27). 
Hozzá kell tenni, hogy a kísérleti alanyok felnőtt korban 
hallásukat vesztett, beszédzavarok nélkül beszélő, valamint a 
születésük óta süket egyének voltak. A vizuális percepció 
mindkét csoportban csak minimális, 2%-os eltérést mutatott. E 
témakörben érdekesek a lengyel kísérletek is (1. pl. Kaczmarek 
1986).

A  beszédpercepció vizsgálatában, véleményem szerint, 
nagyobb teret kell biztosítani annak a ténynek is, hogy a nyelvi 
kódok redundáns kódok, vagyis nem teljesen optimális kódok a 
csatornában előforduló zajok miatt. A nyéki redundancia 
elérheti akár az 50%-t is, és minden nyelvi szintre jellemző. Az 
ilyen kódokban egy elem felcserélése egy másikkal, vagy a 
szimbólum elvesztése nem feltétlenül okoz kommunikációs 
zavarokat. Fonémikus síkon a nyelvi kód az információ 
továbbításában nagyfokú működőképességet biztosít magának a 
fonémák gyakoriságának rendszertelen felosztásával, és a 
disztribúció, valamint az összekapcsolhatóság korlátozásával is. 
Mindhárom tényező összefügg egymással. Általában úgy 
tartják, hogy az egyszerű artikulációs jegyekkel rendelkező 
fonémák gyakrabban fordulnak elő, mint a bonyolultabbak. 
Valószínűleg szoros összefüggés van az egy fonémára eső 
disztinktív jegyek száma és a fonémák gyakorisága között is. A 
legmagasabb gyakoriságú fonémáknak a legkisebb számú 
disztinktív jeggyel kell rendelkezniük, a legalacsonyabb 
gyakoriságúaknak pedig a legnagyobbal. Ezt bizonyítani



63

látszanak a kísérletek is. Talán érdemes emlékeztetni arra is, 
hogy a nyelvi sorok percepciójával foglalkozó pszichológusok, 
amikor figyelembe vették a beszédmegértésre hatást gyakorló 
különféle torzításokat, az információelméletből indultak ki, és 
azt akarták bebizonyítani, hogy ennek az elméletileg 
megállapított magas fokú rendundanciának pszichológiai 
realitása van. A nyelvi sorok torzítását vizsgáló kutatások sok 
információt szolgáltatnak azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy 
milyen összefüggések vannak a nyelvi akusztikai szignálok 
fizikai jegyei, és a percepciós mechanizmusok között. A 
kísérletek is azt mutatják, hogy ezek a mechanizmusok magas 
fokú szelekcióra képesek, és egyidejűleg ellenállóak sok zavaró 
befolyással szemben is.

Az a véleményem, hogy a beszédpercepcióval foglalkozó 
kutatásoknak végsősoron a nyelvspecifikus, és az általános 
auditív rendszer(ek) felépítését kell szolgálniuk. A nyelvi 
szegmentumok artikulációjakor az egyes artikulációs 
dimenziókban megnyilvánuló energiának disztribúciós 
különbségei elsősorban az akusztikai dimenziókban 
tükröződnek, és csak azután idézik elő a nyelvhasználó auditív 
percepciójában a megfelelő hatást. Nem szabad azonban 
elfelejteni, hogy az auditív tulajdonságok nem felelnek meg egy- 
egyértelműen sem az artikulációs, sem pedig az akusztikai 
tulajdonságoknak, és nagy mértékben a fonológiai 
tulajdonságoktól függenek. Gyakran előfordul, hogy az objektív 
módon megállapított artikulációs vagy akusztikai 
tulajdonságoknak az auditív különbségekre semmilyen 
befolyásuk sincs. Tehát auditív szempontból nem minden 
artikulációs vagy akusztikai tulajdonság releváns. Ebből a 
megállapításból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy először 
az auditív rendszereket kellene tanulmányozni, és csak azután 
az artikulációs és az akusztikai rendszereket. Ez viszont nehéz 
feladatnak tűnik, sem az auditív dimenziók, sem pedig az
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auditív jegyek általánosan elfogadott állománya nem áll 
rendelkezésünkre. Tehát jogosan felmerülhet a kérdés, hogyan 
lehet megadni a nyelvi szegmentumok auditív jellemzőit, ha nem 
tudjuk hozzájuk rendelni az egyes auditív dimenzióknak 
megfelelő jegyeket. Ha rendelkezésünkre állnának az adott 
nyelv hangzóinak auditív jellemzői, akkor olyan fogalmakat is 
meg tudnánk határozni, mint például az auditív oppozíció, az 
auditív hasonlóság, és ennek következtében lehetőség nyílna 
arra is, hogy definiáljuk az auditív távolság, illetve az auditív 
közelség fogalmát is. Az auditív oppozíciót, valamint az auditív 
hasonlóságot viszonyítani tudnánk az auditív dimenziókhoz. 
Például olyan hangzókról, amelyek nem különböznek egymástól 
a dinamikusság tekintetében, azt lehetne mondani, hogy a 
homodinamikusság relációja köti őket össze stb. Úgy 
gondolom, hogy a beszédpercepciós adatok birtokában meg 
lehetne kísérelni összeállítani legalább a ideiglenes auditív 
dimenziók állományát, hogy előre tudjunk lépni ebben a 
kérdésben is. Olyan auditív dimenziókra gondolok, mint 
például: (1) Sonitas (hangzósság, a beszédhang által előidézett 
auditív hatás nagysága); (2) Vociiatio (a hang felismerhetősége 
távolságban); (3) Dinamikusság (a hangerő auditív érzékelése, 
amely főként a szub- és szupraglottális rendszerben kifejtett 
artikulációs erővel függ össze); (4) Dallam, (5) Quantitás; (6) 
Audibilitás (hallhatóság) stb. A hallhatóság frekvenciaértéktől 
függ és a küszöbének minimális értéke 2700 Hz. Az említett 
auditív dimenziók között fennálló kapcsolatok nem mindig 
teljesen világosak, tehát nyilvánvaló, hogy további munkát és 
pontosítást igényelnek.

A beszédpercepcióról szóló munkákban gyakran fordul elő 
az invariancia fogalma is. A rendszereket az egyes paraméterek 
állandó változása miatt egyáltalán nem tudnánk modellálni, ha 
nem vennék figyelembe azt a fogalmat. Tehát ennek a 
fogalomnak általános és univerzális jellege van. Az invariancia
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ideának az a lényege, hogy bár a rendszer/rendszerek különféle 
változásokon megy/mennek végbe, egyes paramétereik 
változatlanok ínaradnak. így, az adott rendszer(ek)ről szóló 
megállapitásaink, az állandó változások ellenére, változatlanul 
igazak lesznek. Nagyon tanulságos az invariancia interpretálása 
a kibernetikában (1. pl. Ross - Ashby 1956), mivel ennek az 
univerzális kategóriának olyan interpretációját adják, amely a 
különféleség, entrópia, információ, redundancia, transzformáció 
stb. fogalmakra támaszkodik. Nyilvánvaló, hogy ez a jelenség 
minden nyelvi szinten jelen van, és nélküle nem lennénk képesek 
létrehozni a nyelvi (absztrakt) objektumokat sem. Ennek a 
bizonyítéka a már korábban említett magas fokú nyelvi 
redundancia is, amely szoros kapcsolatban áll az invarianciával, 
és amely egyidejűleg ennek az ellenkezője is. Tehát a 
redundancia csökkentésével, redukciójával közelíthetjük meg az 
invarianciát.

A fenti megjegyzésekből kitűnik, hogy a beszédpercepciós 
általános modell keretében milyen bonyolult a komponensek 
között megvalósuló összefüggések, ill. relációk rendszere. Itt 
mindenekelőtt a modellben szereplő komponensek és 
szubkomponensek egymás közötti relációira, funkcióira, 
jellegere, működésére gondolok. Azt kívántam hangsúlyozni, 
hogy a beszédészlelési és a beszédmegértési modell felépítésénél 
ajánlatos lenne minél szélesebb körben figyelembe venni más 
tudományos diszciplínák erre vonatkozó eredményeit is. A 
modell minden komponensének nyilvánvaló saját programja 
van, de ez a program az egész konstruktumnak van alárendelve. 
Tehát nekünk nemcsak az egyes szintek működését kell látnunk, 
hanem az egész hierarchikus struktúrát is. Minden alacsonyabb 
szint objektumainak az univerzuma alá van rendelve a felsőbb 
szintnek stb. Meg vagyok győződve arról, hogy a mai 
tudományra jellemző interdiszciplináris idea csak segítheti és 
gazdagíthatja a nyelvész munkáját. A nyelvésznek is az az
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érdeke, hogy az általa megalkotott modell minél adekvátabb, és 
lehetőleg minden aspektusban megalapozott legyen.
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