
VISSZANÉZŐ

Hiányt pótló tanulmánykötet jelent meg 1993-ban 
Beszédkutatás '93 címmel. Mint alcíme is jelzi - Tanulmányok 
az elméleti és az alkalmazott fonetika köréből -, a szerkesztők 
nem titkolt célja az volt, hogy a Magyar Fonetikai Füzetek 
1992-es, utolsó megjelenése óta (24. kötet) önálló, magyar 
nyelvű szakmai sorozat nélkül maradt szakemberek számára 
lehetőséget nyújtsanak legújabb kutatási eredményeik 
megismertetésére.

A kötet a Beszédkutatás '92 című, 1992 szeptemberében 
megrendezett országos szakmai konferencia válogatott anyaga, 
az előadásokból készült tanulmányok az akkor elhangzottak 
minőségi és mennyiségi tekintetben egyaránt átdolgozott 
változatai

Az indító tanulmány Siptár Péternek a Lexikális 
Fonológia elméletéről írott munkája, amely az elméleti 
áttekintésen túl bemutatja a lexikális fonológia alkalmazását a 
magyar fonológia egy részterületén, a palatalizációs szabályok 
kérdéskörén Sorra veszi a posztlexikális szabályok 
jellegzetességeit, amelyeknek segítségével ezek elkülöníthetők a 
lexikális fonológiai szabályoktól. Bemutatja a szintekbe 
rendezett morfológia hipotézisét és az elméletnek a lexikon 
(szótár) belső felépítésére vonatkozó elgondolásait.

Míg Siptár Péter a szavak, szóösszetételek belső szerkezetét 
tárta fel, Gósy M ária  arra keresett választ, hogy milyen 
mechanizmusokon keresztül folyik a lexikális hozzáférés, azaz 
maga a szóértés. A folyamat modellálására eddig alkotott 
hipotézisek áttekintése után a kontextushatás érvényesülését 
vizsgálta a szókapcsolat szintű szóértésben, ill. egy másik
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kísérletsorozatban a kontextus fogalomkörének az időfaktorral 
való kiszélesítését igazolta.

Fagyai Zsuzsa három kísérlet segítségével tesztelte a 
francia anyanyelvűek érzékenységét az "idegen" akcentussal 
szemben. Olyan beszédakusztikai jegyek kimutatását tűzte ki 
célul, amelyek alapján meghatározható, hogy miért érzik a 
franciák az idegen ajkúak - jelen kísérletben magyar 
anyanyelvűek - beszédét "akcentusosnak". Kísérletei alapján az 
okokat anyanyelvi interferenciákban, ill. a többi nyelvi szint (pl. 
szintaxis és fonetika) együttes kezelésében mutatkozó 
nehézségekben találta meg.

A fonetika egy speciális területének, a szövegfonetikai 
kutatásoknak a nehézségeiről szólt Wacha Imre. A "szöveg" 
terminus meghatározása, valamint a szöveg létrejöttének és 
elhangzási lehetőségeinek áttekintése után arra keresett választ, 
hogy mi képezi a szöveg fonetikai szerkezetét. Kiemeli, hogy a 
szöveg fonetikai szerkezete nem azonos a szövegfonetika 
szerkezetével, hisz e terület vizsgálatához a szövegről "le kell 
választani" a külsődleges elemeket (pl. közléshelyzet, műfajra, 
egyénre jellemző közlésformák.) s az így kapott "szöveg" 
akusztikai jellemzőinek feltárása után juthatunk csak el a 
szövegfonetikai szerkezethez.

Történeti adatokból kiindulva igyekezett igazolást szerezni 
Kassai Ilona arra a sejtésre, amely szerint gyorsult a magyar 
beszéd tempója az elmúlt 100-120 évben. Gombocz Zoltán 
1909-ben végzett - majd Tamóczy Tamás által 1965-ben 
megismételt - kísérletének (növekvő szótagszámú szósorozatok 
magánhangzóinak időtartama) adatait vetette egybe a kísérlet 
1992-es eredményeivel. Az elemzések alapján a szerző 
megállapítja, hogy a mai köznapi beszédsebesség kb. 14 hang/s, 
ami a 30 évvel ezelőtti sportközvetítések tempójának felei meg.

Kutatásra ösztönző, gondolatébresztő "nyersanyag" gyanánt 
állította össze Papp Ferenc az archifonémákat és az azonos
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magánhangzó fonémakettösöket, valamint a hosszú és az 
álhosszú többjegyű betűket tartalmazó magyar szavak listáját. A 
szógyűjtemény jól példázza a számitógépes adattárolásnak a 
fonetikai, fonológiai kutatásokban hasznosítható előnyeit.

Tarnóczy Tamás az emberi beszédmegértés folyamatának 
neurológiai és pszichoakusztikai áttekintéséből kiindulva a gépi 
beszédfelismerés korlátáit vázolta. A nehézségek leküzdésére 
egy olyan redukált fonetikai rendszerű mesterséges nyelv 
kialakítását javasolja, amelynek ötelemű magánhangzó- és 
nyolcelemű mássalhangzó-készletéből maximum háromtagú 
szavak összeállításával könnyen elsajátítható és a számítógép 
által is érthető világnyelv válhatna.

Míg Tarnóczy Tamás a gépi beszédfelismerésben, Olaszy 
Gábor a mesterséges beszédszintézisben felmerülő nehézségek 
kapcsán kezdett a beszéd időszerkezetének vizsgálatához. A 
témakörben korábban végzett kísérletek eredményeit 
kiegészítve, a jelen dolgozatban a mondatok, szavak és a 
hangok időszerkezetének jellegzetességeit elemezte. 
Eredményeivel megerősítette az általános tempógyorsulásra 
vonatkozó adatokat, valamint értékes információkat nyert a 
mesterséges beszéd hangzásának természetesebbé tételéhez.

A kutatási eredmények közvetlen gyakorlati alkalmazását 
példázza Vicsi Klára, Vassné Kovács Emőke és Barczikay 
Péter munkája egy, a szurdopedagógiai és logopédiai 
terápiában használható, a beszédképzést segítő vizuális gépi 
módszerről. A módszer képi segítséget nyújt a hibásan képzett 
hangok (a fejlesztés eddigi szakaszában a sziszegők, a 
réshangok és az affrikáták egy csoportja) korrekciójához, így 
lehetőséget teremt a beszédhibás gyermekek számára az állandó 
önellenőrzésre, az azonnali javításra.

Ugyancsak a logopédia egyik speciális területére enged 
betekintést Hegyi Ágnesnek a globális afáziás betegek 
kezeléséről írt tanulmánya A terápia elméleti alapjain túl, a
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kezelés részletes idő- és feladattervét is ismerteti, amit az addig 
összegyűlt beteganyagból válogatott esetismertetések 
egészítenek ki.

A fonetika és a foniátria tudományának határterületét 
reprezentálja az időskori hangképzés jellegzetességeit taglaló 
tanulmány. Az alaphang, a beszédtempó, a hangmagasság és a 
szünettartás módosulásában megjelenő hangminőség-változás 
mutatóinak meghatározásán túl Balázs Boglárka feltérképezte 
az időskorúak beszédmegértési teljesítményét is. Kísérleteinek 
eredményei cáfolták azokat a véleményeket, amelyek az ebben 
az életkorban fokozottan jelentkező megértési nehézségekért 
kizárólag az időskori hallászavart tették felelőssé

A beszédkódolási rendszerek nagyarányú terjedése teszi 
szükségessé a hatékony beszédminősítési módszerek 
kifejlesztését. Molnár Sándor és Tatai Péter az eddig használt 
szubjektív és objektív beszédminősítési rendszerek 
eredményeinek összevetéséből megállapította, hogy a 
beszédminőség jellemzésére a korábbi mutatók helyett két, a 
lineáris torzítás és a nem-lineáris torzítás mértékét egyaránt 
mérő paraméter alkalmazása megfelelőbb lenne.

Több évre visszamenőleg elemezte a pedagógusjelöltek 
Kazinczy-versenyének tapasztalatait Molnár Ildikó A 
versenyzők által vétett fonetikai jellegű tévesztéseket és 
megakadásokat foglalta rendszerbe Elemzései révén 
megállapította, hogy leggyakrabban az idegen eredetű, az 
ismeretlen jelentésű szavak, valamint az ismeretlen 
tulajdonnevek, ill. a felületesen ismert, kiejtésükben nem 
egyértelmű szavak okoznak nehézséget a felolvasóknak.

A hangos olvasás közben tartott szünetek jellegzetességeit 
vizsgálta Laczkó Mária egyrészt az olvasási tempo 
változtatásának, másrészt pedig a felolvasók beszédbeli 
"gyakorlottságának" függvényében. Adatai alapján igazolta, 
hogy az olvasás tempójának lassítása a szünetek számának
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növekedésével, gyorsítása pedig a szünetek időtartamának 
csökkenésével jár együtt.

Adamikné Jászó Anna tanulmánya két nagy témát dolgoz 
fel. 1 A fonetikai, pszicholingvisztikai ismereteknek a 
tanítóképzés tananyagába való integrálását a beszédművelés és 
az írás-olvasás című tantárgyak nyelvészeti és módszertani 
anyagának bemutatásán keresztül ismerteti. 2. Az 
olvasáspszichológiai irányzatok, a nyelvi tudatossággal 
kapcsolatos újabb kísérletek és a tantárgytörténetből levonható 
tanulságok áttekintése után egy olyan optimális olvasástanítási 
modellt ismertet, amelynek felhasználásával valószínűleg 
csökkenthetők lennének az írott nyelv elsajátítása során 
felmerülő nehézségek

*  *  *

A Beszédkutatás '94 -es utolsó oldalán "előre tekintünk": 
egy év múlva - reményeink szerint - a '95-ös kötet záró oldalain 
"nézünk vissza" erre a kötetre

Szalai Enikő




