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VISSZANÉZŐ

Kötetünk az 1993-ban megindított Beszédkutatás-sorozat 
harmadik tagja Az 1994-ben megjelent második kötet végén ha
gyományteremtő szándékkal megjelent egy rövid összefoglaló az 
1993-as (első) kötet tanulmányairól, Szalai Enikő tollából. Az 
alábbiakban az 1994-es (második) kötet tartalmát tekintjük át.

A magyar magánhangzók fonológiájának viszonylag kevéssé 
feldolgozott részlete a kerekségi harmónia kérdésköre. A kötet el
ső tanulmányában (A kerekségi harmóniáról, 1-23) Siptár Péter 
ezt elemezte, felhasználva és ismertetve a modern fonológiaelmélet 
elvei és eljárásai közül a szigorú ciklus elvét, az alulszabottság 
(underspecification) és a foltozószabályok (default mles) fogalmát, 
valamint az autoszegmentális fonológia jólformáltsági feltételeit és 
az ezeket kielégítő (automatikus) terjedési konvenciók, illetve 
(nyelvsajátos) terjedési szabályok működését.

A csökevényes, hiányos hangképzés igen sokféle szerepet 
képes betölteni. Lehet a gondolkodás támogatója, az ími-olvasni 
tanuló gyerek segítője, a varázsló tevékenységének része, de e 
funkciók egyik legfontosabbika a beszéd észlelésének szolgálata. 
Vértes O. András írása (Csökevényes, hiányos hangképzések 
funkciói, 24-32) egyebek között ez utóbbi funkció, valamint a 
Carpenter-féle hatás leírásával rámutatott a percepció és a motori
kus tényezők általánosabb (nemcsak a beszédészlelést illető) 
összefüggéseire is.

A beszélőtől a hallgatóhoz érkező akusztikai jelsorozat tartal
mazza mindazokat a paramétereket, amelyek a jelentéses egységek 
szegmentálását és azonosítását lehetővé teszik. A beszédészlelési 
mechanizmus azonban olykor mégsem kap elég fogódzót a biztos 
működéshez: ennek jellegzetes tévedések, "félrehallások" a követ
kezményei. Gósy Mária tanulmányában (A szegmentálás műkö
dése a szófelismerésben, 33-50) arra keresett választ, hogy milyen 
akusztikai jegyek alapján szegmentálja a hallgató az adott hang-
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sort, ha az szintaktikailag és szemantikailag kétféleképpen is azo
nosítható (pl. jó  zsilett/Józsi lett). A bemutatott kísérleti eredmé
nyek a percepciós feldolgozás kontextusfuggő voltára utaltak.

A beszédészlelés és a beszédmegértés modellálása több tudo
mányágnak, így a neurokibemetikának, a neuropszichológiának, a 
pszicholingvisztikának, a neurolingvisztikának is a tárgya. Ennek 
eredményeképpen a kutatók számos modellt alkottak róla. 
Banczerowski Janusz (Néhány megjegyzés a beszédmegértés 
modulálásáról, 51-68) áttekintette a legismertebb modelleket, 
figyelembe véve a köztük meglévő különbségeket és hasonló
ságokat, továbbá felhívta a figyelmet e modellekkel kapcsolatos 
különféle problémákra. Szót ejtett az invariancia fogalmáról, a 
vizuális percepcióról, a fonetikai szimbolizmusról, a nyelvi redun- 
canciáról is. Végül felvázolta a nyelv auditív rendszerének felépíté
sére vonatkozó elgondolását.

Vértes E dit írása (Pápay József és a beszélt osztják nyelv, 
69-80) a neves finnugrista hagyatékában található, jövés-menésről, 
rénszarvasokról, vásárlásokról, az időjárásról, emberek hogylété- 
ről, családjukról stb. szóló rövid beszélgetéseket, mondatokat 
tekintette át. Ezek a cári időkből csak tőle fennmaradt köznapi 
feljegyzések arra szolgálhattak, hogy segítségükkel Pápay jól meg
tanulhasson osztjákul.

Megjegyzések a magyar magánhangzó-állományról (81-93) 
című cikkében S iptár Péter az alábbi kérdésekre próbált választ 
találni: Hány elemből áll a magyar nyelv mögöttes magánhangzó
rendszere? Milyen fonológiai kategóriák (jegyek) szükségesek és 
elégségesek a magyar magánhangzók leírásához? Releváns-e fono- 
lógiailag a felszíni [o] enyhén kerekített volta, valamint a hosszú
rövid magánhangzópárok tagjai között fennálló többi kisebb-na- 
gyobb minőségi (nyelvállásbeli és egyéb) különbség? Milyen 
rendezési paradoxonba botlunk, ha feltételezzük, hogy az [o:] és 
az [e:] levezetett (nem kontrasztív) szegmentumok? Hogyan jelle
mezhetők a magyar magánhangzók egyértékű jegyek segítségével?
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Száz hatéves óvodással végzett kísérleteinek eredményeit 
összegezte Gósy M ária A mondatértés és a szövegértés össze
függései című tanulmánya (94-120). Arra a kérdésre, hogy az 
anyanyelv-elsajátításnak ebben a szakaszában milyen összefüg
gések mutathatók ki a kisgyermekek mondatértése és szövegértése 
között, a következő választ találta: a mondatértés lényegesen jobb, 
mint a szövegértés, s az előbbi a gyermekek legnagyobb részénél 
megfelel az életkoruk alapján tőlük elvárt teljesítmény szintjének. 
A szövegértés tekintetében a vizsgált hatévesek egy részénél je
lentős elmaradást tapasztalt. Úgy találta, hogy az adatok alátá
masztják a beszédmegértési tevékenység egyes szintjeinek viszony
lagos önállóságával kapcsolatos feltevéseit.

O sm anné Sági Jud it tanulmányában (A beszédmegértés 
vizsgálata afáziás betegeknél, 121-139) két, különböző diagnosz
tikai kategóriába tartozó, spontán beszédük jellegzetességei alap
ján élesen eltérő afáziás betegnél végzett esettanulmányainak ered
ményeit foglalta össze. A bemeneti lexikon önmagában mind a két 
betegnél épnek bizonyult, míg a beszédhangok feldolgozása külön
böző mértékben volt károsodott. A Wernicke-afáziás betegnél a 
mássalhangzó-megkülönböztetés zavara kihatott ugyan a lexikális 
azonosítás folyamatára, ám ezt a deficitet sikeresen kompenzálta a 
szójelentések épen maradt ismerete. A szavak jelentésmezejében 
végzett kognitív műveletek viszont a másik, Broca-afáziás beteg
nél bizonyultak károsodottnak. Az adatok azt mutatták, hogy a 
funkcionális beszéd-megértés, a beszédhang-percepció, valamint a 
szójelentések ismeretének épsége az afáziás betegeknél nem fel
tétlenül korrelál.

A folyamatos beszéd időszerkezetének szegmentális szintű 
vizsgálatáról szólt Olaszy G ábor tanulmánya (Hangidőtartam- 
módosító kísérletek a gépi beszéd ritmusának javítására, 
140-151), amelyben a szerző az egyes beszédhangok adott 
tempóhoz tartozó specifikus időtartamaira vetítve jellemezte az 
egyszerű kijelentő mondatok beszédhangjainak időtartamát.
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A számítógépes beszédelöállítás során a grafémák fonémákká 
történő leképezéséhez, amely a tényleges beszédszintézis kiinduló
pontja, rendszerint nem elegendőek a fonetikai és fonológiai sza
bályok, mert bizonyos esetekben a magasabb nyelvi szintek: a 
morfológiai, a szintaktikai vagy a szemantikai szerkezet tulajdon
ságai határozzák meg a helyes kiejtést, a megfelelő prozódia 
kialakításához pedig a mondatok szerkezetének felismerésén túl 
sokszor szemantikai és pragmatikai ismeretek is szükségesek. 
Koutny Ilona írása (Nyelvelemzés a számítógépes beszédelő
állításban, 152-163) a szótár nélküli szintézisre összpontosítva 
körvonalazta, hogy hol a helye a nyelvi elemzésnek a beszéd
előállításban és milyen feladatokat kell teljesítenie.

Vicsi K lára, Vig Attila és Berényi Péter (Magyar nyelvű 
folyamatos beszéd gépi felismerése akusztikai-fonetikai-fono- 
lógiai szinten, 164-182) bemutatta szövegtől független, folyama
tos beszédet felismerő számítógépes rendszerét, valamint az ennek 
létrehozásához szükséges előzetes statisztikai vizsgálatokat. Ez 
utóbbiak eredményeként a felismerés alapegységéül a félszótagot 
választották Rendszerük több szintből épül fel; a feldolgozási 
módszer szintenként más és más. Egészében véve különböző 
szerkezetű neurális hálózatoknak és a szabály-alapú feldolgo
zásnak mindig az adott szinten elvégzendő feladathoz illeszkedő 
kombinációja. A rendszer kimenete egy félszótaglánc-sorozat, 
amely a felismerési valószínűségektől függően első-, másod- és 
harmadrendű jelölteket tüntet fel.

A modern információs rendszerek nyelvi moduljaiban egyre 
fontosabb szerepet kapnak az egyes nyelvek fonetikai alakjának 
leírásával kapcsolatban végzett kutatások. Az információt ma 
legnagyobbrészt írott formában tárolják, de sok esetben beszéd 
formájában közvetítik a felhasználónak. E két forma összekap
csoló eleme az írott szöveget fonetikai reprezentációvá (átírássá) 
alakító eljárás. Az átalakítás nehézségi foka nyelvenként különbö
ző, attól függően, hogy az adott nyelv helyesírása milyen mérték
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ben valósítja meg a betűkép-hangkép megfeleltetést. Ilyen szem
pontból az angol az egyik legkevésbé fonetikus helyesírású nyelv. 
Olaszi Péter dolgozata (Számítógépes algoritmus angol szöveg 
fonetikus átalakítására, 183-197) egy egyedi fejlesztésű automati
kus átírási eljárást mutatott be a brit angolra.

Lengyel Zsolt tanulmánya (A z írott szöveg ontogenezisének 
vizsgálata: szegmentálási és pragmatikai kérdések, 198-210) tíz 
éves magyar gyerekek írásos nyelvhasználatának néhány, a szöveg 
tagolását érintő sajátosságát tekintette át. A szövegek mondatokra 
osztását, majd a mondatokon belül a szavak egymástól való elha
tárolását, végül pedig az írni tudás egyedi fejlődésének egyes prag
matikai kérdéseit vizsgálta

A beszédbeli kommunikációra nem képes fogyatékos gyerme
kek oktatásában, rehabilitációjában nagy szerepet játszik a több 
évtizede kialakított Bliss-jelképrendszer használata Olaszy Gá
bor, Kálmán Zsófia és Olaszi Péter tanulmánya (A BLISSVO X  
beszélő kommunikációs rendszer, 228-236) egy új számítógépes 
segédeszközt mutatott be, amelynek felhasználásával a jelkép- 
rendszert ismerő személy a Bliss-jelképekből összeállított üzenetet 
beszédszintetizátor segítségével meg is tudja szólaltatni. így az 
ilyen fogyatékos emberek számára is lehetségessé válik a verbális 
kommunikáció.

A kötetet Tarnóczy Tamás ismertetése (211-227) egészíti ki 
Peter B. Denes és Elliot N  Pinson: The Speech Chain. The 
Physics and Biology o f  Spoken Language [A beszédlánc. A 
beszélt nyelv fizikája és biológiája] című könyvének nemrég meg
jelent második kiadásáról (New York, 1993).

Összeállította: Siptár Péter




