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Bevezetés
A felnőttkori idegennyelv-tanulás mindig számos nehézséggel jár. 

Nemcsak a másik nyelv grammatikájának, szintaktikai sajátosságainak 
és lexikájának megtanulása okoz gondot, hanem az anyanyelvtől 
gyakran erősen eltérő fonetikai jellegzetességeké is. Utóbbiak hibátlan 
elsajátítása gyakorlatilag lehetetlen. A jelen dolgozat az akcentusnak 
nevezett kiejtési nehézségeket igyekszik feltérképezni, mégpedig úgy, 
hogy objektív mérési adatokkal támasztja alá a szubjektiven (hallás u- 
tán) tapasztalható eltéréseket.

Az akcentus „azokat a kiejtésbeli sajátosságokat jelöli, amelyek va
lamely nyelv használatakor annak normatív kiejtéséhez képest eltérés
ként felmerülnek a nyelvközösséghez nem tartozó, de annak nyelvén 
megnyilatkozó egyén beszédében” (Kassai 1995, 106). Az akcentus 
elsődleges oka az, hogy az idegen nyelv elsajátításának folyamatában 
anyanyelvűnk artikulációs és percepciós bázisát mozgósítjuk.

Artikulációs bázison a hangképző szervek jellemző mozgásainak, 
helyzeteinek összességét értjük, amelyekkel a nyelvi rendszer elemeit 
a beszédben megvalósítjuk (Kassai 1995, 106). Kialakulása alapvető
en a percepció révén, auditív úton, utánzással történik. A percepciós 
bázis az a sajátos hallószervi és idegrendszeri mechanizmus, amelynek 
révén a levegőrezgések formájában továbbított beszédjeleket felfog
juk, és kibontjuk a bennük foglalt tartalmat (Gósy 1989). A két bázis 
az anyanyelv-elsajátítás folyamatában épül ki, és ezzel összefüggés
ben egyre szükül az ősbázis, és egyre inkább csak az anyanyelvűnkre 
jellemző beszédjelenségeket képezzük. Éppen ez az oka annak, hogy 
minél közelebb kerülünk a felnőttkorhoz, annál nehezebben megy a 
nyelvtanulás. Még kérdéses, hogy mikor és milyen okoknál fogva lép
nek fel a nyelvelsajátítást gátló tényezők (sorompók). A szakiroda-
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mélet is magyarázza: (i) a biológiai sorompó elmélete a csökkenő 
agykérgi plaszticitást okolja a felmerülő nehézségekért; (ii) a kognitív 
sorompó elmélete szerint a tizenkét éves kor körül kialakuló elvont 
gondolkodás gátolja az „öntudatlan”, gyermekkori nyelvtanulást; és 
(iii) az affektiv sorompó elmélete, amely szerint a pubertás korban 
végbemenő személyiségváltozások következtében a gyermek már ne
hezebben fogadja el az idegen nyelvi normát (vö. Kassai 1995, 109). 
A három teória közül a biológiai sorompóval foglalkozó tűnik a legel- 
fogadhatóbbnak, bár ennél számos vita folyik még arról, hogy a nyelv- 
tanulást gátló második biológiai sorompó mikor is következik be pon
tosan. Az mindenesetre tényként fogadható el, bár az objektív hatások 
mellett számos szubjektív tényező is befolyásolhatja a nyelvtanulás 
menetét és eredményességét, hogy a kritikus periódus eltelte után hol 
kisebb, hol nagyobb mértékben, de megjelenik az akcentus. Az idegen 
nyelv hangtanának elsajátítása folyamán számos gond jelentkezik, 
mind az artikuláció, mind a percepció terén. Ilyenek például bizonyos 
hangszegmentumok és hangkapcsolatok hibás artikulációja, nem meg
felelő hangsúlyozás és intonáció, ezeknek következtében az anyanyel
vi hallgatók nehezen értik meg az akcentusos beszédet. Másrészről a 
tanulók idegennyelv-percepciója is zavart -  ők sem értik meg, amit az 
anyanyelvi beszélő mond (Szimeonova 1979, 16).

Az akcentusos beszéd kutatásának, az elméleti vizsgálatok mel
lett, számos gyakorlati eredménye is fellelhető. Barry a német anya
nyelvű diákok angol kiejtését elemezte, párhuzamosan végzett a be
szédprodukciót és a percepciót ellenőrző kísérleteket is (1989). 
Megállapításai szerint nemcsak általános törvényszerűségek mutatha
tók ki, de a különböző résztvevők teljesítménye között is nagy eltéré
sek jelentkeznek.

Sopova és Veleva bolgár kutatók spanyol anyanyelvű egyetemi 
hallgatók bolgár beszédének magánhangzóit vizsgálták. A legtöbb 
gondot azok a hangok és hangtani jelenségek okozzák, amelyek nem 
lelhetők fel az anyanyelv artikulációs bázisában (1989).

A magyar anyanyelv okozta akcentussal (pontosabban annak into
nációra gyakorolt hatásával) foglalkozik Pető (1980) tanulmánya, aki 
magyar egyetemi hallgatók orosz beszédének hanglejtési sajátosságait 
elemezte.
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A jelen dolgozat a szláv anyanyelvű személyek magyar beszédének 
fonetikai jellegzetességeit vizsgálja.

Anyag és módszer
Az akcentus jelenségének elemzése céljából két egymással össze

függő kísérletet végeztünk.
I. Az első kísérletben három szláv anyanyelvű személy (bolgár, o- 

rosz, lengyel) vett részt. Mind a három résztvevő már évtizedek óta 
Magyarországon lakik, és rendszeresen használja a magyar nyelvet 
munkájában és a mindennapi kommunikációban. Közös jellegzetessé
gük az, hogy viszonylag későn (25 éves kor után) kezdték el a magyar 
nyelv elsajátítását, így beszédükben jól felismerhető az anyanyelv(ek) 
hatása. A személyek kiválasztásánál az is szempont volt, hogy mind a 
három szláv csoport (déli, keleti és nyugati) képviselve legyen, hiszen 
így jól megfigyelhetők a közös és az eltérő hangtani jelenségek. A 
résztvevők átlagéletkora 55 év, és mind a hárman férfiak. Interjúkat 
készítettünk velük (spontán beszéd), 15-20 perces időtartamban, ame
lyeket magnetofonra rögzítettünk. A felvett anyagokat többször lehall
gattuk, kiválasztottuk az elemzésre kerülő egységeket. Miután a szláv 
nyelvek mássalhangzó-rendszere nem különbözik lényegesen a ma
gyar nyelvétől, feltételeztük, hogy az akcentus kialakulásáért elsősor
ban a magánhangzó-rendszerek közötti eltérések okolhatók. Ezért öt 
olyan viszonylag gyakori magyar magánhangzót választottunk ki, 
amelyek nem, vagy csak részben találhatók meg a három vizsgált 
szláv nyelvben, így viszonylag jól megfigyelhető az anyanyelvi arti
kulációs bázis hatása. Ezek az [o], [a:], [e], [e:] és [0 ] magánhangzók 
voltak. A kiválasztott magánhangzókból a három beszélőnél 15-15-öt 
elemeztünk, összesen mintegy 600 adatot dolgoztunk fel.

Az akusztikai-fonetikai vizsgálat tárgya a magánhangzók formáns- 
struktúrájának eltérései a normatív magyar kiejtéshez viszonyítva. Mi
után egy adott hang legjellegzetesebb tulajdonságait az első és a máso
dik formáns határozza meg, ezért ezeket vizsgáltuk meg CSL-4300B 
digitális jelelemző készülék segítségével. A kapott adatokat átlagol
tuk, majd összevettük mind a magyar magánhangzók, mind pedig a 
három szláv nyelv magánhangzóinak átlagos formánsértékeivel.
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II. A második kísérletben percepciós vizsgálatot végeztünk 10 ma
gyar anyanyelvű kísérleti személlyel. A résztvevők között 6 nő, 4 férfi 
volt, átlagéletkoruk 35 év. A meglévő interjúkból 20-20 másodperces 
részleteket vágtunk ki, amelyeket lejátszottunk a magyar anyanyelvű 
személyeknek. Arra kértük őket, hogy kétszeri meghallgatás után 
mondják meg, feltételezésük szerint, vajon mi lehet a beszélők anya
nyelve. Arra is megkértük őket, hogy 1-től 5-ig osztályozzák a beszéd
produkciók minőségét. A kísérlet célja, hogy adatokat kapjunk arról, 
mennyire lehet az akcentus alapján megállapítani a beszélő anyanyel
vét, illetve, hogy megtudjuk, mi zavarja jobban a hallgatót -  a beszéd 
fonetikai hibái vagy a nyelvtani pontatlanságok.

Kísérleti eredmények
Az első kísérlet eredményeit grafikonok és táblázatok segítségével 

foglaltuk össze, továbbá összevetettük mind a bolgár, az orosz és a 
lengyel, mind pedig a magyar magánhangzók formánsainak átlagérté
keivel.

A három szláv nyelv magánhangzó-rendszerének vannak közös, il
letve egymástól erősen eltérő jellemzői is. Közösek az alap-magán
hangzók [a, e, i, o, u], illetve az a tény, hogy hiányzik a magyar 
nyelvben előforduló számos magánhangzó [o, e:, o:, 0 , 0 :, 1:, u:, y, 
y: ]. Az eltérések között ki lehet emelni a hangsúlyos-hangsúlytalan 
ellentétet, amely kimutatható mind a bolgár, mind pedig az orosz 
nyelvben, azonban más-más eredménnyel jár a magánhangzók minő
ségére és az értelem-megkülönböztető szerepre nézve. A lengyel ma
gánhangzó-rendszert a nazális magánhangzók megléte különbözteti 
meg a másik két vizsgált nyelvtől (Banczerowski 1980, 127). Ennek 
ellenére a magánhangzó-formánsok átlagértékei nem különböznek lé
nyegesen egymástól (1. táblázat).
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1. táblázat: A vizsgált szláv nyelvek magánhangzóinak formáns- 
struktúrája (az oroszra -  Bolla 1981; lengyelre -  Bolla-Földi 1987; 
bolgárra -  Sopova-Veleva 1989)

Bolgár Orosz Lengyel
Hang FI F2 FI F2 FI F2
a 743 1210 747 1470 650 1200
e 491 2192 400 1957 570 2075
i 231 2477 309 2045 230 1950
0 499 945 419 1026 540 1200
u 262 687 309 875 335 850
a(i>) 446 1423 460 1450 - -

Az [o] hang esetében igen jelentős különbségekre lehet számí
tani, hiszen mind a három vizsgált szláv nyelvben csak egyfajta a- 
hang található, amely lényegesen eltér a magyar [o] és [a:] hangoktól. 
A mérések eredményeit az 1. ábra mutatja.

- F1

:* ]

magyar bolgár orosz lengyel

1. ábra
Az [o] hang formánsai magyar és szláv kiejtésben

A 1. ábrán látható adatok jól mutatják a magyar és a szláv nyelvek 
artikulációs bázisainak eltéréseit. Különbségek mutathatók ki az [o]
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hang kiejtésében mind az első, mind a második formáns tekintetében. 
Legjelentősebb a lengyel beszélőnél jelentkező különbség, amely az 
Fl-nél több mint 100 Hz, az F2-nél viszont már 546 Hz. A bolgár és 
az orosz beszélő [o] hangjai átlagban nem térnek el jelentősen egy
mástól, a magyar [o] hanghoz viszonyítva csak az F2-nél tapasztalható 
jelentősebb (200 Hz feletti) különbség. (Az ábrákon látható magyar 
magánhangzó-formánsok forrása Bolla 1978.)

Hasonló eredményeket kaptunk az [a:] hang elemzése során is (2. 
ábra).
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magyar bolgár orosz lengyel

2. ábra
Az [a:] hang formánsai magyar és szláv kiejtésben

Az [a:] hang esetében még jelentősebb különbségeket 
tapasztalhatunk, hiszen mind három beszélőnél, vagy az első vagy a 
második formánsnál 200 Hz körüli eltérés mutatkozik.

Ha összevetjük az [o] és az [a:] hangok formánsátlagait a vizsgált 
szláv nyelvek normatív kiejtésének átlagértékeivel, szintén meg
figyelhetünk bizonyos eltéréseket. A bolgár beszélőnél mind az [o], 
mind az [a:] hang első formánsa jelentősen (200 Hz körül) eltér a bol
gár [a] átlagától (vö. 1. táblázat), és inkább a bolgár [o] hanghoz esik 
közelebb. A második formáns esetében ez a különbség már nem
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annyira szembetűnő. Az orosz anyanyelvű [o] hangjának átlagértéke 
erősen eltér az orosz [a] hangétól, viszont ez az [a:]-ra már nem érvé
nyes. A lengyel beszélő jellegzetessége, hogy az általa ejtett [o] és [a:] 
hangok formánsértékei között alig tapasztalható eltérés: [o] F 1=680, 
F2=1546; [a:] Fl=690, F2=1530, tehát nála egyfajta „átlag” [a ] hang 
hallható, amely viszont erősen eltér (főleg a második formánsban) a 
lengyel normatív kiejtés átlagos formánsértékétől.

Miután mindhárom vizsgált nyelvben megtalálható az [e] hang, azt 
vártuk, hogy a kísérletben részt vevő személyeknek ez fogja a legki
sebb gondot okozni, vagyis az [e] hang kiejtésénél fogjuk a legkisebb 
eltéréseket tapasztalni (3. ábra).

3. ábra
Az [e] hang formánsai magyar és szláv kiejtésben

Hipotézisünk csak részben igazolódott be. Az [e] hang első formánsá- 
nál valóban kisebb eltéréseket tapasztaltunk a magyar kiejtéshez vi
szonyítva. A második formánsnál azonban, különösen a bolgár és az 
orosz beszélőnél a különbség már jelentős (a bolgárnál 370, az orosz
nál 270 Hz). A lengyel beszélő [e] hangja szinte teljesen megegyezik 
a magyar átlaggal.
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Az [e:] hangnál azt vártuk, hogy a lengyel és főleg az orosz beszé
lőnél csekély eltérések jönnek létre, míg a bolgár beszélőnél, ahol az 
anyanyelvben a magánhangzók palatalizációja gyengébb (Lilov 1972), 
gondot okozhat a helyes kiejtés. A kapott eredményeket a 4. ábra 
foglalja össze.

£

2 4 0 0  
2 2 0 0  
2 0 0 0  
1 8 0 0  
1 0 0 0  
1 4 0 0  
1 2 0 0  
1 0 0 0  

8 0 0  
6 0 0  
4 0 0  
2 0 0  

0
m a g y a r  b o l g á r  o r o s z  l e n g y e l

4.ábra
Az [e:] hang formánsai magyar és szláv kiejtésben

Az eredmények ezúttal alátámasztották feltételezésünket -  mind az 
orosz, mind a lengyel beszélő szinte tökéletesen ejtette a magyar [e:] 
hangot. A bolgár résztvevőnél tapasztalható volt bizonyos eltérés, 
amely az első formáns estében nem nagy, a második formánsnál vi
szont már jelentősebb volt (260 Hz).

Ha összevetjük a három szláv nyelv [e] hangjait, azonnal feltűnik, 
hogy alig mutatható ki közöttük különbség (vö. 1. táblázat). Ezek az 
értékek azonban sokkal közelebb állnak a magyar [e:] hanghoz, mint 
az [e]-hez, holott szubjektíve (hallás után) azt gondolnánk, hogy en
nek pont a fordítottja igaz. Azzal azonban mindenképpen számolni 
kell, hogy a szakirodalomban közölt értékek az átlagot képviselik, 
így nem mindig lehet segítségükkel az árnyalatnyi különbségeket ki
fejezni.
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Feltételezésünk szerint az utolsó vizsgált hangnál lehetett a 
legnagyobb eltérésekre számítani, hiszen az [0 ] hang egyik vizsgált 
szláv nyelvben sem található meg. Az eredményeket az 5. ábra 
mutatja.

magyar bolgár orosz lengyel

5. ábra
Az [0 ] hang formánsai magyar és szláv kiejtésben

A kapott eredmények itt is igazolták a kiinduló feltételezést. Ha 
egy hang hiányzik az anyanyelvi artikulációs bázisból, viszonylag ne
héz azt elsajátítani, főleg felnőtt korban. Az adatok érdekessége, hogy 
mind a három beszélő különböző módon hozza létre az [0 ] hangot, de 
egyikőjük sem képes helyesen vagy a helyeshez közel létrehozni. Az a 
tény azonban, hogy a formánsok tekintetében a kiejtett hangok nem 
egyeznek meg a magyar nyelvben lévő [0 ] hangéval, alapvetően nem 
okoz megértési problémákat -  a hang a hallgató számára mindig 
egyértelműen azonosítható.

Adataink igazolták, hogy a nem anyanyelvi beszélők számára leg
inkább azok a beszédhangok okoznak gondot, amelyek hiányoznak az 
anyanyelvi artikulációs bázisból. Emellett a beszélőnek figyelnie kell 
a magyar hangok időtartamára is, de gyakran még azokat a hangokat 
sem tudja pontosan kiejteni, amelyek elvileg előfordulnak 
anyanyelvében.
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sem tudja pontosan kiejteni, amelyek elvileg előfordulnak 
anyanyelvében.

Miután a közölt adatok átlagértékek, nem tükrözik teljesen a három 
résztvevő által kiejtett magánhangzók formánsainak határértékeit, 
amelyeknek segítségével sokkal árnyaltabb képet kaphatunk az 
akcentus lényegéről.

2. táblázat: A formánsok határértékei a szláv anyanyelvű beszélők 
kiejtésében

B o lg á r O r o s z L en g y e l
Hang FI F2 FI F2 FI F2
[o] 4 8 3 -6 0 4 892 -1 6 0 6 5 2 0 -6 3 7 989-1511 6 1 0 -8 5 9 1237-1704

[a:] 465-621 1047-1811 5 8 5 -8 0 7 1269-1914 62 7 -8 5 9 1 3 6 8 -1 7 7 0

[e] 4 4 9 -6 3 9 1345-1746 4 8 1 -6 9 0 1189 -2 1 8 6 514-885 1 6 2 3 -2057

[e:] 3 3 6 -5 5 0 1746-2018 3 9 0 -5 7 8 1913 -2 4 2 7 49 8 -8 0 7 2 0 0 5 -2 4 7 3

[ 0 ] 4 1 3 -6 3 9 1358-1642 3 3 7 -5 8 5 1210 -1 8 7 4 49 8 -8 0 7 1 2 3 7 -1875

A 2. táblázat adataiból jól látszik, hogy a vizsgált magánhangzók 
igen tág értékhatárok között mozognak mind a három beszélőnél (az 
első formánsnál 150-200 Hz között, a másodiknál azonban akár 600 
Hz eltérést is találunk ugyanazon hang különböző megvalósulásainál). 
Ez azt jelenti, hogy a beszélők kiejtése bizonytalan, gyakran nem 
találják el pontosan a hangot, illetve akaratukon kívül mást ejtenek 
helyette. Ez a jelenség is hozzájárul ahhoz, hogy az anyanyelvi 
hallgató akcentusosnak érzékelje beszédüket, sőt néhány esetben a 
folyton változó kiejtés a megértést is zavarhatja. A leírtak jól mutatják 
az anyanyelvi artikulációs és percepciós bázis akadályozó hatását a 
felnőttkori idegennyelv-elsajátításkor. Mindhárom résztvevő (saját 
elmondásuk szerint) auditív úton, utánzással sajátította el a magyar 
nyelvet. A már meglévő percepciós bázisuk zavarta a magyar nyelv 
jellemző hangjainak észlelését és elsajátítását, míg az anyanyelvi 
artikulációs bázis a már megtanult hangok helyes kiejtését tette 
gyakorlatilag lehetetlenné. Ennek eredményeként keletkezett a 
beszélők jellegzetes akcentusa.
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hallgatás után a résztvevőknek el kellett mondaniuk feltételezéseiket a 
beszélők anyanyelvéről, a kapott adatok igen változatosak lettek. 
Említették az angol, az arab, a francia és a német nyelvet, illetve kü
lönböző szláv nyelveket is (orosz, szlovák és „szláv”). A szláv nyel
vek aránya az első meghallgatás után meghaladta az 50%-ot, tehát a 
magyar anyanyelvű kísérleti személyek számára viszonylag jól felis
merhető a szláv anyanyelvűek jellegzetes akcentusa. A felvételek má
sodik meghallgatása előtt a kísérletvezető közölte, hogy mindhárom 
beszélő szláv anyanyelvű. Az eredményeket a 3. táblázatban foglaltuk 
össze, továbbá itt közöljük a résztvevőknek a beszédprodukciókra a- 
dott osztályzatait is.

3. táblázat: A beszélők anyanyelvének felismerési aránya a
második meghallgatás után

Bolgár beszélő Orosz beszélő Lengyel beszélő
orosz -  8 fő lengyel -  3 fő szlovák -  6 fő
ukrán -  1 fő cseh -  2 fő cseh -1  fő
bolgár -  1 fő orosz -  2 fő lengyel - 1  fő

szlovák -  1 fő
horvát -  1 fő

osztályzat: 3, 7 osztályzat: 3, 4 osztályzat: 3, 2

A kapott adatok között feltűnően kevés a jó eredmény. Ez a bolgár 
beszélő esetén egyáltalán nem meglepő, hiszen Magyarországon vi
szonylag kevés lehetőség adódik arra, hogy ilyen típusú akcentussal 
találkozzunk. Az „ukrán” megjelölése, mint potenciális anyanyelv leg
inkább a meghatározhatatlanságot jelenti, hiszen ukrán nyelvet gya
korlatilag alig hallani. Igen érdekes az a tény, hogy a tíz hallgatóból 
nyolc orosznak gondolta a bolgár személyt, arra viszont, aki valóban 
az orosz volt, csak ketten „tippeltek” helyesen. Az orosz beszélőnél fi
gyelhetjük meg a legváltozatosabb válaszokat. Nála gyakorlatilag a 
Magyarországon közismert összes szláv nyelv megjelenik, és a hallga
tók nagyobbik része a nyugati szláv csoporthoz tartozónak ítéli őt. A 
lengyel személy anyanyelvi hovatartozására adott válaszokat tekint
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hetjük a legpontosabbnak, hiszen mindegyik hallgató a nyugati szláv 
csoportba helyezi őt beszéde alapján. Nála is azonban előtérbe kerül
nek azok a szláv nyelvek (szlovák és cseh), amelyekről a magyar hall
gatónak lehet valamilyen benyomása.

A beszédprodukció osztályozásánál feltűnő volt, hogy az osztály
zatok döntő többsége 3-as és 4-es volt, csak egy esetben adtak 2-est, 
míg 5-ös egyáltalán nem fordult elő. Ez végül is azt jelenti, hogy mind 
a három beszélő produkcióját közepesnek vagy jónak ítélték, tehát az 
akcentus mértéke még elfogadható volt a magyar hallgatók számára. 
A lejátszott részletekben elenyésző a nyelvtani hibák aránya, a beszé
lők beszédtempója viszont eltérő, így az akcentus mellett ez is befo
lyásolta a döntést. A bolgár személy beszélt a leglassabban, ügyelve 
arra, hogy ne kövessen el nyelvtani hibát (ami nem mindig sikerült), 
és ezzel magyarázható az a tény, hogy ő kapta a legjobb osztályzatot. 
Az orosz és a lengyel résztvevő minősítése között gyakorlatilag alig 
van különbség, mind a ketten többségében közepes osztályzatokat 
kaptak. Valószínűsíthető, hogy azok a hallgatók, aki közepes osztály
zatot adtak inkább a beszédprodukcióra (fonetikai jellemzők) koncent
ráltak, míg azok, akik jó jegyet adtak, inkább az érthetőséget és a 
nyelvtani jártasságot helyezték előtérbe.

Befejezés
Az elvégzett kísérletek segítségével egyértelműen bizonyítást nyert 

az a feltételezés, hogy az idegen anyanyelvűek beszédének fonetikai 
sajátosságai műszeres úton mérhetőek, ami által lehetőség nyílik arra, 
hogy a szubjektiven (hallás útján) szerzett benyomásokat objektiven 
(mérési adatokkal) is alá tudjuk támasztani. A kapott adatok elemzésé
vel az is világossá vált, a magyar nyelv számos jellegzetes hangtani 
sajátosságai közül melyek okolhatók leginkább a kísérletben részt ve
vő szláv anyanyelvűek beszédének akcentusáért. Az akcentus-élmény 
létrejöttéért elsősorban azok a magánhangzók felelnek, amelyek nem 
lelhetők fel a kísérleti személyek anyanyelvének artikulációs bázisá
ban. Azok az objektív adatok (formánsátlagok), amelyeket a kísérlet 
folyamán kaptunk, nem mindig tértek el lényegesen a magyar áltagok
tól, de ha a mért értékek szórási arányát is figyelembe vesszük, akkor 
már jelentősek a kimutatható különbségek. Összefoglalásként
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elmondható, hogy a szláv anyanyelvű beszélők magyar beszédének 
akcentusáért egyszerre felelősek a formánsok eltérései és a nem 
állandó artikuláció. Ezek mellett természetesen léteznek más tényezők 
is (intonáció, a magánhangzók időtartama stb.), amelyek szintén 
szerepet játszanak az akcentus kialakulásában.

A percepciós kísérlet segítségével arról is kaptunk adatokat, ho
gyan élik meg és ítélik meg az anyanyelvi hallgatók az akcentus meg
létét, illetve mennyire képesek következetni az eredeti anyanyelvre az 
akcentus jellege alapján. Bár a kapott eredményekben feltűnően kevés 
volt a jó válasz, a résztvevőknek mégis sikerült legalább viszonylagos 
pontossággal (nyelvcsalád, földrajzi terület) megállapítani a beszélők 
anyanyelvét. A beszédprodukció megítélésénél valószínűleg két 
tényező -  a kiejtés pontossága és az érthetőség játszotta a leg
fontosabb szerepet. Ezzel magyarázható az a tény, hogy a hallgatók 
gyakorlatilag csak kétfajta osztályzatot (közepes és jó) adtak.

Az akcentusos beszéd további kutatása még számos adattal segíthe
ti az idegennyelv-oktatást és azoknak a külföldieknek a jobb beillesz
kedését a befogadó társadalomba, akik valamilyen okból kifolyólag 
huzamosabb időt töltenek ott.
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