
A Beszédkutatás-sorozatban megjelent tanulmányok (1993-2000) 
(a kötetek tartalmának sorrendjében)

Beszédkutatás ’93
Siptár Péter. A Lexikális Fonológia elméletéről. -  Gósy Mária: A lexikai 
hozzáférés (szófelismerési stratégiák). -  Fagyai Zsuzsa. A magyar beszéd 
nyomainak percepciós vizsgálata a francia nyelvben. -  Wacha Imre: A szö
vegfonetikai kutatások gondjairól. -  Kassai Ilona: Gyorsult-e a magyar be
széd tempója? -  Papp Ferenc. Személyi számítógép és fonetikai-fonológiai 
kutatások. -  Tarnóczy Tamás: Redukált fonetikai rendszer a gépi beszéd- 
felismerés megkönnyítésére. -  Olaszy Gábor: Hangidőtartamok számító- 
gépes elemzése a beszéd ritmikai szerkezetének vizsgálatához. -  Vicsi Klára
— V. Kovács Emőke — Barczikai Péter. Beszédképzést segítő vizuális (gépi) 
módszer. -  Hegyi Ágnes: Nyelvi struktúrák helyreállítása globális afáziás 
betegek kezelésében. -  Balázs Boglárka. Hangképzési zavarok időskorban. -  
Molnár Sándor -  Tatai Péter: Szubjektív és objektív beszédminősítési mód
szerek. -  Molnár Ildikó: Tévesztés és megakadás kötött szöveg felolvasásá
ban. -  Laczkó Mária: A tempó és a szünet viszonya a hangos olvasásban. -  
A. Jászó Anna: A fonetikai kutatás újabb eredményeinek és a kiejtés tanításá
nak kapcsolata.

Beszédkutatás ’94
Siptár Péter: A kerekségi harmóniáról. -  Vértes. O. András: Csökevényes, 
hiányos hangképzések funkciói. -  Gósy Mária: A szegmentálás működése a 
szófel ismerésben. -  Banczerowski Janusz: Néhány megjegyzés a beszédmeg
értés modellálásáról. -  Vértes Edit: Pápay József és a beszélt osztják nyelv. -  
Siptár Péter: Megjegyzések a magyar magánhangzó-állományról. -  Gósy 
Mária: A mondatértés és a szövegértés összefüggései. -  Osmanné Sági Judit: 
A beszédmegértés vizsgálata afáziás betegeknél. -  Olaszy Gábor: Hangidő- 
tartam-módosító kísérletek a gépi beszéd ritmusának javítására. -  Koutny 
Ilona: Nyelvelemzés a számítógépes beszéd-előállításban. -  Vicsi Klára -  
Vig Attila -  Berényi Péter: Magyar nyelvű folyamatos beszéd gépi felismeré
se akusztikai-fonetikai-fonológiai szinten. -  Olaszi Péter: Számítógépes 
algoritmus angol szöveg fonetikus átalakítására. -  Lengyel Zsolt: Az írott 
szöveg ontogenezisének vizsgálata: szegmentálási és pragmatikai kérdések. -  
Tarnóczy Tamás: Peter B. Denes -  Elliot N. Pinson: The Speech Chain. The 
Physics and Biology of Spoken Language. -  Olaszy Gábor -  Kálmán Zsófia
-  Olaszi Péter: A BLISSVOX -  beszélő kommunikációs rendszer.
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Beszéd kutatás ’95
Tarnóczy Tamás: Az egyfulű hallás síkbeli irányától függő színképi torzítá
sai. -  Gósy Mária-. Szükséges és szükségtelen hangátmenetek. -  Hunyadi 
László: Mondathangsúly a magyarban. -  Olaszy Gábor. A kérés, a figyel
meztetés, a felszólítás és a kérdés prozódiája a kijelentő mondat tükrében. -  
Bakró-Nagy Marianne: Hangtörténeti változások percepciós vonatkozásai. -  
Kovács Magdolna: Időtartam-ítéletek függőségi viszonyai. -  Szalai Enikő: 
Az [u:], [a:] és [i] hangok koartikulációs mezőiről. -  Banczerowski Janusz: A 
nyelvi kompetenciáról. -  Lajtha György: A digitalizált beszéd minősége. -  
Ecsedi Csaba: A gépi beszéddel kiegészített számítógépek alkalmazási lehe
tőségei vak és csökkentlátó emberek számára. -  Ast László -  Ács György -  
Kalotai Béla -  Marosi Gyula -  Tatai Péter: Additív zaj hatása a beszéd lé
nyegkiemelt paramétereire.

Beszédkutatás ’96
Gósy Mária: A magánhangzók minősége a spontán beszéd szavaiban. -  
Nikléczy Péter: Beszélő személy azonosítása szűk frekvenciás szavak alapján. 
-  Kovács Andrea: Fonetikai jelenségek egy kétéves gyermek nyelvében. -  
Gósy Mária: A transzformációs észlelés fejlődése és zavarai. -  Balázs Bog
lárka -  Gósy Mária -  Szabó Iván: A gége nélküli beszéd fonetikai sajátossá
gai. -  Olaszy Gábor: Számok kiejtésének fonetikai vizsgálata. -  Szalai Enikő: 
A lexikális hozzáférés ép és zavart folyamatai. -  Olaszy Gábor: Szabályrend
szer prozódiai elemek gépi megvalósításához.

Beszédkutatás ’97
Gósy Mária: A szavak hangalakjának változása a gyermeknyelvben. -  Gósy 
Mária: A szavak időzítési sajátosságai spontán beszédben. -  Olaszy Gábor: 
Változik-e a szó formánsszerkezete a kiejtési folyamat különböző pontjain? -  
Gósy Mária: A szó felismerése: folyamatok és stratégiák. -  Lengyel Zsolt: A 
fonetikai és a fonológiai elv az írott nyelv ontogenezisében. -  Osmanné Sági 
Judit: Szófelismerési zavar elemzése afáziás betegeknél. -  Gósy Mária: Szó
aktiválási folyamatok olvasási nehézséggel küzdő iskolás gyermekeknél. -  
Kiefer Gábor -  Répássy Gábor: A hangrehabilitáció fonetikai eredményei 
teljes gégeeltávolítás és Provox hangprotézis implantációja után. -  Siptár 
Péter: A magyar magánhangzók lexikális fonológiájáról. -  Bakró-Nagy 
Marianne: Hangváltozás -  artikuláció -  percepció.
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Beszédkutatás ’98
Gósy Mária: A zöngésségi hasonulás a (spontán) beszédben. -  Huszár Ágnes: 
Az elszólásvizsgálat egy lehetséges módja. -  Kovács Magdolna: A spektrális 
minőség és az időtartam szerepe a magánhangzók percepciójában. -  Meny
hárt Krisztina: Nyelvi meghatározottság a beszédszünetek észlelésében. -  
Kátainé Koós Ildikó: Kommunikációs keret az első életévben: intonáció -  
gőgicsélés. -  Hunyadi László: Fonológiai szabályok, kommunikatív szabá
lyok, logikai szabályok. — Szende Tamás: Miért nem változik egy fonéma 
(fonológiai) önazonossága, ha megváltozik képviseletének individualitásfo
ka? -  Szépe Judit: Fonológiai folyamatok magyar nyelvű afáziások 
szegmentális parafáziáiban. — Sipos Lászlóné: Verbális asszociációk azonos
ságának és eltérésének vizsgálata. -  Gocsál Ákos: Életkorbecslés a beszélő 
hangja alapján. -  Réger Zita: Szempontok a cigány gyermeknyelvi szöveg- 
korpusz elemzéséhez. -  Olaszy Gábor -  Olaszi Péter: Hangidőtartamok 
mesterséges változtatása periódusok kivágásával, megismétlésével. -  Vicsi 
Klára -  Vig Attila: Az első magyar nyelvű beszédadatbázis. -  Bódi Zoltán: 
Internetes kommunikáció -  beszédkommunikáció. -  Németh Géza -  Zainkó 
Csaba -  Bogár Balázs -  Szendrényi Zsolt -  Olaszi Péter -  Ferenczi Tibor: 
Elektronikus-levél felolvasó. -  Kiefer Gábor: Cochleáris implantáció utáni 
beszédrehabilitációs eredmények. -  Fegyó Tibor -  Tatai Péter: Spektrális 
transzformáció félszótagok felismeréséhez. -  Koutny Ilona: Kísérlet magyar 
nyelvű megnyilatkozások jellemzőinek automatikus meghatározására.

Beszédkutatás ’99
Gósy Mária -  Nikléczy Péter: A beszélő felismerése a beszéde alapján: el
méleti háttér és módszertani megközelítések. -  Gocsál Ákos: Egyéni különb
ségek az artikulációs tempó percepciójában. -  Menyhárt Krisztina: Szláv 
anyanyelvűek magyar beszédének fonetikai sajátosságai. -  Brenner 
Koloman: Magánhangzók kontrasztív akusztikai elemzése. — Gósy Mária: A 
beszédprodukció tudatos változtatása: a beszélő személy utánzása. -  Olaszy 
Gábor: Beszédadatbázisok készítése gépi beszéd-előállításhoz. -  Navracsics 
Judit: „Jó lenne egy szakértőtől megtudni, hogy melyik az igazi anyanyelv.” 
Többnyelvűség és önazonosítás. -  Lengyel Zsolt: Hangzó beszéd -  írott be
széd: kommunikáció. -  Hoffmann Ildikó: A mentális lexikon reprezentációja 
ép és Broca-afáziás személyeknél. -  Osmanné Sági Judit: A szókezdet szó
aktiváló hatásának vizsgálata afáziás betegeknél.
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Beszédkutatás 2000
Gósy Mária-. A beszédszünetek kettős funkciója. -  Kovács Magdolna: Be
szédhangok kontextusfüggő időviszonyai. -  Olaszy Gábor. Kísérlet a magyar 
beszédhangok specifikus időtartamainak meghatározására folyamatos beszéd
re. -  Gocsál Ákos: A beszéd időviszonyai különböző életkorú személyeknél.
-  Menyhárt Krisztina: A beszéd temporális sajátosságai kétnyelvűeknél (kis
iskoláskortól időskorig). -  Huszár Agnes: A versengési elv a nyelvbotlások 
létrejöttében. -  Vékás Domokos: Magánhangzó-rendszerek elemzése
informatizált nyelvjárási korpuszon. — Varga László: Dallamcsere az intoná
ciós frázis belsejében. — Szépe Judit: A fonológia kontrasztfenntartás elve 
afáziások közlésfolyamataiban. — Szuhaj Eszter. Mozgássérült óvodások 
beszédészlelése és beszédmegértése. -  Adamikné Jászó Anna: Változott-e 
húsz év alatt a főiskolások kiejtése és olvasása? -  Gósy Mária -  Nikléczy 
Péter: Az idő változásának és a beszéd állandóságának paradoxona. -  Szar
vas Máté -  Fegyó Tibor -  Mihajlik Péter -  Tatai Péter: Eredmények a ma
gyar nyelvű nagyszótáras és kapcsoltszavas beszédfelismerésben. -  Németh 
Géza -  Zainkó Csaba: Statisztikai szövegelemzés automatikus felolvasáshoz.
-  Olaszy Gábor -  Kiss Géza -  Németh Géza -  Olaszi Péter: Profivox: a leg
korszerűbb hazai beszédszintetizátor. -  L. Aczél Petra: Működő szöveg a 
retorikában.
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