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A Fonetikai Világkongresszus a beszéddel foglalkozó kutatók, oktatók, 
diákok és (könyv- és eszköz)kiállítók négy évenként megrendezésre kerülő 
nagy seregszemléje. A világkongresszusok történetének kezdete 1932-re nyú
lik vissza, amikor először rendeztek ilyen eseményt Amszterdamban, s a 
résztvevők elhatározták, hogy bizonyos idő elteltével rendszeresen találkozni 
fognak, és ismertetik egymással legfrissebb eredményeiket. Azóta ez az ese
mény a fonetikusok legnagyobb és szakmailag legelismertebb találkozójává 
vált. A résztvevők száma általában nagy, és az előadások tudományos színvo
nala is magas. A világkongresszus 20. századi helyszinei a következők vol
tak: London (1935), Genf (1938), Helsinki (1961), Münster (1964), Prága 
(1967), Montreál (1971), Leeds (1975), Koppenhága (1979), Utrecht (1983), 
Tallinn (1987), Aix-en-Provence (1991), Stockholm (1995) és San Francisco 
(1999).

A 15. International Congress of Phonetic Sciences helyszíne Barcelona, 
Spanyolország, 2003. augusztus 1-től 7-ig. A résztvevők száma ezúttal is ezer 
körül volt, a világ több, mint 52 országából. Magyarországról öten vettek 
részt az eseményen, de magyarok majdnem még egyszer ennyien voltak je
len. A kongresszusra több mint 1300 előadást jelentettek be, s ebből 855-öt 
tartott érdemesnek a nemzetközi bíráló bizottság (amelynek magyar tagja is 
volt) arra, hogy szóbeli vagy poszterelőadásként, illetve szimpózium része
ként bekerüljön a programba. A közel 40%-os szűrés rendkívül magas, és azt 
mutatja, hogy -  a lehetőségekhez mérten -  a szervezők igyekeztek a legnívó
sabb előadásjavaslatokat elfogadni. A bírálati szempontok érintették a téma 
újdonságát, a kutatási cél és a módszer összehangoltságát, az eredmények je
lentőségét, illetőleg, hogy mekkora érdeklődésre tarthat számot az adott téma. 
A kongresszus témaköreibe sorolt előadások arányait az 1. ábra diagramja 
szemlélteti (prod.=produkció, perc.=percepció, int.=intonáció, alk.=alkalma- 
zott fonetika, f.=fonológia, más=egyéb témakörök, ld. a továbbiakban).

A „más” kategóriába azokat a témákat soroltuk, amelyeknek aránya nem 
érte el a 7%-ot (bár megjegyezzük, hogy a 7% mintegy 60 előadást jelent): 
idegennyelv-elsajátítás (5,53%), akusztika (4,9%), szociofonetika (4,8%), 
anyanyelv-elsajátítás (4,1%), fonetikaoktatás (2,19%), IPA-átírás (0,8%), fo
netikatörténet (0,7%). Az alkalmazott nyelvészet témakörei a következők 
voltak: beszédszintézis (6,08%), mesterséges beszédfelismerés (3,74%), kli
nikai fonetika (3,74%) és bűnügyi fonetika (1,4%).
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A plenáris előadások különféle témákkal foglalkoztak, mindegyiket egy 
rövidebb vitaelőadás követett. Az elhangzás sorrendjében: A beszéd temporá- 
lis jellemzőinek modellálása és észlelése (Yoshinori Sagisaka, Japan); A be
szélő, a nyelvközösség, azonosság: tapasztalati és elméleti perspektívák a 
szociofonetikai variációkról (Gerard J. Docherty, Anglia); A nyelvspecifikus 
fonetikai kategóriák elsajátítása csecsemőkorban (Janet F. Werker, Kanada); 
Az artikulációs programozás összefüggései a beszédprodukcióban (Anders 
Löfqvist, Svédország) és Az univerzális fonológiai jegyek akusztikai és per- 
cepciós tényezői (Kenneth N. Stevens, USA).

1. ábra
A 15. Fonetikai Világkongresszus főbb témakörei (%-ban)

A szimpóziumok egy összetett kérdéskört több oldalról mutattak be, 
összesen 22 témában, ilyen volt például a neurofonetika, a fonetika/fonológia 
interfész, az artikulációs szintézis, a fonetikai terepmunka, a folyamatos be
széd modelljei, a hangsúly és ritmus, avagy a hangrendszerek tipológiája. 
Mind a szekcióelőadások, mind a posztereken bemutatott kutatási eredmé
nyek rendkívül érdekes és értékes kutatásokról számoltak be (számos egyéb 
mellett nagy sikert aratott a latin nyelv szintéziséről, a szinkronizálás beszéd
tempóra gyakorolt hatásának vizsgálatáról szóló előadás vagy a beszéd után
zásával, illetve az alkohol és a prozódia összefüggéseivel foglalkozó poszter). 
A két hazai előadás témája egyrészt a fonológiai és fonetikai kódolás sajátos
ságait elemezte (Gósy Mária), másrészt a SPECO beszédtanító programot is
mertette (Vicsi Klára, Szaszák György).

A kongresszus 1200 oldalt meghaladó nyomtatott kötetei valamennyi el
fogadott előadást tartalmazzák; az anyag CD-n is hozzáférhető. A Barceloná-
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ban bemutatott kutatások, a problémák, megoldási javaslatok, az eredmények 
és az igen termékeny viták a szó szoros értelmében távlatokat nyitottak a 21. 
század beszédkutatásának.

Gósy Mária

8. Beszédkommunikációs és Beszédtechnológiái Konferencia 
(Eurospecch ’03), Genf, 2003. szeptember 1-4.

Rendező: International Speech Communication Association (ISCA)

Ezt a konferenciát immáron több mint egy évtizede, kétévenként rendezik 
meg. A kétéves ciklus elég idő ahhoz, hogy új eredmények szülessenek ebben 
a speciális tudományágban, ugyanakkor elég sűrű is ahhoz, hogy az egyre 
gyorsuló technikai, technológiai fejlődéssel lépést tartson. Ez a világ legjelen
tősebb beszédtechnológiával foglalkozó konferenciája, amit a beküldött előa
dások nagy száma is mutat. A nemzetközi programbizottság a beérkezett 
1081 előadásból 748-at fogadott el, a szűrés tehát igen szigorú volt. Az elfo
gadott előadásokat 27 szekcióban szóbeli előadásként, illetve 33 poszterként 
mutatták be a szerzők.

A konferencia témaköreinek száma jelentős. Ezekből próbálunk meg íze
lítőt adni a következő felsorolással:

•  automatikus beszédfelismerés, beszélőfelismerés, beszélőazonosítás;
•  a beszédjel digitális feldolgozása;
•  akusztikai modellezés, nyelvi modellezés;
•  gépi beszédelőállítás,
•  beszéd-szöveg-fordítás-beszéd rendszerek, érzelemszintézis;
•  a beszéd modellezése, szegmentálás, nyelvdetekció;
•  fonológia, fonetika, prozódia, érzelmek a beszédben;
•  dialógusok, beszélt nyelvi dialógusrendszerek, természetes nyelvi dia
lógusok feldolgozása;
•  beszédprodukció és fiziológia, beszédmegértés;
•  beszédinterfészek tervezése, a beszédtechnológia gyakorlati felhaszná
lásai, multimodális rendszerek;
•  beszédkódolás, beszédtisztítás; bűnügyi fonetika;
•  gépi tanulás a beszéd és a nyelv modellezéséhez; beszédszabványok.
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