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A MAGYAR TUDOMÁNYOS ÉLET ESEMÉNYEI

Beszámoló
a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság 

2005. évi kongresszusáról

A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság célkitűzése a beszéd
del és a kommunikációs zavarokkal (a hangképzés zavaraival, a beszédhibákkal, 
a nyelvi rendellenességekkel) foglalkozó kutatások összehangolása és a beszéd
zavarok eredményes kezelésének elősegítése. Ezt kívánja elősegíteni a Társaság 
évente szervezett kongresszusával is, melyet idén Kőszegen rendeztek meg júni
us 16-18. között.

A konferencia fő témái -  melyekről kerekasztal-beszélgetés keretében folyt 
vita -  idén a foniátriai és logopédiai nomenklatúra egységesítése, a hangképzési 
és beszédzavarok diagnosztikája (tesztek és műszeres eljárások), valamint az 
élőszó térvesztéséből származó hátrányok voltak.

Az első nap a foniátria területéről hallhattunk előadásokat. Új terápiás eljárá
sokról, műszeres lehetőségekről, illetve a betegektől kérdőíveken kapott értéke
lés eredményeiről beszéltek az előadók. Tóth Tibor és Nagy Tibor a videostro- 
boszkópia szerepét és gyakorlati használatát ismertette. A szupraglottális hori
zontális parciális gégereszekción átesett betegek nyeléstanításának lehetőségei
ről és eredményeiről számolt be Kótai Zsuzsa és Zámbó Orsolya. A betegek be
szédhang-minőségével két kutatócsoport is foglalkozott: Szamosközi Alice, 
Smehák György, Rovó László, Kiss József Géza és Jóri József akut laterofixáci- 
ón; Fent Zoltán, Kiefer Gábor és Gósy Mária pedig részleges és teljes gégeeltá
volításon átesett betegeket vizsgáltak mind szubjektív megítélés, mind műszeres 
elemzés segítségével. A szegedi kutatócsoport pedig Tóth Lászlóval kiegészülve 
a „korai” laterofixáció reverzibilitásának, illetve a hangszalag endolaryngiális 
lipoaugmentációjával elért eredményeknek számítógépes hangelemzését ismer
tette. Egy extrém hangterhelés komplex kezelésének hatékonyságát mutatta be 
Szentkúti Gabriella, Bajnócziné Szucsák Klára és Tamás László előadásában; 
Bajnócziné Szucsák Klára pedig arról beszélt, hogyan kell felállítania a logopé
dusnak a különböző beszédzavarok differenciáldiagnosztikáját, hogy annak 
alapján megtervezhető legyen a szükséges terápia.

A második nap fő témája a hangképzési és beszédzavarok diagnosztikája volt. 
Gósy Mária az anyanyelv-elsajátítás folyamatának vizsgálatáról, Csabay Katalin 
a beszédfogyatékosság feltárásának lehetőségeiről, Juhász Ágnes a felnőttkori 
diszlexiások és diszkalkuliások felméréséről, Mooréhné Szikszai Klára pedig a 
meséről mint diagnosztikus eszközről tartott egy-egy előadást. A műszeres eljá
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rásokkal kapcsolatban először Olaszy Gábor beszélt a beszédelemzés lehetősé
geiről, majd az orvosi diagnosztikában alkalmazott műszeres eljárások követ
keztek: Kiefer Gábor a gége, Hacki Tamás a hangszalagrezgés, Balázs Boglárka 
a színpadképes énekhang, Juhász Márta és Trenovszki Zsuzsa pedig a rezonan
cia vizsgálatát mutatták be. Horváth Szabolcs a klinikai gyakorlatban alkalma
zott elektrofiziológiai, Kiss Sándor a foniátriában használt audiológiai eljárá
sokkal ismertette meg a hallgatóságot. Ebédszünet után a kiscsoportos 
foglalkozások és esetmegbeszélések kerültek sorra. A fő témák a logopédiai 
fejlesztő játékok, a dadogás, a korai fejlődési zavarok, a beszédfogyatékosság és 
iskolaérettség, valamint a diszlexia a középiskolában voltak. Este a konferencia 
résztvevői reneszánsz vacsorán vehettek részt a Jurisics-várban.

A harmadik napi előadásokban újra a diagnosztikai eljárások kaptak főszere
pet. Kas Bence és munkatársai először a specifikus nyelvfejlődési zavart mutató 
magyar gyermekek nyelvi profiljának vizsgálatáról, majd egy szülői riporton 
alapuló, korai nyelvi diagnosztika adaptálásáról számoltak be. Lórik József egy 
új eljárást ismertetett az olvasás vizsgálatára; Szentmiklóssy Margit pedig a kog
nitív viselkedésterápiáról tájékoztatta a szakembereket. Két előadás témája a 
GMP-diagnosztika volt: Imre Angéla és Gráczi Tekla Etelka az említett teszttel 
végzett longitudinális vizsgálat eredményét ismertették, Bertalan Regina pedig a 
GMP néhány altesztjének funkcióját elemezte. Sebestyénné Tar Éva a 3-6 éves 
gyermekek fonológiai szintjének fejlettségét mérte fel, Győré Zsófia, Leikep 
Mária Zsófia és Takácsné Papp Zsófia pedig az általuk kifejlesztett, óvodai, is
kolai előkészítő csoportban és első osztályban jól használható Logopédiai Híd
építő programot mutatták be. A kongresszus méltó zárásaként a Fővárosi Be
szédjavító Intézet munkásságának és történetének egy-egy fejezetét ismerhette 
meg a publikum Wagnemé Hámori Judit, Szentesi Ibolya és Nagy Gabriella elő
adásain keresztül.

A kongresszuson három díjat is kiosztottak: Az ünnepélyes megnyitón a Tár
saság érdekében kifejtett aktív tevékenysége elismeréseként Lőrik József Kem- 
pelen Farkas-emlékérmet, több évtizedes munkája elismeréseként Babai László 
Aranykoszorús Kempelen Farkas-emlékérmet kapott. A konferencia záróülésén 
pedig kiosztották a 35 év alatti szerző által tartott legjobb szakmai előadás díját, 
amelyet Imre Angéla és Gráczi Tekla Etelka a „Beszédfeldolgozási nehézségek
kel küzdő gyermekek percepciós fejlődésének vizsgálata”, valamint Nagy Gab
riella „A Fővárosi Beszédjavító Intézet, Módszertani Intézmény és Óvoda jele
ne” című előadásaikért vehettek át.

Imre Angéla -  Gráczi Tekla Etelka
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Gósy Mária: Pszicholingvisztika
Osiris Kiadó, Budapest, 2005.

A pszichológia és a nyelvészet közös területeiből az ötvenes években új tu
domány született: a pszicholingvisztika azokkal a kérdésekkel foglalkozik, ame
lyek az agyi folyamatok és a nyelv használatának összefüggését kutatják. A pszi
cholingvisztika vizsgálati tárgyköréhez tartozik a beszéd létrehozása és feldol
gozása, az anyanyelv elsajátítása, a beszédzavarok különféle fajtái, az olvasás és 
az írott nyelv használata, valamint a nyelvi elemeket és szabályokat tároló men
tális lexikon felépítése és működése.

Gósy Mária hat évvel ezelőtt Pszicholingvisztika címmel (Corvina Kiadó, Bu
dapest, 1999) megalkotta a tudomány első hazai kézikönyvét, ismertetve a ma
gyar és a nemzetközi kutatások eredményeit, áttekintve az addig megjelent szak- 
irodalmat; de kijelölte a további lehetséges kutatási irányokat is. A kötet mind a 
szakemberek, mind az egyetemi, főiskolai oktatók és hallgatók számára egyben 
átfogó tankönyvül szolgált az elmúlt évek során.

A Pszicholingvisztika átdolgozott és jelentősen bővített új kiadása 2005 októ
berében jelent meg az Osiris Kiadó gondozásában. A szerző közel 200 oldalnyi 
ismeretanyaggal bővítette munkáját, amelyet a hat év alatt született új kutatások 
és tudományos eredmények, a magyar és nemzetközi szakirodalom nagymértékű 
bővülése tett szükségessé. Gósy Mária részletesen ismerteti az egyes témakörök 
elméleti hátterét, a különféle irányzatokat -  biztos alapokat nyújtva a felsőokta
tásban tanítóknak és hallgatóknak egyaránt. Megfelelő elméleti alapokra helyezi 
a kísérletek, az új eredmények és további kutatási kérdések leírását.

A szerző könyvének első fejezetét a tudománytörténeti leírásnak szenteli: a 
pszicholingvisztika előzményeit, létrejöttét, tárgyát és alapvető kérdésköreit fog
lalja össze. Az érdeklődők így nyomon követhetik a fiatal tudományág születé
sét, múltját és jelenét. A második fejezet a beszédfolyamatok szervezéséért fele
lős agy szerkezeti felépítését és működését tárgyalja szemléltető ábrákkal és 
anatómiai mélységű adatokkal. Részletezi az agyféltekék funkciómegoszlását, a 
kézdominancia kérdéskörét; és újdonság az előző kiadáshoz képest az emlékeze
ti folyamatok jelentős átdolgozása, valamint az értelmi képességről, az intelli
genciahányadosról szóló részfejezet.

A legkorszerűbb kutatási eredményeket tartalmazó ismeretekkel bővült a be
szédprodukció folyamatát tárgyaló fejezet is. Részletesen foglalkozik a spontán 
beszéd megakadásjelenségeivel (típusok, előfordulási gyakoriság, a korrekció 
jelensége) amely a pszicholingvisztika mind nagyobb érdeklődést kiváltó kutatá
si területe. A szerző beszámol az első magyar nyelvbotlás-korpusz létrehozásáról 
is, amelyet az általa szerkesztett Beszédkutatás 2004 kötetben tettek közzé.

Az előző kiadáshoz hasonlóan külön fejezet foglalkozik a beszédfeldolgozás 
részfolyamataival (hallás, észlelés, megértés), a különböző beszédfeldolgozási 
modellekkel, a szegmentálással, az invariancia jelenségével stb. Az ötödik feje
zet a mentális lexikon, vagyis az „agyi szótár” szerkezetét, felépítését és műkő-
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dését mutatja be. Elemzi azt a jelenséget is, amikor a beszélő hirtelen nem tudja 
aktiválni a keresett szót, vagy egy másikat ejt ki a szándékolt helyett -  ezek a le
xikális előhívási folyamat pillanatnyi problémáját jelzik. Az egyik legterjedel
mesebb fejezet foglalkozik a gyermekek anyanyelv-elsajátítási folyamataival a 
gőgicséléstől a mondatszók megjelenésén át egészen az iskoláskorra jellemző 
beszédprodukcióig; de természetesen helyet kap a percepció fejlődésének bemu
tatása is.

A szerző önálló fejezetben tárgyalja a beszédprodukció és a beszédpercepció 
zavarait: bemutatja többek között a diszfázia, az afázia, a mutizmus, a beszéd
hangképzési zavarok, a nagyothallás tüneteit és fokozatait; kitér az ezeket vizs
gáló teszteléses eljárások ismertetésére is. A beszédfeldolgozás zavarai általában 
évekig rejtve maradnak, mivel sokkal kevésbé feltűnőek, mint a produkció prob
lémái. A kötet kitér ezekre a problémákra is, s bemutatja a szerző által kidolgo
zott észlelési-megértési zavarokat feltáró diagnosztikát (GMP).

Anyolcadik fejezet az olvasás elsajátításának folyamatát, valamint az olvasási 
nehézségeket ismerteti. Összeveti az olvasási modelleket, ismerteti az olvasás 
típusait; és áttekinti a magyar olvasástanítás történetét. A szerző kitér az olvasási 
nehézség és a diszlexia elkülönítésének problémájára, a legújabb tudományos 
adatok tükrében vázolja fel a diszlexia tüneteit, típusait, okait és a fejlesztés le
hetséges módszereit.

Gósy Mária bővített és átdolgozott kötete tankönyvként és kézikönyvként 
egyaránt a kiváló: a tanulást nemcsak a részletes elméleti alapok, hanem az 
egyes témaköröket követő rövid összefoglalások is segítik. Az érdeklődők min
den fejezet végén több oldalnyi hazai és nemzetközi szakirodalomból válogat
hatnak. A Pszicholingvisztika új kiadása tehát ismételten a tudomány meghatáro
zó kézikönyve, amely gazdag témakörével és problémafelvetéseivel irányt mutat 
a jövő kutatásainak is.

Horváth Viktória

Beszédkutatás 2005. tudományos ülésszak
2005. október 10-11.

Idén hatodik alkalommal rendezte meg az MTA Nyelvtudományi Intézetének 
Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratóriuma a Beszédkutatás tudományos 
ülésszakot. A konferenciát Kenesei István intézetigazgató nyitotta meg, kiemel
ve a beszéddel kapcsolatos kutatások korszerű és interdiszciplináris voltát.

A konferencia nyitóelőadását Olaszy Gábor tartotta. Különböző szövegtípu
sok prozódiai szerkezetét vizsgálta rádióban elhangzott anyagon. A nyelvi tarta
lom és a fizikai paraméterek párhuzamos vizsgálata alapján kimutatta, hogy 
számszerűsíthető különbségek vannak a hírek, a mese, a novella és a reklám fel
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olvasásakor a beszédtempó, a szünettartási jellegzetességek, a hangsúlyozás és a 
dallamszerkezet tekintetében. Ezen eredmények igen jelentős területen használ
hatók fel: tökéletesíthető lesz a szintetizált beszéd, a szintetizátor különböző
képpen valósíthatja meg a különböző szövegtípusokat, ezzel közelítve a gépi be
szédet a természetes hangzáshoz.

Fokozott érdeklődés övezte Gósy Mária zöngésséggel foglalkozó előadását. 
A zöngésséget fonetikailag és fonológiailag jellemezte, majd az egyes zöngés
séggel kapcsolatos, a fonetikában hosszú ideje jelen lévő, tényként kezelt jelen
ségekre tért rá. Kísérleti eredményei alapján elmondható, hogy a Ihl nem minden 
esetben zöngésedik két magánhangzó között, ugyanígy nem igaz, hogy a zöngés 
zárhangok minden esetben zöngétlenednek a szó végén, a zöngésségi hasonulás 
sem ível át minden esetben a szóhatárokon. Mindezek nagymértékben függenek 
a hangkörnyezettől, az egyéni beszédmódtól, a beszédtempótól, sőt még a beszé
lők életkorától is.

H. Tóth Zsuzsa kétféle szerkezetű (űrképzéses és jobboldali kiemeléses) angol 
mellérendelő mondatot vizsgált az intonációs tagolás szempontjából, percepciós 
és méréses módszerekkel rámutatva arra, hogy a két mondatfajta intonációs 
szerkezete teljesen eltérő. Menyhárt Krisztina a hiátus és a hiátustöltés jelensé
gét mutatta be, objektív adatokat kívánva nyújtani a magánhangzó-magánhang
zó kapcsolatok akusztikai szerkezetéről.

Több előadás is foglalkozott német, illetve német-magyar fonetikával. Mády 
Katalin és Tronka Krisztián a német és a magyar nyelvben vizsgálta a szótag- 
metszet fonetikai korrelátumait. Német szakirodalom alapján a magánhangzók 
energiaszintjének mérésére alapozták kutatásukat. Eredményeik ellentmondtak a 
hipotéziseknek, ezzel felhívták a figyelmet arra, hogy a szótagmetszet kutatásá
ban az energetikai jellemzők helyett egyéb tényezőkre érdemes összpontosítani. 
Harman László előadásának tárgya is a német nyelv egyik jelensége volt: for- 
mánselemzéssel kutatta az k i  redukciós sorát.

A német szegmentális fonetikai elemzések után a szupraszegmentális elemek 
vizsgálatáról is hallhattunk. A német és magyar intonációval kapcsolatos kutatá
sáról számolt be Péteri Attila. Kérdő mondatok és hümmögések idő- és intenzitás
szerkezetét, intonációját és hangterjedelmét vizsgálva bemutatta, hogy a beszéd
dallamnak egyaránt létezik grammatikai és pragmatikai szerepe. Ismertette a két 
nyelv intonációjának kapcsolatát egyes grammatikai és lexikális elemekkel.

Számos előadás hangzott el a beszédtechnológia tárgykörében. Mihaj lik Péter 
Fegyó Tiborral és Tatai Péterrel készített előadásában ismertette a fonetikai kör
nyezettől függő beszédhangmodellek létrehozásának elméleti alapjait. Bemutatta 
egy nemzetközi szinten elfogadott és használt kömyezetfüggő hangmodell kor
látáit a magyar nyelvre vonatkozóan, majd beszámolt egy saját fejlesztésű új 
modellről, amellyel nagyrészt megszüntették a korábbi módszer hiányosságait.

Szintén beszédszintézisről számolt be Fék Márk Olaszy Gáborral, Németh Gé
zával és Gordos Gézával közös előadásában. Fontos feladat a beszédszintetizáto
rok beszédének élethűvé tétele, hiszen ajelenlegi gépi beszéd monoton, hangzása
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nem természetes. Ehhez szükséges az érzelmek megjelenítése a beszédben. A fel
tevés szerint minden érzelem jellemezhető az akusztikai paraméterek bizonyos 
együttesével. Problémát jelent azonban, hogy az érzelmi állapotok hangzásának 
elkülönítése az élőbeszédben sem könnyű, így a szintetizált beszéd érzelmeitől 
sem várhatóéi tökéletes felismerhetőség. A hallgatók legkönnyebben a meglepő
dést, a lekicsinylést és az értetlenséget azonosították a gépi beszédben.

Lendvai Piroska egy vasúti pályaudvaron működő holland beszédfelismerő 
rendszert mutatott be, amelynek segítségével az utasok szóbeli tájékoztatást kér
hetnek és kaphatnak a menetrendről, a vonatok indulásáról és érkezéséről. Érde
kes kérdéseket vetnek fel a gép és az ember közötti félreértések, amelyek még e 
korlátozott számú elem „megértésére” alkalmas felismerő rendszer esetén is elő
fordulnak.

Pápay Kinga azt vizsgálta, hogy mennyire azonosítható a beszélő hangja a 
megjelenése alapján. A kísérleti személyeknek arcképeket és egész alakos képe
ket kellett megfeleltetniük hangmintáknak. Az eredmények alapján megállapít
ható, hogy a beszéd tartalmaz olyan összetevőket, amelyek alapján a hallgatók 
azonosan döntenek, azonban nagy a hibaszázalék: egyes személyeket sokkal 
könnyebb azonosítani, mint másokat. Az egész alakos képek hangnak való meg
feleltetése könnyebb volt, mint az arcképeké.

Több előadás témájául a mentális lexikon vizsgálata szolgált. Lengyel Zsolt 
1983-as és 2004-es asszociációs kísérletének összehasonlításáról számolt be. 
Mindkét esetben ugyanazok a melléknevek szerepeltek hívószóként, a korábbi 
vizsgálatban az adatközlők inkább olyan főnevekre asszociáltak, amelyek refe
renciájára jellemzőek ezek a melléknevek, míg a 2004-es kísérletben főleg ellen
tétes jelentésű melléknevek jelentek meg. Kovács Magdolna és Gósy Mária óvo
dások szóelöhívási módszereit vizsgálta. Arra keresték a választ, hogy a gyer
mekek más stratégiát alkalmaznak-e a szabad szóasszociációs kísérletben, mint a 
képmegnevezéses tesztben. Lőrik József diszlexiás és nem diszlexiás kisiskolá
sok nyelvi fejlettségét hasonlította össze a szókincs, a rövid idejű verbális emlé
kezet és grammatikai szabályok használatának vizsgálata alapján. Az előadó azt 
találta, hogy az olvasási nehézségeket mutató gyermekek a nyelvi képességeket 
vizsgáló feladatokban is sokkal gyengébben teljesítenek, egyedül a szókincsre 
irányuló feladatokban nem volt különbség a diszlexiások és a nem diszlexiások 
eredményei között. Navracsics Judit szóasszociációs tesztek segítségével vizs
gálta, hogy a kétnyelvüeknél a második nyelv elsajátításának időpontja befolyá- 
solja-e a mentális lexikonban való tárolást a későbbiekben.

Egyre több kutató foglalkozik a beszédben megjelenő megakadásokkal. 
A konferencián különböző szempontból és módszerekkel foglalkoztak e jelen
séggel. Gocsál Ákos és Huszár Ágnes kísérleti szituációval „hozta létre” az adat
közlők nyelvbotlásait. Ehhez a „rivális tervek hipotézisét” alkalmazták: a kísér
leti személyeknek az eredeti mondatokon alanycserét kellett fejben végrehajta
niuk. Nyelvbotlások jöttek létre egyrészt a munkamemória telítettsége és az elő
hívás nehézségei miatt, másrészt a feladatot tovább nehezítette, hogy a szócsere
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nyomán gyakran igen szokatlan mondatok jöttek létre. Sokszor olyankor jelen
tek meg a nyelvbotlások, amikor a beszélő végiggondolta e mondatok értelmét. 
A nyilvános spontán beszéd megakadásjelenségeiről számolt be Káló Zsuzsa. 
Rádiós műsorvezetők beszédprodukcióját vizsgálva arra a következtetésre jutott, 
hogy a nyilvános beszédhez hozzászokott embereknél kevesebb megakadás for
dul elő, mint az átlagos beszélőknél. Egy szóasszociációs teszt és a műsorveze
tőkkel készített interjúk alapján az is kiderült, hogy szóaktiválási stratégiáik fej
lettebbek és tudatosabbak, mint az átlagos beszélőkéi. Horváth Viktória és 
Kalina Krisztina óvodások megakadásait vizsgálta. Az elvárásoknak megfelelő
en az óvodásoknál kevesebb a megakadás, mint a felnőtteknél, meglepetést oko
zott azonban, hogy nem az agrammatikus forma és a kontamináció fordult elő 
leggyakrabban -  mint ahogy ezt a még nem teljesen stabil nyelvtani szabály- 
rendszer miatt elvárták volna - ,  hanem a felnőttekhez hasonlóan az ismétlés és a 
töltelékszó. Szépe Judit nyelvbotlásokat és egyéb tévesztéseket vizsgált idősek
nél és afáziásoknál. A szerző az igen változatos adatokat kis számú közös straté
giára vezeti vissza.

A beszédészlelésnek az idegennyelv-tanulásban betöltött jelentős szerepét 
mutatta be Jordanidisz Ágnes. Kísérletével bizonyította, hogy az angolul tanuló 
iskolások nyelvi teljesítménye beszédészlelést fejlesztő feladatokkal jelentős 
mértékben javítható. A kísérlet előtt és után elvégzett GMP-teszt is kimutatta a 
fejlesztést kapók és a kontrollcsoport eredményei közti különbséget.

Bóna Judit a beszédtempónak a percepcióra gyakorolt hatását vizsgálta. Ter
mészetes és szintetizált ejtésű, illetve normál tempójú és különböző mértékben 
gyorsított mondatok nyelvi feldolgozását hasonlította össze. A hallgatóknak kü
lönböző igazságtartalmú, állító vagy tagadó szerkezetű mondatokról kellett el
dönteniük, hogy igazak-e vagy hamisak. Az állító igaz mondatok okozták a leg
kisebb problémát, itt volt a legrövidebb a reakcióidő. A beszédtempó befolyásol
ta a hallgatók észlelését, a gépi beszéd viszont nem (feltételezhetően a nagyobb 
mértékű invariancia és a hallgatók erősebb koncentrációja miatt).

Aneurolingvisztika iránt érdeklődők is megtalálhatták az őket érintő előadá
sokat. Csépe Valéria az eseményekhez kötött agyi potenciálok módszerével ku
tatta a hangsúly feldolgozását csecsemőknél és nagyobbaknál egyaránt. Igen ér
dekes kérdéseket vetett fel: például, hogy a hangsúlyalapú és a szótagalapú nyel
vekben ugyanakkor alakul-e ki és ugyanolyan-e az agyi mintázat, vagy hogy a 
hangsúly akusztikus összetevőiből hogyan alkot az agy perceptuális támpontot. 
Bánréti Zoltán az afáziások beszédében megjelenő ép grammatikákat vizsgálta. 
A betegek gyakran sikeres javító stratégiákat alkalmaznak: a sérülékeny részeket 
elkerülik, és más, épen maradt részrendszerekkel helyettesítik. így a mondatis
métlés során gyakran jönnek létre nyelvtanilag hibátlan, szemantikailag viszont 
teljesen más tartalmú mondatok. Hoffmann Ildikó Németh Dezsővel és Kálmán 
Jánossal közösen végzett kutatásáról számolt be. Különböző stádiumban lévő 
Alzheimer-kóros betegek beszédének temporális mutatóit vetették össze ép kont
rollal. Számos nyelvi mutató tekintetében jelentős különbséget találtak az egész
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séges kontroll és az enyhe Alzheimer-kóros betegek között. Ugyanígy szignifi
káns az eltérés az enyhe és a középsúlyos Alzheimer-kórban szenvedők beszédé
nek temporális mutatói között. Tehát a nyelvi adatok segíthetnek a diagnózis fel
állításában, a beszéd alapján talán kimutatható a betegség nulladik fázisa.

Egyes nyelvi jelenségeknek vagy egyes jelenségekhez való hozzáállásnak a 
változását vizsgálta Németh Brigitta, Adamikné Jászó Anna és Balázs Géza. 
Németh Brigitta az ötven évvel ezelőtti és a mai spontán beszédről tartott elő
adást, fonetikai, szófajtani és mondattani vizsgálatokat végzett. Adamikné Jászó 
Anna a mai és a huszonöt évvel ezelőtti főiskolások kiejtését és olvasását hason
lította össze, kiemelte az orrhangzós beszéd, a renyhe képzésű [r], a gyors be
szédtempó és a rutintalan olvasás fokozott megjelenését. Balázs Géza a rádiós 
nyelvhasználathoz való hozzáállás megváltozását vizsgálta. Ma a Magyar Rádiót 
40 év alattiak szinte alig hallgatják. Az előadó attitüdvizsgálat segítségével arra 
a kérdésre kereste a választ, hogy mi zavarja a fiatal hallgatókat a rádióbemon
dók beszédében. Érdekes eredményre jutott: a fiatalok elvárásainak éppen a Ma
gyar Rádió bemondóinak beszédminősége felel meg, ami zavarja őket, az inkább 
a kereskedelmi adók műsoraiban található. Lehet, hogy mégsem a rádióbemon
dók nyelvhasználata miatt nem hallgatják a fiatalok a Magyar Rádiót?

Imre Angéla különböző életkorú hallgatók hangsúlyélményét és a hangsúly 
megvalósítási lehetőségeit kutatta. Azt vizsgálta, hogy a hangsúly helye mennyi
re befolyásolja a mondat jelentését: a kísérleti személyeknek a mondat elhangzó 
első feléhez ki kellett választaniuk a jelentésben megfelelő befejezést. A percep- 
ciós tesztet produkciós kísérlet is kiegészítette: a felolvasandó szövegben felis- 
merik-e az adatközlők a megfelelő hangsúlyhelyeket. Eredményei azt sugallják, 
hogy a szupraszegmentumok elsajátítási folyamata még nem zárul le a (pre)pu- 
bertás korban.

A szupraszegmentális szerkezet különböző helyzetekben megjelenő változa
tosságát mutatta be Markó Alexandra. Azt vizsgálta, hogy a szabad spontán nar- 
ratíva, az irányított spontán beszéd és a társalgás esetén kimutatható-e sajátos 
szerkezet jellegzetes eltérés. A társalgásban kevesebb az egyszavas beszédsza
kasz, több a lezárást jelző hangmenet, kevesebb a szünet, és ezek a szünetek rö- 
videbbek, mint a monologikus szituációban. Elmondható tehát, hogy a különbö
ző kommunikációs szerkezetek különböző szupraszegmentális jellegzetességek
kel jellemezhetőek.

A szupraszegmentális szerkezettel kapcsolatos vizsgálatát ismertette Bata Sa
rolta is. Azt kutatta, hogy milyen különbségek találhatók a beszélők „normál” 
felolvasása, és meggyőzőnek szánt felolvasása között. Eredményei szerint a 
meggyőzés érdekében a beszélők valóban megváltoztatják a beszéd szupraszeg
mentális szerkezetét, ezek a változások a beszéddallam, a hangsúly és a hangter
jedelem tekintetében tendenciaszerüek, a tempó és a szünetek szempontjából 
pedig egyéni sajátosságokat mutatnak.

A konferencia keretein belül került sor Gósy Mária új köteteinek bemutatásá
ra, amelyek közül a Fonetika, a beszéd tudománya című 2004 szeptemberében, a
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Pszicholingvisztika megújított és kibővített változata pedig a bemutató napján 
(2005. október 11.) jelent meg. A könyveket Adamikné Jászó Anna, Nyomárkay 
István, Olaszy Gábor és Siptár Péter ismertette, moderátorként Kiss Jenő műkö
dött közre. Mindannyian kiemelték a kötetek szakmai jelentőségét, korszerűsé
gét, kitűnő felépítését és számos tudományágbeli felhasználhatóságát.

A tudományos ülésszakot Gósy Mária zárta be. Örömét fejezte ki, hogy a kon
ferencia végig nagy érdeklődés mellett zajlott, az előadások ismét igen magas 
színvonalat képviseltek. Külön kiemelte, hogy a hallgatóság spektruma örvende
tesen szélesedik: még soha nem jelentek meg ilyen nagy számban egyetemi 
hallgatók.

Buta Sarolta

A II. egri kiejtési konferencia
2005. október 22.

Az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság és az Anyanyelvápolók Szövetsége napra pontosan 40 
évvel az első tanácskozást követően rendezte meg a II. egri kiejtési konferenciát. 
Színhelyül most is a Líceum gyönyörű barokk díszterme szolgált, s a program is 
méltó volt a hajdani előzményhez. A jubileumi alkalom kiváló lehetőséget te
remtett arra, hogy az első konferencia résztvevői és az ifjabb kutatók közösen 
adjanak számot az eltelt időszak tudományos eredményeiről, értékeljék a végzett 
munkát, és kijelöljék a folytatás útját.

Az ülésszakot az Eszterházy Károly Főiskola és a Bölcsészettudományi Kar 
vezetése nevében Lőrinczné dr. Thiel Katalin, a kar főigazgató-helyettese nyitot
ta meg. Köszöntötte a jelenlévőket, és méltatta az esemény jelentőségét -  mind a 
szaktudomány, mind a főiskola és a kar számára. Gerstner Károly, a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság titkára köszöntőjében ugyancsak fontosnak tartotta a 
beszéddel, kiejtéssel foglalkozás ügyét, és örvendetesnek nevezte, hogy a mo
dem tudományosság igényeit kielégítő színvonal jellemzi ezt a területet, amit 
többek között éppen a hazai szakmai konferenciák bizonyítanak. Bánffy György, 
az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke beszédében irodalmi idézetekkel ér
velt amellett, hogy a nyelv és a kiejtés ügyéért folytatott tevékenység „nem 
szélmalomharc”. Az egri főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének vezetője és 
a konferencia főszervezője, Zimányi Árpád vállalta azt a feladatot, hogy meg
emlékezzen az első kiejtési konferenciáról, majd (a szekció elnökeként is) átadta 
a szót Deme Lászlónak, aki az 1965-ös ülésszak vitaindító előadását tartotta, 
hogy annak fényében összegezze az elmúlt 4 évtized szakmai eredményeit. 
A reggeli szekciót Bolla Kálmán előadása zárta, amelyben a fonetikának a nyelv 
hangzó oldala vizsgálatában betöltött szerepét és feladatait foglalta össze.
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A második délelőtti szekció elnöke, Gósy Mária elsőként Tolcsvai Nagy Gá
bor előadását jelentette be, aki a norma és a helyesség, illetve a sztenderd és a 
norma/normák fogalmának viszonyáról és problémáiról beszélt. Wacha Imre a 
kiejtési kézikönyv munkálatairól szólva bemutatta az Elekfi Lászlóval közös 
szerzőségben megjelent kötetét, „Az értelmes beszéd hangzásá” '-t. A következő 
két előadás a rádió nyelvhasználatát vette górcső alá: Bencédy József a produk
ció (vagyis a rádiós beszélők), Balázs Géza pedig a percepció (azaz a rádióhall
gatók) szemszögéből közelítette meg ennek a tömegtájékoztató eszköznek a be
szédhangzási jellemzőit.

Az első délutáni szekció előadásai Balázs Géza elnökletével a fonetika és a 
pszicholingvisztika határterületi kérdéseivel foglalkoztak. Gósy Mária a meg
akadásjelenségek mibenlétét, létrejöttük hátterét és vizsgálatuk jelentőségét, ho- 
zadékait mutatta be példákkal. Markó Alexandra a monologikus és dialogikus 
spontánbeszéd-produkciók szupraszegmentális szerkezetét vetette össze, rámu
tatva a mögöttük rejlő eltérő tervezési folyamatokra. Bóna Judit több, az artiku
lációs és a beszédtempót érintő érdekes kutatás eredményeit összegezte, és ki
emelte a tempóvizsgálatok fontosságát, illetve a tempónak a kommunikációban 
és az anyanyelv-elsajátításban betöltött sokrétű funkcióját. Adamikné Jászó An
na főiskolás hallgatók felolvasását elemezte több kísérletben, különböző idő
szakokban, és az eredményei alapján arra a következtetésre jutott, hogy mind az 
olvasás, mind a kiejtés minősége tekintetében romló tendenciát tapasztalhatunk.

A záró szekcióban Adamikné Jászó Anna elsőként Rozgonyiné Molnár Em
mát szólította a pódiumra, aki egy saját fejlesztésű multimediális módszert mu
tatott be, amelyet a főiskolai beszédoktatásban nagy sikerrel alkalmaznak. Szá
mítógépes olvasásfejlesztés és beszédterápia céljára dolgozták ki a Szegedi 
Egyetemen a „Beszédmester” nevű szoftvert, amelyet a készítők közül Bácsi Já
nos és Sejtes Györgyi ismertetett. Kerekes Barnabás néhány, a rádióban hallható 
jellegzetes kiejtési hibára hívta fel a figyelmet; Buvári Márta, Mészáros András 
és Novák Attila pedig egy a középzárt ë  automatikus jelölésére kidolgozott szá
mítógépes program elkészültéről és működéséről számolt be.

Az ülést Gósy Mária zárta be. Az első kiejtési konferencia által kitűzött szak
mai feladatok mellé javasolta felvenni a beszéd percepciós vonatkozásait érintő 
kutatások megerősítését, és ezek eredményeinek a gyakorlatba való beépítését, 
tudatos alkalmazását. Reményének adott hangot, hogy a következő tanácskozá
sig nem telik el ismét 40 év, és megköszönte a szervezők kitűnő munkáját.

Az elhangzott előadások anyaga a tervek szerint a közeljövőben megjelenik 
nyomtatásban.

Markó Alexandra

1 Elekfi László -  Wacha Imre é. n. [2003]. Az értelmes beszéd hangzása. Mondatfone
tika kitekintéssel a szövegfonetikára. Szemimpex Kiadó, Budapest.




