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A MAGYAR ÉS A NEMZETKÖZI 
TUDOMÁNYOS ÉLET ESEMÉNYEI

Beszédkutatás 2009 konferencia
Budapest, 2009. október 16-17.

2009 októberében került megrendezésre a Nyelvtudományi Intézetben a 8. 
Beszédkutatás konferencia, melynek témája a spontán beszéd volt. A kétna
pos rendezvényen 35 előadást hallgathattak meg az érdeklődők, melyek más
más tudományterületek keretein belül vizsgálták a jelenséget.

Kenesei István intézetigazgató megnyitó beszéde után Sáry Gyula plenáris 
előadásában összefoglalta, milyen módszerekkel vizsgálták a beszéd és az 
agy kapcsolatát, mely agyterültek felelősek a beszédprodukcióval és a be
szédértéssel összefüggő funkciókért. Az agyfélteke-dominancia vizsgálata, a 
Broca- és Wemicke-területekről kapott új ismeretek további kutatásokhoz 
szolgálhatnak kiindulópontul: többek között a kétnyelvüek beszédprodukció
jának, a kétnyelvűség jelenségének jobb megismeréséhez. Ebben a témában 
több előadás is elhangzott: Judith Rosenhouse a magyar és a héber egymásra 
hatását mutatta be, Navracsics Judit a kódváltás és kódkeverés jelenségét ta
nulmányozta kétnyelvüeknél. Szende Virág pedig a magyart idegen nyelvként 
tanulók beszédét vetette össze a nyelvtanulás korai és egy későbbi szakaszá
ban az artikulációs és percepciós szint fejlődésének tükrében. Bánréti Zoltán 
és Mészáros Éva kutatásukban képekkel és hozzájuk kapcsolódó kérdésekkel 
vizsgálták, hogyan érinti az afáziás nyelvi sérülés a rekurzivitást attól függő
en, hogy a Broca- vagy a Wemicke-területen jelentkezik.

A beszéd minősége az életkor előrehaladtával változik: megkülönbözte
tünk gyermek-, felnőtt- és öreghangot. Bóna Judit 8 idős és 8 fiatal női beszé
lő hanganyagát alapul véve a magyar nyelvre elsőként vizsgálta meg, hogyan 
függ össze a magánhangzók artikulációja a beszélő életkorával. Megállapítot
ta, hogy az életkor előrehaladtával szűkül az a frekvenciatartomány, melyben 
a magánhangzók realizálódnak, illetve igazolódott, hogy a magyar beszélők
nél is romlik a zönge minősége idős korban, azonban a két életkori csoport 
adataiból megállapítható, hogy nagyok az egyéni különbségek. Balázs Bog
lárka előadásban a rekedtség hátterében megbúvó organikus és funkcionális 
zavarokra hívta fel a figyelmet.

A spontán beszéd jellemző sajátossága, hogy ép mentális működés és ép 
beszélőszervek mellett a fonéma gyakran nem az elvárt módon valósul meg 
az artikuláció során. Felvetődik a kérdés, hogyan képes a hallgató az eltérő 
ejtésvariációkat értelmezni. Gósy Mária az akkor szó ejtésvariációt vetette
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össze és arra a következtetésre jutott, hogy egyazon beszélő két ejtése között 
is lehetnek nagy különbségek, ugyanakkor a különböző beszélők ejtése is le
het relatíve hasonló. Az elvárásokhoz képest a hangok temporális viszonyai
ban, a magánhangzók formánsszerkezetében, a mássalhangzók akusztikai 
szerkezetében, a zöngekezdési időben jóval nagyobb a variancia a spontán 
beszédben, ezért feltételezhető, hogy vannak olyan állandó jegyek, amelyek 
lehetővé teszik a lexikális hozzáférést. Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra 
és Beke András szó belseji explozívák akusztikai vizsgálatával megállapítot
ta, hogy a képzési hely hátratolódásával nő a zöngekezdési idő, illetve az 
explozíva fonémák 25%-a nem zárhangként realizálódik. Beke András és 
Horváth Viktória a nazális koartikulációról tartott előadást. A magyarban a 
nazális m és n hangok eltérő mértékben változtatják meg, nazalizálják a 
szomszédos magánhangzót. Úgy tűnik, a nazalizáció a nyelv függőleges irá
nyú mozgását érinti. Bárkányi Zsuzsanna, Kiss Zoltán és Mády Katalin a v 
kétarcú fonológiai viselkedéséhez hasonlóan azt tapasztalta, hogy szóvégi 
helyzetben a z is zöngétlenedik, a sz-z hangpár esetében azonban más össze
tevőknek köszönhetően nem szűnik meg a fonológiai kontraszt. Beke András 
és Szaszák György a magyar magánhangzók alaprealizációja és semleges ej
tése közti különbségeket vizsgálta. A magyarban ezek a legbiztosabban a má
sodik formáns alapján különíthetők el. Vizsgálták továbbá, hogy a gépi osztá
lyozás mely változók beiktatásával adja a legpontosabb eredményt. Bárkányi 
Zsuzsanna, Beke András, Böhm Tamás, Csapó Tamás Gábor és Gráczi Tekla 
Etelka kutatásukban arra voltak kíváncsiak, hogy a szubglottális rezonanciák 
milyen mértékben alkalmasak a magánhangzók osztályozására. Vargha Fru
zsina nyelvjárási korpuszon vizsgálta az e magánhangzó realizációját és 
olyan különbségeket vett észre, amelyek segítik az adott nyelvjárás jobb 
megismerését.

Minél többet tudunk meg arról, hogyan realizálódnak a spontán beszédben 
a mássalhangzók, hogyan változik a magánhangzók formánsszerkezete, annál 
több ismeretet lehet a gyakorlatban felhasználni. Rácz Zsuzsanna Zsófia egy 
épülő formánsadatbázis lehetőségeit mutatta be Olaszy Gáborral és Bartalis 
Mátyással közös előadásában. Zainkó Csaba Csapó Tamás Gáborral és Né
meth Gézával közös kutatásukról számolt be, melynek célja, hogy életsze
rűbb szintetizált beszédet állítsanak elő. Tarján Balázs, Mihajlik Péter, Tüske 
Zoltán és Fegyó Tibor spontán és tervezett magyar beszéd gépi felismerésé
nek különbségeit vizsgálták. Pápay Kinga az Egyesült Államokban egyre el
terjedtebb VSA készülékekről tartott ismertetőt, melyek a hagyományos 
poligráfokkal szemben a beszédhang változásaiból mutatja ki a hazugság fi
ziológiai tüneteit.

Több előadás is foglalkozott azzal, hogyan jelöli a beszélő a spontán be
szédben a szakaszhatárokat, illetve a megnyilatkozás végét, ezzel akár a be
szélőváltás lehetőségét a diskurzusban. Mády Katalin előadásában ismertette, 
hogy a gyenge, az erős és a rendkívüli határokat mely jegyek alapján milyen
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arányban képesek az emberek észlelni. A legbiztosabban a nyújtást ítélték ha
tárjelölőnek. Markó Alexandra eredeti spontán beszédfelvételek, akusztikai
lag szűrt és az eredeti felvételek lejegyzett változatán végzett percepciós tesz
teket. A részt vevő személyek csak az összes határ 14%-át jelölték mindhá
rom feladatban, a határészlelésben tehát a szintaxis és a szemantika meghatá
rozóbb tényező, mint a prozódia, ugyanakkor az emberek szünetet és eresz
kedő dallamot várnak ezeken a helyeken. Bata Sarolta spontán diskurzusok
ban vizsgálta, hogyan jelzik a felek a megnyilatkozás végét, kiemelten a hall
gatás és az együttbeszélés gyakoriságát, időtartamát és a beszélőváltások idő
tartamát. Megfigyelte, hogy a hallgatások számában nincs nagyobb eltérés a 
diskurzus egyes szakaszaiban, azonban az utolsó másfél percben a felek 
hosszabb ideig hallgatnak. Az együttbeszélés a diskurzus végére egyre gya
koribb lett, bár a felek egyre többször vágtak egymás szavába, az esetek nagy 
részében ez együttműködő szándékkal történt. Jellemző volt, hogy az új be
szélő valamivel előbb szólalt meg, mint ahogy az előző abbahagyta. A beszé
lőváltások gyorsaságában a magyar -  Stivers eredményeit alapul véve -  a ja
pánhoz áll közel.

A spontán beszéd sajátossága, hogy a beszéd tervezése és kivitelezése egy 
időben zajlik. Ezen folyamatokban keletkezett zavarok elemzése segít mé
lyebb működésük megértésében. Gyarmathy Dorottya a perszeveráció jelen
ségét vizsgálta aszerint, hogy mely nyelvi elemeket és mely szófajokat érint 
gyakrabban, valamint mekkora az az időbeli hatótávolság, amelyen belül a 
már kimondott elem újra aktiválódhat. Laczkó Mária középiskolások beszé
dében elemezte a különböző megakadástípusok előfordulását, Bakti Mária 
pedig szinkrontolmácsok spontán és tolmácsolt beszédét hasonlította össze, 
és azt tapasztalta, hogy a vizsgált személyek 75%-a több megakadást ejtett 
spontán beszédben, illetve más megakadástípusok domináltak a tolmácsolt és 
a spontán beszédben. A még folyamatban lévő beszédtervezésre utalnak a 
megakadásjelenségek mellett a töltelékszavak, töltelékelemek is. Dér Csilla 
Ilona ezen elemek előfordulási gyakoriságát és elhelyezkedését vizsgálta 
aszerint, hogy vajon csak a beszédtervezés megkönnyítését segítik elő, vagy 
más funkciót is betöltenek.

Váradi Viola előadásában összefoglalta, milyen hasonlóságok és különbsé
gek mutathatók ki a beszélő beszédében, ha hallott szöveget ismétel meg, 
vagy felolvas. Az olvasási hibák elemzése segíthet feltárni, hogy a hangos ol
vasás során a beszélőnek mely részfeladat okoz nehézséget. Imre Angéla és 
Bóna Judit 20-76 éves nők és férfiak hangos olvasását hasonlította össze. Az 
olvasás minőségét számos tényező befolyásolja -  háttértudás, emlékezet stb. 
- , de szignifikáns különbség a nagymértékű szórás miatt csak a férfiak és a 
nők artikulációs tempójában mutatható ki. A bizonyos megakadások a beszé
lő bizonytalanságára utalnak, míg a helytelen tagolás és hangsúlyozás megér
tési problémát jelez. Fontos tanulság, hogy a gyakorlott olvasás nem feltétle
nül jár jó szövegértési képességgel.
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A pszicholingvisztika izgalmas kutatási területe az anyanyelv-elsajátítás. 
Koós Ildikó az anya és a csecsemő szemkontaktusait tanulmányozva érdekes 
információkkal szolgált a preverbális kommunikációról, melyek segítik a be
szédfejlődés korai szakaszának mélyebb megismerését. A nemzetközi szak- 
irodalom alapján úgy tűnik, az adott nyelvtől függ, hogyan érnek be a fono
lógiai tudatosság alsó szintjei. Míg az angolban a rímképzés, a magyar gyer
mekek esetében a szótagolás, a szótagokra bontott szavak felismerése indul 
meg először. Jordanidisz Ágnes 4-6 éves gyermekek ötletes szótagolási fel
adattal való vizsgálata során szignifikáns fejlődést mutatott ki a 4. és 5. életév 
között a szótagokra bontásban, míg hatéves kor után a hangokra való szeg
mentálásban észlelhető látványos fejlődés. Ha a gyermek valamilyen okból 
lemarad az anyanyelv-elsajátításban, beszédfejlődési zavarról beszélünk. En
nek általános jelei: szókincselmaradás, megértési zavarok, lassabb lexikai 
hozzáférés. Kas Bence és Lukács Ágnes nyelvfejlődési zavaros és ép fejlődé- 
sű óvodások vizsgálata során további nyelvspecifikus jegyeket keresett, me
lyekkel könnyebben diagnosztizálható a zavar. Antalné Szabó Ágnes a tan
órai kommunikációt tanulmányozta és a tanári értékelő megnyilatkozások 
kapcsán a pedagógusok gyakori hibáira hívta fel a figyelmet.

Gerebenné Várbíró Katalin előadásában a gyermeki spontán beszéd kutatá
sának módszertani kérdéseit vette sorra. Több előadó beszélt arról, hogy az 
adatközlők számának növelésével, a korpuszok bővítésével és a mintavételi 
technikák újragondolásával biztosabb eredmények érhetők el. Tatár Zoltán a 
fonetikai alapú beszélőazonosítás nehézségeit ismertette. Nikléczy Péterrel 
közös kutatásukban arra keresték a választ, hogy mely mintavételi eljárás le
het a leghasznosabb a kriminalisztikai fonetika számára.

A konferencia újdonsága a poszterszekció volt, melyben idén hét előadás 
szerepelt változatos témákban. Hegedűs Fanni Linda kétfázisú kísérletben 
vizsgálta a beszédhang és a személyiségjegyek kapcsolatát, Menyhárt Krisz
tina néprajzi kutatás keretében hasonlította össze a narratív műfajok tempo- 
rális és szünettartási sajátosságait. Bíró Tamás a spontán beszédben előfordu
ló performanciahibákat modellezte és mutatta be a holland zöngésségi haso
nulás példáján, Oravecz Csaba és Sass Bálint a spontánbeszéd-adatbázisok 
építésének technológiai kérdéseit vették sorba. Neuberger Tilda azt vizsgálta, 
milyen mértékben javítják az óvodások és kisiskolások a megakadásaikat, 
Szentágotai Zita a sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai kommunikáció
ját és beszédfejlesztésük meglévő gyakorlatát tanulmányozta. Maurer Péter 
az egyén beszéde és a bűnözés kapcsolatát vizsgálta, kitérve azokra a környe
zeti tényezőkre, amelyek hozzájárulnak a bűncselekmény elkövetéséhez, il
letve azokra, amelyek segítik a társadalomba való visszailleszkedést, a bűn
ismétlés lehetőségét csökkentik, de akár meg is akadályozzák, hogy az egyén 
bűnelkövetővé váljon.

A kétnapos rendezvény sok érdeklődőt vonzott, a színvonalas és sokféle 
témát érintő előadásoknak köszönhetően pedig mindenki megtalálta az érdek
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lődésének megfelelőt, új ismeretekkel is gazdagodott. Bár a spontán beszéd 
kutatásának csak az elején járunk, az élénk viták, hasznos észrevételek, meg
lepő eredmények a megkezdett munka folytatására ösztönöznek. Bebizonyo
sodott, hogy szükség van spontánbeszéd-korpuszokra, hiszen számos tudo
mányterület kutatásaiban bizonyulhatnak hasznosnak.
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