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A MAGYAR ÉS A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET
ESEMÉNYEI

Szociofonctikai konferencia Pisában 
(Sociophonetics: at the crossroads of speech variation, 

processing and communication)
Pisa, 2010. december 14-15.

Egy sokdialektusú, számos bevándorlót befogadó országban, a pisai Scuola 
Normale Superiore-n rendeztek szociofonetikai konferenciát 2010 decembe
rében. A rendezvény célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson a világ külön
böző országaiban élő fonetikusoknak és szociolingvistáknak a szakmai esz
mecserére. A szociofonetika egy egyre növekvő tudományterület, amely a tár
sadalmi rétegződés beszédsajátosságait elemzi. Idetartoznak a különböző 
iskolázottságú, társadalmi státuszú személyek beszédsajátosságai, a bevándor
lók kiejtése, a nyelvjárási sajátosságok egyes hangtani vonatkozásai, a nemek 
közötti ejtési különbségek, a beszéd életkori sajátosságai, a különböző beszéd- 
stílusok fonetikai jellegzetességei, illetve bizonyos percepciós jellemzők is. 
A szociofonetikai vizsgálatok továbbá választ adhatnak bizonyos nyelvi válto
zások hátterére, okaira is.

A konferencia 102 résztvevőt számlált, több kontinensről érkeztek elő
adók. A résztvevők 9%-a Afrikát, 8%-a az USA-t, 9%-a Ázsiát, 42%-a (az 
Olaszországon kívüli) Európát képviselte; 32%-uk pedig Olaszországban élő 
kutató volt. A konferencián meghívott előadók tartottak szóbeli előadást, a 
többi résztvevő poszteren mutathatta be tudományos eredményeit. Az érdek
lődők 11 plenáris előadást, 32 poszterelőadást hallgathattak meg; a rendez
vény előtt pedig egy kétórás workshopon vehettek részt, amelyet a konferen
cia díszvendége, a szociolingvisztika emblematikus alakja, William Labov 
tartott. A workshop témája az automatikus magánhangzó-analízis volt, ame
lyen a hallgatóság egy a pennsylvaniai egyetemen fejlesztett, a szociofoneti
kai elemzést segítő szoftverrel ismerkedhetett meg.

A plenáris előadások témái igen változatosak voltak, a következőkben a 
teljesség igénye nélkül említünk néhányat. William Labov amerikai beván
dorlók által beszélt nyelvváltozatokat, illetve a magánhangzóik automatikus 
vizsgálatának eredményeit mutatta be What is to be learned címmel. Shawn 
Nissen amerikából a nemi különbségeket elemezte 3-5 éves gyermekek más
salhangzóinak akusztikumában (Sex-specific differences in young children 's 
speech production: An acoustic evaluation). Ying Ying Tan Szingapúrból az 
Irl fonéma szingapúri angolbeli realizációit elemezte a különböző társadalmi 
csoportok ejtésében (Social correlates o f Irl in Singapore English).
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A poszterelőadások közül különösen érdekes volt Folke Müller történeti 
szociofonetikai előadása az 1930-1950 közötti német hangosfilmek elemzé
séről (What about historical sociophonetics? Some thoughts on a prosodic 
study o f German sound movies o f the 1930s to 1950s). Letizia Cerqueglini az 
arab szociofonetikai változatairól tartott előadást (Arabic sociophonetics: 
language contact in South Semitic). Az angol különböző változatainak szo
ciofonetikai elemzéséről több érdekes posztert tekinthettünk meg, például 
Alida Chevalier (Dél-Afrika) Social class differentiation in South African 
Indian English: A sociophonetic study o f three vowel variables című előadá
sát vagy Sandarenu Wijesiriwardane Kumarasamy (Németország) poszterét 
Sri Lankan English: mapping speech variation in a ‘linguistic area’ címmel. 
Természetesen több előadás szólt az olaszországi dialektusokról is.

A poszterelőadások között két magyar vonatkozású is szerepelt. Mády Ka
talin egy percepciós teszt eredményeit mutatta be, amelyben különböző élet
korú résztvevőkkel a magyar rövid-hosszú magánhangzók minőségének ész
lelését vizsgálta. Markó Alexandra és Bóna Judit posztere az idősek és fiata
lok beszédének intonációs sajátosságait vetette össze kétféle beszédtípusban: 
felolvasásban és spontán beszédben. A poszterszekció azonos ranggal bírt a 
konferencián, a díszvendégek is végignézték az előadásokat.

A konferencia lebonyolítása tudományos és egyéb szempontból is minta
szerű volt. A szervezők gondoskodtak arról, hogy legyen idő az előadások 
után, a kávészünetekben és az esti fogadáson is a szakmai beszélgetésre, il
letve a kapcsolatteremtésre. Mindemellett volt idő arra, hogy megtekintsük a 
Csodák terét (Campo dei Miracoli) a ferde toronnyal, vagy meglátogassuk 
Pisa számtalan múzeumának egyikét.

Bóna Judit

Steve Parker (ed.): Phonological argumentation. Essays on 
evidence and motivation

[Érvelés a fonológiában. Tanulmányok az állítások 
bizonyításáról és indoklásáról]

Equinox, London/Oakville, 2009. 377 oldal

Az Equinox kiadó Advances in Optimality Theory [Előrelépések az opti- 
malitáselméletben] című sorozatát (Ellen Woolford és Armin Mester sorozat
szerkesztésében) 2007-ben indították el John J. McCarthy Hidden Generali
zations: Phonological Opacity in Optimality Theory [Rejtett általánosítások: 
fonológiai átlátszatlanság az optimalitáselméletben] című monográfiájával. 
Az itt ismertetett kötet a sorozat ötödik darabja, amelyet éppen McCarthy (az
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optimalitáselmélet egyik legnagyobb alakja) tiszteletére írtak volt tanítványai. 
A kötet előszavát Elisabeth Selkirk jegyzi, a szerkesztő bevezetőjének része
ként a kötet szerzői meleg szavakkal emlékeznek az ünnepelt tanítványaként, 
illetve kollégájaként eltöltött szép időkre.

A tizenegy fejezet mindegyike a fonológiai érvelésről szól, arról, hogyan 
lehet (sőt kell) bizonyítani vagy indokolni az egyes fonológiai elemzések ér
vényességét az optimalitáselméletben. A kötet két fő részből áll: az első hat 
fejezet általában tárgyalja a bizonyítás és indoklás módozatait, míg az utolsó 
öt fejezet a témába vágó esettanulmányokat tartalmaz.

Andries W. Coetzee „A nyelvtan egyszerre kategorikus és fokozatos” című 
cikkében pszicholingvisztikai kísérletek segítségével támasztja alá a címben 
foglalt állítását, vagyis azt, hogy a kísérleti személyek logatomok jólformált- 
ságáról kategorikus és fokozatos döntéseket egyaránt képesek hozni, a konk
rét feladattól függően. A generatív fonológia korábbi (levezetéses) elméletei 
könnyűszerrel számot tudtak adni a kategorikus ítéletekről, de bajba kerültek 
a fokozatos megoszlást mutatókkal, míg azok az újabb elméletek, amelyek 
szerint az agrammatikusság nem más, mint az előfordulási gyakoriság szélső
ségesen alacsony fokozata, éppen megfordítva. Az optimalitáselmélet viszont 
mindkét viselkedéstípust jól meg tudja ragadni.

Paul de Lacy „Fonológiai bizonyíték” című fejezete azt tárgyalja, hogy mi
féle jelenségek alkalmasak a fonológia generatív, innátista és modularista fel
fogásának (GIMF), illetve az ebben a szellemben fogant elemzéseknek az 
alátámasztására. Arra a következtetésre jut, hogy számos olyan bizonyítéktí
pus, amelyet rendszerint a fonológiai komponens érdeklődési körébe tartozó
nak vélnek, valójában a nyelvtan más moduljainak fennhatósága alá tartozik.

Elliott Moreton „Szelektív fonologizáció és moduláris nyelvelsajátítás” cí
mű cikkében sztochasztikus tanulóalgoritmussal igyekszik megragadni a kü
lönféle fonologizációs hatások egymáshoz viszonyított gyakoriságát. Azt a 
feltevést, hogy a kemény tipológia (milyen nyelvtanok lehetségesek kognitív 
szempontból) az Univerzális Grammatikával, míg a puha tipológia (milyen 
nyelvi jelenségek mennyire gyakoriak a világ nyelveiben) a nyelvi változást 
befolyásoló más tényezőkkel hozható összefüggésbe, túl erősnek találja.

Máire Ni Chiosáin és Jaye Padgett „Kontraszt, összehasonlítási halmazok 
és az észlelési tér” című fejezete a Flemming-féle diszperzióelmélet kereté
ben, rendszerelvű megközelítést alkalmazva érvel az összehasonlítási halma
zok észlelési terének elvszerü korlátozása mellett, amely megoldja a végtelen 
számban generált jelöltek jellegzetesen optimalitáselméleti problémáját. 
A cikk egyébként a szótagkezdeti és szótagzárlati pozícióknak a másodlagos 
palatalizációs kontrasztokra gyakorolt eltérő hatását elemzi az ír nyelvben.

Joe Pater „Morfémaspecifikus fonológia: megszorítások indexálása és 
összeegyeztethetetlenségek feloldása” című cikke szerint a kivételek és más 
morfémaspecifikus (egyes morfémákra korlátozódó) fonológiai jelenségek 
legjobb optimalitáselméleti kezelése az, amely a jelöltségi és hüségességi
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korlátok lexikális indexálása (nem pedig ún. kofonológiák, vagyis a lexikáli
sán meghatározott egyedi korlátrangsorok) segítségével történik. Ez a meg
közelítés meg tudja ragadni a lokalitási hatásokat, a kivételes és a lehetetlen 
mintázatok közötti különbséget, a folyamatok kiváltása és meghiúsítása kö
zötti összefüggést, valamint az ingadozás és a kivételesség közötti különbsé
get egyaránt.

Jennifer L. Smith „Hasonlóság a jövevényszavak honosításában: Megfele
léselmélet és feltételezett forrásnyelvi ábrázolás” című cikke szerint a jöve
vényszavak honosításakor a beszélők felépítik maguknak az adott kölcsönszó 
„feltételezett forrásnyelvi ábrázolását”, amely természetesen nem esik egybe 
az illető szó valóságos forrásnyelvi fonológiai ábrázolásával, bár megfelelési 
relációban áll vele. Ez lehetővé teszi a szerző számára, hogy következetes leí
rást adjon a fonológiai adaptációs folyamatok és a percepciós, illetve a he
lyesírási tényezők közötti kölcsönhatásról.

A kötet második része öt esettanulmányt tartalmaz. John Alderete „Rekur- 
zivitás, megszorítottság és fokozatosság a pamanyung hangsúly-kontinuum- 
ban” című cikkében a hangsúlykiosztást érintő morfológiai hatásokat elemzi 
egyes ausztráliai nyelvekben, és többek között arra a következtetésre jut, 
hogy bizonyos fokozatosan kiértékelendő optimalitáselméleti megszorítások 
használata elkerülhető ugyan, de más efféle megszorításokra továbbra is 
szükség van.

Maria Gouskova és Nancy Hall „A libanoni arab betoldott magánhangzók 
akusztikai természete” című cikkében eszközfonetikai kísérletek segítségével 
kimutatja, hogy jóllehet a szóban forgó nyelv epentetikus és lexikális [i]-jeit 
egyformán szokás átírni, ezek valójában nem ugyanolyanok: az előbbiek 
vagy rövidebbek, mint az utóbbiak, vagy hátrébb képzettek, vagy mindkettő. 
A szerzők arra a megállapításra jutnak, hogy a fonetikai kivitelezés nemcsak 
a fonológiai levezetés kimenetét, a felszíni ábrázolást tudja alapul venni (ahol 
a fenti két magánhangzótípus neutralizációja teljes), hanem a levezetés vala
mely korábbi lépcsőfokát is, amelyen a köztük lévő különbség még „látszik”.

Junko Ito és Armin Mester „A fonológiai szó eleje” című fejezete a nem r- 
ező angol dialektusok r-betoldási folyamatát vizsgálja, és McCarthy egy ko
rábbi elemzésével szemben arra a következtetésre jut, hogy az érintett meg
szorítás nem a fonológiai szavak végére, hanem az elejükre vonatkozik. Bár a 
jelen kötet ünnepeltjének ez a korábbi cikke a szerzők szerint nemcsak a fo
nológiaelmélet klasszikusa, hanem egyben az optimalitáselméleti elemzés 
mintaszerű teljesítménye volt és maradt, ez nem akadályozza meg őket ab
ban, hogy az adott jelenségre jobb, kevésbé intuícióellenes megoldást java
soljanak, mint annak idején a mester.

Ania Lubowitz „Az infixáció mint morfémaelnyelés” című cikkében azt az 
érdekes jelenséget elemzi, hogy (például) a palauiban és az akkádban az 
infixumokra vontakoznak azok a jegy-együttelőfordulási megszorítások, 
amelyek egyébként a szótöveket jellemzik, de a szegmentálisan velük azonos



A magyar és a nemzetközi tudományos élet eseményei 171

prefixumokra már nem. Ezt azzal magyarázza a szerző, hogy az infixumokat 
a tő strukturálisan integrálja („elnyeli”), míg a prefixumokat nem.

Végül Sam Rosenthall „Magánhangzó-hosszúság az arab igetövekben” cí
mű cikkében az optimalitáselméleti elemzéseknek arra az alapvonására építi a 
mondandóját, amely szerint a fonológiai leírás az áthágható és rangsorolt 
korlátok közötti kölcsönhatáson alapul. Azoknak az arab igei gyököknek, 
amelyeknek egyik gyökmássalhangzója siklóhang, igen bonyolult, magán
hangzó-összeolvadással, pótlónyúlással és egyéb folyamatokkal megtűzdelt 
morfofonológiájuk van, amely azonban optimalitáselméleti keretben mégis 
könnyűszerrel megérthető.

Összegezve: amint a fenti futólagos tartalomismertetések is jelzik, ez a 
kötet bizony távolról sem könnyű nyári strandolvasmány, mégis fontos, ta
nulságos és még élvezetes is; elsősorban persze azoknak az olvasóknak való, 
akik járatosak az optimalitáselmélet alapmüveiben és mai szakirodaimában 
egyaránt -  de az effélékben járatlan, ám fonológiaelméleti érdeklődésű olva
só is bizonyára talál benne olyan cikket, amelyben örömét lelheti.

Siptúr Péter

Németh Géza -  Olaszy Gábor (szerk.): A magyar beszéd. 
Beszédkutatás, beszédtechnológia, beszédinformációs 

rendszerek
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010. 706 oldal

A tankönyvnek, szakkönyvnek és kézikönyvnek is használható összefogla
ló mű 18 szerző munkájának az eredménye, akik a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszékéhez 
kapcsolódó oktatók, kutatók. A beszéd bonyolult jelenség, noha ezt nem ér
zékeljük, hiszen mindannyian tudunk beszélni. Ebbe a bonyolult világba ka
lauzolja az olvasót a szerzőgárda. A mű nemcsak hiánypótló, hanem élveze
tes olvasmány lehet mindenkinek, akit érdekel általánosságban a beszéddel, 
továbbá annak gépi feldolgozásával kapcsolatos bármely momentum elvi és 
alkalmazási vonatkozása. Az igényes tudományos ismeretközlésnek köszön
hetően a könyv olvasmányos és tanulható. A könyv célközönsége nemcsak az 
informatikusokat képező oktatási intézmények köre, hanem a bölcsészektől a 
mérnökökig terjedő széles tábor, sőt középiskolai tanárok is felhasználhatnak 
adatokat belőle munkájuk során.

A könyv szerkesztői egy honlapot is készítettek a könyv kiegészítéseként. 
Itt oktatáshoz és kutatáshoz használható adatokat, adatbázisokat és progra
mokat találhat meg az érdeklődő, amelyeket nyomdai műfajban nem lehet 
közölni. A honlap címe: http://magyarbeszed.tmit.bme.hu.

http://magyarbeszed.tmit.bme.hu
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„A nyelv mint eszköz a legbonyolultabb gépezet. Ezt a gépezetet működé
sében tanulmányozni, alkatrészeire bontani, e részek szerepét, egymásba il
leszkedésük módjait vizsgálni, titkait megfejteni, maga is, bonyolultságában 
olykor fárasztónak tetsző, de a belemélyülő számára végtelenül érdekes, és 
soha véget nem érő tanulmány.” Bárczi Géza ezen, 1963-ban írt soraival érzé
keltetik az előszóban a szerkesztők napjaink azon infokommunikációs valósá
gát, amelyben a kultúrahordozó beszéd a technológiák által az élet minden te
rületén szélesen hasznosítható kommunikációs eszközzé válik. Az emberi be
szédkommunikáció évezredek alatt kialakult formáinak alkalmazása egyre 
szükségszerűbbé válik a gépek és az ember közötti információcsere helyzetei
ben a mindennapi életbe bevonuló sokfunkciós eszközök és szolgáltatások ha
tékonyságának növeléséhez. A könyv négy nagy blokk köré fűzi fejezeteit: 
Ember, nyelv, beszéd; A beszéd szerkezeti elemzése; Beszédtechnológia és Be
szédtechnológiái alkalmazások. A beszédtechnológia interdiszciplináris jelle
gét jól mutatják az olyan fejezetcímek, mint A beszéd és az információs társa
dalom, A beszéd komplex szerkezete, Fiziológiai alapok, A beszédképzés fo 
lyamata, A beszéd és az írás, A beszéd szegmentális szerkezete, Beszédadaptá
ció, Beszédszintézis, A beszéd gépi észlelése és felismerése, A beszéd számító
gépes feldolgozása, Automatikus szövegfelolvasás. Az alapismeretek fejezete
in túl az egyes témakörök tartalmazzák az ismeretek megértéséhez és alkalma
zásához szükséges fiziológiai, fonetikai, fizikai, matematikai, statisztikai, 
technikai segédismereteket és magyarázatokat mesteri és olvasmányos tömör
séggel, valamint a szükséges utalásokkal a további kitekintéshez.

A könyv szerkezete arányos: 206 oldalon mutatja be a beszéddel kapcsola
tos alapismereteket a magyar beszédre vonatkozóan, 316 oldal foglakozik a 
beszédtechnológia tudományos és mérnöki ismereteivel, további 173 oldalon 
pedig már működő beszédtechnológiái alkalmazásokat mutat be. Kiemelném 
az Adatbázisok a beszédtechnológia szolgálatában című fejezetet, amelyből 
megtudhatjuk, hogy a modern beszédkutatás mennyire igényli már a speciális 
belső szerkezetű szöveges és beszédadatbázisokat. Erről a kérdésről szak- 
könyv eddig nem jelent meg, nem olvashattunk ilyen rendszerezésben arról, 
hogy mire jók a tanító adatbázisok, milyen adattárak kellenek a beszédszinté
zishez és arról, hogy a jövőben az adatbázisok készítése válik a tudományos 
élet egyik fő irányává a beszédkutatásban. Tekintélyes, 31 oldalas irodalom- 
jegyzék segíti az olvasót az egyes témakörökkel kapcsolatos szélesebb kite
kintéshez. A könyvhöz tartozó függelék egyrészt statisztikákat ad közre a 
magyar hangkapcsolatokról, másrészt bemutatja a koartikuláció hatását CVC 
kapcsolatok spektrumképein keresztül.

Medve Anna 
programtervező matematikus
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BESZÉDKUTATÁS 2011 konferencia 
Spontán beszéd: elemzések, adatbázisok, alkalmazások

A konferencia időpontja: 2011. október 27-28.
Helyszín: MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest VI., Benczúr u. 33.

A konferencia fő témája a spontán beszéd, az előadásokat elsősorban az 
alábbi témakörökben várjuk:

-  fonológiai folyamatok érvényesülése a spontán beszédben;
-  spontánbeszéd-műfajok;
-  a spontán és nem spontán beszéd összevető elemzése;
-  a hangkörnyezet hatása a fonémarealizációra;
-  akusztikum és percepció;
-  prozódia a spontán beszédben;
-  a spontán beszéd temporalis sajátosságai;
-  a beszélőváltás sajátosságai;
-  megakadásjelenségek a spontán beszédben;
-  beszédzavarok, patológiás beszéd;
-  a spontán beszéd a nyelvfejlődésben;
-  idősek spontán beszéde;
-  adatbázisok fejlesztése: célok, eredmények;
-  a spontán beszéd alkalmazásai: kriminalisztikai felhasználás, beszédtech

nológia. beszélőfelismerés;
-  további vonatkozások.

Jelentkezési határidő előadás bejelentésére: 2011. május 31. 
Jelentkezni lehet: Horváth Viktória, 

e-mail: horviki@nytud.hu
vagy postán: MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály,

1068 Budapest. Benczúr u. 33.
Telefon: (1) 321 4830/172.

Kérjük, hogy a jelentkezés tartalmazza az alábbi adatokat: 
az előadó neve, munkahelye, címe, e-mail címe és telefonszáma; 
az előadás címe és preferált típusa (szóbeli vagy poszter); 
az előadás 15-20 soros absztraktja.
Az előadás elfogadásáról a szakmai lektorok véleménye alapján 2011. jú

nius 30-ig küldünk értesítést.

A konferencia részvételi díja: 3000 Ft, PhD-hallgatóknak: 1500 Ft.

mailto:horviki@nytud.hu



