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MEGEMLÉKEZÉSEK

Vértes O. András 
(1911-1997)

Az elmúlt években a fonetika több meghatározó, nagy személyisége -  akik 
nekünk kortársaink voltak -  távozott el. Meghalt Gunnar Fant, Peter Ladefo- 
ged, Victoria Fromkin, Gösta Bruce és néhány hónapja Ilse Lehiste. Munká
jukat azonban örökül hagyták nekünk, és az már csak rajtunk múlik, hogy 
miként értékesítjük mindazt, amit tőlük tanulhattunk. Olvassuk, amiket írtak, 
elgondolkodunk az eredményeikről, a megállapításaikról, és igyekszünk 
mindezt továbbadni a következő generációknak.

A fiatalabbaknak azonban ezek a szerzők „csupán" nevek, s egyre kevésbé 
fog hozzájuk arc vagy személyes emlék kapcsolódni. Az embert és a szak
embert a név mögött nekünk kell fenntartanunk, akik még láthattuk, hallhat
tuk őket, beszélhettünk velük.

A magyar fonetika egyik legnagyobb alakja, sokak tanítómestere. Vértes 
O. András 100 évvel ezelőtt született. Már akkor a hetvenes éveiben járt, 
amikor a ma fiatal fonetikus generációja éppencsak megszületett. Hagyatékát, 
gondolatait, kutatói etikáját azonban nem feledtetheti az idő. Azt remélem, 
hogy mindig lesznek, akik értékelik és felhasználják mindazt, amit örökül 
hagyott ránk.

A 80. születésnapjára készült kötetben -  Studia in honorem Andreáé O. 
Vértes (Magyar Fonetikai Füzetek 23., 1991) -  Fónagy Iván és B. Lőrinczy 
Éva köszöntik, „töretlen munkakedvel és alkotóerőt” kívánva „valamennyi
ünk hasznára”. 1997-ben az MTA Nyelvtudományi Intézetének Fonetikai 
Osztálya egynapos konferenciát szervezett Vértes O. András tiszteletére a 
Magyar Tudományos Akadémián. A tiszteletére tartott esemény azonban már 
csak az emlékének szólhatott.

Egy centenáriumi évfordulón sok kérdés merül fel az utódokban. Olyanok 
is, amelyekre már nem kaphatunk választ, mert valamiért nem tettük fel őket 
időben. Vértes O. András életrajzát 66 éves korában rögzítették hangszalagra
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a Fonetikai Osztályon. Ez a felvétel a következő szavakkal zárul: „Intézeti 
éveim alatt folytattam azt a fonetikai és nyelvlélektani kutatómunkát, amit 
még a főiskolán [ti. Gyógypedagógiai Főiskola] elkezdtem. Most is, ma is ez 
a két tárgykör érdekel a legjobban.”

Ma azt kérdezném tőle, hogy milyen összefüggéseit látja a beszéd kutatá
sának és a nyelvlélektannak, amit ma pszicholingvisztikának nevezünk. Tö
redékválaszokat Vértes O. András munkássága, megjelent tanulmányai ad
nak. A pszichoszomatikus betegségeknek a tükröződését a nyelvben, a nyelv- 
használatban több cikkében is taglalja. Foglalkozik a beszédhigiéné kérdései
vel, vizsgálja a személyiségfejlődést akadályozó tényezők, illetve nyelvhasz
nálati megnyilatkozásaik kapcsolatát. Az ember érzelmi világának és a be
széd hangzásának számos összefüggését tárta fel és igazolta, történeti távla
tokban is. Az elsők között vizsgálta az anyanyelv fejlődését, a gyermeknyelv 
számos sajátosságát. Több évszázados orvosi receptek és „orvosságos föl- 
jegyzések” nyelvi jellemzőit elemezte. Egyik önálló könyve a magyar hang
stilisztikáról szól. Ezek a témakörök a mai napig relevánsak, és érdemes to
vább kutatni őket.

1984-ben a Kempelen Farkas emlékezetére rendezett konferencia zárósza
vában Vértes O. András -  többek között -  a következőket mondta.

-  „Kívánatos, hogy a magyar irodalom nyomtatott lapjait automatikusan 
meg lehessen szólaltatni. Mit jelentene ez a világtalanoknak!”

Jelentem, a magyar fonetika teljesítette ezt a kötelességét. A mesterséges 
beszéd előállításának problémáját megoldották, ma már a finomításokon dol
goznak, és létezik olyan rendszer, amellyel a vakok meghallgathatják a leír
takat.

-  „Már most is megvalósítható a fonémahallás módszeres fejlesztése az is
koláskor előtti időszakban, hiszen ez csökkentheti a beszédhibák számát.”

Jelentem, e területen is sokat tettünk. A gyermekek beszédészlelésének 
vizsgálatára sztenderdizált diagnosztika áll rendelkezésre, és különféle terá
piás anyagokhoz juthat a szakember és a szülő, hogy segítsen a gyermeken, 
ha szükségeltetik.

-  „A pedagógusképzés során ellenőrizni kellene a jelöltek hangképzését, és 
helyet kell szorítani az egészséges hangképzés oktatásának.”

Jelentem, hogy ez ügyben is előbbre léptünk. Az országban ma már több 
egyetemen oktatják az általunk kidolgozott Nyelv- és beszédfejlesztő tanári 
mesterszakon az ezzel foglalkozó kurzusokat.

-  „Ne csak szavakkal, hanem tettekkel is adózzunk Kempelen Farkas em
lékének!”

Kempelen Farkas gondolatait idézzük, munkásságát oktatjuk, beszélőgé
pének mását megépítették.

Vértes O. András elégedett lehet velünk. Talán büszke is lehet ránk. Az 
utódok pedig azzal köszönik meg elődeik tanításait és eredményeit, hogy 
folytatják a munkát, a fonetikusok töretlen odaadással a beszéd kutatását.
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Gósy Mária

Ilse Lehiste 
(1922-2010)

Búcsúzunk az egyik legkiemelkedőbb nyelvésztől, fonetikustól, Ilse Lehis- 
tétől, aki 88 éves korában, 2010. december 25-én hunyt el Ohioban.

1922. január 31-én született Észtország fővárosában, hivatalnok családban. 
Tanulmányait hazájában kezdte meg, és az érettségi megszerzése után egy 
évig a tallinni konzervatórium zongora szakára járt. 1942-ben felvételt nyert 
a Tartui Egyetem Bölcsészettudományi Karára.

1944-ben a hazáját megszálló szovjet csapatok elől Németországba mene
kült, ahol menekülttáborban töltötte mindenapjait. Beiratkozott a Lipcsei 
Egyetemre, ahonnan a Hamburgi Egyetemre jelentkezett át, és itt szerezte 
meg a diplomáját is. Posztgraduális tanulmányait is a kikötővárosban folytat
ta, amelynek során a sokoldalú viktoriánus tervező, művész és író, William 
Morris munkásságával foglalkozott: a műveiben előforduló skandináv iro
dalmi motívumokat elemezte. 1948-ban védte meg filológiai doktori érteke
zését a Hamburgi Egyetemen.

A következő évben emigrált az Amerikai Egyesült Államokba, ahol szin
tén a tanulás, a szakmai fejlődés állt életének középpontjában. Itt kötelezte el 
magát teljesen a nyelvészetnek. 1959-ben védte meg második doktori érteke
zését a Michigani Egyetemen. Miután megszerezte doktori fokozatát nyelvé
szetből, a Communication Sciences Laboratory-nál (’Kommunikációs Tudo
mányok Laboratóriuma’) kezdett el dolgozni, ahol négy évet töltött el tudo
mányos munkatársként. Ekkor már fő kutatási területe az akusztikai fonetika 
volt, de emellett a nyelvészet más területein is folytatott vizsgálatokat. Érdek



178 Megemlékezések

lődési körébe tartozott a prozódia, a nyelvi kontaktusok, az észt nyelv, a fo
netika és a fonológia határterületei, a „szerbhorvát” hangsúlyviszonyai.

1963-ban csatlakozott a columbusi The Ohio State University (OSU, ’Ohio 
Állami Egyetem’) nyelvészeti karához. Először a Szláv Tanszéken dolgozott 
két évig, majd 43 éves korában az a megtiszteltetés érte, hogy megválasztot
ták a Nyelvészeti Tanszék első tanszékvezetőjének. Itt hosszú és kiemelkedő 
karriert futott be, a nyelvészet professzora lett. 1987-től professor emeritus- 
ként folytatta munkáját az egyetemen. Kétszer is elnyerte a nagy presztízsű 
Guggenheim-ösztöndíjat (1969, 1975). Izgalmas előadásokat tartott számta
lan külföldi egyetemen és konferencián. Nyolc évvel ezelőtt, 80 évesen részt 
vett a barcelonai Nemzetközi Fonetikai Kongresszuson (ICPhS).

Nemcsak nyelvész és fonetikus volt, hanem nagy erőfeszítéseket tett azért, 
hogy az észt és a nyugati nyelvészek között fellendüljön a kommunikáció, 
meginduljon az együttműködés. Ezen erőfeszítéseit jól példázza a 11. Nem
zetközi Fonetikai Kongresszus, amely az ő kezdeményezésére Tallinnban ke
rült megrendezésre 1987-ben. Lehiste a modern kori polihisztor jó példája: 
nyelvész, irodalmár, költő és zenész volt egy személyben. 1989-ben jelentette 
meg észt nyelven írt verseit, a kötet címe Noorest peast kirjutatud laulud 
(’Dalokat írt egy fiatal szív’). Elemezte az észt irodalmat, és számtalan köz
leménye, áttekintő munkája jelent meg az amerikai World Literature Today 
című folyóiratban. Az utolsó évtizedekben együttműködött a Tartui Egyetem 
Észt és Általános Nyelvészeti Intézetével a Finno-Ugric Prosody Projectben 
(’A finnugor prozódia kutatása’). A kutatócsoport célja azon finnugor nyel
vek prozódiájának elemzése volt, amelyekről sokkal kevesebb ismeretünk 
van, mint a finnről, az észtről és a magyarról.

Lehiste hatalmas életművet hagyott hátra, húsz könyvnek volt a szerzője 
vagy társszerzője, kétszáz tanulmányt és közel száz recenziót írt. 1970-ben 
jelent meg összefoglaló munkája a beszéd szupraszegmentális hangszerkeze
téről Suprasegmentals címmel. Művében összegezte a szupraszegmentumok 
fonetikai természetével kapcsolatos kutatási eredményeit, és értékelte a té
mával kapcsolatos nyelvészeti evidenciákat. Nagy hangsúlyt fektetett köny
vében a szupraszegmentumok produkciós és percepciós sajátosságaira.

Ilse Lehiste részt vett az 1989-ben Budapesten rendezett Speech Research 
konferencián. A vele való személyes találkozás inspiráló volt a magyar fone
tikusoknak. Előadásának címe A költői ritmus kísérleti vizsgálata volt.

Tudományos munkásságának fontosságát számos szakmai szervezet elis
merte szerte a világon. Lehiste díszdoktori címet kapott az angliai Essexi 
Egyetemtől (1977), a svédországi Lundi Egyetemtől, az észtországi Tartui 
Egyetemtől (1989) és az amerikai Ohioi Állami Egyetemtől (1999). 1980-ban 
az a megtiszteltetés érte, hogy ő tölthette be az Amerikai Nyelvtudományi 
Társaság elnöki tisztét. 1990-ben tagjai közé választotta az Amerikai Művé
szeti és Tudományos Akadémia, 1998-től pedig a Finn Tudományos Akadé
mia és 2008-tól az Észt Tudományos Akadémia külső tagja is volt.
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Ilse Lehiste néhány műve:
Some acoustic characteristics o f dysarthric speech. S. Karger, Basel, 1965.
Consonant quantity and phonological units in Estonian. Indiana Univer

sity, Bloomington, 1966.
Readings in acoustic phonetics. MIT Press, Cambridge, 1967.
Suprasegmentais. MIT Press, Cambridge, 1970.
Influence of fundamental frequency pattern on the perception of duration. 

Journal o f Phonetics 4. 1976, 113-117.
Sentence boundaries and paragraph boundaries -  perceptual evidence. In 

Clyne, Paul R. -  Hanks, William F. - Hofbauer, Carol R. (eds.): The ele
ments: A parasession on linguistic units and levels. Chicago Linguistics So
ciety, Chicago, 1979,99-109.

Principles and methods for historical linguistics. MIT Press, Cambridge, 
1982.

Word and sentence prosody in Serbocroatian. MIT Press, Cambridge, 
1986.

Lectures on language contact. MIT Press, Cambridge, 1988.

Váradi Viola

Peter Ladefoged 
(1925-2006)

Egyike a huszadik század legjelentősebb fonetikusainak. 1925-ben szüle
tett az angliai Suttonben. Egyetemi tanulmányait Edinburghben végezte, 
1951-ben szerzett diplomát, PhD fokozatot pedig 1959-ben; disszertációjának 
címe The nature o f  vowel quality. A diploma megszerzése után az edinburghi 
egyetemen tanított, majd a hatvanas években Amerikába költözött és a Los 
Angeles-i Egyetem (UCLA) fonetikaprofesszora lett. Az egyetem fonetikai
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laboratóriumát vezette 1991-es nyugdíjba vonulásáig. A fonetikai laboratóri
um ez idő alatt a világ legjelentősebb nyelvészeti kutatóintézetévé vált. 
Nyugdíjba vonulása után is aktív maradt, szakmai konzultációt nyújtott, és 
élete végéig kutatott, publikált. 'j

Két évig Nigériában tanított, ekkor kezdte az évtizedeken át tartó kísérleti 
fonetikai terepmunkát, amelynek során számos afrikai veszélyeztetett nyelvet 
tanulmányozott. Hatvanegy (!) nyelv hangjairól, szavainak ejtéséről készített 
palato- és labiogramokat, fognyomatokat, spektrogramokat, hangfelvételeket. 
Egyik legjelentősebb célja volt az emberi nyelvekben előforduló, emberi 
nyelven képezhető hangok megkülönböztetése, összegyűjtése és pontos jel
lemzése. Ladefoged vezetésével hozták létre az UCLA fonetikusai és fonoló- 
gusai az UPSID (UCLA Phonological Segment Inventory Database) adatbá
zist a fonológiai univerzálék, egyetemes nyelvi sajátosságok kutatására. Az 
adatbázis több mint négyszáz nyelv hangjainak képzési és akusztikai 
sajátosságait tartalmazza.

Emellett kutatási területei közé tartozott a beszédtechnológia, különösen a 
beszédszintézis; valamint számos alkalommal kérték szakértői véleményét 
törvényszéki beszélőazonosításnál. Érdekes tény, hogy a George Cukor által 
rendezett My fair lady című musical forgatásakor Ladefoged szakértői segít
ségét vették igénybe. O tanította meg a fonetikaprofesszort alakító színész
nek, Rex Harrisonnak, hogyan viselkedjen hitelesen, valamint a filmen látha
tó fonetikai átiratokat is ő készítette. (A film George Bemard Shaw Pygmali
on című színműve alapján készült, az író Higgins professzor alakját Henry 
Sweet angol fonetikusról mintázta).

Tíz könyv és több mint 140 cikk szerzője. Tankönyve, az A course in 
phonetics, máig az egyik legnépszerűbb angol nyelvű nyelvészeti tankönyv. 
Folyamatosan dolgozott, titka állítólag az volt, hogy mindennap írt ötszáz 
szót -  néha többet, de ennél kevesebbet soha.

Nemcsak kiváló kutató, hanem nagyszerű tanár is volt. Nagyon hatékony 
munkacsoportot hozott létre, tanítványai nagy szeretettel emlegetik empátiá
ját, lelkiismeretességét, kiváló pedagógiai érzékét. Közülük kerültek ki olyan 
nagy nyelvészek, mint például John Ohala vagy lan Maddieson.

Több nyelvészeti társaság tagja volt (pl. International Phonetic Associa
tion), rengeteg külföldi egyetemre hívták meg vendégelőadóként, tanári és 
kutatói munkáját számos díjjal méltatták.

Honlapja (http://www.linguistics.ucla.edu/people/ladefoged/) még öt évvel 
halála után is elérhető -  innen letölthető néhány publikációja, olvasható La
defoged személyes hangvételű önéletrajza. A honlapról elérhető a Ladefo- 
ged-emlékoldal, ahol tanítványai, barátai, tisztelői emlékeznek a nagy foneti
kusra -  megható, érdekes, humoros történeteken kívül a honlapon a terep
munkákon készült lenyűgöző fényképek is láthatóak.

http://www.linguistics.ucla.edu/people/ladefoged/
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Válogatás Ladefoged publikációiból:
A phonetic study o f west African languages. Cambridge University Press, 

Cambridge, 1964.
A course o f phonetics. Harcourt Brace, Orlando, 1975.
Three areas o f experimentel phonetics. Oxford University Press, London, 

1967.
Preliminaries to linguistic phonetics. University of Chicago Press, Chi

cago, 1971.
Articulatory parameters. Language and Speech 23. 1980, 25-30.
Linguistic phonetic description of clicks. Language 60. 1984, 1-20. Társ

szerző: Anthony Traill.
Some reflections on the IPA. Journal o f  Phonetics 18. 1990, 335-346.
The sounds of the world’s languages. Blackwells, Oxford, 1996. Társ

szerző: Ian Maddieson.
Phonetics data analysis: an introduction to instrumental phonetics field

work. Blackwells, Oxford, 2001.

Bata Sarolta

Gösta Bruce 
(1947-2010)

Gösta Bruce, a Lundi Egyetem (Svédország) fonetika professzora rövid 
kórházi ápolás után, 2010. június 15-én elhunyt. Hatvanhárom éves volt. Hát
rahagyott szerettei: hitvese, Barbro, valamint gyermekei, Sara (és férje, 
Valtteri), Dániel és Niklas.

Gösta Svédország déli részén, Helsingborgban született és nőtt fel; egye
temi tanulmányait a Lundi Egyetemen végezte, Helsingborgtól 60 kilométer
re. Orosz szakon szerzett diplomája után fonetikát tanult a Lundi Egyetem
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bölcsészettudományi karának azon tanszékén, melyen még Bertil Malmberg 
és Kerstin Hadding fejlesztette a fonetikát kísérleti tudománnyá. Hadding 
utódjának, Éva Gardingnak az irányítása mellett Gösta Bruce kifejlesztette a 
lundi intonációs modellt. Új alapokra helyezte a svéd szóhangsúly kutatását 
azzal, hogy mind a szintaktikai pozíciót, mind a pragmatikai funkciót (fó
kusz) tekintetbe vette. Disszertációja (1977) úttörő munka volt Swedish Word 
Accents in Sentence Perspective ( ‘A svéd szóhangsúly a mondat perspektívá
jából’) címmel. Ebben lefektette azokat az elméleti alapokat, amelyek révén 
az intonációs jelenségeket hierarchikus prozódiai rendszerben lehet elemezni. 
Ezeket az alapvető elveket, tehát az intonációs szerkezetek összefüggéseit a 
szintaxissal és a pragmatikával azóta világszerte számos kutató vette át és fej
lesztette tovább.

Az 1984-es Bell laboratóriumi kutatói állása és a Stockholmi Egyetemi 
1985-86-os vendégprofesszori munkája után, 1986-ban kinevezték a Lundi 
Egyetem fonetikai tanszékének élére. Gösta Bruce 1997-es, 50. születésnap
jára készült köszöntő kötet (Horne 2000) szerzőinek névsora is jól példázza, 
hogy munkássága nemcsak a fonetikusokra, hanem az általános nyelvészetre 
és a beszédtechnológiára is nagy hatást gyakorolt.

Noha Gösta Bruce modellje a szenterd középsvéd nyelvváltozatra épült, 
saját nyelvjárása, a dél-scaniai helsingborgi nyelvváltozat ettől jelentősen kü
lönbözött. Ez a nyelvváltozat nagyon érdekelte, csakúgy, mint korábban Éva 
Gárdingot (1977) és Ernst Meyert (1937-1954). Gösta Bruce az ő nyomdoka
ikba lépett, és prozódiamodellezésével továbbfejlesztette a dialektológiai 
vizsgálatokat. Rendkívüli módon hatott rá a svéd szóhangsúly különös nyelvi 
sajátossága. Annak ellenére ugyanis, hogy a kétféle szóhangsúly fonetikai 
realizációja eltér az egyes nyelvjárásokban, a hangsúlyos szótag időzítése ál
landó marad. Gösta rendkívül pontosan észlelte a tonális variációkat és az 
időzítési mintákat. Az elmúlt években munkásságában különböző kutatási 
támogatások keretében -  mint a SweDia 2000 és a SIMULEKT -  a svéd dia
lektusok prozódiájának szisztematikus leírására összpontosított. Röviddel idő 
előtti halálát megelőzően adta közre a svéd nyelvjárásokról felhalmozott te
kintélyes mennyiségű tudását a Vár fonetiska geografi (‘Fonetikai geográfi
ánk’) című könyvében (Bruce 2010).

Göstának az időzítési különbségek iránti érzékenysége számos új tanul
mányt eredményezett a svéd ritmusszerkezet kutatásában is. A hangsúlytalan 
szótagok temporális különbségeinek innovatív, kísérleti elemzésével igazolta, 
hogy miként jönnek létre posztlexikálisan a ritmikai váltakozások a nem 
hangsúlyos szótagok láncolatában (Bruce 1987).

Gösta Bruce nemcsak kreatív kutató volt, hanem elhivatott és mélyen tisz
telt tanár is. Mindig nagyra becsülték a prozódiáról, a svéd nyelvjárási válto
zatokról és a világ nyelveinek hangváltozásairól tartott óráit. Korai halála 
előtt népszerű tankönyvének, a Swedish prosody-nzk ('Svéd prozódia’, 1998) 
átdolgozását és korszerűsítését tervezte. Rendszeresen oktatott mind a nem



Megemlékezések 183

zeti, mind a nemzetközi doktori képzésben. Odaadó tanár és témavezető volt. 
Munkássága során 13 doktori disszertációnak volt témavezetője. Gondosko
dott tanítványairól; bölcs szavaival és empatikus attitűdjével folyamatosan 
inspirálta, bátorította őket. Jó humora volt, ez gyakran jutott kifejezésre pél
dául abban, hogy spontán volt képes utánozni bármely svéd nyelvjárást, az 
orosz intonációt, sőt az afrikai csettintő hangokat is. Mindez kreatív elméjé
nek terméke volt.

Minden kutatói és tanári kötelezettsége ellenére Gösta Bruce fontos szere
pet töltött be a Lundi Egyetem vezetésében is. Professzorsága alatt vezette a 
Nyelvészeti és Fonetikai Tanszéket, a bölcsészettudományi kar dékánhelyet- 
tese és a nyelvészeti akkreditációs bizottság tagja volt. Legutóbb a Nyelvé
szeti és Irodalmi Központ kutatási bizottságának is tagja lett. Munkálkodott a 
Svéd és Norvég Kutatási Tanács szakértőjeként, valamint a Phonetica folyó
irat szerkesztőbizottsági tagjaként. Mindemellett számos tudós társaság mun
kájában vett részt, mint például a Svéd Királyi Irodalmi, Történelmi és Ókor- 
tudományok Akadémiája.

2007-ben a Nemzetközi Fonetikai Társaság (IPA) elnökévé választották. 
Ebben a funkcióban Gösta lehetőséget látott arra, hogy felvesse a fonetika jö 
vőjével kapcsolatos alapvető kérdéseket, beleértve a prozódiakutatásnak egy 
tágabb, interdiszciplináris perspektívába helyezését. Úgy vélte, a fonetikának 
központi szerepe kell, hogy legyen a beszéd különböző folyamatainak megér
tésében. Korai halála miatt azonban terveinek nagy része tragikusan a terve
zés fázisában maradt.

Gösta Bruce munkásságának emlékére az IPA emlékalapítványt hozott lét
re, ezt Gösta családja javasolta még a temetéskor. Azóta az IPA Tanácsa az 
alapítványt folyamatossá tette. A Gösta Bruce Emlékalapítvány (Gösta Bruce 
Memorial Fund) szándéka az, hogy pályázati támogatással segítse a fonetika 
és a beszédtudományok doktoranduszainak részvételét a nemzetközi foneti
kai kongresszuson (ICPhS). így lehetőséget kapnak, hogy találkozhassanak 
más beszédkutatókkal, illetve bemutathassák saját kutatási eredményeiket a 
nemzetközi színtéren. Semmi sem lehetne megfelelőbb Gösta Bruce tudomá
nyos és oktatói mivoltának megőrzésére, mint a fonetikai ismeretek fejlődé
sének életben tartása.
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Gunnar Fant 
(1919-2009)

A beszéd akusztikai fonetikai és percepciós vizsgálata igen jelentős ered
ményekkel gyarapodott az elmúlt évszázad folyamán. Ezek elérése azonban 
nem lett volna lehetséges a terület fokozott interdiszciplináris jellege nélkül. 
A beszédet együtt és külön-külön is kutatatták (és kutatják) nyelvészek, mér
nökök, orvosok, logopédusok stb. A mérnöktudományok felől érkező Gunnar 
Fant, a híres svéd fonetikus munkássága is jó példa a tudományterületek kö
zötti együttműködésre.

Carl Gunnar Michael Fant 1919. október 8-án született Nyköpingben, 
Svédországban, Stockholmtól délre. A Királyi Technológiai Intézetben, a Te- 
legráfia és Távbeszélés Tanszéken (Department of Telegraphy and Telepho-
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ny of the Royal Institute of Technology) diplomázott 1945 májusában. Dip
lomamunkájában a beszéddel foglalkozott, a beszéd érthetőségének és a rend- 
szerátvitel-szélesség csökkentésének elméleti lehetőségeit elemezte.

1945 és 1949 között az Ericcson Telefontársaság akusztikai laboratóriumá
ban dolgozott. Itt egy beszédelemző berendezés megtervezése volt a feladata, 
továbbá tanulmányozta a svéd beszédhangok idő-frekvencia-intenzitás elosz
lásait. Emellett 1947 és 1949 között a részt vett a KTI Telegráfia és Távbe
szélés Tanszékének munkájában is. 1949 és 1951 között az USA-ban, az MIT 
Akusztikai Laboratóriumában és a Fizikai Tanszéken dolgozott. A Harvard 
Egyetemen ismerkedett meg Roman Jakobsonnal és Morris Haliéval; közös 
munkájuk eredménye 1952-ben Preliminaries to speech analysis. The dis
tinctive features and their correlates címmel jelent meg.

O maga úttörő időszaknak nevezi azokat az éveket, amikor a nyelvészet, a 
pszichoakusztika, az információelmélet és a beszédkutatás egyéb területei 
együtt kezdtek munkálkodni. Gunnar Fant már akkor érdeklődést mutatott a 
beszédprodukciós elméletek iránt, amikor kutatásainak eredményeit össze
gezte az Acoustic theory o f speech production (with calculations based on X- 
ray studies o f Russian articulations) (1960) című kötetében. Nevéhez fűződik 
még a formons fogalmának bevezetése és meghatározása is: ’the spectral 
peaks of the sound spectrum are called formants’ (1960).

1951-től visszatért Svédországba, ahol megalapította a Royal Institute of 
Technology Beszédátviteli Laboratóriumát, és annak vezetője lett. Gunnar 
Fant volt a híres ÖVE beszédszintetizátor-család egyik fejlesztője, az első, az 
OVE-I szintetizátorral közel természetes beszédhangokat és rövid mondato
kat lehetett létrehozni (1953). O maga írja, hogy a nevet egy rádióinterjú so
rán találta ki; ezt később úgy értelmezték, hogy „Orator Verbális Electricus”. 
A magyar Mártony János volt a társa az OVE-II kifejlesztésében; ezzel a 
rendszerrel már folyamatos beszéd létrehozása is lehetségessé vált (1961). 
1958-ban a tudomány doktora lett; dolgozatában a beszéd fizikai lényegének, 
illetve a beszédhangok létrehozását és akusztikai jellemzőit tárgyalta.

1966 és 1987 között a Beszédkommunikációs és Zenei Akusztikai Tanszék 
(a Royal Institute of Technologyn belül) vezetője volt; 1987 után haláláig 
mint professzor emeritus dolgozott ugyanott.

Az elmúlt évtizedekben Gunnar Fant a beszédtudomány legkülönfélébb te
rületein végzett kutatásokat, a beszédprodukción és a beszédszintézisen kívül 
például a beszédészlelés hallási modellezésén, az emberi hang klinikai célza
tú kutatásán, illetve az ember-számítógép kapcsolat interaktív információs 
rendszerein dolgozott. Élete utolsó évtizedében Gunnar Fant elsősorban a 
prozódia kutatásával foglalkozott, valamint a zöngehang-forrást tanulmá
nyozta a beszédprodukciós modellen belül. Érdekesség, hogy Fant és kollégái 
a prozódiai kutatási eredményeiket nemcsak a természetes beszéd alapú szin
tetizáló rendszerekben, hanem az ún. formánsalapú szintézisben is tesztelték.
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Gunnar Fant munkásságát és tudományos eredményeit számos svéd, illetve 
nemzetközi díjjal tüntették ki. így például 1969-ben megkapta a Svéd Akadé
mia mérnöki tudományok aranyérmét, az Amerikai Akusztikai Társaság be
szédkommunikációs ezüstérmét (1980), az Európai Beszédkommunikációs 
Társaság aranyérmét (1989), illetve a Svéd Akadémia mérnöki tudományok 
aranyérmét (1998). 2004-ben Kenneth Stevens-szel együtt neki ítélték az 
IEEE James L. Flanagan díját (Speech and Audio Processing Award).

Fant professzor több mint 200 tudományos könyvet és tanulmányt publi
kált, ezek közül 50 az elmúlt 10 évben jelent meg. Utolsó könyve Speech 
acoustics and phonetics. Selected writings címmel 2004-ben látott napvilá
got. Gondolatait és eredményeit szerte a világon idézik. Gunnar Fant úttörő 
munkát végzett a beszédtudomány számos területén a beszédprodukció elmé
letétől a beszédszintézisen és az akusztikai fonetikán át az alkalmazásokig.

Kollégái és barátai szerint kedves, barátságos személyiségével inspiráló 
munkalégkört teremtett a tanszékén, mindig szem előtt tartotta fiatalabb kol
légái szakmai fejlődését. 2009. június 6-án hunyt el, nem sokkal 90. születés
napja előtt. Halála nagy veszteség a fonetika tudományának.
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