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A MAGYAR ÉS A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET
ESEMÉNYEI

17lh International Congress of Phonetic Sciences
H ong K ong, K ína, 2011. augusztus 17-21.

A nemzetközi fonetikai kongresszust négyévente rendezik meg, a 2011-es 
esemény színhelye Hong Kong volt, első ízben Ázsia. A kongresszusra je 
lentkezők és az elfogadott előadások száma folyamatosan növekszik, a mos
tani kötetében (http://www.icphs2011.hk/ICPHS_CongressProceedings.htm) 579 ta
nulmány szerepel: 7 plenáris, 31 tematikus, 311 szóbeli és 231 poszter.

A plenáris előadások a fonetikai kutatások széles körét fedték le. Klaus 
Kohler a szegmentális és szupraszegmentális variabilitásról beszélt a kom
munikációs funkciók függvényében. Sara Hawkins a percepciót speciális 
szemszögből tárgyalta, a feladatalkalmazkodás, a jellemzőmegfigyelés és az 
interakciós modellek aspektusából. Jan Maddieson a nyelvek fonológiai szer
veződéseit elemezte, Dániel Recasens a nyelvészeti fonetikának a jövőbeli 
lehetőségeiről és feladatairól, szükségszerű összefüggéseiről nyújtott összeg
ző képet. Jacqueline Vaissière arról értekezett, hogy a magánhangzók akusz
tikai szerkezetének és percepciós mintázatainak egyes nyelvek közötti eltéré
se, avagy hasonlósága mentén hogyan értelmezhető a jonesi kardinális ma
gánhangzók és az IPA magánhangzó-táblázata, valamint hogy mindennek 
hátterében milyen artikulációs viszonyok állnak. Louis Pols a beszéd dinami
kájának többirányú megközelítését adta, egy-egy alkalmazás (pl. emberi vagy 
gépi felismerés) szempontjából integráltan tárgyalva a témát.

A tematikus szekciók hét témakör köré rendeződtek. Az első a fonológia és 
az aerodinamika szoros kapcsolatát hangsúlyozta. A második témakör a te
repmunkának a fonetikában betöltött szerepeit és új lehetőségeit mutatta be. 
A további témák között szerepelt a fonetika oktatásának kérdésköre, a mintá
zatok rendeződése és észlelése a tonális és az intonációs vizsgálatokban, a 
fókusz prozódiai jellemzőinek vizsgálata, avagy a fonetika története. Az 
egyedi, témakörspecifikus előadások és poszterek a fonetika tudományának 
számos különféle témához csatlakoztak, és számtalan további kérdéskörben 
mutatták be a legfrissebb eredményeket. A fonetika és társtudományainak 
szinte minden területéről hallhattunk előadásokat. A magyar fonetikusok 
eredményeit négy előadás képviselte.

A gyönyörű és vengégszerető Hong Kong után a következő ülésszakot 
négy év múlva Glasgow-ban rendezik.

Gráczi Tekla Etelka

http://www.icphs2011.hk/ICPHS_CongressProceedings.htm
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INTERSPEECH 2011
F iren ze , Olaszország, 2011. augu sztu s 27 -31 .

Az International Speech Communication Association (ISCA) nemzetközi 
konferenciáját Firenzében, Olaszországban rendezték, 2011. augusztus 27. és 
31. között. Az INTERSPEECH a világ számos területéről érkező, a beszéd- 
technológiával foglalkozó kutatóknak, oktatóknak, hallgatóknak nyújt lehető
séget arra, hogy legújabb eredményeiket bemutassák. A konferenciát minden 
évben más ország rendezi meg, például Japán, Anglia, Ausztrália, Belgium, 
USA, Portugália, Korea, Svédország.

Az INTERSPEECH történetében a 2011-es firenzei konferencián megdőlt 
a jelentkezők számának rekordja. Összesen 1439 tanulmányt küldtek be, en
nek csupán 57%-át fogadták el szóbeli, illetve poszterelőadásra. A világ 
egyik legrangosabb konferenciája, hasonlóan a fonetikai világkongresszushoz 
(ICPhS), igen sok területet ölel fel a beszédpercepciótól a beszédszintézisen, 
a többcsatornás adatbázisok elemzésén, a beszédfelismerés megoldási lehető
ségein, a jellemzőkinyerési technikákon át a beszélőfelismerésig és a beszé
lődetektálásig. A beszédtechnológiában egyre jobban előtérbe kerül az embe
ri társalgás gépi modellezése, a dialógusok automatikus elemzése, a beszélő
váltások automatikus osztályozása. A magyar kutatásokat az MTA Nyelvtu
dományi Intézet, a BME TM1T és az MTA Pszichológiai Kutatóintézet mun
katársai mutatták be.

A 2012-es INTERSPEECH konferencia az USA-ban. Portlandben, a 2013- 
as pedig Franciaországban, Lyonban lesz.

Be ke András

BESZÉDKUTATÁS 2011 konferencia 
Spontán beszéd: elemzések, adatbázisok, alkalmazások

B udapest, 2011. október 2 7 -2 8 .

2011 októberében immáron tizedik alkalommal került megrendezésre a 
Beszédkutatás konferencia az MTA Nyelvtudományi Intézet nagyelőadójá
ban. Az ünnepi alkalomhoz méltó módon kiemelkedően színes és magas 
színvonalú program várta a hallgatóságot. Ezúttal a spontán beszéd állt a két
napos előadássorozat középpontjában. 32 szóbeli előadás hangzott el, továb
bá 3 poszter került bemutatásra.

Bánréti Zoltánnak, az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatóhelyettesének 
megnyitója után az első nap plenáris előadását Bunta Ferenc (Houstoni Egye
tem) tartotta a kétnyelvű gyermekek fonológiai fejlődéséről. Az előadás során
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ízelítőt kaphattunk az előadó és munkatársai által használt módszerekből, és 
bemutatásra kerültek a legfrissebb eredmények is. Kutatásaik fontos eredmé
nyeként Bunta Ferenc kiemelte a kétnyelvű gyermekeknek az egyes nyelvel- 
sajátítási folyamatokban tapasztalható előnyét. Az első napi plenáris témájá
hoz további előadások is kapcsolódtak a kétnyelvűség kérdésének sok szem
pontú kutatásában. Simon Orsolya kisiskolásokkal végzett szófelismerési kí
sérleteket, míg Navracsics Judit és Sáry Gyula a nyelvhelyességi döntéseket 
helyezte kutatása középpontjába. Az előadások során sok szó esett a kétnyel
vűséggel járó előnyökről, továbbá a hallgatóság megismerkedhetett a két
nyelvű beszédfolyamatok bonyolult működéseivel is.

A második napon a konferencia szervezője, Gósy Mária (MTA Nyelvtudo
mányi Intézet) és Bóna Judit (ELTE) közös nagyelőadását hallgathattuk meg. 
A dadogással foglalkozó esettanulmány olyan részletes elemzéseket közölt, 
amelyekkel a dadogás és a beszédhelyzet összefüggései váltak adatolhatóvá. 
Az előadók megállapították, hogy a beszédtervezési működések eltérései miatt 
az olvasás, a mondatismétlés és a narratíva jelentősen elkülönül az interpretált 
beszédtől és a társalgástól. Eredményeik gyakorlati szempontból is fontosak, 
és hozzájárulnak a dadogok motoros kontrolljának és tervezési folyamatainak 
jobb megismeréséhez, ezáltal pedig akár a fejlesztésben is segítséget nyújthat
nak. Az itt elhangzottakhoz kapcsolódott -  az alkalmazás oldaláról -  a dado
gásterápia egy igen érdekes, hazánkban még nem túlzottan elterjedt terápiás 
technikájáról szóló beszámoló. Gerliczkiné Sehéder Veronika és Vári Nikolett 
(Nyíregyházi Főiskola) előadásában bemutatta a lovasterápia mint módszer 
tudományos hátterét, gyakorlati alkalmazását, és egy hatéves kisfiú esetén ke
resztül a terápia hatékonyságát is demonstrálták. Gyarmathy Dorottya (MTA 
Nyelvtudományi Intézet) az izé akusztikai megvalósulásait elemezve vizsgálta 
a töltelékszó nyelvi szerepeit. A pszicholingvisztika és a mérnöki alkalmazá
sok együttműködéséről számolt be Beke András (ELTE) és Gyarmathy Do
rottya (MTA Nyelvtudományi Intézet) közös munkája. Az ismétlések és újra
indítások gépi osztályozására tett kísérlettel a szerzők a nyelvészet eredmé
nyeit felhasználva a spontán beszéd mesterséges felismerésének javításához 
kívántak hozzájárulni.

A konferencia két napján többek között számos, a beszéd szegmentális 
szerkezetét, a beszédhangok szintjét vizsgáló kutatást is meghallgathattak az 
érdeklődők. Markó Alexandra (ELTE) az irregularis zönge határjelölő funk
ciójának hiánypótló vizsgálatáról számolt be. Eredményei szerint a glottalizá- 
ció megjelenésében elsősorban a prozódiai struktúra és az abban betöltött po
zíció játszik szerepet, de a vizsgált jelenség erősen egyéni ejtési sajátosság. 
Bóna Judit (ELTE) az idősek és a fiatalok spontán beszédprodukciójának 
összevetését végezte el a nyelvi rövid-hosszú fonológiai oppozíció szempont
jából. Amint sok másban is, az idősek és a fiatalok beszéde ebben a paramé
terben is eltérni látszik, hiszen úgy tűnik, az idősek lassabb artikulációs tem
pójuk következtében kisebb spektrális különbséggel valósítják meg a vizsgált
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fonológiai párok tagjait, ugyanakkor a fizikai időtartam tekintetében ők is el
különítik a vizsgált magánhangzópárok tagjait. Mády Katalin (MTA Nyelv- 
tudományi Intézet) szintén a rövid-hosszú oppozíció vizsgálatával a nyelvi 
redukció mint nyelvi változás kérdését taglalta. Eredményei szerint az ala
csonyabb nyelvállásfokú magánhangzók az egyre csökkenő különbségek el
lenére továbbra is markánsabb elkülönülést mutatnak a felső nyelvállásúak- 
hoz képest. Hiánypótló statisztikai adattár készült Beke András (ELTE), 
Gósy Mária és Horváth Viktória (MTA Nyelvtudományi Intézet) munkája 
során 80 magyar anyanyelvű beszélő magánhangzó- és mássalhangzó-foné
máinak elemzésével. Az egyedülálló eredmény számos felhasználási lehető
séget rejt magában nemcsak a nyelvészeti, de a mérnöki alkalmazások szá
mára is. A spontán beszéd és az olvasás beszédhang-realizációinak összeve
tését végezte el Deine Andrea (ELTE), Gráczi Tekla Etelka, Horváth Viktória 
(MTA Nyelvtudományi Intézet) és Markó Alexandra (ELTE). Eddigi ered
ményeik arra hívják fel a figyelmet, hogy további vizsgálatot érdemel az a 
szakirodalomban elterjedt nézet, amely szerint a spontán beszédre az alulkon- 
figuráltság, míg a felolvasásra a pontosabb artikuláció a jellemző. A beszéd
hangok torlódásét elemezte Váradi Viola (ELTE) a spontán beszédben. Az 
előadó részletesen bemutatta a mássalhangzóknak a magánhangzókhoz vi
szonyított gyakoribb törlődésének tendenciáit, továbbá ezek összefüggéseit 
az egyes szupraszegmentális tényezőkkel. További vizsgálatot érdemlő konk
lúzióként elhangzott, hogy a fonológiai jelenségeket a fonetikai megvalósulá
sok nem támasztották alá minden esetben. S. Tar Éva (ELTE) a fonológiai 
fejlődésről értekezett gyermekek beszédprodukcióját vizsgáló kutatása kap
csán. Eredményei alapján azt a következtetést fogalmazhatta meg, hogy bár a 
kezdetekkor tapasztalhatók különbségek a gyermekek nyelvfejlődésében a 
nemek tekintetében, de ezek valamivel hároméves kor után gyakorlatilag tel
jesen eltűnnek: nincs tehát szó valós elmaradásról, inkább csak a fejlődés 
tempójában megmutatkozó különbségekről.

A pragmatika tárgykörében is számos előadás hangzott el. Dér Csilla Ilona 
(KGRE) a diskurzusszervezést vizsgálva a beszélőváltás szerepű diskurzusje
lölőkkel foglalkozott. Hasonló témában hangzott el a konferencia egyetlen 
hallgatói előadása Szabó Ágnes és Tóth Andrea (ELTE, mesterszak) bemuta
tásában is. Ok a gyermekek társalgásában megfigyelhető beszélőváltásokat, 
azok fonetikai paramétereit elemezték. A diskurzusjelölőket választotta té
mául Schirm Anita (SzTE) is. Az előadó a beszélt nyelvi és az írott nyelvi 
különbségeket próbálta feltérképezni a szóval és a hát szavak funkciói alap
ján. Németh Zsuzsanna (SzTE) a spontán párbeszédekben fellépő hibajavítási 
mechanizmusok működését elemezte. Erdős Klaudia (ELTE) a humor és 
ezen belül is elsősorban az irónia artikulációs megjelenéséről beszélt. Az elő
adó azokat a prozódiában megjelenő kulcsokat mutatta be, amelyek feltehető
leg segítik a hallgatót a humor felismerésében. Nemesi Attila László (PPKE) 
a verbális arculatmunkát, azon belül is főként az implikatúra közmédiabeli
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megjelenését elemezte. A vizsgálat középpontjába a meggyőzés, a benyo
máskeltés, az udvariasság és az implikált jelentések kerültek.

A beszéd szupraszegmenális szintje több szempont szerint került terítékre 
az ülésszak során. Neuberger Tilda (ELTE) a gyermekek spontán beszédének 
tagolását a beszéd grammatikai komplexitásával összefüggésben vizsgálta. 
A kutatás azt látszik bizonyítani, hogy a komplexitás mértékének fokozódá
sával csökken az egyöntetű tagolás lehetősége, ugyanakkor a gyermekek és 
felnőttek által használt tagoló funkciójú elemek nagyrészt megegyeznek. 
Menyhárt Krisztina (MTA Nyelvtudományi Intézet) szociolingvisztikai 
szemléletű elemzésében az ’50-es évek gyermekbeszélőinek beszédsajátossá
gairól számolt be a Hegedűs-archívum felvételei alapján. Adataira a gyerme
keknek az ’50-es években jelentkező szociológiai státuszváltozásában talált 
feltételezhető magyarázatot.

Fontos előrelépésekről számoltak be az előadók az új adatbázisok és be
szédkorpuszok építése és a már meglévők egyre szélesebb körű felhasználha
tósága kapcsán. Imre Angéla (ELTE) egy régóta időszerű gyermeknyelvi 
adatbázis megalkotására tett első lépéseket mutatta be. Szabó Tamás Péter 
(MTA Nyelvtudományi Intézet) egy korszerűen feldolgozott, nyelvi és meta- 
nyelvi kutatást egyaránt lehetővé tevő, szintén gyermeknyelvi adattárat is
mertetett. Olaszy Gábor (BME), Abari Kálmán (DE) és Rácz Zsuzsanna 
(BME) egy magyar nyelvű formánsadatbázis alapján készített átfogó elem
zést a magyar magánhangzók formánsmozgásairól. Varga Zoltán (Nemzet- 
biztonsági Szakszolgálat) a nyelvi adatbázisoknak a kriminalisztikai alkalma
zásokban betöltött szerepéről beszélt, és hangsúlyozta a nyelvészeti kutatások 
és a bűnüldözés egymást segítő tendenciáit. Az előadó rámutatott arra is, 
hogy a konferenciát szervező Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium
ban évek óta fejlesztett BEA beszédadatbázis használata hatalmas előrelépést 
jelentett a kriminológusok munkájában. Szintén a beszélőazonosítás problé
májának megoldásához járult hozzá Tatár Zoltán (Nemzetbiztonsági Szak- 
szolgálat) kutatása, amelyben az akcentusjelenségek felismerésének lehető
ségét vizsgálta.

A műszaki alkalmazások oldaláról meghallgathattuk Tóth Bálint és Né
meth Géza (BME) előadását, amely rejtett Markov-modell alapú beszélő- 
adaptált beszédszintetizátor fejlesztését mutatta be. Az eddig elsősorban a be
szédfelismerésben használt eljárás újításként hat a beszédszintézisben, az 
előadók fejlesztése Magyarországon eleddig egyedülállónak számít. Szaszák 
György (BME) Beke Andrással (ELTE) a mesterséges beszédfelismerés ha
tékonyságát prozódiaalapú szintaktikai elemző segítségével kívánta javítani. 
A kísérlet ígéretesnek mutatkozott mind a beszédtechnológiái alkalmazások, 
mind pedig a kutatási célú beszédelemzés automatizálása szempontjából.

Az orvostudomány és a nyelvészeti kutatások együttműködésének eredmé
nyei is bemutatásra kerültek. Götz Gergely a fogorvoslásban kamatoztatta a 
fonetikai elemzési technikákat. Svindt Veronika az afáziás betegek nyelvi és
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nem nyelvi kommunikációs stratégiáit vizsgálta. A széleskörű tematikai válto
zatosságot példázza, hogy a második napon egy a tanári magyarázatról szóló 
módszertani előadás is elhangzott Antalné Szabó Ágnestől (ELTE).

A poszterszekcióban egyetemi hallgatók és doktoranduszok mutathatták be 
munkájukat. Gál Georgina (ELTE) életkori nyelvhasználati jellegzetessége
ket vizsgált. Mészáros Katalin Edit (ELTE, mesterszak) azt elemezte, milyen 
paraméterek mellett tekinthető megakadásjelenségnek a néma szünet. Krepsz 
Valéria (ELTE, mesterszak) pedig a nők és férfiak közti nyelvi különbségek 
szocializációs beágyazottságáról beszélt.

Az első napot ünnepi fogadás zárta, melyen a konferencia -  Bánréti Zoltán 
igazgatóhelyettes szavaival élve -  „keresztanyja”, Gósy Mária mondott kö
szönetét az elmúlt évek szervezésben nyújtott segítségért munkatársainak, 
egyetemi hallgatóinak, továbbá sommázva az elmúlt évek tapasztalatait 
örömmel nyugtázta, hogy a konferencia a beszédkutatás értékes fórumává lett.

A Beszédkutatás konferencia tízéves történetében rengeteg jelentős elő
adás hangzott el a beszédkutatás számos területéről. Az ülésszak kimagasló 
erénye, hogy résztvevői között sosem csak nyelvészek kaptak és kapnak he
lyet, továbbá nem csak nyelvészeti szemléletmódok érvényesülnek. A min
den második évben megrendezett konferencián ugyanis mindig nagy hang
súly helyeződik arra, hogy az előadások a nyelvészettől távolabb álló, a nyel
vészek számára sokszor ismeretlen, ugyanakkor igen hasznos diszciplínákat 
és azok eredményeit is megismertessék a szakmai és laikus közönséggel egy
aránt. A konferencia célja továbbá, hogy az elméleti kérdések vizsgálatán 
felül olyan alkalmazási lehetőségeket és területeket is bemutasson, melyek 
képesek lehetnek építő kapcsolatot teremteni a gyakorlati felhasználás és az 
elméleti kutatások között. Ennek szellemében nemcsak kutatók, de gyakorló 
orvosok, mérnökök, pszichológusok, tanárok és további szakemberek is szót 
és teret kapnak munkájának bemutatására. Az előadók között évek óta képvi
selteti magát a Nyelvtudományi Intézet több osztálya, az ELTE, a BME, a 
SOTE, a Károli Gáspár Református Egyetem, de Pécsről, Debrecenből, Sze
gedről, Veszprémből is minden alkalommal köszönthetünk résztvevőket.

A Beszédkutatás konferenciákon felvetődő témák híven tükrözik a hazai és 
a nemzetközi tudományos élet fejlődését. A program összeállításának és az 
előadások kiválogatásának szigorú követelményei pedig lehetővé teszik azt 
is, hogy csak igazán színvonalas és a nemzetközi eredményekkel összevetés
ben értelmezett kutatások kerüljenek a hallgatóság elé. A Kempelen Farkas 
Beszédkutató Laboratórium munkatársai Gósy Mária irányításával két év 
múlva ismét megszervezik a Beszédkutatás konferenciát. A jubileumi alka
lom elmúltával pedig nem is kívánhatunk mást, mint további kitartást és erőt 
a szervezőknek, hogy az ülések az eddigiek sikereihez méltó módon folyta
tódhassanak a jövőben is.

Deine Andrea




