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A MAGYAR ÉS A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLET 
ESEMÉNYEI 

18th International Congress of Phonetic Sciences 

Glasgow, Skócia, Egyesült Királyság, 2015. augusztus 10–14. 

2016 augusztusában tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre a 
beszéd vizsgálatával foglalkozó tudományoknak szentelt legnagyobb szabású 
és legrangosabb konferencia, az International Congress of Phonetic Sciences, 
azaz a Fonetikai Világkongresszus. A négyévente megrendezett vándorkong-
resszusnak ez alkalommal Glasgow városa adott otthont. 

A szokásokhoz híven a Fonetikai Világkongresszus számadatai ez alka-
lommal is grandiózusak: a két szakaszos bírálati eljárás után a bizottság a be-
érkezett jelentkezések 85%-át fogadta el, így összesen 774 előadás került 
bemutatásra szóbeli vagy poszter előadás keretében, illetve plenáris előadás-
ként, összesen 13 párhuzamos szekcióban. (Az előadásokat összefoglaló cik-
kek online elérhetők: http://www.icphs2015.info/pdfs/proceedings.html.) A közel 
800 előadásból 8 jelenleg is hazánkban dolgozó magyar kutatók nevéhez kö-
tődött, a konferencián mind az ELTE Bölcsészettudományi Kar Fonetikai, il-
letve Spanyol Nyelvi és Irodalmi tanszékeinek oktatói, mind pedig az MTA 
Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályának, illetve Elméleti Nyelvészeti 
Osztályának kutatói szerepeltek. Ezzel hazánk a résztvevő 48 ország közül a 
tizenhetedik legreprezentáltabb ország volt. 

A szerteágazó és izgalmas témapalettán kiemelt hangsúllyal jelent meg az 
artikuláció műszeres vizsgálata, a prozódia, a szociofonetika és a nyelvi vál-
tozás, illetve a beszédészlelés vizsgálata. A plenáris előadások a tudomány 
nagy megválaszolatlan kérdéseit feszegették, és jövőbeni kutatási irányokat 
fogalmaztak meg a mesterséges beszéd-előállításhoz (Simon King, Univer-
sity of Edinburgh, UK), a beszédpercepció működéséhez (Anne Cutler, Max 
Planck Institute for Psycholinguistics, Hollandia), a beszédprodukció és be-
szédpercepció kapcsolatához (Patrice Beddor, University of Michigan, USA), 
valamint a beszéd neurális hátteréhez kapcsolódóan (Frank Guenther, Boston 
University, USA).  

A magyar résztvevők előadásaikban a következő témákból tartottak be-
számolót: 

– a szakaszvégi glottalizáció és időzítés összefüggései a beszédmód függ-
vényében (felolvasásban és spontán beszédben); 

– a kitöltött szünetek fonetikai sajátosságai magyar (L1) és angol (L2) be-
szélők spontán közléseiben;  
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– több szótagú és toldalékolt szavak időviszonyainak alakulása;  
– a prozódiai tagolás és a zöngésségi hasonulás összefüggései a magyar-

ban;  
– a beszédészlelési mechanizmus működésének sajátosságai magas alap-

frekvenciájú szopránéneklésben;  
– nazalizált magánhangzók automatikus detektálása MFCC és rejtett 

Markov-modell segítségével;  
– a singleton és gemináta felpattanó mássalhangzók időtartambeli oppozí-

ciójának vizsgálata;  
– a szonoráns mássalhangzók részvétele a zöngésségi hasonulásban a szlo-

vák nyelvben. 
A következő kongresszus négy év múlva kerül megrendezése Melbourne-

ben, Ausztráliában. 
A magyar résztvevők által bemutatott előadások betűrendben: 

Bárkányi Zsuzsanna – Štefan Beňuš: Prosodic conditioning of pre-sonorant 
voicing 

Beke András – Horváth Viktória: Hidden Markov Model-based approach 
for nasalized vowels recognition in spontaneous speech 

Deme Andrea: Speech perception at its best: Extracting linguistic infor-
mation from acoustically underspecified input. The case of singing 

Gósy Mária – Gyarmathy Dorottya – Beke András: Development of a 
learner database. Analysis of filled pauses (felkért előadás) 

Krepsz Valéria – Gósy Mária: Temporal interactions of stems, suffixes, and 
the number of syllables of the words in Hungarian spontaneous speech 

Mády Katalin – Bárkányi Zsuzsanna: Voicing assimilation at accentual 
phrase boundaries in Hungarian 

Markó Alexandra – Kohári Anna: Glottalization and timing at utterance 
final position in Hungarian: Reading aloud vs. spontaneous speech 

Neuberger Tilda: Durational correlates of singleton-geminate contrast in 
Hungarian voiceless stops 

Deme Andrea 

Phonetics and Phonology in Europe 2015 

Cambridge, Anglia, Egyesült Királyság, 2015. június 29–30. 

A Fonetika és Fonológia Európában elnevezésű konferenciát első alka-
lommal rendezték meg az Ibériai-félszigeten kívül, ahol kicsit több mint tíz 
évvel ezelőtt hozták létre Phonetics and Phonology in Iberia (PaPI) néven. 
A nemzetközi konferenciának – amely arra volt hivatott, hogy a fonetika és 
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fonológia, valamint különös tekintettel e kettő speciális kapcsolatára koncent-
ráló kutatókat hozza össze – a Cambridge-i Egyetem adott otthont. Már a 
program összeállításában tükröződött, hogy a szervezők a hangsúlyt az inter-
diszciplináris jellegű legfrissebb kutatásokra szeretnék helyezni, így az elő-
adókat a legkülönfélébb tudományágak (történeti nyelvészet, tipológia, neu-
rolingvisztika, nyelvelsajátítás, kognitív pszichológia, beszédtechnológia) 
képviselői közül várták. 

A meghívott előadók a konferencia küldetésének megfelelően szintén igen 
eltérő területen dolgoznak. David House (KTH Stockholm) két olyan kutatás-
ról számolt be, amely a gesztusok és a beszéd viszonyát vizsgálta. Az első ku-
tatás a bólintásra irányult svéd párbeszédekben. Azt találta, hogy a fejbiccen-
tés általában egybeesik a hangsúlyos szótagokkal, valamint hogy azokat a szó-
tagokat, amelyeket bólintás kísér, nagyobb intenzitás és magasabb f0-érték 
jellemzi. A másik kutatás, amely a kézmozdulatokat vizsgálta, azt mutatta ki, 
hogy a megszólalások kétharmada együtt jár valamilyen gesztussal (természe-
tesen a beszélőtől és magától a párbeszédtől függően). Az eredmények alapján 
azt a tendenciát látták kirajzolódni, amely szerint a megszólalás kissé megelő-
zi a gesztust, ami ellentétes a bólintás megjelenésének tendenciájával. 

Sarah Hawkins (University of Cambridge) előadásában olyan vizsgálatok-
ról számolt be, amelyek bizonyították, hogy a ritmus és az ütem alapvető tu-
lajdonsága a sikeres kommunikációnak, hiszen egyre többen vallják azt, hogy 
az egyes emberek ritmusa összehangolódik beszéd során. Egy példa az általa 
említett kutatások közül: 56 kérdés-válasz párt vizsgáltak 5 angol felnőtt kö-
tetlen beszélgetésében, és azt találták, hogy a legtöbb kérdés a vége felé egy-
re ritmikusabbá válik, és ha a válasz egyszerű, akkor tipikusan azonos lükte-
téssel kezdődik, mint ahogy a kérdés véget ért. 

Leo Wetzels (Vrije Universiteit Amsterdam) a Wãnsöhöt, ismertebb nevén 
a Puinave nevű bennszülött csoport mássalhangzórendszerét vizsgálta. Ennek 
a csoportnak körülbelül 3500 beszélője van, akik területileg két részre tago-
lódnak: az egyik, nagyobb csoport Kolumbiában él, a másik, kisebb csoport 
pedig Venezuelában. 2008-ban Giron írta le a mássalhangzórendszerüket, 
amely leírás Wetzels szerint nem állja meg teljesen a helyét. 

A konferenciát megelőző és követő napokon workshopokat tartottak a pro-
zódiai fejlődés, a dialektológiai eltérések fonetikai vetülete, valamint a sta-
tisztikai vizsgálatok témakörökben. 

A magyar kutatásokról az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársai 
számoltak be. 

A konferenciát kétévente szervezik meg, a soron következő, 2017-es ese-
mény a Laboratory Phonology-val egyesülve Kölnben kerül megrendezésre. 

Auszmann Anita 
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Beszédkutatás 2016 konferencia (felhívás) 

Új kihívások a beszéd kutatásában 

A konferencia időpontja: 2016. október 17–18. 
Helyszín: MTA Nyelvtudományi Intézet Etele úti konferenciaterme, 

1119 Budapest, Etele út 59. 
 

 
A konferenciára az előadásokat elsősorban az alábbi témakörökben várjuk: 

– fonológiai folyamatok érvényesülése a beszédben; 
– akusztikum és percepció; 
– prozódia, szintaxis; 
– anyanyelv, idegen nyelv, kétnyelvűség; 
– diszharmóniás jelenségek a beszédben; 
– beszédzavarok, patológiás beszéd; 
– adatbázisok fejlesztése; 
– beszédtechnológia, beszédfelismerés, beszédszintézis, kriminalisztikai 

felhasználás; 
– további vonatkozások. 

 
Jelentkezési határidő előadás bejelentésére: 2016. május 31. 
 
Jelentkezés és további információ: beszedkutatas.nytud.hu. 
 
A konferenciára jelentkezni lehet mind magyar, mind angol nyelvű előadás-
sal. Az előadás elfogadásáról a szakmai lektorok véleménye alapján 2016. 
június 20-ig küldünk értesítést. 
 
Idén is, ahogy a megelőző években az előadóknak lehetőségük lesz az elő-
adás írásos változatát tanulmány formájában megjelentetni a Beszédkutatás 
2017-es kötetében, illetve a The Phonetician következő számában. 
 
Előadók és résztvevők jelentkezését egyaránt várjuk. 
 
A konferencia részvételi díja előadók számára: 12 000 Ft, PhD-hallgatóknak: 
6 000 Ft; résztvevők számára egységesen: 3 000 Ft. 
 
Idén első alkalommal kiosztásra kerül a Vértes O. András-díj, amellyel a leg-
jobb 35 év alatti előadót jutalmazzuk. A díjat a szakmai zsűri a legkiemelke-
dőbb és legérdekesebb eredménnyel szolgáló kutatást bemutató fiatal tehet-
ségnek ítéli oda. A pályázati szándékot az online felületen a regisztráció so-
rán kérjük jelezni. 



 A magyar és a nemzetközi tudományos élet eseményei 219 

Gósy Mária (szerk.): 
Diszharmóniás jelenségek a beszédben 

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2015 

A beszéd bonyolult kognitív folyamatok eredménye. A beszédprodukció 
egyes részfolyamatai, a tervezés és a kivitelezés, nagyrészt egy időben, pár-
huzamosan zajlanak, így a különböző műveletek közben könnyen zavar ala-
kulhat ki, amely megakadásokhoz vezethet. E diszharmóniás jelenségek vizs-
gálata a beszédtervezés rejtett folyamataira világíthat rá. A Gósy Mária által 
szerkesztett tanulmánykötet az ezeket a jelenségeket vizsgáló legfrissebb ku-
tatásokból nyújt válogatást. 

A Bevezető szavak után két nagyobb lélegzetvételű írást olvashatunk, ame-
lyek előzetes ismereteket szolgáltatnak a beszédben előforduló diszharmóniás 
jelenségekről. Gyarmathy Dorottya általános bevezetője átfogó képet ad a 
megakadásjelenségekről. Mivel a beszédben előforduló megakadásjelenségek 
a beszédtervezés pillanatnyi zavaraira vezethetők vissza, így univerzálisak, 
minden nyelvben előfordulnak. Ugyanakkor nyelvspecifikusak is, hiszen az 
egyes nyelvek eltérnek egymástól felépítésükben, így különböző nyelvekben 
más és más típusú diszharmóniás jelenségek fordulnak elő. Bizonyos jelensé-
gek a legtöbb nyelvben megjelennek, ennek ellenére mégsem lehetséges egy 
általános, minden nyelvre érvényes tipológiát felállítani. A tanulmány bemu-
tatja a megakadásjelenségek definícióját és tipológiáját érintő szakirodalmi 
különbségeket és az önkorrekciós folyamatok jellemzőit is. 

Gósy Mária és Neuberger Tilda az anyanyelv-elsajátítás szemszögéből fog-
lalja össze a tudnivalókat a gyermekek megakadásjelenségeiről. Az anyanyelv 
elsajátítása rendkívül összetett folyamat, ennek következtében a gyermekek 
sokkal több megakadást produkálnak, mint a felnőttek. Az anyanyelv elsajátí-
tásával párhuzamosan a monitorozási és korrekciós folyamataik is fejlődnek. 
Felnőttnyelvi minta alapján elsajátítják a megakadásjelenségeket, aminek kö-
vetkeztében egyre több megakadástípus jelenik meg beszédükben, és megta-
nulják egyre hatékonyabban javítani a hibáikat. A tanulmány nemcsak az ép 
beszédfejlődésű gyermekek megakadásaira fókuszál, ízelítőt nyújt az atipikus 
anyanyelv-elsajátítás esetén jelentkező diszharmóniás jelenségekről is. 

A megakadásjelenségek előfordulása számos tényezőtől függ (életkor, be-
szédstílus, beszédhelyzet, beszédpartner, beszédtempó stb.), így a kötetben 
szereplő tanulmányok is különböző szempontok szerint elemzik őket: külön-
böző életkorokban, beszédstílusokban vizsgálják a megakadásokat, a tipikus 
beszélőktől a siketek beszédprodukciójáig. 

Az első kutatást bemutató tanulmány szerzői a MTA Nyelvtudományi In-
tézet Fonetikia Osztályának munkatársai, akik a spontán narratívákban és a 
társalgásokban előforduló magakadásjelenségeket hasonlították össze. 
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A szerzők (Beke András, Gósy Mária, Horváth Viktória, Gyarmathy Doroty-
tya, Neuberger Tilda és Auszmann Anita) kérdése az volt, hogy létezik-e be-
szédstílusra jellemző megakadás. A narratívát különösen a kitöltött szünetek 
jellemzik, míg a társalgásokban a töltelékszavak és ismétlések voltak na-
gyobb számban. Ezek alapján megállapítható, hogy a beszédstílus meghatá-
rozó a megakadások szempontjából. A nemek tekintetében is különbség volt 
megfigyelhető, mivel a férfiak több megakadást produkáltak a spontán narra-
tívákban, amelyek főként bizonytalanságból származó megakadások voltak.  

Az irreguláris zöngeminőség (glottalizáció) szempontjából vizsgálta a ki-
töltött szüneteket Markó Alexandra. A kutatás eredményei szerint a kitöltött 
szünetek kimagasló százalékában fordul elő irreguláris fonáció, ami a férfiak-
ra jellemző inkább. Az irreguláris zönge az esetek többségében a kitöltött 
szünet teljes időtartama alatt vagy annak kezdetén jelentkezik. Szignifikánsan 
hosszabbak azok a hezitálások, amelyek irreguláris zöngét tartalmaznak. 
A kutatásban leggyakrabban azok a hezitálások voltak glottalizáltak, amelye-
ket mindkét oldalról néma szünet, avagy beszédszakasz követett.  

A következő tanulmányban az ismétlések és az újraindítások temporális 
jellemzőit elemezte a spontán beszédben Gyarmathy Dorottya, Neuberger 
Tilda és Auszmann Anita. Az első és a második kimondás időtartambeli kü-
lönbségeit vizsgálták a szerzők. A második kimondás jelentősen rövidebb 
időtartam alatt valósult meg, mint az első, mind az ismétlések, mind az újra-
indítások esetében. Ez azt jeleni, hogy a beszélőnek a szerkesztési szakasz 
elegendő időt biztosít, hogy javítani tudja a hibát, így a második kiejtés keve-
sebb időt vesz igénybe. 

Bóna Judit különböző korosztályokban elemezte az ismétléseket. Vizsgála-
tában fiatalok, idősödők és idősek beszédében előforduló ismétléseket vetett 
össze. A fiatalok beszédét gyakrabban tarkítja ez a típusú megakadás, mint az 
idősekét, ami összefüggésben lehet azzal, hogy az idősek beszédében keve-
sebb bizonytalansági megakadás fordul elő. Az ismétlések időtartamában is 
különbség mutatkozik az életkor függvényében: a fiatatoknál döntő többsé-
gében az első kimondás a hosszabb, az idősödés folyamatával ez a tendencia 
azonban fokozatosan csökken. Ez azzal magyarázható, hogy az idősek eseté-
ben több idő szükséges a monitorozásra és a korrekcióra. 

Az újraindítások és a téves kezdések szerkesztési szakaszait vetette össze 
Gyarmathy Dorottya, Gósy Mária, Horváth Viktória, Neuberger Tilda és Beke 
András. A téves kezdések szerkesztési szakaszai hosszabbak, mint az újraindí-
tásoké. A téves kezdés esetében a hosszabb önmonitorozási idő magyarázza 
azt, hogy a beszélőnek több idő szükséges a hiba javításához. A szófaj jelentő-
sen befolyásolja a szerkesztési szakasz időtartamát az újraindítások esetében. 
A szerkesztési szakasz kitöltési módozata jelzi a diszharmónia súlyosságát. 
Néma szünet akkor jelenik meg, ha a beszélő úgy érzi, a javítás gyorsan vég-
bemehet; ha viszont hosszabb időre van szüksége, akkor hezitálni kezd, annak 
érdekében, hogy kitöltse a hosszabb szünetet és magánál tartsa a szót. 
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Krepsz Valéria a beszédtempó függvényében vizsgálta a megakadásjelen-
ségeket. Gyorsabb és lassabb tempójú beszélők spontán megnyilatkozásait 
elemezve az eredmények nem támasztják alá azt a korábbi feltevést, mely 
szerint, ha kevesebb idő áll a beszélő rendelkezésére a nyelvi szerkezetek 
megformálására, akkor a beszédét több megakadás szakítja meg. Különbség 
mutatkozik a gyors és lassú beszélők között a megakadások típusát tekintve: 
míg a gyorsabb beszélők a folyamatos beszédet ismétlésekkel és tölteléksza-
vakkal érik el, a lassú beszélőknél a nyújtások, a töltelékszavak és a szünet a 
szóban típusú megakadások fedezhetők fel nagyobb számban. A csoportok 
különböző megakadásai eltérő beszédtervezési stratégiákra utalnak, amelyek 
összefüggésben állnak a beszédtempóval. 

A spontán beszéd mai időviszonyait hasonlította össze a 40 évvel korábbi 
beszéddel Auszmann Anita. A kutatás nem igazolta azt a feltevést, miszerint 
négy évtized alatt a beszéd gyorsult volna. A mai beszélők kevesebb szótag-
ból álló, rövidebb beszédszakaszokban beszélnek, mint 40 évvel ezelőtt. Ez-
zel egyidejűleg beszédüket gyakrabban szakítják meg szünetek, főként hezi-
tálások, amelyek hosszabb időtartamban valósulnak meg, mint egykor. 
A néma szünetek gyakoriságában nincs különbség, de az időtartamuk jelentő-
sen rövidebb. 

Elsőként vizsgálta a siket beszélők megakadásjelenségeit szövegfelolva-
sásban ép beszélőkével összevetetve Auszmann Anita és Gyarmathy Doroty-
tya. A siketek gyakorlatlanok a hangos olvasásban, ezért rövidebb szöveg-
szakaszokat hangosítanak meg, és több megakadásjelenséget produkálnak, 
mint az ép beszélők. Megakadásaikat kisebb számban javítják, valószínűleg 
az akusztikai visszacsatolás hiánya miatt. Azokban az esetekben, amikor a si-
ket beszélők javítják a megakadásaikat, a szerkesztési szakaszok rövidebbek 
az ép hallású beszélőkhöz képest. Ebből a szerzők arra következtetnek, hogy 
az önmonitorozó folyamatok náluk másképp működnek.  

A kötet zárásaként betekintést kaphatunk a megakadásjelenségek gyűjtésé-
nek és lejegyzésének módszereibe Neuberger Tilda és Gyarmathy Dorottya 
által. A megakadásjelenségek vizsgálatához elsőként elengedhetetlen a meg-
felelő mennyiségű és minőségű korpusz megléte/létrehozása. A spontán be-
szédből származó megakadások gyűjtésének kétféle módszere van: 1. a spon-
tán beszédből származó valós idejű gyűjtés, amikor a hallgató lejegyzi az el-
hangzott hibázásokat; 2. rögzített hangfelvételről származó megakadás-
jelenségek gyűjtése. A tanulmányban bemutatják néhány nemzetközi és hazai 
korpusz alapján a megakadásjelenségek kutatásának egyes lépéseit az adat-
gyűjtéstől a lejegyzésig, a lejegyzés módszerét pedig a BEA adatbázison 
részletesen szemléltetik. 

A tanulmányok eredményei rendkívül fontosak, ami nélkülözhetetlenné te-
szi a kötetet a nyelvészek számára. A kötet nemcsak a szakmabeliekhez szól, 
a szövegek megformáltsága révén hasznos ismeretekkel szolgálhat azok szá-
mára is, akik távolabb állnak a pszicholingvisztikától. A nyelvészeken túl 
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hasznos lehet a pszichológusok, a logopédusok és mindazok számára, akik 
érdeklődnek a beszédtervezés folyamatai iránt.  

Lakatos Boglárka 

Bóna Judit (szerk.): 
Fonetikai olvasókönyv 

ELTE Fonetikai Tanszék, Budapest, 2016 

A beszédtudományok területén belül kiemelkedően nagy szerep jut a fone-
tikának, hiszen a kutatási eredmények a gyakorlati alkalmazás során egyre 
szélesebb körben felhasználhatók, akár az oktatásban, a beszédfejlesztésben, 
akár a mesterséges beszédben. A naprakész tudás átadásához, a legújabb ta-
nulmányok és legkorszerűbb kutatások eredményeinek megismeréséhez nyújt 
segítséget a Fonetikai olvasókönyv.  

A kötet 18 tanulmányt tartalmaz a fonetika tudományterületéről. A szer-
kesztők törekedtek arra, hogy minél szélesebb körű ismereteket közöljenek, 
hogy a tudományág legfontosabb, leghasznosabb, legérdekesebb és legújabb 
kutatásai által a könyv olvasója közelebb kerülhessen a fonetikához. A ta-
nulmányok érintik a beszéd életkori sajátosságait, a spontán beszéd beszéd-
hangjainak viselkedését, az olyan különleges beszédképzési módokat, mint az 
éneklés vagy a hasbeszélés, a svát, azaz a semleges magánhangzót, a zönge-
kezdési időt, a beszéd nonverbális hangjelenségeit, a beszédre ható különbö-
ző tényezőket, úgymint a hallássérülés, a zaj vagy az alkohol, a beszéd ritmu-
sát, a beszélői tulajdonságokat, a beszéd temporális sajátosságait, a beszédtí-
pusok fonetikai hasonlóságait és különbözőségeit, valamint a szociofonetikát. 
Megtudhatjuk, hogy milyen egységekre tagolható a magyar beszéd, továbbá a 
kötet foglalkozik a mesterséges beszéd előállításával és a beszélőfelismerés 
kérdéseivel. Emellett átfogó képet kapunk a beszédadatbázisokról és a fone-
tika történetéről is. 

A tartalomjegyzéket követően a szerkesztői előszó olvasható. Az első ta-
nulmány Balázs Boglárka és Bóna Judit írása, amely a beszédképzés és be-
szédfeldolgozás életkoronként változó sajátosságaival foglalkozik, és bioló-
giai, pszicholingvisztikai, illetve fonetikai szempontból is bemutatja a beszé-
det jellemző tulajdonságokat gyermekkorban, felnőttkorban és időskorban. 

A teljesség igénye nélkül a kötetből néhány további kutatást kiemelve 
Gósy Mária a Beszédhangok viselkedése a spontán beszédben című tanulmá-
nyában az artikulációs átmenetek jelentős szerepéről és a beszédhangok 
nyelvspecifikus egymásra hatásairól, valamint azok jelentőségéről olvasha-
tunk. Mindezeknek kiemelt fontossága lehet a mesterséges beszéd-előállítás-
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ban és a mesterséges (gépi) beszédfelismerés esetében is, hiszen csökkentheti 
a hibaarányt a spontán beszéd automatikus felismerése során. 

Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka és Markó Alexandra tanulmányában 
olyan különleges beszédképzési módokról olvashatunk, mint az éneklés, a 
suttogás, a nyelőcsőbeszéd vagy a hasbeszélés, amelyek vizsgálata mind hoz-
zájárul a beszédképző szervek alapvető működésének még közelebbi megis-
meréséhez. A különleges beszédképzési módok által ugyanis többek között 
olyan hangadási aspektusok is vizsgálhatóvá válnak, amelyekre a mindennapi 
beszéd elemzése során nem feltétlenül adódik lehetőség. 

A különböző lehetséges hatásokról, amelyek a beszédre hathatnak, bőveb-
ben is olvashatunk a kötetben. Ezek között szerepel Gyarmathy Dorottya 
A zaj hatása a beszédre című tanulmánya, amely arra is kitér, hogy a krónikus 
zajterhelés napjainkban milyen civilizációs megbetegedésekért lehet felelős. 

Németh Mátyás Milyen tulajdonságokra következtethetünk a beszédből? 
címmel írt tanulmányában a beszélőről alkotott benyomásainkról olvashatunk 
bővebben. A bemutatott eredmények a beszéd és beszélő közötti kapcsolat 
megértésében, illetve a beszélőazonosítás és a beszélőprofil-építésben is nagy 
szerepet játszanak. 

Az alkalmazásokról szóló tanulmányok között megemlítendő Markó Ale-
xandra és Beke András Beszél(get)ünk a számítógéppel? A beszéd mestersé-
ges előállítása, számítógépes beszéd- és beszélőfelismerés című írása, amely-
ben a beszédtechnológián belül többek között a beszéd- és beszélőfelismerés 
folyamatát ismerhetjük meg részletesebben.  

Az olvasókönyv nagy előnye, hogy digitális formában érhető el, így bizto-
sítva a könnyű hozzáférhetőséget. A kötet szerzőinek nem titkolt szándéka 
ugyanis, hogy tanulmányaikkal, kutatásaikkal az elsőéves Fonetika kurzus-
hoz adjanak támogató segítséget. Mindemellett a tanulmányok a laikus olva-
só számára, előképzettség és előzetes tudás nélkül is érthetők. A kötetben e 
kettősségéből adódóan minden tanulmány úgy épül fel, hogy az elején a szer-
zők az adott téma legfontosabb fonetikai kérdéseit vázolják fel, s általában a 
mindennapok felől, problémaközpontú nézőpontból közelítik meg azt. Emel-
lett a hallgatók számára könnyítik meg a felkészülést a tanulmányok végén 
megfogalmazott ellenőrző kérdéssorokkal is. A kötet végén lévő fogalomtár 
szintén a könnyebb érthetőséget és az ismeretek elsajátítását szolgálja. 

A kötet tehát egyedülálló módon tölti be a fonetika tudományterületét ösz-
szefoglaló tanulmányok és a tankönyvek ötvözött szerepét. 

A Fonetikai olvasókönyvet bátran ajánlom a beszédtudományokkal és a fo-
netikával foglalkozó egyetemi hallgatók figyelmébe, illetve a nyelvtudomány 
iránt elköteleződött, vagy az iránt akár még csak érdeklődő olvasók számára 
is. 

Mihályi Réka 




