
 

KÖSZÖNTÉS 

Olaszy Gábor 75 éves 

A magyar fonetika tudományának egyik legjelentősebb, 

meghatározó személyisége Olaszy Gábor. 

Több mint 30 éven át volt az MTA Nyelvtudományi Intézetében a 

Fonetikai Osztály tudományos munkatársa, illetve osztályvezetője. A 

beszéd elkötelezett kutatója. Munkássága a beszédtudomány számos 

területét felöleli. A magyar beszédre vonatkozóan éppen 

megkezdődött akusztikai-fonetikai kutatásokat elmélyítette, átfogó 

vizsgálatai, jelentős eredményei nagymértékben hozzájárultak a 

szaktudomány fejlődéséhez, illetve ahhoz, hogy a magyar fonetika 

nemzetközileg is elismertté vált. 

Nem célunk minden eredményének a bemutatása, csupán néhány 

tényt ismertetünk. Tudományos közleményeinek száma meghaladja a 

170-et, ebből 58 idegen nyelven jelent meg. Négy könyvet írt, és több 

mint félezer ismert idézésről van tudomásunk. Számos szabadalmát 

fogadták el. Jól ismert előadója mind a hazai, mind a nemzetközi 

konferenciáknak. Tudományos tevékenysége a mai napig 

megszakítatlan. Folyamatosan kutat és publikál, részt vesz a 

minősítési bizottságok munkájában, bírálataival segíti a kéziratok 

szerzőit. Professzor emeritusként oktatja a beszédtudománnyal 

kapcsolatos tantárgyakat. 

Nevéhez fűződik Kempelen Farkas beszélőgépének reprodukálása 

(munkatársával), amely nemzetközi szinten is nagy elismerést aratott. 

A magyar beszéd szintézisének, azaz a mesterséges beszéd 

előállításának terén végzett munkája egyedülálló; eredményei a 

tudományban mérföldkőnek tekinthetők, a gyakorlatban pedig mind 

a mai napig hasznosulnak. 

Olaszy Gábor az elmúlt évtizedekben mindig aktív résztvevője volt 

az általunk szervezett konferenciáknak, a folyóirat-indításoknak, 

kötetszerkesztéseknek, a magyar fonetika valamennyi jelentős 

eseményének. Ma is az, mindig segítőkész, megbízható, kitűnő 

kolléga, akinek munkájára, tanácsaira számíthatunk, és a jövőben is 

számítani fogunk. Köszönjük. 

Születésnapja alkalmából minden fonetikus, beszédkutató és 

kolléga nevében kívánok sok (szakmai) örömöt, további fonetikai 

kutatásokat és egészséget nagy szeretettel! 

 

G. M.  
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