
A nyelvészeli fonetika szakágazatai 

A hangtan — túlzás nélkül állíthatjuk — a nyelvtudomány egyik leg
régibb és legtöbbet vizsgált ága. Nemcsak napjainkban tapasztalható élénk 
érdeklődés a beszédjelenségek iránt, hanem a régmúlt időkből is ismerünk, 
elsősorban a beszédképzésre vonatkozóan, finom megfigyeléseket. A beszéd
műben megvalósuló nyelvi rendszer alapos ismerete nyilvánul meg a hang
írás megalkotásában. A gyorsan tovaröppenő hangsorokból a nagy szórás
sal realizálódó hangelemeket kellett nyelvileg általánosítani ós grafikus szim
bólumokkal rögzíthetővó termi. Ez nem kis teljesítmény. 

A fonetika az utóbbi 5—6 évtizedben minden korábbit meghaladó ütem
ben fejlődött. A sokszor nem is fonetikusoktól származó részeredmények 
nyelvészeti feldolgozása, tudományos rendszerbe foglalása azonban nem ta r t 
lépést a fejlődéssel. Ezzel magyarázható a kétségkívül elburjánzott terminoló
giai zűrzavar, a résznek egészként való beállítása, a különböző társtudományok 
részeredményeinek mechanikus egymás mellé sorolása, a módszereknek a 
kutatot t tárgy fölé helyezése, a nyelvi valóságtól eltérő nyelvleírások meg
jelenése, a már feltárt törvényszerűségek újrafelfedezése, sokszor felesleges 
elméletieskedés stb. stb. 

Mindez a rendezés igényét ébreszti a tudomány művelőiben és alkal
mazóiban. E rendezés előfeltétele, hogy az új ismeretek, tapasztalatok és 
eredmények birtokában alaposan átgondoljuk tudományunk tárgyát, felépí
tését és szakrendszerét, a fonetikai vizsgálódások tárgyköreit, más tudományos 
diszciplínákkal való kapcsolódásait, a kutatás és leírás metodológiáját stb. 
stb. Tanulmányomban a nyelv és beszéd viszonyából kiindulva a beszédlánc 
anyagi, szubsztanciális jellemzői alapján próbálom a beszédlánc szakaszait 
meghatározni és a szakaszok jellegének megfelelően kijelölni a nyelvészeti 
fonetika szakágazatait. 

A nyelvészeti fonetika tárgya — felfogásunk szerint — a b e s z é d , 
mint a nyelvi működés, funkcionálás fő formája. A hangtan a nyelv és a beszéd 
viszonyában kell hogy vizsgálja a) a „hangtestet" szerkezeti szempontból, 
belső struktúrája szempontjából a beszédlánc mindegyik szakaszában, valamint 
b) a beszédelemek (hang, szó, szakasz, szólam, kontextus, továbbá hangsúly, 
dallam, ritmus, tempó) és a nyelvi elemek (morféma, szó, szószerkezet, mon
dat) kapcsolatait. 

Ezúttal nem foglalkozhatunk a beszédmű fonetikai tagolásának kérdé
seivel, úgyszintén el kell tekintenünk a beszédfolyam elemeinek strukturális 
vizsgálatától, valamint a hangelemek nyelvi funkciójának tárgyalásától is. 

A n y e l v é s a b e s z é d v i s z o n y a 
Ahhoz, hogy a nyelvészeti fonetika tárgyát közelebbről meghatározhas-
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suk, mindenekelőtt a nyelv és beszéd viszonyát, illetve a beszéd fogalmát kell 
tisztáznunk. 

A nyelv és beszéd viszonya SAUSSURE óta a nyelvtudomány sarkalatos 
kérdésévé vált és jellegzetesen századunk nyelvtudományi problémája. 
Ebben egyébként nincsen semmi különös, mivel korábban az írott nyelv
emlékek és leírt szövegek képezték mind a történeti, mind pedig az össze
hasonlító nyelvészet vizsgálódásainak a tárgyát. Még a hangtan is csak az 
utóbbi fél évszázadban szabadult meg az íráscentrikus, betúcentrikus szem
lélettől. 

BAUDOUIN DE CouRTENAY-nek az írás és a hangzás viszonyát tárgyaló 
írásában a leírt szó fonetikai és morfológiai elemekre tagolásának módjáról a 
többek között ezt olvashatjuk: ,,. . . Rendszerint nemcsak az iskolai tanköny
vekben, hanem olyan munkákban is, melyek tudományosságra tar tanak igényt, 
a betűből indulnak ki és betűt, betűkapcsolatot választanak el betűtől és 
betűkapcsolattól, ezzel helyettesítve a nyelv artikulációs-auditorikus lényegébe 
való behatolást. Hisz különben gondolkodni kellene, megmozgatni az agyat, 
de az ilyen foglalatoskodás nehéz is és — meglehet — veszélyes is."1 (BAU
DOUIN DE COURTENAY, I. A. Válogatott általános nyelvészeti munkái. Moszkva 
1963. I I : 224. oroszul.) 

A nyelv és beszéd dichotomiára az élő nyelvek tanulmányozásának 
előtérbe kerülése, a szinkron nyelvészet kifejlődése és megerősödése hívta fel 
a figyelmet. Az élőszó, a hangzó beszéd hangosfilmen, hanglemezen, majd 
később hangszalagon való rögzíthetőségének a feltalálása és ennek következ
tében a lemezjátszó és a magnetofon elterjedése adta meg a lehetőségét a 
beszédesemények jobb és sokoldalú megfigyelésének, elemzésének és egzakt 
leírásának. 

A beszéd és nyelv, jazik és recs, language és speech, Sprach és Sprech, 
langue és parole párhuzam majd minden nyelvben megtalálható nyelvészeti 
műszóként. A terminológiai szétválás mögött azonban nincsen egyértelmű 
fogalmi elkülönülés. Ez alkalommal eltekintünk ennek bizonyításától, meg
elégedve a tény puszta konstatálásával. 

Számunkra a legelfogadhatóbb az a felfogás, mely a nyelvet egy olyan 
szimbólumrendszernek, jelrendszernek tekinti, mellyel gondolataink és érzel
meink másokkal közölhetők és számunkra is a megértés eszköze. 

A nyelv a fentiek értelmében az emberi kommunikáció eszköze. A nyelv 
jellemzője elemeinek nagyfokú elvontsága, s ezzel összefüggő állandósága, 
széleskörű kombinativitása, magasfokú belső szervezettsége, rendezettsége, 
hogy csak a leglényegesebbeket említsem. A nyelv lényegét tekintve tehát ál
talános emberi szemiotikai rendszer. 

Ezzel szemben a beszéd a nyelv működésének eszköze. A beszéd a sze
miotikai rendszer biológiai eszközökkel történő megvalósulása, azaz az ember 
hangképző szervei által keltett és hallószervünkkel felfogott akusztikai rez
géseknek az agyközpontban ingerek formájában létező ós megragadható 
anyagi valósága. 

1 «OÖMKHOBeHHo He TOJibKO B uiKOJibHbix yneÖHHKax, HO fla>Ke B coyHHeHHHx, npeTeH,ny-
K>IUHX Ha Hay^HocTb, BbixoAíttrnpH STOM OT 6yKB H npocTo O W J I Í I I O T öyKBbi n coneTaHHH 6yKB OT 
6yKB H COMeTaHHH 6yKB, 3aMeHflfl 3THM npOHHKHOBeHHe B CyiHHOCTb np0H3H0CHTeJIbH0-C.nyX0-
Boro H3biKa. Be/jb HHaMe npHiiiJiocb 6M MbicjWTb H meßejiHTb M03raMH, a nofloÖHoe 3aHHTHe H 
TÍÖKCJIO H, MOH<eT 6biTb, flawe onacHo.» (H. A. EoAysH ^e KypTeHa, H36paHHbie Tpyau no oömey 
H3bIK03HaHHK). MocKBa, 1963. TÓM 2. 224). 



294 BOLLA KÁLMÁN 

A beszéd tehát a nyelv beszédszerveinkkel létrehozható és érzékszerve
inkkel felfogható formája. S talán nem járunk messze az igazságtól, ha a 
nyelv és beszéd viszonyában a tartalom és forma, valamint az általános és 
egyedi viszonyoknak egy speciális esetét tételezzük fel, vagy olvassuk ki. 

Ez a felfogás eltér D E M E LÁSZLÓ feltételezésétől, mely szerint nyelv 
nélkül is létezhet beszéd a nyelvfejlődés kezdeti szakaszában. D E M E LÁSZLÓ 
az emberi faj fejlődési folyamatából vezeti le a beszédet ós a nyelvvel szemben 
elsődlegesnek tartja. (1. D E M E LÁSZLÓ, AZ általános nyelvészet akapjai. 
Bratislava 1969. 17 — 19.) ,,. . . az emberi beszéd jelzései, a mondatok, a fej
lődés folyamán túlnyomó többségükben tagolttá, mégpedig f u n k c i o n á 
l i s a n t a g o l t t á váltak . . . " — írja, majd így folytatja: ,,. . . a beszéd
ből kicsapódott a n y e l v , a fogalmi gondolkodásnak e nélkülözhetetlen 
terméke és segítője." (17) A könyvben máshol is visszatér e problémakörre. 
,,A nyelv a b e s z é d b ő l ered; abból csapódott ki a valóság ellenőrzési 
kontrollja alat t ." (41) „Beszédünk eszköze, a nyelv, társadalmanként külön
bözik." (7.) D E M E a beszéd elsődlegességének fenntartása mellett úgy véleke
dik, hogy a nyelvfejlődós későbbi szakaszában a beszéd a nyelvnek működési 
formája:,, . . . minden általunk ismert beszédforma mélyén valamilyen nyelv 
van; nincs ma olyan beszédforma — a legkezdetlegesebb sem az ismertek 
közül —, amely ne valamiféle nyelvnek a működési formája volna" (8). Ez 
utóbbi gondolat már teljesen összhangban van felfogásunkkal. 
A b e s z é d l i n g v i s z t i k a i m ű s z ó k ó n t v a l ó é r t e l m e z é 
s é r ő l 
A fogalom tisztázódását nehezíti, hogy b e s z é d szavunk sokjelentésű. 
Jelenti: 

— a beszólést mint tevékenységet (Nehezére esik a beszéd.), 
— a beszélés képességét (Az emberi beszéd hosszú fejlődés eredménye.), 
— a beszédben kifejezett tar talmat (zagyva beszéd), 
— a kifejezés- ill. közlésmódot (cikornyás beszéd), 
— társalgást (beszédbe elegyedik valakivel), 
— pletykát (Ne hallgass minden beszédre !), 
— szónoklatot, alkalmi előadást, megemlékezést (ünnepi beszéd). 

(ÉrtSz. 1: 575—576). 
E felsorolásból még hiányzik jónéhány jelentés abból, amit az ÉrtSz. megad. 

Számunkra azonban egy lényeges mozzanat ebből is kiviláglik. Az, 
hogy a közlés tar tama ós formája nem különül el fogalmilag a b e s z é d sza
vunkban. Annál örvendetesebb, hogy egyik nyelvészeti műszói értelmezése 
megegyezik azzal, amit a fentiekben a beszéd és nyelv viszonyáról mond
tunk: „Valamely közösség tudatában élő nyelvi jelrendszernek a közlésben, 
kifejezésben a beszélőszervek útján hangosan történő egyéni felhasználása, 
ill. a felhasználás eredménye." (ÉrtSz. 1: 575.) 

A b e s z é det a továbbiakban a nyelvi működés formájaként tekint
jük ós tesszük vizsgálat tárgyává. Ebben az értelemben használom még a 
beszédlánc és beszédfolyam szavakat is. 

A b e s z é d l á n c ( b e s z é d f o l y a m ) s z a k a s z a i 
Beszédláncon értjük azt a szignálsort, amely a kommunikációs csator

nán a nyelvi tartalmat (közlést, üzenetet) közvetíti a beszélőtől (az adótól) 
a hallgatóhoz (azaz vevőhöz), illetőleg a feladótól a címzetthez. A kommuniká
ciós csatornán üzenetet vivő beszédszignálok áramlása kétirányú: a gondolat-
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csere során a beszélő ós hallgató a közlési szándékoknak megfelelően váltogat
ják egymást, sőt adott esetben szimultán jelzések is történhetnek mindkét part
ner részéről. (Ez az egyszerre beszélés esete.) Az emberi jelzőrendszer (biológiai 
jelzőrendszer), ember beszédképző és beszédfelfogó apparátusa biz
tosítja a saját jelzések visszacsatolását is, ezzel az önkontrollt valósítja meg. 

Láttuk, hogy a beszédjelenségekben nyelvi jelek és jelkombinációk 
öltenek testet, mely jelek és jelkombinációk szemantikai, szemiotikai entitások 
kifejezései. A fonetika feladata a beszédjelenségek viszgálatában kettős: 
egyrészt vizsgálnia kell a beszódszignálkomplexumokat anyagi szubsztanciális 
szempontból; a beszéd belső strukturáltságát, szerkezeti felépítését, szerkezeti 
elemeit, a hangsorépítós biofiziológiai mechanizmusát, a hangrezgések elő
állítását, percepcióját. Az agyban lejátszódó folyamatokat éppúgy, mint a 
beszédszignálok különböző átalakításait / átalakulásait az emberi testben és 
a hangrezgéseket továbbító közegben. 

Másrészt a fonetika feladata megkeresni a kapcsolatokat, megfelelése
ket a beszédelemek és nyelvi jelek, a beszédelemek és szemantikai egységek 
között. A fentiekből egyenesen következik, hogy a fonetika tárgya nemcsak 
a beszédhang, hanem az egész folyamat, a teljes beszédlánc. Vizsgáljuk meg 
egy kicsit közelebbről a beszédláncot ! Előbb még két apró megjegyzés: 
a) A beszédaktus időbeli lefolyását a közlési szándók megszületésétől a közlés 
megértéséig számítjuk, b) Térbeli kiterjedését pedig a közlést végző partner 
agyközpontja ós a címzett agyközpontja közötti távolság adja, melynek részei 
(közegei): a feladó testi csatornái — külső légtér — a címzett testi csatornái. 

A beszéd legkisebb eleme a b e s z é d h a n g , mely a beszédképzés 
(kódolás) során a fonómából indul ki, s a beszédlánc különböző szakaszaiban 
más s más megjelenési formát öltve (neuróma — kinéma — akuszéma — 
szonusz-hangérzeti elem — neuréma) idézi fel agyunkban ismét a fonémát. 

A beszédlánc a szignálkomplexumok létezési, megjelenési formáját 
véve alapul öt egymástól lényegesen eltérő szakaszra bontható. Ezek a kö
vetkezők: (lásd 296. 1., táblázat). 

E vázlatos leírás meggyőzően bizonyítja, hogy a mindannyiunk számára 
oly egyszerűnek tűnő, a részletekben számunkra nem tudatosult beszédfolya
mat valójában nagyon is összetett, bonyolult, több szaktudomány kompe
tenciájába átcsapó jelensógkomplexum. A beszódszignál különböző megje
lenési formái szerves egészet képeznek, közülük egyik se iktatható ki, nem 
hagyható el anélkül, hogy a beszédet létezésében ne szüntetnénk meg. Ugyan
akkor a folyamat e g y i k láncszemének a kiemelésével, vizsgálatával és 
elemzésével nem adhatunk teljes képet, objektív képet a beszédről. A teljes 
láncolat képezi azt a komplexitást, melyben a beszéd megragadható, mozgás-
illetőleg müködésmechanizmusai vizsgálhatók, s végső soron a beszédbeli 
formák nyelvi értelmezése, funkcionális értékrendje meghatározható. 

A beszéd k e l e t k e z é s é n e k módjáról még keveset tudunk. 
Új eredmények a sejtbiológiai kutatásoktól várhatók. Az anatómia megfe
lelően feltárta már az agy szerkezetót. A fiziológiának sikerült az agykérgen 
lokalizálnia a látási, hallási és beszódszférákat. De a fő kérdés megválaszolása 
még várat magára. Senki sem tudja megmondani, hogy milyen működési 
modell szerint, hogyan szervezi meg a központi idegrendszer az agyban tárolt 
jelkészletből a beszédet. 

Feltételezésem szerint itt kell keresnünk a beszédhang és fonéma prob
lémájának megoldását is. Ebből a szempontból tanulságos P . Sz. KTJZNYBCOV 
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a) 

a szakasz megnevezése 
b) 

a folyamatban résztvevő 
szervek, ül. a folyamat 
közegei 

c) 
a folyamat jel
lege 

d) 
a szignál 
egységének 
megnevezése 

1. Á kódolás szakasza (az 
artikulációs program 
megszületése) 

a központi idegrendszer: 
az agy kortikális szférájá
ban az ún. BitOCA-mező-
ben a mozgató (motori
kus) szféra, a W E R N I C K E -
féle mezőben az érző (szen-
zorikus) beszédszféra 

sejtbiológiai neuréma 

2. A beszédképzés szaka
sza (az artikulációs prog
ram végrehajtása) 

szomatikus beszédképző 
szervek 

fiziológiai műkö
dés 

kinéma 

3. A beszédszignálok to
vábbítása a címzetthez 
akusztikai rezgések for
májában 

külső légtér fizikai, akuszti
kai folyamat 

akuszéma 

4. A beszédszignálok fel
fogása (percepció), audi-
torikus szakasz 

szomatikus haüószerv akusztikai-pszi-
chofiziológiai fo
lyamat 

szonusz 

5. A beszédszignálok dekó-
dolási szakasza (megér
tés) 

az agyközpont halánték
lebenye (idegsejtek) 

sejtbiológiai fo
lyamat 

neuréma 

megállapítása: „Ha az ember agyközpontjában, nyelvi tudatában nem létezne 
a közlés formai kódolásának absztrakt analógja, ami a nyelv fonológiai rend
szerének felel meg, akkor a kontinuumot képező beszédfolyamatból nem 
tudta volna jóval a nyelvtudomány megszületése előtt létrehozni a hangjelölő 
írást.2" (P. Sz. KTJZNYECOV, A megkülönböztető jegyek fonológiai problémái 
és a különböző típusainak elhatárolása. Fonológiai kutatások. Moszkva 1966. 
203—204, oroszul.) Érdemes elgondolkozni ezen a sokatmondó hipotézisen. 

Ha már a hipotéziseknél tartunk, hadd szaporítsam még eggyel számu
kat. Hogyan raktározódik el és hogyan mobilizálható a nyelv agyközpon
tunkban? 

Az agy szenzorikus (érző) és motorikus (mozgató) mezői mellett bizonyára 
más eddig még ismeretlen funkciós mezők is vannak. A nyelvi rendszer táro
lására a szenzorikus mezőben léteznie kell egy szemantikai memóriának, 
egy grammatikai vagy más szóval szerkezeti-relációs memóriának, valamint 

2 «ECJIH 6 M y roBopnmHx He B03HHKaJio KaKoro-TO aüajiora TOH AHCKpeTHoií nocneao-
BaTeJibHocTH eflHHHu., KOTopyK) npeÄCTaBJiniOT <J)0HeMbi B peHH, npH HenpepbiBHocTH pe^eBoro 
noTOKa, JIHDAH HHKorfla 6 H He AOUIJIH «O öyKBeHHoro nHCbMa, KOTopoe co3Äaßajiocb Toraa, Kor^a 
He TOJlbKO (J)0H0JI0rHH, HO H HayHHOrO H3bIK03HaHHH B UeJIOM QWfi He ÖblJIO.» ( n . C. Ky3HeuoB, 
npOÖJieMbl AH$$epeHUHaJlbHbIX npH3HaK0B B <J)OHOJIOrHH H pa3rpaHHMeHHfl pa3JIHHHbIX THnOB 
HX. B cöopHHKe: MccJieflOBaHHH no <J)OHOJiorHH. MocKBa, 1966. 203—4.) 
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egy realizációs memóriának. Ez utóbbi révén valósul meg a nyelvinek beszéd-
beli kifejezése. A memóriákban tárolt jelkészlet felhasználásához ós közléssé 
alakításához szükség van a motorikus mezőben egy úgynevezett gondolkod-
tató-operációs rendszerre. Ilyen modellben képzelhetjük el a nyelvi működést, 
az artikulációs programot az emberi agyban a beszéd keletkezésének szint
jén. 

A feltételezett artikulációs program az idegpályákon jut el a végrehajtó 
beszédszervekhez. A beszéd a r t i k u l á c i ó s mechanizmusa a fonetika 
legkidolgozottabb szakágazatát képezi. Minden iskolai tankönyvben meg
található. Ehhez csak annyit teszünk hozzá, hogy a beszéd e szakaszban nem 
más mint az idegpályákon vezérelt, s az izomzat által mozgásba hozott beszéd
szervek összehangolt működéséből származó mozgáskomplexumok, folyton 
ismétlődő mozgássztereotipiák sora. A kinóma olyan mozgáskomplexum 
(kinetikai egység), amely a hangsorópítés törvényeinek megfelelően változat
lan formában ismétlődik az ún. környezeti vagy pozicionális tényezők által 
meghatározott lehetőségeken belül. E kinémák összessége adja a nyelv arti
kulációs bázisát. 

A beszéd általános emberi jellege e szakaszban abban nyilvánul meg, 
hogy az artikuláció minden nyelv hordozója számára közös anatómiai alapokon 
nyugszik és lényegében megegyező fiziológiai működés eredményeképpen 
valósul meg. Egy-egy nyelv beszédrendszerét az teszi specifikussá, hogy a 
potenciálisan megvalósíthatóból mit és milyen kombinációkban valósít meg. 
Ezt pedig a nyelvi kód határozza meg. (Az élő nyelv elsajátítása jelenti a 
beszédképzés eme sajátságainak ismeretét és ezen ismereteken létrejövő 
artikulációs készségeket, képességeket, kinetikai automatizmusokat.) 

A beszédlánc a k u s z t i k a i szakaszával foglalkozó témakörökből 
legfeljebb az akusztikai alapfogalmak ismertetéséig jutnak el hazai fonetikáink; 
gyakran azonban még ez is hiányzik, pedig a beszéd ebben a nem szomatikus 
megnyilvánulásában vizsgálható leginkább egzakt módon; akusztikai mivol
tában rögzíthető a legkönnyebben és legteljesebben. A múlt század végétől 
elindult és századunkban kiterebélyesedett beszédakusztika óriási szakiro
dalommal rendelkezik, s a fonetika vezető szakágává vált. Nálunk sajnos 
lassúbb a fejlődés. 

A beszéd akusztikai meghatározása így hangzik: a beszéd frekvenciáját, 
intenzitását és tar tamát folytonosan változtató rezgéseknek szünetekkel 
váltakozó sora. A beszéd tehát hanghullámok formájában terjedő levegőrezgé
sek láncolata, s mint ilyen a fizikai jelenségek egyik részesete. Alapegysége 
a kinémának megfelelő akusztikai képződmény az akuszéma, meghatározott 
rezgéssztereotipia. (Számos fonológiai elmélet, így pl. R. JAKOBSON dichoto-
mikus fonológiai elmélete is a beszéd akusztikai jegyeire épül.) 

A beszéd p e r c e p c i ó s szakaszának fonetikai vizsgálata talán még 
az akusztikainál is elhanyagoltabb hazai tankönyveinkben. A nyelvészeti 
fonetikai vizsgálat i t t az akusztika, pszichológia ós fiziológia területéről 
merített ismeretekkel egészül ki. Az ember hallószerve által felfogott akusz
tikai rezgések az észlelés révén válnak hanggá. A beszédlánc ebben a szaka
szában ismét ,,szubjektiválódik", amennyiben a rezgés hangérzet, hangmagas
ság érzet; az intenzitás hangosság, az abszolút időtartam relatív időtartam
ban jelentkezik. (Sok fonológiai elméletnek szolgált kiindulópontul a beszéd
lánc e szakaszának sajátsága, főleg a század elején, az ún. pszichofonológiai 
irányzatnak.) 
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A beszédlánc befejező, vagy záró szakasza az a g y i m e g é r t é s . 
Jellegét tekintve mint láttuk sejtbiológiai folyamat. Az idegpályákon az 
agyba jutó ingerek hozzák létre azokat a sejtbiológiai folyamatokat, melynek 
eredményeképpen megtörténik a nyelvi dekódolás, az idegingerületek nyelvi 
értelmezése. A beszédlánc tehát a nyelvi rendszer által meghatározott kódolási 
művelettel kezdődik, majd különböző átalakulásokon megy át a beszéd
szignál, míg az utolsó etapban végbemegy a nyelvi értelmezés, a megértés; 
a kódolásnak megfelelő, de fordított sorrendben végbemenő dekódolás. Az 
ingerkomplexumok nyelvileg releváns elemekké, funkcionális egységekké válva, 
s a nyelvi szabályoknak megfelelően szerveződve tudati tényezőként működve 
létrehozzák a beszédértést, összefoglalva a mondottakat arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a nyelvészeti fonetika belső szakágazatait az alábbiak képezik: 

1. beszédkódolás ~ kortikális fonetika 
2. beszédfiziológia ~ artikulációs fonetika 
3. beszédakusztika ~ akusztikai fonetika 
4. beszédpercepció ~ auditorikus fonetika 
5. beszédértés ~ kortikális fonetika 

(Szomatikus ágazatok: 1, 2, 4, 5.) 
A fentiekben a beszédlánc egyes szakaszait jellemeztük. A szakaszra 

jellemző folyamat jellegének megfelelő beszédmeghatározást próbáltunk adni 
és megneveztük az elemi beszédegységet is. A beszéd általános meghatáro
zásából indultunk ki, mint a nyelvi működés formájából, s eljutottunk a 
részegységek általánosításából a beszédhang fogalmáig. 

A bőséges irodalom ellenére sincs a nyelvészeti fonetika tárgya egyértel
műen meghatározva és megnyugtatóan tisztázva. A tudományok fejlődése 
századunkban hihetetlen mórtékben felgyorsult. A beszéd ós nyelv vizs
gálata nemcsak a nyelvészet szférájában folyik. A matematika, szemiotika, 
kibernetika, pszichológia, akusztika, fiziológia és más tudományok jelentős 
eredményeket értek el a nyelvi valóság kutatásában és új ismeretekkel gazda
gították/gazdagítják a nyelvtudományt. A társadalom részéről is egyre sür
getőbben jelentkezik az igény a tudományok eredményeinek gyakorlati hasz
nosítására. Az anyanyelvoktatás, az idegennyelv tanítás/tanulás, a beszéd
javítás, a tömegkommunikációs intézmények, a kriminológia, a gyógypedagógia 
stb. stb. számára kell a nyelvtudománynak a gyakorlatban használható ered
ményeket produkálnia. 

A társtudományok vívmányait a nyelvészet, s ezen belül a fonetika, 
csak úgy tudja hasznosítani, ha képes adaptálni és tudománya szerves részóvó 
tenni a nyelvészetétől eltérő metodológiával ós célzattal végzett kutatások
ban elért új eredményeket. 

Ezt tette a maga korában BALASSA JÓZSEF és LAZICZIUS GYULA is, 
akik koncepcionálisan átértékelték és a nyelvészet számára érthető módon 
feldolgozták, kikristályosították a korabeli tudományosság által létrehozott 
értékeket. Nekünk is ez a kötelességünk, azonban az eddiginél többet kell 
tennünk, ha meg akarunk felelni e nemes, de nehéz feladatnak. 

BOLLA KÁLMÁN 
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Branches of Linguistic Phonetics 
by KÁLMÁN BOLLA 

During the last 50 years interest in human speech has increased to an extent 
unprecedented before. Not only linguistics but many other branches of human and natural 
sciences (psychology, physiology, acoustics, télécommunication technique) made sounding 
speech the subject of their investigation and hâve achieved important results using more 
sophisticated instruments and more effective methods. I t has become timelv to integrate 
particai results intő the System of scientific disciplines and to draw theoretical generali-
zations. The scientific knowledge gained from the investigation of human speech has 
enlarged the earlier concepts about the subject of linguistic phonetics. In his study the 
author attempts to throw new light upon the subject of phonetics, and in düng so he 
draws attention to the 5 branches, i.e. 5 directions of investigation of equal rank in lin
guistic phonetics. 

In defining the subject matter of phonetics the point of departure is the dichotomy 
of language and speech. The subject matter of linguistic phonetics is speech, as the main 
form of linguistic activity and functioning. Phonetics must investigate the relation of 
speech éléments and linguistic éléments and the body of sound from its inner structural 
point of view in the relation of language and speech in all the phases of the chain of speech. 
The chain of speech considering its character consists of 6 chainloops, phases: 

1. In the phase of encoding the articulational programme appears in the cortical 
sphères of the brain as a process of cellular biology. The branch of phonetics dealing with 
the problems of this phase is called cortical phonetics and the basic unit corresponding 
to speech sound is called neureme. 

2. In the phase of speech formation the articulational programme is realised as a 
resuit of the psychological functioning of the somatic speech forming organs. The psycho-
physiological mechanisms of speech formation are dealt with by the branch called arti
culational phonetics. In this phase speech is a séquence of interative motion-steretypes. 
I ts smallest kinetic unit is called kineme. 

3. In the acoustic phase of the chain of speech the speech sound is the séquence 
of air vibrations spreading in the form of sound waves, and as such it is a subdivision of 
physical phenomena. I ts basic unit is an acouseme, the vibration stereotype corresponding 
to a sound of speech. 

4. The phonetic basic unit of the acoustic and psychophysical process of speech 
perception is called sonus. The phonetic branch dealing with this field is called auditoric 
phonetics. 

5. The final phase of the chain of speech is the cerebral compréhension, which is 
also a process of cellular biology, as to its character; its basic unit is a neureme. This is 
where speech signais appearing as nervous impulses are decoded, according to codes 
defined by the linguistic System. The impulse complexes become linguistically relevant 
éléments, functional linguistic units in this phase. Ail thèse are dealt with by the branch 
of cortical phonetics. 




