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HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSSAL 
VÉGZETT BESZÉDKUTATÁSOK

A beszédkutatás fontosságát, valamint a hazai eredmények 
elismerését mutatja az a tény, hogy az utóbbi években mind hazai, 
mind pedig nemzetközi támogatásokat is elnyertünk. Hazai 
viszonylatban az OTKA és az OMFB támogatások segítették a 
munkát, nemzetközi viszonylatban pedig az Európai Közösség 
COST 219 projektje, valamint egy SPEAK! Copernicus projekt 
(német-magyar közös kutatás és fejlesztés, amelyet az Európai 
Közösség finanszíroz). Az alábbiakban ezekről a munkákról 
számolunk be

1. A magyar beszéd ritmikai és dallamszerkezetének kutatása
Támogató: OTKA T013565, az 1994-97 időszakra 
Témafelelős: Olaszy Gábor, MTA Nyelvtudományi Intézet, Fone
tikai Osztály
A kutatás célja: megismerni és szabályokkal jellemezni a magyar 
beszéd ritmikai és dallamszerkezetének főbb építőelemeit.
A kutatás részletezése: a magyar beszéd mondatszintű elemeinek 
akusztikai vizsgálata időszerkezeti és dallamszerkezeti szem
pontból. Az időszerkezet tekintetében annak feltárása, hogy a 
kiejtett mondatban milyen időszerkezeti struktúrák realizálódnak, 
azok mennyire köthetők szabályokhoz A dallamszerkezet szem
pontjából az invariáns dallamformák meghatározása, valamint az 
érzelmek kifejeződésének tükröződése a dallamszerkezetben A 
kutatás második szakaszában a két vizsgálatot összekapcsolva 
próbáljuk meghatározni a párbeszédes közlésformákra jellemző 
prozódiai (dallam, idő- és intenzitásszerkezet együttese) 
struktúrákat. A fenti vizsgálatokat kiegészítik percepciós tesztek, 
akusztikai vizsgálatok a férfi és női beszéd belső dal
lamtörvényeinek meghatározására, valamint az érzelem kifeje
zésének akusztikai szintű kutatásai. Az egész kutatás jellemzője a
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szintézissel történő visszacsatolás, vagyis az eredmények, sza
bályok ellenőrzése a beszédszintézis módszerével.

2. Szófonetikai vizsgálatok
Támogató: OTKA 13863 az 1994-97 időszakra 
Témafelelős: Gósy Mária, MTA Nyelvtudományi Intézet, Fone
tikai Osztály
A kutatás célja: azoknak a kommunikatív értékű paramétereknek 
a meghatározása és elemzése, amelyek a szavakat és a szavak 
kapcsolódásait jellemzik az izolált ejtéstől a folyamatos beszédig.
A kutatás részletezése, választ akarunk kapni arra, hogy az izolált 
ejtésű, illetve a mondatban, szövegben megjelenő szavak 
artikulációjában melyek az állandó és mik a változó paraméterek. 
Ennek következtében mely akusztikai jegyek tekinthetők 
invariánsnak, melyek redundánsnak és melyek irrelevánsnak mind a 
hullámforma-elemzés, mind a beszédészlelés szempontjából. 
Magyarázatot igyekszünk megfogalmazni az egyedi beszéd 
artikulációs/akusztikus eltéréseire vonatkozóan. Elemzéseket 
terveztünk annak leírására, hogy a koartikulációs jelenségek 
milyen mértékben kontextusfuggőek, illetőleg miként és 
mennyiben érvényesül a szupraszegmentális szerkezet (pl. 
hangsúly, intonáció, tempó) módosító hatása az adott 
szóképzésben, szószerkezetben izolált és szöveges megjelenéskor. 
Vizsgáljuk a beszédészlelési és beszédmegértési stratégiák 
módosulását a fentiekben vázolt különbségek esetében; valamint a 
dekódolás különféle szintjeinek együttműködését a kidolgozandó 
szófelismerési folyamaton belül.

A szófonetikai kutatások döntően kísérleti vizsgálódásokra 
épülnek, amelyeket -  az elméleti keretnek megfelelően -  történeti 
fonotaktikai elemzések egészítenek ki. Minthogy cél a 
szövegfonetikához történő kapcsolódás járható útjának 
kidolgozása, a tervezett munkában a beszédelemzések mellett a 
nyelvelsajátítás és a kóros szóformálás vizsgálata szükségszerűen
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helyet kap. Ez utóbbi három aspektus (ti. a finnugrisztikai alapok 
fonetikai szemléletű megközelítése, a nyelvelsajátítás adathal
mazából nyerhető tanúságtétel és a hibás kódolás/artikuláció ered
ményezte alakzatok létrejöttének elemzése) nem kiegészítő jellegű 
adat- és ismeretanyagot képvisel, hanem szerves tartozéka a 
központi problémakörnek. A történetet, az "ontogenezist" és a 
társadalmilag "nem elfogadhatót" is tekintetbe vevő koncepció az 
összefüggések pontosabb feltárásához, bizonyos kérdések egy
értelműbb magyarázatához vezet.

Az eredményeket mind a további elméleti fonetikai kutatások, 
a fonológia, egyéb nyelvészeti diszciplínák (pl. szemantikakutatás, 
grammatikaelmélet), mind az alkalmazott kutatások (pl. beszéd
patológia, idegennyelv-oktatás), valamint -  az interdiszciplináris 
jellegből adódóan -  a társtudományok (pl. pszicholingvisztika, 
neurolingvisztika) használhatják fel Sok esetben az alkalma
zásokhoz (pl beszélőazonosítás) olyannyira szükséges alap
kutatások tekintetében hiánytpótlóak a szófonetikai kutatások 
eredményei

3. Future telecommunication and teleinformatics facilities for 
disabled and elderly people (COST 219, 27 európai részt vevő 
ország)
Támogató: Európai Közösség, (Cooperation in Science and 
Technology, 1993-tól)
Magyarországi koordinátor: Németh Géza, BME Távközlési és 
Telematikai Tanszék
Nyelvészeti kutatási partner: MTA Nyelvtudományi Intézet, 
Fonetikai Osztály
Témafelelős: Gósy Mária, MTA Nyelvtudományi Intézet,
Fonetikai Osztály
A kutatás célja: koraszülöttek és rizikó újszülöttek iskolába lépést 
megelőző vizsgálata annak megállapítására, hogy beszédészlelési 
és beszédmegértési szintjük megfelel-e az életkoruknak.
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A kutatás részletezése: több, mint száz koraszülöttet és rizikó 
újszülöttet vizsgáltunk a GMP-diagnosztikával. Tizennégy-féle 
alteszt eredményeinek osztályozása és elemzése alapján határoztuk 
meg az egyes gyermekek beszédpercepciós teljesítményét. A 
vizsgálatok a következő területekre terjedtek ki: hallás, az 
akusztikai kulcsok felismerése, a beszédészlelés három szintje, a 
szeriális észlelés, beszédhang-diszkrimináció, vizuális észlelése, 
ritmusészlelés, szókincsaktivizálás, a rövid idejű vizuális és 
verbális memória, kézdominancia, irányfelismerés és a szövegértés. 
A kapott eredmények az azonos életkorú és ép fejlődésű 
gyermekek szokásos teljesítményéhez viszonyíthatok.

4. Improvement, evaluation and testing of a low cost 
multilingual portable speaking aid for the speech impaired, 
which can be used in a European context
Támogató: OMFB (ACCORD project No. H 9112-0507, az 
1993-95-ös időszakra)
Külföldi kutatási partnerek:
Department o f Electrotechnical and Computer Engineering, 
Faculty o f Engineering of the University o f Porto, Portugal 
Departament o f Signals, Systems and Radio Communication, 
School o f  Telecommunications, Technical University o f Madrid, 
Spain
Magyarországi koordinátor: Németh Géza, BME Távközlési és 
Telematikai Tanszék
Nyelvészeti kutatási partner: MTA Nyelvtudományi Intézet, Fone
tikai Osztály
Témafelelős: Olaszy Gábor
A kutatás célja: soknyelvű (magyar, spanyol, portugál)
beszédszintézis technológiájának kidolgozása és megvalósítása. 
Beszédsérültek által verbális kommunikációra (telefonálásra is) 
használható beszédkommunikátor készülék nyelvi moduljának
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kidolgozása a fenti három nyelvre a külföldi partnerek köz
reműködésével és támogatásával.
A kutatás részletezése: A kutatás során a gépi beszédelőállitás 
tudományos és gyakorlati tapasztalatait felhasználva továbbfej
lesztettük a magyar és spanyol beszédszintézist, valamint meg
terveztük és létrehoztuk az első portugál nyelvű, PC-n használható 
beszédszintetizátort. A fejlesztések során új hangadatbázisokat 
dolgoztunk ki a hangszínezet természetesebbé tételére, új 
szabályrendszereket fejlesztettünk a mondat-prozódia javítására és 
ezeket beintegráltuk a beszédprotézis eszközbe. A kész 
mintakészülékeket mindhárom országban orvosi szakintéz
ményekben tesztelték és használják

5. Speech Generation in Multimodal Information Systems
Támogató: Európai Közösség (Copernicus, Project No. 10393, az 
1994-96 időszakra)
Témafelelős. Olaszy Gábor, MTA Nyelvtudományi Intézet, Fone
tikai Osztály (Nyl) és BME Távközlési és Telematikai Tanszék 
A kutatási partner: Technische Hochschule Darmstadt (THD)
A kutatás célja: jó minőségű, a beszélt nyelvi prozódiához 
közelálló német szintetikus beszéd létrehozásához szükséges 
prozódiai szabályrendszer kikísérletezése és megvalósítása 
információs rendszerekben való felhasználáshoz.
A kutatás részletezése: a modern automatikus információs 
rendszerekben egyre nagyobb probléma, hogy a nagy tömegű 
információból a keresett témához való hozzáférés felhasználóbarát 
és rugalmas legyen. A képernyő korlátozott mérete 
szükségszerűvé teszi, hogy bizonyos információkat ne szöveges 
formában, hanem beszéddel jelenítsünk meg. Ehhez -  a jelen 
projekt keretében -  a MULTIVOX beszédszintetizátor (BME 
fejlesztés) által előálított szintetizált beszédet használjuk, amelyhez 
új prozódiai modult kísérleteztünk ki. Ezt a prozódiát a 
szöveggenerálásból származtatott jelentés-értelmező egység (THD
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fejlesztése) jósolja meg és integrálja a szöveg szavai közé 
prozódiai "jelzések" formájában. A szintetizátor részére kialakított 
szöveg tehát tartalmazza a ffázishatárokat, azon belül a fókuszt, 
valamint a frázisokra jellemző intonációs formát meghatározó 
jelzéseket. Ezek képezik a mondatintonáció alapját, amire, mint 
vázra ráültetjük a szószintű prozódiát (BME-Nyl fejlesztés). Az 
így kialakított szintetikus beszéddel -  a kísérletek szerint -  jól ki 
lehet fejezni az egyes kifejezési, jelentési formákat (kérés, utasítás, 
közlés, figyelmeztetés stb.) és így a beszélt nyelvi információközlés 
segíti a felhasználót az információs adatbankban való keresésben. 
Jelenleg német nyelvre ez a rendszer képezi az egyik legfejlettebb 
beszédszintézis formát.


