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Bevezetés
Az elhangzó beszéd szupraszegmentális elemeinek modellezése bo

nyolult feladat. Modellezésen itt azt értjük, hogy szabályokat fogalma
zunk meg, és ezek alkalmazásával megpróbáljuk gépi előállításban 
megközelíteni az emberi beszéd dallamát, ritmusát, hangsúlyozási szer
kezetét. Általános megoldás nem is létezik, hiszen az elhangzó beszéd 
szupraszegmentális szerkezete sok olyan tényezőtől is függ, amelyek 
nem modellezhetők Ilyenek például az adott témakör, amiről elhangzik 
a megnyilatkozás, a témához kapcsolódó egyéb részletinformációk, előz
mények, esetleges jövőbeni tények, amik befolyásolják a beszélőt, a 
szövegkörnyezeti összefüggések, a beszélő egyéni stílusa, kifejezésfor
mája stb. Mindezek miatt a modellezés csak szűk sávot érinthet. Jelen 
tanulmányban egy olyan modellrendszert mutatunk be, amivel a magyar 
és német nyelven elhangzó leggyakoribb közlésformák prozódiai szerke
zete írható le paraméterezett formában.

A prozódia megközelítése
A beszéd szupraszegmentális szerkezetének modellezése az utóbbi 

években került előtérbe. A legtöbb tanulmány az alaphangmagasság vál
tozásának szabályaival foglalkozik. A magyar nyelv esetében inkább 
csak elméleti, leíró jellegű megfogalmazásokat találunk (É. Kiss 1988; 
Varga 1990, 1994), amelyek sematikus ábrákkal jól érzékeltetik az a- 
dott dallamforma vonulatát (1. ábra), de például nem tartalmaznak ada
tokat a konkrét Hz-értékekre vonatkozóan. Az olvasó számára nem je
lent problémát az ilyen ábrák alapján rekonstruálni a kérdéses dallamot, 
de ezt csak azért tudja megtenni, mert produkciós mechanizmusát a 
tudatalatti nyelvi, kiejtési szabályok működtetik az imitáció során.
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Mindent megígért , de csak a pénzemet akarta

o o o °  o o o o o o o o _

1. ábra
Dallamvonulat ábrázolása Varga módszerével

Ugyanezen dallamot nehéz létrehozni szabályok alkalmazásával, mi
vel nem tudjuk megadni a szabályok belső adatait (Hz- és időtartamér
tékek), nem is beszélve arról, hogy a fenti ábránál részletesebb leírásra 
van szükség ahhoz, hogy ezt a sematizált dallamformát korrekten 
visszakapjuk gépi megvalósításban. Például meg kell határozni a dallam 
változásának irányait és mértékét a szótagon belül. Ahhoz viszont, hogy 
az intonációt felépítő szabályokat megfelelő mélységben meg tudjuk 
fogalmazni egyrészről részletesen kell elemezni a beszéd intonációs 
szerkezetét, másrészről percepciós tesztekkel kell megállapítani azokat a 
határvonalakat, amelyek között bizonyos intonációs szabályok működ
hetnek. Magyar vonatkozásban ez utóbbira Gósy folytatott kísérleteket 
(1989) a kijelentő mondatok eső alaphangmagasság görbéje tekinte
tében, és Gósy-Terken (1994) a magyar eldöntendő kérdés intonációs 
csúcsának konkrét, percepciósan még elfogadható alsó és felső 
határértékei vonatkozásában.

Más nyelvekre konkrét kísérleteket is elvégeztek az optimális 
intonációs modellezés meghatározására. Ilyenek például Collier (1990), 
Térkén és Collier (1990) kísérletei hollandra, Adriaens (1991) munkája 
németre, Mertens (1995) rendszere franciára. Mindhárom modellben 
lineáris elemeket alkalmaztak az intonáció leírására, valamint per
cepciós teszteket is végeztek. Adriaens rendszerében (2. ábra), az 
intonációs alapgörbe (basic F0 contour) képezi a kiindulási alapot, és 
erre kerülnek rá a frázis- és szószintű intonációs változások az idő 
függvényében. Ez utóbbiakat úgynevezett atomi szintű intonációs 
elemekből lehet felépíteni egy a kottázáshoz hasonló, 5 szintes 
rendszerben, ahol szintenként 2,5 félhangnyi távolság van a szintek 
között.
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TO Hi

Kontrasztív jellegű szabályrendszer leírására Olaszy (1991) tett 
kísérletet, amelyben olyan általános intonációs építőelemeket fogalma
zott meg, amelyek felhasználásával több nyelven is fel lehet építem 
intonációs görbéket. Hunyadi legutóbbi tanulmányában (1995) érzé
kelteti azt a hiányt, hogy a hangsúly vizsgálatában leginkább elméleti 
fejtegetésekre támaszkodunk, de konkrét mérési rendszer nincs 
kidolgozva.

Kétségtelen, hogy az alaphangmagasság változása a leglátványo
sabb, és hogy ennek van a legnagyobb szerepe a prozódia kialakítá
sában. Ezt Swerts és Gelujkens kísérletei (1993) is igazolták. E mellett 
azonban nem elhanyagolható az időtartamok változása, valamint a 
hangerő változása sem. A természetes beszédben e három paraméter
érték kialakítását a biológiai rendszerünk egyszerre végzi el, modelle
zésnél is erre kell törekedni Ez azt jelenti, hogy egy adott beszédélcm 
(hang, szótag, szó) prozódiai szerkezetének leírásakor az is előfordulhat, 
hogy ugyanazon elemben kell alaphangmagasságot, intenzitást és idő
tartamot módosítani.

Célkitűzés
A kutatás célkitűzését két pontban foglaljuk össze.
1. Olyan modellt kell készíteni, amelyikkel a prozódia három 

alapvető komponense (alaphangváltozás, hangnyúlás, hangrövidülés és 
hangerő csökkenés, növekedés) leírható. Az alaphangmagasság-változás 
tekintetében külön kell tudni kezelni az intonációs alapgörbe (base line) 
meghatározását és külön a hangsúlyozásból, hangsúlytalanításból adódó 
alaphangmagasság-változásokat. Fontos szempont, hogy az alaphang

2. ábra
Adriaens modellje az intonáció felépítésére
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magasság-változások kiszámítása mindig egy adott, előre meghatá
rozott, kiindulási Hz-értékből történjen.

2. A modellezés olyan paramétervektorok sorozatában valósuljon 
meg, amelyekben mind a paraméterek, mind pedig azok belső értékei 
egyértelműen, fizikai értékekkel (Hz, dB, időtartamváltozás) vannak 
leírva, és ez tükrözi az adott szöveg leendő prozódiai szerkezetét.

Elemzés
A prozódiai szerkezet modelljének kialakításához 82 magyar és 32 

német mondat kiejtett változatának akusztikai szerkezetét analizáltuk. 
Az anyagban egyszerű kérdő, kijelentő és óhajtó, valamint összetett 
kijelentő közlésformák szerepeltek. Az intonációs görbék tipizálása so
rán lineáris közelítésre törekedtünk (hasonlóan Adriaens módszeréhez), 
és megpróbáltuk szétválasztani az intonációs alapgörbét, valamint az 
erre szuperponálódott finomabb változásokat. További törekvésünk volt 
közelíteni a nemzetközi és a magyar intonációs irodalomban is elfoga
dott emelkedő és eső formákból álló kombinációkat (lásd Vargánál), 
hogy ezeket tudjuk majd alkalmazni a modell leírásánál.

A vizsgálatok során minden mondatról szinkronizált dallam-, inten
zitás- és oszcillogramgörbét készítettünk, majd a regisztrátumokon meg
jelöltük a beszédhangok helyét is. A munkához a Kay Elemetrics 
Computerised Speech Laboratory (CSL) számítógépes programot hasz
náltuk.

Az elemzés eredményei
A dallamgörbék kiértékelésénél háromfajta változást különböztettünk 

meg. Az első a dallamgörbe általános vonulata a mondat, vagy frázis
egység teljes tartamában. Ezt neveztük alap-dallamgörbének. Frázisegy
ségnek vettük azokat a részeket, amelyekben a dallamgörbe változási 
tendenciája megfelelt az eső, emelkedő, változatlan (neutrális), 
emelkedő-eső és eső-emelkedő kategóriáknak. A második változás 
képezte az alap-dallamgörbére ráépült szótag és szószintü intonációs 
elemeket (a szóhangsúly különböző fokozatai). A harmadik elemet az 
első és második egymáshoz viszonyított különbsége alkotta, amikor azt
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akartuk megtudni, hogy az alap-dallamgörbe változása milyen hatással 
van a szószintü változás frekvenciaértékeire.

A hangidőtartam és a hangintenzitás változása tekintetében a korábbi 
kutatások irányvonalát követtük (Olaszy 1994; 1995), nevezetesen a 
hangrövidüléseket a többszótagú szavak utolsó magánhangzójában, a 
hangnyúlást kiemelten hangsúlyozott szavakban, továbbá a mondat 
utolsó szavában, valamint a hangintenzitás csökkenését a hangsúlytalan 
szavakban és a mondat végén.

A szabályrendszer
A prozódiai szabályrendszerben 7-féle alap intonációs görbét ren

delhetünk a közlésekhez az alábbi sematizált fonnák szerint. Ezek hor
dozzák és fejezik ki a mondat vagy frázis alapvető intonációs vonulatát.

Neutrális - összetett mondatokban használjuk. Az alapfrekvencia a 
80% környékén mozog.

Eső 1 - (erős) amelyet mondatkezdő helyzetben használunk
Eső 2 - (gyenge) amelyet mondat belseji és mondat végi helyzetben 

használunk

Emelkedő 1 - (erős) főleg rövid, 1, 2 szavas mondatokra használjuk 
Emelkedő 2 - (gyengén emelkedő)
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Emelkedő-eső és eső-emelkedő

A fenti sematizált alap-dallamformákhoz a következő magyarázatot 
fűzzük. Az alapelemek kezdő Hz-értékei relatív értékek, amelyeket %- 
ban adtunk meg. A 100%-os érték a kijelentő mondat görbéjének induló 
értéke. (Szintézisnél ez felelhet meg az indulási adatként beállított 
alaphangmagasság-értéknek.) Látható, hogy az egyes dallamformák 
indulási Hz-értéke különböző %-os magasságokban kezdődik, befejezési 
értékeikre is ez jellemző. Ezek a különböző értékek valósítják meg az 
egymáshoz rendelhetőséget. Az egymáshoz rendelési forma azt jelenti 
egyrészről, hogy a görbék kezdő és befejező Hz-értékei úgy vannak 
beállítva, hogy azok nem egy kiragadott mondatra vonatkoznak, hanem 
biztosítják az egymáshoz kapcsolhatóságot, vagyis azt, hogy egy több 
mondatos közlésegységben az egymás utáni mondatok dallamát törés 
nélkül, ugyanazon hangfekvésre vonatkoztatva lehet megtervezni. Ez 
vonatkozik természetesen arra az esetre is, amikor egy mondaton belül 
akarunk többféle intonációs görbét egymás után kapcsolva 
megvalósítani. Az Y(t) függvény fejezi ki, hogy az adott görbe az idő 
függvényében változóként értendő. A fókusz azt fejezi ki, hogy az adott 
alapgörbét a mondatfókusz (frázisfókusz) megtörheti, két szakaszra 
bonthatja. Az ábrák értelmezéséből következik, hogy ugrások is lehetnek 
az egyes intonációs görbék kapcsolódási pontjain, ami megfelel a 
természetes beszéd egyes speciális intonációs eseteinek is.

Szó- és szótagszintű szabályok
A szavak szintjén mind az alaphangmagasság-változásra, mind a 

hangidőtartamok rövidülésére, illetve nyúlására, mind pedig az esetleges 
hangintenzitás változásokra (halkulás, erősödés) meghatároztunk szabá
lyokat. Ezek többnyire a szóhangsúlyozást valósítják meg.

A szó- és szótagszintű intonációs szabályok (építőelemek) "ráülnek", 
rászupcrponálódnak az intonációs alapgörbére. Intonációs szempontból
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a következő szókategóriákat különböztetjük meg: a mondat első szava, 
utolsó szó a mondatban, mondatfókusz pozícióban lévő szó, fókusz 
utáni szó, kiemelt és hangsúlyozott szó (több színen), vessző előtti szó, 
egyéb szó.

Prozódiai szempontól fontos az egyes szavak hosszúsága is. A kö
vetkező kategóriákat különböztetjük meg: egy szótagú, két szótagú, 
normál (3-4 szótagú), hosszú (5-6 szótagú), nagyon hosszú (7 szó
tagtól).

Egy-egy szóra kétfajta intonációs változást írhatunk elő: az egész 
szóra vonatkozik, illetve a szó valamelyik szótagjára vonatkozik. Ezen 
intonációs változások megvalósítására a következő intonációs 
struktúrákat (építőelemeket) alkalmazhatjuk:

A szószintű intonációs változások
11 Felugrás— csökkentés
— általában az első szótagi hangsúlyra kell alkalmazni

12. emelkedés — csökkentés
— általában a szóbelseji hangsúlyra (magyarban az eldöntendő 

kérdésnél is használható)
13. emelkedés — ott maradás
a vessző előtti szó végén és egyéb speciális dallamok előállításánál 

lehet alkalmazni,
14. leugrás — ott maradás
— általában a hangsúlytalanított szavakra (negatív hangsúly) 

használjuk
15. emelkedés, visszaugrás
— általában a szóvégi hangsúlyra és az egyszótagú szavakra 

vonatkozik
16. leugrás—csökkentés
— általában az utolsó szó kategóriára vonatkozik

17 leugrás
— általában az intonációs alapgörbe indulási értékének beállításhoz 

használhatjuk
Mint látjuk, a fenti dallamépítő szabályok többsége a szóhangsúly 

megvalósítását szolgálja. A szóhangsúlyt a következő kategóriákkal 
valósíthatjuk meg: erős, másodlagos, gyenge hangsúly (ezeket nevezzük
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pozitív kategóriáknak). Ezek ellentettje a hangsúlytalan elemek cso
portja (negatív kategória), majd végül szükség van egy neutrális elemre, 
amiben gyakorlatilag nincs intonációs változás, de nem a hangsúbtalan 
kategóriába tartozik, annál magasabb alaphangmagasság-értéken való
sul meg.

A szóhangsúly helye változhat a szón belül, mindig a megjelölt szó
tagon realizálódik. Ennek megfelelően többfajta építőelemet határoztunk 
meg a szóhangsúlyozás kifejezésére. Ez a többnyelvűségi alkalmazást 
teszi lehetővé (például a német nyelvben a hangsúly lehet az adott szó 
bármelyik szótagján), de a magyarban is alkalmazni kell például a 
vesszőt kifejező szóvégi intonációs emelkedésnél. Az előbbiből 
következik az is, hogy ebben a rendszerben a hangsúly terminológia 
néhány speciális esetben eltér a megszokottól, mivel itt az alaphang
magasság-változása a funkcionális elem, és ennek rendeltük alá az egyes 
alkalmazási pontokat a hangsorban, nem pedig nyelvészeti kategóriák 
szerint (lásd, hogy a vessző előtti szó végén az intonációs emelkedést a 
hangsúlyra kidolgozott elemmel valósítjuk meg).

A szószintű intonációs elemek gyakorlati megvalósítása
Mint láttuk a szószmtű intonációs elemekben (II...17) alaphang

magasság-növelést, illetve -csökkentést kell megvalósítani, amit %-ban 
adunk meg. A változás mértéke az adott szabálytól függően lehet más és 
más. Ebben a rendszerben ezeket a változásokat az alap intonációs gör
bére (Y(t)) vetített relatív számítási eljárással számítjuk ki a következő 
képlet szerint:

FO ténylcges= FO (Y(t)) x a megadott %

A pozitív változások kiszámításához 100-nál nagyobb százalékot, a 
negatív változásokéhoz 100-nál kisebb százalékot adunk meg. Ezek az 
értékek nyelvtől függően változhatnak.

Ezzel a számítási formával érjük el azt, hogy az egyes szavakra 
ráültetett szószintű intonációs struktúrákban a változás mindig más lesz 
(hiszen az alap intonációs görbe is változik). Eső alapgörbe esetében ez 
úgy nyilvánul meg, hogy a szóhangsúlyozásból eredő kiemelkedő dal-
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lamcsúcsok az eső alapgörbe elején lesznek a legnagyobbak, és az u- 
gyanazon hangsúlyhoz tartozóak a végén pedig a legkisebbek (3. ábra). 
Ez a fokozatos értékcsökkentés módszere, amit az angol szakirodalom 
"range reduction" néven említ (Collier 1990).

szóhangsúly + 10 %-os kiemelkedéssel 
az első három szóban 

Hz
+9 Hz

+8 Hz

3. ábra
A szóhangsúlyok kiszámításának eredménye: a fokozatos 

értékcsökkenés

Szabálypéldák

Prozódiai szabályok az első szótagi hangsúly megvalósításához
Dallammozgás: Il-es típus: felugrás — visszacsökkentés 
Alapfrekvencia felugrás
Kezdete: az első zöngés hang kezdete 
Vége: az első magánhangzó 10%-a 
Mértéke:
--erős 1,45 Y Hz
— másodlagos 1,25 Y Hz
— gyenge 1,1 Y Hz
— neutrális Y Hz
-- negatív 0,85 Y Hz

Alapfrekvencia (F0) visszacsökkentés 
Kezdete: az ugrás vége után azonnal
Vége: — a szótag magánhangzója utáni közvetlen zöngés hang

vége (pl. mama)
— a szótag magánhangzójának vége
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(ha nincs utána közvetlenül zöngés hang, pl. asztal)
Végértéke: 0,8 Y Hz
Kivétel: ha a szó első, illetve utolsó szó a mondatban.

Hangidőtartam szabály szóeleji hangsúlyra
a hangsúlyos magánhangzót megnyújtjuk

— ha rövid magánhangzó, akkor 120%-ra 
-- ha hosszú, akkor 130%-ra

Kivétel: a diftongus itt nem számít magánhangzónak, tehát nem kell 
nyújtani. A többi hang időtartama nem változik

Hangerő szabály a szóeleji hangsúlyra
Hangerő változás nincs a szótagban.
Kivétel, ha fókusz szóról van szó, ekkor a hangerőt növelhetjük 3 

dB-lel a szótag magánhangzójában.

A fenti szabályhoz hasonló szerkezetű szabályok írják le a 
szóhangsúly többi változatát is.

Prozódiai szabályok az egy szótagú szón lévő hangsúly megva
lósításához

Dallammozgás: I2-es típus: emelkedés — visszacsökkentés
Ez a hangsúlyozási forma akkor valósul meg, ha az egyszótagú szó 

fókuszba kerül, illetve kiemelt szó lesz. Egyébként az egyszótagú 
szavak a neutrális hangsúlykategóriába sorolandók, kivéve a negatív 
hangsúlyosakat (névelők, névmások stb ).

Alapfrekvencia-emelés
Kezdete: az első zöngés hang kezdete
Vége: a magánhangzó 80%-a
Mértéke:

- e r ő s  1,45 Y Hz
— másodlagos 1,25 Y Hz

Alapfrekvencia-visszacsökkentés
Kezdete: az emelkedés vége után azonnal
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Vége: — a következő zöngés hang vége (pl. én, lány)
— a következő szó eleje (ha nincs utána zöngés hang pl. ott,

sok)
Végértéke: 0,8 Y Hz

Hangidőtartam szabály egy szótagú szó hangsúlyozására: a
hangsúlyos magánhangzót megnyújtjuk 150%-ra

Hangerő szabály: a hangerőt növelhetjük 3 dB-lel a szótag 
magánhangzójában.

Prozódiai szabályok a hangsúlytalan szóra és a mondat utolsó 
szavára

Dallammozgás: I4-es típus: leugrás — csökkentés.
Alapfrekvencia leugrás 
Helye: a szó kezdete előtt 
Mértéke: 0,9 Y Hz
Alapfrekvencia csökkentés 
Kezdete: a szó zöngés részének eleje 
Vége: -- a szó vége
Végértéke: 0,8Y Hz
Kivétel:Ha a szó fókuszban van, illetve kiemelt szó, akkor ezt a 

szabályt nem kell végrehajtani, a jelzés szerinti intonációt kell ráültetni.
Kivétel: ha a szó vessző előtt van, akkor a vessző intonációs 

szabálya érvényesül, az az erősebb.
Hangidötartam-szabály a hangsúlytalan, illetve az utolsó szóra 
Mondatbelseji hangsúlytalan szó hangjait 80-90%-ra rövidíthetjük. 

Az utolsó szó hangjait 120-130%-ra megnyújthatjuk
Hangerő-szabály: a hangerőt csökkenthetjük 3 dB-lel a szó teljes 

időtartamára

Eredmények
A fent ismertetett szabályrendszert kísérleti jelleggel alkalmaztuk 

szintetizált mondatok prozódiai szerkezetének megvalósítására mind 
magyar, mind német nyelven A kezdeti meghallgatásos ellenőrzések azt



108

mutatják, hogy a rendszerrel jól meg lehet közelíteni a természetes 
prozódiát. Úgy találjuk, hogy a kialakított prozódiai építőelemekkel a 
szükséges intonációs formák legtöbbjét meg lehet valósítani. A rendszer 
alkalmazható összetett mondatokban is. Ilyenkor több intonációs alape
lemet kell egymás után kapcsolni, és mindegyikre alkalmazni a szó- 
szintű intonációs építőelemek ráültetését. A szabályokban megadott %- 
os értékek változtathatók, így a rendszer alkalmas a további kísérle
tezésre, amelynek során a különböző %-os beállítással készített beszéd
mintákat percepciós tesztekkel lehet minősíteni, és ily módon még 
optimálisabb beállítási értékeket meghatározni.
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