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Bevezetés
A nyelv rendszerének elemzését különböző szinteken végezhetjük. 

A fonológia a beszéd hangjelenségeit nyelvi funkcióik szempontjából 
vizsgálja, a beszédből kiszűri azt, amit állandónak, diszkrét kategóriá
nak vél. A fonetika a beszédhangok és a beszéd konkrét megvalósulási 
formáit vizsgálja. A beszédhangsor fonológia alapegységei a fonémák 
(szegmentális szint), valamint a prozodémák (szupraszegmentális 
szint). A prozodémák magukba foglalják a hanglejtés és a hangsúly 
diszkrét egységeit (Kiefer 1994). E tanulmány célja, hogy hidat léte
sítsen a prozodémák és azok konkrét, fonetikai megvalósulásai közé, 
vagyis lehetőséget adjon annak bemutatására, amit Kiefer (1994, 30) 
így fogalmaz meg: „A nyelvészt a fonológiai szabályszerűségek mö
gött húzódó fonetikai valóság érdekli, hiszen a fonológiai ábrázolástól 
joggal követelhetjük meg, hogy — legalábbis áttételesen -  fonetikailag 
igazolható beszéd-jelenségekkel korreláljon”. A Pierrehumbert (1980) 
autoszegmentális kutatásaival megindult intonációs fonológia magyar 
változatát Varga (1994) dolgozta ki. Ebben a dolgozatban Varga ered
ményeit mint kiindulási alapot használjuk fel. Célunk csupán az, hogy 
fonetikai szinten olyan építőelemeket határozzunk meg, amelyek se
gítségével -  többek között -  a prozodémákra tett megállapításokat le 
lehet vetíteni a produkció szintjére, és a fonológiailag leírt hanglejtést 
és hangsúlyt szintetizált beszéddel meg lehet valósítani. E beszéd 
meghallgatásával ellenőrizhető, hogy a prozódia érzékeltetésére kidol
gozott fonológiai szabályok mennyire korrelálnak a beszéd valós szer
kezetével. Általánosságban tehát azt mondhatjuk, hogy egyrészről a 
Varga által elvégzett autoszegmentális fonológiai rendszerezés meg
valósítási mozgásterében (i. m. 502) bemutatott elméleti alapfrek
vencia-ábrázoláshoz rendelünk hozzá alapfrekvencia-értékeket a H, H, 
L, L szintek megvalósítására, másrészről pedig meghatározzuk, hogy 
a szótagtengely főhangsúlyos és mellékhangsúlyos szótagjára hogyan
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kell a jellemző alapfrekvencia-változást megvalósítani. A munkánk 
során létrehozott fonetikai eszközrendszer alkalmas arra, hogy az 
autoszegmentális fonológiai szabályokat tényleges alapfrekvencia
görbévé alakítsuk, továbbá alkalmas arra is, hogy segítségével az 
utóbbi évtizedben kialakított és egyre fejlődő ToBI (Tone and Break 
Indices) rendszerek keretén belül a magyar változatot a jövőben elké
szítsék. A ToBI-rendszer a beszéd alapfrekvencia függvényéhez ren
del szimbolikus, a fonológiai jelekhez hasonló jeleket (1. ábra). A 
rendszert eredetileg az angolra dolgozták ki (Silvermann 1992). Más 
nyelvekre történő adaptálására a szakirodalom több példát is tartal
maz: németre, GToBl (Baumann et al. 2000), japánra J ToBI 
(Venditti, J. 1996), koreaira KtoBI (Sun-Ah Jun 2000).

‘Who is eating tonight?’

m s 2 5 0  5 00  7 5 0  1000 12 5 0

1. ábra
Koreai mondat ToBI jelekkel (Sun-Ah Jun 2000)
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Az általunk kidolgozott fonetikai eszközrendszer alkalmas továbbá 
arra is, hogy a beszéddallamot korábban más formában leíró elvont 
ábrázolásokat (például a betűk magassági elhelyezésének változtatása, 
sematikus vonalas ábrák stb.) valós FO-értékekkel megvalósítsuk és 
meghallgassuk.

A prozodémák fonológiai ábrázolása
Vizsgálatunkhoz Varga (1994) fonológiai rendszerezését vettük 

alapul, aki a következőt írta: „A prozodémák absztraktumok, amelyek 
úgy viszonyulnak fonetikai megvalósításaikhoz, mint a fonéma a be
szédhanghoz” (i. m. 473). Varga négyféle prozodémát határozott meg 
a magyar nyelvre: dallam-, hangsúly-, szünet- és gátprozodéma. E 
négy elemmel írta le az adott mondat teljes intonációs tartalmát. A 
dallamprozodémák osztályai: karakterdallamok és függelék-, illetve 
elődallamok. A karakterdallamokat három osztályba sorolta: eső, le
begő és lebegő-eső. Ezeken belül alkategóriák szerepelnek (2., 3. és 4. 
ábra). A három osztály 9-féle dallamformájához kiegészítésként még 
két formát tett hozzá, a második típusú ereszkedőt és a stilizált dalla
mot. Az előbbi az ereszkedőbői származtatható, az utóbbiban pedig 
dallamugrás (magasról mélyre) valósul meg. A dallamformákat a 
hangterjedelmet ábrázoló két párhuzamos vonal között ábrázolta (az 
alsó az alapvonal). Az eső jellegű karakterdallamokat általában kije
lentő, felszólító, kérdőszavas kérdő és „közönséges felkiáltó” monda
tokban tartotta jellemzőnek. A lebegő jellegűekben közös az előremu
tató elem. Ezt a dallamformát általában előkészítő jellegű közlésekhez 
kötötte. A lebegő-eső karakterdallamok legtöbbször eldöntendő kér
dés jellegű közlésekben fordulnak elő, de ilyen dallamot kaphat a 
felszólító mondat is. A fenti dallamprozodémák kiegészülnek a függe
lékdallammal és az elődallammal. Az előbbi az alapvonal táján hú
zódó szinttartó dallam, az utóbbi vagy a hangterjedelem alsó harma
dában szinttartó jellegű, vagy lebegő jellegű. Egyik sem szolgál kü
lönálló megnyilatkozás dallamául.

A fenti fonológiai szintű ábrázolási formákban fonetikai szempont
ból a következő sajátosságok láthatók. Az eső kategóriában a kezdő
pont magasan van, a végpont helye hol alacsonyan, hol magasabban.
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További jellegzetesség, hogy egy-egy karakterdallamban töréspontok 
is láthatók. Ezen kívül Varga az eső kategóriába sorolja az eső-emel
kedő dallamformát is, és példákat is ad ezekre az esetekre. A lebegő 
jellegű dallamok emelkedő és magas szinttartó formái mindig magas 
értéken fejeződnek be. Az ide sorolt ereszkedő pedig a féleső kategó
riával szinte azonos. A lebegő-eső kategória emelkedő-eső dallamfor
máiban már két töréspont is előfordul. A fenti karakter-dallamok 
fonetikai megközelítéséhez a következő, funkcionális dallamépítő
elem kategóriákat határoztuk meg: töréspont nélküli, úgynevezett hor
dozó dallamsémák és maximum egy törésponttal rendelkező, úgyne
vezett moduláló alapfrekvencia-változások. A hordozó dallamsémák 
önállóan bárhol alkalmazhatók a szövegen belül. A moduláló dallam
elemek csak a hordozó dallamsémával együtt, arra ráültetve fordulhat
nak elő, és hatókörük maximum két szótagnyi szövegrész. E két álta
lános építőelem kombinációjával írjuk le a prozodéma fonetikai tartal
mát.

„A magyar hangsúlyprozodémák rendszerét a főhangsúly, a mel
lékhangsúly és a hangsúlytalanság alkotják” (Varga 1994, 492). A 
főhangsúlyos szótagok karakterdallamot indítanak, tehát külön jelölé
sükre nincs szükség a szövegben. A mellékhangsúlyos szótagoknak 
külön jele van. Fonetikai szempontból alapvetően ugyanilyen kategó
riájú moduláló dallamelemekkel lehet megvalósítani a három hang- 
súlyprozodémát. A hangsúly tényleges megvalósításához azonban el 
kell dönteni, hogy azt milyen fonetikai paraméterekkel és azok milyen 
belső szerkezeti formájával valósítjuk meg.

„A gátprozodémák rendszerébe a lesodródás és a gátak (a lesod- 
ródás szándékos megtörései) tartoznak” (i. m. 494). A lesodródással 
a fonológus azt a jelenséget igyekszik megragadni, hogy például több 
karakterdallamot tartalmazó kijelentő mondatban, az egymás utáni 
karakterdallamok fokozatosan alacsonyabb frekvenciaszintre kerülnek 
(ez a dallam általános eső tendenciája).
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eső jellegű karakterdallamok 

eső féleső eső-emelkedő

2. ábra
Eső jellegű karakterdallamok

le b e g ő  je lle g ű  k a ra k té  retail am o k  

e m e lk e d ő  m a g a s  sz in tte r tö  e r e s z k e d ő

3. ábra
Lebegő jellegű karakterdallamok
lebegő-eső jellegű karakterdallamok 

emelkedő-eső szinttartó-eső ereszkedö-esö

4. ábra
Lebegő-eső jellegű karakterdallamok

A gátprozodéma azt fejezi ki, hogy a lesodródásnak adott ponton 
gátat vetünk, és a következő karakterdallamot ugyanarról a magassági 
pontról indítjuk, mint amilyennel az azt megelőzőt indítottuk (kisgát). 
Ha az indítási pont magasabb, mint az előző karakterdallamé, akkor 
nagygátról beszélünk. A lesodródás megvalósítása fonetikai szinten
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abból áll, hogy a hordozó dallamsémák indulási frekvenciapontjait 
fokozatosan csökkenőre választjuk meg. A gátprozodémák esetében 
pedig az indulási alapfrekvenciát vagy ugyanolyan értékűre választ
juk, mint amilyen az előző hordozó dallamsémáé volt (kisgát), vagy 
annál kissé magasabbra (nagygát).

A szünetprozodémákat Varga két csoportra osztotta: szünet és 
annak hiánya (folyamatos ejtés). Noha fonetikai szempontból a szünet 
megvalósulását több alkategória segítségével írják le (Gósy 2000), 
ebben a modellben mi három kategóriát használunk: a hanghatároló 
rövid szünetet (lecsengés és új hang indítása) általában a karakter 
dallamban lévő töréspontoknál használjuk, elválasztó szünetet (a szer
kezeti határ jelzésére, például tagmondatok között). A harmadik elem 
a szünet hiánya (a beszédjel folyamatos). A rövid szünet azt fejezi ki, 
hogy például két adott szó között nem a folyamatos ejtés valósul meg, 
hanem az első szó utolsó hangjának képzését befejezzük, és a követ
kező szó első hangját elkezdjük képezni, de mindezt úgy, hogy fizi
kailag nem tartunk szünetet.

A magyar prozodémák jelrendszere
Varga speciális, a szövegbe írható jelrendszert alakított ki (1. 

táblázat) a prozodémák jelölésére.

1. táblázat: A magyar prozodémák szövegbe írható jelrendszere (Varga 
1994). Azx a szótag írott alakját jelenti.
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A fenti jelek használatával Varga intonációs átiratának (i. m. 498) 
első mondata a következő képet mutatja:

'Egyszer, □'karácsony estéjén, □ 'szorgoskodva ült ^irodájában.

Fonetikai reprezentáció
A fonetikai reprezentáció célja tehát az, hogy az 1. táblázatban és a 

példamondatban is bemutatott intonációs jelekhez konkrét fizikai 
megvalósulást rendeljünk. Más szavakkal: a fonetikai építőelemeket 
és szabályokat felhasználva felépítjük az egyes prozodémákat repre
zentáló dallammeneteket, hangsúlyokat, szüneteket és azokat szinteti
kus (vagy természetes) beszédre alkalmazva, hangzó formában meg is 
valósíthatjuk. így bezárjuk a vizsgálódás körét, és olyan végered
ményhez jutunk (hangzó beszéd), amely megmutathatja egyrészről, 
hogy a fonológiai ábrázolás helyes volt-e, másrészről, hogy a foneti
kai reprezentáció megfelelő pontossággal közelíti-e a valós helyzetet 
(amit az FO görbék összehasonlításával és percepciós tesztekkel is 
lehet ellenőrizni). Ha a percepciós tesztek eredményei igazolják a 
hasonlóságot, akkor elmondhatjuk, hogy megalkottuk a fonológiai 
leírás fonetikai reprezentációjához szükséges építőelemeket, szabályo
kat. Ezek az építőelemek alkalmasak arra, hogy alkalmazásukkal a 
prozodémákhoz (vagy más, például korábbi, leíró jellegű dallamábrá
zolásokhoz) valós Hz-adatokat rendeljünk.

Építőelemek
A fonetikai reprezentációhoz meg kell határozni az építőelemeket, 

azok további alrendszereit, az építkezés menetének szintjeit, valamint 
egy egységes ábrázolási rendszert. Az építőelemeken értjük a beszéd 
alapfrekvencia-görbéjét felépítő elemek halmazát. Az építkezés 
szintjei (például az alapfrekvencia-görbe többlépcsős felépítése) feje
zik ki a kapcsolatot a fonológiai és a fonetikai meghatározások között 
(előfordulhat ugyanis, hogy egy fonológiai elemet több fonetikai elem 
kombinációjával hozunk létre). Az egységes ábrázolási rendszer az 
általánosítást segíti. Egyrészről ezzel biztosítjuk, hogy a dallamot és a 
hangsúlyt jelző elemeket fizikai értékekkel fejezzük ki. Másrészről az
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egységes ábrázolási rendszer önmaga is egy belső transzformációs 
rendszert képez az egyes prozodémák között és biztosítja, hogy azok 
egymás közötti viszonya állandó legyen például a hangfekvés változ
tatása esetén is. Ezen felül meg kell határozni egy, a fonológiai szintű 
jelrendszerhez hasonló, fonetikai szintű jelrendszert, amely a szö
vegbe írt jelekkel jelzi a fonetikai szintű alapfrekvencia-változást, 
hangsúlyozást és szünetet.

Alapfrekvencia-változás
A beszéd alapfrekvencia-görbéje összetett. Tartalmazza a hang

lejtést (karakterdallamok), a hangsúlyozásból adódó esetleges alap
frekvencia-változásokat, a hangsúlytalanságból adódó alacsonyabb 
alapfrekvencia-értékeket (elő-, fligge lékdal lám), valamint a mikrointo- 
nációs változásokat. A fonológiai ábrázolás csak a dallamformákra ad 
elméleti meghatározást. Ez -  mint láttuk -  töréspontokat is tartalmaz
hat. A hangsúlyprozodémákat illetően fonológiai szinten szerkezeti 
meghatározás nincs. Ahhoz, hogy az alapfrekvencia-görbét ténylege
sen is le tudjuk képezni a fonológiai elemekből, és mesterségesen is 
meg tudjuk valósítani, a fonetikai ábrázolásban meg kell adni a karak
terdallamok esetleges töréspontjainak a pontos helyét (a hangsor idő
tengelyén), valamint az alapfrekvencia-értékeket (a frekvenciatenge
lyen), továbbá a hangsúlyozásból adódó esetleges további alapfrek
vencia-változásokat. Ennek megvalósítására célszerűnek találtuk, 
hogy olyan egyszerű elemekből álló építőkockákat határozzunk meg, 
amelyekkel mind horizontálisan (az időtengely mentén), mind ver
tikálisan (az alapfrekvencia-értékeit illetően) lépésről lépésre fel lehet 
építeni az alapfrekvencia-görbe sematizált formáját. A hordozó ele
meket három csoportba osztottuk: eső, szinttartó és emelkedő (5. áb
ra). Ezeket dallamsémának neveztük el. A dallamsémákon belül al
csoportokat képeztünk, majd azokat további alegységekre bontottuk. 
A dallamsémák Hz-értékeit az egységes ábrázolási forma által megha
tározott FO-alapértékből számítjuk.
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eső  s z in tta rtó  em e lkedő

5. ábra
Hordozó típusú dallamsémák a fonetikai ábrázoláshoz és a dallam

megvalósításához

A moduláló típusú elemekre szintén háromféle, emelkedő-eső, eső 
és emelkedő, paraméterezhető építőelemet határoztunk meg. Az 
alapfrekvencia-görbe felépítését két szintűre terveztük. Először a 
hordozó elemeket hozzuk létre, majd ezekre szuperponáljuk (dinami
kus módon) a moduláló elemeket. A dinamikus szuperpozíció annyit 
jelent, hogy a moduláló elemben a szótag szintjén lezajló alapfrek
vencia-változást a dallamséma aktuális alapfrekvencia-értékéből mint 
kiindulási alapból számoljuk ki. Külön kategóriát képeztek a külön
leges dallamformák, azok, amelyeket nem lehet az építőelemekből 
létrehozni. Ezeket egyedileg láttuk el törésponthely-adatokkal, illetve 
frekvenciaváltozási értékekkel, és meghatározott, egyedi alapfrekven
cia-görbével rendelkező mondatokban használtuk őket (például kérle- 
lést kifejező óhajtás, egyszótagú kérdés stb.). A továbbiakban a fent 
ismertetett dallam-építőelemekkel, azok különböző kombinációival 
írtuk le az egyes karakterdallamokat, az elő- és fiiggelékdallamot, a 
lesodródást és a gátprozodémákat.

Elemzések
Az alapfrekvencia-változások fonetikai modellezéséhez meg kel

lett határozni az alapfrekvencia-változás kezdő és befejező értékét 
(Hz) minden építőelemre. A vizsgálatokhoz 140 mondatból álló nyelvi 
anyagot állítottunk össze. A mondatokban igyekeztünk Varga megha
tározásait megvalósítani az egyes karakterdallamok tekintetében (pél
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dául: eső, félig eső). A mondatokat a szerző olvasta fel, amelyről 
stúdió minőségű hangfelvételt készítettünk. Ezen felül 98 dialógus 
szövegét is hangszalagra rögzítettük. A dialógusok 2-3 mondatból 
álltak. A felolvasott mondatokat digitalizáltuk. Az alapfrekvencia
görbék vizsgálatát a KAY 4300B típusú számítógépes beszédelem
zővel, illetve a magyar fejlesztésű PDS dallamgeneráló és elemző 
szoftverrel (Olaszy et al. 2001) végeztük. A görbék tanulmányozása 
során arra törekedtünk, hogy mondat- és karakterdallam szinten olyan 
általános tendenciákat találjunk az egyes dallamformákra, amelyek a 
reprezentáció során dallamsémaként ábrázolhatok. A szótag szintű 
alapfrekvencia-változásokat külön vizsgáltuk. A dallamsémákat úgy 
határoztuk meg, hogy azokban csak lineáris alapfrekvencia-változás 
legyen. A karakterdallamokat leíró alapfrekvencia-görbét ezután ilyen 
dallamsémák egymáshoz kapcsolásával ábrázoltuk. Korábbi vizsgála
tok szerint (Collier-Terken 1987) a természetes ejtés dallamformái
nak közelítése lineáris, vonalas dallamformákkal megengedhető, 
ugyanis a hallgatók az így generált mondatdallamot a természetes 
beszédhez igen hasonlónak tartják. A mintamondatokkal végzett 
hasonló kísérleteink is ezt az eredményt adták. Ha a természetes 
ejtésű beszédjelre ráültettük a fonetikai reprezentációra meghatározott 
dallammenetet, nem volt hallható lényeges különbség a két elhangzás 
között. Az analízisből meghatározott dallamsémákat a 2. táblázat 
tartalmazza. Látható, hogy a fonetikai megvalósításhoz 6 dallamsémát 
és azokon belül további fokozatokat (összesen 32-féle építőelemet) 
határoztunk meg. A dallamsémák meredeksége a megvalósulás során 
attól függ, hogy milyen hosszúságú beszédrészre vonatkoztatjuk a vál
tozást. Ebből belátható, hogy a 2. táblázat elemeivel végtelen számú 
különböző dallammenetet lehet összeállítani. A dallamsémák ki
választását, összekapcsolásuk szabályait a szövegben elhelyezett pro
zódiai jelzők vezérlik.

A moduláló típusú alapfrekvencia-változásokkal valósítjuk meg a 
hangsúlyozás különböző szintjeit, a kérdés-intonáció jellegzetes dal
lamcsúcsait, a kérés, a felszólítás, a parancs jellegzetes, szótag szintű 
alapfrekvencia-változásait. Az analízis eredményeiből megálla
pítottuk, hogy a szótag szintjén megvalósuló moduláló típusú alap
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frekvencia-változások maximum két szótagnyi szakaszon valósulnak 
meg a természetes beszédben. Például a hangsúly megvalósításánál 
tipikus eset, amikor az alapfrekvencia az első szótagban emelkedik és 
csökkenése a következő szótagban zajlik le.
Az egy szótagon belül lezajló alapfrekvenciaváltozások jellemzőek 
például egyes kérdésfajtákban, amikor az alapfrekvencia hirtelen 
emelkedése és csökkenése ugyanabban a szótagban megy végbe. Az 
elemzések alapján tíz moduláló típusú alapfrekvenciaváltozási 
szabályt határoztunk meg. Példaképpen lássunk néhányat: 
Emelkedő-eső — az első szótag magánhangzójában az alapfrek
vencia emelkedik, a másodikban pedig csökken.
Eső -  az alapfrekvencia-csökkenés az első szótag magánhang
zójában, annak elejétől a végéig zajlik le.
Emelkedő -  az alapfrekvencia az első szótag magánhangzójában, 
annak elejétől a végéig emelkedik.

2. táblázat: A karakterdallamok kialakítására meghatározott lineáris, hordozó 
típusú dallamsémák és kezdő-, illetve végpontjaik százalékban kifejezve. A 
viszonyítási pont az egyszerű kijelentő mondat kezdetén mérhető alapfrek
vencia (referencia pont) Hz-értéke.

D a lla m sém á k /fo k o z a to k 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. eső 100-85 9 5 -8 0 9 0 -7 0 8 0 -7 0 7 0 -65 100-70

2. g y en g én  e ső 100-95 9 5 -9 0 90-85 8 5 -75 8 0 -75 7 5 -70

3. sz in tta rtó 100 95 90 85 80 75

4. g y en g én  e m e lk e d ő 9 5 -1 0 0 9 0 -9 5 8 5 -90 8 0 -85 8 0 -9 5 8 0 -1 0 0

5. e m e lk ed ő 9 0 -1 0 0 8 5 -1 0 0 7 5 -90 7 0 -8 0 7 0 -1 0 0 7 5 -1 0 0

6. e rő sen  e m e lk ed ő 7 0 -100 8 0 -1 0 0 " " - "
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Egységes ábrázolási rendszer
A fonetikai reprezentáció univerzálissá tételéhez olyan egységes 

alapfrekvencia-ábrázolási rendszert célszerű bevezetni, amelyik bizto
sítja az alapfrekvencia-görbe hangfekvéstől független le írhatóságát, 
továbbá azt, hogy az egyes építőelemek közötti viszony is állandó 
legyen. Ennek biztosítására az alapfrekvencia-építőelemek kezdő és 
végpontjainak értékét százalékban adtuk meg, valamint bevezettük az 
ábrázolási referencia pont fogalmát. A referencia pont konkrét Hz- 
értéket jelent. Ebből kell a százalékban megadott alapfrekvencia-érté
keket kiszámítani a megvalósítás (például szintézis) során. Ábrázolá
sunkban a referencia pontot az egyszerű kijelentő mondat (például 
Esik az eső.) kezdő alapfrekvencia értéke adja (részletesen lásd 
Olaszy 2000). A referencia pontot a szintézissel végzett megvaló
sításokban 110 Hz-nek (férfi ejtés) vettük.

Fonetikai intonációs címkézés
Joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért van szükség külön 

fonetikai intonációs jelrendszer alkalmazására, hiszen a fonológiai 
szabályokban és a ToBI rendszerben is ezeket kialakították. Az igenlő 
válasz két szempontból is indokolható. Az egyik az, hogy a fonológiai 
meghatározások túl általánosak ahhoz, hogy azokat a beszédjelre 
alkalmazni lehessen a szintézisben. Például Varga (1994) autoszeg- 
mentális megközelítésében az „eső karaktert” a *HLL§ ábrázolással 
adta meg. Az ábrázolás első tagja hangsúlyos elemet tartalmaz. A 
hangsúlyt fonetikailag ki kell alakítani, és célszerű külön kezelni az 
általános dallamgörbétől. Az ábrázolás HLL elemei megadják, hogy a 
dallammenet az alapfrekvencia skála tetőpontjáról indul és a legalsó 
pontjára ér. Fonetikai szempontból viszont többféle eső karaktert kell 
megkülönböztetnünk. A fenti meghatározás közvetlen leképezésben jó 
hangzást biztosít egy egyszavas mondatban, de ugyanezt az eső 
dallamformát más frekvenciaértékről kell indítani, ha az egy több 
karakterdallamot tartalmazó mondat utolsó eleme lesz.

A hangsúly funkcionális különválasztására -  a TOBI-ból való 
tovább lépés eredményeképpen -  alakították ki a TILT intonációs 
címkéző rendszert (Taylor 1998; 2000), amelyben a fő cél az volt,
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hogy közelebb kerüljenek a fonetikai szinthez. A 7'ILT rendszerben a 
hangsúly alapfrekvencia-csúccsal történő megvalósítását külön lehet 
paraméterezni (Dusterhoff-Black 1997), hasonlóan az itt leírt rend
szerhez. Indoklásunkban a másik szempont az, hogy ezzel a fonetikai 
rendszerrel olyan általános leírási módot akartunk megvalósítani, 
amelyik bármilyen -  magyarra kialakított -  elméleti dallamábrázolás 
fonetikai szintre való leképezésére többé-kevésbé használható. A mo
dellhez kialakított intonációs jelek formáját és fajtáit a konkrét számí
tógépes feldolgozás (és a beszédkutatássai kapcsolatos hazai tradí
ciók) szempontjai is meghatározták. Mindezek ellenére látni fogjuk, 
hogy a fonetikai jelek jelentésükben többé-kevésbé megfeleltethetők 
Varga (1994) fonológiai meghatározásainak, helyenként azonban 
részletesebbek. A fenti szempontoknak megfelelően két fő jelcsopor
tot alakítottunk ki. Az elsőbe tartoznak a hordozó típusú dallamsémák 
jelei. Ezekkel alakítjuk ki többnyire a karakterdallamokat, az elő- és 
függelék dallamokat, a lesodródást és a gátakat. A második csoport
ban szerepelnek a moduláló típusú, szótag szintjére kialakított jelek. 
A fonetikai reprezentáció intonációs jeleit a 3. táblázatban össze
geztük. A jeleket az adott szótag elé kell írni a szövegben. A jel hatása 
a következő jelig vagy a mondat végéig tart.

A karakterdallamokat esetenként több dallamséma egymás után 
kapcsolásával állítjuk elő. A hangsúlynál (ha azt alapfrekvencia- 
növekedéssel hozzuk létre) az alapfrekvencia mindig a dallamséma 
fölé emelkedik, arra rá van ültetve. A neutrális jelzés azt jelenti, hogy 
a jelzett szóban csak a dallamséma által meghatározott alapfrekvencia 
van jelen. A [-] jellel jelölt névelőben az alapfrekvencia a dallamséma 
vonala alá süllyed. A fonetikai szintű intonációs jelek szövegbe való 
beillesztése történhet egyéni meghatározással (például Varga jelei 
alapján azok értelemszerű átírásával) vagy szabályok alkalmazásával 
(például statisztikai, morfológiai, szintaktikai stb. elemzés alapján). 
Utóbbira lásd Koutny et al. (2000) kísérletét. Példaképpen bemutat
juk, hogy egy kijelentő mondat milyen formát ölt, ha intonációs je
leinket beépítjük a szövegbe.
ti\ 1 \-\A ['Alátervezett [W]tárgyalás /43[N]«rón //22[W]levelet 
[N]/roA: [-]a/13 [W]külföldi [̂ [partnernek.
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3. táblázat: A fonetikai intonációs jelek és fonológiai megfelelőik
Intonációs
jel

Jelentés Fajta Fonológiai
megfelelője
(Varga
1994)

/ dallamtörés határa hord. karakterdal 1 
am

// dallamséma határa rövid 
szünettel

hord. karakterdallam

XX dallamséma
sor-oszlop száma a 2. 
táblázatból

hord. karakter-, 
függelékdallam, 
lesodródás, gát

[FI] erős hangsúly FO 
csúccsal

mod. hangsúly
prozodéma

fWl] hangsúly FO csúccsal mod. hangsúly
prozodéma

[W2] mellékhangsúly 
FO csúccsal

mod. hangsúly
prozodéma

H csökkentett FO mod. -

[N] neutrális hangsúly tál a 
n szótag

, (vessző) elválasztó szünet elválasztó
szünet

A fenti mintamondat két karakterdallamot tartalmaz, amelyeket // 
jel választ el. Az elsőt (eső-emelkedő) két építőelemmel valósítottuk 
meg (//l 1 és /43), a másodikat (eső) is kettővel {1122 és /13). Az //11 
dallamegység a mondatkezdő eső karaktert valósítja meg, a /43 elem 
gyengén emelkedő dallamegység, amelyik határjelző szerepet tölt be 
és jelzi, hogy még folytatódik a közlés, a 122 gyengén eső, az /13 a 
mondat záró szakaszára jellemző, alacsony alapfrekvencián befejező
dő eső karaktert valósít meg. A mondat sematizált FO-görbéjét a 6. 
ábra mutatja.
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FO %

6. ábra
A fenti mintamondat alapfrekvencia-görbéje a fonetikai reprezentáció 

elemeiből felépítve az egységesített koordináta rendszerben

A fonológiai jelrendszer értelmezése a fonetikai jelekkel
Varga fonológiai intonációs átiratának első három mondatára (i. m. 

498) alkalmaztuk a fonetikai jelrendszert. A következő eredményt 
kaptuk.
1/51 [N\Egyszer, //51 [^karácsony [N\estéjén, H21 [W1 ]szorgoskodva [N]w/r 
/15 [ W 1 ]irodájában.
H\ 1 [W1 ]Hideg, //23[W I ]zord, //24[W1 ]harapós /Ji[N]íű?d [N]vo/í, //34[N].v 
[N]méghozzá, /15 \Vé7]ködös [N]A.
//\\[W \]Hallhatta. //35[N}aminí /22[W 1 }odakünn [N]az /23[W1 ]udvaron 
//22[W\]zihálva /23[W\]járnak /24[W1 ]kelnek [N]az /33[N ]emberek, 
[N]mellüket fN]csapkodják, ! 135és /23[W ] ]nagyokal /23[W 1 toppantanak 
[N]a /24f W 1 ^kockakövekre, 1/3 5 hogy /25[W\]felmelegítsék [N]ű 
/16[W2 }lábukat.

A mondatokat szintetizált formában is előállítottuk. Az átirat első 
mondatának szintetizátorral megvalósított dallammenetét a 7. ábra 
mutatja. Az átírás tapasztalatai a mondatok hangzása szempontjából a 
következők. A fonológiai jelek jó hatásfokkal átírhatók a fonetikai 
reprezentációhoz kialakított fonetikai szintű intonációs jelekkel.
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Sok esetben a fonetikai szintű ábrázolás részletesebb adatmegadást 
tesz szükségessé, mint amilyen a fonológiai szintű.

7. ábra
Az //61 ( N ]Egyszer, //61 [N]karácsony [N\estéjén,
//21 [ W 1 ]szorgoskodva [N]w/í /15[W1 ]ir ódáját an. 

mondat elemekből előállított dallamgörbéje szintetizált beszéddel.
A referenciapont 110 Hz

Az így szintetizált mondatok hordozzák a fonológiai lag jelzett dal
lammeneteket, valamint a szóhangsúlyokat, szüneteket. A lesodródást 
hosszú mondatokban csak a mondat első részében lévő három karak
terdallamban érdemes megvalósítani, 5 Hz-es csökkenő lépésekben. A 
negyediktől kezdve a harmadikban beállított értekeket kell alkalmazni 
egészen a mondat utolsó karakterdallamáig. Az utolsó elemen még 
egy szintet lefelé kell lépni, hogy a lesodródás befejezettnek 
hangozzék. A magas szinttartó elem frekvenciaértékét az őt megelőző 
dallamrész végének értéke befolyásolja, annál maximum 10%-kal 
magasabbra kell azt beállítani. Az egyes fonológiai jelzéseknek 
megfelelő fonetikai jelzéskombinációkat a fonológiai átírás és a 
példában átírt mintamondatok fonetikai jeleinek az összevetésével 
lehet kategorizálni. Az átírás hangzó formáját minden esetben 
célszerű percepciós tesztnek alávetni. A fonológiai meghatározások
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teljes leképezésének meghatározásához több mondat átírása (nemcsak 
kijelentő mondatok) és szintézissel történő megvalósítása, valamint 
percepciós tesztje szükséges.

Összegzés
A kialakított fonetikai építőelemekkel és a használatukhoz kidol

gozott fonetikai intonációs jelekkel megvalósítottuk a fonológiai áb
rázolás egyfajta összekapcsolását a fonetikai szinttel, amelynek 
eredménye, hogy a fonológiai szintű intonációs szabályok működését 
a fonetikai jelrendszerrel létrehozott sematizált alapfrekvencia-gör
béknek a természetes ejtésü, illetve szintetizált hangsorra történő 
ráültetésével és meghallgatásával lehet ellenőrizni. További kutatást 
igényel a két rendszer közötti ábrázolási formák teljes megfelelte
tésének kidolgozása. A bemutatott fonetikai reprezentáció alkalmas 
továbbá a beszéddallamot más formában leíró, elvont ábrázolások 
(például a betűk magassági elhelyezésének változtatása, sematikus vo
nalas ábrák stb.) paraméteres leírására és hangzó megvalósítására is.
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