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Vicsi Klára -  Szaszák György

A szövegkörnyezet figyelembevétele az ejtésvariáció-vizsgálatok- 
ban

Az előző tanulmányban bemutattuk a magyar beszédhangok kiej
tésvariációira kapott általános eredményeket, amelyeket az MTBA te- 
lefonbeszéd-adatbázis vizsgálata alapján kaptunk. Az összefüggések 
pontos leírásához azonban szükséges a beszédhangok ejtésvariációi
nak elemzése a hangkörnyezet figyelembe vételével is (Kiefer 1994), 
ugyanis könnyen lehetséges, hogy egy adott beszédhang bizonyos 
ejtésvariációban csak adott hangkörnyezetbe kerülve jelenik meg na
gyobb eséllyel. Ha célunk szabálybázis készítése az ejtésvariáció mo
dellezéshez, akkor minél nagyobb a figyelembe vett hangkörnyezet, 
annál specifikusabb szabályokat kapunk, amelyek azután a hierarchiá
ban is magasabb szinten helyezkednek el (Strik-Cucchiarini 1998).

Kettős hangkapcsolatok vizsgálatánál feltételként kikötjük, hogy 
csak bizonyos megadott beszédhang előtt vagy után álló hangok kiej
tését vizsgáljuk úgy, hogy közben nem foglalkozunk a feltételként 
megadott hang kiejtésének vizsgálatával. Ezzel a feltétellel azután el
készítjük a kiejtési mátrixot (vö. Vicsi-Szaszák 2002), amelyet azon
ban most a kezelhetőség miatt kissé leegyszerűsítünk. A vizsgálat le
zárultával töröljük a mátrix minden olyan sorát, amelyben egy álta
lunk megadott küszöbértéknél kevesebb a sorba bejegyzett előfordulá
sok összege, tehát gyakorlatilag ez a hang a feltételként megadott 
hanggal olyan kevésszer alkot hangkapcsolatot, hogy annak vizsgálata 
felesleges, de mindenképpen csak pontatlanul lenne végezhető. To
vábbá töröljük a mátrix minden olyan oszlopát, amelyben kizárólag
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jedelme miatt két részben közöljük (vö. Beszédkutatás 2002) Az első rész a beszéd kiejtésvariáció 
fogalmát vizsgálatának elvi és gyakorlati kérdéseit tárgyalja, valamint bemutatja a magyar be
szédhangok ejtésvariációit.

163



Vicsi Klára és Szaszák György

nulla értékeket találunk. Ily módon a kapott feltételes kiejtési mátrix 
kezelhető méretű lesz, és csak a releváns információkat tartalmazza. 
Az eredményekből itt most azokat az eseteket ismertetjük, ahol az ed
digiekben bemutatott kiejtési mátrixhoz képest jelentősebb eltérés ta
pasztalható az egyes hangok kiejtésében akkor, ha adott másik hang 
előzi meg vagy követi azokat.

Az adott beszédhangot megelőző hangok kiejtésének vizsgálata
Az eredményeket az 1. táblázatban mutatjuk be. A táblázat máso

dik oszlopában áll a vizsgált kimondandó hang, a harmadik oszlopban 
pedig a tapasztalt ejtésvariációk, amennyiben azok gyakoriságukban 
eltérnek a kiejtési mátrixban kapottaktól. Az első oszlop a feltételt tar
talmazza, az itt szereplő hangnak követnie kell a vizsgált hangot. (A 
táblázatokban a beszédhangok jelölésére SAMPA-szimbólumokat 
használunk (Roach et al. 1996), a szövegben szintúgy, de a hangjelét 
ekkor szögletes zárójelbe tettük. A magyar beszédhangok SAMPA 
jelölésrendszerét lásd a függelékben.)

Az eredményekből kiemeltünk néhány fontos esetet:
• Nazális hangok előtt az amúgy sem túlságosan gyakran kanonikus 
kiejtésű zárhangok kiejtése igen bizonytalan, ha nem kanonikus alakú 
a kiejtés, akkor zömmel a felpattanási zörej marad el, de a zárszakasz 
megtalálható. A felpattanó zárhangok közül a legstabilabb kiejtésű [t] 
hang is csak 70-80% gyakorisággal kanonikus kiejtésű, ha nazális be
szédhang előtt áll. Különösen kritikus a [b-m], [d-m], [d’-m] és a [d-n] 
hangkapcsolatokban a [b], [d], illetve a [d’j hangok kiejtése.
• Az [1] hang előtt a [d] hang, [h] hang előtt a [t’] hang kiejtése mindig 
kanonikus alakú.
• A zárhangok kiejtése az őket követő mássalhangzó függvényében 
igen változó lehet, a kanonikus alakútól eltérő kiejtés általában ott 
gyakoribb, ahol a két hang egymás utáni képzése nehézkesebb, pél
dául a [d-r] hangkapcsolatban.
• Az [r] hang előtt az egyébként többnyire kanonikus kiejtésű [n] hang 
az esetek több mint 20%-ában kiesik. Szintén gyakori (13,95%) az [J] 
hang [n]-nel való helyettesítése [t’] hang kiejtése előtt.
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• A [b] és [d] hangok előtt a [Z] hang kiejtése többnyire kanonikus 
alakú, szemben az általános esettel, ahol a [Z] hang kanonikus kiejté
sének előfordulási aránya 87% körüli.

Látható, hogy sok esetben azoknak a hangkapcsolatoknak a kiejté
se problémás, amelyekben a szomszédos hangok képzési helye azonos 
vagy igen közeli.

1. táblázat: Egy adott hang előtt álló beszédhangok ejtésvariációi
Kö
vet
kező
hang

Vizs
gált
hang

A vizsgált hang jellemző 
ejtésvariációi és azok 
gyakorisága, ha a vizs
gált hangot az első osz
lopban megadott hang 
követi

-’k 1 1 95,89%; * 3,86%
r r 100%
j j 100%
s S 100%

1 -’k -’k 98,00%
r r 93,48%; *6,52%
s S 97,85%; Z 1,08%

m -’ts -’ts 91,67%; *’ts 8,33%
+’b +’b 50,00%; +* 

42,50%; *’b 2,50%; +* 
2,50%

+’d +’d 66,04%; *’d 1,92%; 
** 7,55%; +* 23,08%

+’g -t-’g 57.89%; *’g 9.65%; 
** 0,88%; +* 30,70%

+’d’ +’d’ 50,26%; *’d’ 
19,37%; +* 29,84%

-’k -‘k 73,02%; *’k 1.59%; 
** 3,70%; -* 19,58%

-’t -’t 81,63%; **2,38%; - 
* 19,58%

s s 95,45%; s: 4,55%
n +’d +’d 68,09; +* 28,09%

+ ’g -t-’g 75,53%; *’g 6,91%; 
♦* 1,06%; +* 16,49%

+ ’d’ +’d’ 68,09%; +* 
29,09%

-’k -’k 81,05%; **4,58; -* 
9,15%

Kö
vet
kező
hang

Vizs
gált
hang

A vizsgált hang jellemző 
ejtésvariációi és azok 
gyakorisága, ha a vizs
gált hangot az első osz
lopban megadott hang 
követi

+’b r r 100%
z Z 98,32%; S 1,68%

-’ts 1 1 100%
n n 100%

-’tS r r 100%
m m 100%
s S 94,00%; S: 4,00%; * 

2,00%
+’d z Z 94,55%; S 3,64%
f S s 100%
+’g r r 100%

z Z 94,55%; S 3,64%
+’d’ 1, r 1, r 100%

+’d’

J J 81,16%; J: 1,45%; n 
17,39%

z Z 95,83%; S 4,17%
h n n 95,68%; egyéb 4,32%

-V -V 99,10%
-’ts -’ts 14,29%;

** 42,86%;
-’:k 4,76%;

egyéb 38,60% (oka a eh 
h hangként vagy k 
hangként való kiejtése)

j r r 94,39%; * 2,80%; j:
1,87% (ekkor a jr helyett 
hosszúj)

s S 96,30%; S; 3,70%
-’k -’k 93,75%; -’p 3,12%; 

-’t 3,12%
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r -’t -’t 96,03%; *’t 1,32%; 
** 1,32%; -* 1,32%

s -’k -’k 84,91%; *’k 5,66%; 
-* 7,55%

*’P -’p 80,43%; *’p 6,52%; 
**4,35%; -*4,35%

j j 100%
1 197,60%; *2,40%
r r 96,67%; * 2,67%
j J 95,83%; *4,17%

S j j  88,57%; * 11,43%
m, n m, n 100%

-’t j j  100%
m m 100%

-V n J 86,05%; n 13,95%
V +’d + ’d 96,61%; +* 1,95%

+’g + ’g 83,59%; +* 12,50%
-’k -'k 88,64%; -* 5,68%
-’t -’t 96,48%; *’t 1,95%
1 197,34%; *2,33%

z +’b + ’b 83,33%; *’b4,17%; 
+* 12,50%

+’g + ’g 83,33%; *’g 8,33%; 
** 2,78%; +* 5,56%

n *’t -’t 70,39%; ** 1,21%; - 
*27,19%

r r 94,29%; *5,14%
j J 90,00%; n: 10,00%

j +,g +’g 57,14%; *’g 
14,29%; **5,71%; 
+* 17,14%;
+’d’ 2,86%

-’k -’k 86,96%; ** 8,70%; 
más 4,35%

-’t -’t 86,36%; -* 13,64%
r r 96,97%; * 3,03%

-’p r r 100%
m m 94,51%; n 5,49%
s S 100%

r +’b +’b 91,89%; *'b 2,70%; 
+* 5,41%

+’d +’d 82,86%; d 12,86%; 
+* 1,43%

+’g +’g 97,50%; *’g 1,67%
-’k -’k 98,42%; *’k 1,05%
- ’P -’p 80,92%; *’p 

12,98%; ** 1,53%
n n 77,92%; * 20,78%

Az 1. táblázat a mássalhangzó-mássalhangzó hangkapcsolatokban 
mutatta be a jelentősebb eltéréseket a hangkiejtési mátrixhoz képest. A 
mássalhangzó-magánhangzó hangkapcsolatokra általában jellemző, 
hogy bennük a mássalhangzók kiejtése kevés kivételtől eltekintve 
általában a beszédhang kiejtési mátrixban már megadott ejtésvariációk 
szerint alakul, az egyes ejtésvariációk gyakoriságában sincs je
lentősebb eltérés, illetve ritkán van jelentősége a mássalhangzó kiejté
sének szempontjából annak, hogy milyen magánhangzó követi. Az ed
dig elmondottak alól néhány kivétel azonban akad, ezek:
• A zárhangoknak magánhangzók előtt gyakorlatilag csak két ejtésva
riációjuk van, a kanonikus kiejtésű alak, amikor a zárszakasz is és a 
felpattanási zörej is megtalálható, illetve amikor a zárszakasz kiesik.
• Az [2] hang előtt a [b] hang zárszakasza 50%-os gyakorisággal ki
esik. Hasonlóan [o] hang előtt a [d] hang zárszakasza esik ki 25,81%- 
os gyakorisággal, [u] hang előtt szintén a [d] zárszakasza marad el 
24,18% gyakorisággal.

166



A magyar nyelv kiejtésvariációi és felhasználásuk a beszédfelismerésben

• Az [A:] hang előtt a [Z] hang az esetek 35,48%-ában hosszú [S:], 
9,68% gyakorisággal rövid [S] ejtésvariációban hangzik el, és csak 
51,61% a [Z] hang kanonikus kiejtésének a gyakorisága.
• Az [e:] hang előtt a hosszú [1:] hang 8,82% gyakorisággal megrövi
dül, egyébként kanonikus kiejtésű.

Egy adott beszédhangot követő hangok kiejtésének vizsgálata
A 2. táblázat foglalja össze röviden azokat az eseteket, ha felté

telünk az, hogy a vizsgálandó hangot valamely adott hang előzze meg.

2. táblázat: Megadott hangot követő beszédhangok ejtésvariáció
Előző
hang

Vizs
gált
hang

A vizsgált hang jellemző 
ejtésvariációi és azok 
gyakorisága, ha a vizsgált 
hangot az első oszlopban 
megadott hang előzi meg

J + ’b +’b 96,43%; ** 3,57%
+'d +’d 90,32%; *’d 1,08%; 

** 7,53%
-’k -’k 96,88%; más 3,12%
-’t -’t 100%
S S 100%

-'k j j 93,75%; *3,12%; más 
3,12%

m m 100%
j J 100%
h h 97,32%; h\ 1,34%

1 +’b +’b 100%
+’d +’d 96,45%
+’g +’g 98,81%
+’d’ +’d’ 100%
-’k -’k 98,98%
-’t -’t 98,43%
-’tS -’tS 88,54%; *’tS 

2,08%; -’t 3,12%; egyéb 
6,25%

m m 100%
j J 100%

i ~ f i  00%
s S 100%

m +’b +’b 49,01%; *’b 50,20%
-’k -’k 97.73%

m -’P -’p 93,47%; **2,20%

Előző
hang

Vizs
gált
hang

A vizsgált hang jellemző 
ejtésvariációi és azok 
gyakorisága, ha a vizsgált 
hangot az első oszlopban 
megadott hang előzi meg

+’b 1 1 100%
m m 100%
r r 100%
z z 100%

-’ts h h 52,38%; * 47,62% 
(utóbbi, ha a eh 
kapcsolatot h-nak ejti)

-'k -’k 100%
m m 100%
V v 100%

-’tS -’k -’k 100%
+’d 1 196,30%; *3,70%

r r 98,63%; * 1,37%
n n 97,87%; *2,13%
m m 100%
V v 100%

f -’t -’t 92,59%; *4 7,41%
+’g j j 100%

r r 100%
m m 100%
n n 100%
j J 97,14%; *2,86%

+’d' 1, r 1, r 100%
m, n m, n 100%

J 1, r 1, r 100%
n n 100%
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-’t -’t 98,31%
-’ts -’tS 97,78%
1. r, j 1, r, j 100%
n n 100%
s, S S, S 100%

n +’d +’d 40,75%; *’d 56,95%
-’t -’t 94,18%; *’t 2,62%; - 

* 1,27%
-’ts -’ts 98,31%
-’tS -’tS 97,78%
r r 100%
z z 100%

N -’k -’k 90,20%; *’k 3,81%; 
** 2,01%; -* 1,38%

} +’d’ + ’d’ 69,70%; *’d’ 
27,27%; ** 1,52%

-’k -’k 94,87%; -’t 2,56%
-’t -’t 93,22%; -* 3,39%
-V -’t’ 90,48%; -’t 4,76%
l.r l , r  100%
m m 100%
n n 90,00%; * 10,00%
S, v, z S, v, z 100%

r +’b +’b 100%
+’d +’d 98,64%
+’g +’g 100%
+ ’d’ + ’d’ 100%
-’k -’k 96,91%
-’P -’p 92,31%
-’t -’t 96,80%; *’d 1,92%
-’t’ -’t’ 97,92%
-’ts -’ts 96,63%; **1,12%
-’ts -’tS 95,00%; *’tS 5,00%

r i 1 100%

m, n m, n 100%
f ,s f,S  100%

S -’k -’k 99,38%
-’P -’p 98,44%
-’tS -’tS 95,25%
j j 100%
m m 100%

S -’k -’k 99,00%
-’P -’p 100%
-’t -’t 96,65%
r r 100%
m, n m, n 100%
f, v f, v 100%
h h 94,03%; h\2,99%

-’t 1 1 100%
J J 100%
f f 100%

-’t ’ f f 100%
h h 98,20%

z +’b +’b 98,36%; *’b 1,64%
+’d +’d 89,66; *’d6,90%; 

+* 1,38%
+’g +’g 100%
1 1 100%
r r 96,15%; *3,85%
m m 100%
V v 100%

z +’b +’b 98,33%; *’b 1,11%
+’d +’d 88,00%; *’d 4,00%; 

+* 4,00%
+’g +’g 97,14%
+’d’ +’d' 100%

A 2. táblázat eredményeiből is szeretnénk néhány lényegesebbet 
külön kiemelni:
• Bizonyos hangok után az igen bizonytalan kiejtésű zárhangok és af- 
frikáták viselkedése is stabil, ilyen például a [ts-k], [tS-k], [S-k], [s-k] 
hangkapcsolatokban a [k] hang kanonikus kiejtése vagy [z] után a [g], 
[r] után a [b], [j] után a [t], [s] után a [p] hang stb. biztosan kanonikus 
kiejtése. E hangpárok képzési helyei egymástól elég távoliak, így vél
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hetően nem okoz gondot a második hang kiejtése közvetlenül az előző 
hang után.
• Nazális hangok után a zöngés zárhangok kiejtésében az esetek igen 
jelentős részében elmarad a zárszakasz, és csak a felpattanási zörej 
hallatszik. Példát e variációra az 1. ábrán mutatjuk be. A kritikus 
hangkapcsolatok ebből a szempontból az [m-b], [n-d] és az [J-d’], 
ezen hangkapcsolatok mindkét tagjának képzési helye mindig azonos.

1.ábra
A szombat szó [b] hangja kanonikus kiejtésben (felső spektrogram), és 

a zárszakasz elmaradásával (alsó spektrogram) •

• Az [1-tS] hangkapcsolatokban viszonylag sok esetben (3,12%) a [tS]
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hangot külön [t] és [S] hangokként ejtik ki a beszélők. Gyakran az 
írásképben is így jelenik meg ez a hangkapcsolat, például: Oltsa el a 
lámpát!. A felszólító mód miatt ilyenkor gyakran az utolsó szótagot is 
erősebben hangsúlyozzuk, ez szintén hozzájárulhat a fenti jelenséghez, 
ebben az esetben pedig az ejtésvariáció prozódiai jegyekkel való 
összefüggésére találtunk példát, ami egy külön vizsgálat tárgya lehet.
• A likvidák bizonyos mássalhangzók után ejtve igen stabilan kanoni
kus kiejtésűek, például [z] hang után ilyen az [1], vagy az [m] hang u- 
tán az [1], [r] és a [j] hangok kiejtése. Máshol pedig kieshetnek, igaz 
nem túl gyakran, például [z] után az [r] hang 3,85% gyakorisággal ki
esik.
• A nazális hangok, különösen az [m] kiejtése számos mássalhangzó 
után szintén minden esetben kanonikus, ám [J] után az [n] hang 10% 
valószínűséggel kiesik, [d] után szintén az egyébként viszonylag stabil 
kiejtésű [n] hang eshet ki. A fenti példákban a kapcsolatba került 
hangok képzési helye ismét igen közel van egymáshoz.

A magánhangzó-mássalhangzó hangkapcsolatokban is ritka a je
lentősebb eltérés a beszédhang kiejtési mátrixához képest a mással
hangzó ejtésvariációinak gyakoriságában. Van azonban néhány kivé
tel:
• A rövid zárhangok bizonyos magánhangzók után hangkapcsolatok
ban viszonylag stabil kanonikus kiejtésűek, más esetben ejtésvariáció
ik és azok gyakoriság szerinti eloszlása nem mutat jellemző jegyeket 
és közel áll a hangkiejtési-mátrix megfelelő értékeihez. A [t’] hang 
ejtésvariációi az a hang előtt állva: [-’t ’] 61,90%; [-:’t] 19,05%; [-*] 
2,38%; [*’t’j 4,76%. A [h] hangé az a [O] hang előtt [h\]: 83,05%; 
[h] 10,57%.
• Általában elmondható, hogy hosszú magánhangzót követően stabi
labb a mássalhangzók kiejtése, mint rövid magánhangzók után.
• Az [o:] hang után a hosszú [m:] hang 4%-os gyakorisággal megrövi
dül.
• Az [i] hang után a [ts] csupán 58,62% gyakorisággal kanonikus ki
ejtésű, 20,69% gyakorisággal kiesik, szintén 20,69% gyakorisággal 
egyéb más módon módosul.
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Zárhang-zárhang hangkapcsolatok ejtésvariáció-vizsgálata
Már a kiejtési mátrixból, de különösen a hangkapcsolatokat vizsgá

ló mátrixokból látszott, hogy a felpattanó zárhangok egymással alko
tott hangkapcsolatainak kiejtése gyakran eltér a kanonikus alaktól. Mi
vel a mai beszédfelismerőkben éppen a zárhangok felismerése a legke
vésbé pontos, ezért ezeket a hangkapcsolatokat külön is megvizsgál
tuk, egyszerre odafigyelve mindkét hang viselkedésére a hangkapcso
latban. Emiatt az utóbbi két, hangkapcsolatok kiejtését vizsgáló 1. és
2. táblázatban nem is tértünk ki e hangkapcsolatokra.

Az elemzést csak azokra a hangkapcsolatokra végeztük el, amelyek 
legalább húszszor fordulnak elő az MTBA szövegében. Az eredmé
nyek a 3. táblázatban láthatóak.

3. táblázat: A felpattanó zárhangok egymással és egyes affrikátákkal 
alkotott hangkapcsolatainak ejtésvariációi

Erede A hangkapcsolat (HK) kiejtésének alakja
ti HK Az egyes esetek gyakorisága százalékban megadva

+'d+'b +**'b +:**’b *'d+'b ~**'b -t-'d-'b +'d*'b egyéb
+'d+'b 56.50 5.69 20.73 9.35 O Ö 0.41 0.81 6.50

+'g+'b +**’b +:**'b *'g+'b ~**'b +'g~'b +'g*'b egyéb
+’g+'b 47.02 2.82 26.96 21.00 0.00 0.00 0.31 1.88

+'d'+'b +**'b +:**'b *'d’+’b ~**'b +'d'~'b +'d'*'b egyéb
+'d’+'b 63.27 0.00 6.12 30.61 0.00 0.00 0.00 0.00

+'g+'d +**'d +:**’d *’g+’d ~**'d -*-'g—'d +’g*'d egyéb
+'g+'d 58.93 5.36 16.07 16.07 0.00 0.00 1.79 1.79

+'d'+'g +**’g ♦'d'+'g ~**'g +'d'~'g +’d'*'g egyéb
+'d'+'g 80.00 0.00 4.00 8.00 4.00 0.00 4.00 0.00

-'k-'p -**'p *'k-'p ~**'p -'k-'p -'k*'p egyéb
-'k-’p 50.65 11.69 24.68 0.00 1.30 3.90 1.30 6.49

-'k-’t -**'t -:**'t *'k-’t ~**'t -’k-'t -'k*'t egyéb
-•k-’t 77.62 1.67 12.38 4.29 0.24 0.95 0.24 2.62

-’k-'ts -**'ts -:**’ts •'k-'ts ~**'ts -'k~'ts -'k*'ts egyéb
-'k-'ts 76.47 5.88 11.76 0.00 0.00 2.94 0.00 2.94
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A táblázat eredményeiből látható, hogy a [t’-t] hangkapcsolat kivé
telével mindenhol leggyakoribb a hangkapcsolat mindkét tagjának ka
nonikus kiejtése, de igen jelentős az eltérő ejtésvariációk száma és 
gyakorisága is. Minden esetben tipikus ejtésvariáció a hangkapcsolat 
első tagjának kiesése és ezzel párhuzamosan a zárszakasz megnyúlása, 
amelyet a hangkapcsolat második tagjának zárfel pattanása követ. Erre 
példát a 2. ábrán mutatunk be. Ezen kívül a hangkapcsolat típusától 
függően további 2-3 egyéb ejtésvariáció is megfigyelhető. Külön 
hangsúlyozást érdemel a [ts-k] hangkapcsolat állandó kanonikus kiej
tése, amelyre értelemszerűen a fenti megállapítások nem vonatkoznak.
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2. ábra
A jegyzékben szó [k-b] hangkapcsolata két különböző 

ejtésvariációban. Az első esetben a [k] nem zöngésedik. Az alsó 
spektrogramban a zöngéseden [k] zárfel pattanása elmarad.

A magyar kiejtésvariációk vizsgálati eredményeinek további fel
használási lehetőségei

Az ejtésvariációk vizsgálatával kapott eredmények a gyakorlatban 
két főbb vonalon használhatóak fel. Az első lehetőség a felvételek 
szegmentálása és címkézése során használt fonetikai átírási szabály- 
rendszer, illetve esetlegesen a szimbólumkészlet kontrollálása. Ekkor 
az ejtésvariáció-vizsgálatok eredményeit visszacsatoljuk a fonetikus 
átírás végrehajtásához, hogy az a későbbiekben a szükségesnek ítélt 
változtatások végrehajtása után minél pontosabban készülhessen el az 
egyes felvételekre. Az eredmények felhasználásának második, alapve-
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tő lehetősége a szerzett ismeretek beszédfelismerés során történő hasz
nosítása, ekkor növelhető a felismerés hatékonysága, ha az egyes lexi
kon elemek többféle ejtésvariációját is figyelembe vesszük.

A fonetikus átírás szabályrendszerének bővítése
Az MTBA adatbázison végzett ejtésvariáció-vizsgálatok alapján 

megállapítható, hogy a bemondott szöveg kanonikus fonetikai átírásá
hoz használt szabályrendszer alapvetően jó, azonban néhány ponton 
mégis érdemes lenne kiegészíteni. A kiegészítés azokon a pontokon 
mérlegelendő, ahol bizonyos hangok kanonikusnak tekintett ejtésva
riációja kevésbé gyakori, mint egy a kanonikustól eltérő más ejtésva
riációjuk. A jövőben célszerű a leggyakrabban előforduló esetet tekin
teni kanonikus ejtésvariációnak, és a fonetikus átírás szabályrendsze
rét ennek megfelelően módosítani. Az eddig elmondottak alapján leg
alább az alábbi két esetben szükséges a kanonikus fonetikai átírás ki
egészítése:
1. A nazális hang után következő, ahhoz közeli képzési helyű zárhang 
zárszakasza elmarad ([n-d] kapcsolatnál a [d] hang zárszakasza gyak
rabban marad el (57%), mint ahányszor a beszélők kiejtenék 
40%). Ezért az [m-b], [n-d] és az [J-d’] hangkapcsolatoknál érdemes 
lenne a nazális hang, majd az azt közvetlenül követő zárfelpattanás 
együttesét külön hangként felvenni.
2. Kérdéses, vajon érdemes-e a [h] hang három eltérő változatát meg
különböztetni (jelenleg [h], [h\] és [x] változatokat különítenek el). 
Ezek megkülönböztetése felesleges, tekintve, hogy a kiejtés során e 
változatok instabilan viselkednek, egymásba rendszeresen átcsúsznak.

Az eredmények felhasználása a beszédfelismerésben
A jövőben az ejtésvariáció-vizsgálatok eredményeit folyamatos gé

pi beszédfelismerő felismerési hatékonyságának növeléséhez is fel le
het majd használni (Riley et al. 1998). A magyar nyelvű folyamatos 
gépi beszédfelismerőbe is beépithetőek az ejtésvariáció-vizsgálat el
végzésével kapott eredmények, illetve a belőlük készített ejtésvariá
ciós modellek, természetesen a magyar nyelv sajátosságait szem előtt 
tartva.
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Egy lehetséges eljárás ezek alapján a következő lehet: az ejtésva- 
riáció-vizsgálatok eredményeiből szabálybázist lehet konstruálni, 
amely a magyar nyelv főbb kiejtési szabályait tartalmazza. A szabály
bázis felhasználásával azután az egyes lexikonelemekre előállítható 
kanonikus kiejtésük, illetve a lexikonelemek egyes ejtésvariációi való
színűségeikkel együtt, például ejtésvariációs gráfok formájában. Ezt 
követően a lexikon kibővíthető az egyes lexikonelemeknél tapasztalt 
ejtésvariációkkal. A lexikon bővítésénél célszerű mértéktartónak ma
radni, hogy az elemszám drasztikus növekedése miatt ne állhasson elő 
az egyes lexikonelemek gyakoribb összetévesztése. így célravezető le
het, ha csak a leggyakrabban előforduló lexikonelemekre veszünk fel 
ejtésvariációkat vagy ezek számát is próbáljuk korlátozni úgy (Schiel 
et al., 1998), hogy minden ejtésvariáció esetén megköveteljük annak 
egy minimális, például 10%-os előfordulási gyakoriságát.
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Függelék

4. táblázat: A magyar nyelv beszédhangjainak és néhány tipikus reali
zációjuknak SAMPA jelölésrendszere

BTtÖT P4Ü2T ~WT SAMPA Példák IPA SAMPA V /h/, /j/, /n/ és /m/ fonémák 
megkülönböztetett ejtés
változatai (allofónjai)

A hosszan ejtett hangjele minden esetben a megfelelő SAMPA szimbólum után tett kettőspont.

K ö s z ö n e tn y ilv á n í tá s
A  m a g y a r  e j t é s v a r iá c ió k  k u ta tá sá t a  M a g y a r  T e le f o n b e s z é d  A d a t b á z is  f e lh a s z n á lá s a  

te tte  le h e t ő v é ,  a m e ly  a d a tb á z is t  a z  I K T A  p á ly á z a t  k e r e té b e n  h o z tu k  lé tre .
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