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A SPONTÁN BESZÉD LEJEGYZÉSÉNEK NÉHÁNY 
MÓDSZERTANI KÉRDÉSE

Markó Alexandra -  Bóna Judit

Bevezetés
A fonetikai vizsgálatok egyre gyakrabban tűzik ki célul a spontán beszéd vizs

gálatát, aminek több oka is van. Egyik részről a tömegkommunikációs eszközök 
nagyobb mennyiségű és jobb technikai minőségű hanganyagot tesznek a vizsgá
lat számára hozzáférhetővé, mint néhány évtizeddel korábban; illetőleg a demok
rácia nyitottabbá tett sok, korábban csak szűk csoportok számára elérhető nyelv- 
használati színteret (például a hangzó médiát), ugyanakkor felszabaditólag hatott 
a beszédkedvre is (mind tartalmi, mind formai tekintetben). Másik részről a spon
tán beszéd vizsgálatához szükséges speciális eszközök (pl. többcsatornás felvé
teli lehetőségek, digitális elemző eljárások) elterjedése, hozzáférhetővé válása is 
megkönnyítette az ilyen jellegű kutatásokat. Ugyancsak fontos szempont, hogy a 
felolvasás, a művészi beszéd stb., azaz a nem spontán közlésformák elemzése 
egyre kevesebb nyitott kérdést hagy a kutatók számára. Ezek már inkább a má
sodlagos alkalmazások (elsősorban a beszédtechnológia) számára jelentenek 
fontos kutatási terepet, amelyek azonban a nyelvészeti-fonetikai mellett legalább 
annyira mérnöki szakértelmet is megkívánnak. Meg kell még említenünk a kuta
tói érdeklődést, illetőleg az objektivitásra törekvést is: a korábban csak szemé
lyes tapasztalatokból származó, sokszor kísérleti anyag vagy megfelelő módszer 
hiányában ellenőrizhetetlen feltételezéseket, megállapításokat immár a technikai 
feltételeknek köszönhetően kísérleti úton lehet igazolni vagy cáfolni.

A spontán beszéd lejegyzése a számítógépeknek a napjainkban tapasztalható 
mértékű elterjedéséig több nehézségbe ütközött, hiszen korábban sem a hang- 
rögzítés, sem a lejegyzés technikai feltételei nem voltak kellően kidolgozottak. 
Ma a digitális hanganyagot és a lejegyzés eredményeként megjelenő írott szöve
get erre a célra kidolgozott (és újabban már akár ingyenesen hozzáférhető) 
szoftveres háttérrel tudjuk egyszerre hallhatóvá és láthatóvá tenni -  ugyanakkor 
természetesen az írott szöveg a hanganyagtól függetlenül is vizsgálható, keres
hető és akár változtatható.

Az ELTE Fonetikai Tanszékén egy 2004 óta végzett kutatás keretében szisz
tematikusan rögzítünk és dolgozunk fel spontánbeszéd-felvételeket, illetőleg a 
BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszékével zajló együttműködésünk ré
szét is képezik ilyen jellegű lejegyzési feladatok. Az itt olvasható módszertani 
elveket és gyakorlati problémákat így mintegy 100 órányi spontán beszéd le
jegyzési tapasztalata alapján gyűjtöttük össze.
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A tanszéki kutatás során a spontánbeszéd-lejegyzések célja egyrészt a spontán 
beszéd szupraszegmentális jellemzőinek a feltárása, másrészt -  beszédtechnoló
giával foglalkozó szakemberekkel közösen -  beszédfelismerő rendszerek betaní
tása számára jól használható transkripciók előállítása.

Az általunk használt két szoftver: a) az internetről ingyenesen letölthető Praat 
komplex akusztikai jelfeldolgozó (forrás: http://www.fon.hum.uva.nl/praat/; a leg
újabb verzió száma 4.5) és b) az ugyancsak ingyenes, kifejezetten szegmentálás
ra, címkézésre és lejegyzésre kifejlesztett Transcriber (a legújabb verzió száma 
1.5; forrás: http://trans.sourceforge.net/en/presentation.php). Mindkét program 
felhasználóbarát grafikus felülettel rendelkezik, és többféle platformon (Win
dows, Unix) alkalmazható. A szoftverek angol nyelvűek, így a vezérlő felület, il
letve a Transcriberben az automatikus címkék is angolul olvashatók. A lejegyzett 
szöveget a Praatban .txt, a Transcriberben .trs kiterjesztésű adatfájlokban tárol
hatjuk és kezelhetjük. Az alábbiakban a lejegyzéshez szükséges előkészítő eljá
rásokat, majd a tanszéki munkálatok számára kidolgozott kétféle lejegyzési eljá
rást és kódrendszert mutatjuk be, illetve ezek előnyeit a további felhasználás 
számára.

A spontán beszéd szegmentálása és címkézése
A hanganyagok szegmentálása az első munkafázis -  ennek folyamán bejelöl

jük a célnak megfelelően kiválasztott egységek határát. A címkézés vagy annotá- 
lás nem más, mint a szegmentált hanganyag szöveges tartalmának és/vagy a 
szükség szerinti (kiegészítő) információknak a rögzítése.

A tanszéki szupraszegmentális kutatásokhoz a szegmentálás a szöveges 
szakaszok és a szünetek, hallgatások (több résztvevő esetén a beszédjelnek két 
társalgási egység közötti kimaradása) határának kijelölését jelenti. A szöveges 
szakaszokra a beszédszakasz terminust alkalmazzuk, és két (néma vagy kitöltött) 
szünet (vagy egy szünet és egy hallgatás) közötti egységet értünk rajta. Beszéd
szakasznak tekintjük és jelöljük az önálló hümmögéseket is. A lejegyzés további 
céljától függően a szüneteken belül megkülönböztetjük a néma és a hangos szü
neteket (az utóbbi esetében jelöljük a hezitálás jellegét: pl. ö, öm, köhintés, to
rokköszörülés stb.).

A szupraszegmentális vizsgálatok alapjául szolgáló spontánbeszéd-lejegy- 
zésre alkalmasabbnak találtuk a Praat használatát, mivel többszintű kódolást is 
lehetővé tesz, és különösen mert a fonetikai vizsgálatokat is elvégezhetjük 
ugyanebben a szoftveres környezetben. A konkrét vizsgálati céltól függően tehát 
egy- vagy többszintű címkézési eljárást alkalmazunk. Az 1. ábrán egy monologi
kus szöveg annotációját láthatjuk két szinten (a Praat terminusával tier, szó sze
rint ’sor’): a szöveglejegyzést és a dallamcímkéket. A dialógusok esetében min
dig legalább annyi szinten dolgozunk, ahány beszélő részt vesz a beszélgetés- 
ben/interjúban. így a személyek beszédjellemzői összevethetők.

A zöngétlen felpattanó zárhanggal és affrikátával kezdődő beszédszakaszok 
esetében a néma fázist, azaz a mássalhangzó artikulációjának részét képező, de

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
http://trans.sourceforge.net/en/presentation.php
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hallható akusztikai jellel nem járó időtartamot nem tekintjük a szünet vagy hall
gatás részének. Ezekben az esetekben egységesen kb. 50 ms-nyi időt kivonunk a 
szünet időtartamából, illetőleg hozzáadunk a beszédszakaszéhoz, azaz a címke 
határátjelző jelölést ennyivel elmozdítjuk.

A nem magánhangzó-realizációként megjelenő [o] hangot csak akkor címkéz
zük kitöltött szünetként, ha az [a] képzését nem motiválhatta valamilyen fizioló
giai kényszer (vö. Gósy 2004).

A címkézési szinteken a szándékolt vizsgálattól függően jelöljük a változókat. 
Az 1. ábrán látható példában a második szinten az alaphangmagasságra vonat
kozó információkat jelöltük, mint a dallammenet és az F0 minimum-, illetve ma
ximumértéke. Itt jelöltük azt is, ha az illető beszédszakaszban volt nyikorgó 
zöngével (az angol szakirodalomban: creaky voice, a magyarban lásd még: re
csegő zönge, glottalizáció stb.) realizált szakasz.

1. ábra
Az annotálás módja a Praat komplex akusztikai jelfeldolgozó szoftverben

A Transcribert a beszédtechnológiái felhasználás számára készülő lejegyzé
sekhez használjuk. Itt nagyobb egységeket szegmentálunk, általában a virtuális 
mondatok határait jelöljük be. A szüneteket a szegmentálás során nem mindig 
különítjük el a szöveges szakaszoktól, ezeknek nem is szükséges a pontos hatá
rát megjelölnünk -  a beszédfelismerő miatt kis szünetet hagyhatunk a hangzó 
szakasz után. Amennyiben a mondat hosszabb, mint a címkézéskor három sornyi 
lejegyzés, akkor az egyik virtuális tagmondat határára tesszük a szegmentum-
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jelet. Amennyiben a szakaszhatáron hallható a beszélő lélegzetvétele, ezt a kő
vetkező szakasz elejéhez tartozónak jelöljük.

A program egyszintű címkézést tesz lehetővé, vagyis ugyanazon sorban szere
pelnek a különböző beszélők megnyilatkozásai (2. ábra). A beszélőváltást a szö
veglejegyzést tartalmazó sor fölött láthatjuk (az első, második stb. beszélőre vo
natkozóan: spkl; spk2 stb. -  a spk a speaker szó rövidítése). Jelölhetjük viszont 
az egyszerre beszélést (overlapping speech), ilyenkor a lejegyzés is két sorban 
jelenik meg. Erre a beszédfelismerők szempontjából azonban nincs szükség j e 
len munkálatunkban tehát érthetetlen <unintelligible> szakasznak címkézzük. 
(Itt és a továbbiakban csúcsos zárójelben az automatikus címkék olvashatók.)

2. ábra
Az annotálás módja a szegmentálásra és címkézésre kifejlesztett 

Transcriberben

A Transcriber nem alkalmas fonetikai mérésekre, viszont a beszédfelismerés 
szempontjából más beszédtényezők jelölésére igen. Meg kell különböztetnünk 
egymástól a néma szünetet <silence> (ennek külön jelölése csak akkor szüksé
ges, ha a beszélő a rá jellemző egyéni szünettartásnál hosszabb, feltűnően hosz- 
szú szünetet tart); illetőleg azt, ha két beszédszakasz között belégzést <inhale>, 
kilégzést/lehellést <breath>, nyelvvel való csettintést <click>, szájzörejt 
<mouth>, köhögést <cough>, nevetést <laugh>, egyéb zajokat <noise> (a zaj
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eleje és vége <noise_begin> és <noise_end>), valamint zenét <music> hallunk. 
A hezitálásokat és hümmögéseket is automatikus címkékkel jelöljük, az előbbi
ekre az <UH> és az <UM> jeleket, az utóbbiakra igenlés esetén az <UH-HUM> 
és az <UM-HUM>; tagadás esetén az <UH-UH> és az <UM-UM> jelek haszná
latosak. Ezeknek a nem beszéd jellegű hangadásoknak a jelét a szöveglejegy
zésbe illesztjük bele. Az érthető suttogott beszédet a normál beszédhez hasonló
an jegyezzük le.

Lejegyzésmódok és jelölésrendszerek
A lejegyzéshez a felhasználási céltól függően ugyancsak kétféle kódolást 

használunk. A szupraszegmentális vizsgálatok alapjául szolgáló lejegyzés
számára saját „kvázifonetikus” rendszert dolgoztunk ki, amelynek kialakításá
ban lényeges szempont volt, hogy különleges eszközt (szoftvert, betűkészletet 
stb.) ne igényeljen, valamint a lehető legnagyobb mértékben egyszerű és auto
matizálható legyen vele a hangok számának és így a tempóértékeknek a kiszá
mítása. Mindezek alapján sem a magyar helyesírás, sem a magyar nyelvű fone
tikus lejegyzésre használatos két kódrendszer, az IPA és a magyar egyezményes 
jelölés egyike sem tűnt optimálisnak. A SAMPA (Speech Assessment Methods 
Phonetic Alphabet) számítógépes alkalmazásra megfelelő helyettesítője az IPA- 
nek (vö. http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/), és előnye, hogy létezik a ma
gyar nyelvre kifejlesztett bővítése, azonban néhány jele a nemzetközi fonetikus 
lejegyzéshez szokott olvasó számára is nehézkes: pl. a 2 az [o]-re, a d ’a Q]-re 
vagy a J a  [ji]-re (vö. http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/hung-uni.htm). 
A tempószámítás automatizálása céljából le kellett mondanunk a hosszúság kü
lön karakterben történő jelöléséről is. Mivel azonban a spontán beszédben a 
hanghosszúság nehezen objektivizálható, és a hallás utáni lejegyzés a magasabb 
szintű percepciós működések miatt nem lehet pontos, ezt a szegmentális minő
séget nem tartottuk fontosnak jelölni. Csak a magánhangzók esetében tüntetjük 
fel az időtartamot, mivel ott a magyar ábécé betűinek alkalmazása nem jár ka
raktertöbblettel. A betűkapcsolatokat is kiváltottuk, így a lejegyzett betűk száma 
megegyezik az általuk reprezentált hangok számával. Törekszünk a (relatíve) 
könnyű olvashatóságra, így nem alkalmazunk számokat vagy más (nem betű) 
karaktereket. Mindezek miatt az egyértelmű betű-hang megfelelés nem teljes 
mértékű, de mivel a lejegyzett szövegek szegmentális fonetikai vizsgálata nem 
célunk, ennek nem is látjuk szükségét. A használt betűket az 1. táblázatban mu
tatjuk be és definiáljuk (a „Betű” oszlopokban az általunk használt betűjeleket, 
az „IPA-jel” oszlopokban a velük reprezentált hangzók nemzetközi fonetikus 
ábécébeli jelölését adjuk meg). A másodlagos képzési jegyekkel is jellemezhető 
beszédhangok közül csak azokat tüntetjük fel, amelyekre van példa a korpu
szunkban. A mássalhangzó-hosszúságot nem jelöljük, így értelemszerűen a hosz- 
szú mássalhangzó-realizációkat nem soroljuk fel.

A lejegyzés a nemzetközi fonetikus jelölés elveit követi (vö. Handbook 1999). 
A szóhatárokat szóközzel jelöljük, de ahol a szóvégi és a szó eleji fonéma egyet

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/hung-uni.htm
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len beszédhangban realizálódik, nem teszünk szóközt (például máSodiképen -  
értsd: ’második képen’). Központozást nem alkalmazunk.

1. táblázat: A lejegyzéshez használt jelek a szupraszegmentális elemzésre 
használt kódolásban

Magánhangzók
Betű IPA-jel Betű IPA-jel

a M 0, ó [o], [o:]
á [a:] ö; ö [o], [a]; [o:]
e [e] u, ú [u], [u:]
é

i, í

[e:]
[ i] ,  [ i ;]

ü , ű [ y ] .  [ys]

Mássalhangzók
Betű IPA-jel Betű IPA-jel

b [b] m [m], [írj]
c [ti] n [n], [nj], [a]
c [tf] N [Ji]
d [d] P [p]
D [dz], [d3] r [r]
f m s m
g [g] S [s]
G M t [t]
h [h], [fi], [h], [x] T [c]
j [j], [j], [Ç], [J] V [v]

k, K [k], [kh] z [z]
1 [l] z [3]

Alább egy ezzel a módszerrel lejegyzett szövegrészlet olvasható, a szakaszha
tárokat és szünethelyeket | jelöli.

tehát akor kezdem | az elSő képen eG | eGö tárSaSházat látok éS | nem sámomra 
elék furCa StíluSú mer az aja aján | boltíveket látok | meg lácik hoT téglából épült | 
uGanakor az erkéjek meg elégé | ö | segéNeS ijen socijaliSta StíluSt | idéznek | tehát 
eGenlőre est nem tudom | elhejezni Sem hejilek Sem időben | de a aNit látok hoG 
eT forgalmas héjén lehet | ez az épület | a máSodiképen | eT | embert látok ahoG 
vaT fel v | Sőt eT kéméNSeprőt | ahoG vaT fel vaG | le | másik eG | falon | éS még 
lácik az ucán áló ember aki besél vele éS | ÚG ÚG nés ki mintha kioktatná | moSt 
uGanez a | ö | kép vanaGon haSonló | de moSt a | fölfele másó kéméNSeprő | oktaTa 
ki a I vaG legalábiS valmi | naGon | határozotö | tan álít valamit az ucán áló | 
seméjnek aki | ÚG lácik hoG épen visakozik valami mijat | a neGediképen moS már 
I Cak a I kéméNSeprőt látom ahoT fölfelé másik | elég mérgeSnek tűnik | éS már a | 
ÚG lácik hoG ÚG gondolom hoG moS már magaSan járhat mer it látok eG erkéjt
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melete | moSt a | kéméNSeprő | meglepetésemre | bemásik eG | ö | erkéjre | ahol eG 
I sőke nőt látok amint épen | ÚT tűnik hoT telefonál | éS hátai ál neki tehát valósíneg 
eből valami meglepetés les | á igen éS | ésrevete a | férfit a kéméNSeprőt éS moSt 
eGmáSt ölelik éS naGom boldognak tűnek | éS a | nő naGon kihívóan van öltözve

A számítógépes beszédfelismeréshez való felhasználásra készülő lejegyzé
sekhez alkalmazott kódrendszernek az alapja a magyar helyesírás, a szóalakok 
jelölése e szerint történik. Központozást is alkalmazunk, de a nagybetűs írásmó
dot csak a tulajdonnevek esetében tartjuk meg. Problémát a több szóból álló tu
lajdonnevek, például a műcímek (pl. Az ember tragédiája), a személynevek (pl. 
Kossuth Lajos), a több szóból álló intézménynevek (pl. Fráter György Katolikus 
Gimnázium) okozhatnak, de a jelen projekt során ezeknek a jelölésével nem fog
lalkoztunk külön.

A helyesírás nem tükrözi a kiejtésben megvalósuló koartikulációs szabályo
kat, de mivel ezek jó része a köznyelvi ejtésben általában érvényesül (pl. zön- 
gésségi hasonulás, összeolvadás), ezért a helyesírási alakok alapján a felismeré
sük automatizálható. A lejegyzés során olyan kiejtésvariációkkal is találkoztunk, 
amikor ezek a szabályok az elvárhatóságuk ellenére nem érvényesültek. Ezek 
bemutatására most nem térünk ki.

Azokban az esetekben, ahol a szóvégi és a szó eleji fonéma egyetlen beszéd
hangban realizálódik, a hangzó alakot normál helyesírással, két szóban jegyez
zük le. Azt sem jelöljük külön, ha a szóvégi és a szó eleji azonos fonéma a be
szélő ejtésében jól hallhatóan külön beszédhangban realizálódik.

A spontán beszéd sokszínűsége, ezen belül elsősorban a koartikulációs és a 
lazítási folyamatok működése miatt a nyelvi-fonológiai szerkezetek beszédbeli 
megvalósulásai eltérnek az írásban kódolt fonémasoroktól. A különféle kiejtési 
változatok a beszédfelismeréshez csak oly módon használhatók fel, ha a betaní
táshoz alkalmazott adatbázis jelölésrendszere tükrözi a nyelvi-fonológiai formát 
(is). Ezért a verbális jelek lejegyzésére a „fonetikus alak = nyelvi alak” megfe
leltetést célszerű alkalmazni. Az egyértelmű megfeleltetés szempontjából lénye
ges, hogy az egybe tartozó (a kiejtésben összevont vagy egy szóhangsúllyal rea
lizálódó) alakok jelölésében ne szerepeljen szóköz. A nyelvi egyértelműség 
ugyanakkor megkívánja, hogy az „egyenletek” jobb oldalán az írott nyelvi alak 
szabályos szóközeit jelöljük -  erre a lejegyzésben az alsóvonás jelet (_) hasz
náljuk: pl. mer=mert, vót=volt, asszem =azt_hiszem, nemtom=nem tudom.

A spontán beszédben gyakori jelenség a szó végi mássalhangzók (néhol szó 
eleji hangok) eltűnése, illetve a -ban/-ben és -ba/-be toldalékok felcserélése. 
Ezeket a hiányzó hangokat egy + jel segítségével kapcsoljuk a kiejtett szóalak
hoz, például: házba+n, azér+t. Amennyiben egy hangnál több hiányzik a szó
ból, de egyértelmű, hogy minek kellene ott szerepelnie, kötőjellel, majd az 
egyenlőségjel után leírt helyes szóalakkal jegyezzük le. Például: keresk- 
=kereskedelmi. Előfordul, hogy a beszélő szünetet tart szó közben, esetleg kö
hög, vagy zaj hallatszik. Ilyenkor a jelölés a következőképpen alakul: lesz-
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-lesznek <silence> -nek. Problémás lehet a lejegyző számára, ha a névelő ese
tében fordul elő szünettartás, és a -z a következő szó elejéhez tapad. Például: a- 
-a z  <silence> -z infóláncban; kevésbé jó megoldás, de esetleg elfogadható: a- 
=az <silence> *-zinfóláncban *—infóláncban.

A szünettől és a hezitálástól eltérő megakadásjelenségeket különféleképpen 
jelöljük. Az egyszerű nyelvbotlást, metatézist tartalmazó szavakat megcsillagoz- 
zuk, és egyenlőségjellel összekapcsolva a hibás alak mellé leírjuk a helyes szó
alakot is. Például: *kriállítás*=kiállítás. Hasonlóan csillaggal jelöljük a feltűnő 
hangzónyújtásokat, de ilyenkor nem szükséges a helyes alak megadása, a csillag 
és a betűkettőzés jelzi a hangidőtartam megváltozását. Például: csa!á*dd*oké. 
Az újraindítást kötőjellel jelöljük, pl. ho- holnap; a téves kezdéseket, ha nem 
tudni, milyen szót kezdtek volna, szintén kötőjellel jelölünk: pi-.

Az idegen szavak lejegyzésénél a fonetikus alakot és -  ha ismert -  a helyes
írási szóalakot is lejegyezzük. A fonetikus alak után egyenlőségjelet teszünk, 
majd szögletes zárójelbe írjuk a helyesírási formát. Ha toldalék is kapcsolódik 
hozzá, azt / jellel jelöljük. Például: vörksopra=[workshop]Zra. Ha a lejegyző 
számára nem ismert az idegen helyesírású szóalak, akkor a fonetikus alakot tesz- 
szük szögletes zárójelbe, pl. [mántenbájkj. Hasonló a helyzet a hagyományos 
írásmódú személynevekkel, pl. szécsényi=[Széchenyi]. A spontán beszédben 
előfordulhat, hogy egy összetett szó előtagja idegen szó, utótagja magyar szó. 
Ilyenkor is a helyesírás szabályai a mérvadóak, például lazakne=[lasagne]tész
tát; de elfogadható a lazaknetésztát=[lasagne] tésztát lejegyzés is.

A két jelölésrendszer fő különbségei jól megfigyelhetők, ha összevetjük 
ugyanannak a szövegnek a szupraszegmentális elemzéshez és a beszédfelismerő 
betanításához készült leiratát. Ez utóbbi olvasható a következőkben:

tehát akkor kezdem. <inhale> az első képen egy <inha!e> egy társasházat látok, és 
<inhale> ne*mm*, számomra elég furcsa stílusú, mer=mert az alja alján <inhale> 
boltíveket látok, <inhale> meg látszik, hogy téglából épült, <inhale> ugyanakkor az 
erkélyek meg eléggé <silence> <click> <silence> <UH> szegényes ilyen szocialista 
stílust <noise> idéznek, <inhale> tehát egyenlőre ezt nem tudom <breath> 
elhelyezni sem helyileg, sem időben, <silence> <click> <inha!e> de a- annyit látok, 
hogy egy forgalmas helyen lehet <silence> ez az épület. <silence> <noise> 
<si!ence> <inhale> <silence> a második képen <inhale> egy <noise> embert látok, 
ahogy vagy fel, v- <noise> <silence> sőt egy kéményseprőt, <inhale> ahogy vagy 
fel, vagy <noise> le <noise> mászik egy <noise> falon. <inha!e> és még látszik az 
utcán álló ember, aki beszél vele, és <silence> úgy úgy néz ki, mintha kioktatná. 
<noise> <silence> <noise> <silence> <noise> <silence> most ugyanez a <silence> 
<UH> <breath> <silence> kép van, nagyon hasonló, <inhale> de most a <inhale> 
fölfelé mászó kéményseprő <inhale> <silence> oktatja ki a <noise> vagy legalábbis 
valami <noise> nagyon <noise> határozott- <breath> -tan állít valamit az utcán álló 
<inha!e> személynek, aki <silence> úgy látszik, hogy éppen visszakozik valami 
miatt. <noise> <silence> a negyedik képen mos=most már <inhale> csak *aa* 
<breath> <silence> kéményseprőt látom, ahogy fölfele mászik, <inha!e> elég 
mérgesnek tűnik, <inhale> <silence> és már a <silence> úgy látszik, hogy úgy
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gondolom, hogy mos=most már magasan járhat, mer=mert itt látok egy erkélyt 
mellette. <silence> most a <breath> kéményseprő <silence> meglepetésemre 
<noise> <silence> bemászik egy <silence> <noise> <silence> <UH> erkélyre, 
<inhale> ahol egy <silence> szőke nőt látok, amint éppen <inhale> <silence> úgy 
tűnik, hogy telefonál, <silence> <noise> <silence> és háttal áll neki, tehát 
valószíneg=valószínüleg ebből valami meglepetés lesz. <silence> á, igen, és 
<silence> észrevette a <breath> <silence> férfit, a kéményseprőt, és most egymást 
ölelik, és nagyon boldognak tűnnek, <inhale> <silence> és a <breath> <silence> 
<noise> <silence> nő nagyon kihívóan van öltözve.

Az összehasonlítás kedvéért ugyanezt a szöveget bemutatjuk helyesírással je
lölve (egy lehetséges központozással) is:

Tehát akkor kezdem. Az első képen egy egy társasházat látok, és nem, számomra 
elég furcsa stílusú, mert az alja alján boltíveket látok, meg látszik, hogy téglából 
épült, ugyanakkor az erkélyek meg eléggé ö szegényes ilyen szocialista stílust 
idéznek. Tehát egyenlőre ezt nem tudom elhelyezni sem helyileg, sem időben, de a- 
annyit látok, hogy egy forgalmas helyen lehet ez az épület. A második képen egy 
embert látok, ahogy vagy fel, v- sőt egy kéményseprőt, ahogy vagy fel-, vagy 
lemászik egy falon, és még látszik az utcán álló ember, aki beszél vele, és úgy úgy 
néz ki, mintha kioktatná. Most ugyanez a ö kép van, nagyon hasonló, de most a 
fölfele mászó kéményseprő oktatja ki a vagy legalábbis valami nagyon határozottan 
állít valamit az utcán álló személynek, aki úgy látszik, hogy éppen visszakozik 
valami miatt. A negyedik képen most már csak a kéményseprőt látom, ahogy fölfele 
mászik, elég mérgesnek tűnik, és már a úgy látszik, hogy, úgy gondolom, hogy 
most már magasan járhat, mert itt látok egy erkélyt mellette. Most a kéményseprő 
meglepetésemre bemászik egy ö erkélyre, ahol egy szőke nőt látok, amint éppen 
úgy tűnik, hogy telefonál, és háttal áll neki, tehát valószínűleg ebből valami 
meglepetés lesz. A, igen, és észrevette a férfit, a kéményseprőt, és most egymást 
ölelik, és nagyon boldognak tűnnek, és a nő nagyon kihívóan van öltözve.

Összegzés
A két jelölésrendszer legfontosabb eltérései: míg a szupraszegmentális elem

zésekhez készülő lejegyzés kvázifonetikus (általános szabályai a nemzetközi fo
netikus lejegyzés elveinek felelnek meg), csak a kiejtésre összpontosít, és nem 
vonatkoztatjuk a magyar helyesírás szerinti írásképre; addig a beszédfelismerő 
betanításához készülő jelölés a magyar helyesírásból indul ki, és a lehető legna
gyobb mértékben tükrözi a kiejtés és a helyesírás szerinti jelölésmód eltéréseit. 
Míg az előbb bemutatott lejegyzésben csak a szupraszegmentális vizsgálat célja
it és elveit vesszük figyelembe, ezért kiemelt fontosságú a szegmentumok száma 
(a tempószámítások megkönnyítésére), a szünetek helyének, időtartamának és 
néma vagy kitöltött voltának jelölése, a dallamsajátosságok kódolása stb.; addig 
az utóbbi céljának megfelelően a fonetikai szegmentumszám, a szünet pontos 
hossza stb. mellékes, ugyanakkor a szöveges részek közötti egyéb információk
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(ki- és belégzés, nevetés stb.) jelentőséggel bírnak, ezért jelölendők. A kétféle je
lölés céljainak más-más szoftveres támogatás felel meg jobban: a fonetikai 
elemzésre is alkalmas, többszintű címkézést lehetővé tevő Praatot alkalmazzuk a 
hangtani alapkutatásban; a Transcriber azonban a beszédtechnológiái alkalmazás 
számára ad megfelelőbb eszközhátteret.
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