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Gósy Mária

Beszédadatbázisok
Az adatbázis vagy más szóval korpusz a nyelvészetben az írott, illetőleg le

jegyzett szövegek, valamint a rögzített beszédanyagok gyűjteménye. A kor
pusznyelvészet egyértelműen a technológia fejlődésének, a számítógépnek 
köszönhető (Leech 1992, McEnery-Wilson 1996, Váradi 2000). Az a cél 
ugyanis, hogy olyan mennyiségű adatot gyűjthessünk, amely kellőképpen 
reprezentálja egy közösség nyelvi jellemzőit, illetve nyelvhasználatát, és ezen 
az anyagon végezzék a különféle elemzéseket, csak a számítógépes technoló
gia segítségével érhető el.

A beszédkorpusz a beszélt nyelv nagy mennyiségű rögzített felvételét jelen
ti, amely meghatározott céllal és metodológiával készült. A legtöbb beszédkor
pusz ún. szövegfájlokat is tartalmaz, ezek a rögzített beszédanyag különböző 
szintű átírásának anyagai. A beszédkorpuszok két nagy típusra oszthatók. 
Az egyikbe az olvasott szövegek felvételei, a másikba a spontán beszédanya
gok tartoznak. A felolvasásokat tartalmazó korpuszok lehetnek: a) könyvek 
részleteinek meghangosításai, b) rádióhírek, c) szólisták, d) számlisták, e) be
szédrészletek (pl. szótagok). Az ismert spontánszöveg-korpuszok a követke
zők: a) párbeszédek és társalgások; b) narratívák; c) térképmódszerrel (vö. 
Horváth 2004) rögzített szövegek; d) randevúfeladatok (ekkor két embernek 
különböző napi programleírást adnak, és ezek ismeretében kell egy olyan 
időpontot találniuk, amikor találkoznak; e) élethelyzet modellálása (pl. jegy- 
rendelés utazáshoz).

Mik az előnyei a beszédkutatásban a korpuszok használatának? Mindenek
előtt megtakarítja a kutató(k)nak az időigényes felvételek készítését, hiszen ezt 
a nagy munkálatot a korpuszépítés során elvégezték. Hatalmas adathalmazt 
biztosít sokféle célú kutatáshoz. A nyelv valós használata alapján végezhetők a 
vizsgálatok, elemzések, az adatok különböző összevetésekre nyújtanak lehető
séget, továbbá egyéb tényezők is tekintetbe vehetők, például a nemek közötti 
esetleges eltérések, életkori sajátosságok, bizonyos szociolingvisztikai jellem
zők. A beszédkorpuszoknak különös jelentőségük van a mesterséges beszéd- 
felismerésben és a beszédszintézisben. Az előnyök mellett azonban adódhat
nak hátrányok is. A spontánbeszéd-korpuszok felvételi minősége nem mindig 
tökéletes, némelykor túl soknak tűnik az információ, a beszélők nem kontrol
láltak (a laboratóriumi beszéd bemondói rendszerint gyakorlott beszélők), to
vábbá nem minden nyelven léteznek beszédkorpuszok.
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A korpusznyelvészet sok nyelven indult fejlődésnek az utóbbi másfél évti
zedben, a legismertebbek közül említjük meg az alábbiakat: az amerikai TIMIT 
(1990), a Switchboard (Godfrey et al. 1992) és a Verbmobil (Geumann et al. 
1997); részletesen lásd Bael et al. 2007. Beszélt nyelvi adatbázisok az angol, 
német, francia nyelveken kívül elérhetők már például arab, bolgár, kínai, ja
pán, koreai, orosz, sőt vietnami nyelven is. Az egyes beszédkorpuszok nagy
sága, a fejlesztésük célja, feldolgozottságuk mértéke, illetve rögzítési módjuk 
változó.

Tájékoztató adatok néhány korpuszról: A British National Corpus (BNC) 
100 millió szóból álló gyűjtemény, amely írott és beszélt szövegeket egyaránt 
tartalmaz. A London-Lund korpusz 50 dialógusból áll, és 170 000 szót tar
talmaz. A CallHome nevű korpuszban 120 párbeszéd található, átlagosan 30 
percesek, családi beszélgetések telefonon keresztül. Főként skót angol beszé
det rögzít 62 személytől az a 18 órányi adatbázis (HCRC Map Task), amely a 
térképmódszert használja. Az ausztrál pizzarendeléses korpusz 3 óra 54 perc 
hosszúságú, egy év alatt 162 megrendelést rögzítettek (Hutchinson-Pereira 
2001). A Stanford Egyetem (USA) Switchboard elnevezésű beszédkorpusza 
2400 párbeszédet tartalmaz, amelyben 543 beszélő vett részt (számos ameri
kai dialektus reprezentált az anyagban, egy-egy beszélő több dialógusban is 

"részt vett). Különféle kutatócsoportok hetenkénti értekezleteit rögzítették 
(1CSI meetings, Stanford), ami egy 72 órás beszédanyagot eredményezett 53 
beszélővel. Az ATIS adatbázisban 36 beszélő repülőjegy-rendeléssel kapcso
latos beszélgetése található. A Kiel Corpus o f Spontaneous Speech' olvasott 
mondatokat és szövegeket (53 személy), spontán beszédet (42 beszélő) és di
alógusokat tartalmaz. Az egyik dialógustípusban a beszélgetőknek egy talál
kozást kell egyeztetniük (16 résztvevő, 240 perc), a másikban a majdani dia
lógus résztvevői külön-külön szobában egy-egy videofilmét láttak, amelyek 
hasonlók, de nem teljesen azonosak voltak (15 percesek). A megtekintés után 
meg kellett beszélniük a látottakat (időtartama 80 perc, a beszélők száma 6). 
A BAS (Bayerisches Archiv für Sprachsignale1 2) német adatbázis több (al)kor- 
puszból áll, különféle célok elérését kívánja lehetővé tenni az anyagaival. 
Például az olvasott korpuszban utcanevek felolvasása, a spontán beszéd gyűj
teményben pedig a taxi diszpécser-szolgálatának beszélgetései találhatók. 
Tartalmaz narratívákat, gyermek- és kamasznyelvi, illetve nyelvjárási felvéte
leket is. Felolvasásokat (44 óra, a beszélő száma 561) és spontán telefonbe
szélgetéseket (18 órányi anyag, a beszélők száma 344) tartalmaz a holland 
beszédkorpusz (Corpus Gesproken Nederlands, Oostdijk 2002). Igen nagy 
adatbázis a CSJ (Corpus o f Spontaneous Japanese), amelyben 661 órányi be
szédanyag található 1395 beszélőtől (olvasott és különböző spontán beszéd

1. http://www.ipds.uni-kiel.de/ipds/forsch.htm#KielCorpus
2. http://www.phonetik.uni-muenchen.de/forschung

http://www.ipds.uni-kiel.de/ipds/forsch.htm%23KielCorpus
http://www.phonetik.uni-muenchen.de/forschung
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anyagok), a szavak száma 7,2 millió. Tanult, köznyelvi beszélőkkel rögzítet
ték a felvételeket, amelyeken már számos, különféle kutatást folytattak 
(Maekawa 2003).

A RELATOR elnevezésű beszédkorpusz európai projekt eredménye, beszélt 
és írott anyagokat tartalmaz, jelenleg dán, holland, angol, francia, német, gö
rög, olasz, portugál és spanyol nyelven. A 22 language elnevezésű beszéd
korpusz (Oregoni Egyetem, USA) 50 191 fájlt tartalmaz, 2068 a beszélők 
száma, és közel 100 órányi beszédet rögzítettek benne. Ez a beszédanyag te
lefonbeszélgetésekből áll, egyenként 5-7 perc időtartamúak, a hívott félnek 
29 kérdésre kell válaszolnia. Az anyag mintegy fele van helyesírásban átírva. 
A leírás szerint magyar anyag is található benne.3 Végül megemlítjük az 
UCLA Phonetic Data (korábban: Sounds o f the World’s Languages) elnevezé
sű adatbázisát, amely több mint 100 nyelv beszédhangjainak kiejtését tartal
mazza4. (A korpuszuk egy része kereskedelmi forgalomban kapható.)

A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZI) egyike azoknak a magyar 
nyelvi korpuszoknak, amelyek spontán beszédet (is) tartalmaznak (Kontra 
1988; Váradi 2003). Megbízható adatokat szolgáltat a magyar nyelvnek a fő
városban beszélt változatairól. 1987 és 1989 között, 250 beszélővel magneto
fonnal rögzített, egyenként 2-3 órás interjút tartalmaz. Számítógépes lejegy
zése és kódolása is megtörtént5. A BABEL az első magyar beszédadatbázis, 
amely nemzetközi szabvány alapján készült (Vicsi-Vig 1998). Célja a magyar 
köznyelv reprezentálása hanganyaggal; hangkapcsolatokat, szavakat, számo
kat, öt mondatból álló mondatfuzéreket tartalmaz, továbbá megtalálható benne 
120 bekezdés fonetikai szinten címkézett és szegmentált anyaga. A hanganyag 
felvétele olvasott szöveg alapján készült (60 bemondóval). A mesterséges be
széd előállításához különféle beszédadatbázisok készültek (pl. diádos adatbá
zis, kötött szótáras rendszerekhez készített beszédelemtár, kevert felépítésű 
beszédadatbázisok); a hanganyag minden esetben egy-egy bemondóval rögzí
tett felolvasás alapján készült (vö. Olaszy 1999). Az MTBA magyar telefon- 
beszéd-adatbázis vezetékes és mobiltelefonról rögzített ún. telefonos beszéd
korpusz, amely a magyar beszédtechnológiái kutatások és fejlesztések támo
gatására készült. Az adatbázis 500 adatközlő hangfelvételeit tartalmazza; a 
beszélők olvasták a szövegeket (Vicsi et al. 2002). Vannak egyéb rögzített 
spontán magyar beszédgyűjtemények is (nyelvjárási archívumok, pl. a Hege
dűs-archívum, vö. Horváth 2007), osztálytermi felvételek (Keszler 1983), az 
ELTE Fonetikai Tanszékének, illetve az MTA Nyelvtudományi Intézet Fone
tikai Osztályának spontánbeszéd-felvételei.

3. http://cslu.cse.ogi.edu/corpora/22lang/protocol_hungarian.html
4. http://www.linguistics.ucla.edu/faciliti/sales/software.htm
5. www.nytud.hu/buszi/bsi.htm

http://cslu.cse.ogi.edu/corpora/22lang/protocol_hungarian.html
http://www.linguistics.ucla.edu/faciliti/sales/software.htm
http://www.nytud.hu/buszi/bsi.htm
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A BEA fejlesztése
Mindenekelőtt a fonetikai elemzések igénye, de a szélesebb értelemben 

vett beszédkutatás új feladatai is szükségessé tették egy a modem technológi
án alapuló, a minőségi hangrögzítés minden kritériumát teljesítő, elsősorban 
fonetikai megalapozottságú és célú, többfunkciós korpusz létrehozását.

Az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályán 2007 őszén indult 
fejlesztés első szakaszában megtörtént az adatbázis tervezése, a korszerű fel
vételi (technikai) körülmények létrehozása (1. ábra), a tartalmi kritériumok 
meghatározása, a hangfelvételek készítőinek betanítása, a hangzó anyag le
jegyzési stratégiáinak kialakítása, a lejegyzők betanítása, tizenöt próbafelvé
tel rögzítése és a próbalejegyzések elindítása. A 15 próbafelvétel sok szem
pontú elemzése után történt meg a felvételi protokoll véglegesítése.

1. ábra
A BEA felvételi körülményei

(MTA Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai Osztály, csendesített helyiség)

2008-ban megkezdődtek a BEA-t kialakító beszédfelvételek. Jelenleg hat 
kutató, fejlesztő vesz részt a munkálatokban (adatközlők szervezése, felvéte
lek készítése, részvétel a társalgásban, archiválás, biztonsági másolatok, do
kumentálás, etikai vonatkozások biztosítása, lejegyzés, lejegyzések ellenőr
zése, rendszerezés, a kutatói igények segítése).

A BEA tartalma
Noha spontán beszédet tartalmazó adatbázisról van szó, a tervezési kon

cepció és a fonetikai célok kielégítése szükségessé tette, hogy -  az összeha
sonlíthatóság érdekében -  ne csak spontán beszédanyagok felvételére kerül
jön sor. A BEA ezért felolvasásokat és ismétléseket is tartalmaz. A spontánbe- 
széd-rész is többféle, mivel tekintetbe veszi a teljes beszédprodukciós folya
matot. A hangfelvételi protokoll (tartalmilag) a következő.
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1. Többféle típusú spontán beszéd: a) narratíva a beszélő munkájáról, életé
ről, családjáról, hobbijáról, b) véleménykifejtés és c) tartalomösszegzés. A vé
leménykifejtés egy a kísérletvezető által megadott, éppen aktuális témának 
(amely tudást nem igényel) a véleményezése. A tartalomösszegzést megelő
zően az adatközlő egy rövid tudománynépszerűsítő cikket (174 szavas, idő
tartama: 1,2 perc), majd egy történetet hall (270 szavas), mindkettőt mono
lógként kell elmondania.

2. Mondatok utánmondása (ismétlése). 25 egyszerű és összetett mondatot -  
például A farsangi bálban mindenkinek szép jelmeze volt. -  kell az adatköz
lőnek egyszeri meghallgatás után azonnal megismételnie.

3. Felolvasás. Az adatközlőnek az egyik felolvasáskor a 25 korábban ismé
telt mondatot kell meghangosítania, majd pedig a korábban hallott tudo
mánynépszerűsítő cikket kell felolvasnia.

4. A felvétel mindig egy háromfős társalgással zárul. Az adatközlőn és a 
kisérletvezetőn kívül a Fonetikai Osztály egy további (a BEA fejlesztésében 
folyamatosan közreműködő) tagja vesz részt a beszélgetésben. A társalgás 
témája változó, az élet mindennapjaihoz kapcsolódik.

A BEA adatközlői
A korpuszban részt vevő beszélők egynyelvű, budapesti felnőttek, életko

ruk 20 és 70 év közötti. Nem beszélnek nyelvjárást. Ép hallók. Az adatközlők 
-  a koncepció szerint -  arányosan oszlanak meg életkor szerint, valamint az 
iskolázottság tekintetében (nyolc általános, középiskolai, felsőfokú végzett
ség). (Az MTA Nyelvtudományi Intézetének a „Humán vizsgálatokon alapu
ló nyelvészeti kutatások etikai szabályozása"-ban leírtakat a fejlesztés minden 
tekintetben szigorúan betartja.) A felvételek mindig azonos körülmények kö
zött készülnek, a Fonetikai Laboratórium csendesített helyiségében. A felve
vő mikrofon SONY gyártmányú, típusa ECM-MS 907. A rögzítés digitális, 
közvetlenül a számítógépre történik a GoldWave hangeditáló szoftverrel 44,1 
kHz-es mintavételezéssel. Tárolás: 16 bit, 86 kbyte/s, monó. Az adatközlők 
kódolása (betű- és számsorok) rendszert alkot. A felvételek mellett rögzítjük 
a beszélők életkorát, esetleges beszédhibáját, iskolai végzettségét, foglalko
zását, termetét, súlyát és azt, hogy dohányzik-e. Törekszünk arra, hogy az 
adatközlők különféle foglalkozást képviseljenek.

2008 szeptemberéig mintegy 35 órányi beszédanyag rögzítése történt meg 
(a becsült szószám: 285 000), az adatközlők száma 45, közülük 20 nő, 25 fér
fi (a munkálat folyamatos). A rögzített felvételek jelenleg 9,28 GB-t tesznek 
ki; biztonságból DVD-ken és egy külső HDD-n is archiválva vannak. A távla
ti cél 500 személy beszédének rögzítése.

A BEA felvételeinek lejegyzése
A különböző nyelvek korpuszai -  mint láttuk -  részben vagy egészen írás

ban is rögzítettek; az írásbeli tükröztetés azonban nagy különbségeket mutat
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(csak helyesírási átírás, fonetikai transkripció, az intonáció és egyéb szupra- 
szegmentumok jelölése).

A BEA felvételeinek lejegyzése a jelen fázisban a további kutatások szá
mára legalkalmasabbnak ítélt elsődleges írásos ttikröztetés. Ez azt jelenti, 
hogy helyesírásban, központozás nélkül írják le a lejegyzők a hanganyagot, 
jelezve a későbbi feldolgozás szempontjából fontosnak ítélt adatokat (meg
akadásjelenségek, fiziológiai hangadások stb.). A próbalejegyzések tapaszta
latai alapján, többszöri megbeszéléssel és egyeztetéssel alakult ki a végleges 
lejegyzési útmutató.

A BEA lejegyzései tehát helyesírásban rögzítik a hangfelvételeket, ezen túl 
azonban számos további jelölést is tartalmaznak, azokat, amelyek az anyagot 
felhasználó kutatót segítik a saját munkájában. Jelenleg nem tekintjük célnak a 
finomabb (fonetikai) átírást, avagy a hangsúlyok jelölését. Ennek az az oka, 
hogy úgy véljük, a BEA-t használó kutatóknak a legnagyobb segítséget az ún. 
durva átírás vagy elsődleges leírás jelenti. Ez lehetővé teszi a további, fino
mabb fonetikai meghatározásokat, a saját szempontú és célú átírást. Az elsőd
leges átírások biztosan nem tartalmaznak nagy hibákat, a leírt szöveg nem „ve
zeti félre” a (későbbi) kutatót, ami finomabb átírás esetén az adott lejegyző és 
az ellenőrző személy individuális percepciójából adódóan bekövetkezhet(ne).

A rögzített szövegek lejegyzése (a Praat vagy más jó minőségű fonetikai 
hangelemző program használatával) nehéz feladat; megfelelő adottságot, jó 
beszédészlelést, kiváló fonetikai ismereteket, átírási gyakorlatot és rengeteg 
türelmet kíván. Egy 10 perces monológ leírása egy gyakorlott átírónak mint
egy 1 órát vesz igénybe (további legalább 30 perc ugyanennek az ellenőrzé
se), a párbeszédek írásos tükröztetése hosszabb ideig tart, a közbevágások, 
egyszerre beszélések miatt. Egy átlagos hosszúságú BEA-felvétel leírása és 
ellenőrzése akár 12 órás munkát is jelenthet. A következő alfejezet a minden
kori lejegyzőnek szóló útmutató fő pontjait mutatja be.

Lejegyzési útmutató a BEA-hoz
1. Egy beszélő teljes hanganyagát az egyes feladatrészeknek megfelelően 

külön hangfájlonként kell elemezni, és a lejegyzésben fel kell jegyezni az 
egyes részek időtartamát. (Mindig a kezdő beszédhangtól az utolsó beszéd
hang végéig.)

2. A .doc fájl neve megegyezik a hangfájl nevével (felvétel sorszáma).
3. A lejegyzés 2,5 cm-s margókkal, 1,5-ös sorközzel, 12-es Times New 

Roman betűtípusban történik.
4. A felvételen hallható személyek jelölése a következő: TI (társalgó part

ner 1), A (adatközlő), T2 (társalgó partner 2).
5. A lejegyző a fejlécben csak a „Felvétel sorszáma”, „Lejegyző”, „A fel

vétel teljes hossza”, illetve „A lejegyzés dátuma” sorokat tölti ki.



200 Gósy Mária

6. A „mondathatárok”-at sosem jelöljük (nem alkalmazunk semmilyen 
központozást), tehát lejegyzés közben nem alkalmazzuk helyesírási funkció
jukban a következő írásjeleket:, ; . ! ?

7. Nagybetűt csak a tulajdonnevek írásakor használunk.
8. A különböző, nem a beszédhez tartozó, de a beszélő által produkált han

gokat (köhögés, torokköszörülés, nyelvcsettintés, nyammogás, belégzés, ki
légzés, hehezetes ejtés, nevetés stb.) a megfelelő helyen egységesen felkiáltó
jellel (!) jelöljük (például: kümeníünk! = ez azt jelenti, hogy a ki után volt egy 
nevetés, az egész szó után pedig torokköszörülés).

9. Ha több személy egyszerre beszél, akkor az azonos időben hangzó szö
vegeket zárójelben ( )  jegyezzük le (amennyiben érthetők), például:

A elnevettem 
(A magam)
(TI és arra)
TI emlékszel amikor

10. A lejegyzés alapvetően helyesírás szerint történik, ez azt jelenti tehát, 
hogy a kiejtés és a helyesírás eltéréseit nem jelöljük. A játszik szót helyes
írásban jegyezzük le, azaz nem érvényesítjük az összeolvadás (vagy soroza
tos hasonulás) szabályát (tehát nem jáccik). További lejegyzési szempontok:

a) Ha a beszélő olyan értelmetlen szót ejt, amelyet a lejegyző nem tud fel
oldani, nem értelmezhető, akkor azt két * közt írjuk le a kiejtés szerint. Pél
dául: ketten voltak és a *dromek*.

b) A megakadásjelenségeket félkövér betűtípussal jelöljük, a helyes szó
alakot, amennyiben a beszélő maga nem javította, utána []-ben adjuk meg. 
Például: akkor berép [belép] a diri.

c) Ha a beszélő megnyújt egy hangot, azt úgy jelöljük, hogy az adott han
got kettőzve, félkövéren szedve írjuk le (például: mikoor).

d) Újraindítás esetén le kell jegyeznünk a szótöredéket félkövéren szedve, 
majd az elhangzott szót (például: mege- megettem).

e) Téves szókezdésnél vastagon szedve jegyezzük le az elhangzott töredé
ket (amennyiben egyértelmű, hogy a beszélő mely szót akarta kimondani, azt 
utána []-ben megadjuk). Például: mege [megettem] mehettem.

f) Téves szótalálásnál ugyancsak az előbbi szabály alkalmazandó (például: 
zárd be csukd be az ajtót), amennyiben a beszélő nem javít, a helyes alakot 
[]-ben adjuk meg.

g) Ha hiányzik a szó eleje vagy a vége, szintén félkövéren szedjük (példá
ul: és okt végén vagy és tóber végén). Ha egyértelmű, hogy milyen szó sza
kadt félbe, a helyes szóalakot []-ben adjuk meg.

h) A betűejtés szintén megakadásjelenségnek tekintendő, ilyenkor az adott 
hangokat vastagon szedjük (például: és úgy látszott hogy).

i) A szünet a szóban jelenséget az adott szóban megfelelő helyen elhelye
zett tapadó □-tel jelöljük (például: kiOmentem).
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j)  Ha egy szó a köznyelvben használatos, de nem szótári alakjában fordul 
elő, akkor azt úgy jegyezzük le, ahogyan elhangzott, majd utána []-ben meg
adjuk a helyes alakot (például: asszem [azt hiszem], nemtom [nem tudom], 
mé [miért]).

k) Ha a beszélő nem magyar (idegen) szót ejt, azt először kiejtés szerint je
gyezzük le, majd szögletes zárójelben [] megadjuk a szót az adott nyelvnek 
megfelelő írásmódban (például: a júzerném [username] rubrikába azt írod, 
hogy; az úticélunk Bajrajt [Bayreuth] volt). Ugyanez érvényes az idegen ne
vekre stb. (például: Dzsakomó Puccsini [Giacomo Puccini]). Ha a lejegyző 
számára nem ismert az adott idegen szó írásmódja, akkor csak a kiejtés sze
rinti alakot adjuk meg, utána szögletes zárójelbe kérdőjelet téve [?] jelezzük 
az ismeretlenséget (például: zsö tem [?]).

l) A rövidítéseket, betűszókat, mozaikszavakat is az idegen szavakhoz ha
sonlóan jelöljük, azaz a kiejtés szerint jegyezzük le (például: ápévé érté [APV 
Rt.], emtéa [MTA]).

m) Ha a beszélő hezitál, azt a hezitálásnak megfelelően ööö-vel, eee-vel, 
/M/M«í-mel stb. jelöljük (mindig az adott hang triplázásával, hogy ne kever
hessük össze a nyújtással), és félkövéren szedjük (megakadás). Ha szó belse
jében fordul elő, akkor folyamatosan írjuk a szóval (például: kiööömentünk).

n) A hümmögéseket, igenléseket stb. az annak megfelelő hangokkal írjuk 
le (például ühiim, hmm).

o) Minden jól hallható néma szünetet nem tapadó D-tel jelölünk. Például: 
és akkor □ lejöttünk a hegyről hogy □ elkerüljük a vihart.

A lejegyzett szövegeket a mindenkori lejegyzőnek legalább kétszer célsze
rű ellenőrzés céljából ismételten meghallgatni. A 2. ábra lejegyzésrészleteket 
mutat egy monológból, a 3. ábra pedig egy társalgásrészletet (az eredeti 1,5- 
ös sorközt itt szűkítettük).

A ö ö ö  □ ! [tát] tehát szerintem szerintem nagyon ö ö ö  □ hasznos dolog hogy van 
ö ö ö  van olyan hogy elektronikus könyvtár □ dee □ de azért ö ö ö  mondjuk elolvasni 
egy regényt képernyőről az azért elég kemény dolog lenne tát [tehát] én nem hi
szem hogy □ mondjuk még a maradék élvezeti ö ö ö  érték is elveszne szerintem ö ö ö  

abban az esetben hogyha így kéne elolvasnom egy □ egy hosszabb lélegzetű dolgot 
tát [tehát] én akkor már inkább maradnék aa □ a papírnál □ arra az esetre hogyha 
nekem mondjuk ö ö ö  □ én mondjuk fel akarok használni valamilyen konkrét mun
kához □ ö ö ö  dolgozathoz ilyesmihez □ egy könyvet vagy szeretnék belőle idézni 
vagy ö ö ö  mmm hasonlók akkor akkor ez nagyon praktikus tud lenni meg □ meg 
hogyha □ tényleg nincs más lehetőségem beszerezni az adott szöveget akkor ak
kor az nagyon jó de □ de azért olvasni mégiscsak könyvből jobb!

2. ábra
Lejegyzésrészlet a BEA anyagából: monológ
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A egér meg eee nimm ilyesmin [ilyesmit] nem esznek meg de aa a av- av- v- a va
dászati ösztön azér [azért] az benne van hogy addig ott leskelődött amíg el nem 
kapta a 
A (rigót)
TI (!)
A úgyhogy □ ! azér a macskák nem olyanok mint a kutyák 
TI hát nem me [mert] ők öntörvényűek nagyon vele- [velünk?] va [vagy] nekünk is 
a kollégiumba van macska □ azokkal galambokat ritkítják így napi rendszeresség
gel de deö [de] ők meg is eszik őket tehát így ! lelsben állnak a galambra ami 
majnem [majdnem] akkora mint ők és egyszerűé [egyszerűen] lecsapnak rájuk és 
megeszik !
T2 *nám* tesómék előző macskája az folyton hozta a □ megfogott ételt és felkínál
ta nekünk 
7-/(1)
T2 (úgyhogy így)
T2 mindig ott lerakta az ajtó elé ! sógornőm mindig sikítva 
T2 (elszaladt)
TI (!)
T2 hogy na ezt ne □ de hát igen hát a jóltartásért cserébe ő is hozott egy kis rág
csálnivalót 
TI mmm de 
T I (*kedvö*)
T2 (hozzá-)

3. ábra
Lejegyzésrészlet a BEA anyagából: társalgás

A lejegyzők
A BEA lejegyzői fonetikai kurzusokat végzett egyetemi hallgatók és dok- 

toranduszok, jelenleg összesen 6 fő, akik folyamatosan dolgoznak. A lejegyző
ket az előkészítő szakaszban betanítottuk, majd a próbalejegyzések közös érté
kelése után kezdődtek meg a már „hasznos” leírások. A lejegyzők által elké
szült anyagokat a Fonetikai Osztály munkatársai ellenőrzik és véglegesítik.

A BEA anyagainak felhasználásával folyó kutatások áttekintése
A spontán beszéd akusztikai szerkezete jelentős különbségeket mutat a la

boratóriumi vagy az olvasott beszédhez képest. Míg az utóbbiak esetében az 
adatközlőnek csak a fonetikai tervezéstől működik kvázi-tudatosan a beszéd
produkciós folyamata, addig a spontán beszédkor már a szándék pillanatától. 
Ennek egyértelmű lenyomata a módosult artikuláció akusztikai következmé
nye (4. ábra).

A nem kötött biztosítást ezért mondatrészlet ismétlés, férfi adatközlője 
egyértelműen ejti a hangsorokat (átlagos beszélő, 29 éves). A néhány perccel 
később rögzített, monologikus spontán beszédrészletében (nagyon jó l sikerült 
kevesen jött) a beszédhangok artikulációja kevésbé pontos, jellemzők a nem
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nyelvspecifikus koartikulációk, a temporális viszonyok kiegyenlítetlenebbek, 
az intenzitásviszonyok erősen változók, még a zöngeképzés is kevésbé hatá
rozott.

nem kötött biztosítást ezért

nagyon jól sikerült kevesen jött 
4. ábra

Mondatismétlés (felső regisztrátum) és spontán beszéd (alsó regisztrátum) 
alapján készült hangszínképek szemléltetik a különböző beszédtervezés 

artikulációs sajátosságainak akusztikai következményeit

Noha a spontánbeszéd-korpusz végleges formája még sok évnyi munkát 
igényel, a már meglévő beszédanyagok alapján megindulhattak a kutatások. 
A legtöbb ismert beszédkorpusz is így működik (pl. Maekawa 2003). Példa
ként közöljük a BEA három spontán beszédanyagának elsődleges szófaji fel
dolgozásából kapott adatokat (e kutatás folyamatban van), vö. 1. táblázat.

A táblázat három beszélőjének adataiból máris néhány jellegzetes megálla
pítás tehető. Az egyes szófaji kategóriákba osztályozott szavak arányai nem 
függetlenek a feldolgozott korpuszrészlet nagyságától, illetőleg az összes szó 
számától. Szembetűnő, hogy a viszonyszók aránya a legnagyobb mindhárom 
beszélőnél, a főnevek már jóval ritkábbak, őket a névmások követik. A tár
gyas ragozású igék mintegy másfélszer gyakoribbak, mint az alanyi ragozá- 
súak. A melléknevek használatának aránya jellemző lehet a beszélőre (5,93%, 
4,45% és 8,85% az elemzett három adatközlőnél).
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1. táblázat: Spontán beszédanyagok szófaji sajátosságai

Szófaji kategóriák
Beszélő 1

Arányok (%) 
Beszélő 2 Beszélő 3

Ige (alanyi ragozás) 1,87 4,43 4,06
Ige (tárgyas ragozás) 3,64 6,85 7,29
Főnév 18,67 20,50 24,68
Melléknév 5,93 4,45 8,85
Számnév 3,28 2,15 2,63
Névmás 17,85 15,99 9,33
Viszonyszó 43,55 39,20 36,00
Módosítószó 1,67 1,47 2,03
Főnévi igenév 2,23 3,49 2,39
Melléknévi igenév 1,14 0,80 1,79
Határozói igenév 0,17 0,67 0,95
Összes szó (db) 3405 744 836

A továbbiakban a jelenlegi kutatások három fő irányát és a célokat ismer
tetjük röviden. Megjegyezzük, hogy számos további vizsgálat is tervezhető a 
BEA anyagain, a jelen áttekintéssel azokat a kutatásokat kívánjuk bemutatni, 
amelyek a BEA nélkül nem vagy csak igen nehezen lennének elvégezhetők. 
Az itt bemutatandó kutatások egy része már befejeződött, a kapott eredmé
nyek tanulmányok formájában e kötetben (is) olvashatók.

1. A beszéd szegmentális és szupraszegmentális elemzése
A BEA beszédfelvételei alapján elsőként válik lehetővé magyar nyelven is 

az összes magánhangzó koartikulációs mezőinek meghatározása spontán be
szédben. (Hozzátesszük, hogy ez felolvasás alapján sem áll rendelkezésre.) 
Az eredmények azt fogják megmutatni, hogy egy-egy magánhangzó képzése 
mennyire stabil a szövegkörnyezettől függően, illetőleg hogy melyek a koar
tikulációs mezők fonetikai tulajdonságai. Az eredmények alapján megállapí
tások tehetők többek között a koartikuláció erősségéről, az egyéni hangkép
zési sajátosságokról, a koartikuláció beszédhang- és kontextusspecifikus mű
ködéséről.

A zöngés mássalhangzók zöngésségének elemzése az egyéni ejtésmód, va
lamint a szövegkömyezeti hatás összefüggésében pontos információt nyújt a 
valóságos nyelvi realizációkról, illetőleg a hangszalagműködés sajátosságairól.

A beszédben tapasztalható hangzónyújtások természetével, akusztikai fo
netikai sajátosságaival, tényezőivel foglalkozik az a kutatási irány, amely 
ezen nyújtásos jelenségek funkcionális hátterét igyekszik felderíteni (hang
képzés, nyomaték, megakadásjelenség). Mindez összefüggésben van a spon
tán beszéd szegmentumainak, hangkapcsolatainak és hangsorainak temporá- 
lis viszonyaival.
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A spontánbeszéd-adatbázis szembesíti a kutatót az ún. „fantomhangokkal”. 
Ezek a beszédhangok egyértelműen észlelhetők, percepciósan relevánsak, fi
zikailag azonban mégsem léteznek, a rezgés- és a hangszínképeken nem lát
hatók, a szegmentálás során nem hallhatók. A kutatás eredménye a fantom
hangok sajátosságainak leírása, ennek alapján tipizálásuk kialakítása, majd 
pedig az akusztikai fonetikai kontextus definiálása lesz.

Az artikulációs tempó különböző lehet a spontán beszédben és a felolva
sásban. Ennek jellemzésével és a beszédhangok ejtésére gyakorolt következ
ményeivel foglalkozik egy most induló vizsgálatsorozat. Az ismétlés, a felol
vasás és a spontán beszéd összevető fonetikai elemzésének részét képezi ez a 
vizsgálat. A kutatássorozat a beszéd tervezés és a beszédképzés kapcsolatáról 
nyújt új információkat.

A beszélők alaphangmagasságának elemzésével foglalkozó kutatás arra ke
res választ, hogy melyek a legjobban és melyek a legkevésbé használt frek
venciasávok a spontán beszédben, van-e jellegzetes különbség a női és a fér
fibeszélők között, illetve a felolvasás és a spontán beszéd alapfrekvencia
szerkezete mutat-e eltérést.

A BEA hanganyagai -  technikai minőségük következtében -  alkalmasak a 
hosszú idejű átlagolt energiaspektrumú (LTA) elemzések végzésére. E kutatás 
célja annak a megállapítása, hogy egy beszélő személy beszédének energia- 
spektruma statisztikai alátámasztással miként különíthető el egy másik beszé
lő beszédének energiaspektrumától. Döntő jelentőségű a kriminalisztikai fo
netika számára annak megállapítása, hogy a beszélők közötti energiaspekt
rum-különbség milyen időtartamú hangminta esetén igazolható.

A mai beszélők kiejtését összevetve a mintegy 50 évvel ezelőtti Hegedűs- 
archívum felvételeivel (Horváth 2008), választ kaphatunk arra, miként vál
toztak fél évszázad alatt az elemzett beszédjellemzők.

2. A koartikulációs folyamatok elemzése
Számos koartikulációs folyamat vizsgálatához nélkülözhetetlen a spontán

beszéd-adatbázis. Az elméleti megállapítások és a laboratóriumi beszéd 
elemzésével kapott tények módosulhatnak a spontán közlések esetében. A na
zális mássalhangzók progresszív és regresszív, akár több hangon át is érvé
nyesülő koartikulációs hatásának megismerése mind a beszédképzés pontos 
leírásához, mind pedig az egyéni sajátosságok meghatározásához hozzájárul.

A magánhangzót követő nazális bizonyos mértékben (némelykor teljes 
egészében) nazalizálja a magánhangzót. Az orrhangú mássalhangzó után ej
tett obstruensek és approximánsok pedig hatással vannak mind a megelőző 
nazálisra, mind a magánhangzóra. Az időviszonyokra és a formánsfrekvenci- 
ákra gyakorolt hatásuk elemzése további szabályszerűségeket igazol a visz- 
szaható többszörös koartikulációk működésének megértéséhez.

Nagy mennyiségű spontán beszédben vizsgálható megbízhatóan a zöngés- 
ségi hasonulás érvényesülése a beszédstílus függvényében. A kutatás célja an-
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nak felderítése, hogy mekkora a beszélők közötti ejtéskülönbség, valamint 
hogy a zöngésedés és a zöngétlenedés folyamatában mutathatók-e ki eltérések.

A beszédhangok egymásra hatása a nyelvspecifikus fonetikai és fonológiai 
folyamatoktól eltérően is megvalósulhat. Ezeket a változatokat különféle té
nyezők idézik elő. Fonetikai vizsgálatuk hozzájárul az artikuláció, az akusz
tikai következmény és a beszédészlelés összefüggéseinek pontosabb megér
téséhez.

3. A spontán beszéd sajátosságainak elemzése
A beszédtervezés és a beszédkivitelezés összefüggései elemezhetők a nagy 

számú beszélővel rögzített hasonló témájú monológokon. E kutatásban az 
ugyanannak a szövegnek a meghallgatását követő spontán beszédanyagok 
összevető fonetikai vizsgálata történik, az eredmények számos beszédterve
zési kérdésre adnak választ.

A spontán beszéd folyamatosságát megszakító megakadásjelenségek ta
nulmányozása megbízhatóan végezhető rögzített beszédadatbázison. A BEA 
többféle ilyen jellegű kutatást tesz lehetővé. Folynak a mérésalapú elemzések 
annak megállapítására, hogy az ismétlések és az újraindítások milyen ejtési 
összefüggést mutatnak, valamint hogy miként működnek az önellenőrzési fo
lyamatok.

A spontán beszédben előforduló egyes töltelékszavak vizsgálati adatai a 
szinkrón változás folyamatát mutatják. Funkcióváltás igazolható bizonyos 
kötőszók használata, funkciója és kiejtésének összefüggései tekintetében 
akusztikai fonetikai adatok alapján (időviszonyok, formánsszerkezetek).

A téves kezdések és a téves szótalálások korrekciói a rejtett és a felszíni 
önellenőrzés következményei. A kétféle önellenőrzési folyamat elkülönítésé
hez nagy mennyiségű spontán beszédanyagon végzett fonetikai elemzés 
szükséges.

A beszédhang, hangkapcsolat, szótag vagy szó szintű anticipációk vizsgá
lata a beszéd előre tervezésének, illetve előre tervezhetőségének sajátosságait 
szemlélteti. Rálátást nyújt a rejtett beszédtervezési folyamatok működésére, 
illetve az előre tervezésnek az artikulációra gyakorolt hatására.

Kitekintés
A BEA spontánbeszéd-korpusz a közvetlen beszédkutatásokon túl alkal

mas kriminalisztikai fonetikai (például a beszéd alapfrekvencia-értékeinek 
gyakorisági eloszlásával foglalkozó kutatás), bizonyos foniátriai (például a 
zöngeképzés vizsgálata dohányzóknál) és szociofonetikai vizsgálatokra, sőt a 
mesterséges beszédfelismerés egyes kérdéseinek tanulmányozására.



Magyar spontánbeszéd-adatbázis -  BEA 207

Irodalom

Bael van, Christophe -  Boves, Lou -  van der Heuvel, Henk -  Strik, Helmer 2007. 
Automatic phonetic transcription of large speech corpora. Computer Speech and 
Language 21.652-668.

Ferber, Rosa 1993. Wie valide sind Versprechersammlungen? Peter Lang, Bem.
Geumann, Anja -  Oppermann, Daniela -  Schaeffler, Felix 1997. The conventions far 

phonetic transcription and segmentation of German used far the Munich Verhmohil 
Corpus. Verbmobil Memo 127. University of Munich, Germany.

Godfrey, John -  Holliman, Edward -  McDaniel, Jane 1992. SWITCHBOARD: Tele
phone speech corpus of research and development. In Proceedings of the IEEE In
ternational Conference on Acoustics. Speech and Signal Processing (ICA SSP). San 
Francisco, 737-740.

Horváth Viktória 2008. A Hegedűs-archívum (1942-1962) feldolgozásának alapelvei. 
In Zelliger Erzsébet (szerk.): Nyelv, területiség, társadalom. A 14. Élőnyelvi konfe
rencia előadásai. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 270-276.

Keszler Borbála 1983. Kötetlen beszélgetések mondat- és szövegtani vizsgálata. In 
Rácz Endre -  Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szöveg
tana köréből. Tankönyvkiadó, Budapest, 164-187.

Kontra Miklós (szerk.) 1988. Beszélt nyelvi tanulmányok. Linguistica, Series A, 1. 
MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.

Lee, Chin-Hui -  Soong, Frank K. -  Paiwal, Kuldip K. 1999. Automatic Speech and 
Speaker Recognition. Kluwer, Boston-Dordrecht-London.

Leech, Geoffrey 1992. Corpora and theories of linguistic performance. In Svartvik, 
Jan (ed.): Directions in corpus linguistics. Mouton de Gruyter, Berlin, 105-122.

Maekawa, Kikuo (2003): Corpus of spontaneous Japanese: its design and evaluation. 
In Proceedings of ISCA and IEEE Workshop on Spontaneous Speech Processing 
and Recognition (SSPR 2003). Tokyo, 7-12.

McEnery, Tony -  Wilson, Andrew 1996. Cotpus linguistics. Edinburgh University 
Press, Edinburgh.

Olaszy Gábor 1999. Beszédadatbázisok készítése gépi beszédelőállításhoz. Beszédku
tatás '99. 68-90.

Oostdijk, Nelleke 2002. The design of the Spoken Dutch Corpus. In Peters, Pam -  
Collins, Peter -  Smith, Adam (eds): New frontiers of corpus research. Rodopi, Am
sterdam, 105-112.

TIMIT: Acoustic-phonetic continuous speech corpus 1990. National Institute of Stan
dards and Technology Speech Disc 1-11. NT1S (USA).

Váradi Tamás 2000. Modem nyelvi technológiák a magyar nyelvért. In Kiefer Ferenc 
-  Gósy Mária (szerk.): Helyzetkép a magyar nyelvtudományról. MTA Nyelvtudo
mányi Intézet, Budapest, 146-156.

Váradi Tamás 2003. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú. In Kiefer Ferenc -  Siptár 
Péter (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 339-359.

Vicsi Klára -  Tóth László -  Kocsor András -  Gordos Géza -  Csirik János 2002. 
MTBA -  magyar nyelvű telefonbeszéd-adatbázis. Híradástechnika 8. 35-39.

Vicsi Klára -  Vig Attila 1998. Az első magyar nyelvű beszédadatbázis. Beszédkutatás 
’9 8 . 163-178.


