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A SPONTÁN BESZÉD LEJEGYZÉSE -  
A BEA ADATBÁZIS TAPASZTALATAI ALAPJÁN

Neuberger Tilda

Bevezetés
Megnyilatkozásaink többféle okból jöhetnek létre, így a beszédnek is több 

fajtája létezik. Egy elhangzott szövegrészletről hamar el tudjuk dönteni, hogy 
milyen típusú szöveget hallottunk. Ebben segít a szöveg tartalma, felépítése, 
stílusa, mondatszerkezete, hangzásvilága stb. A tartalomnak, a grammatikai 
szerkezeteknek és az egyéni beszédsajátosságoknak megfelelően válto- 
zik/változhat a beszéd tempója, ritmusa, kiszélesedhet a hangterjedelem, vál
tozhat a beiktatott szünetek hossza és minősége (Imre 2005).

Wacha Imre az elhangzó beszéd vizsgálata során az akusztikus jellemzőket 
is figyelembe véve, négy fő stíluskategóriát különböztetett meg (Wacha 
1974). E stíluskategóriák a következők:

1. spontán, kötetlen beszéd,
2. felolvasás,
3. reproduktív vagy interpretatív beszéd,
4. félreproduktív beszéd.
Spontán beszéd esetén a gondolkodás, a szöveg megszerkesztése és annak 

elmondása egy időben zajlik, tehát szinkron tevékenység. Felolvasás során 
már előre megfogalmazott és papírra vetett szöveget szólaltatunk meg. Ebben 
az esetben érzékelhető, hogy a szövegalkotás és a szövegmondás nem szimul
tán történt. A reproduktív vagy interpretatív beszéd jellemzője, hogy a beszé
lő ugyancsak egy előre megirt szöveget hangosít meg, de azt az illúziót akarja 
kelteni, hogy az elhangzó szöveg spontán beszéd terméke. Ebbe a kategóriá
ba tartoznak a különböző előadó-művészeti beszédtevékenységek. A fél
reproduktív beszéd átmeneti kategória az előző három között, rendszerint elő
re megfogalmazott szöveg alapján történik, de a beszélő nem feltétlenül ra
gaszkodik a leírtakhoz, spontán módon kiegészíti azokat. Ez esetben a szöveg 
megalkotása hol megelőzi annak elmondását, hol pedig a spontán beszédnek 
megfelelően szimultán módon zajlik le a két folyamat.

A spontán beszéd tehát a beszédprodukciós folyamat működésének ered
ménye azokban az esetekben, amikor nem előre megfogalmazott szöveg kiej
tése történik, amikor különösebb felkészülés nélkül mondjuk el a mondan
dónkat (Gósy 2005). Andó Éva tanulmányában a spontán beszélt nyelv for
mai jellegzetességeit így foglalja össze: valós idejű, rögtönzött; a hallgató és 
a beszélő rövid távú memóriájának kapacitása befolyásolja; rendszerint meg
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határozott kontextusban, szemtől szembe kommunikációban jön létre; akusz
tikai sajátosságokkal jellemezhető; gesztusok, arckifejezés, testbeszéd kíséri 
(Andó 2003).

Mivel a spontán közlések során a mondanivaló tervezése és kivitelezése 
csaknem egyidejűleg zajlik, ez gyakran megnehezíti a beszélő (és olykor a 
hallgató) dolgát. Míg a közölni kívánt gondolatok, képek aktiválódnak, már 
folyik a nyelvi tervezés is. Ezt nevezzük a beszédtervezés és -kivitelezés pa
radoxonénak, hiszen olyan folyamatokról van szó, amelyek éppen egyidejű
ségük miatt korlátozzák egymás működését (Gósy 1998). Ahogy Lux Gyula 
fogalmaz: „a beszélésnek a tulajdonképpeni nehézsége nem maga a beszéd, a 
kiejtés, hanem a kiejtés előtti, a tudatunk alatt végbemenő, bizonyára érzel
meken nyugvó munka” (Lux 1926 után: 91). A tervezés és a kivitelezés nincs 
mindig összhangban, ebből következik, hogy a spontán beszédben gyakran 
előfordulnak a következő jelenségek: redundancia, hiány, közbeékelések, vá
ratlan bővítmények, alanyváltások, időrendi és/vagy logikai sorrendiség be 
nem tartása, tévesen kiejtett névelő, egyeztetési tévedések, ismétlés, egyéb 
megakadásjelenségek. A megakadások a spontán beszéd artikulációs, illetve 
percepciós folyamatosságát bizonyos értelemben megakasztó, a beszélő saját 
nyelvi normájának ellentmondó jelenségek. Funkcionális szempontból ezek 
lehetnek a beszélő bizonytalanságából adódó jelenségek és téves kivitelezé
sek, mint például: néma és kitöltött szünetek, nyújtások, újrakezdések, ismét
lések, szón belüli szünetek és töltelékszavak, illetve freudi elszólások, nyelv
botlások, grammatikai hibák, téves szótalálások, változtatások és a „nyelvem 
hegyén van” jelenség (Gósy 2005).

Ahhoz, hogy a hallgató hosszabb közléseket megértsen és értelmezni tud
jon, fontos tényező a szöveg megfelelő tagolása. A beszélő -  mintegy tudat 
alatt -  bizonyos egységekre tagolja a spontán beszédét; a hallgató ezeket az 
egységeket, ún. virtuális mondatokat elsősorban a beszédben előforduló szü
netek, másfelől a szintaktikai-szemantikai sajátosságok mentén dekódolja 
(Gósy 2003a, Váradi 2008). A tagolás artikulációs megvalósítása túlnyomó- 
részt ösztönös, a beszélő nincs feltétlenül tudatában annak, mely szegmentális 
vagy szupraszegmentális tényezőt alkalmazza tagoló funkcióban, illetőleg 
meglehetősen nagyok az egyéni különbségek. A spontán beszéd tagolása je
lentősen eltér az interpretatív megnyilatkozások, avagy a felolvasás kiejtési 
sajátosságaitól; hiszen ez utóbbi esetekben a beszédprodukciós mechanizmus 
kezdeti folyamatainak tervezésére nincsen szükség, a beszélő „készen kapott” 
szöveget hangosít meg. Ezeknek a szövegeknek az eredeti központozása be
folyással van a meghangosításukra.

A tagolás egyik eszköze a szünettartás. A spontán beszédben előforduló 
szünetek funkciójuk szerint a következők lehetnek: az artikulációhoz szüksé
ges légzési szünet (oxigén biztosítása), akaratlagos szünet (értelmi tagolás 
céljából vagy hatásszünet), gondolkodási szünet, bizonytalanság miatt bekö
vetkező szünet stb. A beszédszüneteknek kettős funkciója van a résztvevők
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szempontjából: a) a beszélő felől a tervezés és a kivitelezés összehangolat
lanságát semlegesítő tényező, b) a hallgató felől pedig biztosítják az elhang
zott közlések megértését (Gósy 2000).

A beszélt nyelv vizsgálata sajátos metodológiát igényel. A módszerek a 
kezdeti önmegfigyelésektől a mások megfigyelésén át a különféle kísérlete
kig igen sokrétűek. Tágabb körű elemzésre adnak lehetőséget a gyűjtésen 
alapuló korpuszok, illetve a fejlesztett beszédadatbázisok. Ezek olyan gyűj
temények, melyek meghatározott szempontok szerint összeválogatott, egysé
gesen kódolt -  írott vagy hangzó -  szövegeket tartalmaznak. Azokon a terüle
teken lehetnek igazán hasznosak, ahol megfelelő mennyiségű és minőségű 
felgyújtott adat nélkül a kitűzött cél nem érhető el, vagy a jelenség nem vizs
gálható.

A gyűjtés kétféle módon történhet: „on line” vagy „off line” módszerrel. 
Az „on line” módszer lényege, hogy a gyűjtő előre megállapított szempontok 
alapján feljegyzi (majd rendszerezi) a mindennapi élet folyamán észlelt nyel
vi adatokat (pl. nyelvbotlásokat, egyéb megakadásjelenségeket). Ez az egy
szerűbb eljárás, hiszen csak papír és írószerszám kell hozzá, és segítségével 
nagyméretű anyag válik elemezhetővé. „Off line” módszer esetén a kutató 
hangfelvételeket és/vagy ezek fonetikailag hű leírását vizsgálja. Az utóbbi 
módszerrel gyűjtött adatállomány fő erőssége, hogy nem kell számolni a 
gyűjtő előzetes elvárásai és a figyelmének ingadozásai miatt bekövetkező 
torzításokkal, több független személy is meghallgathatja a hangfelvételt, 
egymás után többször is. A lejegyzések tehát nagyon megbízhatók (Huszár 
2005: 22-23). A kinyert adatokból lehetőség nyílik gyakorisági elemzésekre, 
valamint statisztikai jellegű megállapítások tehetők. Ma már többféle célú és 
szempontú fonetikai, pszicholingvisztikai és beszédtechnológiái kutatások 
számára állnak rendelkezésre adatbázisok. Egyre bővül azoknak a nyelvek
nek a száma, amelyek rendelkeznek ilyen jellegű korpusszal (Gósy-Horváth 
2007). Az amerikai, angol, német, ausztrál, japán, lengyel stb. adatbázisok 
némelyike olvasott beszéd alapú, mások spontán közlésekre, monológokra, 
dialógusokra épülnek, köznyelvet vagy nyelvjárási beszédet is tartalmaznak. 
A magyar nyelvű korpuszok, illetve adatbázisok között szerepel az ELTE-n 
kiadott Magyar nyelvjárási hangfelvételtár, a MTA Nyelvtudományi Intézet 
Hegedűs-archívuma, a BUSZI (Budapesti Szociolingvisztikai Interjú) vagy a 
MTBA (Magyar Telefonbeszéd-adatbázis).

A beszédadatbázisok a hangzó anyag mellett általában azok valamilyen 
szintű írásos változatát is tartalmazzák. Minden lejegyzés előre meghatározott 
szempontok, követelmények szerint történik, amelyeket a lejegyzők legjobb 
tudásuk szerint betartanak. Az átírás során azonban felmerülhetnek olyan 
(formai) problémák, amelyekre az előírások nem terjednek ki, ezért előfor
dulhat az, hogy a különböző lejegyzők máshogyan rögzítik az adott jelensé
get. A lejegyzés nagyban függ a mindenkori lejegyző percepciós működésé
től is, hiszen egy adott hanganyag az egyén percepciós mechanizmusának
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szűrőjén megy keresztül: egyes jelenségekre jobban felfigyel, másokra ke
vésbé. Az objektív szabályok mellett tehát az írásos változatok bizonyos mér
tékben szubjektivek.

Különféle adatbázisok feldolgozási lehetőségeiről már többen beszámoltak. 
Markó Alexandra és Bóna Judit tanulmánya (2008) a spontán beszéd lejegy
zésének módszertani elveit és gyakorlati problémáit mutatja be két felhaszná
lási terület szerint, a szupraszegmentális vizsgálatok és a beszédtechnológiái 
alkalmazások számára. A Tóth-Kocsor szerzőpáros a fonetikai szintű szeg
mentálás nehézségeit és érdekességeit osztja meg az olvasóval a Magyar Te- 
lefonbeszéd-adatbázis tapasztalatai alapján (Tóth-Kocsor 2003).

A jelen tanulmány célja bemutatni a lejegyzés folyamatát, nehézségeit egy 
most épülő magyar „off line” adatbázis, a BEA (BEszélt nyelvi Adatbázis) 
alapján.

B E A : B eszélt n ye lv i adatbázis
A fonetikai elemzések igénye és a szélesebb értelemben vett beszédkutatás 

új feladatai szükségessé tették egy modern technológián alapuló, a minőségi 
hangrögzítés minden kritériumát teljesítő többfunkciós korpusz létrehozását. 
Az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályán 2007 őszén indult 
meg a BEA elnevezésű adatbázis fejlesztése (Gósy 2008). A beszélt nyelvi 
adatbázis egynyelvű budapesti adatközlők beszédét rögzíti, nagy mennyiségű 
és jó minőségű anyagot biztosít különféle kutatásokhoz és gyakorlati alkal
mazásokhoz. Többféle típusú spontán beszédet, felolvasást és ismétléseket is 
tartalmaz. A felvételek öt állandó része: 1. mondatvisszamondás, 2. spontán 
beszéd, interjú (narratíva személyes kérdésekről és véleménykifejtés közéleti 
kérdésekről), 3. társalgás (adatközlő és két társalgó partner), 4. interpretált 
beszéd (két szöveg tartalmi összefoglalása), 5. szöveg- és mondatfelolvasás. 
A tervezett adatbázis 500 különböző életkorú (20-70 év) és iskolázottságú 
magyar anyanyelvű nő és férfi hangfelvételeit fogja tartalmazni a megfelelő 
átírással együtt. A lejegyzési szabályok megbeszélések sorozatának eredmé
nyeként jöttek létre. Egy fonetikusokból álló szakmai bizottság határozta meg 
az útmutatót korábbi tapasztalatok, illetőleg a BEA felhasználási céljait tekin
tetbe véve. A próbalejegyzések után az útmutatóban néhány finomítás történt. 
Különösen fontos, hogy a mindenkori lejegyző következetesen betartsa a le
jegyzési szempontokat (a lejegyzési útmutatót vö. Gósy 2008).

A  spontán  b eszéd  lejegyzésén ek  sa já to ssá g a i
Az elmúlt másfél évben -  amióta az adatbázis fejlesztőivel és a többi le

jegyzővel együtt kialakítottuk a lejegyzés végleges szabályait -  összesen ti
zenkét BEA-hanganyag írásos változatát készítettem cl. Ez mintegy 450 
percnyi hanganyag átírását jelenti, ami több mint 260 oldal terjedelmű szöve
ges anyagot tesz ki. A következőkben saját tapasztalataim alapján kívánom 
bemutatni a lejegyzés folyamatát és nehézségeit.
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A lejegyzés időigényes munka. Egy percnyi elhangzó szöveg lejegyzésé
hez -  a szöveg típusától, az adatközlő beszédsajátosságaitól és a lejegyző 
gyakorlottságától függően -  átlagosan tíz percre van szükség. Ebbe az időtar
tamba beletartozik a kijelölt szövegrész első meghallgatása, az ismételt meg
hallgatások, az adott (hangzó) szakasz írásos változatának elkészítése, majd 
annak újbóli meghallgatás utáni ellenőrzése és esetleges javítása.

A BEA-hanganyagok részeit tekintve legkönnyebben és leggyorsabban le- 
jegyezhetők a mondatvisszamondást, illetve a felolvasást tartalmazó részek, a 
legtöbb időt és figyelmet kívánó rész pedig a társalgás. A visszamondásban 
és a felolvasásban szereplő mondatokat előzetesen írott formában (egy Word 
dokumentumban) megkapjuk, ezért ezeket a részeket bemásolhatjuk a lejegy
zésünk dokumentumába, majd az adatközlő által produkált eltéréseket beje
lölhetjük rajtuk (ha vannak ilyenek). Az interpretált beszéd alapját adó szö
vegeket ugyanilyen formában megkapjuk. Azok előzetes elolvasása után -  a 
szövegek ismeretében -  lehetnek bizonyos elvárásaink az interpretációt ille
tően, amely megkönnyítheti annak lejegyzését. Például: az egyik ilyen szöveg 
egy történelmi anekdota, amely Varkocs György haláláról szól; az adatközlő 
nagy valószínűséggel említeni fogja a történet főhősének nevét, valamint a 
történet főbb mozzanatait (helyszín, török ellenség, csata, visszavonulás, pol
gárok árulása). Az interjút és a társalgást tartalmazó részekben nincsenek 
ilyenféle megjósolható megnyilatkozások, ezek számunkra sok új információt 
tartalmaznak, ezért nehezebb és hosszadalmasabb őket lejegyezni. Az inter
júban az adatközlő (A) hosszabb-rövidebb narratívákat hoz létre, s ezeket 
csak a beszédpartner (TI) kérdései szakítják meg olykor. A felváltva történő 
megszólalás szerkezete itt kötöttebb, mint a mindennapi életben előforduló 
beszélgetések során: a kérdező türelmesen végighallgatja az alany mondani
valóját, ha az elakad, akkor segítő kérdésekkel ösztönzi a további beszédre. 
Az interjút tartalmazó rész lejegyzésének nehézsége az adatközlő beszédsajá
tosságainak függvénye (lásd később). Ezzel szemben a társalgás szerkezete 
bonyolultabb, lejegyzése a társalgás sajátosságaiból fakadóan több figyelmet 
igényel: gyakoriak a gyors beszélőváltások, a közbevágás, a félbeszakítás, az 
együttbeszélés, a hiányos és tagolatlan, valamit a különféle modalitású mon
datok stb. Az 1. ábra a gyors beszélőváltást szemlélteti. Egy BEA-hanganyag 
15 másodperces részletét mutatja, amelyen jól látszik, hogy a három személy 
egymásnak adogatja át a szót (1. ábra). Közbevágás, együttbeszélés esetén a 
lejegyzőnek többször vissza kell hallgatni az adott részt, és még akkor sem 
biztos, hogy megérti az elhangzott szöveget (2. ábra). Nem ritka, hogy a há
rom személy egyszerre beszél. Ezekben az esetekben igen nehéz mindhárom 
személy közléseit megérteni, a megértés sikere nagyban függ az együtt beszé
lő személyek hangerejének eltérő szintjétől. Általában az adatközlő (A) hang
jának intenzitása a legnagyobb (ő ül a legközelebb a mikrofonhoz).
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A: átjárnak egymáshoz a gyerekek meg hát a szülőknek is valahogy 
T 1 : persze
A: ki kell alakítani a kapcsolatot és ti 
TI: !  mesélj
T2: hát ööö □  semmi különöset nem tervezek csak dolgozni 
A: dolgozni !
T 1 : húsvétkor ugyan már__________________________________

1. ábra
Lejegyzésrészlet egy BEA-felvételről: gyors beszélőváltás

TI : amiben van esély hogy meg fognak locsolni 
(TT. minket merhogy [merthogy])
(A: hát)
(TI : kábé hét fiú)
(A: mindig találni olyat !)
TI : kábé hét fiú lesz úgyhogy________________________________

2. ábra
Lejegyzésrészlet egy BEA-felvételről: közbevágás, együttbeszélés

Az adatközlő beszédsajátosságai közül kiemelhetjük a beszéd-, illetve arti
kulációs tempóját. A beszédtempó az időegységre jutó nyelvi jelek számát je
lenti, függetlenül attól, hogy a közlésben volt-e szünet vagy megakadásjelen
ség. Az artikulációs tempó pedig az artikuláció tiszta idejére eső nyelvi jelek 
száma, vagyis szünetek nélkül a hangok képzésének sebessége. Nyilvánvaló, 
hogy minél gyorsabb egy személy beszéd-, illetve artikulációs tempója, annál 
nehezebb beszédének lejegyzése. Ilyen esetekben a lejegyzést megnehezíti, 
ha az illető rövid szüneteket tart, és gyors beszédtempójából adódóan általá
ban relatíve sok megakadásjelenséget produkál. Nemegyszer nehézséget je
lent a beszédhangok szegmentálása, hiszen a szavakat alkotó beszédhangok 
szerialitása felbomolhat, egyes beszédhangok torlódhatnak, olykor hangok és 
szótagok ki is eshetnek. Szemléltetésül egy-egy 5 másodperces rész két adat
közlő beszédéből:

1. példa: hogy mentünk a kocsival a feleségemmel és mondom vigyázz má 
[már] mondom mer [mert] izé má [már] mom [mondom] itt egy néni itten 
bandukol

2. példa: sose szoktam □  úgy beleülni a kocsiba hogy előtte iszok vagy □  
akár órákkal előtte mondjuk

Az első példában egy bizonyos időegységre több hang jut, mint a máso
diknál, továbbá több a hangelhagyás, tehát az első példa gyorsabb beszéd-, il
letve artikulációs tempójú adatközlőtől származik. Tekintetbe véve egyes 
nyelvi elemek kiesését, a gyors artikulációs tempójú adatközlők ugyanannyi 
idő alatt rendszerint több információt közölnek, mint a lassú artikulációs 
tempójú beszélők. A hangelhagyások miatt töredékesen maradt szavak felis-
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mérésé néha igen nehézkes, ezért a gyors beszélők szövegének átírása több 
figyelmet kíván a lejegyzőktől.

A lejegyzést megkönnyíti, ha a hanganyagot oszcillogramot mutató hang
elemző programmal vizsgáljuk. Ilyen program például a Praat vagy a 
GoldWave. Az oszcillogram tartalmazza az egyes időpillanatokban megjele
nő rezgések amplitúdóját az idő függvényében, így támpontot nyújt az egyes 
beszédhangok sajátosságairól, képzési kezdetéről, végéről, valamennyire az 
átmenetekről is. A legszembetűnőbb, amit láthatunk rajta, hogy a beszélők 
mikor közölnek valamit, illetve mikor tartanak szünetet. A szegmentálás ek
kor a szöveges szakaszok (beszédszakaszok) és a szünetek, hallgatások hatá
rának kijelölését jelenti. A program segítségével kijelölhetünk a hanganyag
ban szakaszokat, azokat egymás után többször lejátszhatjuk (meghallgathat
juk), így elkerülhetjük a folyamatos visszatekerést, ha újból meg szeretnénk 
hallgatni az adott beszédszakaszt. A 3. ábrán egy kijelölt szakasz rezgésképét 
láthatjuk a GoldWave programban, az adatközlő szövege: s o s e  s z o k ta m  □  
ú g y  b e le ü ln i a  k o c s ib a  h o g y  e lő t te  is zo k  v a g y  □  a k á r  ó r á k k a l  e lő t te  m o n d ju k .

3. ábra
Rezgéskép a GoldWave programban

A lejegyzés egyéni menetét — a lejegyzési útmutató szigorú figyelembevé
telével -  minden lejegyző saját magának alakítja ki. Tapasztalataim alapján 
azt figyeltem meg, hogy érdemes először a szöveg tartalmára koncentrálni, 
így hosszabb szósorokat tudunk megjegyezni és lejegyezni. Majd újra meg
hallgatjuk a szövegrészletet, ekkor a lejegyzésben bejelöljük a (kitöltött és a 
néma) szüneteket és a megakadásokat. Ha együttbeszélés történik, akkor fel
bontjuk a szöveget: a fent említett jelöléssel egymás alatt zárójelben közöljük 
a különböző beszélőktől származó, azonos időben elhangzó szövegrészeket.
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Az, hogy ki milyen terjedelmű szöveget képes megjegyezni egyszerre, három 
tényezőtől függ: a lejegyzőtől, az adatközlőtől és magától a szövegtől. Egy
részt befolyásolja a lejegyző munkamemória-kapacitása, az aktuális fígyelmi 
állapota, fáradtsága, másrészt a szöveg számos tényezője, mint a mondatszer
kezet, a tartalom bonyolultsága, valamint az adatközlő beszédsajátosságai, 
főként a beszédtempója. Pár percnyi anyag folyamatos lejegyzése során a le
jegyző hozzászokik az adatközlő beszédstílusához, beszédsajátosságaihoz, 
ebből adódik, hogy a lejegyzés kezdetén még nagyobb a tévesztések megje
lenésének aránya, mint később. Saját tapasztalat alapján, egy húszpercnyi 
anyag lejegyzése után, ami megközelítőleg három órás munkát jelent, a fi
gyelem lankad, ezért a lejegyzés sok pontatlanságot, tévesztést tartalmazhat. 
A gyakorlott lejegyzők nem javasolják, hogy együltőben három óránál to
vább folytassuk a lejegyzést.

A gyakorlottság a lejegyzés stratégiáinak elsajátítását és automatikus alkal
mazását jelenti a lejegyzések során, amelyet körülbelül két-három teljes BEA- 
felvétel lejegyzése után érhetünk el. A stratégiák automatikus működtetésekor 
a lejegyzőnek már nem szükséges folyton az útmutatóból kikeresnie, hogy 
mit mivel jelöljön, hanem a szöveg tartalmára és formájára koncentrálhat, s ez 
pontosabb lejegyzéshez vezet. Nehezen korrigálható és sok felesleges mun
kával jár, ha a lejegyző tévesen sajátítja el a stratégiákat, és az átiratokban 
következetesen a rossz jelölést használja. Például a szón belüli szünetet kö
vetkezetesen nem tapadó négyzettel jelöli tapadó négyzet helyett. További 
hibás jelölések adódhatnak a következőkből is: kötőjelet (-) újraindításkor te
szünk a töredék után, téves szókezdés és hiány esetén nem, pl. ima- imádtam, 
jönnek újr [újra] újak, akk [akkor] menjetek. Téves szókezdés és hiány ese
tén tehát nincs kötőjel (-), viszont a feltételezett szót szögletes zárójelben 
([...]) feltüntetjük. Mivel ezek a töredékek megakadásjelenségek, vastagon 
szedjük őket. Lejegyzési hiba, ha a kívánt esetekben hol tesznek kötőjelet, hol 
nem. Gyakran előfordul az is, hogy a megakadásjelenségeket nem jelölik fél
kövérrel, vagy hogy a feltételezett szót nem tüntetik fel szögletes zárójelben.

A lejegyzési útmutató szerint a nem a beszédhez tartozó, de a beszélő által 
produkált hangokat (pl. köhögés, belégzés, nevetés) egységesen felkiáltójellel 
(!) kell jelölni, a néma szünetet pedig négyzettel (□). Problémát okozhatnak a 
lejegyzőnek azok az esetek, amikor a beszélő szünetet tart, de az nem teljesen 
„néma”, mert lehet hallani a be- vagy kilégzést. Ilyenkor el kell döntenie, hogy 
felkiáltójellel vagy négyzettel jelölje az adott jelenséget. Az egyértelműség ér
dekében a levegővételhez szükséges szünetet, még ha a légzés hallatszik is, a 
néma szünetet mutató négyzettel jelöljük. Ezt azzal indokoljuk, hogy sokszor 
nem hallani a légzést vagy csak nagyon halkan, így nem lehet pontosan beje
lölni minden esetben, ezért ettől eltekintünk, és csak az egyértelműen biztos 
tényt jelöljük, jelen esetben azt, hogy a beszélő szünetet tartott.

A lejegyzés során gyakorlottságtól függetlenül is előfordulhatnak téveszté
sek. Ezek nem a jelölésekre vonatkoznak, hanem legtöbbször a szavak azo
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nosításában és leírásában fordulnak elő. Saját lejegyzéseimben a következő 
tévesztéstípusok fordultak elő, amelyeket az ellenőrzés során vettem észre és 
utólag korrigáltam:

1. Egy adott egység (szó/kifejezés vagy szünet) más helyre került a lejegy
zésben, mint ahol a hanganyagban eredetileg volt (sorrendi tévesztés) pl. 
azon fogok megtanulni igazán vezetni helyett azon fogok igazán megtanulni 
vezetni.

2. Egy elhangzott szó/kifejezés helyett más (általában hasonló hangzású és 
rövidebb) szó/kifejezés került a lejegyzésbe (csere) pl. igazság szerint helyett 
igazából, gyökereket eresztenek helyett gyökereket növesztenek, ez is azér 
[azért] annyira durva helyett ez is azér [azért] olyan durva.

3. A hanganyagban el nem hangzó egység került a lejegyzésbe (belehallás, 
kiegészítés) pl. akkor, mondjuk, tehát.

4. Egy adott egység kimaradt a lejegyzésből (kihagyás) pl. és mondjuk eb
be a kategóriába beletartozik helyett és ebbe a kategóriába beletartozik.

Ezek a tévesztések abból adódhatnak, hogy olykor a lejegyzők is (ahogyan 
a hallgatók vagy a társalgás szereplői) a beszélgetés tartalmára jobban figyel
nek, mint annak megformáltságára. Lejegyzéskor természetesen működik a 
humán beszédészlelési és beszédmegértési mechanizmus, amely a feldolgo
zásra összpontosit, azaz az elhangzottak tartalmára, információira. Azért nem 
tűnik fel első hallásra minden megakadásjelenség sem, mert -  ahogyan a tár
salgás szereplői is -  a morfológiai, szintaktikai, sőt a tartalmi-logikai tévesz
téseket figyelmen kívül hagyják a globális szövegtartalom követése érdeké
ben (Fábricz 1988). A megakadásjelenségek ugyan a beszéd tartalmához nem 
járulnak hozzá, de a kutatások bizonyították, hogy bizonyos értelemben szük
ségesek mind a beszélő, mind a hallgató számára. Egyes megakadástípusok a 
produkcióban a tervezés és kivitelezés diszharmóniáját oldják fel, a beszéd- 
megértésben pedig hozzájárulnak a feldolgozási folyamat sikeréhez (Gósy 
2003b). A beszédhelyzet résztvevőit a megakadások tehát általában nem za
varják, a lejegyző munkáját azonban hátráltatják, hiszen pontos felismerésük 
olykor nehézkes, jelölésük sok időt vesz igénybe. A megakadásjelenségek le
jegyzésénél nagyobb az esélye az átírásbeli tévesztések előfordulásának, mint 
a valódi szavak esetén.

Eddigi munkám során azt figyeltem meg, hogy lejegyzésbeli tévesztések 
legnagyobb számban a társalgást tartalmazó részben fordulnak elő, a mon
datvisszamondást és a felolvasást tartalmazó részekben szinte soha. Ezeket a 
tévesztéseket az ellenőrzés során korrigálhatjuk. Az önellenőrzésnek két típu
sa van. Az egyik, amikor kisebb szakaszokat hallgatunk újra a lejegyzés köz
ben (pl. néhány mondatnyi rész), a másik pedig a végső ellenőrzés, vagyis a 
teljes szöveg újrahallgatása. A minél pontosabb lejegyzés érdekében mind
kettőt célszerű alkalmazni.

Azért, hogy még többet megtudjunk a lejegyzés folyamatáról és nehézsé
geiről, összehasonlítottuk egyazon hanganyagnak két különböző lejegyzőtől
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származó áriratát. Véletlenszerűen kiválasztottunk két lejegyzőt, és mindket
tejüket megbíztunk egy 39' 10" terjedelmű hangfelvétel lejegyzésével, majd 
az átiratokat összehasonlítottuk formai és tartalmi szempontok szerint.

A lejegyzés formai hibáit tekintve a legszembetűnőbb az volt, hogy a le
jegyzési követelményeket, stratégiákat nem sajátították el helyesen, egyes je
löléseket néhol hibásan, néhol nem következetesen alkalmaztak. Az egyik le
jegyző az újraindítást, a téves szókezdést és a hiányt (ti. hiányzik egy szó ele
je vagy vége) is kötőjellel (-) látta el. Egy másik hiba, hogy az idegen szavak 
lejegyzésénél a helyesírást követte, nem a kiejtést, holott a lejegyzési útmuta
tóban az áll, hogy azt először kiejtés szerint jegyezzük le, majd szögletes zá
rójelben [] megadjuk a szót az adott nyelvnek megfelelő írásmódban. A má
sik lejegyző szögletes zárójel [] helyett mindenhol kerek zárójelet () használt.

A lejegyzéseket tartalmi szempontból vizsgálva, további különbségeket ta
láltunk: olyan jelenségek jelölését, amelyek a lejegyzők saját percepciós ér
zékenységétől függnek, ilyenek például a beszédhangok átlagostól eltérőnek 
ítélt időtartamai, egyes beszédhangok minőségének pontos észlelése, a be
szédszünetek, az idegen szavak, a megakadásjelenségek, illetve a nehezen 
azonosítható hangsorok észlelése. Ezekben az esetekben az átiratok ellenőr
zése (több kutató percepciós döntésén alapuló konszenzus) alapján alakulnak 
ki a végleges változatok.

A két lejegyző különbözőképpen ítélte meg némely hangok időtartamát 
(1. táblázat). A jelen tanulmány írója az 1-es lejegyző észleletét ítéli korrekt
nek ezekben az esetekben.

1. táblázat: A beszédhangok átlagostól eltérőnek ítélt időtartamai a két
lejegyzőnél

Lejegyző 1 Lejegyző 2
raboltak eel raboltak el
galériábóól galériából

kisebb kissebb

A beszédszünetek jelölése több más beszédadatbázisnál is problémát oko
zott. A problémák formai (a szünetek jelölése) és percepciós (az észlelés pon
tossága) tényezőkből születnek. Általában mindenhol jelölik valahogyan, de a 
jelölésben nincs egységes módszer: egyesek fokozatokat különböztetnek meg 
a szünetek hosszát illetően, mások hosszuktól függetlenül egyetlen jellel jelö
lik. Az utóbbi fő oka az, hogy félő, hogy a füllel való megkülönböztetésük 
sok esetben önkényes volna (Kontra 1988). A BEA-ban minden néma szüne
tet egyetlen jellel (□ ) jelölünk, ennek magyarázata a szünethossz észlelésé
nek szubjektív volta. Nincs meghatározva, hogy milyen hosszú jelkimaradás 
számít szünetnek, ez teljesen a lejegyző percepciójára van bízva. Nyilvánva
lóan ebből (is) ered, hogy a két lejegyző a szüneteket másképpen észlelte és
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jelölte (2. táblázat). A jelen tanulmány írója a 2-es lejegyző ítéletével ért 
egyet az alábbi esetekben. Az átiratok jó támpontot adnak a további kutatá
sokhoz, de a pontos méréshez a hanganyag percepciós, illetve hangfeldolgozó 
programmal történő elemzése szükséges.

2. táblázat: A szünetek jelölése a két lejegyzőnél
Lejegyző 1 Lejegyző 2

áldozatainak □  az állapota áldozatainak az állapota
jó  □  köszönöm jó köszönöm

évvel évül vei

A megakadásjelenségek észlelése és reprodukálása gyakran nehézséget 
okoz a lejegyzőknek. Ismeretes, hogy a beszédprodukciós megakadások dön
tő többségét a hallgatók észre sem veszik, illetőleg percepciós mechanizmu
suk működése során (akár tudattalanul is) korrigálják azokat (Gósy-Bóna 
2006). A lejegyző feladata a megakadásjelenség észlelésén túl annak repro
dukálása is, s mivel a megakadások nem járulnak hozzá a szöveg információ- 
tartalmához, így még több figyelmet igényelnek. A két lejegyző különféle
képpen jegyezte le ugyanazt a megakadást, pl. belehallottak vagy elhagytak 
hangokat/szavakat, másképp hallotta az egyik, mint a másik (3. táblázat). 
A jelen tanulmány írója az 1-es lejegyző észleletét ítéli korrektnek az első két 
esetben, és a 2-es lejegyzőjét a következő két esetben.

3. táblázat: A megakadásjelenségek eltérő észlelése és jelölése a két
lejegyzőnél

Lejegyző 1 Lejegyző 2
kellett m eg kép  □  megküzdeniük 
a várat a tű é i  a túlerő ! ellen 

szerencsétlen  a la k  □  szerencsétlenül 
alakullak

kellett ntegké- küzdeniük 
a várat a túré- túlerő ö  ellen 

szerencsédéü l a la- szerencsétlenül ala
kultak

A beszédészlelési és -megértési folyamat támaszkodik a predikciókra is, az 
előfeltevések nagyrészt segítik, de olykor nehezítik is a percepciós működést. 
Utóbbi eset eredményei a félrehallások. Ez magyarázhatja azokat az eseteket, 
amelyekben a két lejegyző átirata teljesen mást tartalmazott egy adott helyen. 
Például eltérő szavakat, illetve kifejezéseket észleltek és jegyeztek le (4. táb
lázat). A jelen tanulmány írója az 1-es lejegyző átiratát tartja megfelelőnek.

Arra is találhatunk példát, hogy az egyik lejegyző nem érti, hogy mit mon
danak egy bizonyos beszédszakaszban, ezt kérdőjellel vagy csillaggal jelöli, a 
másik viszont megérti az elhangzott közlést (5. táblázat). A jelen tanulmány 
írója a hanganyag meghallgatása után az 1-es lejegyző átiratát korrektnek ta
lálta az alábbi esetekben.
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4. táblázat: Eltérő szavak és kifejezések egyazon szövegrészben a két
lejegyzőnél

Lejegyző 1 Lejegyző 2
nálunk a nálunk úgy működik nálunk ugye úgy működik 

ők Budán laknak mi meg Dunakeszin úgyhogy ők Budán laknak mindketten úgyhogy 
úgy is volt úgy is mondta 

gratulálok ! és így a!ha és igy

5. táblázat: Megértési nehézségek a két lejegyzőnél

Lejegyző I Lejegyző 2
gondolná tovább tehát hogy mi mit kellene 

aztán a Fel nagy örömre ma született 
akkor lehet hogy még apácazárda volt

gondolja tehát ??? 
aztán a ??? megy 

akkor még lehet hogy ??? volt

Már két lejegyző munkájának összehasonlításakor is láthatjuk, hogy mi
lyen mértékű eltéréseket okoz a percepciós mechanizmus szubjektivitása. 
Éppen ezért döntöttek úgy a BEA fejlesztői, hogy az írásos változatok ne fo
netikus átírásban készüljenek, hiszen az esetleges téves észlelet félrevezetné a 
későbbi kutatót. Ezzel szemben a lejegyzés mégsem (teljesen) ortografikus 
elvek szerint épül fel, hiszen például központozást egyáltalán nem tartalmaz. 
Ez arra az okra vezethető vissza, hogy ez a fajta jelölésrendszer az írott 
nyelvben jellemző, a beszélt nyelvi lejegyzésekben félrevezető lehet, ráadásul 
a virtuális mondatok meghatározása a hibázás lehetőségét növeli.

A lejegyzés tehát nem tartalmaz sem központozást, sem intonációs jelölé
seket, nincsenek bejelölve a (virtuális) mondatok, ennek hátránya, hogy a 
modalitás sem mindig következtethető ki a kontextusból. A beszélő viszonya 
a mondat valóságtartalmához csak a hanganyag meghallgatásával válik egy
értelművé, a hanglejtés ismeretében. A már korábban idézett szövegrész jó 
példa az átiratban tapasztalható többértelműség szemléltetésére (4. ábra).

A „mesélj” felszólító jellege egyértelmű az ige toldalékolásának köszönhe
tően. Az utána következő mondat kijelentő módban áll, a társalgó partner 
(T2) egy tényt közöl. Az ezt követő „dolgozni” szóról azonban pusztán a le
írásból nem tudjuk eldönteni, hogy az adatközlő (A) meglepettségében visz- 
szakérdez vagy felkiált, esetleg csak megismétli a tényt. (A felkiáltójel a le
jegyzésben -  mint láttuk már -  nem mondat végi írásjelként szerepel, hanem 
a különböző, nem a beszédhez tartozó, de a beszélő által produkált hangokat 
jelöljük vele.) Ugyanígy az 1-es számú társalgó partner (TI) következő meg
nyilatkozása sem egyértelmű a modalitást tekintve, valószínűleg úgy értel
meznénk, hogy a „húsvétkor” egy kérdés, az „ugyan már” pedig egy felkiál
tás. A különböző vizsgálatokhoz tehát elengedhetetlen a hanganyagot az át
irattal együtt kezelni.
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T 1 : ! mesélj
T2: hát ööö □  semmi különöset nem tervezek csak dolgozni 
A: dolgozni !
T 1 : húsvétkor ugyan már

4. ábra
Lejegyzésrészlet egy BEA-felvételről: modalitás

Összegzés
A lejegyzett korpuszok bizonyos kérdések megválaszolására jó és könnyen 

kezelhető adatokat nyújthatnak, más problémák vizsgálatára önmagukban 
esetleg teljesen alkalmatlanok (Kontra 1988). A BEA lejegyzett szövegei a 
további kutatásokhoz jól használható kiindulást nyújthatnak. Természetesen 
az átiratok mellett elengedhetetlen a hanganyag alapján történő ellenőrzés, a 
keresést azonban nagymértékben megkönnyíti a rendelkezésre álló leírt szö
veg. Ha valaki például a szüneteket kívánja vizsgálni, több munkát kell bele
fektetnie, mert az átiratok tartalmazzák ugyan a szünetek előfordulásának he
lyét, de ez a bejelölés szubjektív, a lejegyzőknek a lejegyzés pillanatában 
működő percepciójától függ, továbbá a szöveg nem tartalmaz a szünet hosz- 
szára vonatkozó jelölést.

A tanulmányban bemutatott lejegyzések célja nem az, hogy az átiratból az 
elhangzott beszéd minden tekintetben rekonstruálható legyen, hanem hogy 
segítséget, kiindulást nyújtson a további kutatásokhoz.

A BEA beszédadatbázis egy adott időszakban a nyelv hangzó változatának 
megismerését teszi lehetővé. A hangtani sajátosságokon túl jól kutatható 
anyagot nyújt a nyelvészet más területei számára is.
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