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Bevezetés
A statisztikai szövegelemzés segít megismerni a vizsgált írott nyelv 

olyan tulajdonságait, amelyek a nyelvtani szabályokból korlátozottan 
vagy egyáltalán nem vezethetők le. Ilyen irányú kutatásokat már 
végeztek a magyar nyelvre, de általában más célokkal, például 
címszavak előállítása céljából (Pajzs-Váradi 1997; Pajzs-Kiss 2000). 
Mi elsősorban szószintű vizsgálatokat végeztünk, mivel az 
ékezetesítés problémájának megoldásához a magyar nyelv ilyen 
jellegű ismeretére volt szükségünk.

Az elemzés során gyakorisági listákat készítettünk, amelyek 
felhasználhatóak a mesterséges beszédfelismerésben, a mesterséges 
beszédkeltésben vagy egyéb, a nyelvvel összefüggő eljárásokban. A 
statisztika a beszédfeldolgozásnál használt különböző szótárak 
készítésekor nyújt segítséget, vagy a beszédszintetizátorok 
optimalizálásakor, de több nyelv statisztikájának ismeretében a 
nyelvdetekció is könnyen megvalósítható.

A magyarban, mivel ragozó nyelv, rengeteg szóalakot lehet 
alkotni. Egyes vélemények szerint ez eléri a több milliárdot is, ami azt 
jelenti, hogy a gépi beszédfelismerésben nem lehetséges minden 
szóalakot egyenként betanítani és felismertetni. A kutatásban azt is 
érdemes megvizsgálni, hogy az elméleti számon túlmenően valóságos 
környezetben hány különböző ragozott vagy ragozatlan szóalak fordul 
elő. A jelen tanulmányban a szótövek meghatározásával nem 
foglalkoztunk.

Korpuszok gyűjtése
A szövegkorpuszok mérete meghatározza, hogy a belőlük kapott 

statisztikák mennyire általános érvényűek, illetve mennyire csak az
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adott korpusz sajátosságait mutatják. Ahhoz, hogy az írott magyar 
nyelvre jellemző statisztikákat kapjunk, nem elég kis méretű 
szövegeket vizsgálnunk, hanem több millió szavas korpuszok 
szükségesek. A korpuszok vizsgálatánál figyelembe kell venni azt is, 
hogy milyen tematikájú szövegeket tartalmaznak. Szűk tematika 
esetén a korpuszból csak az adott területre jellemző adatokat 
nyerhetünk, de nem tudunk következtetni a nyelv összes sajátosságára. 
Speciális felhasználás esetén azonban előállhat az az eset is, hogy 
célirányosan a nyelv egy adott területének tulajdonságait vizsgáljuk, 
és ilyenkor arra kell nagy figyelmet fordítani a szövegek gyűjtésekor, 
hogy a témához oda nem tartozó szövegek ne kerüljenek bele ebbe a 
speciális korpuszba.

A statisztikai feldolgozáshoz csak olyan szövegek használhatóak 
fel, amelyek elektronikus formában léteznek. A szövegkorpuszok 
gyűjtésekor elsősorban az interneten elérhető szövegeket használtuk 
fel, mert ezek széles tematikájú dokumentumok, és a vizsgálat 
szempontjából megfelelően nagy mennyiségben elérhetőek.

A statisztikai elemzés minőségét befolyásoló tényezők
írott szövegben is gyakran szerepelnek elírások, amelyek rontják a 

statisztika minőségét. Ez azt eredményezi, hogy olyan szóalakokat is 
figyelembe veszünk, amelyek a magyar nyelvben nem is léteznek, így 
a különböző szóalakok számát az elírások előfordulásának 
gyakoriságától függően felülbecsüljük.

A helyesírási hibák az elírásokhoz hasonlóak, de létezik egy olyan 
kategóriájuk is, amelyik nem a szöveg írójának hibájából keletkezik. 
Még mostanában írott szövegek esetében is előfordul, hogy az i és /  
betűt nem használja a gépelő, mivel a billentyűzetén nem található 
meg. Hasonló probléma az is, hogy egyes számítógépes programok 
rosszul kezelhetik az ékezetes betűket, így elveszhetnek ékezetek a 
betűkről. Ilyen okokból leggyakrabban az ő és az ü betűk módosulnak.

Problémát okoznak továbbá azok az idegen nyelvű szövegrészietek 
is, amelyek a korpuszba bekerülnek. Azokat a szövegrészieteket, 
amelyek összefüggően idegen nyelvűek, mondat szintű 
nyelvdetekcióval ki lehet szűrni, de azokat a szavakat, amelyek a 
magyar szövegbe beágyazva csak elvétve fordulnak elő, nem lehet
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biztosan megtalálni. A magyar szövegekben ilyen szavak 
leggyakrabban a külföldi tulajdonnevek. Ezek rendszerint a hírekben 
fordulnak elő, különösen a sporthírekben. A túl sok idegen szó miatt, a 
korpusz elveszítheti azokat a tulajdonságokat, amelyek csak az adott 
nyelvre lennének jellemzőek.

A szövegek tördelése során tördelő-szerkesztők, szövegírók 
elválasztásokat alkalmaznak a kellemesebb vizuális hatás, illetve a 
jobb olvashatóság elérése érdekében. Ezek az elválasztójelek azonban 
a szövegek újratördelése során is bent maradhatnak a mondatokban, 
de már nem sorvégi pozícióban. Ez azt eredményezi, hogy a szó 
formailag kötőjeles szó lesz, amely újabb téves szóalakokhoz vezet.

A statisztika eredményeit az is befolyásolja, hogyan határozzuk 
meg, hogy a  szövegekben mit tekintünk szónak, és mik azok a 
karaktersorozatok, amelyeket nem veszünk figyelembe. A jelen vizs
gálatnál azokat a karaktersorozatokat tekintettük szavaknak, amelyek 
csak betűket tartalmaztak. A német eredetű szavak egy részét kizártuk 
azzal a megkötéssel, hogy a szavakban nem szerepelhettek ß  és ä 
betűk. Ezen szigorú megkötések miatt elveszthetünk néhány értelmes 
szóalakot, azonban a nyelvben értelmetlen alakokat kiszűrjük.

Korpuszok tulajdonságai
• nytud: A MTA Nyelvtudományi Intézetének Magyar Nemzeti 

Szövegtára. Itt a kiindulási állapot nem a szöveg volt, mivel már a 
gyakorisági lista állt rendelkezésünkre. Ilyenkor azonban nincs 
lehetőség arra, hogy szövegkörnyezetben vizsgáljuk a szavakat. 
Ezzel az adatbázissal elsősorban a szógyakorisággal összefüggő 
sajátosságokat vizsgáltuk. A korpusz összesen (ö): 20 805 975 szót 
tartalmazott, és a különböző szóalakok száma (k) : 691 159 volt.

• mek: A Magyar Elektronikus Könyvtár gyűjteményeiből több mint 
2000 m agyar nyelvű dokumentumot használtunk fel. A kiválasztott 
szövegek tematikája nagyon vegyes, irodalmi műveket, 
tudományos cikkeket, jogi és köznapi írásokat is találunk közöttük. 
Összehasonlítva a nytud korpusszal, észrevehető, hogy a majd 
harmadnyi méret ellenére a különböző szóalakok száma nagy, 
amely a széles tematikával magyarázható.
ö: 6 799 701 szó, k: 522 432 szó
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• mn: A Magyar Nemzet 10 ezer, az interneten is megtalálható 
cikkét tartalmazza, amelyek 2000. április és október között jelentek 
meg. Ez a korpusz már nem általános tematikájú, főként 
sajtónyelvezetű írásokat tartalmaz. Fontos azonban, hogy a 
korpuszban szereplő dokumentumok frissek, a jelenkor nyelvezetét 
tükrözik. Az eredmények kiértékelésekor figyelmet kell arra 
fordítani, hogy a vizsgált időszakba belesik a 2000. évi Sydney-ben 
megrendezett olimpia is. Az arról szóló beszámolók sok idegen 
nevet, illetve a köznyelvben ritkábban használt, sporttal 
kapcsolatos szót is tartalmaznak.
ö: 4 373 412 szó, k: 345 657 szó.

• hvg: A Heti világgazdaság 4000 cikke az elmúlt 3,5 évben jelent 
meg. A heti megjelenés miatt a cikkek nagyobb terjedelműek 
voltak.
ö: 4 091 732 szó, k: 311 578 szó.

• mh: A Magyar Hírlap megközelítőleg 8 ezer cikkét szintén az 
internetről gyűjtöttük. A cikkek a 2000. év első 4 hónapjából 
valók.
ö: 2 054 777 szó, k: 196 965 szó.

Egyesített korpuszok
Az előzőekben tárgyalt korpuszok függetlenek egymástól, ezért 

lehetőség volt arra, hogy egyesítsük tartalmukat. A 1. táblázatban 
láthatók a vizsgált korpuszok adatai. Az egyesítés során az összes szó

1. táblázat: Egyesített korpuszok méretei

rövidítés szavak száma különböző szavak 
száma

mh+hvg+mek 12 946 210 761 255
nytud+mek 27 605 673 991 546

nytud+mek+hvg 31 697 487 1 090 916
nytud+mek+hvg+mh 33 752 182 1 129 811

nytud+mek-t-hvg+mh+mn 38 125 594 1 225 101
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száma összeadódott, de a különböző szavak száma már nem, és így a 
különböző szavak számának növekedéséből meg lehetett állapítani, 
hogy a két vagy több korpusznak mekkora volt az a részhalmaza, 
amely mindegyik korpuszban megtalálható. Például a nytud+mek 
egyesített korpuszhoz hozzáadtuk még a hvg korpuszt, ami 306 ezer 
különböző szóalakot tartalmazott. Az így keletkezett korpusznál csak 
100 ezerrel nőtt a különböző alakok száma, tehát mintegy 200 ezer 
alak mindkét korpuszban megtalálható. A legnagyobb korpusz, amit 
összeállítottunk, 38 millió szóalakot tartalmaz, ezekből több mint 1,2 
millió szó különböző.

Statisztikák
Az 1. ábrán láthatók az önálló és az egyesített korpuszok 

legfontosabb tulajdonságai. A függőleges tengely a különböző 
szóalakok számát, amíg a vízszintes tengely a különböző korpuszok

■ Különböző csonkított szavak 
a Ékezetes szavak 
x  Ékezet nélküli
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méretét jelzi. A korpuszok nevei rövidítve az ábra alján találhatóak, a 
leírásnak, illetve a fenti táblázatnak megfelelően.

A legfelső pontsor a korpuszokban előforduló különböző 
szóalakok számát jelöli. A szorosan alatta található négyzetek azt 
mutatják, hogy hány különböző szóalakot különböztethetünk meg, 
amennyiben az ékezetes szavakat úgy csonkoljuk, hogy az ékezetes 
betűk helyére az ékezet nélküli alakot írjuk. Például az ágyat szó 
csonkolt alakja az agyat szó. Végül a két alsó sorozat azt mutatja, 
hogy hány különböző ékezetes, illetve ékezet nélküli szóalak található 
a korpuszokban. Minden egyes korpuszhoz a négy egymás alatt 
elhelyezkedő pont tartozik, és a korpuszok rövidítései a pontok alatt 
szerepelnek. A 4 laposodó görbe a pontsorozatok logaritmikus 
közelítései, amelyek a változások trendjét jelenítik meg.

A legfelső görbe tehát a korpuszokban található különböző szavak 
számát adja meg a korpusz méretének függvényében. Látható, hogy 
kis korpuszméret esetén még meredeken emelkedik a különböző 
szavak száma, de ahogy egyre több szöveget vizsgálunk, egyre 
gyakrabban fordulnak elő azonos szavak, így a különböző szavak 
számának növekedése lelassul. A görbéhez tartozó pontsorozatban egy 
törést találhatunk, melyet a nytud okoz. A korpusz több mint 20 
milliós szószámához képest a különböző szavak száma csak 700 ezer 
körül van, pedig a közelítő görbe már 900 ezret indokolna. A kapott 
érték valószínűleg azért kisebb a vártnál, mert az ábrán szereplő többi 
korpusz széles tematikából kisebb mennyiséget tartalmaz. A nytud- 
ban azonban szűkebb tematikából nagyobb mennyiségű szöveg 
található. Ez a kisebb tematika viszont kisebb változatosságot biztosít, 
ez okozza a pontsorozat „beesését”.

A közelítő görbe egyenletéből megállapítható, hogy az 1% 
változási sebesség -  ami azt jelenti, hogy átlagosan minden egyes új 
különböző szóhoz a korpusz méretét 100 szóval kell megnövelnünk -  
31 millió szónál található. Az l%o-es határ viszont már 310 millió 
szónál van, ami már nemzetközi összehasonlításban is rendkívül nagy 
korpuszt jelent és elérése rendkívül munkaigényes feladat.

Fentről a második görbe szorosan simul a különböző szavak 
görbéjéhez. Ez azt jelenti, hogy a korpusz gyakorlatilag olyan 
szavakkal bővül, amelyeknek a „csonkolt” (ékezet nélküli) alakja már
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eddig is szerepelt a korpuszban. Ennek az ékezetesítésben van fontos 
szerepe, amelyet a következő fejezetben részletesebben vizsgálunk.

Az alsó két görbéből az ékezet nélküli szavak számát figyelve 
látható, hogy a  görbe 30 milliós korpusznál szinte már vízszintes, a  
400 ezres határt elméletileg 200 millió szónál érné el, ha ezt a 
tendenciát tartaná.

alakkal rendelkező szavak

Ékezetesítés
A szavak előfordulásának gyakorisága felhasználható ékezet nélkül 

írott szövegek ékezetesítésére. Tökéletes visszaállításra nincs 
lehetőség, de a statisztikából kinyert adatok segítségével az esetek 
nagy részében jól becsülhető az eredeti alak. Ez a fájta ékezetesítés 
elsősorban olyan helyen használható, ahol a sebesség lényeges, nincs 
idő és erőforrás nyelvtani vagy egyéb elemzésekre.

Első lépésben az ékezetes alakról 2. táblázat: Azonos csonkolt 
leszedjük az ékezeteket, így 
megkapjuk azt az alakot, amellyel az 
ékezetesítés során találkozni fogunk.
A statisztika készítésekor minden 
csonkolt alakhoz feljegyezzük, hogy 
milyen ékezetes alakok tartoznak 
hozzá, és azok milyen gyakran 
fordulnak elő. Azokban az esetekben 
fordulhat elő pontatlanság, ahol egy 
ékezet nélküli alakhoz több ékezetes 
alak tartozik, vagy csak egy ékezetes 
alak található, de az ékezet nélküli alak 
is értelmes. Ilyen például a meg és még szó, ahol mindkét alak 
értelmes és a  2 alakú szavakhoz tartoznak. A 2. táblázatban az 
szerepel, hogy hány olyan ékezet nélküli alak van a korpuszban, 
amelyek ebben az értelemben „kétesek”. Az abszolút előfordulás 
(középső oszlop) mellett, a szélső oszlop azt mutatja, hogy az 
összesen I 054 983 különböző csonkolt szóalakot tartalmazó korpusz 
hány százalékát teszi ki a 2, 3 stb. kétes alakot tartalmazó szó. A 
következő példán egy olyan kétes szó látható, amelynek 4 alakja van 
és összesen 2062-szer fordultak elő a teljes korpuszban.

szama

2 29076 2,7561%
3 1609 0,1525%
4 285 0,0270%
5 19 0,0018%
6 1 0,0001%
7 1 0,0001%
8 0 0,0000%
9 1 0,0001%
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Példa ' a r a t  á r á t  á r a t  a r á t
5,19% 52,67% 41,10% 0,05%

A táblázat utolsó sorában látható, hogy egy darab 9 alakos szó is 
előfordult a korpuszban. Ez a nyelvben azonban nem létezik, csak a 
már említett elírások, karakterkészlet-hibák miatt keletkezett a 
valóságosnál több alakja.

Ékezetesítéskor, az ékezet nélküli szöveget szavakra bontjuk, majd 
az ékezet nélküli alakhoz tartozó leggyakoribbat írjuk az 
ékezetesítendő szó helyére. Ha például azt találjuk a szövegben, hogy 
arat, akkor az ékezetesítő ezt a szót az árát alakkal helyettesíti, ami 
sok szöveget vizsgálva az esetek 52,67%-ban szolgáltat jó  megoldást.

A 2. táblázatból az is látható, hogy a szavak 3%-ánál elégtelen ez a 
módszer, csak ilyen arányban fordulnak elő olyan szavak, amelyeknek 
több lehetséges alakja is van. A helyzet azonban rosszabb ennél, mivel 
a 3%-ban előfordulnak gyakori szavak is, tehát ez a megoldás nem 
nyújt ebben a formában 97%-os biztonságot, hanem néhány 
százalékkal kevesebbet.

Ezekben az esetekben -  mint például a meg-még pár, ami a 
leggyakoribb kétes pár -  további elemzésekre van szükség, amelyek 
lehetnek statisztikai vagy egyéb, például nyelvtani elemzések.

A statisztikák minősége
A kapott eredmények minőségére az egyes adatok 

konvergenciájából következtethetünk. Megvizsgáltuk, hogy a 
leggyakoribb 20 szó a korpusz mekkora hányadát fedi le. A 22,8%-os 
arány hasonlít a más forrásból meghatározott 24,5%-hoz (Pajzs- 
Váradi 1997). A 20 leggyakoribb szóból 18 megegyezett egy korábbi 
kutatásunk során előállított listával (Németh et al. 1999). A 2. ábrán 
látható, hogy egy adott korpuszban előforduló leggyakoribb szavak 
mekkora mértékben fedik le az eredeti korpuszt. Az ábrán függőleges 
vonallal bejelölt 70 000 leggyakoribb szó már a korpusz összes 
szavának 90%-át lefedi. Ha tehát a korpusz első 70 000 leggyakoribb 
szavát használjuk fel valamilyen eljárásban (például kötött szótáras 
beszédszintézisben, beszédfelismerésnél vagy ékezetesítés során),

163



akkor a korpuszban lévő szövegben átlagosan csak minden tizedik 
esetén fordul elő lefedettségi hiba.

A görbe laposodásából az is kiolvasható viszont, hogy a lefedettség 
növelésére egyre több szót kell felhasználnunk. Míg az előző példánál 
70 ezer szóval 90%-ra sikerült jutni, addig a 98%-ról a 99%-ra 
kerüléshez -  az ábrán a két nyíl jelöli az értékeket -  hozzávetőlegesen 
300 ezer szóval többet kell felhasználnunk. Tehát egy viszonylag nagy 
lefedettséghez kevés szó is elegendő, de a nagyon pontos lefedéshez 
sokszorta több különböző szóra van szükségünk.

A korpusz mérete elegendő, ha a leggyakoribb szavakkal 
összefüggő eljárásokat használunk, mivel a megtalált kevés szó is jó  
lefedettséget biztosít. Azonban, ha arra keressük a választ, hogy 
mennyire vagyunk attól a gyakorlati korláttól, amit az összes 
elképzelhető használt szóalakra becsülünk, azt kell megállapítani, 
hogy korpuszaink mérete még rendkívül kicsi. Vannak becslések, 
amelyek 500 millió és 1 milliárd közé teszik a nyelvtanilag lehetséges 
szóalakok számát (Prószéky 1993).

A 3. ábra azt szemlélteti, hogy a különböző korpuszokban 
előforduló szavak hány százaléka szerepel csak egyszer, kétszer,
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3. ábra
A szavak gyakoriságának eloszlása

háromszor, négyszer, illetve ötször vagy annál többször. Ebből a 
diagramból leolvasható, hogy a korpuszokban szereplő szavak száma 
még nem elég nagy, mivel a különböző szavak átlagosan 55%-ban 
csak egyszer fordulnak elő. A korpuszra viszont csak akkor 
mondhatjuk, hogy közelít a gyakorlati határhoz, ha a grafikon jellege 
megfordul és a csak egyszer előforduló szavak száma már nem 
jelentős a korpusz méretéhez képest.

Az eloszlás majdnem független a korpusz méretétől, mert az alig 2 
milliós mh korpusznak is lényegében ugyanaz az eloszlása, mint a 31 
milliós nytud+mek+hvg korpusznak. Ebből arra következtetünk, hogy 
a megfelelő korpusz mérete több százmilliós lehet.

Összehasonlítás más nyelvekkel
Azért, hogy a kapott eredményeinket össze lehessen hasonlítani 

más nyelvekkel, elvégeztük a magyar nyelvre kidolgozott 
vizsgálatainkat két, régi és modem szövegeket egyaránt tartalmazó 
angol nyelvű korpuszra is (Morgan). Brit és amerikai angolra azt az
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eredményt kaptuk, hogy mindkét tízmilliós korpuszban közelítőleg 80 
ezer különböző szó szerepel, a közös szóalakok száma 47 ezer.

Az angol és a magyar nyelv közti különbséget jól jelzi, hogy a mi 
eredményeink szerint egy tízmillió szavas magyar szövegben már 700 
ezer különböző alak szerepel az angol 80 ezerhez képest.

A British National Corpus (BNC) mérete 100 millió szó, ami 
abszolút értékben is jóval nagyobb, mint a saját korpuszaink. Ha még 
azt is figyelembe vesszük, hogy az angol nyelvben kb. tízszer 
kevesebb különböző szó van, akkor a magyar nyelvű korpusznak 800 
millió -  egymilliárd szavasnak kell lennie. Ebben az esetben lennének 
a gyakoriságok a BNC-hez hasonló pontosságúak.

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk megköszönni az MTA Nyelvtudományi Intézetének és Váradi 

Tamásnak, hogy a Magyar Nemzeti Szövegtár 1999-es változatának 
gyakorisági listáját a rendelkezésünkre bocsátotta.
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