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MONYEK – MORFOLÓGIAILAG 
EGYÉRTELM ŰSÍTETT ÓVODAI NYELVI KORPUSZ 

Mátyus Kinga – Orosz György 

Bevezetés 
A Magyar Óvodai Nyelvi Korpusz (MONYEK) elsősorban a gyermek-

nyelvi variabilitás vizsgálatára jött létre, 62 4,5–5,5 éves budapesti óvodás 
gyermekkel készített, egyenként 20–30 perces interjúból áll. Az átirat hozzá-
vetőleg 39 000 megnyilatkozásban 140 000 szót tartalmaz. A felvételek 2012 
tavaszán készültek. 

A magyar gyermeknyelv kutatását a kezdetektől esetleírások, naplószerű 
közlések segítik, amelyek lehetővé teszik több nyelvi szint vizsgálatát is (vö. 
pl. Kenyeres 1926; S. Meggyes 1971; Lengyel 1976, 1977; Molnár 1978; 
Gósy 1981). Ezek az írások rendszerint egy gyermek beszédfejlődését köve-
tik nyomon. A nagyobb, több adatközlővel dolgozó gyermeknyelvi gyűjte-
mények jobbára egy-egy adott nyelvi szegmensre fókuszálnak (vö. pl. Len-
gyel (1981) a szórendre, Gósy (1984) a hangtani és szótani fejlődésre, Sebes-
tyénné (2006) a tipikus fejlődésű gyerekek hangképzésére stb.). Az akár vizs-
gálatvezetővel, akár a családtagokkal (anyával) vagy kortársakkal folytatott 
beszélgetéseket rögzítő felvételek száma meglehetősen alacsony. Ezek közül 
nagyságikkal is kiemelkedőek Réger Zita gyűjtései, melyek több szempont-
ból vizsgálják a magyar és cigány gyerekek nyelvfejlődését. Egy longitudiná-
lis, összesen 2 évig tartó kutatásában az anya-gyermek kommunikáció alaku-
lását vizsgálva többszörösen hátrányos helyzetű és iskolázott anyák gyerme-
kükkel való beszédét rögzítette (Réger 1985). Réger Zita felvételeinek digita-
lizálása az MTA Nyelvtudományi Intézetében folyik. A Miki nevű adatköz-
lővel készült felvételek a CHILDES adatbázisban is megtalálhatók 
(http://childes.psy.cmu.edu/browser/index.php?url=Other/Hungarian/Reger/). Egy 
másik nagyszabású projekt, a GABI (Gyermeknyelvi Beszédadatbázis és In-
formációtár, Bóna et al. 2014), melynek távlati célja 900 gyermekkel (3–18 
évesek) készített interjú felvétele (részletesen lásd a jelen kötetben). A be-
szélgetéseket rögzítő felvételek több nyelvi szint vizsgálatára is alkalmasak, 
és egyben nem tipikus nyelvi fejlődésű gyermekek nyelvhasználatának vizs-
gálatához is kiindulópontként szolgálhatnak. 

A MONYEK célja az, hogy elegendő mennyiségű anyagot adjon a 4,5–5,5 
éves gyerekek nyelvhasználatának vizsgálatához, valamint a felnőtt, írott 
nyelvi korpuszokra kidolgozott számítógépes nyelvészeti módszerek adaptá-
lásával új lehetőségeket nyújtson a sok adatot tartalmazó nagyobb gyermek-
nyelvi korpuszok kezelésében, elemzésében. 
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Írásunkban részletesen bemutatjuk a korpusz felépítését, az interjúk mód-
szertanát. Ismertetjük az átirat morfológiai annotálása során használt automa-
tikus módszereket. Bemutatjuk még a bővített morfoszintaktikai címkekész-
letet, mely az annotálás alapját képezte. Részletezzük az automatikus elemzés 
során felhasznált algoritmusokat, továbbá becslést adunk az automatikus 
egyértelműsítő módszer teljesítményére, melyhez a korpusz manuálisan javí-
tott részét használjuk. 

A korpusz felépítése 
Mivel a korpusz elsősorban a gyermeknyelvi variabilitás vizsgálatára ké-

szült, fontos szempont volt különböző szociokulturális háttérrel rendelkező 
gyermekekkel felvételeket készíteni. A Központi Statisztikai Hivatal által ki-
adott Budapest statisztikai évkönyve (Vida 2010) kerületenkénti bontásban 
közli a személyi jövedelemadó adatait. Mivel egyéb, részletesebb szociológi-
ai összehasonlítás nem állt rendelkezésünkre, ezen adatok alapján választot-
tuk ki, mely kerületek óvodáiban készüljenek a felvételek. A legmagasabb az 
egy főre jutó szja a II. és XII. kerületben, míg a legalacsonyabb a XXI. kerü-
letben (Vida 2010: 75). Így a korpuszban a II. és a XII. kerület választott 
óvodái képezik a magasabb szociokulturális hátterű csoportot, míg a XXI. ke-
rületiek az alacsonyabb szociokulturális hátterű csoportot. A fiúkkal és lá-
nyokkal készített felvételek aránya közel azonos. Összesen 62 gyerekkel ké-
szültek interjúk, egyenként 20–30 perc hosszúságúak. Az egyes csoportokhoz 
tartozó interjúk megoszlását mutatja az 1. táblázat. 

1. táblázat: A MONYEK interjúinak megoszlása csoportonként 

 Magasabb szocio-
kulturális háttér 

Alacsonyabb szocio-
kulturális háttér 

Fiúk 16 17 
Lányok 15 14 

Az interjúk megkezdése előtt tesztfelvételeket készítettünk. Kipróbáltuk, 
hogy az egyes feladatok hogyan működnek a választott korcsoportnál. Az 
interjúba már csak azok a feladatok kerültek be, amelyeket sikeresnek 
ítéltünk. A feladatok részben megegyeznek a Pap Mária és Pléh Csaba 
vizsgálatában használtakkal (Pap–Pléh 1972). A cél az volt, hogy egy felnőtt 
vizsgálatvezetővel folytatott beszélgetés során minél több, minél inkább 
összefüggő beszédanyagot gyűjtsünk a gyerekektől. 

A MONYEK korpusz csaknem 39 000 megnyilatkozásban 140 000 szót 
tartalmaz. A vizsgálat jellegéből és az adatközlők életkorából adódóan az 
adatok mintegy felét a vizsgálatvezetői adatok teszik ki, hiszen a kisebb 
gyermekekkel készített felvételek során a vizsgálatvezető szerepe sokkal na-
gyobb, sokkal többet beszél. Összehasonlításul, a teljes Budapesti Szocio-
lingvisztikai Interjú (BUSZI-2) korpuszban a szavak száma 268 537, ebből a 
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terepmunkások 95 146 szót használtak, vagyis a terepmunkások beszéde teszi 
ki a korpusz 35,43%-át (a pontos adatok elérhetők a http://corpus.nytud.hu/bu-
szi/ webhelyen megtalálható keresőprogram segítségével). Szabó (2012: 53) 
korpuszában az általános és középiskolás diákokkal készített beszélgetései-
ben a hetedikes diákoknál 42%, tizenegyedikes diákoknál 31% az interjúve-
zető beszédének aránya – szintén szavakban mérve. 

Az interjúk átírásához a CHILDES (Child Language Data Exchange System) 
CHAT átíró és kódoló formátumát használtuk (http://childes.psy.cmu.edu/ma-
nuals/chat.pdf l. MacWhinney 2000). Ez azzal az előnnyel jár, hogy egy kidol-
gozott, átgondolt átírási rendszert alkalmazhattunk, emellett a program számos 
funkciója megkönnyíti az adatok automatikus vizsgálatát (pl. szavak száma, 
leghosszabb megnyilatkozások, átlagos megnyilatkozáshossz = MLU: Mean 
Length of Utterance stb.), valamint ha a korpusz bekerül a CHILDES adatbázis-
ba, az egységes formátum megkönnyíti a feldolgozhatóságot. Az átirat formai 
szabályai mellett a MONYEK morfológiai annotációja is a CHILDES specifi-
kációját (http://childes.psy.cmu.edu/manuals/clan.pdf) követi. Az átlagos megnyi-
latkozáshossz, vagyis MLU számítása kiemelt szerepet kap, hiszen ez a gyer-
meknyelvi vizsgálatok egyik legfontosabb mérőszáma. 

Az interjúk felépítése 
Minden felvétel előtt írásos beleegyező nyilatkozatot kértünk a szülőktől, 

melyben engedélyezik, hogy gyermekükkel tudományos célból hangfelvétel 
készüljön. Emellett egy kérdőív kitöltését is kértük tőlük, amelyben a gyere-
kek szociokulturális hátteréről, nyelvfejlődésüket befolyásoló történésekről 
kértünk adatokat. A kérdőív elkészítéséhez az országos kompetenciamérés 
tanulói kérdőívét vettük alapul (https://www.kir.hu/okmfit/), különösen azokat a 
kérdéseket, amelyek esetében kimutatható összefüggés állt fenn a nyelvhasz-
nálattal. 

Az interjúk szigorú módszertan szerint készültek. Minden helyszínen a 
csoporttól külön, egy külön helyiségben, ám az óvodán belül, nem hangszige-
telt szobában vettük fel a beszélgetést. Erre azért volt szükség, mert a cso-
portban túlságosan nagy lett volna a háttérzaj, valamint a sok egyéb történés 
elvonta volna a gyermekek figyelmét a feladatokról. A külön helyiségek (pl. 
logopédiai foglalkozások színhelye) néhol ugyan meglehetősen zajosak vol-
tak (pl. a szomszéd szobában zajló foglalkozások miatt), emiatt sok felvétel 
fonetikai vizsgálatra nem alkalmas, de ismerős helyek voltak a gyerekek 
számára, így nem jelentettek külön gátlást. A felvétel megkezdése előtt a 
vizsgálatvezető lehetőség szerint több időt töltött a csoportban, hogy a gyere-
kek egy kicsit megismerjék. 

Minden interjú az adatok (név, életkor) rövid felvételével, illetve a ruhára 
tűzött mikrofonnal való ismerkedéssel (“Most azt játsszuk, hogy te egy 
titkosügynök vagy.”) kezdődött. A feladatok mindig ugyanabban a sorrend-
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ben követik egymást, és egyre kevésbé megkonstruált szövegek alkotását kí-
vánják meg az adatközlőtől. 

Az első feladat egy történet hallás utáni elmesélése képek segítségével. Itt 
a vizsgálatvezető képek alapján elmesél (felolvas) egy történetet (Zsuzsi és az 
állatok), majd a gyermekeknek ezt a történetet kell, szintén a képek alapján 
elmesélniük, elismételniük. A Zsuzsi és az állatok nagyon jó bevezető fela-
datnak bizonyult, mivel egyszerű, így szinte az összes gyermeknek sikerél-
ményt jelentett, és jó felvezetése volt a második, bonyolultabb feladatnak. 

A második feladat Mercer Mayer széles körben ismert és nyelvészeti kuta-
tásokban gyakran használt képtörténetének (Frog, where are you?) elmesélé-
se anélkül, hogy előtte azt a vizsgálatvezető elmondaná. Itt a felnőtt minta hi-
ányában a feladat jóval önállóbb szövegalkotást kíván meg a gyerekektől, 
mint az első feladat. A “békamese” a legtöbb gyerek számára a legérdeke-
sebb, legmotiválóbb részét jelentette az interjúnak. 

Ezután két további, rövidebb, 4-4 képből álló képtörténet elmesélése, va-
lamint kiegészítése (Szerinted miért történt ez így? Mi történt vajon ezután?) 
következett, szintén felnőtt minta nélkül. Ezek a képtörténetek szintén átve-
zetésként szolgáltak a következő feladathoz, a játékszabályok elmeséléséhez. 

Minden gyermeket megkértünk arra, hogy egy játék szabályait mesélje el 
úgy, hogy azt a vizsgálatvezető meg tudja tanulni. Itt már csak maga a játék 
szerepelt vezérfonalként. 

A feladatok között, ahogy lehetőség adódott, sor került a gyerekek által (az 
interjú során vagy azon kívül) felvetett témák megbeszélésére is. Ezekben a 
témákban (pl. tűzoltóállomás látogatása, születésnapi zsúr szervezése, új há-
ziállat, kedvenc sport) a gyerekek motiváltak voltak, szívesen meséltek. 

Az interjúk részét képezte még egy külön modulként a „szép beszédről” 
való beszélgetés, mely a nyelvi ideológiák kialakulásának, fejlődésének vizs-
gálatát segíti (Szabó–Mátyus 2013). 

Az elkészült interjúkat a CHILDES szabályai szerint átírtuk, majd az átira-
tokat a hanganyaggal összevetettük. 

A morfológiai annotáció 
Az átiratok elkészítését követően a korpusz morfoszintaktikai annotálását 

végeztük el. Az alábbiakban először ismertetjük a munkánk során felhasznált 
eszközöket, majd részletezzük az elkészült sémát, ezt követően pedig össze-
foglaljuk a korpusz feldolgozásának lépéseit. 

Felhasznált erőforrások 
Írott szövegek elemzése során a morfológiai egyértelműsítés olyan alapve-

tő nyelvtechnológiai feladat, mely magában foglalja a mondatokban szereplő 
egyes szavak morfoszintaktikai címkéinek és lemmáinak megállapítását. En-
nek eredményére további feldolgozóeszközök épülnek, így az egyértelműsítő 
rendszer megbízható működése és magas pontossága alapvető fontosságú. 
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Ezen nyelvtechnológiai szoftverek a cél érdekében legtöbbször szabályalapú 
vagy gépi tanuláson alapuló algoritmusokat használnak. 

Magyarra csak néhány olyan szabadon elérhető alkalmazás létezik, mely 
képes teljes morfológiai egyértelműsítésre. Egy ilyen a magyarlanc (Zsibrita 
et al. 2013), mely mondatok teljes szintaktikai elemzését végzi gépi tanulásos 
algoritmusokkal. Ezzel szemben a PurePos (Orosz–Novák 2013) csak morfo-
lógiailag egyértelműsíti a mondatok tokenjeit. Bár mindkét szoftver szabadon 
használható, az utóbbi nyílt forráskódú, így működése nagymértékben testre 
szabható. 

Az egyértelműsítés feladatához a felügyelt gépi tanulást használó algorit-
musok ún. manuálisan egyértelműsített tanítóanyagot használnak. Jelenleg az 
egyetlen ilyen szabadon elérhető magyar nyelvű erőforrás a Szeged Korpusz 
(Csendes et al. 2004), mely mintegy 1 200 000 tokent tartalmaz. 

Számtalanszor megmutatták (pl. Orosz – Novák 2013), hogy gazdag mor-
fológiával rendelkező nyelvek esetén egy morfológiai elemző integrált hasz-
nálata nagymértékben képes javítani az egyértelműsítő folyamat eredményes-
ségén. Figyelembe véve a fenti megfontolásokat, munkánkhoz a HuMor 
(Novák 2003) morfológiai elemző kimenetét a PurePos egyértelműsítővel 
kombináltan használjuk. Az utóbbi tanításához a Szeged Korpusz egy auto-
matikusan konvertált változatát alkalmaztuk. 

A morfológiai annotáció menete és a létrehozott séma 
Az átirat annotációjának elkészítéséhez a CHILDES útmutatásait követtük. 

Ennek megfelelően a megnyilatkozások minden egyes tokenjéhez rendeltünk 
morfológiai elemzést, kivéve az újrakezdést, fragmentumot és kivehetetlen 
szöveget jelző szimbólumokhoz. Az útmutatásoktól eltérően az ismétlések 
minden elemét annotáltuk, mégpedig úgy, hogy azok összetevői egyenként 
elemzésre kerültek. A helyes MLU-értékekhez az ismétléseket a továbbiak-
ban egy tokenként kezeljük. 

A CHAT útmutató számos ajánlást tartalmaz a morfológiai elemzések rep-
rezentációjával kapcsolatban. Ebben többek között bemutatásra kerül egy 
formalizmus a szótövek, toldalékok és a szófaji kategóriák együttes tárolásá-
hoz, mely az átirat készítéséhez használt alkalmazásban elérhető ún. MOR 
parancs kimenetéhez illeszkedik. Ez a modul képes elemezni többek között 
olyan nyelvek szavait, mint az angol, francia, német stb., de pl. magyar nyelv 
esetén már nem alkalmazható. Feladatunk egy olyan annotált korpusz készí-
tése, amely grammatikailag könnyen összehasonlítható írott szövegekkel is, 
ezért a fenti ajánlásoktól részben eltérve szótő és morfoszintaktikai címke pá-
rosaként reprezentálva rögzítjük a morfológiai annotációt. Ehhez a sémához a 
HuMor elemző kódkészletét és lemmatizálási algoritmusát vettük alapul. 

Az átiratok elemzéséhez felhasznált, írott szövegeken alapuló automatikus 
algoritmusok nem bizonyultak megfelelő teljesítményűnek, így azokat több 
ponton módosítottuk. Első lépésként a HuMor beállításait és lexikonját kellett 
adaptálni. Mivel célunk egy olyan korpusz létrehozása volt, mely lehetővé te-
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szi a gyermeknyelv morfológiai és szintaktikai jellemzőinek vizsgálatát, 
szükségesnek találtuk a címkekészlet módosítását. Gyakori jelenség a gyer-
meknyelvben a kicsinyítő képzők fokozott jelenléte (pl. anyuka, brekus), me-
lyek az írott szövegekben csak elvétve fordulnak elő. A további feldolgozó 
algoritmusok támogatásának céljából ezt a jelenséget külön jelöltük: a szavak 
szótöve a nem kicsinyített alak lett, míg az összetett címkében megjelent a 
képzőt szimbolizáló jelölés. A beszélt nyelvre jellemző a kitöltött szünetek 
használata (pl. ööö, mmm), amelyek címkézésére egy új kategóriát használ-
tunk, amelyet hozzáadtunk a HuMor lehetséges elemzéseihez. A Szeged 
Korpusz elemzéseitől eltérően annotáltuk még a hú, húha, hűha stb. szavakat. 
Bár az elemző csak indulatszó szófaji kategóriát javasolt ezekre a tokenekre, 
de használatukat tekintve úgy találtuk, hogy közelebb állnak a mondatszavak 
csoportjához, ezért az írott nyelvi sémától itt is eltértünk. A létrehozott kor-
pusz újdonsága még, hogy a hangutánzó szavak csoportját használatuknak 
megfelelően indulatszóként, illetve ragozott alakjaikat igeként elemeztük. 

A beszélt nyelvben gyakoriak még az olyan szavak, melyek a beszélgetés 
folyamatosságát segítik elő, így önmagukban egy-egy megnyilatkozást alkot-
nak. Ilyenek például a jó, rendben, ok, igazán, valóban stb. szavak, melyeket 
a korpuszban mondatszó jelölést kaptak. Az annotálási folyamat automatikus 
módszerekkel való segítéséhez ezek az elemzések is bekerültek a HuMor le-
xikonjába. Mivel a beszélt nyelvben lexikalizálódott kifejezések, úgy mint a 
légyszi, légyszíves, a magyar helyesírástól eltérően egy tokenként kerültek át-
írásra, így ezek morfológiai címkéjét is meg kellett határozni. A szavak funk-
cióját vizsgálva úgy döntöttünk, hogy igei elemzést kapnak. 

A bemutatott annotációs séma iteratív eljárás eredménye (1. ábra), mely 
automatikus eszközökön kívül emberi munkát is igényelt. Az alábbi lépése-
ken keresztül egyszerre fejlődött az elemzőlánc és a létrehozott séma: 

1. A folyamat első lépéseként a rendelkezésre álló adatok alapján létrejött, 
illetve módosult az annotálási útmutató és ezzel együtt a korpusz elemzésé-
hez használt séma is. 

2. A megfogalmazott iránymutatásoknak megfelelően változott a HuMor 
lexikonja, továbbá szabályalapú komponenssekkel bővült az elemzési lánc. 

3. A morfológiai elemző futtatását követően a doménspecifikus szabályok 
alkalmazásával szűrtük a lehetséges címkék és szótövek halmazát, amelyek-
ből a PurePos egyértelműsítő választotta ki a helyesnek vélt elemzéseket. 

4. Ezek után a manuális javítás következett, mely során a kérdéses eseteket 
az annotátorok megvitatták, és szükség szerint visszatértek az 1. vagy 2. lé-
péshez. 

5. Végül automatikus eszközök segítségével a korpusz szavaihoz rögzítet-
tük az elemzéseket. 

Ez idáig 478 megnyilatkozást ellenőriztünk manuálisan, ennek eredmé-
nyeképpen készült el a bemutatott annotálási séma és az ahhoz tartozó útmu-
tató első verziója. Munkánk eredménye még, hogy a kezdeti alacsony pontos-
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ságú feldolgozó algoritmusokat oly mértékben adaptáltuk, hogy ezek láncola-
ta jelenleg mintegy 96%-os szószintű pontossággal képes egyértelműsített 
elemzések készítésére. 

 
1. ábra 

A korpuszhoz készült morfológiai annotáció létrehozásának lépései 
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További lépések 
Célunk volt többek között olyan automatikus eljárások fejlesztése, melyek 

hatékonyan tudnak támogatni nyelvészeti kutatásokat, melyek a korpusz 
morfoszintaktikai viszonyaira irányulnak. Ennek érdekében szükséges a ma-
nuális annotálás folytatása, hogy az így létrejött etalont felhasználva az elem-
zőlánc pontosságát javítani lehessen. Távlati terveink közt szerepel még, 
hogy az átiratok egyes szekcióihoz (feladatokhoz) beszélőnként közreadjuk 
az automatikusan becsült, morfémában mért átlagos megnyilatkozáshossz-
értékeket (MLU) is. Ehhez első lépésként szeretnénk létrehozni egy automa-
tikus megfeleltető eljárást, amely a korpusz annotációit egyértelműen leképe-
zi a morfológiai elemző teljes elemzéseire. Erre épülve már megvalósítható 
az az algoritmus, mely a morfémák szintjén létrejött elemzésekre építve be-
csül minimum és maximum MLU-értékeket. 
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