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GABI – GYERMEKNYELVI BESZÉDADATBÁZIS ÉS 
INFORMÁCIÓTÁR 

Bóna Judit – Imre Angéla – Markó Alexandra – 
Váradi Viola – Gósy Mária 

Gyermeknyelvi beszédadatbázisok 
A nyelvészeti és a beszédkutatások egyre inkább igénylik, hogy az ered-

ményeik nagy mintán is igazolhatók legyenek, illetve sok-sok adatközlő ada-
tainak, nyelvi és beszédmintáinak az elemzésével jussanak el az általános kö-
vetkeztetésekig. A beszédben ez különösen fontos, mivel a verbális megnyi-
latkozások nagy változatosságot mutatnak mind a beszélők között, mind a 
beszélőkön belül. Az univerzális jegyeket tehát csak „több beszélő elegendő-
en nagy adatháttere” segítségével lehet megfelelően vizsgálni (Fant et al. 
1991; Vicsi 2010: 261). 

Amíg egyre több felnőtt nyelvi beszédadatbázist hoznak létre (vö. Gósy 
2008), addig a nemzetközi szakirodalomban is csak viszonylag kevés gyer-
mekbeszéd-adatbázis létezik – bár egyre nagyobb az igény a gyermeknyelv 
adatbázisalapú vizsgálatára (Tomasello–Stahl 2004). 

A legismertebb nemzetközi gyermeknyelvi beszédadatbázis a CHILDES – 
Child Language Data Exchange System (vö. MacWhinney–Snow 1990), ame-
lyet különböző anyanyelvet elsajátító gyermekek beszéde alapján hoztak létre, 
és amely lehetőséget nyújt az univerzális jelenségek leírására, a szókincs és a 
grammatikai fejlődés sajátosságainak elemzésére. Az adatbázis szabadon elér-
hető és használható (http://childes.psy.cmu.edu), és lehetőség van újabb felvéte-
lek feltöltésére is. Magyar gyermekektől is tartalmaz anyagot. A CHILDES 
anyagán készült kutatásokból eddig több mint 3000 publikáció készült. 

Több más (főként amerikai és brit) gyermekbeszéd-gyűjtemény létezik; 
például a Kids’ Audio Speech Corpus amerikai óvodás és iskolás gyermekek 
olvasott és spontánbeszéd-szövegeinek gyűjteménye (Eskenazi 1996); míg 
beszédtechnológiai célból, beszédfelismerőkhöz is hoztak létre gyermekbe-
széd-korpuszokat (Shobaki et al. 2000; Kazemzadeh et al. 2005; D’Arcy et 
al. 2004). Többféle beszédszituációban (a narratívák mellett társalgási és me-
semondási helyzetben), egynyelvű és kétnyelvű gyermekekkel is készültek 
felvételek a SALT adatbázisokban (http://www.saltsoft ware.com/salt/databa-
ses/#). Léteznek továbbá orosz adatbázisok (INFANTRU és CHILDRU, 
Lyakso et al. 2010), illetve többnyelvű, akcentusos beszédet rögzítő gyer-
mekbeszéd-adatbázisok is (Children News, vö. Raab et al. 2007). 
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Az első magyar nyelvű gyermekbeszéd-felvételeket a Hegedűs-archívum-
ban találjuk (Menyhárt 2012). Ebben 31 falusi gyermek 125 percnyi hang-
anyaga található, a gyermekek életkora 10–16 év. Beszédtechnológiai alkal-
mazásokhoz készült a SPECO gyermekbeszéd-adatbázis, amely 5–10 éves 
gyermekek által bemondott (ismételt, ill. olvasott) szótagokat, szavakat, 
mondatokat tartalmaz (Csatári et al. 1999). A Magyar óvodás beszélt nyelvi 
korpusz (MONYEK) 4,5–5,5 éves gyermekek beszédprodukcióit tartalmazza 
többféle beszédhelyzetben (Mátyus–Orosz 2014). Metanyelvi és pszicholing-
visztikai vizsgálatokra alkalmas Szabó (2012) korpusza, amelyben 1–4., 7. és 
11. osztályos diákok (budapestiek, vidékiek és határon túliak) félig strukturált 
interjúi találhatók. Ezeken túl számos más célzott hangfelvétel készült külön-
böző kutatási célokra óvodásokkal, kisiskolásokkal, tizenévesekkel (például 
Horváth 2006; Laczkó 2009; Neuberger 2013). Ugyanakkor továbbra is hi-
ányzik egy széles életkori spektrumot átfogó, sok szempontú kutatásra is al-
kalmas, nagy mennyiségű hanganyagot tartalmazó gyermekbeszéd-adatbázis, 
amelyhez a kutatók hozzáférhetnek. Ezt a hiányt kívánja pótolni a követke-
zőkben bemutatásra kerülő GABI. 

A GABI előzménye 
Egy magyar nyelvű, sok beszélővel, széles életkori spektrumot lefedő 

gyermekbeszéd-adatbázis ötlete 2007-ben merült fel az ELTE Fonetikai Tan-
székén, ekkor azonban pályázati támogatás hiányában nem valósultak meg a 
tervezett felvételek. Ugyanakkor a tanszék oktatóinak, doktoranduszainak és 
az alapképzésben részt vevő hallgatóinak is egyre nagyobb figyelme fordult a 
gyermeknyelvi vizsgálatok felé. 2011-ben próbafelvételek készültek egy 
gyermekbeszéd-adatbázis tervének kidolgozásához (Imre 2011); míg végül 
2013-ban gyermeknyelvi kutatócsoport alakult a tanszéken, amelynek egyik 
fő célja a beszédadatbázis létrehozása. 

A GABI fejlesztése 
A GABI (Gyermeknyelvi beszédAdatBázis és Információtár) egy fejlesz-

tés alatt álló, fonetikailag megalapozott, többfunkciós spontánbeszéd-adatbá-
zis, amelynek célja az, hogy a mai köznyelvet beszélő gyermekek beszédét 
rögzítse, továbbá anyagot biztosítson különféle kutatásokhoz. 

Az adatbázis 3–18 éves gyermekek/fiatalok beszédprodukciójának felvéte-
leit rögzíti, a távlati tervek szerint mindegyik életkorban 50-50 főét (a végső 
cél tehát mintegy 900 gyermek beszédfelvétele). Az adatbázisban elsősorban 
egynyelvű gyermekek beszédének rögzítését tervezzük, de próba jelleggel 
már elkészült 10 magyar–német kétnyelvű gyermek hangfelvétele is. 

Az adatbázis óriási jelentőségű, hiszen korábban még nem készült hasonló 
nagyságú, hasonlóan sokféle beszédfeladatot rögzítő beszédadatbázis gyer-
mekekkel. Különösen kevés adatunk van a 9–10 éves kor fölötti gyerme-
kek/fiatalok beszédéről, az adatbázisban velük is készülnek hangfelvételek. 
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Az adatbázis fejlesztése 2013 februárjában kezdődött az ELTE Fonetikai 
Tanszékén; a készítésében a gyermeknyelvi kutatócsoport tagjai vesznek 
részt, akik a tanszéki oktatók mellett kollégák, doktoranduszok, egyetemi 
hallgatók. A felvételi protokoll kialakításában számos, a gyermeknyelvi fel-
vételek készítésében jártas kolléga véleményét meghallgattuk, konzultáltunk 
a BEszélt nyelvi Adatbázis (BEA) fejlesztőivel (Gósy et al. 2012), illetve 
próbafelvételeket készítettünk különböző életkorú gyermekekkel. 

Egy gyermek felvétele mintegy 30-40 percet vesz igénybe. Jelenleg – alig 
egy év alatt, amióta a felvételi protokoll kidolgozását megkezdtük – 80, a 
protokoll szerint rögzített felvétel készült el. 

A felvételi protokoll 
A hanganyagok rögzítése a gyermekek természetes környezetében, az óvo-

da, iskola, esetleg saját otthon egy csendes termében történik. A felvételek el-
készítése előtt ismertetjük a szülőkkel az adatbázis célját, a felvételek mene-
tét, és írásbeli hozzájárulást kérünk tőlük a gyermekük beszédének rögzítésé-
hez. Emellett egy részletes anamnézist is kitöltetünk velük, ebben a gyermek 
születési körülményeire, szociális helyzetére és a beszédfejlődésére, illetve az 
azt befolyásoló tényezőkre kérdezünk rá. Az aláírt hozzájárulás és a kitöltött 
anamnézislap kézhezvétele után kezdjük el a felvételkészítést. 

A felvételeket digitális formában rögzítjük 44,1 kHz‑es mintavételezéssel. 
Tárolás: 16 bit, 86 kbit/s, mono. Bár nem stúdióban készülnek a felvételek, bi-
zonyos fonetikai elemzésekre is alkalmasak. A gyermekek adatait titkosítjuk, és 
a felvételek rögzítése és feldolgozása során is szigorúan betartjuk a törvényi elő-
írásokat. (A munkánk során alkalmazott etikai kódex a http://spontanbeszed.hu/ 
oldalon olvasható.) 

A gyermekek életkorától függően többféle változatban alakítottuk ki a pro-
tokollt. Két fő életkori csoportot alkottunk: 3–9 évesek; 9–18 évesek csoport-
ja. (A 9 éves korosztályban mindkét típusú protokollal készülnek felvételek, 
azaz a 3–9 éves korúaknak készült protokollal és az idősebbeknek összeállí-
tott protokollal is. Így lehetővé válik, hogy ezt az életkori csoportot minde-
gyik feladatban összehasonlíthassuk mind a kicsi gyermekekkel, mind a ka-
maszodó és a középiskolás korosztállyal is.) Mindkét életkori csoport felvéte-
li protokolljának kialakításához a BEA adatbázis protokollja volt az alap. 

Protokoll a 3–9 éves kor közötti gyermekek felvételéhez 
A gyermekekkel a következő beszédanyagot rögzítjük: 
1. 15 különféle modalitású, hosszúságú, fonetikailag változatos mondat 

utánmondása. Például: A gyermekek bukfencezni is megtanulnak testnevelés-
órán. Nemsokára odaérünk, ugye? A gyöngyhalászok hosszú ideig képesek a 
víz alatt maradni. 

2. Spontán narratíva a gyermeket is érdeklő témákról (az óvodáról/iskolá-
ról, a szabadidőről, közeli ünnepekről, eseményekről, utazásokról). Ha a 



 GABI – Gyermeknyelvi beszédadatbázis és információtár 249 

gyermek nem közlékeny, megkérjük, hogy mondja el egy csapatjáték játék-
szabályait stb. 

3. 20 szó és kifejezés definiáltatása. Például: lift, mérleg, szirom, lóvá tesz. 
4. Egy hallott szöveg tartalmának elmesélése. Ehhez a feladathoz a kor-

csoporton belül további életkori csoportokat alakítottunk ki: 3–4 évesek; 5–6 
évesek; 7–9 évesek. Mindegyik csoportnak a saját életkorához mérten válasz-
tottunk visszamondandó szöveget. 

5. Mondatok felolvasása (2. osztályos kortól). A mondatok egy része meg-
egyezik az 1. feladat mondataival, a másik része párbeszédet alkot. Például: 

(1) Nincs kedved velem jönni?  
Miért, hová megyünk?  
Gondoltam, kimehetnénk a játszótérre. 

6. Történetmesélés képsorozat alapján. A protokoll három különböző, 
egyenként hat képből álló mesés történetet tartalmaz. 

Protokoll a 9–18 éves kor közötti gyermekek/fiatalok felvételéhez 
A protokollt a BEA (Beszélt nyelvi adatbázis) alapján állítottuk össze. 
1. 15 különféle modalitású, hosszúságú, fonetikailag változatos mondat 

utánmondása. A mondatok megegyeznek a fiatalabb gyermekeknek összeállí-
tott mondatokkal. 

2. Spontán narratíva rögzítése. 
3. 20 szó és kifejezés definiáltatása. A feladat megegyezik a fiatalabb gyer-

mekeknek szánt definíciós feladattal. 
4. Két hallott szöveg tartalmának elmesélése. A szövegek megegyeznek a 

BEA-ban használt szövegekkel (vö. Gósy et al. 2012). 
5. Szöveg- és mondatfelolvasás. (A szöveg megegyezik a BEA-ban hasz-

nált szöveggel.) 
6. Történetmesélés képsorozat alapján. A képsorozatok megegyeznek a ki-

sebb gyermekeknek szánt képsorozatokkal. 
7. Vita két gyermek között egy, a felvételvezető által megadott témáról. 

Például: Jó-e az ötfokozatú értékelés? Jó-e az iskolai egyenruha? Az autó he-
lyett vissza kellene térni a kerékpárhoz. 

A GABI lejegyzése 
A felvételek lejegyzése megkezdődött. A lejegyzéshez a BEA adatbázis-

ban alkalmazott elveket használjuk (Gyarmathy–Neuberger 2011; Gósy et al. 
2012), a hangfájlok annotálását jelenleg a Transcriber szoftverrel .trs-ben ké-
szítjük el. A későbbiekben tervezzük, hogy ezeket a fájlokat ellenőrzés után 
.TextGrid (Praat) formátumúvá alakítjuk. 

Távlati tervek, kutatások 
A GABI anyagán már most is megkezdődtek a kutatások, több konferen-

cia-előadás hangzott el az adatbázison készült vizsgálatok eredményeiből. 
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Ezek egyelőre a szavak definíciójának sajátosságaira koncentráltak (Imre–
Hertendi 2013; Nagy-Varga 2013). Több szakdolgozat készül jelenleg a 
gyermekek beszédprodukcióinak temporális elemzéséből és a megakadásje-
lenségek vizsgálatából is. 

Az adatbázis fejlesztése folyamatosan zajlik, az aktuális állapota nyomon 
követhető a www.fonetikaitanszek.hu honlapon. 
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