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EGY HIÁNYPÓTLÓ ADATBÁZIS: A TINI BEA 

Gyarmathy Dorottya – Neuberger Tilda 

Bevezetés 
A beszéd kialakulásához szükséges többek között az artikulációs mozgá-

sok állandósulása, a mentális lexikon elemekkel való feltöltése, az anyanyelvi 
fonológiai és grammatikai szabályok, illetve a pragmatikai sajátosságok elsa-
játítása. Ahhoz, hogy egy gyermek képessé váljon jelentéssel bíró, jól formált 
közléseket létrehozni, több területet érintő fejlődésre van szüksége, például a 
fonológia, lexika, morfológia, szintaxis és pragmatika terén (pl. Ninio–Snow 
1996; Vihman 1996). A beszéd megindulásának alapvető feltétele a jó hallás, 
a pontos észlelés és a megfelelő beszédfeldolgozás. A gyermeknyelvi kutatá-
sok többsége a produkciós mechanizmus leírására fektet nagyobb hangsúlyt 
(különösen a gyermekek első éveire vonatkozóan), és kevesebb figyelem irá-
nyul a beszédfeldolgozási működésekre. Ennek feltehetően az a legfőbb oka, 
hogy a produkció jelenségei közvetlenül tanulmányozhatók, míg a percepciós 
működések rejtetten zajlanak, megismerésükhöz célzott kísérletek szüksége-
sek, amelyek kivitelezése a gyermek adatközlőkkel nehézkesebb, olykor gya-
korlatilag megoldhatatlan. Kísérleti helyzetben a kisgyermekek – a felnőttek-
hez képest is nagyobb mértékben – kényelmetlenül, feszélyezetten érezhetik 
magukat, ezért kevésbé kooperatívak a (sokszor számukra ismeretlen) kísér-
letvezető személlyel. 

A gyermekek beszédprodukciós teljesítménye sokféle módszerrel vizsgál-
ható. Megbecsülhető például tesztelés nélkül, hétköznapi mintavételezéssel, 
hiszen egy felnőttel vagy egy másik gyermekkel folytatott párbeszéd sok in-
formációt szolgáltathat kifejezőkészségükről. A szülői napló a gyermeknyelv 
megfigyelésének legegyszerűbb és legrégebbi módszere (Mervis et al. 1992). 
Ehhez hasonlóak az óvodákban használatos mérési és értékelési program-
csomagok, amelyek a gyermekek nyelvi kompetenciáját, verbális képességeit 
és azok fejlődését követik nyomon (pl. Bakonyi 2009). A gyermek anyanyel-
vi szintje célzottan vizsgálható különböző tesztelési eljárásokkal is (vö. Imre 
2007). A tesztek a nyelvelsajátítás több területét érinthetik: a beszédhangok 
artikulációját (pl. Arizona Articulation Proficiency, Fudala 2000), a szókincs 
gazdagságát (pl. LAPP-teszt, Lőrik et al. 1995), vagy a grammatikai fejlett-
séget (pl. Nyelvfejlődési szűrővizsgálat, Pléh et al. 2002) stb. Természetes, 
tipikus kommunikációs szituációban rögzített spontán beszéd alapján az 
anyanyelvi teljesítmény különféle mérésekkel írható le. Gyakran alkalmazott 
mutató a nyelvelsajátítási szint megállapításában a Mean Length of Utterance 
(MLU), vagyis a megnyilatkozások átlagos hosszának mérője, ami megadha-
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tó a morfémák (MLUm) vagy a szavak számával (MLUw) (l. pl. Parker–
Brorson 2005; Mabel et al. 2010); a Developmental Sentence Scoring (DSS) 
eljárással kinyert pontszám (Lee–Canter 1971), illetve magyar adaptációja, a 
közlésegységek fejlődési mutatója (KFM) (Gerebenné Várbíró et al. 1992), 
vagy a Language Assesment, Remediation and Screening Procedure 
(LARSP) által készített profil (Ball et al. 2012), és az elkészült magyar válto-
zat (Bunta et al. 2015). A kutatók számára a természetes mintavétel nem 
mindig egyszerű, hiszen nehéz a gyermek otthonában, ismerős környezetében 
megteremteni a jó minőségű rögzítés feltételeit, illetve szokatlan, eltérő kör-
nyezetben kialakítani egy, a gyermek számára kellemes beszédhelyzetet. 

A rögzített spontán beszéd elemzése lehetőséget adhat a gyermeknyelv vál-
tozatos nyelvi elemeinek tanulmányozására. Vitatott metodológiai kérdés 
azonban, hogy mennyi és milyen minta szükséges a kvantitatív elemzésekhez 
(Tomasello–Stahl 2004). A korpusz méretét, vagyis hogy hány gyermektől 
származzon az adat, illetve milyen hosszú hangminta szükséges a vizsgálat-
hoz, a kutatási kérdéshez igazítva kell kialakítani, annak figyelembevételével, 
hogy milyen a vizsgálandó jelenség gyakorisága a hétköznapi nyelvhaszná-
latban. Az anyaggyűjtés menetének támogatására a kutatók egyre inkább tö-
rekszenek adatbázisok létrehozására. Az 1984-ben megalapított CHILDES 
(Child Language Data Exchange System = Gyermeknyelvi adatcsere rend-
szer, l. MacWhinney–Snow 1985; MacWhinney 2000) a tágabb kutatóközös-
ség számára teszi elérhetővé a különféle anyanyelvű gyermekek anyagát az 
interneten (http://childes.psy.cmu.edu). A böngészhető adatbázisban megtalál-
hatók többek között angol, német, dán, svéd, norvég, francia, olasz, görög és 
magyar gyermekektől származó átírt hanganyagok, illetőleg lehetőség van 
további anyagok feltöltésére is. A CHILDES anyagán készült kutatásokból 
eddig több mint 3000 publikáció készült (lásd http://talkbank.org/info/usage/ 
childesbib.pdf). 

A nemzetközi beszédkutatások számára több, főként angol és amerikai 
gyermeknyelvi beszédkorpusz áll rendelkezésre, amelynek jelentős része be-
szédtechnológiai indíttatású (beszédfelismerők számára készült). A PF STAR 
gyermeknyelvi korpusz (Batliner et al. 2005) egy többnyelvű (brit angol, né-
met, olasz, svéd) adatbázis, amely több mint 60 órányi beszédet tartalmaz, 
anyanyelvi és nem anyanyelvi, olvasott és spontán felvételeket. A 611 gyer-
mek életkora 4 és 14 év között szórt. A LISTEN (Literacy Innovation that 
Speech Technology ENables) Reading Tutor projekt (Banerjee et al. 2003) 
célja, hogy automatikus beszédfelismerő segítségével monitorozzák a gyer-
mekek hangos olvasását, valamint segítsék őket a hibák javításában hangzó 
és grafikus visszacsatolásokkal. Ennek a fejlesztésnek a keretein belül készült 
a KIDS nevű amerikai korpusz (Eskenazi 1996), amely különböző életkorú 
(1–3. osztályos) és olvasási képességű gyermek szövegeit tartalmazza.  

Az OGI Kids’ Speech Corpus (Shobaki et al. 2000) 1100 gyermek irányí-
tott és spontán beszédét tartalmazza. A gyermekeket óvodáskortól 10. osztá-
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lyos korig tesztelték, az anyag izolált szavakat, mondatokat is tartalmaz. 
A TBALL (Technology Based Assessment of Language and Literacy) elne-
vezésű project (Kazemzadeh et al. 2005) 256 olvasni tanuló, angolul beszélő 
gyermekek anyagát tartalmazza. Az adatközlők 5 és 8 év közöttiek, 69%-uk 
spanyol anyanyelvű, 24%-uk angol anyanyelvű, 5%-uk angol-spanyol két-
nyelvű beszélő. A 30 000 felvétel összesen 40 órát tesz ki. Az egy gyermek-
től felvett maximum húsz perces anyagok között megtalálható az olvasás, a 
szín- és a képmegnevezés is. Feljegyezték emellett a gyermekek életkorát, 
évfolyamát, angol nyelvi szintjüket, anyanyelvüket, otthon és barátokkal 
használt nyelvüket és a szülők anyanyelvét is. A hanganyaghoz fonetikai 
transzkripció is készült. 

Magyar nyelvre az utóbbi években indult meg a gyermeknyelvi korpuszok 
építése. Noha 10–16 év közötti falusi gyermekektől származó hangfelvétele-
ket (meséket, elbeszéléseket) már a Hegedűs-archívumban is találunk, ame-
lyek az 1940-es évekből származnak (Menyhárt 2012). A SPECO projekt ke-
retein belül, beszédfeldolgozási alkalmazások számára készült adatbázis 5–10 
éves gyermekek által bemondott (ismételt, illetve olvasott) hangkapcsolato-
kat, szavakat, mondatokat tartalmaz (Csatári et al. 1999). A Magyar Óvodai 
Nyelvi Korpusz (MONYEK) 4,5–5,5 éves, különböző szociokulturális háttér-
rel rendelkező budapesti gyermekek 20–30 perc hosszúságú felvételeit tar-
talmazza (Mátyus–Orosz 2014). Az elkészült interjúkhoz a CHILDES szabá-
lyai szerinti átírás, valamint morfoszintaktikai annotálás is készült. A jelenleg 
fejlesztés alatt álló GABI (Gyermeknyelvi beszédAdatBázis és Információ-
tár) egy széles életkori spektrumot átfogó, sok szempontú kutatásra alkalmas, 
nagy mennyiségű hanganyagot tartalmazó gyermekbeszéd-adatbázis (Bóna et 
al. 2014). Ez az adatbázis 3–18 éves gyermekek/fiatalok 30-40 perces be-
szédfelvételeit rögzíti. A fejlesztők a protokoll kidolgozásához a BEA adat-
bázis (Gósy et al. 2012) protokollját vették alapul. A fejlesztés 2013 február-
jában kezdődött, azóta több mint 200 felvétel készült el a gyermekek termé-
szetes környezetében, az óvoda, iskola, esetleg saját otthon egy csendes 
termében (egy gyermektől átlagosan korcsoporttól függően 25–35 perc). 

Minthogy a különböző nyelvek beszédadatbázisai elsősorban a kisgyerme-
kek, illetve a felnőttek beszédére fókuszálnak, felmerült az igény, hogy a két 
csoport közé eső életkori szakasz is reprezentálva legyen, ezáltal beszédük 
megfelelő módon kutathatóvá váljék. A jelen tanulmány egy fejlesztés alatt ál-
ló, magyar nyelven egyedülálló adatbázis kezdeti munkálatait, tartalmát, fel-
vételi körülményeit és lejegyzési stratégiáit ismerteti. A Tini BEA adatbázis, 
mint ahogy a neve is mutatja, a BEA adatbázis kiegészítő adatbázisa, amely a 
felnőtt BEA és a gyermeknyelvi adatbázisok közötti hiányt hivatott lefedni. 

A Tini BEA elődje: a BEA adatbázis 
A BEA Spontán Beszéd Adatbázis fejlesztése 2007 őszétől folyamatosan 

zajlik a Magyar Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályán. A többfunkciós 
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beszélt nyelvi korpusz létrehozását mindenekelőtt a fonetikai elemzések igé-
nye, illetve a beszédkutatás új feladatai indokolták; ezek ugyanis elképzelhe-
tetlenek lennének egy megfelelő hangminőségben rögzített, finom fonetikai 
elemzésekre is alkalmas adatbázis nélkül. Az alapkutatások támasztotta elvá-
rásoknak köszönhetően a BEA adatbázis (nevének némiképp ellentmondva) 
nem csupán többféle (narratíva, véleménykifejtés, tartalomösszegzés, három-
fős társalgás) spontán beszédet tartalmaz, de megtalálhatóak benne mondat- és 
szövegfelolvasások, illetve mondatismétlések is. A korpusz adatközlői 20 év-
nél idősebb, egynyelvű, budapesti, köznyelvet beszélő felnőttek; különböző 
iskolázottsági fokkal (nyolc általános, középiskola, felsőfokú végzettség) és 
foglalkozással (pl. tanár, színész, lelkész, autószerelő, mérnök, bankár, orvos, 
pókerjátékos stb.). Az adatbázis nagysága napjainkra meghaladta a 350 beszé-
lőt, ami mintegy 300 órányi hanganyagot jelent. A korpusz legfőbb előnyei 
közé tartozik, hogy időt takarít meg a kutatók számára az által, hogy nem ne-
kik kell felkeresni az egyes adatközlőket, és elkészíteni a megfelelő és ugya-
nolyan minőségű felvételeket (ami felvételi helyiség és készülék hiányában 
sokszor lehetetlen vállalkozás lenne), illetve az adatbázis nagyságának kö-
szönhetően a beszélők száma sem korlátozott többé. 

A különböző beszédkorpuszok nem csupán a hangzó anyagot, de általában 
annak átiratát is tartalmazzák, így a BEA nagy mennyiségű hangzó anyagá-
nak lejegyzése a korpusz fejlesztésének megkezdése óta folyamatos. A felvé-
telek átirata a felhasználási területtől függően lehet helyesíráson alapuló le-
jegyzés, fonetikai transzkripció, tartalmazhatja az intonáció és egyéb szupra-
szegmentumok jelölését. A BEA hanganyagainak lejegyzése kezdetben egy 
elsődleges írásos tükröztetés volt. Ezek az elsődleges átiratok a Microsoft Of-
fice Word programjában .doc formátumban, helyesírásban, központozás nél-
kül készültek, a későbbi feldolgozás szempontjából fontosnak ítélt adatok, 
mint például a megakadásjelenségek, illetve a fiziológiai hangadások jelölé-
sével. A helyesíráson alapuló lejegyzés nem jelölte a kiejtés és a helyesírás 
eltéréseit, tehát nem érvényesítette a hasonulási, összeolvadási szabályokat (a 
szabadság szó nem szabaccságként lett lejegyezve). A megakadásjelenségek 
jelölése a vastagon szedett alak volt, és ha nem hangzott el javítás, a helyes 
szóalak []-ben lett megadva, például: kell még tenyér meg kej [kenyér meg 
tej]. A lejegyzésben jelölve voltak a néma és kitöltött szünetek, nyújtások, a 
spontán beszédben gyakran használt, nem szótári alakban előforduló szavak 
(pl. asszem, nem tom), az idegen szavak, rövidítések, betűszók, mozaikszók, 
illetőleg a lejegyző számára értelmezhetetlen szóalakok. Az elsődleges le-
jegyzések a kutatók munkáját megkönnyíteni hivatott durva átiratok voltak. 
A későbbiekben a kutatási igények, illetve az automatikus, gépi beszédfelis-
merésben való felhasználás szükségessé tették a lejegyzési elvek újragondo-
lását, és a szoftveres háttér megváltoztatását. 2010 októberétől a Word do-
kumentumban történő átírást felváltotta a Transcriber szoftverrel történő le-
jegyzés, és ezzel egyidejűleg megkezdődött a már elkészült Wordben lejegy-
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zett anyagok Transcriberbe való átkonvertálása. A Transcriber programban 
elkészült lejegyzések nagy előnye, hogy az írott szöveg és a hanganyag egy-
szerre látható és hallható; a program lehetővé teszi a beszéd szegmentálását, 
címkézését és leírását (Barras et al. 1998). (A BEA transcriberes lejegyzésé-
ről bővebben l. Gyarmathy–Neuberger 2011.) 

Noha az imént röviden bemutatott lejegyzési mód az adatbázis beszédfel-
ismeréshez történő felhasználásához kiválóan megfelel, a kutatásban való 
felhasználhatósága korlátozott. Nem alkalmas ugyanis fonetikai mérésekre, 
elemzésekre. Ahhoz, hogy az adatbázis eredeti céljainak megfelelően minél 
szélesebb körben felhasználhatóvá váljék, kidolgozásra került egy újabb, a 
Praat szoftverrel (Boersma–Weenink 2013) történő lejegyzési rendszer. Ez a 
típusú transzkripció három szinten történik: beszédszakasz, szó- és hangszin-
ten, így minden beszélőhöz 3-3 lejegyzési sáv tartozik az átiratban. A beszéd-
szakasz szintű átirat helyesírásban, központozás nélkül történik, a szószintű 
tartalmazza a kiejtett szavak szótári alakját, a hangszintű pedig a ténylegesen 
elhangzott beszédhangokat. A tipikustól eltérő beszédhang-realizációk (pél-
dául irreguláris zönge vagy hehezetes hangok) speciális karakterrel vannak 
jelölve. A korábbi lejegyzésekhez hasonlóan itt is jelölve vannak a megaka-
dásjelenségek, az átfedő beszéd, a különféle zajok, hümmögés, nevetések stb. 
Ez a fajta átirat lehetőséget ad a fonetika, a pszicholingvisztika és a beszéd-
technológia területén belül olyan szempontok vizsgálatára, mint a beszéd 
szegmentális és szupraszegmentális jellemzői, a megakadásjelenségek, a be-
szédet kísérő nem verbális elemek, bizonyos jelenségek automatikus osztá-
lyozása vagy az átfedő beszéd detektálása. 

A Tini BEA fejlesztésének kezdetei 
Ahogy azt a bevezetőben is említettük, az elmúlt évtizedekben elsősorban 

gyermek- és felnőtt nyelvi korpuszok születtek. A köztes időszakot, a tiné-
dzserek nyelvhasználatát rögzítő adatbázis azonban (magyar nyelven) eddig 
nem létezett. A tizenévesek beszédének vizsgálata, az erre az életkori cso-
portra jellemző finom változásokat feltáró, illetve a tinédzserek beszédét a 
felnőttekétől elkülönítő tényezők megismerésére irányuló kutatások szüksé-
gessé tették egy a BEA adatbázishoz hasonlóan a modern hangrögzítés min-
den kritériumát teljesítő, fonetikai, alkalmazott fonetikai és pszicholingviszti-
kai kutatásokra egyaránt alkalmas adatbázis létrehozását. Az ún. Tini BEA 
adatbázis a BEA Spontán Beszéd Adatbázis kiegészítéseként jött létre, kö-
zépiskolás korú fiatalok spontán beszédét rögzíti. Az adatbázis fejlesztése 
2013 utolsó harmadában indult az MTA Nyelvtudományi Intézetének Foneti-
kai Osztályán. A felvételek készítése során figyelembe vesszük a Nyelvtu-
dományi Intézetben érvényes Humán vizsgálatokon alapuló nyelvészeti kuta-
tások etikai szabályozásában foglaltakat (2007. április 16 – Az „1995. évi 
CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 
lakcímadatok kezeléséről”, valamint az „1992. évi LXII. törvény a személyes 
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adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról” figyelembevéte-
lével. A hivatkozott törvények a Nyelvtudományi Intézet belső honlapján is 
hozzáférhetők). Az adatközlők anonimizálva, kódokkal szerepelnek az adat-
bázisban. A kódok megmutatják a felvétel sorszámát, és az adatközlő nemét, 
de személyük azonosíthatatlan. A korpusz adatközlői 16–18 éves budapesti 
gimnazisták; a későbbiekben azonban tervezzük a más iskolatípusokban tanu-
ló diákokra való kierjesztését. A korpuszban mind a nemek arányát, mind az 
életkorokat igyekszünk kiegyenlíteni. 

A Tini BEA protokollja 
Az adatbázis hangfelvételei meghatározott protokoll szerint készülnek, 

amely csaknem teljes mértékben megegyezik a BEA adatbázis felvételi pro-
tokolljával. Ez a rögzítendő hanganyag részeit, azok tartalmi sajátosságait, il-
letőleg az egyes részekben részt vevő személyek számát tartalmazza. A kü-
lönféle típusú spontán beszéden túl ebben a korpuszban is helyet kaptak a 
mondatismétlések, valamint a mondat- és szövegfelolvasások. A beszélők 
életkori sajátosságait, illetve érdeklődését figyelembe véve egyetlen felvételi 
részen változtattunk: a Tini BEA adatbázisban a társalgás helyett egy ún. 
„zsebszöveg” szituációs játék kapott helyet (a játék részletes leírását lásd az 
5. pontban). Mivel a zsebszövegben nem a felvételvezető és egy diák, hanem 
két diák vesz részt, az adatközlők a BEA adatbázissal ellentétben párosával 
érkeznek a felvételre. További különbség a két adatbázis között, hogy a Tini 
BEA-ban (épp a zsebszövegből fakadóan) az egy beszélgetésben részt vevő 
személyek száma maximálisan két fő. Ennek a szerkezeti átalakításnak kö-
szönhetően két felvételhez tartozik egy zsebszöveg rész. A hat részből álló 
protokoll a következő: mondatismétlés, narratíva, véleménykifejtés, tarta-
lomösszegzés, zsebszöveg, felolvasás. 

1. A mondatismétlés 25 változatos grammatikai szerkezetű, szórendű, és 
koartikulációs szabályokat tartalmazó mondatot foglal magában. A tesztmon-
datok 3-4 szótagú szavakat tartalmaznak, átlagosan 8-12 darabot. 

2. A narratíva során a diákok életükről, iskolájukról, iskolán kívüli tevé-
kenységeikről, hobbijaikról mesélnek; ezek általában összefüggő, monologi-
kus szövegek. 

3. A véleménykifejtés szintén többé-kevésbé monologikus jellegű. A felvé-
telvezető ebben a részben különösen ügyel arra, hogy kifejezetten a kama-
szok érdeklődési körébe tartozó dolgokról kérje ki a véleményüket, az egyes 
témák a diákok mindennapi életét érintik. A témakörök nemenként is külön-
bözhetnek. A lányok esetében például olyan kérdéskörök fordulnak elő, hogy 
jónak tartják-e, ha valaki sminkeli magát az iskolába, náluk a házirend kitér-e 
erre, a tanárok miként viszonyulnak ehhez, ők mit tartanak helyesnek; vagy 
hogyan illik öltözködni az iskolába, ehhez képest ők miket tapasztalnak, van-
nak-e kirívó esetek. Az inkább a fiúkat érintő témák például, hogy mennyire 
befolyásolja az osztálybeli népszerűséget, hogy kinek milyen típusú mobilte-
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lefonja van, mennyire márkás ruhákat hord, számít-e a társak közti megíté-
lésben a szülők anyagi helyzete; vagy mit gondolnak az okostelefon ill. mo-
biltelefon használatáról az iskolában, akár óra közben, szabályozva van-e ez 
náluk, vannak-e erre vonatkozó szankciók.  Vannak mindkét nemet érintő, 
univerzális témák, mint például: mennyire törekszik egészséges dolgokat 
árulni az iskolai büfé, ők mennyire igénylik ezt, kellene-e valamit változtatni; 
vagy fontosnak tartják-e a pár éve bevezetett mindennapi testnevelést, meny-
nyire valósul meg az iskolájukban; továbbá mit gondolnak a külföldön való 
továbbtanulásról. Ebben a részben az előzőhöz képest némiképp már nehe-
zebb a tanuló feladata, hiszen át kell gondolnia, mi a személyes állásfoglalása 
az adott dologgal kapcsolatban, ebből mennyit kíván nyilvánosan felvállalni, 
mi az általános vélekedés, mit illik gondolni az adott témáról, stb. A véle-
mény megfogalmazása azonban nem igényel háttértudást, konkrét ismerete-
ket. A minél hosszabb megnyilatkozást elősegítendő előfordul, hogy az inter-
júkészítő provokatív célzattal közbeszól, egy az adatközlőével ellentétes, 
vagy azzal azonos véleményt (attól függően, hogy melyik készteti a tanulót 
hosszabb megnyilatkozásra) képviselve. 

4. A tartalomösszegzés rész irányított spontán beszédet tartalmaz; az adat-
közlő két szöveget hallgat meg felvételről, amelyeket ezután saját szavaival 
kell elmondania. A két szöveg, egy rövid tudománynépszerűsítő cikk, illetve 
egy történelmi anekdota, megegyezik a BEA esetében használttal. Ez a rész a 
diákok számára talán kevésbé nehéz, mint a felnőtteknek, hiszen az ő min-
dennapi iskolai életükben (pl. nyelvórákon) gyakran találkozhatnak olyan fe-
ladatokkal, amikor egy elhangzott szöveget össze kell foglalniuk.  

5. A zsebszöveg rész egy nagyfokú kreativitást és együttműködést igénylő 
szituációs játék, amelyben két tanuló vesz részt. A felvételvezető csak min-
tegy néma játékvezető van jelen, a szituáció alakulását, megvalósítását nem 
befolyásolja. Ennek a játéknak a lényege, hogy a két adatközlő egy kártya-
pakliból húz 3 kártyát, amin különféle mondatok olvashatóak. Minden kár-
tyán három (A, B, C) mondat szerepel. A felvételvezető előre meghatározza, 
hogy melyik betűjelű mondatot kell felolvasniuk a tanulóknak. A mondatokat 
nem szabad előre megnézniük, hiszen a játék az oda nem illő megnyilatkozá-
sok okozta humoros helyzetekre épül. A felvételvezető előre felvázol egy (a 
kamaszok hétköznapjaiba illeszkedő) szituációt, amit ők elkezdenek előadni 
(pl. egy diák iskolába menet látszólag magában beszél, amikor hirtelen rákö-
szön az osztály legnépszerűbb tanulója). Amikor már a megadott szituáció 
kibontakozott, a felvételvezető jelet ad (rámutatással), és az adott szereplő 
felolvassa a nála lévő kártyán szereplő mondatot. A játék lényege, hogy a já-
tékosoknak ezt a mondatot úgy kell kezelniük, mintha a beszélgetésben tény-
leg felmerült volna. A kártyán álló mondatok a következők lehetnek: Milyen 
így most, hogy átoperáltak? vagy Kössetek az árbochoz, és ne adjatok rumot! 
vagy Azt hiszem, lenyeltem egy denevért. stb. (1. ábra). Összesen több mint 
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százötven mondat kerülhet a játékba, így a szituáció kimenete minden felvé-
tel esetében eltérő. 

 
1. ábra 

A Tini BEA „zsebszöveg” szituációs játékának kellékei 

6. Az utolsó részben az adatközlők feladata felolvasás. Elsőként azt a 25 
tesztmondatot kell felolvasniuk, amit az első részben megismételtek, majd 
egy 234 szóból álló tudománynépszerűsítő szöveget. Ez a rész a tapasztalatok 
szerint a diákoknak szintén kevesebb nehézséget okoz, mint a felnőtteknek, 
hiszen nekik még a napi órai rutinhoz tartozik a hangos olvasás. 

A felvételi körülmények 
A legfontosabb követelmény a Tini BEA adatbázis esetében is a megfelelő 

jel-zaj viszonyú, széles frekvenciatartományú, magas dinamikájú, torzítás-
mentes felvételek elkészítésének biztosítása volt. Így ennek a korpusznak a 
hangfelvételei is az MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztályán talál-
ható zajszigetelt szobájában készülnek. A kritériumainknak megfelelő tech-
nikai hátteret az Audio-technika AT4040 típusú kardioid kondenzátor mikro-
fonok, a Phonic MM102 típusú 2 csatornás phantomtápos analóg keverőpult, 
továbbá a GoldWave hangeditáló szoftverrel, 44,1 kHz-es mintavételezéssel 
közvetlenül a számítógépre történő digitális rögzítés biztosítják. 

Leíró statisztikai adatok 
Adatközlőink egynyelvű, köznyelvet beszélő budapesti középiskolások, 10 

fiú, és 8 lány, átlagéletkoruk 16,44 év (16–17 év). A beszélők két budapesti 
gimnáziumból érkeztek, de a közeljövőben tervezzük az adatbázis további is-
kolatípusból érkező adatközlőkkel való bővítését is. 

A Tini BEA adatbázis jelenleg 18 felvételt tartalmaz, ami 7 óra, 34 perc 30 
másodpercnyi hanganyagot jelent. A legrövidebb felvétel 21 perc és 36 má-
sodperc hosszú, míg a leghosszabb 39 perc 40 másodperc. Egy felvétel átla-
gosan 28 perc 1 másodperc időtartamú. 
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Az egyes felvételrészek különböző időtartamúak (2. ábra). Átlagosan a leg-
hosszabb (5 perc 47 másodperc) a véleménykifejtés rész, amit a zsebszöveg 
követ 5 perc 33 másodperccel; a diákok ebben a két részben bizonyulnak a 
legbeszédesebbnek. Valamivel rövidebb átlagos időtartammal (5 perc 1 má-
sodperc) valósul meg a narratíva; a mondatismétlés (átlag: 3 perc 56 másod-
perc) és a felolvasás (átlag: 4 perc 28 másodperc) időtartamát pedig nagyrészt 
a megismétlendő, illetőleg felolvasandó szövegek hossza határozza meg. 
A legrövidebb rész (3 perc 15 másodperc) átlagosan a tartalomösszegzés, ezen 
belül is a tudománynépszerűsítő szöveg ismertetése (1 perc 21 másodperc), 
ami magyarázható egyrészt a feladat komplexitásával, másrészt azzal, hogy a 
hallott szöveg hossza, illetve az abban elhangzott tartalmi elemek száma eleve 
behatárolja az elmesélés hosszúságát. A tudománynépszerűsítő szöveg hossza 
1 perc 37 másodperc, míg a történelmi anekdota 2 perc 6 másodperc. 
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2. ábra 

Az egyes felvételrészek időtartama (medián és szórás) 

Az egyes beszélők egyéni különbségei az időtartam tekintetében a legjob-
ban a narratíva és a véleménykifejtés részekben mutatkoznak meg. A legke-
vésbé beszédes adatközlőnk narratívája mindössze 1 perc 59 másodpercet, 
véleménykifejtése 3 percet tett ki (érdekességként megemlítjük, hogy az álta-
lános vélekedésnek némiképp ellentmondva ő egy női beszélő). Önmagáról a 
leghosszabban (9 perc 18 másodperc) egy fiú adatközlő mesélt, míg a felvé-
telvezető által elővezetett témáról egy lány ismertette leghosszabban (10 perc 
16 másodperc) a véleményét. 
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A hanganyagok lejegyzése 
Az első felvételek elkészülése után elkezdődött a hanganyagok lejegyzése 

is. Az átiratozás időillesztett, a Praat programban történik. Első lépésként a 
felvételek beszédszakasz szintű annotációjára terjed ki (3. ábra). Ez a lejegy-
zés később tovább bővíthető a BEA harmadik lejegyzési útmutatója szerinti 
szó- és hangszintű címkékkel (lásd korábban). 
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3. ábra 
A Tini BEA beszédszakasz szintű lejegyzése a Praat programban 

A beszédszakasz szintű címkék helyesírásban (fonéma alapon) lejegyezve 
tartalmazzák a szünettől szünetig terjedő szöveges részeket (beszédszakaszo-
kat), valamint a kitöltött szüneteket (az elhangzott hangkapcsolattal jelölve, 
például öm, öö). Ebben az elsődleges lejegyzésben a néma szünetek nem 
kapnak külön jelölést, a jelkimaradások ideje alatt a címke üres marad. Az 
átiratban semmiféle központozást nem alkalmazunk. Ennek fő oka, hogy a 
spontán beszédben a (tag)mondatnyi egységek határainak  bejelölése nem 
lenne egységes, hiszen az a mindenkori lejegyző szubjektív értékítéletén ala-
pul. Az egyes beszélőkhöz tartozó különálló címkesorok lehetővé teszik, 
hogy az egyszerre beszélések, vagyis az átfedő beszédrészek jól kivehetők 
legyenek, illetőleg időtartamuk is meghatározható. A beszédszakaszok cím-
kéjén belül jelölve vannak a megakadásjelenségek (például ismétlések, újra-
indítások, téves kezdések), valamint a nem verbális jelenségek (például neve-
tések, hümmögések). A lejegyző számára érthetetlen vagy egyéb zaj miatt 
használhatatlan beszédrészek a kérdőjel (?) jelölést kapják. A köznyelvben 
használatos, de nem szótári alakjukban előforduló szavakat, kifejezéseket úgy 
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jelezzük le, ahogyan a beszélő ejti (például asszem, nemtom). A számokat 
mindig kiírjuk betűvel, a helyesírásnak ellentmondóan kötőjel nélkül egybe-
írva jegyezzük le (például kétezerháromszáztízben). A kötőjel az egyetlen 
írásjel, amelyet alkalmazunk a lejegyzésben; ez a valamilyen okból töredéke-
sen ejtett szavakat jelöli. Ilyenek például az újraindítások (például hol- hol-
nap) vagy a téves kezdések (például elgya- elpróbáltuk). A megakadások 
esetében mindig a felszíni szerkezetből indulunk ki, ennek jelenségeit jelöli 
ez az átírás. Így például a téves kezdéskor elhangzott fragmentumot a lejegy-
ző nem oldja fel, ez a jelenséget vizsgálni kívánó kutató feladata lesz. Min-
deddig kilenc felvétel beszédszakasz szintű annotációja készült el. 

A Tini BEA tudományos értéke 
A nemzetközi és a magyar beszédadatbázisok többsége felnőtt beszélők 

hanganyagát tartalmazza, és a nyelvészeti és beszédkutatások legnagyobb ré-
sze is erre a korcsoportra fókuszál. Napjainkban az anyanyelv-elsajátítás me-
netének és a gyermeknyelv sajátosságainak nagy mintán történő elemzéséhez 
felmerült az igény a korpuszépítésre is, amelynek során különböző életkorú 
gyermekekkel készültek felvételek. A gyermeknyelv és a felnőttnyelv közötti 
stádium mindeddig kevésbé kutatott időszaknak számított, pedig a tizenéve-
sek nyelvhasználata és beszéde feltételezhetően eltéréseket mutat mindkét 
korcsoporttal szemben. Néhány eddigi magyar kutatás eredményei igazolták, 
hogy jellegzetes különbségeket találhatunk a tinédzserek és a fiatalabb gyer-
mekek, illetve a felnőttek beszédének összehasonlításakor: artikulációs sajá-
tosságokban, a spontán és az olvasott beszéd szegmentális szerkezetében 
(Neuberger 2015), a szupraszegmentális attribútumokban (Laczkó 2009; Val-
lent 2010), a szókincs és a szóhasználat életkori jellegzetességeiben (Laczkó 
2007), a stílusváltozatokban (Stenström 1999), a beszédprodukciós folyama-
tok működésében, a szóelőhívási vagy olvasási nehézségekben (Horváth–
Imre 2009), a megakadásjelenségekben (Laczkó 2013) vagy a konverzációs 
jellemzőkben (Boronkai 2008) stb. A magyar szakirodalomban mindeddig ke-
vés kutatás foglalkozott a tizenévesek beszédével, amelynek egyik oka lehet 
az ilyen korú beszélőkkel rögzített, nagy mennyiségű és rendszerezett anya-
gok hiánya. Ezt a hiányt kívánja pótolni a most készülő Tini BEA adatbázis, 
amely a kutatók számára hozzáférhető és jól használható anyagot biztosít a 
középiskolások beszélt nyelvének több szempontú elemzéséhez. A hanganya-
gokon többek között tanulmányozhatók az anyanyelv-elsajátítás utolsó, eddig 
kevésbé vizsgált szakaszának beszédjellemzői, valamint lehetőség nyílik a fi-
nom életkori változások feltárására. Az ilyen jellegű kutatások pedagógiai 
hasznossága sem elhanyagolható, hiszen a tanulás-tanítás szempontjából fon-
tos, hogy visszajelzést kapjunk a fiatalok produkciós folyamatairól. A Tini 
BEA adatbázis továbbá megfelelő anyagot szolgáltathat különféle beszéd-
technológiai alkalmazásokhoz, például beszédfelismeréshez, beszédszintézis-
hez is. 
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