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Kivonat Hogyan lehet megállapítani az igei keretek alanyi pozíciójának
él® vagy élettelen voltát? A kidolgozott módszer az igei személyragok
eloszlását, valamint az él®re és élettelenre utaló vonatkozó névmások
arányát veszi tekintetbe. Az élettelen alanyú keretek 70%-át megtalálja,
miközben szinte sosem határoz meg él® alanyú keretet élettelenként. A
nyerhet® igelistát egy magyar-angol fordítórendszer lexikai er®forrásába
építve arra használjuk, hogy a pro-drop magyar mondatok fordításakor
a �semmib®l� megfelel® testes névmást generáljunk az angol oldalon.
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1. Bevezetés

Hogyan fordítanánk angolra az alábbi két magyar mondatot?

1. Alszik.
2. Elromlott.

Valószín¶leg legtöbben a következ® angol megfelel®ket tartanák természetes-
nek, legalábbis abból a szempontból, hogy automatikusan az ige szemantikájának
megfelel® él®re illetve élettelenre utaló névmást használnák:

1. He/she is sleeping.
2. It has gone wrong.

Általánosan fogalmazva arról a kérdésr®l van tehát szó, hogy a gépi fordítás
során mit tehetünk olyan esetekben mikor a forrásnyelv nem speci�kál bizonyos
tulajdonságokat, jegyeket, a célnyelv viszont ugyanazon a ponton elvárja a tulaj-
donság egy konkrétan megadott értékét. Az egyik lehet®ség, hogy dinamikusan
megkíséreljük kitalálni a szövegkörnyezetb®l az elvárt értéket, a most bemu-
tatandó másik lehet®ség pedig az, hogy a lexikonba bekódolt alapértelmezett
értékeket használunk. Egyértelm¶ esetekben ez a módszer hibátlan megoldást
ad futásidej¶ számítási igény nélkül. A javasolt eljárás tehát leegyszer¶sítve az
lesz, hogy nagyméret¶ korpuszban mért gyakoriságok alapján megbecsüljük a
jegy alapértelmezett értékét, rögzítjük a lexikonban, és ezt az értéket használjuk
akkor, ha nincs információnk a jegy aktuális értékér®l, esetünkben az alany él®
vagy élettelen voltáról.
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2. Az él®ségi skála jelent®sége

Az él®ségi (vö: animacy) skála (vagy él®/élettelen skála) a nyelvi prominencia-
viszonyokat meghatározó egyik tényez®, sok esetben valamely elem él® illetve
élettelen volta szerint választunk két nyelvi forma között [1]. A megértés szem-
pontjából központi szerepe van, lehet®vé teszi, hogy a dialógusban követni tud-
juk, hogy éppen melyik szerepl®r®l van szó [2]. Univerzálisan kimondható, hogy
az egyes szerepl®k él®ségi skálán elfoglalt helye arányos az aktuális esemény be-
folyásolására való képességükkel [3].

Az él®ségi skála a természetesnyelv-feldolgozásban kisebb �gyelmet kapott,
az alapkérdéssel � f®nevek él® illetve élettelen voltának megállapításával � foglal-
kozó tanulmányok csak az utóbbi id®ben jelentek meg [4,5]. Éppen a gépi fordítás
generálás fázisa az a terület, ahol az él®ség fontossága nyilvánvaló [1]. A szeman-
tikai szelekció az igék természetes tulajdonsága, ennek egy esete, hogy bizonyos
igék él® ill. élettelen szerepl®t várnak el az alanyi pozícióban. A fent felvetett
kérdésnek, hogy ti. adott konstrukció adott pozícióját betölt® szóosztályról ál-
lapítsuk meg az él®ségi értékét, a számítógépes kezelésével nem találkoztam az
irodalomban.

Az univerzális ember > állat > élettelen skálán a különböz® nyelvek kü-
lönböz® pontokon húznak határvonalakat [3]. A magyar és az angol is az ember
kategóriát választja el az összes többit®l, ennek megfelel®en, amikor a továbbiak-
ban él® és élettelen kategóriákról lesz szó, akkor az állatokat nyelvi szempontunk
alapján (vö: ami -vel és it-tel hivatkozunk rájuk) az élettelenek közé soroljuk.

3. A konkrét kérdés

Az angollal ellentétben a magyar pro-drop nyelv, a személyes névmást semleges
mondatban nem tesszük ki. Egyes szám harmadik személyben mindkét nyelv el-
különíti az él®re ill. az élettelenre utaló névmást. Probléma akkor merül fel, mikor
az egyes szám harmadik személy¶ magyar mondatban nincs kitéve a névmás, az
angol oldalon pedig el kell döntenünk, hogy a �semmib®l� él® vagy élettelen testes
névmást generáljunk.

Általános megállapítás, hogy az alany hajlamos él® és ágens lenni [3,5]. En-
nek tudatában megtehetjük, hogy minden esetben he/she-t generálunk (a ne-
mek közötti különbségtétellel jelen dolgozatban nem foglalkozunk). Kiértékelés-
kor ezt a primitív � azonban meglehet®sen jó eredményeket adó � módszert
fogjuk baseline-nak tekinteni. Felmerült egy másik baseline módszer lehet®sége
is, miszerint a tárgyas igék alanya alapértelmezésben él®, a tárgyatlanoké pedig
élettelen. Ezt elvetettük, mert a fenti egyszer¶bb �mindig él®� baseline rendsze-
resen jobb eredményt adott.

A fordítórendszer alapértelmezés szerint valóban he/she-t generál, így a ki-
dolgozandó módszer felé az az elvárás, hogy lehet®leg soha ne tévedjen abban az
irányban, hogy él® helyett élettelent javasol.
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4. Módszerek, kiértékelés

4.1. Nyersanyag

A vizsgálatokhoz a Magyar Nemzeti Szövegtár egyvonzatkeretes egységekre bon-
tott változatát [6] használtam. Ezek az egységek egy igét, és a mellette álló
b®vítményeket tartalmazzák. Így lehet®ség van arra, hogy ne csak puszta igék-
kel, hanem igei keretekkel is dolgozzunk (pl. tudomásul vesz vmit, kiderül vmir®l
vmi, rendben van vmi), az igék különféle kereteit külön kezeljük. Hiányosság,
hogy amikor adott keret megjelenéseit kérdezzük le a korpuszból, akkor csak
azt lehet megadni, hogy mely b®vítmények szerepeljenek az ige mellett, azt nem
lehet meghatározni, hogy mi ne szerepeljen. Következésképpen a megy igére vo-
natkozó lekérdezés az ige b®vítményeit különféle variációkban tartalmazni fogja,
ezért jóval zajosabb lesz, mint a nyilvánosságra hoz vmit keretre vonatkozó.

Az MNSZ gyakoribb igei kereteib®l válogattam a mintáimat: konkrétan azok
közül a keretek közül, amik 925-nél többször fordulnak el® a Szövegtárban. Mind-
végig type alapon dolgoztam, azaz egy igei keretet tekintettem egy egységnek,
szemben azzal a felfogással, mikor egy adott el®fordulás, mondat a vizsgálati
egység.

4.2. El®zetes: a 3sz% módszer

Komlósy megállapítja, hogy bizonyos igék csak egyes szám 3. személyben hasz-
nálatosak, és ezeknek az igéknek �az alanyi vonzata nem jelölhet személyt� [7,
335.o.]. Az 1. és 2. személy tehát él® alanyra utal, s®t valójában mindig él®
alanyt jelent, míg a 3. személy jelenthet él®t és élettelent is. (Ennek megfelel®en
nem véletlen, hogy sok nyelv csak a 3. személy¶ névmásokban különíti el az
él®t és élettelent [3].) Ezen a meg�gyelésen alapul a harmadik-személy% (3sz%)
módszer, mely szerint ha az ige túlnyomó többségében 3. személyben fordul el®,
akkor alanya élettelen, különben él®.

1. táblázat. Néhány jellemz®en él® ill. élettelen alanyú ige 3sz% -értéke

ige él®ség 3sz% -érték

néz él® 65,4%
alszik él® 64,0%

megtörténik élettelen 99,9%
tartalmaz élettelen 99,9%

Néhány jellemz®en él® ill. élettelen alanyú ige manuális vizsgálata (1. táblá-
zat) után az alábbi szabályt állítottam fel:

3sz% -módszer: 3. személy aránya > 90% ⇒ élettelen az alany
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Ezt a kiinduló módszert egy 68 véletlenszer¶en kiválasztott igei keretb®l álló
kis korpuszon teszteltem, a kereteket el®z®leg annotáltam az alany él®sége sze-
rint. Az eredményeket a 2. táblázat tartalmazza. A baseline nagyon magas:
pusztán azáltal, hogy minden alanyt él®nek veszünk, az igék négyötödét he-
lyes kategóriába soroljuk. A 3sz% módszer ezt kis mértékben meghaladja, de a
teljesítménye nem kielégít®.

2. táblázat. A 3sz% módszer kiértékelése (n = 68). Mértékek: A � megfelel®ség
(vö: accuracy), azaz hogy milyen arányban döntött helyesen a módszer; valamint:
PI � élettelen pontossága, RI � élettelen fedése, PA � él® pontossága, RA � él®
fedése.

A PI RI PA RA

3sz% 84% 57% 86% 96% 83%
baseline 79%

A módszer f®leg a kellemetlenebb irányba hibázott, azaz él® helyett élette-
lennek határozott meg bizonyos alanyokat. A hibák elemzésekor körvonalazódott
egy olyan igecsoport, ahol annak ellenére, hogy ezek az igék lényegében kizárólag
egyes szám harmadik személyben fordulnak el®, az alany egyértelm¶en él® (pl.
nyilatkozik, vélekedik, aláír, tárgyal vmir®l). Komlósy fenti állítása tehát ezen
az empirikus alapon cáfolhatónak t¶nik, a módszert pedig valamilyen módon
�nomítani szükséges.

4.3. A k3sz% módszer

Mint említettük, az 1. és 2. személy¶ ragozás egyértelm¶en él® alanyt jelez, a
továbbiakban a harmadik személy¶ mondatokkal foglalkozunk, itt kell megbe-
csülnünk az él® és élettelen alanyok arányát. Az alapötlet a következ®: vannak
olyan szópáraink, melyek funkciójukban azonosak, kizárólag abban különböznek,
hogy az él®/élettelen jegy beléjük van kódolva: ilyen a speciális aki/ami vonat-
kozó névmás pár. Adott helyen pontosan vagy az egyik vagy a másik szerepel,
és hogy melyik, az csakis a referált entitás él®ségét®l függ.

Ha egy pozíción nagy többségben van az aki névmás, akkor valószín¶síthet-
jük, hogy él® jegy¶ pozícióról van szó, másként fogalmazva az aki/ami arány
értékes információval szolgálhat a pozíció él®/élettelen arányáról, annak közelí-
téseként fogható fel. Megjegyzend®, hogy ezen a ponton hallgatólagosan feltéte-
leztük, hogy él® és élettelen dolgokra ugyanolyan arányban szoktunk vonatkozó
névmással hivatkozni. A magyar nyelv sajátosságának megfelel®en az ami -hoz
hozzá kell vennünk az amely-t és a mely-t, erre a háromelem¶ halmazra fogok
egyszer¶en ami -ként hivatkozni, ez fog szemben állni az aki -vel.

A korrigált harmadik-személy% (k3sz%) módszerben tehát az élettelen ala-
nyok arányának becslését úgy �nomítjuk, hogy a 3. személy¶ alanyok közül csak
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az ami összes alany pozícióban el®forduló vonatkozó névmáshoz viszonyított ará-
nyának megfelel® számút tekintünk élettelennek, azaz az alábbi mértéket fogjuk
alkalmazni:

3. személy aránya · ami% = 3. személy aránya · ami
ami+aki

1. ábra. A k3sz% értékek eloszlása a tanulókorpuszon. Minden pont egy igét
jelöl. A fels® sorban az él®, az alsó sorban az élettelen alanyú igék helyezkednek
el. A középs® sor azokat az igéket ábrázolja, melyek él® és élettelen alannyal is
el®fordulnak.

A már említett 68 igei keretet tartalmazó korpuszt tanulókorpuszként hasz-
náltam fel, és ábrázoltam, hogy milyen a k3sz% értékek eloszlása az egyes kate-
góriákban (1. ábra). Az ábrán egyértelm¶en elkülönülnek az igék az alany él®sége
szerint: az él® alanyú igék lényegében 65% alatt, az élettelen alanyú igék lénye-
gében 90% fölött helyezkednek el, a két érték között egy szinte üres sáv van,
ahol csak néhány ige található. A 65 és 90%-ot döntési szabályként alkalmazva 5
ige esetén hibáznánk: a kitesz vmit, a felt¶nik, a kimarad vmib®l a repül illet®leg
a megváltoztat vmit esetében is valójában olyan igei keretekr®l van szó, melyek
természetes módon elképzelhet®k él® és élettelen alannyal is. Ennek kapcsán fel-
merül az annotált korpusz megfelel®ségének kérdése.

Ennek a �kézi� tanulási szakasznak a feladata az, hogy a k3sz% értékekhez
döntési szabályt rendeljünk. Mivel semmiképp nem szeretnénk, hogy él® alanyt
élettelenként osztályozzunk, a küszöbértéket magas értéken: 90%-ban állapítot-
tuk meg. A 82% körül lév® élettelen alanyú igei keret outliernek tekinthet®, a
küszöbérték leszállítása 80%-ra valószín¶leg túltanuláshoz vezetne. A végs® sza-
bály tehát a következ®:

k3sz% -módszer: 3. személy aránya · ami% > 90%⇒ élettelen az alany

A tanulókorpuszon a módszer a 3. táblázatbeli eredményt adja. A módszer
jelent®sen túllépi a baseline-t, a kívántnak megfelel®en csak abban az irányban
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téved, hogy élettelent néha él®nek mond (azaz a PI és RA értékeket 100%-on
tartja), emellett az élettelen alanyok nagy részét (71%-át) felismeri. Az el®z® rész
végén említett, lényegében kizárólag egyes szám harmadik személyben el®forduló,
mégis él® alanyú igéket a módszer helyesen osztályozza.

3. táblázat. A k3sz% módszer kiértékelése a tanulókorpuszon (n = 68). (Mérté-
keket ld: 2. táblázat)

A PI RI PA RA

k3sz% 94% 100% 71% 93% 100%
baseline 79%

4.4. A k3sz% módszer kiértékelése

Az éles teszteléshez egy nagyobb és megbízhatóbb korpuszt készítettem. Két
független annotátor osztályozta a 383 véletlenszer¶en kiválasztott igei keretet, a
tanulókorpuszhoz hasonlóan három lehet®ségb®l választhattak: az alany él®, az
alany élettelen, az adott keret él® és élettelen alannyal egyaránt megfelel®. A 4.
táblázat mutatja a különféle annotációk gyakoriságát.

4. táblázat. A tesztel®korpusz annotációinak gyakorisága. Az annotátorok egyet-
értése 296/383 = 77% volt.

db annotáció

246 egyértelm¶en él®
59 él® ↔ mindkett®
18 egyértelm¶en mindkett®
22 élettelen ↔ mindkett®
32 egyértelm¶en élettelen
6 él® ↔ élettelen (azaz ellentmondás)

Az egyértelm¶en él®nek vagy élettelennek megjelölt kereteken lefuttatott
tesztelés eredménye a 5. táblázatban látható. Az eredmény hasonló a tanulókor-
puszon nyújtott teljesítményhez (vö: 3. táblázat), a baseline itt még magasabb.
Egy esetben történt olyan hiba, hogy él® alany helyett élettelen jött ki: a tárgy
nélküli jelent ige volt ez, a hibát egyértelm¶en az okozta, hogy a korpuszlekérde-
zésben az ige élettelen dominanciájú tárgyas formái elfedték a ritkább tárgyatlan
változatot (ld: 4.1 rész).

A meg nem talált 12 élettelen alanyú keret a következ®: sért vkit, min®sül
vminek, m¶ködik vmiben, rendben van vmi, emelkedik, készül vmiben, jut vkinek,
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5. táblázat. A k3sz% módszer kiértékelése (n = 278). (Mértékeket ld: 2. táblázat)

A PI RI PA RA

k3sz% 95% 95% 63% 95% 100%
baseline 88%

jelentkezik vmiben, lesz vmikor, kiderül vkir®l, elpusztul, sejtet vmit. Az els® 7
k3sz% értéke 80% fölötti, a m¶ködik vmiben keretet valószín¶leg a közre m¶ködik
vmiben él® alanyú keret fedte el. Az másik 5 keret pedig lehet, hogy ténylegesen
él® alanyú (pl lesz vki vmikor vhol, elpusztul).

A megtalált 20 élettelen alanyú keret a következ®: vezet vmihez, kezd®dik,
kell vmihez, történik vkivel, következik vmib®l, csökken, múlik vmin, megvalósul,
létre jön vmi, véget ér vmi, épül vmire, kezd®dik vmivel, szolgál vmire, irányul
vmire, zajlik, keletkezik, kialakul vmiben, növekedik, fennmarad, zajlik vmiben.
Ezek valóban kizárólag élettelen alannyal állhatnak.

Gyakorlati célunk az egyértelm¶en élettelen alannyal járó keretek kiválasz-
tása volt. A magyar-angol fordítórendszerben arra a számos igére is kénytelenek
vagyunk meghagyni az alapértelmezett él® értéket, amelyek rendesen él® és élet-
telen alannyal is el®fordulnak (pl. kimarad vmib®l, felt¶nik, repül,megváltoztat-t).
Ilyen értelemben kettéosztva az igéket az egyik oldalra kerülnek az az egyértel-
m¶en élettelen alannyal járók, a másik oldalra pedig az összes többi. Ezzel a
felosztással a teljes tesztel®korpuszon a következ® eredményt kaptam (6. táblá-
zat).

6. táblázat. A k3sz% módszer kiértékelése (n = 383). (Mértékeket ld: 2. táblázat)

A PI RI PA RA

k3sz% 95% 77% 63% 97% 98%
baseline 92%

A baseline széls®ségesen magas értéke abból adódik, hogy szinte minden igét
él® alanyúnak vettünk (kivéve egyedül azt a 32 darabot, amit mind a két anno-
tátor élettelen alanyúnak jelölt). Rosszabbnak t¶n® értékeket kaptunk, de mind-
össze arról van szó, hogy 5 esetben �él® helyett� élettelen alanyt jósolt az osz-
tályozó. A következ® igékr®l van szó: befolyásol vmit, el®ír vmit, sugall vmit,
tilt vmit, er®södik. Látható, hogy mindegyik természetszer¶en járhat élettelen
alannyal, ha éppen nem ez a gyakoribb használatuk.
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5. Összefoglalás, továbbfejlesztési lehet®ségek, alkalmazás

Az ismertetett k3sz% módszer alkalmas az élettelen alanyú igei keretek nagy
részének kiválasztására, miközben lényegében sosem téved abban az értelemben,
hogy él® alanyú igét élettelennek határozna meg.

A módszer kiegészíthet® egyéb jegyek vizsgálatával: él® alanyra utal például
a felszólítómód használata. Szükséges azonban elválasztani az azonos alakú köt®-
módtól, például egyszer¶en a hogy-gyal kezd®d® tagmondatok kisz¶résével. Míg
a megy ige felszólítómódú alakjainak 75%-a, a m¶ködik -nek mindössze 10%-a
van valódi felszólító tagmondatban.

Kézenfekv®, de jóval bonyolultabb módszer lenne az egyes szám harmadik
személy¶ mondatok alanyi pozícióján megjelen® szavak kimerít® gy¶jtése és
él®/élettelen kategóriákba sorolása például a WordNet segítségével [4] vagy a
szavak él®ségének gépi tanulásával [5]. Éppen azt szándékoztam bemutatni, hogy
erre nincs szükség, mert a fenti kevesebb er®forrást igényl® módszer is kielégít®
eredményt ad.

A módszer minden bizonnyal egyéb nyelvekre is alkalmazható. Az els®-második
illetve a harmadik személy elkülönítése közvetlenül, az aki/ami párnak megfelel®
szópárt pedig nyelvspeci�kusan kell keresni, angolban a who/what megfelel®nek
t¶nik.

A módszerrel az igék tárgyának ill. egyéb b®vítményeinek él®ségi értéke is
megállapítható. Hasonlóan kezelhet® a predikatív melléknév alanya, esetleg bir-
tok birtokosa is, ami magyarban szintén elmaradhat. Az él® alanyok azonosítása
esetleg szemantikus taggelés alapját adhatja, amennyiben ez az ágens jó közelí-
tése.

Az aki/ami arány mintájára bizonyos esetekben a nemek elkülönítése is meg-
valósítható: itt két kézzel kialakított szóosztály gyakoriságait lehetne vizsgálni.
Illusztrációképpen a lány,n®/�ú,fér� arány a megn®sül esetében 1/20, a férj-
hez megy esetében 108/2. Némely nem ennyire egyértelm¶ esetben is határozott
eltolódás van az egyik nem irányába, a zokog esetén a fenti arány 25/9.

A leírt módszerrel megállapított alapértelmezett értékek a MetaMorpho magyar-
angol fordítóprogram [8] lexikonjába kerülnek be. A rendszer szabadon elérhet®,
kipróbálható a http://www.webforditas.hu oldalon.

A kutatást a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki kerete támogatta. Kö-
szönet Munkácsy Dorottyának az annotálás elvégzéséért.
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