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Az élettörténeti narratív perspektíva modul angol
nyelv változatának fejlesztése
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Kivonat: Az el adásban bemutatom a narratív perspektíva fogalmát, és tárgyalom a fikcionális, egyes szám harmadik személy elbeszél t l származó
narratívum illetve a nem fikcionális, egyes szám els személy elbeszél t l
származó (élettörténeti) narratívum perspektívája közötti különbséget. Korábbi
munkámban az élettörténeti narratív perspektíva három formáját határoztam
meg (visszatekint , átél és metanarratív). Bemutatom a narratív perspektíva
automatikus kódolására korábban kifejlesztett eszközöket, illetve részletesen
tárgyalom az angol nyelv élettörténeti narratívumok perspektíváját kódoló
modul fejlesztésének lépéseit és eredményeit.

1 Bevezetés
A narratív perspektíva a narratív szöveg strukturális jellemz je. A fogalom arra a
jelenségre utal, hogy a történet elbeszél jének lehet sége van arra, hogy a narratívum
tartalmát adó elemeket (eseményeket, szerepl ket és körülményeket) valamely meghatározható néz pontból mutassa be.
A jelenség legtöbb elemz je a néz pont két változatát különbözteti meg. A szerepl
néz pontjának érvényesítésekor a történet elbeszél je úgy mutatja be a narratív elemeket, ahogy azokat az adott szerepl a múltbeli események során észlelte, mondta,
vagy gondolta. Az elbeszél néz pontjának érvényesítésekor pedig úgy mutatja be a
narratív elemeket, ahogy azokat az elbeszélés helyzetében értelmezi.
A néz pont érvényesítésének két összetev je különböztethet meg: a néz pont egyrészt meghatározható térben-id ben, másrészt valamely szerepl höz kapcsolódóan
[például 9, 11, 14]. Mindkét összetev nek számos nyelvi elemzése van [például 1, 2],
ezek az elemzések azonban csak az egyes szám harmadik személy elbeszél t l származó fikcionális narratívumok perpspektivizációs jelenségeit tárgyalják.
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2 Az élettörténeti narratívum perspektívája

2.1 Az élettörténeti narratív perspektíva meghatározása
A nem fikcionális élettörténeti narratívum perspektivizációs lehet ségei azonban
jelent sen különböznek az egyes szám harmadik személy elbeszél t l származó
fikcionális narratívumétól. Amikor az egyes szám harmadik személy elbeszél valamely szerepl je néz pontját érvényesíti mindig egy másik személy perspektívája
érvényesül. Az élettörténeti narratívum elbeszél je esetén azonban ez a személybeli
különbözés nem szükségszer , hiszen az elbeszél személy saját korábbi néz pontját
is érvényesítheti. Ebben az esetben a néz pont két változata csak id beli elhelyezésükben különbözik minden esetben egymástól: az elbeszél néz pontja az elbeszélés
jelenében, az elbeszél vel azonos szerepl néz pontja pedig az elbeszélt események
múltjában rögzített. Természetesen az élettörténeti narratívum elbeszél je is érvényesítheti valamely másik szerepl néz pontját. Ebben az esetben fennáll a személybeli
különbség, de a két néz pont id beli elhelyezése is különbözik: az elbeszél néz pontja szintén az elbeszélési események jelenében, az elbeszél vel nem azonos szerepl néz pontja pedig az elbeszélt események múltjában rögzített.
Az élettörténeti narratívum perspektíváján a néz pont és a narratív elemek id beli
viszonyát értem. Az id i különbség fontossága miatt az élettörténeti narratív perspektíva meghatározásának alapja az id i elhelyezés. A meghatározás másik fontos
jellemz je, hogy a narratív perspektíva a néz pont és a tartalom közötti kapcsolatra
vonatkozik, azaz nem korlátozódik csak a néz pontra.
2.2 Az élettörténeti narratív perspektíva három formája
Azt feltételezve, hogy a néz pont és a narratív tartalom id i elhelyezése két értéket
vehet fel (az elbeszélt események múltja versus az elbeszélési események jelene) az
élettörténeti narratív perspektíva három formája írható le (lásd 1. Táblázat) [6]. Viszszatekint perspektíva forma esetén a néz pont az elbeszélési események jelenében, a
tartalom az elbeszélt események múltjában rögzítettek. Átél perspektíva forma esetén a néz pont és a tartalom is az elbeszélt események múltjában rögzítettek. Végül
metanarratív perspektíva forma esetén a néz pont és a tartalom is az elbeszélési események jelenében rögzítettek.
1. Táblázat: Az élettörténeti narratív perspektíva három formája
Élettörténeti narNéz pont
Narratív elemek
ratív perspektíva
id i elhelyezése
id i elhelyezése
Visszatekint
Jelen
Múlt
forma
Átél forma
Múlt
Múlt
Metanarratív forma
Jelen
Jelen
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2.3 Az élettörténeti narratív perspektíva formák nyelvi meghatározása
Számos elemzés mutatott rá arra, hogy az elbeszél és a szerepl néz pontjának
érvényesítéséhez eltér nyelvi jegyek kapcsolódnak [például 2]. Jelen megközelítés
az élettörténeti narratív perspektíva formák nyelvi meghatározásában a néz pont és a
tartalom id i elhelyezését biztosító, illetve az ezzel szisztematikus összefüggést mutató nyelvi jegyeket azonosítja. Mint minden narratívumban, az élettörténeti
narratívumban is két módja van az id i elhelyezésnek. Az elbeszél személy egyrészt
megadhatja dátum kifejezésekkel a tartalom vagy a néz pont id i elhelyezkedését,
például 2001 szeptember 11-én történt… (tartalom id i elhelyezése), vagy például
2005 decemberében azt gondolom… (néz pont id i elhelyezése). Az elbeszél személy azonban id deiktikus nyelvi jegyekkel is megadhatja a tartalom és a néz pont
id i elhelyezkedését, például Akkor történt… (tartalom id i elhelyezése), vagy például Most azt gondolom… (néz pont id i elhelyezése). Az id i elhelyezés mindkét
módja képes valamely egyedi id pont azonosítására az id intervallum skáláján. A
dátum kifejezéseket használó id i elhelyezés id skálák (például évszámok, hónapok)
alapján azonosítja az egyedi id pontot, és minden egyedi id ponthoz az id skálák
más-más értékeit rendeli. Az id deiktikus nyelvi jegyekkel történ id i elhelyezéshez nem szükséges az id skálák használata, ezek hiányában ez a mód csak két értéket használhat valamely egyedi id pont azonosításában: a néz pont a tartalomhoz
képest közelikét (például most) vagy távoliként (például akkor) lokalizált. Jóllehet az
id skálákra épít elhelyezési mód kidolgozottabb, az id deiktikus nyelvi jegyek
jóval gyakrabban fordulnak el az élettörténeti narratívumban, ezért a narratív perspektíva formák nyelvi meghatározásában is nagyobb szerepük van.
Az élettörténeti narratív perspektíva formák meghatározása a nyelvi jegyek négy
csoportját foglalja magában (lásd 2. Táblázat). A legfontosabb csoport az id
deiktikus nyelvi jegyek (igeid és id i határozószavak) elemzése. A leggyakrabban
el forduló id deiktikus nyelvi jegy az igeid . A múlt id távoliként, a jelen id közeliként lokalizálja a néz pontot a narratív tartalomhoz képest. Emellett bizonyos id i
határozószavak is képesek közeliként (például most, ma) vagy távoliként (például
akkor, tegnap) lokalizálni a néz pontot és a narratív tartalmat.
Számos olyan nyelvi jegy van, amely szisztematikusan kapcsolódik a néz pont és
a narratív tartalom id ben közeli vagy távoli elhelyezéséhez. Ennek részben az az
oka, hogy a néz pont és a narratív tartalom nemcsak id ben, de térben is lokalizált.
Mivel feltehet , hogy a néz pont és a tartalom lokalizációjának két dimenziója – id
és tér – összefügg egymással (lásd például [12]), a hely deiktikus nyelvi jegyek is
része a narratív perspektíva formák nyelvi meghatározásának. Bizonyos helyhatározó
szavak és mutató névmások is képesek egymáshoz közeliként (például itt, ez) vagy
távoliként (például ott, az) lokalizálni a néz pontot és a narratív tartalmat.
A nyelvi meghatározás harmadik csoportját azok a nyelvi kifejezések adják, amelyek az egyes narratív perspektíva formákhoz kapcsolódnak. A dátum kifejezések
(például 2001, szeptember) a visszatekint narratív perspektíva formához kapcsolódnak, mivel a dátum kifejezések jelentése a múltra utal. Az indulatszavak (például
hopp, h ha) az átél narratív perspektíva formához kapcsolódnak, mivel az ilyen
megnyilatkozások néz pontja és a megnyilatkozás eseménye egymáshoz közeliként
lokalizált [15]. A meta-narratív perspektíva formához a szubjektív modalitást kifejez
módosítószók (például esetleg, talán), módosító határozószók (például valószín leg,
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feltehet leg) és módosító mondatrészletek (például úgy tudom, azt hiszem) kapcsolódnak, amelyek az elbeszél személy aktuális értékelését hangsúlyozzák [3].
A nyelvi jegyek negyedik csoportja a mondat módja. Visszatekint perspektíva formát érvényesít mondat módja csak kijelent lehet, az átél és a metanarratív perspektíva formák esetében bármilyen lehet a mondat módja.
2. Táblázat: Az élettörténeti narratív perspektíva formák nyelvi jegyei magyar
nyelv szövegben
Nyelvi jegyek
Visszatekint
Átél
Metanarratív
forma
forma
forma
1. Id deixis
Igeid
Múlt
Jelen
Jelen
Deiktikus kifejezések
Pl. Akkor
2. Hely deixis
Deiktikus kifejezések
Pl. Ott
Mutató névmások
Pl. Az
3. Specifikus
Dátum kifejezések
kifejezések
Pl. Szeptember

4. Mondat módja

Kijelent

Pl. Most, ma

Pl. Most, ma

Pl. Itt
Pl. Ez
Indulatszavak
Pl. Jaj

Pl. Itt
Pl. Ez
Módosítószók
Pl. Esetleg
Módosító
határozószók
Pl.
Valószín leg
Mentális igék
Pl. Tudom
Nincs megkötés

Nincs megkötés

3 Az élettörténeti narratív perspektíva modul fejlesztése

3.1 El zmények
A narratív perspektíva automatikus kódolására els ként Wiebe [14] dolgozott ki
algoritmust. Az algoritmus a néz pont szerepl höz kapcsolódó összetev jére korlátozódik és egyes szám harmadik személy narrátortól származó narratív szöveg néz pontjának azonosítását végzi. Az algoritmus két f összetev b l áll. Az els lépés az
elbeszél néz pontját érvényesít (Wiebe kifejezésével objektív) mondatok és a szerepl néz pontját érvényesít (szubjektív) mondatok megkülönböztetése. A második
lépés annak a szerepl nek az azonosítása, akinek a néz pontját a szubjektív mondat
érvényesíti. A szerepl azonosításához az adott szubjektív mondatot és a narratív
szövegben korábban el forduló szubjektív mondatokhoz való kapcsolatot is elemzi az
algoritmus, mivel minden szubjektív mondat elkezdi, folytatja, vagy befejezi valamely szerepl néz pontjának érvényesítését.
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A II. MSZNY konferencián mutattam be azt a MorphoLogic Kft-vel közösen kifejlesztett modult [7, 8], amely a néz pont téri-id i összetev je alapján képes azonosítani az élettörténeti narratívumban érvényesül perspektívát magyar nyelv szövegben.

3.2 Az angol nyelv modul fejlesztése
Narratív perspektíva nyelvt l független jelenség, ugyanakkor eltérés lehet azok között
a nyelvi jegyek között, amelyek egyes narratív perspektíva formák érvényesítésében
részt vesznek. Az angol változat kidolgozásának kiindulópontja így a magyar változatban szerepl nyelvi jegyek angol megfelel inek meghatározása volt, amelyet angol
nyelv élettörténeti narratív szöveg elemzése során pontosítottam. Az elemzett
narratívumot a ’ Szeptember 11. Digitális Archívumból választottam’ [5]. Az elemzéshez az INTEX számítógépes nyelvészeti fejleszt rendszert használtam [10, 13]. A
perspektíva formák elemzésének egysége a narratív tagmondat volt. Mivel az INTEX
rendszerben a mondat az elemzési egység, az élettörténeti narratívum szövegét el zetesen úgy módosítottam, hogy minden tagmondatot önálló mondattá alakítottam át. Az
elemzés során pontosított nyelvi jegyek listáját a 3. Táblázat foglalja össze. Az igeid
kategóriájában az igék harmadik alakja (past participle) és a preterit igealakok visszatekint , a határozói igenevek (gerundive), jelen idej illetve infinit igealakok pedig
átél perspektíva formát jeleznek. Mivel a metanarratív formát érvényesít tagmondatok gyakran nem tartalmaznak igét, az igeid t ennél a formánál nem vettem figyelembe. Az id és hely deiktikus kifejezések illetve mutató névmások listáját korlátoztam, mindegyik kategória csak egy-egy elemet tartalmaz. A specifikus kifejezések
kategóriáit illet en az indulatszavakat és évszámokat az INTEX rendszerben rendelkezésre álló kódok alapján, a dátum kifejezéseket és a módosítószavak kategóriáját
újonnan létrehozott kódok alapján azonosíttam. A mondat módját a mondatvégi írásjelek alapján kódoltam.
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3. Táblázat: Az élettörténeti narratív perspektíva formák nyelvi jegyei angol
nyelv szövegben
(Zárójelben az INTEX-ben használt kódok jelei
* Újonnan létrehozott kódok)
Nyelvi jegyek
Visszatekint
Átél
Metanarratív
Forma
Forma
forma
1. Id deixis
Igeid
Past participle (K)
Present tense (P)
-Gerundive (G)
Preterit (I)
Infinitive (W)
Deiktikus kifejezések
2. Hely deixis
Deiktikus kifejezések
Mutató névmások
3. Specifikus
kifejezések

4. Mondat módja

Then

Now

Now

There
That

Here
This

Here
This

Dátum kifejezések Indulatszavak
(DK)*
(INTJ)
Pl. September
Pl. Damn
Évszámok (NB)
Pl. 2001

Kijelent

Nincs megkötés

Módosítószók
(MOD)*
Pl. Perhaps
Módosító
határozószók
(MOD)*
Pl. Apparently
Mentális igék
Think, remember
Nincs megkötés

Az élettörténeti narratív perspektíva három formáját egy-egy gráf azonosítja. A viszszatekint formát azonosító gráf (lásd 1. Ábra) az igét tartalmazó tagmondatok igeideje alapján kiválasztja a múlt idej igealakot tartalmazó tagmondatokat függetlenül
attól, hogy jelen idej igealakot is tartalmaz-e a tagmondat. Az igét nem tartalmazó
tagmondatokban a távoli id és hely deiktikus kifejezések, illetve mutató névmások,
dátum kifejezések és szám karakterekb l álló sorozatok alapján azonosítja a visszatekint narratív perspektíva formát.
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<V:W>

<V:K>

<V:P>

<MOT>

<V:I>

<V:G>

[Visszatekint

]

<!V>

<MOT>

then
there
that

<N:DK>

<NB>
Visszatekint .grf
Tue Nov 15 13:43:12 2005

1. Ábra A visszatekint perspektíva formát azonosító gráf
Az átél formát azonosító gráf (lásd 2. Ábra) a jelen idej , infinit vagy határozói igeneveket tartalmazó tagmondatokat választja ki. A gráf átél ként azonosítja azokat a
tagmondatokat is, amelyekben múlt idej igealak és mondatvégi kérd - vagy felkiáltó
jel együtt fordul el . Az igét nem tartalmazó tagmondatokban a közeli id és hely
deiktikus kifejezések illetve mutató névmások alapján jelez találatot a gráf.
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< V :P >

< V :G >

< V :W >
[Á té l

]
< V :K >

< V :I >

<!V >

<M O T>

<M O T>

!
?

he re
th is

Á té l . g r f
T u e N o v 1 5 1 2 :2 4 :5 2 2 0 0 5

2. Ábra Az átél perspektíva formát azonosító gráf
Végül a metanarratív formát azonosító gráf (lásd 3. Ábra) a think és remember
igék jelen idej , egyes szám els személy alakjának el fordulásakor, a now id határozószó illetve a módosítószavak kategóriájába sorolt szavak el fordulása alapján
azonosítja a metanarratív formát.
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< t h in k . V :P 1 s >

< r e m e m b e r . V :P 1 s >

]

[ M e t a n a r r a t ív
now

< A D V :M O D >

m e t a n a r r a t iv . g r f
T u e N o v 1 5 1 2 :0 9 :2 8 2 0 0 5

3. Ábra A metanarratív perspektíva formát azonosító gráf
Az élettörténeti narratív perspektíva formák automatikus azonosításának megbízhatóságát a 4. Táblázat eredményei mutatják. A visszatekint formát azonosító gráf a
legmegbízhatóbb. Az átél forma esetében a hatékonysági, a metanarratív forma esetében pedig a pontossági mutató értéke marad el a pszichológiai elemzésekben megkövetelt 80 %-os kritériumtól.
4. Táblázat: Az élettörténeti narratív perspektíva azonosításának megbízhatósága
(%)
Visszatekint
Átél
Metanarratív
forma
Forma
forma
Hatékonyság
91.7
66.7
81.3
Pontosság
94.8
88.9
62.1
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