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Modern lexikográfiai módszerek 
oktatása

Az utóbbi tíz évben gyökeres változáson ment keresztül a szótárkészítés és a szótár
használat. Ez a változás a XIX. század végén feltalált1 és a XX. század ötvenes éveiben 
modernizált, folyamatosan fejlesztett számítógépeknek köszönhető2, melyek nagymér
vű felhasználását az 1960-1970-es években kezdték a lexikográfiában, azóta a számí
tógépes szótárak mindenki számára elérhetővé váltak, kezelésük leegyszerűsödött, sőt, 
praktikusabb, mint a könyv alakban kapható szótárak használata.

Napjainkban egyrészről a szókészlet gyors és tömeges változása szükségessé teszi, 
hogy a lexikográfus ismerje a szavak mögötti pontos jelentéseket. Ennek a kívánalom
nak egyetlen személy nem tud megfelelni, megnő a csapatmunka szerepe. Másrészről 
a számítógép, a multimédia mindennapi életünkben betöltött szerepe olyan ütemű 
fejlődést tesz lehetővé a lexikográfia számára, amit a több szakmai területhez is értő, 
tudományos módszereket alkalmazni tudók képesek elsődlegesen kihasználni. A lexi
kográfiára is jellemző az egyébként több tudományterületen régóta élő gyakorlat: 
különböző tudomány- és szakterületekről összeállt csoportok képesek sikeresen, gyor
san dolgozni. Külföldön évtizedekkel ezelőtt interdiszciplináris teamek, központok, 
kutatóintézetek alakultak nyelvészeti, ezen belül lexikográfiai problémák, elméleti és 
gyakorlati feladatok megoldására. Magyarországon is megindult ez a folyamat, ame
lyben sajnálatosan visszafogott az egyetemek részvételi aránya.

Megnőtt az információhordozók jelentősége, és ezen információhordozók között az 
egyik legjelentősebb a szótárak, legújabb változatukban az elektronikus szótárak meg
jelenése. A Föld globalizálódása, ezzel egy időben pedig a „kis nyelvek” újraéledése, 
a nyelvi jogok, a nyelvpolitika, a kétnyelvűség fontosságának elismerése és előretörése, 
a különböző szakmák részterületeinek hihetetlen mértékű fejlődése szükségessé teszi 
nemcsak a különféle típusú szótárak kiválasztásának és használatának tanítását, hanem 
magára a szótárszerkesztésre való felkészítést is, hiszen a megnövekedett igények 
kielégítésére megjelentetni kívánt szótárak készítésében a felnövekvő nyelvész nem
zedéknek jelentős részt kell vállalnia.

Az alábbi tanulmányban először bemutatom, milyen paradigma-váltás zajlik jelen
leg a lexikográfiában, majd egy olyan szövegvizsgálatokra kifejlesztett programot 
elemzek, amelynek oktatási felhasználása elsődlegesen a felsőfokú oktatásban használ
ható fel, végül a jelenleg tanító tanárok továbbképzéséhez kifejlesztett elektronikus 
szótárak használatára felkészítő továbbképzési programot fejtem ki.
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1. Paradigma-váltás
Thomas S. Kuhn 1962-ben The Structure of Scientific Revolutions [A tudományos 
forradalmak szerkezete] című művében bevezette a paradigma fogalmát. „Paradigma 
az, amit a tudományos közösség minden tagja elfogad, és megfordítva, az adott 
tudományos közösséget azok alkotják, akik elfogadnak egy bizonyos paradigmát” 
(Kuhn 2000, p. 181). Elmélete óriási visszhangot váltott ki nemcsak a tudománytörté- 
nettel foglalkozók, hanem minden tudományterület kutatóinak körében. A lexikográfia 
tudományterületén éppen most lehetünk tanúi a paradigmaváltás folyamatának.

A szótárak készítésének és használatának módszere gyökeres átalakuláson megy 
keresztül. A régi paradigma követó'i nemcsak, hogy a régi cédulázásos módszerrel 
készítették/készítik a szótárakat, de magáról a szótárfogalomról is másfajta teóriát 
vallanak, mint az újfajta iskola képviselői. Az új iskola nemcsak újfajta eszközöket tud 
alkalmazni, de másféleképpen osztja fel a világot, ezért másféleképpen rendszerezi a 
szótárba belekerülő anyagokat, mint az az eddigiekben szokás volt. A két paradigma a 
váltás időszakában egymás mellett él, mindkettő módszereivel folyamatosan folyik a 
munka. Habár az új paradigma hatékonyabbnak bizonyul, mégsem mindenki rendelke
zik az alkalmazásához szükséges eszközökkel, és az eszközök alkalmazásához szüksé
ges újfajta tudással.

„A tudományok különböző ágaiban (kivéve például az orvostudományt, a műszaki 
tudományokat és a jogot, amelyeknek a fő létoka valamilyen társadalmi szükséglet) a 
szakfolyóiratok létrehozása, a szakmai egyesületek alapítása és annak az igénynek a 
bejelentése, hogy az illető tudomány kapjon helyet a főiskolai tantervben3, általában 
akkor következett be, amikor egy csoport először fogadott el külön paradigmát” (Kuhn 
2000, p. 32). „Ha a tudós egy paradigmát magától értetődőnek tekinthet, nem kénysze
rül többé arra, hogy jelentősebb munkáiban megpróbálja alapjaitól újra fölépíteni 
tudományterületét és igyekezzék minden egyes bevezetett fogalom alkalmazását indo
kolni” (Kuhn 2000, pp. 32-33). Ilyenkor „a kutatási eredményeket rendszerint inkább 
rövid cikkekben közlik, amelyek csak a szakmabeliekhez szólnak, akikről föltételez
hető a közös paradigma ismerete, és akik általában e közlemények egyedüli értő 
olvasóinak bizonyulnak” (Kuhn 2000, p. 33). A lexikográfia ebben a vonatkozásban a 
természettudományok és a matematika felé közelít. Körülbelül az 1990-es évektől 
kezdve az elektronikus szótárak készítésének irányításában jelentős szerepet kaptak a 
matematikusok, fizikusok. A szótárkészítéshez újfajta számítógépes programokat dol
goztak ki, amelyeknek azóta nagymértékben elterjedt a használata (a lexikográfia új 
helyzetével kapcsolatban vö. Pusztai 1997, Szépe 1997). A paradigmaváltás következ
tében olyan fontos alapkérdések újraértékelése válik szükségessé, mint maga a címszó, 
szócikk, és a szótár szó jelentésének behatárolása. Újra kell értékelni a szótár fogalmát, 
és az adott célra készült szótárak tartalmi és formai követelményeit, a gyorsan változó 
társadalmi és műszaki-technológiai átalakulással folyamatosan fejlődő nyelvnek a 
lexikográfiával szemben támasztott újabb követelményeit.

2. Számítógépes nyelvészeti kutatások lexikográfiai célú 
oktatási felhasználása
Egy olyan számítógépes szövegelemző program analízisét mutatom be, amely nagy 
segítséget jelenthet a lexikográfusok számára szótáraik elkészítéséhez. Bizonyos érte
lemben folytatása ez a gyakorisági szótárakról folytatott kutatásaimnak (vö. Fóris
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2000). A gyakorisági listák elkészítésének módszere elsősorban a XX. század hetvenes 
éveit jellemezte, azóta egyre bonyolultabb, rafináltabb új vizsgálati módszerek létez
nek. Ilyen új lehetőség a szövegelemző programok használata. Az ILC4 berkeiben 
kifejlesztett program, a PiSystem, háromféle eszközcsoportot használ a vizsgálataihoz: 
az első csoport a DBT-ben (Data Base Testuale) összpontosuló szövegelemző; a 
második csoport több különféle procedúra-sorozata - ezeknek az informatikai eszkö
zöknek jó példája a lexikográfiai munkának az az állomása, amelyben a szövegrendszer 
és a lexikai rendszer összetevői integrálódnak; a harmadik csoport a lexikai adatok 
feldolgozását és használatát tartalmazó folyamatok sora, az LDB (Data Base Lessicale), 
amely egynyelvű és kétnyelvű szövegek vizsgálatára is alkalmas.

A PiSystem szövegelemző program segítségével végezhető szöveganalízis, majd 
amikor a DBT struktúrája automatikusan berendeződik, egy sor vizsgálat elvégezhető. 
Segítségével gyakorisági listákat készíthetünk különféle rendezési elvek szerint: alfa
betikust, vagy használati rang szerintit (minden felbukkanó formát csökkenő sorrendbe 
rendezve a gyakoriság alapján, úgy, hogy legelöl a leggyakoribb szavak legyenek). A 
DBT segítségével a vizsgálatot nemcsak egyetlen szövegből álló korpuszra lehet 
alkalmazni, hanem teljes, több szövegből állóra is. Véges idő alatt elvégezhető, hely
takarékos, optimalizált időfelhasználás jellemzi, integrálható más rendszerekhez, le
kérdezhető.

A keresés az első szinten szavanként történik. A második szinten szavak vagy 
szócsoportok kereshetők, melyek relációkba vagy hierarchikus rendbe tömörülnek. 
Strukturált és nem strukturált, annotált és nem annotált, latin és nem latin ábécés 
szövegekre is alkalmazható. Kiegészíthető olyan más segédrendszerekkel, melyektől 
még gyorsabbá válik, például automata szótárakkal, thesaurusokkal, definiált koncep
tuális struktúrákkal.

Picchi (2000) részletesen leírja a DBT használatának módját. Először a teljes 
szöveget DBT formátumba kell tenni. Ez gyors és automata folyamat. Amint a szöveg 
DBT formátumba került, máris lehet használni a lekérdező rendszert, amely szövegre 
és több szövegből álló korpuszra is használható. A szöveg teljesen vagy részlegesen is 
megjeleníthető, kikereshetők szavak különböző formában, például a speciális karakte
reket tartalmazók, kereshető gyakoriság, konkordanciák készíthetők, nyelvek vagy 
nyelv változatok elemezhetők, könyvjelzők tehetők a szövegbe. Nagy előnye a prog
ramnak, hogy a felhasználó folyamatosan láthatja is a rendszert.

Azonban a szövegnek adott formátumúnak kell lenni (ASCII) és nem kell külön 
formattálni. Tehát ha a szöveg word-processor formátumban készült, át kell alakítani 
ASCII formátumúra, hogy a DBT elfogadja. A DBT-ben minden hivatkozás a szövegre 
vagy annak egy részére kétféle útmutatást igényel: logikai és helymeghatározást.

Ezután következhet a szöveg kódolása, osztályozása. Régebben a legköltségesebb 
dolognak számított az írott szöveget a gép számára olvashatóvá tenni - ma már bárki 
hozzáférhet olcsó optikai karakterfelismerőhöz, szkennerhez, amely a dokumentum 
digitalizált képét hozza létre. Ezek az eszközök különféle nyelveket, különböző karak
tertípusokat is képesek digitalizálni. Természetesen szükséges a szkennelt szöveg 
ellenőrzése, de ma már ez is lehetséges technológiai úton. A másik lehetőség a 
fotokompozíciós rendszer alkalmazása.

Új tendencia, hogy egyre több gépi szövegarchívumot hoznak létre, és egyre több 
a különféle intézetek közt létrejövő szövegelemző-program kooperáció. Ilyen módon
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regisztrált formában a költségek jelentősen csökkennek, sőt, a kiadott szövegeken 
azonnal elvégezhetőek a szövegvizsgálatok.

Az egész világon elterjedt, hogy olyan CD-ket lehet vásárolni, amelyeken szöveg
adatbázisok vagy bibliográfiai adatbázisok találhatók a legkülönfélébb területekről. 
Nagyon jelentősek a jogi és a normatív adatbázisok. Még jelentősebbek a napilapok 
teljes évfolyamait tartalmazó CD-k. Nyelvészeti szempontból ezek rendkívül fontosak, 
hiszen hatalmas adatbázisok létrehozását teszik lehetővé, melyek nyelvészeti forrás
ként működhetnek. Végül igen jelentős forrás a szöveg-adatbázisok létrehozására az 
Internet, amelyen azok nem csak elolvashatóak, de egyszerűen letölthetők róla. Ezek a 
szövegek mind HTML standard formában találhatók. Elkészült egy olyan program is, 
amely a HTML formátumot átalakítja DBT formátumra.

Magyarországon ma még a nyelvész kutatók körében ritka az, hogy hasonló CD-n 
vagy Interneten megtalálható adatbázisokat használnának fel nyelvészeti kutatások 
végzéséhez. Nagyobb szövegkorpuszok (például újságok nyelve) feldolgozásához a 
mintavételi eljárás a legtöbb esetben még mindig manuálisan történik.

A DBT archívumok jellemzője egy olyan többablakos kérdező-rendszer, amellyel 
egyszerű szókeresések, speciális karaktereket tartalmazó szavak, hasonló szavak, spe
ciális szavak keresése, rövidítések, szólisták lekérdezése is lehetővé vált. Szavak 
környezetét és kulcsszavakat is képes megkeresni. Nézzünk néhány példát az elvégez
hető vizsgálatokra. Amikor a program egy szó helyét meghatározta, azonnal automati
kusan megkeresi az abszolút gyakoriságát a szövegben, és ha mutatkozik rá lehetőség, 
az összes előfordulás szövegkörnyezetét is lekéri. Ezenkívül megkeresi minden loka
lizált szóra annak az értékelésének a lehetőségét, hogy hogyan oszlik el a gyakoriság a 
teljes szöveg ívében, vagyis a szöveget alkotó egyes szövegegységekben. Megjeleníti 
az adott szöveg struktúráját ágrajz formában. A jegyzeteket is képes a szöveggel 
egyenértékűen kezelni. Szócsaládok keresésére is képes logikai jelek használatával. 
Lehetséges továbbá gyakoriság, konkordanciák és különféle listák készítése, melyek 
arra szolgálnak, hogy maximális adatfeldolgozást lehessen elvégezni. Az archívumokat 
ASCII vagy ANSI (Windows) vagy RTF formátumban is lehet tárolni.

Nézzünk meg részletesebben is néhány olyan vizsgálatot, amelyet a DBT segítsé
gével végezhetünk el:

Betűrendes gyakoriság:5 Ezzel a vizsgálattal a szövegben szereplő összes szó listája 
automatikusan elkészíthető, ábécérendben, és minden szó esetében meghatározható a 
vonatkozó abszolút gyakoriság. A lexikográfus érdeklődésére számot tarthat még az is, 
hogy az egyszerű szavak listája úgy is lekérhető, hogy a gyakoriságot követi a szó, vagy 
éppen fordítva. Kumulatív frekvenciasorrendet is meg tud adni a program, az előzőek
ben felsorolt minden szó gyakoriságát növekvő sorrendben. A vocabolario di base 
alkalmazásával a szöveg szavait automatikusan összeveti a Vocabolario di Base 
deir italiano (VdB)-val, melyet Tullio De Mauro készített (De Mauro 1991). Az 
összevetés a VdB három részével történik6, és eredményként annak a statisztikai 
mutatóját kapjuk, hogy a szövegben található hány forma és előfordulási gyakoriság 
képezi a VdB részét, és mely részét.

Csökkenő gyakoriság:1 a teljes szöveg szavainak abszolút gyakorisági listáját adja, 
de nem a szavak ábécérendjében, hanem az egyes szavak gyakorisági sorrendjében, 
vagyis legelöl a leggyakoribbak. Ebben az esetben lehetséges a rang szerinti megjele
nítés (a rang az az érték, amely az egyes szócsoportokat ugyanazzal a gyakorisággal
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jellemzi). A másik lehetőség a „kumulatív gyakoriság nyomtatása”8 paraméter másféle 
értékelése, amennyiben ez az érték abszolút értékben, statisztikailag könnyen kiérté- 
kelhetően, automatikusan meghatározza a szöveg mennyiségét, és megengedi, hogy 
értékeljük a használt szóanyag mennyiségét, koncentrációját és gazdagságát.

Szóvégi gyakoriság9 (szóvégmutató, fordított gyakorisági listák készítése): alfabe
tikus rendben a szavak utolsó betűjétől (a tergo) gyakorisági lista létrehozása. így 
értékelhetők például a rímek, a végződések. A morfológiai vizsgálatok egyszerűbben 
elvégezhetők, a ragozás, a szóvégződések könnyebben elemezhetők (vö. Papp 1969, 
Alinei 1962, Ratti és társai 1988).

„Index Locorum” (átmenet a gyakoriság és a konkordancia között): alfabetikus 
szólistát készít, minden szóhoz társítja annak szövegbeli kollokációját. Választható 
például nyelv, meghatározható a hely, vagy kizárhatók a gyakorisági lista készítéséből 
bizonyos túl gyakran előforduló szavak. Ez elsősorban a régebbi időkben bírt jelentő
séggel, amikor még nem léteztek lekérdező programok. Le lehet kérdezni például az 
alacsony gyakoriságú szavakat, így ellenőrizve, hogy nem a szkennelésnél történt-e 
beolvasási hiba.

„Incipitario”: csak verseknél alkalmazzák, például kilistázható az összes versszak- 
kezdő verssor - minden verssort tud egyetlen karakteregységként kezelni.

„Explicitario”: ezt is csak versek esetében alkalmazzák, a versszakok utolsó sorát 
lehet sorrendbe állítani, hátulról kezdődően.

Index és olvashatóság:™ ez a funkció lehetővé teszi, hogy a mondatok és szavak 
hosszúsága elemezhető legyen. Ezt a módot eredetileg az angol nyelvre készítették.

Karakter-szekvenciákü" (n-grammi): egy szöveget alkotó különböző elemek sta
tisztikai kiértékelése történhet az egyszerű karaktertől a szóhosszúság kiértékeléséig.

Szó-szekvenciákn (ismétlődő részletek): azt vizsgálja, mely szavak együttese ismét
lődik leggyakrabban az adott szövegen belül.

Konkordanciák:™ a számítógép kikeresi a szöveg adott szavait és azok környezetét. 
Az ilyen típusú vizsgálatok - kinyomtatva - egy időben a nyelvészet és a számítógépes 
lexikográfia előző fejlődési szakaszában, nélkülözhetetlenek voltak. Ma is hasznos a 
konkordanciák kinyomtatása néhány szó vagy akár teljes szöveg esetében, azért, hogy 
az anyagok a komputertől függetlenül kezelhetők legyenek. A DBT segítségével 
többféle módon készíthetők konkordanciák. A szavak kiválasztása is többféle módon 
történhet. Balaskó Mária „Számítógép és lexikográfia” című írásában részletesen 
bemutatja a konkordanciák készítésének módját és előnyeit. „Az utóbbi 20 év lexikog
ráfiájában bekövetkezett legjelentősebb változást a korpuszadatok felhasználása jelen
tette a szótár-készítés folyamatában. A korpusz-lexikográfia elsősorban a pedagógiai 
vagy a tanulói szótárak szerkesztésében jelent meg önálló műfajként. Hatása mélyre
ható volt, bár teljes egészében nem zajlott még le. A korpusz-összeállításban felmerülő 
új szempontok, valamint új korpusz-elemző, korpusz-feldolgozó eszközök (progra
mok) javítani fogják a szótárak minőségét. A lexikográfia egyike azon tudományágak
nak, amelyek profitálnak a számítógépes nyelvi adatelemzésből, valamint a rendelke
zésre álló nagymennyiségű nyelvi adatokból. A korpusz-alapú lexikográfiában lénye
ges fontossága van a korpusz méretének. Jeremy Cear (1996) mutatott rá, hogy ahhoz, 
hogy egy fejlett természetes nyelv funkcionális összetettségét megvilágítsuk, hatalmas 
mennyiségű korpusz-anyagra van szükség. A korpusz alapú lexikográfia fő eszköze ma 
is a KWIC-konkordancia. A konkordancia-programok azonban sokat fejlődtek, és az
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alapkövetelményekbe már beletartozik a többszavas keresést, a szófaj-meghatározás 
szerinti keresést, a lemma szerinti keresést stb. lehetővé tevő kiegészítő eszközök. 
Ezekre az elemzést segítő eszközökre szükség is van a mai korpuszok méretére való 
tekintettel. A nagyméretű (és jó) korpuszok csupán az előfeltételét biztosítják annak, 
hogy a jövőben készülő szótárak jobbak legyenek” (Balaskó 2000, p. 40). Angol 
nyelvterületen John Sinclair az, aki a korpusz, konkordanciák, kollokációk kérdéskö
rével részletesen foglalkozott (vö. Sinclair 1991). De nézzük tovább a DBT-vei végez
hető vizsgálatok sorát:

Együttes előfordulások statisztikája:'4 adott szóval együtt leggyakrabban előforduló 
más szavak közös előfordulásának vizsgálata. Kideríthető, hogy a véletlen statisztikai 
szóródáson kívül melyek azok a szavak, amelyek különféle okokból (lexikai, gramma
tikai, tartalmi, stilisztikai) összekapcsolódnak. (Például idiómák, összetett szavak.)

Korpusz:'5 több szöveg összessége alkot egy szövegkorpuszt, melyeknek homogén 
elemeik vannak, ezek analizálhatók, ugyanúgy lekérdezhetők, mint egyetlen szöveg. 
Például újságcikkek szöveggyűjteménye, költői szövegek gyűjteménye, ugyanolyan 
nyelvű és időből származó irodalmi szövegek összessége. Az egyszerű korpuszok 
elláthatók osztályozó kulcsokkal (például bibliográfiai osztályozás, vagy újságcikkek
nél téma szerinti). Ha nagy kezdő archívumot készítünk, akkor a feladat szervezése 
során alkorpuszokból is ki lehet indulni. A nagy szövegarchívumok alkotása azért 
előnyös, mert nagy adatmennyiségen komparatív analízis végezhető, de ugyanakkor 
ezzel egy időben minden egyes szövegen lehet dolgozni.

Korpuszgyakoriság:'6 kétféle vizsgálat elvégzésére alkalmas: teljes táblázatot ké
szít, melyben táblázat formában az összes gyakorisági eredményt kiadja; és szelektív 
listát, melyben szövegenként elkészíti a szavak abszolút gyakorisági listáját és minden 
szóra a korpuszbeli globális gyakoriságot.

A lemmatizáció kérdését vizsgálva figyelembe kell vennünk, hogy a szövegfeldolgozás 
eddig elemzett módjai mindig analizált szövegekre vonatkoztak, amelyek nyelvészeti
leg nem klasszifikált grafikus formák. Eljárások, programok és speciális funkciók 
bemutatása történt meg, amelyek lehetővé teszik, hogy a lehetséges legnagyobb szám
ban érjen el eredményt a szöveganalízis. Ha viszont lehetséges volna egy előzetes 
fázisban a szövegklasszifikáció lexikai és morfo-szintaktikai szinten, lehetne különbö
ző belépési, feldolgozási és szövegfeldolgozási funkciókat17 készíteni, amelyek sokkal 
szofisztikáltabbak, pontosabbak és hatásosabbak lehetnének az eddigieknél. Vagyis 
annál jobb eredményeket lehet elérni az anyag valamilyen feldolgozási funkciójával, 
minél pontosabb és információban gazdagabb a kiindulási adathalmaz, tehát az előző
ekhez viszonyítva még nagyobb mértékben válik jelentőssé maga a mintaválasztás.

A szöveg általános asszociációs fázisát hívják a szöveg klasszifikációjának. A 
lexikai és morfoszintaktikai klasszifikációs fázist lemmatizációnak.18 Lemmatizálni 
annyit jelent, mint minden egyes szóhoz társítani a lexikai elemet (lemmát) és a 
morfoszintaktikai klasszifikációt, amelyek leírják a szó szerepét a különleges környe
zetben.

Nem is olyan régen a lemmatizációs művelet megerőltető munka volt, célként pedig 
gyakran egy szöveg lemmatizált konkordanciáinak publikálása szerepelt. Lemmatizált 
konkordanciák készítése annyit jelent, hogy a szöveg minden szavának szövegkörnye
zet-együttesét (egy adott lemma minden előfordulását) a formára vonatkoztatott nem
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alfabetikus rendben, vagyis „lemma + forma” elempárra vonatkozóan, egyetlen kon
textus-blokkba gyűjtik össze. Ez a művelet, amelyet morfoszintaktikai annotációnak 
hívnak - az egyszerű szóhoz társít egy elemet, amelyet „tag”-nek hívnak (vö. Pajzs 
1997), és amely pontosan jelzi a szó morfoszintaktikai szerepét az adott kontextusban. 
Morfológiailag gazdagabb nyelvek esetén nem elég az egyszerű annotációs fázis 
minden egyes szó szerepének pontos jelöléséhez, ezért a klasszifikációs automata 
rendszerek funkcióját kiterjesztették a lexikára is - ebben az esetben a program nem 
egyszerű annotációt végez (tagging), hanem igazi lemmatizációt. Ahhoz, hogy az 
automata lemmatizáció alkalmazható legyen egy meghatározott nyelv esetében, a 
programnak rendelkeznie kell az analizálandó nyelv lexikai és morfológiai forrásaival. 
(A magyar nyelvre vonatkozó morfológiai alapkutatásokról vö. pl. Prószéky 1996, 
2001a, Prószéky és Kis 1999.)

Jelenleg a fő cél az eddigieknél gazdagabb olyan anyag elkészítése, melyet lexikai 
és nyelvészeti információk nagy mennyisége kísér, és kész a szövegfeldolgozás proce
dúrájára, melyet a DBT a „query system”-mel végez.

A programmal végezhető műveletek:
Számítógéppel segített lemmatizáció: ez a program elvégzi a lemmatizációt a 

szövegben együttesen előforduló különböző formákra vonatkozó kontextusokkal 
együtt. Ebben a fázisban kiegészítő források használata is lehetséges, amelyek például 
olyan szótárak és létező morfológiai rendszerek (mint az olasz PiMorfo rendszer), 
amelyek a szövegek automata lemmatizációja során keletkeznek és gazdagodnak. 
Szelektív lemmatizáció is végezhető vele, alkalmas például különböző tudományos 
szövegek lemmatizációjára. Készíthetők belőle automata morfológiai rendszerek se
gédprogramjai is, például informatizált szótárak. A lemmatizálandó formák kétfélekép
pen jelenhetnek meg: az első esetben a program feladata, hogy a szövegben előforduló 
összes szót klasszifikációnak vesse alá, alfabetikus sorrendben, és minden egyes szót 
analizáljon anélkül, hogy a felhasználónak kellene szavakat kiválasztania, a második 
esetben a lemmatizáló személy választhatja meg a klasszifikálandó szót.

Automatikus lemmatizáció: egyre fontosabbá válik, mert lehetővé teszi nagy men
nyiségű szöveg adatbázisként való kezelését, így pedig egyértelműbbé és világosabbá 
tehetők az általános nyelvészeti és lexikai jelenségek. A statisztikai feldolgozás során 
már analizált szövegek esetében használható, mint nyelvészeti hivatkozási alap. A DBT 
rendszerében ezt a procedúrát PiTagger-nek nevezik.

A lexikográfiai munkafolyamat19 használható strukturált archívumok összeállításá
ra: például szótárak, lexikonok, glosszáriumok, bibliográfiák készítésére.

A rendszer különlegessége az, hogy a PiSystem teljes programjába integrált, más 
szöveg és lexikai feldolgozó programokkal, különösen a DBT modulokkal együtt 
használható; különösen hasznos olyan szótárak elkészítéséhez, amelyek a vonatkozta
tási szövegarchívum jelzésein és értékelésén alapulnak, mint például a történeti vagy 
az írói szótárak elkészítése.

Strukturált archívumok és analizáló és bemeneti funkciók segítségével fontos 
eszközöket lehet létrehozni, amelyek hasznosabbak a szótárhasználók és a lexikográ
fusok számára a régi, hagyományos eszközöknél. Ezek a lépések a számítógépes 
nyelvészet számára is alapvetőek. Strukturált archívumok létrehozására jó példa az 
„Atlante Lessicale Toscano” (ALT).20
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Nézzünk meg néhányat a vizsgálati fázisok közül:
WSLEXXIK - strukturált dokumentumok összessége készíthető vele: például 

szótárak, bibliográfiai dokumentációk. Minden dokumentum különböző hosszúságú, 
számszerűen nem korlátozott egyes mezőkből áll (egy mező maximális hosszúsága 
4096 karakter, de az ugyanolyan típusú mezők láncot alkothatnak). Minden területnek 
van tartalma és őt jellemző mezőkódja. A dokumentum belsejében így minden mező 
egy leíró és egy osztályozó funkciót alkot, meghatározva az információ szerepét és 
típusát. Minden dokumentumot az első mező tartalmából identifikált kulcs határoz meg, 
és minden WSLEXXIK archívumot egy 3 karakterből álló jel jellemez. A használónak 
a rendszer nagy szabadságot ad saját dokumentuma konceptuális modelljének megal
kotására.

A lexikográfiai munkafázis részegységeivel végezhető különféle vizsgálatok: 
indicizzazione: egyetlen mező kiválasztásával minden alfabetikusán rendezett kivá

lasztott dokumentum kinyomtatásra kerül - több területet kiválasztva a keresztezett 
mezőindexek kerülnek listázásra.

gyakoriság: egy egyszerű mező kiválasztásával a mező belsejében előforduló 
minden elem rendezett listája készül el - a relatív gyakoriság feltüntetésével is. Ez a 
funkció hasznos az egyes elemek szóródásának értékeléséhez, de ahhoz is, hogy előre 
láthassuk a szótár és a használt jelek korrekcióját és normalizálását.

A DBT és a lexikográfiai munkafázis integrációja a strukturált archívumok kiadá
sának folyamatában, egy potens „information retrieval”-t eredményez.

A lexikográfusnak munkája során a címszavak előkészületi és kompilációs fázisá
ban meg kell határoznia a lemmák értékét, minden formáját és variánsát a vonatkozta
tási szövegekben. Ez az értékelés arra való, hogy egy lemma szemantikai és szintaktikai 
változásait, a jelentés és használati módosulások értékelését az eltelt időben és a 
különböző analizált szövegekben nyomon követhesse. A szövegarchívumok felhasz
nálhatóak lexikográfiai célokra úgynevezett artikulációs rácsok létrehozásával is, szük
ségszerűen kiválasztott szövegkörnyezet-idézetek segítségével.

A query system olyan lekérdező rendszer, amely hasonlít az egyszerű szövegeknél 
már bemutatotthoz. A következő információk érhetők el a segítségével:

• azon szövegek száma a korpuszban, amelyekben minimum egyszer előfordul a 
terminus;

• az aktuális szöveg címe;
• az aktuális teljes szövegben az abszolút gyakoriság;
• a relatív gyakoriság az aktuális szövegben, melyet úgy számítanak ki, hogy a 

szöveg összes szavainak számát és a választott szó abszolút gyakoriságának 
arányát kiszámolják; a mutatósság miatt ezt az értékét 10 000-rel osztják, de 
megtartja az arányossági mutató értékét);

• a szót tartalmazó szövegek analitikus listája.
A korpuszban levő gyakoriság is vizsgálható a program segítségével. Egy korpusz 

alfabetikus gyakorisági listáját elő lehet állítani. Az egyik módszer teljes táblázat 
formában elkészíteni a gyakorisági listát, a másik módszer, az úgynevezett „szelektív” 
metódus, minden egyes szóra elkészíti az elemek listáját, és minden egyes szóra 
megadja a korpuszra vonatkoztatott globális gyakoriságot.

Magyarországon a lexikográfiai munkálatokhoz készültek különböző segédprogra
mok. Például A magyar irodalmi és köznyelv nagyszótára (vö. Pais 1997, Pajzs 1997,
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Elekfi 1997) munkálataihoz a morfológiai elemzó' programot a MorphoLogic Kft. 
készítette. Pajzs Júlia (1997) cikkében a nagyszótári korpusz elemzéséhez készített 
gyakorisági vizsgálatokat mutatja be. Leírja, hogy Tihanyi László 1994-ben készített 
lemmatizációs gyakorisági listát az általa fejlesztett HUMOR morfológiai elemző 
programmal. A modem szövegelemző programok a gyakorisági listák elkészítésére is 
képesek. A probléma azonban bonyolultabb: „ezek a listák nyilván nagymértékben 
segítik a címszólista összeállítását, de mint láthatjuk, semmiképp sem biztosítható, 
hogy valamilyen mennyiségi kritérium alapján a gép válassza ki a címszavakat szá
munkra, hiszen a gyakoribbak között vannak olyan képzett alakok (.ábrándozó, ábrán
dul), amelyek feltehetőleg nem fognak önálló címszóként szerepelni, másrészt a 
ritkábban előfordultak felvétele esetenként indokolt lehet (ábrándvilág ?)” (Pajzs 1997, 
p. 292). Mindezek azt mutatják, hogy a számítógépek nagy segítséget jelentenek a 
lexikográfiai célú szövegvizsgálatok elvégzésében, azonban az emberi munka és ellen
őrzés még sokáig nem lesz nélkülözhető.

3. Tanár-továbbképzés elektronikus szótárak használatára
A nyelvi infrastruktúra hatékony fejlesztését egyre több tényező sürgeti (a globalizáció 
erősödése, a tudományos-technikai fejlődés, a várható EU tagságból adódó új feladatok 
stb.). A minőségben és mennyiségben növekvő igényeket nagy tehetetlenséggel követi 
a modern oktatási segédletek és eszközök alkalmazása. Ennek a hiánynak (lemaradás
nak) egyik szembetűnő területe az elektronikus szótárak alkalmazásának az oktatásból 
való kimaradása. Annak ellenére, hogy ezek a csúcstechnológiához tartozó segédletek 
sok előnnyel rendelkeznek a hagyományos nyomtatott szótárakkal szemben (gyorsabb 
szókeresés, sokkal nagyobb szakszerűség, kép, hang és szöveges megjelenítés lehető
sége stb.), és áruk sem jelentősen magasabb, az iskolai oktatásból mégis kimaradnak. 
Megítélésünk szerint a tanár-továbbképzés keretében a gyakorló pedagógusoknak a 
technikába való bevezetése gyökeresen megváltoztathatja az iskolák, és rajtuk keresztül 
a közoktatásban tanuló hallgatók orientációját a nagy hatékonyságú információ tech
nikai alkalmazása felé. A diákok sokszor gyorsabban és jobban képesek működtetni a 
számítógépet és kihasználni a számítógép adta lehetőségeket, mint tanáraik. A pedagó
gusokat fel kell készíteni a számítógépek és a legkülönfélébb programok alkalmazásá
ra. A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézete 
mint programalapító,21 „Számítógépes lexikográfia - az elektronikus szótárhasználat 
elméleti és gyakorlati alapjai” címmel tanár-továbbképzési program alapítására kapott 
engedélyt - az indítási engedély pedig folyamatban van.

A továbbképzés célja a közoktatásban mind az iskolák, mind a tanulók által széles 
körben alkalmazott számítógépek felhasználási területének kiterjesztése a társadalom 
számára rendkívül fontos nyelvoktatás területére. A képzési program biztosítja mind 
az informatikai, mind a lexikográfiai alapokat, valamint az elektronikus szótárak 
különféle fajtáinak kezeléséhez szükséges információkat. A tanfolyam gyorsítani sze
retné a nyelvi képzés indokolatlan lemaradásának felzárkózását a számítógépek alkal
mazásában, és nagy hatásfokú módszert kíván adni a fordítás meggyorsításához, 
szakszerűségének növeléséhez. Az oktatás innovációs folyamatainak és a tanárok 
mobilitásának erősítése közvetett cél.

Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyekben foglalkoztatottak számára 
javasolt a részvétel, munkakörök szerint: tanító, tanár, kollégiumi nevelő, könyvtáros
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tanár (tanító), szakoktató, gyakorlati oktató, nyelvtanárok. Megbízatások, funkciók, 
beosztások szerint: intézmény vezető, intézményvezető-helyettes, diákönkormányzatot 
segítő pedagógus, munkaközösség-vezető, osztályfőnök, rendszergazda, szabadidő
szervező, gyakorlóiskolai, óvodai szakvezető.

A továbbképzés célcsoportja: a tanfolyam anyagának elsajátítása - előképzettségtől 
függetlenül - hasznos minden oktatásban dolgozó pedagógusnak, aki munkája közben 
be tudja vezetni a hallgatókat a számítógépes szótárhasználat gyakorlatába.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú iskolai végzettség.
A továbbképzés összóraszáma: 30 óra.
A program három modulból épül fel: I. modul: Számítógépes alapismeretek; II. 

modul: Lexikográfia alapismeretek; III. modul: Elektronikus szótárak.
A továbbképzés során el kell sajátítani a számítógép működés alapvető elméleti 

ismereteit, a szövegszerkesztő program működtetésének és szótárkezelő programok 
installálásának és működtetésének gyakorlati ismereteit, a lexikográfia elméleti és 
gyakorlati alapismereteit, a különböző szótártípusok felépítését, felhasználásának leg
célszerűbb lehetőségeit, az elektronikus szótárak használatának módját. A képzési 
program biztosítja, hogy a résztvevők megbízható ismereteket szerezzenek a számító
gépek használatában, a különböző szótárak használatában, az elektronikus szótárkezelő 
programok működtetésében, önállóan és célszerűen tudjanak használni bármilyen 
elektronikus és Interneten megtalálható szótárt.

Az első és harmadik modul foglalkozásai számítógépes teremben történnek, ahol 
az oktató külön-külön kapcsolatot tud létesíteni minden egyes hallgatóval a munka 
bármely fázisában, ezért folyamatosan ellenőrzi az egyének teljesítményét, a tananyag 
elsajátításában való előrehaladást. A résztémák lezárása egyénenként adott feladat 
megoldásával és ennek személyenkénti értékelésével történik. Az anyag feldolgozása 
részben az előadók rövid előadásainak, részben pedig szótárak, illetve szótárból kiemelt 
részeknek csoportos feldolgozásával történik. Az első modul zárása a szövegszerkesztő 
program kezelésére vonatkozó egyéni feladat megoldásával és annak értékelésével 
zárul. A második modul tantermi előadás és szemináriumi feldolgozás kombinációja, 
amelynek során a szótárakra vonatkozó ismeretek bemutatása, az előadó által kiemelt 
és kivetített, illetve a hallgatóknak kimásolt formában átadott szótárrészletekkel törté
nik. A modul záró értékelése elméleti és gyakorlati kérdéseket tartalmazó tesztlappal 
történik. A hármas modul zárása, egyben a tanfolyam értékelő zárása is, amely során 
egy megadott elektronikus szótárban kijelölt feladatot önállóan old meg külön-külön 
minden résztvevő. Az első két modul látszólag független egymástól, de mivel a 
tanfolyam lényegét megvalósító harmadik modul mindkettőre nagymértékben épít, a 
feldolgozás során mind a két bevezető modulban kiemelésre kerülnek azok az anyag
részek, amelyeknek kapcsolata van a másikkal. A hármas modul kapcsolja össze az 
alapozó modulokban elsajátított ismereteket. A számítógépterem hálózatán a kezelő
program megismerése után, a programba bevont szótárak segítségével önálló feladato
kat hajtanak végre a résztvevők, és sajátítják el az elektronikus szótárak használatához 
szükséges ismereteket. A tananyag tartalmazza azokat az információkat is, amelyekkel 
a végzett tanárok a környezetükben adott lehetőségek között oktatni, illetve a kereső
programokat adaptálni tudják, ezáltal környezetüket a csúcstechnológia egy nagyon 
fontos részterületének közvetlen felhasználásához tudják hozzásegíteni.
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Tartalmi területek szerinti besorolása alapján a képzés az alkalmazott nyelvészet 
körébe tartozik. A közoktatásban dolgozó minden pedagógusnak ajánlott a továbbkép
zési program. A program indításához szükséges segédeszközök, taneszközök: I. modul 
eszköz-igénye: számítógépterem, hálózatba kötött számítógép, szoftverek, tanköny
vek, jegyzetek; II. modul eszköz-igénye: szeminárium terem, szótárak, szótárrészletek 
(szócikkek), jegyzet, könyvek; III. modul eszköz-igénye: számítógépterem, hálózatba 
kötött számítógépek, szoftver, elektronikus szótárak, könyvek, jegyzetek.

Minden modulban az ellenőrzés folyamatosan történik, a szemináriumszerű feldol
gozás során. Az oktatóval való folyamatos kontaktus biztosítja az állandó visszajelzést. 
Ennek ellenére minden modult értékelés zár. Az első modul gyakorlati feladatok 
megoldásával, a második teszt kitöltésével, a harmadik pedig elektronikus szótárkezelő 
feladattal, amely egyben a tanfolyam záró értékelését is adja.

A képzés lebonyolításához olyan oktató kollektívára van szükség, amelyben magas 
szinten képzett informatikai és lexikográfiai ismeretekkel rendelkező vezető tudomá
nyos vagy szakvezetői minősítéssel, és az érintett modul oktatásában több éves gyak
orlattal rendelkező oktatók vannak. A továbbképzésben résztvevő többi oktatónak az 
egyes modulokhoz illeszkedő speciális szakismeretekkel és oktatási gyakorlattal kell 
rendelkeznie. Az új képzési tematikának tekinthető III. modulban közreműködő oktatók 
(megfelelő előképzettség birtokában) külön tréningek keretében készíthetők fel a 
feladat ellátására. A kimondottan képzésben résztvevő oktatók mellett szükséges a 
számítástechnikai feltételek biztosítására legalább egy fő (rendszergazda) és egy fő 
egyéb technikai feladatokat ellátó technikus közreműködése.

A képzés teljes időtartama alatt rendelkezésre kell állnia a számítógépteremnek 
(nyelvi laboratórium), amelyben hálózatba kapcsolt gépek biztosítják a képzés lebon
yolítását. Ugyancsak rendelkezésre kell állniuk az előbb felsorolt szoftvereknek, továb
bá nyomtatott és elektronikus formában előállított szótáraknak. Biztosítani kell a 
kötelező irodalom elérhetőségét, továbbá a képzés során felhasznált - a tanfolyam 
céljára készített - jegyzeteket.

4. Összefoglalás
A fentiekben leírtak annak illusztrálására is szolgálnak, hogy a lexikográfia eredmé
nyeinek és módszereinek oktatásba való bevitele a lexikográfia súlyának világméretű 
növekedése miatt is szükségessé válik. Az információ a gazdaságban áruként jelenik 
meg, ezért az információhoz való hozzájutás sebessége és módja kulcskérdéssé vált 
világunkban. A különféle típusú szótárak az információhoz való hozzájutás gyors és 
strukturált rendszerét biztosítják.

JEGYZETEK

1 A mechanikus számítógépeket már a XIX. század végén alkalmazták az Amerikai Egyesült 
Államokban a népszámlálás adatainak a feldolgozásához (Schweitzer 1999).

2 Itt kell megemlítenünk Neumann János kutatásait, vagy a Szegedi Egyetemen Kalmár László 
kutatásait az elektronikus számítógép megalkotásához.

3 A helyes fordítás „a felsőoktatási tantervben” lenne.
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4 Istituto di Linguistica Computazionale, Pisa.
5 frequenze alfabetiche
6 fondamentale, alto uso, alta disponibilità
7 frequenze decrescenti
8 stampa frequenze cumulative
9 indice inverso (a tergo)

10 indice e leggibilità
11 sequenze di caratteri
12 seguenza di parole
13 concordanze
14 co-occorrenze statistiche
15 corpus
16 frequenze di un corpus
17 funzioni di accesso
18 „La fase di associazione generica del testo é detta classificazione del testo. La fase di classificaz

ione lessicale e morfo-sintattica di un testo é detta lemmatizzazione. Lemmatizzare significa 
associare ad ogni singola parola l’elemento lessicale (lemma) e la classificazione morfosintattica 
che descrivono il ruolo che la parola ha nel particolare contesto.” (Picchi 2000:135)

19 Stazione di Lavoro Lessicografica
20 Atlante Lessicale Toscano (ALT)vö.
21 Témafelelős: Dr. Kozma László; a képzés helyszíne: PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnáziuma, 

ahol jól felszerelt számítógépes laboratóriumok várják a jelentkezőket.
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A Nemzeti Tankönyvkiadó angol nyelvű könyvújdonságairól

Megjelenés előtt:
Poór Zsuzsánna: TEAM 1. Angol nyelvkönyvsorozat

általános iskolásoknak
1. kötet

Tankönyv 70 oldal, kb. 1000 Ft
Hangkazetta 1x60 perc, 980 Ft
Munkafüzet 70 oldal, kb. 600 Ft

Budai László: Steps. Angol nyelvkönyv kezdőidnek
Munkafüzet 100 oldal kb. 500 Ft

PASSWORD. Angol-magyar tanulói szótár
1300 oldal 4200 Ft

A Nemzeti Tankönyvkiadó német nyelvű könyvújdonságairól

Megjelenés előtt:
Gáspár Irma: Kurz und gut. Anekdoták, érdekességek

a német kultúrkörből
116 oldal 890 Ft

Molnár Marianna - Kocsány Piroska - Liksay Mária:
Pass auf! 3
Tanári segédkönyv flopin
kb. 300 Ft


