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- Szász: Különböző programok a magyar nyelv és a 
biológia oktatás támogatására 

- Dullien: Szótárkészítő program, amelyben a szavak 
mellett előfordulási helyük és nyelvtani 
kategóriák is szerepelnek, melyek szerint 
csoportosítva vissza is lehet azokat keresni. 

- Dullien: Program a szakszervezet saját céljai számára. 
Még számtalan alkalmazási lehetőség van a számí-

tógép alkalmazására az intézetünkön belül, mint például 
különböző adminisztrációs, nyilvántartási feladatok gépe-
sít ese és a tudományos kutatásokban való felhasználása. 

Végül, de nem utolsó sorban fel szeretném hívni 
a figyelmet arra, hogy igen sok különböző grogramunk van 
már, mint pl. a PASCAL és a BASIC több változata, a FORTH 
és a K)GO nyelv, emellett számos programcsomag, szöveg-
szerkesztő, statisztikai és grafikus program, assembler és 
monitor. 

Pavek Ferenc - Szalai Gyula: 

Szótárvizsgálat számitógéppel 

Intézetünk néhány évvel ezelőtt tervbe vette szakirányú 
szótárak elkészitését. Az ehhez szükséges szóanyagot 
az intézetben tanitott tárgyak alapján az 1985/86-os 
tanévben a magyar nyelvi szakcsoportok megbizott tagjai 
összegyűjtötték, és ABC sorrendbe rendezték. így elké-
szültek az orvos, agrár, közgazdász, bölcsész és mérnök 
szakirányok magyar nyelvű szóanyagai. 
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A szakirányú szótárakat egymástól függetle-
nül, nem egységes elvek alapján állították össze. 
Eltérés volt az egyes szavakat követő kódrendszer, 
a vonzatok, a kifejezések és az ABC sorrendbe rende-
zés módja között. Az orvosi szótárban például minden 
szót követett annak szófaji megjelölése, a szakirány, 
a leckeszám és a leckeszámon belüli fejezet címe. A 
mérnöki szótárban csak a szó szófaji és szakirány-
megjelölése szerepelt. Az orvosi szótárban a kifejezések 
a szavak után következtek, a szóhoz tartoztak, a mér-
nök) szótárban líj szóként vették fel azokat. Volt szó-
tár, ahol a hosszú és rövid magánhangzókat külön be-
tízként, s volt, ahol együtt szerepeltették. Az elké-
szült űj szakirányú szótárak a következő szómennyisé-
geket tartalmazták: 

orvos szótár: 7 800 szó 
agrár szótár: 5 100 szó 
közgazdász szótár: 6 100 szó 
mérnök szótár: 6 200 szó 
bölcsész szótár: 6 500 szó 

Tehát a szakirányú szótárak szóanyaga átfedésekkel 
31 700 szó. 
Számítógépes szótérvizsgálatunk célja az volt, hogy 
megnézzük,az egyes szakirányszótárak szóanyagában 
mekkora átfedések vannak, és célszerű—e a szakirány-
szótárak közül néhányat összevonni^és egységes elvek 
szerint újrarendezni. A nagymennyiségű szóanyag több-
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szőri összevonása és rendezése roppant idő- és munka-
igényes lett volna számítógép nélkül. 
Első lépésben a következő szótárak összevonására ke-
rült sor: 

a./ A közgazdász szóanyag külön 6 100 szó 
Az agrár szóanyag külön 5 100 szó 

összesen: 11 200 szó 
Az egyesített közgazdász - agrár szótár 
szóanyaga az átfedések kiküszöbölése után: 

7 650 szó. 
A két szótár 3 550 szó átfedést tartalma-
zott . 
Az egyesített szótár csak 1 550 szóval tar-
talmaz több szót, mint a közgazdász szótár. 

b./ Az orvosi szóanyag külön 7 800 szó 
A mérnöki' szóanyag külön 6 200 szó 

összesen: 14 000 szó 
Az egyesített orvosi-— mérnöki szótár szóanya-
ga az átfedések kiküszöbölése után: 

8 800 szó ! 
A két szótár /orvosi, mérnöki/ 5 200 átfe-
dést tartalmazott. 
Az egyesített szótár csak 1 000 szóval tar-
talmaz több szót, mint az orvos* szótár. 

c./ A közgazdász - agrár szóanyag 7 650 szó 
Bölcsész szóanyag 6 500 szó 

összesen: 14 150 szó 
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Az egyesített szótár /Kg, —Ag, —B/ szó-
anyaga az átfedések kiküszöbölése után: 

10 820 szó. 
A két szótár 3 330 átfedést tartalmazott. 
Az egyesített szótár 3 170 szóval tartal-
maz több szót, mint a közgazdász-agrár 
szótár. 
A magas szószámot elsősorban a sok új böl-
csész szó okozza. 

Az összevonás után azt állapítottuk meg, hogy az 
egyesített szótárak szóanyagában még mindig nagyon 
sok átfedés van, és kódrendszerük továbbra sem egy-

In ® 

séges. Amennyiben egy orvosf-mérnöki egy közgazdász -
agrár és egy bölcsész szakirányú szótárt adnánk ki, 
ezek még mindig 24 900 szót tartalmaznának. Ha a böl-
csész szótárt a közgazdász-agrár szótárral egyesíte-
nénk, a két szótár szóanyaga 22 950 szó lenne. 
Látható, hogy a bölcsész szótár kis átfedést tartal-
maz a többivel, egyesítésével a szóanyag nem csökkent 
jelentősen. 
Ha három szótárt adnánk ki a legszükségesebb hat nyel-
ven, akkor ez 3 x 6 = 18 különböző szótárt jelentene. 
Ennek nagy anyagi kihatásai vannak, és kezelésük sem 
egyszerű. 
Ezután célszerűnek látszott megvizsgálni egy összesí-
tett intézeti szótárt, ezért számítógéppel összevon-
tuk az öt szakirányszótárt. Az átfedések kiküszöbölé-
sével ennek szóanyaga 14 662 szó lett , 
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A SZÓTÁRVIZSGÁLAT BETŰK SZERINTI EREDMÉNYE 

Betű Kg - Ag Kg - Ag - B ó - M Intézeti 

A-Á 474 622 541 861 
B 331 486 327 638 
C 47 61 47 78 
CS 104 157 148 232 
D 129 194 198 293 
E-É 666 995 820 1327 
P 523 718 618 972 
G 96 131 140 212 
GY 103 131 107 174 
H 386 572 468 773 
I-I 234 324 290 454 
J 113 168 101 192 
K 893 1197 895 1520 
L-LY 252 366 280 647 
M 619 871 722 1158 
N 171 253 169 310 
NY 70 106 98 151 
O-Ó 120 159 152 219 
Ö-Ő 140 214 131 255 
P 228 334 237 445 
R 229 333 313 490 
S 179 267 228 359 
SZ 447 642 476 811 
T-TY 546 724 594 962 
U-Ú 74 118 97 165 
ü-ű 36 56 72 104 
V 391 541 463 742 
z 29 59 42 78 
zs 18 24 27 40 
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Az átfedések az összes szóanyag 54 %-é.t tették ki. 
A megmaradt szóanyag egy kb. kétszáz oldalas szó-
tárnak felel meg. /Pl. Országh László Angol-magyar 
kis szótára 22 600 szót és 9 000 szókapcsolatot tar-
talmaz./ Egy egyesített szótár esetén lenne az anya-
gi kihatás és a szótárkezelés /rendelés, tárolás, 
kiosztás/ a legkedvezőbb. Mindezek alapján az inté-
zet vezetőségének egy kódrendszer nélküli egyesített 
intézeti szótár kiadását javasoltuk. Miután ezt a 
javaslatot elfogadták, a szótárt egy példányban ki-
nyomtattuk lektorálás céljából. A szükséges javítá-
sok elvégzése után az anyagot mágneslemezre vittük, 
ahol az az igényeknek megfelelően folyamatosan módo-
sítható, javítható, bővíthető. Az összesített intéze 
ti szótárt a fordítók részére 12 példányban számító-
géppel kinyomtattuk. 
A szótárak fordítása megkezdődött, s bízhatunk abban 
hogy egy-két éven belül a legszükségesebb nyelveken 
azok hallgatóink rendelkezésére állnak. 

Exner Helmutné - Szalai Gyula: 

A számítógép alkalmazása a NEI-ben 

Napjainkban, amikor a személyi számítógépek 
robbanásszerűen terjednek az egész világon, érthető 


