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szövegrész ugyanúgy kiemelt, mint a mon-
datokat tartalmazó találati listában. A ki emelt 
részre rá lehet keresni a teljes dokumentum 
szövegében is, így a találat szélesebb kontextu-
sa könnyen áttekinthető.

A keresőrendszer lehetővé teszi a találatok 
egyszerűsített, csak az eredeti változatot tar-
talmazó megjelenítését is. Ennek az egysze-
rűsített megjelenítési formának a bevezetését 
az tette szükségessé, hogy a rendszer által 
alapesetben visszaadott, annotációt is tartal-
mazó reprezentáció nem jelenik meg megfele-
lően az általánosan használt szövegszerkesztő 
programokba átmásolva. Az egyszerűsített 
kimenet ezzel szemben szövegszerkesztőbe 
másolható, így a korpuszt használó kutatók 
könnyen idézni tudják a találatokat a kutatá-
saikat bemutató tanulmányokban. További 
lehetőségként a szövegkörnyezet teljes mel-
lőzésével megjeleníthető a keresőkifeje zésre 
illeszkedő szavak, kifejezések gyakoriság sze-
rint rendezett listája is.

Összefoglalás

Cikkünkben bemutattuk egy ó- és középma-
gyar történeti korpusz létrehozásának lépése-
it, melyek során a nyelvészeti feladatok egy 
részét kézzel, más részét pedig a nyelvtechnoló-
gia eszközeit felhasználva automatikusan vé-
geztünk. Az adatgyűjtés és a nyersanyagok 
digitalizálása után elkészült a szövegek mai 
magyar helyesírásnak megfelelő átirata és 
morfológiai elemzése. Az adatbázist egy webes 
felületen keresztül tettük elérhetővé és keres-
hetővé, lehetővé téve a kutatók és a nagyközön-
ség számára is a feldolgozott korszakok 
nyelvi kincsei között való kutakodást.    

A munkálatot az OTKA K 81189 és 116217 sz. 
pályázata támogatta, illetve támogatja.

Kulcsszavak: elektronikus adatbázis, nyelvtör
ténet, ó és középmagyar kor, magánéleti regisz
ter, morfológia, elemzőprogram, keresőfelület
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szorítások kialakítását. Ezzel szemben a digi-
tális szótárakban nem indokoltak a használ-
hatóságot megnehezítő, sokszor bonyolult 
korlátozások; a terjedelmi korlátok megszűn-
nek, sőt az adatok közti kapcsolatrendszer 
kialakításának az informatikai környezet 
kedvez igazán. A keresések gyorssá, pontossá 
és hatékonnyá válnak. A kutatásokban a di-
gitális szótár egyfajta módszertani szemlélet-
váltást is eredményez: itt azoknak az adatok-
nak a lekérdezésére is lehetőség nyí lik, ame-
lyekre ezidáig a papíralapú szótárak haszná-
latával egyáltalán nem vagy csak igen jelentős 
energiaráfordítással lehetett esély. Ez által új 
összefüggések megfogalmazására is mód 
nyílik. E módszertani váltás eredményekép-
pen a szótár hozzáadott értéke jóval több lesz, 
mint a hagyományos értelemben vett szótá-
ré. Segítségével nemcsak korábbi megállapítá-
sokat vizsgálhatunk, hanem új kutatá si irá-
nyokat is kijelölhetünk, amelyek még feltá-
ratlanok, vagy nem volt mód, eszköz, le hető-
ség a vizsgálatukra. Ha nemcsak a nagy ter-
jedelmű szövegek tárolási kapacitását látjuk 
egyedüli lehetőségként az informatika nyúj-
totta előnyök között, hanem olyan számító-
gép támogatta módszereket is alkalmazunk, 
amelyekkel más perspektívából vizsgálhatjuk, 
elemezhetjük és értelmezhetjüük a szövegeket, 

A digitális Mikesszótár

A digitális Mikes-szótár projekt (OTKA K 81 
337, témavezetője Tüskés Gábor) indulásakor 
két alapvető célt tűzött ki maga elé: egyfelől 
a hazai írói szótárirodalom hiánypótló művé-
nek elkészítését, másfelől a digitális szótárké-
szítés módszerének kialakítását ebben a spe-
ciális műfajban. Ezzel a vállalkozással az első 
teljes életművet feldolgozó magyar elektroni-
kus írói szótár készítése vette kezdetét, ered-
ményeiben azonban jóval tovább mutat a 
vállaltaknál.

Az írói szótár fő célja, hogy egy-egy szerző 
életművének meghatározó részét vagy akár a 
teljes szókincs alapján az egészét bemutatva 
láttassa a nyelvhasználat, a stílus, a szó- és ki-
fejezéskészlet elemeit. Mivel a papíralapú 
szó tárakban lényegében egy-egy szócikkre 
fókuszálunk, a kereshetőség meglehetősen 
redukált, ami többnyire egy-egy szó, egy-egy 
adott szöveghely értelmezésére koncentráló-
dik. A digitális szótár segítségével az ada tok 
rendszerezése és megtalálhatósága több szem-
pontból is kedvezőbbé válik a papíralapú 
kötetekkel szemben. A kötetbeni megjelenés 
számos korlátozó funkció alkalmazását teszi 
szükségessé, így például a példaanyag szűkíté-
sét, bonyolult utalórendszer, terjedelmi meg-
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a digitális írói szótár új eredmények elérésé-
ben nyújt segítséget irodalomtörténeti, nyel-
vészeti, filológiai szempontból egyaránt.

Mikes életműve hatezer oldalnyi terjedel-
mével, összesen másfél millió szavával önma-
gában is kiemelkedik a hazai írói életművek 
sorából: ez a mennyiség háromszor több 
Petőfi és ötször több József Attila írásainál, de 
A magyar irodalmi és köznyelv szótárának – 
köz ismertebb nevén a Nagyszótárnak – elekt-
ronikus szövegkorpusza, amely 1772-től nap-
jainkig tartalmaz szövegeket, jelenleg mind-
össze tizennyolcszorosa a Mikes-korpusznak. 
Az életmű szótári feldolgozása (URL1) a 
terjedelem miatt aligha képzelhető el infor-
matikai támogatás nélkül, de nem nélkülöz-
hető a manuális munka sem. (A szótári 
munkafolyamatokról részletesebben lásd Kiss, 
2012). Az elmúlt századok szövegei nem 
szabályozottak, sokszor még ugyanannak a 
szerzőnek különböző műveiben is ingadozik 
az írásmód, így a központozás hiánya, a sza-
vak, szerkezetek szegmentálási anomáliái je-
lentős mértékben nehezítették és lassították 
a gyors és automatikus elemzést. Az előzetes 
kézi feldolgozás a későbbi gépi eljárásokat 
támogatja, hiszen a mai címszavakhoz törté-
nő rendezés a gépi kereshetőség alapfeltétele. 
A szótárszerkesztésben kulcsfontosságú, hogy 
a lehető legoptimálisabban segítsük a szám-
talan eltérő változatú és régies írásmódú szó 
keresését. Nemcsak az a Mikes-szótár előnye, 
hogy a teljes kritikai kiadás szöveganyagát 
dolgozza fel, hanem az is, hogy jelentősen 
megkönnyíti a szavak kereshetőségét: akár a 
mai alak alapján, akár bármely régies alakvál-
tozat alapján, akár ragozott alakokkal végzünk 
lekérdezéseket, minden esetben eljuthatunk 
a vonatkozó szócikkhez. A szavak megtalál-
hatóságát optimalizáltuk a különböző cím-
szóvariánsok felvételével és a más címszavak-

kal fennálló kapcsolódások láttatásával. A 
keresési spektrum szélesítésével a szótárhaszná-
ló megtalálja a keresett szót akkor is, ha több 
variánsa van, s az általa keresett variáns eltér 
a szövegből meghatározható címszóváltozat-
tól. Ezenkívül egyéb – különböző szavak 
közti – összefüggésekre is rávilágítunk. Mind-
erre azért fektettünk hangsúlyt, mert ha a 
tökéletlen keresések miatt pontatlan eredmé-
nyeket kapunk, az erre támaszkodó kutatások 
is tévútra vihetnek. Választ kaphatunk azok-
ra a kérdésekre is, hogy Mikes mely szavakat 
használt és melyeket nem, így például meg-
van-e nála a csoda, kanál szó – függetlenül 
attól, hogy leírta-e ebben a mai formájában 
vagy sem. Megtudhatjuk azt is, hogy melyek 
azok a szavak, amelyek az író önálló szóalko-
tásai, és más szótárban nem találjuk meg őket, 
mint például a halálszolgálat, varrótűeső stb. 
Az utalások segítségével eljuthatunk más, 
vonatkozó címszavakhoz akár szótáron belül, 
akár más szótárak állományához, de listáz-
hatjuk a török eredetű szavakat és a tulajdon-
neveket is (Kiss, 2014). A kialakított eljárások 
más hasonló munkálatokban is eredménye-
sen alkalmazhatók. A szűkebb értelemben 
vett szótári, de általában véve az informatikai 
támogatású  feldolgozási módszerek lehetővé 
teszik, hogy a korábbiaktól eltérő módon vizs-
gálhassunk terjedelmes szövegeket (1. ábra). 

Új módszerek a filológiai vizsgálatokhoz

A Mikes-filológiában az új módszerek alkal-
mazási területeinek feltérképezéseinél járunk, 
de már ebben a korai fázisban is figyelemre 
méltó eredmények születtek irodalomtörténe-
ti, stilisztikai, grammatikatörténeti és az írói 
alkotófolyamatok alaposabb megismerése 
szempontjából. A digitális szótár szerepe az 
írói életmű vizsgálatában túllép a kizáróla gos 
szótári funkciókon. A számadatok, statisz tikák 

és a tetszőlegesen szűrt, különféle szem pontok 
szerint rendezett szólisták új összefüggések 
láttatására alkalmasak. A Törökorszá gi levelek 
mellett a tizenhétszer nagyobb mennyiségű, 
franciából átültetett Mikes-fordítások kevés-
bé kerültek ezidáig a figyelem középpontjába: 
a saját szerzőségű művel szem ben az irodalmi 
kánonban nem töltöttek be jelentős szerepet. 
A mintegy tízezer elkészült szócikk alapján 
végzett vizsgálat cáfolni látszik a korábbi 
megállapításokat. A Leveleskönyv és a fordí-
tások címszavainak összevetéséből arra követ-
keztethetünk, hogy a szókészlet markáns el-
különülése miatt nemcsak a Mikes-kutatá-
sokból, de a kortörténeti szintézisekből sem 
mellőzhetők a fordítások szavai. Az előremu-
tató nyelvi, stiliszti kai változásokat valójában 
a fordítások szókészletállományában fedez-
hetjük fel. Eszerint – szemben az eddigi vé-
lekedésekkel – fordításaiban Mikes nemcsak 
a koránál, hanem a saját szerzőségű műveinél 
is modernebb szemléletet képviselt. A XVIII. 

században a szóösszetétel mint szóalkotási 
forma meghatározó volt a még csak kialaku-
lóban lévő szaknyelvi műszavak létrehozásá-
ban. A fordításokban találni jelentősebb 
mennyiségű összetételt, és itt látszanak a XIX. 
századot megelőlegező, újító jegyek. 

Ahogy a maga idejében a Petőfi-szótár a 
ság, ség képző speciális használatára irányítot-
ta a figyelmet, úgy a Mikes-szótárban a kon-
kordancialista feldolgozása során is kirajzo-
lódtak azok a  grammatikai kérdések, ame lyek 
részint a szerzői nyelvhasználatot (például a 
való sajátos szerepe, kötőszói funkciók, igeidők, 
egyeztetés, bővítmények tanulmányo zása), 
részint a korszak nyelvi állapotát (például az 
ikes paradigma fellazulásának a folyamata, a 
mondván idéző szerepben és gram matikalizá-
ciós jelenségek) láttatják új perspek tívából 
(Kiss – T. Somogyi, 2014). A különféle szólis-
ták előállítása teremti meg az alapot ezekhez 
az elemzésekhez. A mondván esetében a ha-
tározói igenévből a mára már a kötőszóvá 

1. ábra
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válás határára jutott folyamatnak a középma-
gyar kor az egyik jelentős állomása (Dömötör, 
2013). Ennek a vizsgálatnak a Mi kes-korpusz 
is része volt, amelyet tovább ele meztünk mű-
vek szerinti eloszlásban is. Azt tapasztaltuk, 
hogy Mikes funkcionálisan, vélhetően tuda-
tosan használta a kétféle idézési mód (egyenes 
és függő) kifejezésére és elkülönítésére a 
mondvánt: a folyamatos, gördülékeny, az 
élőbeszéd jegyeit mutató függő beszéd beépí-
tésére, valamint a biblikus, archaikus hangne-
met sugalló egyenes idézés bevezetésére. 
Mindez részletkérdésnek tűnhet, ám távolab-
bi perspektívából nézve az írói szövegalkotá-
si folyamatokra is tudunk az ehhez hasonló 
adatokból következtetni. A vizsgálat ráirányí-
totta a figyelmet arra is, hogy a saját szerző-
ségű művein kívül Mikes fordítói mód szere 
szintén elismerésre méltó stilisztikai tel jesít-
mény. A szókincsvizsgálat mellett a gramma-
tikai elemzések szintén azt támasztották alá, 
hogy az életmű eddig kevéssé feldolgozott és 
értékelt részének, a fordításoknak a mellőzé-
se vagy háttérbe szorítása revideálandó. 

A kritikai kiadásban az életmű papíralapú 
feldolgozása korábban nem tett lehetővé ilyen 
típusú szókeresésekre, statisztikai vizsgálatok-
ra is támaszkodó kutatásokat, de a szónál 
nagyobb egységeket érintő vizsgálatokra is 
korszerűbb lehetőségünk van már. Az infor-
matikai támogatású szövegelemzések új 
eredményekkel szolgáltak. A Törökországi 
levelek kollokviális előadásmódja, közvetlen, 
társalkodó hangvétele sokáig központi eleme 
volt a Mikes-elemzéseknek, és kevesebb fi-
gyelem jutott arra, hogy a levélírói alkotófo-
lyamatban meghatározó szerephez jutott az 
azzal párhuzamosan végzett fordítói munka. 
Hopp Lajos a kritikai kiadás elkészítését kö-
vetően megállapította, hogy a Leveleskönyv 
szövegének mintegy 23%-a a levelekbe szőtt 

fordításbetét (Hopp, 2002). A szótári munka 
során a konkordancialista feldolgozásakor 
kiderült, hogy az életmű különböző, olykor 
távoli pontjai között szövegszerű összefüggé-
sek rajzolódnak ki; vannak súlyozott és kevés-
bé érintett területei e tekintetben. A részletes 
összefüggések feltárására ezidáig a nagy szö-
vegterjedelem és a technológia hiánya miatt 
nem volt mód. Olyan szöveghasonlóságokról 
és -párhuzamokról van szó, amelyeknél ugyan 
nem áll fenn a teljes szövegegyezés, de kisebb 
variánsokat találni a szövegrészletek között, 
és manuális eszközökkel nincs lehetőség ki-
gyűjteni ezeket. Emiatt automatizáltuk a 
szövegvándorlások számítógépes támogatás-
sal történő listázását a történeti szövegkorpusz-
ból. Nemcsak a szóról szóra meglévő egyezést 
tudjuk már lajstromozni a korpuszban, ha-
nem azokat a variánsokat is meg tudjuk ta-
lálni, amelyeknél valamiféle eltérés (például 
írásmódbeli különbség, kisebb alaki variációk, 
közbetoldások) mutatkozik a szövegben, de 
fennáll a tágabb értelemben vett szövegazonos-
ság vagy szöveghasonlóság. E módszer jelen-
tősége abban áll, hogy mindezt célzott szóke-
resés nélkül érhetjük el XVIII. századi szöveg-
ben. A szövegkritikai vizsgálatok következő 
lépése a számítógép által készített gyűjtés 
módszeres feldolgozása. Már a részletes elem-
zés és alapos feldolgozás előtt is látszik, hogy 
jelentős mennyiségű szöveg vándorol a mű-
vekben; esetenként akár hét különböző he-
lyen is előfordul ugyanaz a (tag)mondatnyi 
részlet. Ezzel a módszerrel összehasonlíthatat-
lanul többet fogunk tudni az írói alkotófo-
lyamatokról, szerzői módszerekről az egész 
életmű alapján. 

Összegzés, jövőbeni feladatok

Az alkalmazott módszereket, néhány részterü-
letet és kutatási irányt felvázolva arra szeret-

tem volna felhívni a figyelmet, hogy a digitá-
lis szótár teremtette új módszerek alkalmazá-
sával jóval közelebb kerültünk a Mikes-filo-
lógia nyitott kérdéseinek megválaszolásához. 
Tisztázásra vár, hogy a különböző fordításai-
ban a szerző miért kezelte eltérő módon a 
bibliai idézeteket; a Káldi-féle Biblia hatása 
mellett Károli fordításának a nyomai hol, mi-
lyen mértékben érhetők tetten. Az új mód-
szerekkel könnyebbé válhat mindezek pon-
tosítása, a további rokonszövegek feltárása és 
a szövegek továbbélésének felderítése. Továb-
bi feladat, hogy kiderítsük, bizonyos fordítá-
sok esetében az adott műnek mely kiadása 
szolgált forrásul, és elvégezzük az alkotófolya-
matok mélyrehatóbb tanulmányozását. A 
teljes életművet aprólékosabban, hatékonyab-
ban és új perspektívából tudjuk vizsgálni.

Terveink között szerepel a szóértelmezé-
sek rendszerének kialakítása. A kontextuális 
jelentések definícióinak megadása a hagyomá-
nyos módszerekkel számos szubjektív meg-
oldást rejt, és az egyes szöveghelyhez történő 
kötődésük miatt izoláltan nem lennének al-
kalmasak összefüggéseiben és egészében lát-
tatni a szerzői világképet. Ezért a jelentések 
megadását meghatározott fogalomkörökhöz 

történő besorolással végeznénk el egyfajta on-
tológiát létrehozva, amely lehetőséget terem-
tene informatikai feldolgozások számára is. 

A digitális Mikes-szótár készítése korszerű 
alapokra helyezte a lexikográfiai munkákat. 
Új kutatási területek körvonalazódnak, ame-
lyek túlmutatnak a szűkebb értelemben vett 
szótári tevékenységen. Az informatika alkal-
mazásának és a megváltozott eszköztárnak 
köszönhetően Mikes életművének feldolgo-
zásával a kutatási módszertant is szeretnénk 
továbbfejleszteni és kiegészíteni a szövegek 
összehasonlításának különféle módozataival. 
Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóköz-
pont Irodalomtudományi Intézete és a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Villamosmérnöki és Informatikai Kar 
Méréstechnika és Információs Rendszerek 
Tanszékének együttműködése megteremtette 
a megfelelő alapot ehhez: első lépésben meg-
kezdtük a kritikai jegyzetanyag korszerű fel-
dolgozását egy kibővített szótár létrehozásá-
nak érdekében. Csak úgy érhetők el jelentős 
eredmények, ha a bölcsészet és az informatika 
közös célok megfogalmazására válik képessé. 

Kulcsszavak: digitális írói szótár, Mikes, korpusz
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