
Mikes Melánia 

NYELVÉSZETI ADATOK 
SZÁMÍTÓGÉPI 
FELDOLGOZÁSA — 
AZ EDDIGI EREDMÉNYEK, 
A SZÜKSÉGLETEK 
ÉS A TÁVLATOK 

Ezzel a címmel szervezett tudományos értekezletet Szara jevóban 
1977. dec. 9-én és 10-én a szarajevói Nyelvi és Irodalmi Intézet Bosz-
nia-Hercegovina Tudományos és Művészeti Akadémiá jának védnöksége 
alatt. Az értekezleten 65 érdekelt nyelvész, mérnök és matemat ikus 
jelent meg Jugoszlávia nagyobb városaiból. 25 előadás hangzott el és 
a fe lmerül t kérdésekről igen hasznos vita folyt, valamint ennek az in-
terdiszciplináris tudományterüle tnek a további fejlesztéséhez számos 
vélemény és javaslat született. 

Az értekezlet résztvevőinek lehetőségük nyíl t arra, hogy az elhang-
zott beszámolók alapján megismerjék az egyes hazai tudományos ku ta -
tóközpontokban folyó munká t és az elért eredményeket (1.). A vi tában 
kifejezésre ju tot tak az ezen a területen munkálkodók bizonyos alapvető 
és közös problémái (2.). Az értekezleten kikristályosodott néhány közös 
vélemény és javaslat . Minderről t á jékoz ta t ják az érdekelt intézménye-
ket és az illetékes szakembereket (3.). 

1. Mivel a mi intézetünkben számos empir ikus jellegű vizsgálat 
folyik és meglehetősen nagy mennyiségű nyelvészeti és egyéb tá rsa -
dalomtudományi anyag halmozódik fel, a számítógépi adatfeldolgozás 
i ránt i érdeklődésünk a kutatómunkához való gyakorlat i segítség meg-
találása felé irányul. Pi l lanatnyi lag ar ra törekszünk, hogy együt tmű-
ködjünk a számitógép technikájával foglalkozó szakemberekkel , hogy 
a jövőben bizonyos kutatói feladatokat, főleg a lexikográfia, a folklór 
és a dialektológia vonatkozásában, számítógép közreműködésével old-
junk meg. Ezért ebben a beszámolóban nagyobb teret szentelünk annak 
a tényanyagnak, mely e tekintetben tá jékozta t bennünket . 

1.1. Szinte minden egyes kutatóközpontunkban, ahol nyelvészeti 
adatokat dolgoznak fel számítógép segítségével, a munka nyelvészek 
és számítástechnikai szakemberek együttműködése a lap ján történik. 
Zágrábban ez a tevékenység a Bölcsészeti Kar Nyelvtudományi In té-
zete és Zágráb Város Elektronikus Számítóközpontja közötti e redményes 
együttműködés keretében folyik. 

Azoknak a beszámolóknak az alapján, melyeket a zágrábiak t a r -
tot tak (Rudolf Filipovic: A nyelvi korpusz és számítógépi feldolgozása 
az egybevető elemzés szolgálatában; Maja Batanic-Cimbur: A szöveg 
gépi feldolgozásra való előkészítése; Milutin Cihlar: A konkordanciák 
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számítógépi feldolgozása és Milán Mogus: A konkordanciák felhaszná-
lása a szövegelemzésben) látható, hogy az együt tműködésre való kez-
deményezés a nyelvészektől eredt, akik reálisan értékel ték a nyelvi 
gépi feldolgozásának előnyeit, egyes kutatóikat az erre a munká ra való 
specializációra irányítot ták, munkacsoportot hoztak létre és eredmé-
nyesen bevonták problémakörük megoldásába az elektronika területén 
dolgozó szakembereket. A zágrábiak 1970-től kezdődően a következő 
tervmunkála tokon dolgoztak: a szerbhorvát és az angol nyelv kontrasz-
tív konkordanciái, angol—horvát lexikográfiái anyag, régi horvát iro-
dalmi szövegek gépi elemzése, a mai horvát irodalmi nyelv anyaga. 

Rudolf Filipovic és Maja Batanic-Cimbur beszámolójukban részle-
tesen foglalkoznak a szöveg gépi feldolgozásra való előkészítésének kér-
déseivel. A szöveg gépi nyelvre való átültetése folyamán keletkezett 
hibák megtalálása és ki javí tása a munkának arányta lanul hosszú és 
költséges szakaszát jelenti. Emmiat t a szövegelőkészítés szakaszában 
élnek az ésszerűsítés és a rövidítés összes lehetőségével. Ezek a szem-
pontok vezérelték a ku ta tóka t a szerbhorvát és az angol nyelv egybe-
vető elemzéséhez való nyelvi anyag kiválasztásakor is, és a r ra az 
anyagra esett a választásuk, amely már a mágneses szalagon volt 
található. 

Azok a problémák azonban, melyek a szöveg gépi feldolgozásra 
való előkészítésénél merülnek fel (és amelyek az optikai leolvasó alkal-
mazásával ma jd nagymér tékben há t té rbe fognak szorulni) nem kell, 
hogy elkedvetlenítsék a nyelvészeket, amikor a nyelvi adatok gépi fel-
dolgozásáról döntenek, hiszen, Filipovic professzor szerint, a számító-
gép által feldolgozott anyag „igen értékes forrás minden egyes elem-
zőnek, ar ra való tekintet nélkül, hogy milyen témát dolgoz fel. A gépi 
anyag felhasználása nemcsak a mi p ro jek tumunk fe ladatainak megol-
dásában mutatkozot t nagyon hasznosnak, hanem az angol és a horvát 
vagy szerb nyelv más kérdéseinek elemzésében is." Filipovic néhány 
konkrét példát említ, ma jd megál lapí t ja : „A gépi úton feldolgozott 
anyagból származó dokumentáció egészen ú j ér tékekkel ruházta fel a 
tanulmányokban közzétett elemzéseket (melyek a gépi anyag felhasz-
nálása előtt születtek meg)." 

Ahhoz, hogy a számítógéppel feldolgozott nyelvi anyagot minél szé-
lesebb körben fel lehessen használni, és hogy igazoljuk az előkészítés 
szakaszában befektetet t időt, pénzeszközöket és emberi munkát , szük-
séges a szövegnek gépi nyelvre való átültetése előtt kidolgoznunk a 
szöveg kódolásának elveit úgyannyira , hogy végleges fo rmá jában való 
felhasználhatósága maximális és sokoldalú legyen minden nyelvi szin-
ten, a fonológiaitól kezdve a morfológiáin és szintaktikain keresztül 
egészen a szemantikai és pragmat ikai szintig. 

Milutin Cihlar okleveles mérnök az ember és a számítógép mun-
ká j a közötti kapcsolatot vizsgálta és rámuta to t t arra , hogy miben segít 
a számítógép az embernek. Cihlar elmagyarázta a számítógépi konkor-
dancia kidolgozásának főbb munkamozzamatai t . Ezek a következők: a 
szöveg meghatározása, a formális hibák kijavítása, vagyis azoké a hibá-
ké, melyeket a számítógép segítségével helyre lehet hozni, a logikai 
hibák kijavítása, illetve azoké a hibáké, amelyeket csupán a gép által 
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leírt szöveg és az eredeti anyag vizuális úton tör ténő ellenőrzésével 
lehet kiküszöbölni, a szöveg végleges vál tozatának nyomtatás céljából 
való megszövegezése és a véglegesített szövegváltozat konkordanciává 
való átformálása. Az említett munkaszakaszok mindegyike több gépi 
programból és emberi beavatkozásból tevődik össze. 

Cihlar mérnök számos tapasztalati tényt hozott fel a szöveg kon-
verziójára, a számítógépbe való adatbevitel és elrendezés bemenő esz-
közének kiválasztása körüli di lemmára vonatkozóan, ugyanis mindez 
a szöveg ta r ta lmának és fo rmá jának változékonyságától függ, végül 
pedig ismertet te mindazokat a műszaki jellegű műveleteket , melyeket 
a szöveg feldolgozásakor a számítógép végez az ember helyett . 

1.2. L jub l j anában a „Jozef Stefan" Intézet foglalkozik behatóbban 
a gépi nyelvészet problematikájával . A szlovén nyelv gépi úton való 
vizsgálatában és matemat ikai modellálásában elért eredményekről , va-
lamint a gépi és a matemat ikai nyelvészet némely definíciójáról és 
taxonómiájáról az említett intézet munkatársa , Pe te r Táncig beszélt. 

A beszámoló tar ta lmazot t az ezen a szakterületen elért minden 
jelentős eredményt , különös tekintettel azokra a munkákra , melyekben 
a szerző is részt vett. A beszámoló bemutatot t néhánya t a szlovén nyelv 
főbb mondat tani szerkezeteinek formális részmodelljei közül, va lamint 
ezeknek a modelleknek a gépi alkalmazásából. Szó volt a szlovén mon-
datok Danes-féle formalizációjáról is. 

Táncig a beszámolójában kifej te t te azt is, hogy Jugoszláviában a 
számítógépi nyelvészet multidiszciplináris területe a szervezett fej lődés 
kezdeti szakaszában van. Eddig ennek a fej lődésnek fő jellemzője a te r -
mészetes nyelvek gépi feldolgozására való törekvések közötti összhang 
hiánya, az ország különböző területein a próbálkozások szétszórtsága 
és különállósága volt. A szerző a jugoszláv számítógépi nyelvészetnek 
egy olyan fejlődési f o rmá ja mellett foglalt állást, amely összhangban 
lenne környezetünk sajátos nyelvi viszonyaival. 

1.3. Az értekezlet házigazdája, a szarajevói Nyelvi és Irodalmi 
Intézet, mely ezen a területen való tevékenységét az Energoinvesttel . 
együt tműködve folytat ja , három beszámolóval szerepelt. 

Mari ja Kovacic az irodalmi mű szerzősége megál lapí tásának számí-
tógépi konkordancia segítségével való lehetőségeiről beszélt. A Mogus 
professzor vezette zágrábi projektum, a „Régi horvát irodalmi szövegek 
gépi elemzése" tapasztalatai nyomán megkísérelte, hogy gépi úton fel-
dolgozzon két olyan szöveget, melyet Pe ta r Kocicnak tu la jdoní tanak, és 
hogy ezeket a konkordanciákat egybevesse a Kocic többi művében sze-
replő nyelvi anyag konkordanciáival. Különben Kocic műveinek gépi 
elemzése a „Petar Kocic nyelvezete" című pro je tum tárgyát alkot ja . 
Erről Milán Sipka számolt be a fordítot t konkordanciának a szöveg 
grammat ika i elemzésében item-index-szel való felhasználási lehetőségé-
vel kapcsolatban. 

A szarajevói nyelvészek elsősorban irodalmi szövegek gépi feldol-
gozásában érdekeltek. Ez az anyag alapul szolgálhat a továbi nyelvé-
szeti, nyelvstatisztikai és irodalomstatisztikai elemzésnek. Még azzal 
is megpróbálkoznak majd, hogy glagolicával í r t régi szövegeket gépi 
úton feldolgozzanak és ily módon hozzáférhetővé tegyék őket a további 
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feldolgozásra. Erői beszélt Her ta Kuna „A középkori boszniai kódex-szö-
vegek gépi feldolgozásra való előkészítésének néhány problémája" című 
beszámolójában. Előadását nagy érdeklődéssel hal lgat ták az értekezle-
ten részt vevő matemat ikusok és mérnökök, és számos javaslatot te t tek 
azoknak a problémáknak a megoldására, melyeket a szerző ismertetet t . 

1.4. A belgrádiak beszámolóit a vizsgált problematika többszínű-
sége és az alkalmazott módszerek különfélesége jellemzi. A szerzők 
többnyire olyan tudományos kutatók, akik nem tar toznak a nyelvészek 
táborához. 

Tomislav Tomic mérnök és Pe ta r Pravica (Elektrotechnikai Kar, 
Beszédkutatói Csoport) beszámolójukban („Szerbhorvát nyelvű szöveg 
számítógép segítségével való statisztikai elemzése" és „A beszéd számí-
tógéppel való akusztikai elemzése") azokat a kutatásokat muta t t ák be, 
melyek elsősorban az elektronikával foglalkozókat érdeklik — különö-
sen az emberi beszéd hangzós elemeinek szétválasztása és szintetizálása 
tekintetében, ezeknek a kuta tásoknak az eredményei azonban jelentő-
séget nyerhetnek a nyelvtudományi vizsgálatokban is. Külön megemlí-
teném Tomic mérnöknek a szerbhorvát nyelv statisztikai elemzésében 
te t t kezdeményezéseit, melyek a verbális közlésben található entrópia-
és információmennyiség meghatározásának i rányában folynak. 

Az entrópia kiszámításáról szó van Prvoslav Plavsic beszámolójá-
ban is. Plavsic a tv-híradó és a tv -d ráma gyakorisági szótárának lexi-
kai és szemantikai elemzéséről beszélt. Azonban — ez a beszámoló cí-
méből is kiviláglik — a szerzőnek sokkal alaposabb oka van az e f f a j t a 
elemzésre. Nevezetesen azt a véleményt támogat ja , mely szerint manap-
ság lehetetlen nyelvi kutatáshoz fogni az egyes nagyságok megoszlására 
és meghatározott nyelvi jelenségek gyakoriságára vonatkozó kimerítő 
adatok nélkül. Plavsic szerint az ilyen gépi közreműködéssel készült 
nyelvi statisztikák alkalmasak különféle nyelvészeti elméletek alkal-
mazására és a nyelvi elemzés különböző modelljeinek és módszereinek 
felhasználására, kipróbálására. 

1.5. A macedón nyelv gépi segítséggel történő statisztikai vizsgála-
táról Dragan Mihajlov számolt be az értekezleten. A szerző, a szkopjei 
Matematikai Kar munkatársa , elmondta, hogy különféle vizsgálatokat 
folyta t tak válogatott macedón nyelvű szövegeken azzal a céllal, hogy 
meghatározzák a nyelv szerkezetének statisztikai mutatóit . Tanulmá-
nyozták a napisaj tót , a középiskolai tankönyveket , macedón írók pró-
záját és költői műveit stb. 

A szkopjei tudományos kuta tókat Olga Miseska-Tomic, a szkopjei 
„Kiril i Metodij" Egyetem Filológiai Karának munkatá rsa is képviselte 
beszámolójával. A szerző át tekintést adott azoknak a világon folyó tu -
dományos te rvmunkála toknak az alapvető jellemzőiről, melyek a szin-
takt ikai és a szemantikai elemzés i rányában folynak, beszámolójának 
végén pedig uta l t azokra a teendőkre, melyek szükségesek ahhoz, hogy 
a nyelv „mélységi" elemzése helyet kapjon a jugoszláv számítóköz-
pontokban. 

2. A Jugoszláviában folyó gépi nyelvészetben történtekről szóló 
ismertetőmben csupán azokra a mozzanatokra muta t t am rá, amelyek, 
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véleményem szerint, jelentősek er re a tudományterüle tünkre , mellőzve 
eközben mindazt, amit mellékesnek*tekintet tem, és csupán azzal a jó-
hiszemű törekvéssel, hogy a számítógépi nyelvészet fe j lődjön. 

Az értekezleten elhangzott beszámolók és a vita igazolták azt, hogy 
az értekezlet meghirdetet t t emat iká ja szélesedett és alaposabb vizsgálat 
tárgyává vált. Kiderül t az is, hogy tudományos kutatói központjaink-
nak számos közös problémája van, mégpedig a nyelvészeknek a számí-
tógépi nyelvészetre való szakmai továbbképzése, az adatfeldolgozás elő-
készítő szakaszának megszervezése és olyan parciális vagy integrális 
nyelvészeti minták elkészítése, melyeket eredményesen fel lehetne hasz-
nálni a programokban. 

Azok az eszmefuttatások, melyek ezen az értekezleten elhangzottak, 
számos közös vonást muta tnak a XII. Nemzetközi Nyelvészkongresszus 
(melyet 1977. augusztus végén rendeztek meg Bécsben) „Nyelvészet és 
számítógép" elnevezésű szekciójában megtar tot t beszámolók gondolatai-
val. Ezért röviden ismertetném ezeknek az előadásoknak a tar ta lmát . 
Véleményem szerint ily módon az olvasók reálisan tud ják ma jd érté-
kelni az ezen a területen folyó hazai törekvéseket. 

Azonnal konstatálnám, hogy a szekcióban szereplő 13 beszámoló 
közül 10 európai kutatóközpontokból származik, ami a problematika 
i ránt kont inensünkön megnyilvánuló élénk érdeklődésről tanúskodik. 

A beszámolók többsége a számítógép nyelvészeti célokra való minél 
eredményesebb és ésszerűbb felhasználásának megoldásait a jánl ja , és 
meghatározott műveletek alkalmazásával nyer t végtermékekről beszél. 
„Számos nyelvész jól fel tudná használni a számítógépet kuta tása inak 
céljaira, azonban kevesen élnek ezzel a lehetőséggel." — olvasható az 
egyik beszámolóban (James L. Wyatt, A pa t te rn for the linguist, De-
par tment of Modern Languages, Florida State University). Ezért a szer-
ző egy olyan mintá t ajánl, amely, véleménye szerint, segítségükre lehet 
a nyelvészeknek abban, hogy kialakítsák programúkat . Ez a minta gépi 
nyelven írott konkrét program alakjában készült és többféle gépi rend-
szerben is alkalmazható. Egy másik beszámolóban arról van szó, hogy 
a számítógépi nyelvészet legidőszerűbb prob lémája az elméleti meg-
alapozás (P. Piotrowski, Computational linguistics and text theory, Her -
zen Pedagogical Institute, Leningrád). A szerző úgy véli, hogy a számí-
tógépi nyelvészet kérdéseit nem lehet kizárólag a generat ív nyelvészet 
keretein belül megoldani, és hogy a természetes nyelvek elemzésében 
többet kell támaszkodni a szövegelemzésre, és ezzel az elmélettel össz-
hangban a legmegfelelőbb technológiát kell alkalmazni. Min tá jának elő-
nyeiről szólva az egyik szerző még a bemenő és kimenő adatok gazda-
ságosságának százalékban kifejezet t fokát is kiszámítja . (Friedrich H. 
Lang, Die maschinelle Generierung von Begriffssystemen, IBM ö s t e r -
reich, Wien). 

Egyes szerzők arról számoltak be, hogyan alkalmaznak egyes nyel-
vészeti modelleket a számítógépi nyelvészetben, például a téma és a 
réma modelljét (Bátori István, Die kommunikat ív motivier ten Katego-
rien der Sprache und ihre Rolle im Verstehprocess, Tübingen), vagy 
a mélyszerkezeti eset-modellt (Udo L. Figge, Die Semant ik in der l in-

149 



guistischen Datenverarbei tung, Romanisches Seminar der Ruhr-Uni-
versitát, Bochum). 

Azok közül a beszámolók közül, melyek nyelvészeti adatok gépi 
feldolgozásának végtermékeiről adnak tájékoztatást , elsősorban azt a 
beszámolót emelném ki, amely a f inn nyelv gépesített mondat tani archí-
vumáról beszél (Osmo Ikola, Computer-Archiv f ü r finnische Syntax, 
Universi tát Turku). Az archívum legfontosabb része egy kódolt kutatói 
program, melynek segítségével elektronikus úton hozzá lehet férni bár -
mely mondat tani kérdéshez. Ezenkívül meg kell említeni a politikai 
neologizmusok gépi feldolgozásáról szóló beszámolót is (A. Petroff , 
Trai tment informat ique des types de format ion des neologismes poli-
tiques, Centre d 'Etude de la Néologie Lexicale, Université Paris X), va-
lamint azt a beszámolót, mely az olasz beszélt nyelv hangtani mintái-
nak sztohasztikus modelljeit és mennyiségi szempontjai t m u t a t j a be a 
C.N.R. Fonetikai Központ jában és a Páduai Egyetem Alkalmazott Ma-
metat ikai Intézetében folyó kutatások eredményeként . 

3. Nyilvánvaló, hogy ennek a nemzetközi értekezletnek a résztvevői 
a szarajevói konferencia résztvevőinél nagyobb tere t szenteltek a szá-
mítógépi nyelvészet elméleti kérdéseinek, ami teljesen érthető is, ha 
f igyelembe vesszük azt, hogy Jugoszláviában az első ilyen jellegű ér te-
kezlet a szarajevói volt. Annál jelentősebb azonban, mivel a résztvevők-
nek az volt a kívánságuk, hogy a szervezőnek, az érdekelt tudományos 
intézményeknek és a tudományos közvéleménynek a következő gondo-
lataikat és javasla ta ikat továbbítsák: 

(1) A nyelvi adatoknak gépi feldolgozásával kapcsolatosan minden 
hazai tevékenységet szükséges nyi lvántar tani , mégpedig: 
(a) műszaki szinten (a műszaki karokon és a számítóközpontok-

ban) 
(b) nyelvészeti szinten (a nyelvtudományi intézetekben) 

(2) Szükséges továbbá megszervezni az erről a szakterületről való 
szerzők nevének, megjelent munkák (könyvek, tanulmányok és 
cikkek) címének és tar ta lmának, va lamint közzé nem tet t művek 
(doktori disszertációk, magiszteri és diplomamunkák) adatainak 
rendszeres begyűjtését . 

(3) Az összegyűjtött adatok minden évben bekerülnének a Bibliográ-
fiába, mely egy nyelvészeti (Suvremena lingvistika, Zagreb) és 
egy műszaki—tájékoztató (Informatica, Ljubl jana) folyóiratban 
jelenne meg. 

(4) Az érdekelt tudományos intézmények és szervezetek megegye-
zése a lapján szükséges három éven belül ú j abb értekezletet szer-
vezni erről a kérdéskörről. Az első értekezlet szervezőjének man-
dá tuma meghosszabbodik az ú j értekezlet helyének, időpont já-
nak és szervezőjének meghatározásával kapcsolatos összes teendő 
koordinálása céljából. 

(5) A nyelvi adatok gépi feldolgozásának népszerűsítésére a Jugo-
szláv Alkalmazott Nyelvészeti Társaságok Szövetségének a ján-
lania kell, hogy a köztársasági és a tar tományi társaságok hoz-
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zanak létre alkalmazott számítógépi nyelvészeti szekciót. Ezeknek 
a szekcióknak a vezetői koordinációs bizottságot alkotnának, 
amely az előző értekezlet szervezőjének i rányí tásával további 
tevékenységeket kezdeményezne és vezetne — beleértve a kö-
vetkező értekezlet megszervezését is. 

(Ford. Molnár Csikós László) 
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