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A történeti korpuszok jellemzői



A történeti korpusz...

• szövegek vagy szövegrészletek véges elektronikus gyűjteménye,
amely jól körülhatárolt és nyelvészetileg releváns kritériumok
alapján lett válogatva, valamint legalább törekszik a
reprezentativitásra;

• azzal a céllal készül, hogy reprezentálja egy nyelv régi állapotait
és/vagy hogy tanulmányozni lehessen rajta a nyelv változásait;

• legalább egy generációnyit visszanyúlik a mai nyelvállapot
előttre.
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A történeti korpusz típusai

szinkrón diakrón
Century of Prose Corpus Helsinki Corpus of English Texts
(1680–1780) (750–1710)

általános specifikus
Helsinki Corpus of English Texts Electronic Beowulf
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Időkeret

Az időkeret
a történeti korpuszok esetében kiemelt fontosságú.
Kevesebb anyag áll rendelkezésre a régebbi korokból→ még a
szinkrón korpuszok is legalább egy évszázadot fognak át.

A méret
összefügg az időkerettel.
Minél nagyobb az időkeret, annál nagyobb a korpusz.
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Korlátozó tényezők

A történeti korpuszok jellemzően kisebbek, mint a modernek.

• a történeti szövegek feldolgozása nagyobb kihívást jelent
• az anyag elérhetősége (történeti okok)
• az anyag elérhetősége (gyakorlati szempontok)
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Reprezentativitás

nyelven kívüli tényezők

• a fennmaradt szövegek köre→ csak egy random mintát
szolgáltatnak a múltbeli nyelvről, nem reprezentálják a nyelv
teljes változatosságát

• a beszélt nyelvi adatok hiánya
• a különféle műfajok, regiszterek aránya az írott nyelvváltozaton
belül is kiegyensúlyozatlan→ sok a vallási irodalom, kevés az
informális, a sajtó, a tudományos stílus

• szociolingvisztikai kiegyensúlyozatlanság→ a fennmaradt
szövegek a társadalmi elit és az értelmiség nyelvét
reprezentálják
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A történeti szövegek feldolgozása



Kézzel írott kódexek, nyomtatott kiadások
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Korai nyomtatványok, revideált változatok
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Érvek a szerkesztett kiadások...

...mellett

• könnyen elérhetőek
• a szerkesztői döntéseket már
meghozták

• könnyebben szkennelhető
vagy begépelhető

...ellen

• a szerkesztést nem
nyelvészek végezték

• a meghozott nyelvészeti
döntések nincsenek kellően
dokumentálva

• nem alkalmasak további
nyelvészeti vizsgálatokra

• copyright

Kiút a dilemmából: szerkesztett kiadásokból kiindulni, de mindent
ellenőrizni az eredeti verzióban.
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Rossz fizikai állapot
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Speciális karakterek

52 latin alapkarakter
42 diakritikus jel
10 szám
15 speciális karakter
34 szövegtagoló és egyéb jel
3 görög betű
Összesen: 156 karakter + ezek kombinációi
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Betoldások, javítások, etc.
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Heterogén helyesírás, normalizálás

a már nem létező jelenségeket megőrizni

ýsa pur es chomuv uogmuc
isa, por és hamu vagyunk

lata o̧ napat fèkette
látá ő napát fekette

a helyesírási esetlegességeket eltörölni
meden ∼ menden ∼ mendun ∼ mendē ∼ mendė ∼ miden ∼
minden ∼ mynden ∼ my̋nden ∼ my̋ndē ∼ mýden ∼ mýnden ∼
mýndew ∼ mÿnden ∼ mÿndon ∼ mēden ∼ mēdèn ∼ mēdē ∼
mēdėn ∼ mėnden ∼ ṁēden→ minden

Megoldás: az eredeti és a normalizált verziót is tartalmazza a
korpusz.
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Nyelvi annotáció

az elérhető elemzők a modern nyelvállapotra készültek
→ a régi nyelvállapot elemzésére alkalmas eszközöket kell fejleszteni
→ az adaptáció nem triviális
→ több kézi ellenőrzést igényel
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Demó



Magyar nyelvű történeti korpuszok

1. Ómagyar Korpusz
• MTA Nyelvtudományi Intézet
• http://omagyarkorpusz.nytud.hu
• 896–1526 & 1526–1772

2. Történeti Magánéleti Korpusz
• MTA Nyelvtudományi Intézet
• http://tmk.nytud.hu/
• 1772 előtt

3. Magyar Történeti Szövegtár
• MTA Nyelvtudományi Intézet
• http://www.nytud.hu/hhc/
• 1772 után
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Köszönöm a figyelmet!

simon.eszter@nytud.mta.hu

http://www.nytud.hu/oszt/korpusz/
Simon_Eszter.html

16

simon.eszter@nytud.mta.hu
http://www.nytud.hu/oszt/korpusz/Simon_Eszter.html
http://www.nytud.hu/oszt/korpusz/Simon_Eszter.html

	A történeti korpuszok jellemzői
	A történeti szövegek feldolgozása
	Demó

