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Általános bevezetés



Szinkrónia és diakrónia

a szinkrón vagy leíró vizsgálat

• tárgya: a nyelv egyidejű állapota
• célja annak megállapítása, hogy: hogyan működik/ött a nyelv az
adott időszakban

a diakrón vagy történeti vizsgálat

• tárgya: a nyelv időbeli egymásutánja
• célja annak megállapítása, hogy: mi változott, és mi nem
változott
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A magyar nyelv történetének korszakai

„előmagyar” – i.e. 1000

ősmagyar i.e. 1000 – i.sz. 896

ómagyar korai ómagyar 896 – 1370
kései ómagyar 1370 – 1526

középmagyar 1526 – 1772

újmagyar 1772 – 1920

újabb magyar 1920 –
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A nyelvtörténet forrásai

1. a nyelvemlékek: „a nyelvtörténeti vizsgálatok fundamentuma”
2. a mai nyelv: „a nyelvtörténet időrendben s átmenetileg utolsó
láncszeme”

3. a rokon nyelvek: „alapvető fontosságúak a nyelvemléktelen kor
nyelvi történéseinek a kikövetkeztetésében”

4. a kontaktusnyelvek: „lehetővé teszi a szókészleti és hangtani
interferenciákon kívül a nyelv egyéb szintjein jelentkező
egymásra hatások kimutatását”
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A történeti korpuszok jellemzői



Mi a korpusz? 1.

Kugler és Tolcsvai Nagy (2000)

”
meghatározott szempontok alapján kiválasztott szövegmennyiség,
amelyen a nyelvész vizsgálatát végzi”

Kugler Nóra és Tolcsvai Nagy Gábor (2000): Nyelvi fogalmak kisszótára. Korona, Budapest.

6



A főbb kérdések

• mennyiség
• nyelvészeti vizsgálatokra alkalmas
• reprezentativitás, a kiválasztás szempontjai
• tárolás módja: elektronikus
• tartalom: szegmentálás, annotáció, metaadatok
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Mi a korpusz? 2.

Sinclair (2005)

”
a collection of pieces of language text in electronic form, selected
according to external criteria to represent, as far as possible, a
language or language variety as a source of data for linguistic
research”

J. Sinclair (2005): Corpus and Text – Basic Principles. In: M. Wynne (ed.): Developing Linguistic Corpora: a Guide to Good Practice. Oxbow
Books, Oxford. 1–16.
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Korpusz vs adatbázis

ID betűhű normalizált tő elemzés
1 Athyanak Atyának Atya N:P.Dat_gen
2 ees és és C
3 fýwnak Fiúnak Fiú N:P.Dat_gen
4 ees és és C
5 zenth leleknek Szentléleknek Szentlélek N:P.Dat_gen
6 newe-@@ben nevében név N.PxS3.Ine

ID szerző cím év hely kiadó
1 Nietzsche Az Antikrisztus 1993 Budapest Ictus
2 Nietzsche Ecce homo 1993 Budapest Göncöl
3 Nietzsche Bálványok alkonya 2004 Budapest Holnap
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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 véletlen 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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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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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
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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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Korpuszok és egyéb források



A nyelvtörténet forrásai

1. a nyelvemlékek: „a nyelvtörténeti vizsgálatok fundamentuma”
2. a mai nyelv: „a nyelvtörténet időrendben s átmenetileg utolsó
láncszeme”

3. a rokon nyelvek: „alapvető fontosságúak a nyelvemléktelen kor
nyelvi történéseinek a kikövetkeztetésében”

4. a kontaktusnyelvek: „lehetővé teszi a szókészleti és hangtani
interferenciákon kívül a nyelv egyéb szintjein jelentkező
egymásra hatások kimutatását”
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A nyelvemlékek 1.

Magyar nyelvemlékek – OSZK

• OSZK
• http://nyelvemlekek.oszk.hu
• 1055–1526

KlimoTheca

• PTE Könyvtár
• https://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi

OSZK Digitális Könyvtár

• OSZK
• http://oszkdk.oszk.hu
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A nyelvemlékek 2.

Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár
a {Jókai-kódex, Birk-kódex, Guary-kódex, Apor-kódex,
Festetics-kódex} ábécérendes adattára
http://mnytud.arts.unideb.hu/sznyta.php

Margit-legenda
a készülő kritikai szövegkiadás online változata
http://deba.unideb.hu/deba/Margit-legenda_Szent_
Margit_elete_1510/index.html
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A nyelvemlékek 3.

Sermones
a késő középkori és kora újkori magyarországi prédikációirodalom
forrásszövegei
http://sermones.elte.hu/

Magyar Antikvakorpusz
válogatás a magyar nyelvű könyvnyomtatás első fél évszázadából
(1527–1576)
http://korpusz.ektf.hu/hu
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A nyelvemlékek 4.

Ómagyar Korpusz

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

Történeti Magánéleti Korpusz

• MTA Nyelvtudományi Intézet
• http://tmk.nytud.hu/
• 1772 előtt

Magyar Történeti Szövegtár

• MTA Nyelvtudományi Intézet
• http://www.nytud.hu/hhc/
• 1772 után
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A mai nyelv

Magyar Nemzeti Szövegtár

• MTA Nyelvtudományi Intézet
• http://clara.nytud.hu/mnsz2-dev/
• 20. század vége – 21. század eleje
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A rokon nyelvek

Uralonet – Uráli Etimológiai Adatbázis

• MTA Nyelvtudományi Intézet
• http://uralonet.nytud.hu

OUDB – Ob-Ugric Database

• Ludwig Maximilian University of Munich
• http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/
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A kontaktusnyelvek

TESz – Történeti-Etimológiai Szótár

• Arcanum
• https:
//adtplus.arcanum.hu/hu/collection/MNYTESZ/

UraLUID – Uralic Languages Under the Influence Database

• MTA Nyelvtudományi Intézet
• http://www.nytud.hu/oszt/elmnyelv/urali/
adatbazisok.html
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A korpuszkeresők...

• segítségével elő tudunk állítani konkordancialistát és
gyakorisági listát is;

• alkalmasak arra, hogy történeti lexikológiai és szociolingvisztikai
kutatásokhoz segítséget nyújtsanak;

• a morfológiai elemzést is tartalmazó korpuszok lehetőséget
adnak történeti morfológiai vizsgálatok folytatására is, illetve
bizonyos szintaktikai jelenségek is kutathatóak rajtuk.
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Hipotézis

É. Kiss (2014), Gugán (2015, 2017)
kétféle tagadó szerkezet létezik a magyarban

• az egyenes szórendű (igekötő–tagadószó–ige, pl. meg ne fogd)
→ régebbi

• a fordított szórendű (tagadószó–ige-igekötő, pl. ne fogd meg)→
újabb

hipotézis:
a fordított szórend is létezett a magyar nyelv korábbi szakaszaiban is,
de csak a 19. századtól vált uralkodóvá
É. Kiss, K. (2014): A tagadó és a kérdő mondatok változásai. In: É. Kiss (szerk.): Magyar generatív történeti mondattan, 34–49. o. Akadémiai
Kiadó, Budapest.
Gugán, K. (2015): És mégis: mozog? Tagadás és igemódosítók az ómagyarban és a középmagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok,
27:153–178.
Gugán, K. (2017): A magyar tagadó mondatok szórendje és a konstansráta-hipotézis. In: Nyelvelmélet és diakrónia 3., 91–110. o. Pázmány
Péter Katolikus Egyetem BTK; Szt. István Társulat, Budapest; Piliscsaba
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Vizsgálat

Kalivoda (2017)
prototipikus igekötők (meg, el, fel, ki, be, le) szintaktikai viselkedését
vizsgálta az ómagyar kortól napjainkig

a tagadó és a tiltó mondatokra jellemző preverbális (ige előtti) és a
posztverbális (ige utáni) igekötők arányát vizsgálta

• Ómagyar Korpusz (ÓMK)
• Történeti Magánéleti Korpusz (TMK)
• Magyar Történeti Szövegtár (MTSz)
• Magyar Nemzeti Szövegtár (MNSz)

Kalivoda, Á. (2017): Prototipikus igekötők mondatbeli helye az ómagyar kortól napjainkig. Előadás a PPKE BTK Nyelvtudományi Doktori
Iskolájának házi doktoranduszkonferenciáján.
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Eredmények
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Köszönöm a figyelmet!

simon.eszter@nytud.mta.hu

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