HOLLOSZITA

A lexikogratiai folyamat a SZ0KAPTAR,
egy korpuszalapu kollokaci6s aktiv sz6tar
peldajan keresztiil
Projektbeszamol6
Jelen tanulmany celja, hogy bemutassa egy specialis sz6tar- egy korpuszalapu kollokaci6s aktiv sz6tar- elmeleti es gyakorlati hatteret, es kiterjen
roviden a sz6tarban alkalmazott kollokaci6fogalomra is, valamint reszletesen leirja a SZOKAPTAR peldajan keresztiil a lexikografiaifolyamat egyes
res zeit, ugy mint az elokesziileti fazist, az adatgyiijtesi fazist, az adatfeldolgozasi fazist es az adatok kiertekelesenek fazisat. A lexikografiai folyamat
bemutatasa H. E. Wiegand sz6tarkutatasi eredmenyeire tamaszkodik. Az
adatgyiijtesi fazis keretein beliil targyaljuk a sz6tari bdzis fogalmat is,
melynek alapjat a SZOKAPTAR eseteben a lipcsei ,Deutscher Wortschatz"
korpusza kepezi, igy nagy vonalakban megismerkedhetiink a korpuszalapu,
reszben korpusz altai iranyitott adatszelekci6s m6dszerekkel is. Vegiil mintasz6cikkek segitsegevel modellaljuk az adatok kiertekelesenek fazisat, es
igy lepesrol lepesre bepillantast nyerhetiink egy kesziiloben leva sz6tar
munkalataiba es magaba a sz6tarba is.

Bevezetes
A nemet nyelveszeti kutatasok kozel 15 eve foglalkoznak behat6bban a
sz6kapcsolatok es kollokaci6k problematikajaval. Mi sem bizonyitja ezt
jobban, mint hogy 2003-ban a mannheimi IDS (Institut fiir Deutsche Sprache, Nemet Nyelvi Intezet) 39., eves konferenciajanak temajat az idiomatikus es/vagy jellemzo sz6kapcsolatok kepeztek, ,Den Nagel auf den Kopf
treffen"- Wortverbindungen mehr oder weniger fest cimmel. U gyanakkor a
90-es evek elejen kezdtek kiepiteni azokat az elektronikusan tarolt es statisztikailag elemezheto szoveggyiijtemenyeket, korpuszokat, melyek segit237

segevel korpuszalapu (corpus based), de egyre inkabb korpusz altai ininyitott (corpus driven) nyelveszeti kutatasok folynak, melyeknek eredmenyei
kiilonfele projektek formajaban az intemeten is hozzaferhet6ve vattak.
Ezen nyelvi eszkozok celcsoportja a nyelvtanul6kt61 a szakemberekig terjed, egy-egy projekt eseteben akar tobb felhasznal6i feliileten is.
Ezek koziil harmat emelnek ki: a mannheimi IDS-ben kidolgozott ket
nyelvi informaci6s rendszert es a lipcsei sz6k:incsprojektet, melyek targyukat tekintve rokonsagot mutatnak a sz6ban forgo sz6tarprojekt, egy korpuszalapu kollokaci6s sz6tar alapgondolataval. A fent emlitett projektek
nev szerint a kovetkez6k:
1. ,elexico. Wissen iiber Worter" (elexico. Szavakkal kapcsolatos tudas),
melynek egyik f6 eleme a jellemz6 sz6kapcsolatok dokumenta.Jasa;
2. ,VICOMTE- Kookkurenzexplorer" (VICOMTE- kookkurencia-lekerdezes), melynek kereteben a kozos el6fordulas gyakorisagat kimutat6
statisztikai vizsgalatok segitsegevel, interaktiv m6don vizualiza.Ijak es
kozelebbr61 is vizsga.Ihat6va teszik a kookkurenciastrukrurakat;
3. Lipcsei ,Deutscher Wortschatz" (Nemet sz6kincs) projekt, mely a gepi
nyelvfeldolgozas eszkozeivel kozeliti meg a kookkurencia problematikajat.1
Ezeknek a kutatasi tendenciaknak az ismereteben nem meglep6, hogy
mind az egynyelvii, mind a ketnyelvii lexikognifiaval foglalkoz6k koreben
egyre inkabb megfogalmaz6dik az igeny olyan special is sz6tarak irant, melyek targya a szavak szintagmatikai potencialjanak abrazolasa, hiszen a
mai, nagymeretii korpuszok el6szor teremtik meg az objektivabb adatgyiijtesi lehet6segeket a gyakorlati lexikografia ezen aga szamara.
A szamos monografian 2 kiviil, melyek els6sorban lexikografiai szemszogb6l foglalkoznak a kollokaci6kkal, egyik-masik mii a nyelvtanulas
szempontjab6l taglalja ugyanezt a temat, 3 mert a kollokaci6s tevesztes,
mint gyakori, de megsem elegge feltiin6 jelenseg, aranylag kes6n kapta
meg az 6t megillet6 figyelmet. Ennek egyik oka tobbek kozott, hogy a kol

1
Az emlitett projektek ki.iziil az els6r61 es utols6r61 a ki.ivetkez6 internetcimek alatt h:
het reszletesebb inforrmici6khoz jutni: http://www.ids-mannheim .de/elexico, http://wort
schatz.informatik.uni-leipzig.de.
2
Nehany a nemet nyelven megjelentek ki.iziil: BAHNS 1996, HoLL6s 2004a, STHN
BOGL 2005.
3
Ezek ki.ize tartoznak: BAHNS 1997, REDER 2006.
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lokaci6 fogalma iranyzatonkent mas es mas, maig tisztazatlan, 4 es elhatarolasa mas sz6kapcsolatokt61 egy meg megoldasra var6 feladat. A kollokaci6k egyik meghataroz6 es mindenki altai elfogadp!t jellemz6je a tipikussag,
de ez sokaig nem volt objektivan meghatarozhat6 fogalom. A korpusznyelveszetnek koszonhet6en azonban, bonyolult statisztikai es szignifikaci6s
vizsgalatok segitsegevel objektivabb alapokra helyezhetjiik a tipikussag
fogalmat. Az ujabb kollokaci6s ertekezesek ezert mar els6sorban a korpuszok tiikreben vizsgatjak a sz6kapcsolatokatlkollokaci6kat. 5 Tovabba a
legujabb sz6tarkritikai, 6 kontrasztiv, hibanyelveszeti es nyelvdidaktikai
kutatasoknak ki::iszonhet6en egyre inkabb kezd tudatosodni lexikografusokban, nyelveszekben es nyelvtanarokban egyarant a sz6kapcsolatok fontossaga es az elsajatitasukkal jar6 problemak sokasaga, a fogalmi soksziniisegt61 es a nem kielegit6 elmeleti hattert61 fiiggetleniil. Mindezek
ellenere, vagy talan eppen ezert, kezdenek megjelenni az els6 egynyelvii,
korpuszalapu kollokaci6s sz6tarak7 is, melyek els6sorban a nyelvtanul6knak kesziiltek!kesziilnek.
Ebbe a sorba illeszkednek a manapsag meg ritkasag szamba men6 ketnyelvii sz6kapcsolati/kollokaci6s sz6tarak, tehat a cikk targyat kepez6
SZOKAPTAR is. A kovetkez6 fejezetben roviden bemutatjuk ennek a ket8
nyelvu, didaktikus es korpuszalapu sz6tarnak a koncepci6jat di6hejban,
mivel jelen ertekezes kozeppontjaban most inkabb a projekt gyakorlati aspektusai allnak. A sz6tan munkanak 2005 januarja 6ta a Karoli Gaspar Reformatus Egyetem Nemet Nyelv es Irodalom Tanszeke ad otthont. A projekt
megval6sitasa az OTKA tamogatasaval va!t lehet6ve.

4

BAHNS 1996, 1. fejezet.
Az ujabbak ki.iziil csak nehanyat emelnek ki, melyeknek nemet vonatkozasa van:
STEYER 2000, 2002, HOLL6S 2006, 2007.
6 Az els6 ket nemet egynyelvii tanul6i sz6tarhoz (LGWDaF es DGWDaF) kesziilt recenzi6s ki.itetek (WIEGAND 1998b, 2002) mar kiili.in tanulmanyban foglalkoznak a kollokaci6kkal.
7 OCDSE (Oxford collocations dictionary for students of English), tovabba a Lipcseben keszii16, H. E . Wiegand, F. J. Hausmann es U. Quasthoff nevevel femjelzett nemet
kollokaci6s sz6tar.
8 A sz6tarkoncepc i6 ri.ivid ol vasata megtalalhat6: HoLL6S 2004b, 2005
5
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1. A SZOKAPTAR kollokaci6fogalma

1.1. Elmeleti haub.9
A szotar targyat kepez6 szokapcsolatok rendszerezese ujfajta kollokaci6fogalr11on alapul, mely otvozi az angol strukturalis, illetve a nemet szemantikai elmeletet a korpuszlingvisztikaban hasznalatos statisztikai vizsgalatok
eredmenyeivel.
Az elmeleti alapokat a nemet nyelvteriileten legismertebb, Hausmann altai
kidolgozott kollokacioelmelet kepezi, mely szerint, behatarolt kombinacioju
szavak kapcsolata csak akkor nevezhet6 kollokacionak, ha a kiilonboz6 szemantikai szabalyok betartasa mellett a szokapcsolat eleg jellemzo/tipikus, es
az azt alkoto szavak egymashoz affinitast mutatnak. A szemantikailag autonom tagot bazisnak es az ahhoz ajjin tagot kollokatomak nevezziik. Affinitason ket szo azon tulajdonsaga ertendo, hogy hajlamosak kozosen el6fordulni,
tehat kolcsonosen ,elohivjak" egymast, es igy egyfajta ,Halbfertigprodukte
der Sprache" (nyelvi felkesz termekek). 10 A bazis kombinacios lehet6sege
szinte hatartalan, nem ugy a kollokatore, melynek ertelme csak a bazis jelenleteben definialhato, s mely tobbnyire csak meghatarozott szamu bazissal fordulhat elo.
Ezek a szokapcsolatok a nem rogziilt szokapcsolatok csoportjahoz tartoznak, ellentetben a szokapcsolatok rogziilt csoportjaval, melynek Iegjellemzobb kepviseloi az idiomatikus szokapcsolatok (frazeologizmusok).
A nem rogziilt szokapcsolatokon beliil a kombinacios lehetoseg fokatol
fiiggoen harom alkategoriat kiilonboztet meg: Ko-Kreation, Konter-Kreation es Kollokation, mely utobbi kepezi a szoban forgo szotar targyat. (vo.
HAUSMANN 1984)
Az angol lexikografiaban tobbfele tipikus szerkezetet, illetve struktunit
kiilonboztetnek meg. Ezek a kovetkezok:
9

Mivel az elmeleti hatteret a fent emlitett monografiaban reszletesen taglaltam, eh
ben a fejezetben a MANYE konferencia-eloadasok gyakorlatahoz hasonl6an csak egy r(\
vid elmeleti osszefoglalasra keriilhet sor.
10
,Worter mit begrenzter Kombinierbarkeit verbinden sich entsprechend differcn
zie1ten semantischen Regeln und einer gewissen zusatzlichen Ublichkeit mit Wortem, 111
denen sie in Affinitat stehen. Affinitat sei definiert als die ,,Neigung zweier Worter, kom
biniert aufzutreten". Affine Kombinationen [ ... ] sind Halbfertigprodukte der Sprachl···
(HAUSMANN 1984: 398).
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Ll: Verb (CA) 11 + Substantiv
L2: Verb (EN) 12 + Substantiv
L3: Adjektiv + Substantiv
L4: Substantiv + Verb
L5: Substantiv + Substantiv
L6: Adverb+ Adjektiv
L7: Verb+ Adverb

(V + S)
(V + S)
(Adj + S)
(S + V)
(S + S)
(Adv + Adj)
(V + Adv)

...

Az elso ket struktunit a negyedikkel osszevonva, melyben a fonevhez,
mint alanyhoz jellegzetes cselekvest kifejez6 ige jarul, egy kozos f6nev + ige kategoriat kapunk, igy vegiil 5 tipikus szerkezet marad, melyeknek elso tagja Hausmann elmelete szerint mindig a bazis:
Substantiv + Substantiv
z.B. ein Fleckchen Gras
Substantiv + Adjektiv
z.B. iippiges Gehalt
Substantiv +Verb
z.B. Gehalt beziehen
Verb+ Adverb
z.B. bitter bereuen
z.B . zart rosa
Adjektiv + Adverb
Ebbol a szotar makrostrukturajat tekintve az kovetkezik, hogy csak
olyan lemmatipusok alkothatjak a szotar 1. szoszedetenek lemmaalloma13
nyat, melyek bazisok: tehat csak f6nevi, igei es melleknevi lemmatipusok.
Tovabba mindebbol az is kovetkezik, hogy a harom kiilonbozo szofaju bazishoz csak a fent megadott szofaju kollokatorok kapcsolodhatnak: ezeket
az iranyitott, bazistol kollokatorra mutato relaciok eredmenyezik az un. kollokator tipusu kombinacios partnereket, roviden: kollokatorokat, mig ha a
relaciok iranyat megforditjuk, es ezek a kollokatortol mutatnak a bazisra,
megkapjuk a bazis tipusu kombinacios partnereket, roviden: bazisokat. Az
elso iranyt (bazis - kollokator) nevezi Hausmann a nyelvtanitasban es -tanulasban onomasziologiai kollokacios munkanak, mely a produktiv nyelvi
kompetencia alapja, ezert ez az elsodleges a szoban forgo aktiv szotar koncepciojanal. A masodik irany (kollokator- bazis) a szemasziologiai kollokacios munka, mely a kollokator jelenteset hivatott mine! pontosabban
megadni a lehetseges bazisok felsorolasaval, ami szinten relevans a sz611

C =creation (pl. compose- music), A= activation (BAHNS 1996: 20)
E = eradiction (pl. cancel- performance), N =nullification (BAHNS 1996: 20)
13
A 2. sz6szedet a kovetkezo fejezetben mutatom be.
12
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KAPTAR-ban, hisz a lernmajelekhez tartoz6 jelenteseket szemantizatni
kell, es ennek egyik m6dja- az ekvivalensek es glosszak megadasan kiviilepp a tipikus partnerek felsorolasa, fiiggetleniil att61, hogy bazis vagy kollokitor tipusuak.

1.2. Gyakorlati, korpuszlingvisztikai hatter
A kollokici6fogalom gyakorlati hatteret a korpusztechnol6gia statisztikai
elemz6 moduljainak segitsegevel nyert vizsgilatok eredmenyei kepezik. Az
ezen elemzesek soran nyert kollokaci6k masfajta felfogason alapulnak, a
kookkurencia, vagyis az ,egy helyen el6fordulas" elven. A kombinaci6s
partnerek el6fordulasanak val6szinuseget szamertekben (szignifikaci6s tenyez6) adjik meg, melyb6l megallapithatjuk, mennyire szignifikans valamely sz6kapcsolat. Mivel ilyenkor a tipikus szerkezeteket es a jelenteseket
egyiltalan nem veszik figyelembe, a cimsz6hoz nyert korpuszadatokb61,
melyeket sz6fajok szerint csoportositva is megkaphatunk, ki kell valogatni
azokat a kombinaci6s partnereket, melyek illenek a fent megadott tipikus
szerkezetekbe, tehat kollokatorok, es ezeket a baziscimszavakon beliili jelentesekhez kell rendelni.
Nehany kollokator kombinaci6s lehet6sege oly behatarolt, hogy csak nagyon korlatolt szamu, statisztikailag relevans bazis kapcsol6dhat hozzajuk ,
es ilyen esetekben a sz6kapcsolatot intralingvalis kollokici6nak 14 nevezziik. A korlatozott kollokaci6s potenciaL a kollokator egy bizonyos jelentesehez kapcsol6d6, konkret szamu bazis (kb. 5-15) megadasaval kepezhet6
le a sz6tar szintjere. Erre azonban fel kell hivni a sz6tarhasznaJ6 figyelmet
explicite, megpedig oly m6don, hogy a kerdeses sz6tarban letre kell hozni
egy 2. sz6szedetet, a kollokitor-sz6szedetet, melyben ezeknek a korlatozott
kollokaci6s potenciallal rendelkez6 kollokitoroknak kell szerepelniiik lem
makent. Itt fel kell tiintetni a kollokator teljes kollokici6s potenciiljat, oly
m6don, hogy a veges szamu bazisokat egyenkent felsoroljuk. A hatar felfc
le a szabad sz6kapcsolatok iranyaba es lefele a frazeol6giai egysegek feJtl
sajnos nem eles, ezert szamos esetben nem lehet objektivan eldi:inteni, hogy
mar/meg kollokici6r61 van-e sz6.
14

45 ff.
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Az intralingvalis kollokaci6 pontosabb meghatarozasa megtalalhat6: HoLL6s 200·1

Az interlingva!is kollokaci6 fogalmat a Hessky Regina nevevel femjelzett uj koncepci6ju sz6tarak vezettek be a magyar lexikografia gyakorlataba,15 melyet a SZOKAPTAR-ban is ebben az ertelemben hasznaJunk, hate•
hat forditasi nehezseggel allunk szemben, akkor erre kiili:in, a kollokatorok
utan tett figyelmeztet6 jelek fogjik felhivni a sz6tarhasznal6 figyelmet.
Az igy nyert kollokaci6kat es tipikus szabad sz6kapcsolatokat ezek utan
mar csak meg kell tudni jeleniteni egy olyan sz6tan formaban, mely j6l
strukturilt, ki:innyen attekinthet6, igy felhasznru6barat. Ehhez a megjeleniteshez a H. E. Wiegand a! tal kidolgozott sz6tariforma-elrneletet haszniltam,
melynek reszletes bemutatasara itt, az adott kereteken beliil, sajnos nem keriilhet sor, mert at kell temi jelen ertekezes ki:izponti temajara, a lexikografiai
folyamat a SZOKAPT AR peldajan keresztiil ti:irten6 bemutatasara.

2. Szfunit6gep altai tamogatott lexikogratiai folyamatok
Korabban a lexikografiai folyamatok j6 resze, ezen beliil a sz6tariras is, j6reszt megegyezett a ki:inyvkiadasi folyamatokkal. A komputer megjelenesevel viszont ez a gyakorlat nagyban megviltozott, hisz az uj technikai vivmany nemcsak munkaeszki:izkent, hanem publikici6s mediurnkent is
szolgal(hat), ezert egyre inkabb olyan adatbazisrendszerek kiepitese a eel,
melyek feladata nemcsak az adatok rugalmas es kenyelmes kezelese, hanem mediurnfiiggetlen tarolasa is, mely lehet6ve teszi a sz6tar ki:inyv, CDROM formajaban vagy akar interneten ti:irten6 megjelenteteset is. Az adatbazisrendszer ezen kiviil arra is lehet6seget nyujt, hogy ugyanabb61 az
adatallomanyb6l a kiili:inbi:iz6 hasznai6i igenyeknek megfelel6en, ti:ibbfele
digitalis felhasznal6i feliiletet is letre lehessen hozni, es ezek a kiili:inf61e
, adatbazismetszetek" akar ki:inyv formajaban is publikilhat6ak legyenek.
A szarnit6gep aLtai tamogatott lexikografiai folyamatoknak 5 fazisat kiili:inbi:iztetjiik meg:
- e16kesziileti fazis,
- adatgylijtesi fazis,
15
,A pelda(k)t61 kettos virgulaval elvalasztva (II) kollokaciok aJ!hatnak. Kollokaci6n
olyan tipikus, a nemet nyelvre jellemzo sz6kapcsolatot ertiink, amelynek forditasa az
adott jelentespontban szereplo magyar megfelelovel nem lehetseges vagy szokatlan megoldast eredmenyezne." (HESSKY 2000: X)
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adatfeldolgozasi fazis,
- adatok kiertekelesenek fazisa,
- szerkesztesi es nyomtatast e16keszit6 fazis.
A kovetkezokben az elsa negy fazis 16 a SZOKAPT AR peldajan keresztiil keriil a gyakorlatban bemutatasra, mikozben bepillantast nyeriink egy
kesziiloben lev6 specialis sz6tar koncepci6jaba is.

2.1. ElOkesziileti fazis
A lexikografiai projektek hattereben tobbnyire tarsadalmi es/vagy tudomanyos sziiksegletek es celok allnak, melyek egy un. sz6tarprogramban nyernek konkret format. A sz6tarprogram ket fazisb61 all: programfazisb6l es
tervezesi fazisb61, mely ut6bbi mar a programrnegval6sitas els6 lepese.
A tervezesi fazisban keriil kidolgozasra a sz6tarterv, mely a sz6tarprogram
fa iranyvonalait hivatott meghatarozni . A sz6tarterv ismet ket reszre bonthat6: a szervezeti tervre es a sz6tarkoncepci6ra. Elobbi a lexikografiai folyamat megszervezeset, tobbek kozott a finanszirozasi es szemelyzeti tervet, munka- es idotervet, ut6bbi a sz6tar tartalmi kerdeseit foglalja magaba,
es ez az eredendoen lexikografiai resze a sz6tartervnek. Kozponti reszet kepezi az instrukci6s konyv, mely gyakorlati utmutat6kent szolgal mind a
sz6cikkir6k, mind a szerkesztok szamara, es ezert a kovetkez6 temakho
kell pontos leirasokat tartalmaznia:
- a sz6tan bazishoz mint lexikografiai forrasadat-allomanyhoz,
- lexikogrlifiai koztes adatallomanyhoz,
- a sz6cikkek kidolgozasahoz, a lexikografiai vegs6 adatlillomanyho~.
a tordeleshez es nyomdai el6kesziteshez. 17
Ezek a fejezetek tulajdonkeppen a lexikografiai folyamat 2-5. fazisanak
megfele\6 gyakorlati utmutat6k, melyekre- az utols6 kivetelevel- a kovetkez6 fejezetekben meg bovebben ki fogok terni.
A szervezeti terv minden esetben a finanszirozasi tervvel kezdodik .
A SZOKAPT AR finanszirozasa palyazati keretek kozott zajlik: a sz6tarpro
jektet eddig kizar6lagosan az OTKA tamogatja. A szemelyzeti terv rnindig a

tamogatas es az elvegzendo munka mertekenek fiiggvenye, ez szabja meg,
hany es mil yen kepesitesu munkatarsra van sziikseg az adott projektben, es
termeszetesen az idokorlatok is nagymertekbeq..befolyasoljak mindharom
tervet. A sz6ban forgo projekt szemelyzeti tervenek resze: 5 hallgat6,
1 programoz6, 1 szerkeszt6, valamint 1 nemet es 1 magyar lektor, akiknek a
finanszirozasat az elnyert plilyazat nem biztositja. Mivel egy kisebb, speciaIis sz6tarr61 van sz6, a tervezesi fazisban elegendonek tunt ez a szemelyi lillomany, de a megval6sitas soran kideriilt, hogy az egyszemelyes lektori
tevekenyseg a bemenetet, tehat az adatnyeres gyorsasagat, mig az egyszemelyes szerkesztoi munklilat a kimenetet, tehat a beszerkesztett adatok letrejottet sajnos nemikepp Ielassitja.
A SZOKAPTAR munkaterve ezert a tenyleges munkalatok folyaman elsosorban a szemelyzeti, es csak masodsorban a finanszirozasi keretek rniatt
tul soknak bizonyult, ezert rnintegy a felere kellett csokkenteni az e16iranyzott munkat. Ez annyit jelent, hogy a tervezett kb. 4-5000-es lemrnaallomany helyett, mely az 1. bazissz6szedetet kepezi, meg kellett elegedniink
mintegy 2300 lemrnaval, a 2. kollokator-sz6szedetjavara, mert kiilonben a
sz6tar e jelentos eleme nem lett volna megval6sithat6. 18 A tervezettnellassabb haladasnak ezen kiviil meg harom tartalmi oka is van, melyeket ket
csoportra lehet bontani: egyfelol a korpuszb61 feldolgozand6 adatmennyiseg lenyegesen nagyobbnak bizonyult a vlirtnlil, es az igy nyert adatok milyensege megkovetelte azok feliilvizsglilatat es egynyelvu sz6tarakb6l tOrten6 kiegesziteset. Masfelol a sz6tari munka kozben a sz6tarkoncepci6
egyes elemeit ki kellett boviteni, ami jelentos pluszmunkaval jart. Nem
utols6sorban meg kell emliteni a kezdeti technikai nehezsegeket, rnivel speciilisan ehhez a sz6tarhoz letrehoztunk egy adatbazis-strukturat es hozza
kapcsol6d6 adatbeviteli sz6tlirfeliiletet, ami - rajtunk kiviillil\6 okokb61- a
tervezettnel mintegy fel evvel kesobb kesziilt el, ezzel is hatraltatva az erdemi munka elkezdeset. Az idotervben ezen technikai okok rniatt az eredetileg 3 ev helyett ugyan 4 evvel gazdlilkodhatunk, melynek haromnegyedet a
sz6cikkek kidolgozasa teszi ki, de a korabban emlitett okok miatt ,csak"
2300 lemrnajelhez tartoz6 sz6cikket tudunk elkesziteni az 1. bazissz6szedet
szamara, melyek alapjan generaljuk majd a 2. sz6szedetet es az indexet is.
Mivel szamos lemrnajel poliszem, ennek a tobbszorosere tehet6 a sz6tarban

16

Vo. WIEGAND 2001.
Ez ut6bbi alta! aban mar a kiad6ban tortenik, ezert nem kapcsol6dik olyan szorosan
az instrukci6s konyvhoz, mely tulajdonkeppen a projektben dolgoz6knak kesztil.
17
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18 A sz6szedetek szelekci6s kriteriumaira es sajatossagaira jelen cikk keretei kozott
nem tudok reszletesen kitemi.
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kodifikalt Jexikalis jelentesek es a hozzajuk kapcsol6d6 kollokatorok szama. Ha bazissz6cikkekkent csak atlag 20 kollokatorral szamolunk, ez akkor
is majdnem 50 000 sz6kapcsolatot feltetelez es ez igen tetemes mennyisegii
adatnak szamit ehhez a Jemmaallomanyhoz kepest.
Kevesebb mint fel ev alatt sikeriilt kidolgozni az osszes bazissz6cikk jeJentesszerkezetet, es j6 3 h6nap alatt a nem kollokator tipusu kombinaci6s
partnerek, tehat a bazisok bevitelet. Mintegy 2 evbe fog telni az osszes kollokator adatbazisban torteno mentese es forditasa, illetve a megfelelo adatokkal torteno ellatasa. Remenyeink szerint 2008 vegere egy lektoralhat6 kezirattal zarul a kutatasi projekt, ami mar az utols6 lektoralasi fazist kell hogy
jelentse, mivel az 1. nemet lektoraiasi fazis mar a kollokatorok szelekci6ja
elott, de azzal tulajdonkeppen egy idoben zajlik, hisz a szelekci6 jelentesspecifikusan tortenik, ehhez pedig elengedhetetlen a mar meglevo sz6cikkek jelentesszerkezetenek es a jelentesekhez bevitt nem kollokator tipusu partnerek figyelembevetele es ezzel egyidejii ellenorzese es lektoraiasa.
A munkaterv tobb, sokszor egymassal parhuzamosan teljesitendo feladatb61 epiil fel, melyek megtervezese elkepzelhetetlen az anyagi, szemelyi
es idobeli feltetelek nelkiil, es a fentiekbol kitiint, hogy barmelyikben valtozas all be, az azonnal kihat a tobbire is. Ennek figyelembevetelevel a kovetkezo szemelyre szabott feladatokat 19 kiilonboztethetjiik meg: 20

Programoz6:
1. intemeten hozzaterheto adatbazis letrehozasa a megadott adatstrukturak
alapjan es a hozza kapcsol6d6 sz6tari kezelofeliiletek kialakitasa, tehat a
sz6tarprograrn megalkotasa tobb felhaszna16feliilettel (+);
2. a statisztikai listakb61 szelektalt kollokatorok automatikus beolvasasat
biztosit6 prograrnkomponens megirasa (+);
3. a bazissz6cikkek nemet kollokatorainak index be torteno generalasa a ba
zis-sz6cikkekbeli el6fordulasok szememaspecifikus megadasaval (-);
4. a masodik, kollokator-sz6szedet lemmaaUomanyanak - megadott para
meterek alapjan torteno - automatikus generaiasa a sz6tarban mar szerep
16 bazisok felsorolasaval es bidirekcionalis utalasok letrehozasaval (- ).

5 hallgat6:
1. a lemmajelekhez tartoz6 alaktani kommentarok es jelentesszerkezetek
kidolgozasa az Instrukci6s konyv alapjan (+); ,..
2. a nem kollokator tipusu kombinaci6s partnerek kigylijtese az egy- es
ketnyelvli sz6tarakb6l, valamit a korpuszb6l (+);
3. az 1. (nemet) lektoralasi fazis javitasainak atvezetese (-);
4. a lektor altai szelektait es automatikusan beolvasott kollokatorok forditasa
a) tesztanyagban (+);
b) a melleknevi sz6cikkekben (-);
c) az igei sz6cikkekben (-);
d) a fonevi sz6cikkekben (-);
5. a 2. (nemet) Iektonilasi fazis javitasainak atvezetese (-);
6. a 3. (magyar es esetleg nemet) lektoralasi fazis javitasainak atvezetese
(-).

Szerkeszto: 21
22
1. a sz6tarkoncepci6 kidolgozasa (+);
2. a finanszirozasr6l val6 gondoskodas palyazat(ok) formajaban (+);
3. a sz6tirprojektben dolgoz6 diikok szakszeminarium kereteiben torteno
felkeszitese, kivalasztasa es tovabbi kikepzese (+);
4. a sz6tari mlihely kialakitasa, berendezese (szimit6gepek, nyomtat6, sz6tarak es CD-ROM-ok beszerzese, korpuszok elerhetove tetele) (+);
5. az Instrukci6s konyv kidolgozasa (+);
6. a sz6tirprogram adatszerkezetenek modellaiasa (tobb munkafazisban)
es az ehhez tartoz6 sz6tiri adatbeviteli feliiletek programoz6val torteno
egyeztetese, fejlesztese, optimaiasa es aktualizalasa (+);
7. a sziikseges korpuszadatok beszerzese kategorizalt, extrahalt, tovabbi
feldolgozasra alkalmas formaban (+, -);
8. a lemmaszelekci6s kriteriumok pontositasa es Jemmaszelekci6 (+);
9. a lemmajelekhez tartoz6 alaktani kommentarok es jelentesszerkezetek
ellenorzese es a kovetkezo munkafazisra torteno beszerkesztese (+);

19

A feladat lei rasa mogotti kis ,+'.~ vagy ,-" jel azt jeliili, hogy mar elvegzett vugy
meg elvegzendo feladatr6l van-e sz6, a ,-" jel pedig a cikk irasakor eppen folyamathnn
leva munkalatokra uta!.
20
Az sz6tari munkalatok idobeli lefolyasat a kovetkezo fejezetben a lexikogratiai In
lyamat tobbi fazisanak lei rasa kapcsan mutatom be.
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21 A

mar emlitett anyagi, szemelyi es egyeb tervek kidolgozasara itt mar nem terek ki
ki.ilon, de ezek is termeszetesen a szerkesztoi feladatok koze tartoznak.
22 Reszletesen megtalalhat6 HOLLOS 2004a.
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10. a bevalogatott kollokatorok es azok forditasanak ellen6rzese, esetleges
kiegeszitese, valamint a veglegesnek tekinthet6 adatallomany 2. nemet
lektoralasi fazisra torten6 beszerkesztese (-);
11. ellen6rzesi es utols6 szerkesztesi munkalatok (-).

Nemet lektor:
1. a beszerkesztett sz6cikkek alaktani kommentarjainak, jelentesszerkezeteinek es a diakok altai a sz6tarakb61 es korpuszb61 bevalogatott bazis tipusu partnerek ellen6rzese es esetleges kiegeszitese (-);
2. a szignifikaci6s listakb61 a tipikus kollokatorok kivalogatasa es a lemmajel megfelel6 szememajahoz torten6 hozzarendelese (ezen adatokat
kes6bb meg kiegeszi.ilnek a sz6tarak adataival) (-);
3. 2. lektoralasi fazis, melyben az eddigi es a sz6tarakb61 gyiijtott adatok is
ellen6rzesre keri.ilnek (-);
4. lektoralasi fazis (-).
Magyar lektor:
1. a szerkeszt6 altai veglegesnek nyilvanitott adatallomany lektoralasa (a 2.
nemet lektoralasi fazis utan) (-);
2. esetleges 2. lektoralasi fazis (-).
A munkaterv egyes elemei termeszetesen a lexikografiai folyamat mar
ismert fazisaira oszlanak el, a mindenkori fazis tartalmanak megfelel6en.

2.2. Adatgyiijtesifazis
Az adatgyiijtesi fazis f6 celkitiizese a sz6tari bazis letrehozasa. Sz6tari ba
zis alatt a sz6tari munka folyaman felhasznalhat6 primer, szekunder es ter
cier forrasok osszesseget ertji.ik. Kozi.ili.ik az els6dlegesek tekinthet6k a leg
fontosabbaknak, mivel ezek a hagyomanyos es elektronikus korpuszokat ,
tehat autentikus szovegek gyiijtemenyet foglaljak magukba. A szekundcr
forrasokjatsszak mind a mai napig sok egynyelvii es szinte minden ketnycl
vii sz6tarprojektben a legf6bb szerepet, mivel ezeken valogatott (forras)s7.<'l
tarak es enciklopediak osszesseget ertji.ik.
A SZOKAPT AR ki.ilonlegessege, hogy a bazissz6cikkekben szerepltl
kollokatorok elektronikus korpuszb61, megpedig a lipcsei ,Deutscher Wort
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schatz" korpuszab61 szarmaznak. A projektet 1995-ben inditottak utjara, es a
korpusz 1998 elejet61 mar intemeten is hozzMerhet6. 2003 nyaran aktualizaltak, ezert mara dupla annyi szoveget tartalmar--. Nagysaga mondatokban
meghatarozva mintegy 35 milli6, melynek kb. 500 milli6 sz6alak felel meg,
ami mas korpuszokkal osszehasonlitva is igen tetemes mennyisegu nyelvi
adatnak szamit. 23
A lipcsei korpuszban - az IDS-korpusszal ellentetben - az adatelemzes
automatikusan tortenik, kiilon parameterek beallitasa nelki.il, aminek bar
vannak hatranyai, de az el6nye roviden osszefoglalhat6: a felhasznal6 a kollokaci6s analizis eredmenyeit ,egy klikkelessel" megkapja, eloszor osszesitve, majd bal es jobb oldali kollokaci6s partnerekkent csoportositva, igy
gyorsan j61 hasznosithat6 nyelvi adatokhoz jut, meg ha esetenkent nem is
hianytalanul.
A SZOKAPT AR-ba tehat ebb61 a korpuszb61, egy konkret primer forrasb61 keri.ilnek a bazissz6cikkekhez a megfelel6 kollokatorok. A szelekci6
alapjat pedig a mar emlitett szigniflkaci6s sz6listak, tehat az un. forrasadatok
kepezik, melyeket ki.ilon a projekt reszere a projektvezet6vel, Prof. Dr. Uwe
Quasthoff-fal hosszasan egyeztetett szempontok alapjan, extrahalva bocsatanak a rendelkezesi.inkre. Ezeknek a listaknak a segitsegevel pl. egy f6nevi
lemmajelhez az osszes, a korpuszban szigniflkans f6nevb61, melleknevbol
es igebollehet valogatni a sz6tar adatallomanya reszere. Ez a m6dszer sem
zarja ki azonban, hogy egyes tipikus kollokatorok esetleg elsikkadnak az
adatok 6riasi tomegeben, ezert a szekunder forrasok segitsegevel ki kell egesziteni a mar meglev6 anyagot. Kon\.bban mar utaltarn ra, hogy a bazislemmak ugyanakkor kollokatorkent is viszonyulhatnak mas sz6fajokhoz, hisz a
kollokaci6 tagjai relaci6ban (iranyitott kapcsolatban) allnak, ezert sz6fajukt61 fi.igg6en egyes sz6fajokhoz baziskent, masokhoz kollokatorkent viszonyulnak. Az igei es melleknevi bazisoknal kovethet6 nyomon ez a , ketarcusag", mivel pl. egy igehez mint bazishoz hataroz6k es hataroz6i funkci6ju
melleknevek mint kollokatorok kapcsol6dhatnak, mig ugyanehhez az igehez
kapcso16d6 f6nevek jelen esetben bazisok, mivel a f6nevhez mint bazishoz
kapcsol6dnak az igei kollokatorok, tehat az igei lemma bazis a hataroz6i
23

A legnagyobb magyar korpusz, az MNSZ (Magyar Nemzeti Szovegtar) korpusza a
ki sebbek koze tartozik, es kb. 187 milli6 szovegsz6t tartalmaz, ami sz6alakban kifejezve
ennel j6val kevesebbnek felel meg, szemben a legnagyobb nemet korpusz, a mannheimi
IDS 2 milliard szovegszavas korpuszaval.
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kollokatorokhoz kepest, de egyben kollokator is a f6nevi bazisok viszonylataban. Egy igei lemmajel az abholen sz6cikk segitsegevel szemleltetve:
abholen, holte
(von+Dat), ige

ab,

hat abgeholt,

Akk

elhoz vkit/vmit (vhonnan); elmegy vkiert/vmiert (vhova)
Akk Kinokarte, Paket, Kind
<ADV>
kostenlos ingyenesen * personlich szemelyesen * jog kostenptlichtig fizetes fejeben/
elleneben * gratis ingyen gnitisz * rechtzeitig
idiiben, idejeben * gesondert nem a tobbivel
egyiitl ki.iliin • jog kostenfrei kiiltsegek nelkiil
* getrennt kiiliin

1. mintasz6cikk az abholen igei lemmajelhez

Az abholen igei bazishoz szamos hataroz6i kollokator kapcsol6dhat (pl.
kostenlos, personlich ... gratis), de az ugyanebben a sz6cikkben felsorolt f6nevek, mint targyi vonzatok (pl. Kinokarten, Paket, Kind), mivel f6nevek, bazisoknak szamitanak az ige viszonylataban, ezert az abholen ebben az esetben kollokatornak min6siil. Az a teny, hogy a bazisoknaJ is szerepelnek
nemcsak kollokatorok, hanem bazis tipusti kombinaci6s partnerek, de ekkor
mar kollokatori min6segiikben, azzal magyarazhat6, hogy ezek a kombinaci 6s partnerek nagymertekben segitik a szavak jelentesenek es a jelentesei
kozotti kiilonbsegeknek pontosabb lexikognifiai abrazolasat. Ezek a bazis ti pusti kombinaci6s partnerek, melyeket igei lemmajelek eseteben valenciarealizaci6knak is hivhatnank, nemcsak a nyelvi produkci6t segitik, hanem tulaj
donkeppen az elvont szemantikai valencialeirasokat is helyettesitik, ezzel is
segitve a kompatibilitas es a grammatikai es szemantikai valencia osszefiig
geseinek peldakon keresztiil torten6 szemlelteteset. Ezek az adatok viszont
szinte kizar6lag szekunder forrasokb61 szarmaznak, mert nem kepezik a szo
tar kozponti targyat, melynek ertelmeben a kollokaci6kat a nyelvi produkcic'lt
segit6 m6don, az onomasziol6giai kollokaci6s munka m6dszereit kovetve, tc
hat a bazist61 a kollokator iranyaba kell kodifikalni, hogy a mar ismert, aktiv
sz6kincs reszet kepez6 sz6t mine! ,hasznillhat6bba" tegyiik. Mine! tobbfcll'
kontextusban (tobb kollokatorral) all rendelkezesre valamely bazis, annal in
kabb fejl6dik a nyelvtanul6 produkci6s nyelvi kompetenciaja, ami a foly(
kony es korrekt beszed es valasztekos irasbeli kifejez6keszseg feltetele.
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2.3. Adatfeldolgozasi fazis
Ennek a fazisnak az a celja, bogy letrehozzunk rgy, az adatokat rendezett
formaban tartalmaz6 lexikogratiai koztes adatallomanyt, mely a primer
forrasokb61 tobb lepesben torten6 adatfeldolgozas eredmenye, es melynek
f6 feladata, hogy a sz6cikkek megirasat segitse. Korabban kezzel vagy
geppel kesziiletek erre a celra a sz6tari cedulak/kartotekok es cedula-/kartotekkatal6gusok, melyeket eredeti szovegek kivonatolasa soran, faradsagos munkaval nyertek. A celja az volt, hogy a lemmajelhez tartoz6 informaci6kat adatoljak es peldakkal tamasszak ala. A technika mara mar
lehet6ve teszi, bogy ezeket az adatokat egy adatbazisrendszerben elektronikusan taroljuk, aminek legf6bb el6nye, hogy az igy digitaliza.Jt adatokhoz tobb iranyb61 is hozza lehet ferni, mint a hagyomanyos kartotekrendszerben, mivel az adatokat egyszerre tobb lemmajelhez is hozza lehet
rendelni, igy a nyelvi adatok osszefiiggeseit sokkal adekvatabban lehet
modellalni, vizsga.Jni es abrazolni.
A SZOKAPTAR eseteben ez a koztes adatallomany a Iipcsei korpuszb61
a Iemmajelekhez generalt, sz6fajilag csoportositott, szignifikaci6 szerint
rendezett sz61istak formajaban all rendelkezesre, mely mar csak a jelentesspecifikus szelekci6ra var. A szelekci6 eredmenye ezek utan automatikus
beolvasas utan bekeriil a megfelel6 sz6cikk megfelel6 jelentespontja ala, es
termeszetesen a megfelel6 kollokator-kateg6riaba. Ez a munkafolyamat viszont mar atvezet benniinket a lexikograt'iai folyamat kovetkez6 fazisaba,
az adatok kiertekelesenek fazisaba.

2.4. Az adatok kiertekelesenekfazisa
A szelektalt kollokatorokat tartalmaz6, automatikusan beolvasott listak
eredmenyenek az ellen6rzese, melyet az anyanyelvii lektor az adatbazisban vegez, elengedhetetlen. Ebben a munkafazisban egyes partnerek torlesere, athelyezesere, a kollokatorok kiegeszitesere keriil sor. Ennek eredmenye a mar jelentesekkel ellatott lemmajelhez tartoz6 sz6cikk nemet
nyelvi adatokkal torten6 ,feltoltese". Ezek az adatok mar onmagukban is
rendkiviil sok informaci6t szolgaltatnak a lemmajel kombinaci6s potencialjat illet6en. A kovetkez6 melleknevi sz6cikkeken ez j61 nyomon kovethet6:
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biC?nd mn

ahnlich (Dat), mn

szoke
+Subs Haar(farbe), Locken, Dame
+Verb farben
<ADV>
schiin * schulterlang * attraktiv

!!MQnlQ (vkihez/vmihez)
(Dar) Mutter, Schwester, Bruder, Vater

+Subs ldeen, lnteressen, Vorstellungen, Situation, Lage, Dinge
+Verb sich li. verhalten, ergehen, sehen
<ADV>
tliuschend * verbliiffend * verdammt * erstaun
lich * verdlichtig * auffallend * iiu8erst

2. es 3. mintasz6cikk melleknevi lemmajelekhez az automatikus kollokator-beolvasas utan

Ezeket az adatokat meg kiegeszitjiik az egynyelvu sz6tarakban talitlt tobbi kollokittorral, melyek altalaban nem a bazis-, hanem a kollokittor-sz6cikkekben keresendok. Ezzel a m6dszerrel pr6baljuk biztositani, hogy lehetoleg egyetlen fontos partner se maradjon ki a felsorolasb61. A kiegeszites,
forditas es esetleges glosszak es stilisztikai-pragmatikai adatok bevitelet
kovetoen a sz6cikkek egy kovetkezo szerkesztesi fazison mennek at, amely
utan az elso lektoralasra alkalmas kesziiltsegi allapotba keriilnek:
ahnlich (Dat), mn

biC?nd mn
szoke
+Subs Haar(farbe), Locken, Dame
+Verb farben
<ADV>
schiin szep * schulterlang vallig ero
mutat6s * riitlich voroses

hason/6 (vkihez/vmihez)
(Dar) Mutter, Schwester, Bruder, Vater
+Subs ldeen, lnteressen, Vorstellungen, Situation,

* attraktiv

Lage, Dinge
+Verb sich ii. verhalten, ergehen, sehen
<ADV>
tliuschend megtevesztoen * verbliiffend megdobbentoen, meghiikkentoen, elkepesztoen • hl1
verdammt atkozottu l, veszettUI * erstaunlich
meglepoen * verdiichtig gyanusan * auffallt•nd
feltiinoen, szembeszokoen * iiu8erst rendkivill,
folottebb * relativ aranylag, nagyjab61
<KOMB>
zum Verwechseln ii. sein megtevesztesig hasonk•

3. Osszegzes
Mivel a SZOKAPT AR azon sz6tarak koze tartozi~ melyek egy alapkutatas
keretei kozott val6sulnak meg, szamos uj elmeleti' es gyakorlati m6dszer kipr6balasara alkalmas. Mivel a ketnyelvu korpuszalapu kollokitci6s sz6tar
n6vurnnak szamit a speciitlis lexikognifia teriileten, es elmeleti sikon a kiilonbozo idiomatikus es reszben vagy egyitltalan nem idiomatikus, de tipikus
sz6kapcsolatok elhatarolasa sem megoldott, szamos kerdes var meg megvalaszolasra, melyeknek fuggvenyeben egy ujfajta sz6tarkoncepci6 is kisebb
vagy nagyobb mertekben m6dosulhat. Az irany talan a titgabb ertelemben
vett frazeol6giai sz6tarak iranya, de ez mindaddig nem jarhat6 ut, ameddig
nem sikeriil ezeket a sz6kapcsolatokat az elmelet szintjen, a legujabb korpusz- es nyelvtechnol6giai szempontokat is figyelembe veve, a gyakorlati
lexikografia celjaira is alkalmazhat6 m6don leirni es klasszifikalni, de ez interdiszciplinitris egyiittmukoctes nelkiil aligha kivitelezheto feladat.

Irodalom
Korpuszok
IDS-Korpus. Institut fiir Deutsche Sprache, Mannheim. Intemet-Adresse:
http://www.ids-mannheim.de/cosmas2.
Leipziger Korpus. Deutscher Wortschatz. Intemet-Adresse: http://wortschatz.informatik.uni-leipzig.de.
MNSZ. Magyar Nemzeti Szovegtar. Intemetcim: http://corpus.nytud.hulrnnsz.

Sz6tdrak

2. es 3. mintasz6cikk a forditas, kiegeszites es szerkesztes utim

Az interlingvalis kollokaci6kra figyelmezteto szimb6lumokat es a kollo
kittor-sz6cikkekre val6 utalasokat a fenti sz6cikkek meg nem tartalmazll't~
de e ket elem szinten szerves reszet kepezi a SZOKAPT AR.
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BBI =The BBI Combinatory Dictionary of English. A Guide to Word Combinations, compiled by Morton Benson, Evelyn Benson and Robert 11son. Amsterdam/Philadelphia 1986.
DDaFSTW = Duden. Deutsch als Fremdsprache. Standardworterbuch. Hrsg.
vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion: Matthias Werrnke, Kathrin Kunkel-Razum, Werner Scholze-Stubenrecht. Mannheirn [usw.] 2002.
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DGWDaF = de Gruyter Wi:irterbuch. Deutsch als Fremdsprache. Hrsg. von
Gunther Kempcke unter Mitarbeit von Barbara Seelig, Birgit Wolf, Elke
Tellenbach und Edelgard Duckert, Margot Richter, Vera de Duiter, Renate Schmidt, Karl Wunsch. Berlin. New York 2000.
HESSKY = Hessky Regina (foszerkeszto): Nemet-magyar kezisz6tar.
Deutsch-ungarisches Handwi:irterbuch. Szeged 2000.
LGWDaF = Langenscheidts GroBwi:irterbuch Deutsch als Fremdsprache.
Das neue einsprachige Wi:irterbuch fur Deutschlernende. Neubearbeitung. Hrsg. v. Dieter Gi:itz, Gunther Haensch, Hans Wellman. In Zusammenarbeit mit der Langenscheidt-Redaktion. Leitende Redakteure: Vincent J. Docherty, Gunther Jehle. Berlin [usw.] 2003.
OCDSE =Oxford Collocations Dictionary for students of English. Eds. Jonathan Crowther, Sheila Dignen, Diana Lea. Oxford 2002.
PGWDaF = Pons GroBwi:irterbuch Deutsch als Fremdsprache. [Bearb. v.
Susanne Balhar, Frank Mi:inkemi:iller, Elke Hippe, Silke Li:ihle, Martina
Lacatena, Lydia Quaas, Ulrich SaBmann, Julia WeiBmuller. Infokasten :
Noemi Zach. Illustrationen Sven Palmowski. Barcelona [usw.] 2004.
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KOLLATH ANNA

Beszamol6 a hataron-tuli
magyamyelvi kutat6miihelyek virtualis hal6zatanak
hatartalanit6 sz6tarkiadasi programjar61 1

ca. Series Maior 110).

Der lexikographische Prozess am Beispiel von KOLLEX,
einem korpusbasierten aktiven Kollokationsworterbuch.
Projetbericht
Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist, den theoretischen und praktischen Hintergrund eines Spezialworterbuchs - eines korpusbasierten aktiven Kollokationsworterbuchs, KOLLEX- vorzustellen und den im Worterbuch angewendeten Kollokationsbegriff kurz zu erliiutern. Daruber hinau.\·
will sie am Beispiel von KOLLEX die einzelnen Phasen des lexikographischen Prozesses, wie die Vorbereitungsphase, die Phase der Datenbeschaffung, der Datenaujbereitung und der Auswertung, detailliert beschreiben.
Die Vorstellung des lexikographischen Prozesses stutzt sich auf die Forschungsergebnisse von H. E. Wiegand. lnnerhalb der Phase der Datenbc•
schaffung wird auch der Begriff der Worterbuchbasis behandelt, demr
Grundlage im Falle von KOLLEX das Korpus des Leipziger Projekt.\
,Deutscher Worterschatz" bildet. Auf diese Art kann man auch die korpu.1·
basierten, z. T. corpus driven Datenselektionsmethoden in graben Ziigt•n
kennen Lemen. Zum Schluss wird die Phase der Datenauswertung anhaml
von Beispielartikeln modelliert, mit deren Hilfe man Einblicke in die Pro
zesse eines in Arbeit befindlichen Worterbuchs sowie in das Worterbrll'h
selbst gewinnen kann.
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Hatartalanitason azokat az elsosorban lexikol6giai, lexikografiai es korpusznyelveszeti munkalatokat ertjiik, amelyeknek az a celja, hogy a magyar
nyelv sz6tarai, kezikonyvei, nyelvtanai ne csak a magyarorszagi magyar
nyelvvelfoglalkozzanak, hanem valjanak osszmagyarra. A magyar nyelvtudomany egyetemessege (osszmagyarsaga) azt jelenti, hogy az egyetemes
magyar nyelvet tekinti kutatasa targyanak es leirasa celjanak, ebbe pedig
szervesen beletartozik a hataron tuli magyar beszelokozossegek nyelvhasznalata is. A beszamol6 a Karpat-medencei magyarnyelvi kutat6muhelyek
hatartalanit6 tevekenysegenek eddigi eredmenyeit mutatja be.

1. Hatfutalanitason2 azokat az egyelore elsosorban lexik:ol6giai, lexikogratiai es korpusznyelveszeti munkruatokat ertjiik, amelyeknek az a celja, hogy
az ujonnan kesziilo vagy atdolgozott nyelveszeti kiadvanyokban (ertelmezo
sz6tarak, idegen szavak sz6tarai, helyesin1si sz6tarak es a helyesiras-ellen6rz6 szamit6gepes programok, szinonimasz6tarak, nevsz6tarak, csoportnyelvi sz6tarak, ketnyelvii sz6tarak, nyelvtanok, helyesirasi, nyelvhelyesse1
A tanulmany a VI. Nemzetkozi Hungarol6giai Kongresszus 14. szimpozlUman
(A hatdrtalanitds programja tis az ujabb magyar nyelvi tervezes) elhangzott eloadas irott
valtozatanak reszben roviditett, reszben kiegeszitett valtozata. Vegso formajahoz a Lanstyak lstvannal folytatott egyeztetes es folyamatos konzultaci6 vezetett, koszonet erte.
A hatanalanitas temakoreben eddig- magyarul es szlovenul - megjelent irasaimat a bibliografiaban felsorolom (Kollath 2005a, b, c, d, e, 2006a, b, c).
2
A sz6nak ebben az ertelemben nines multja, de van mar rovid tortenete: a publicisztikab61 szarrnazik. Gal Sandor szloviliai ir6 es publicista beszelt eloszor nyelviink trianonizaci6jar61 (Szabad Ujsag, 1998. januar 28. 1.). Ebbol alkotta meg Lanstyak Istvan elobb
a detrianonizaci6tldetrianonizruast, majd a nehezkes kiejtes es a tobbszor tapasztalt ,mas"
politikai konnotaci6k rniatt a hatanalanitast az illeto folyamat visszaalakitasat jelolendo.
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