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A nyelvi anyag feldolgozásának célja és 
módszerei 

• „Célunk … ,hogy minden egyes eleme számára 
leírjuk paradigmatikus alakjainak automatikus 
szintézisét. A cél tehát a teljes leírás (…) 
(beleértve a szintézist is) – vagy a teljes 
szintézis (beleértve a szintézishez szükséges 
kiinduló adatok leírását). Paradigmatikus 
alakon mindenféle ragos-jeles alakot értünk, 
ide nem értve a szóképzéssel és a 
szóösszetétellel létrejött alakokat.” (Papp 1975: 
5)

• A paradigmatikus fogalmat definíció nélkül 
hagyja, analízis és szintézis, az a szóalakok 
elemzése és létrehozatala egy számítógépes 
szótárban egyformán váljon lehetővé.



Formálisság és automatizmus

• „Valaminek a formális leírása annyit jelent, hogy 
a leírás az elérendő célhoz szükséges minden 
adatot explicit formában tartalmaz.” (Papp 1975: 
6)

• Ez egyrészt teljesség, másrészt pontosság.

• „Automatikusnak nevezünk egy olyan 
folyamatot, amely esetenkénti külső 
beavatkozás nélkül megy végbe. (Papp 1975:8)



Példák automatákra

1. Paradicsomlé: „Automatikus működésű egy gép, amely, 
ha egyszer megindítottuk, esetenkénti beavatkozás 
nélkül addig tölti az üvegeket paradicsomlével, amíg a 
paradicsomlé és/vagy az üvegek el nem fogytak;

2. automatikus működésű egy szabály, amely tetszőleges, 
bemenő ábécéjének megfelelő jelsorokon 
meghatározott műveleteket elvégez anélkül, hogy e 
tevékenységébe esetenként be kellene avatkoznunk.”

Papp Ferenc: A magyar főnév paradigmatikus 
rendszere. Leírás és automatikus szintézis.

/ Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975., kiemelések 
tőlem/



Paradigma (1)
/Siptár Péter: Nyelvészeti kisszótár. Alapvető terminus 
technikusok a modern nyelvészetben. MKKE Nyelvi 

Intézet, 1980. /• A szabályok minden helyes alakot hozzanak 
létre anyagunk korlátai között és csak helyes 
alakokat hozzanak létre azon kívül!

„2. Ragozási sor; valamely igetőből vagy 
névszóból létrehozható jeles és ragos alakok 
hiánytalan és rendezett elsorolása

3. Esetenként használják a SZUBSZTITÚCIÓS 
OSZTÁLY szinonimájaként, azaz egymással 
paradigmatikus viszonyban álló elemek 
osztályának jelölésére.



Prardigma (2)

- ‘függőleges’ viszony olyan formák között, amelyek 
egy adott szerkezet valamely pontján állhatnak,pl.:

 

      Zoli /lassan/ megy.

      /sietve/

      /moziba/

      /dolgozni/

A környezet szóalakjai semmivel sincsenek kitüntetve 
akkor sem, ha egy (rendszerint rövid) alakot: lat. jelen idő, 
egyes szám, 1. személy; magy. jelen idő, alanyi ragozás, 
egyes szám 3. személy; ném., fr. or. Infinitivus, stb.



Lexéma, szóalak, tő

• „Lexémának nevezzük a szótári komponens egy-egy 
címszó által szimbolizált részét.” (Papp 1975:15)

• „A lexéma környezetét alkotó, egymástól részben 
különböző fonémasorokat nevezzük szóalakoknak.” 
(Papp 1975: 17)

• „Az egy lexémát alkotó szóalakok fonológiai mátrixának 
valódi maximális hasonló részét tekintjük tőnek.” (Papp 
1975: 19)

A lexémát mint absztrakt egységet (…) egy-egy fonológiai 
mátrixszal tudjuk reprezentálni; ha a fonológiai mátrix egy-
egy oszlopát fonémának nevezzük, azt is mondhatjuk, 
hogy a lexémát egy fonémasor alakjában tudjuk leírni. De 
nincs minden lexéma legalább egy pontban különböző 
fonémasorral reprezentálva, vö. ég ige és ég főnév (Papp 
1975: 16).



A lexikon számítógépes reprezentációjáról
/Kiefer Ferenc (szerk.) (2008): Strukturális magyar nyelvtan 

4. A szótár szerkezete. Budapest: Akadémiai Kiadó./
• Olyan lexikai adatbázisokkal foglalkozunk, amelyek 

számítógépes rendszerek , alkalmazások számára 
szolgáltatnak információt. (Kiefer 2008: 853)

• A nyelvtechnológiai alkalmazások fejlesztésekor a 
hatékonyság a cél: az alkalmazásnak a bemenetül 
szolgáló természetes nyelvi szöveg minél nagyobb 
részét kell lefednie. (Kiefer 2008: 854)

• A nyelvtechnológiai módszerekben is megtaláljuk a 
nyelvi leírás elméleti nyelvészetben használt szintjeit. A 
legtöbb rendszerben ezért létezik egy lexikonként 
azonosítható modul/ adatbázis.



A lexikon alapegysége a nyelvtechnológiai 
rendszerekben

• lexémák, amelyekhez nem megjósolható tulajdonságok 
(morfoszintaktikai, szemantikai, fonológiai vagy 
ortográfiai információk) társulnak, vagyis mindaz, amire 
az alkalmazás többi moduljának szüksége lehet.

• A legtöbb alkalmazásban a lexikon túllép a helyesírási 
szón.

• Tartalmazhat többszavas kifejezéseket, vonzatkereteket, 
a lexémák kombinációit. 

• Ezért a lexémához tartozónak vélhetünk minden olyan 
ismeretdarabot vagy szabályt, amely a lexémához 
kötődik. (Kiefer 2008: 855)



A számítógépes nyelvészetben kedvelt 
nyelvelméleti keretek

• A számítógépes nyelvészeti rendszerek nyelvelméleti 
keretrendszeren alapulnak. Ezek főleg nem-
transzformációs generatív alapúak, közülük a 
megszorítás alapú lexikalista rendszerek a 
legkedveltebbek:

• GPSG – általánosított frázisstruktúra-nyelvtan, 

• HPSG – fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan,

• LFG – lexikai funkcionális nyelvtan.

A számítógépes nyelvészetnek valódi nyelvi 
produktumokon működő rendszereket kell létrehoznia, 
ezért a nyelvi jelenségek teljes specifikációjára törekszik. 



A gyenge és az erős lexikalizmus gépi 
implementációja
(Kiefer 2008: 856)

• A szóalak definíciója megint: egy lexéma morfológiai 
szabályok által előállított realizációja. 

• A bővíthetőség megköveteli a redundanciamentes 
leírást. Ilyenkor a lexémához jegyeket vagy morfológiai 
paradigmát rendel a számítógép, amelyeket a szóalak-
előállító szabályok használnak fel. Így a morfológia a 
lexikon integráns része. 

• Egy másik megközelítésben a morfológia lexikontól 
független modul, saját lexikonnal rendelkezik, amelyben 
a kötött morfémák is teljes jogú lexikai elemek (GeLexi 
totális lexikalista nyelvtan). 



Igei vonzatkeret a számítógépes lexikonban

• A lexikon az idioszinkráziák tárháza.

• „Idioszinkrázia minden olyan forma-jelentés kapcsolat, 
mely nem bontható fel kisebb forma-jelentés 
kapcsolatokra oly módon, hogy a kisebbekből nyelvtani 
szabályokkal levezethető lenne a nagyobb.” (Kiefer 
2008: 860)

• Azokat az igei bővítményeket kell felsorolni a lexikonban, 
leírni, amelyeknek a mondatbeli megjelenését produktív 
szintaktikai szabályokkal nem tudjuk leírni.

• Az MTA Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti 
Osztályán 2001 és 2004 között elkészült az az 
egynyelvű lexikai adatbázis, amelynek célja az ige 
argumentumszerkezetének kódolása volt.
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