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A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének döntése értelmében a 2020. évi
Magyar Tudomány Ünnepe mottója: „Jövőformáló tudomány”.

A mottó felhívja a figyelmet arra, hogy az újtípusú koronavírus-járvány idején a
korábbiaknál is jelentősebb mértékben alakítják a tudományos kutatások a közös
jövőnket, ezért a tudomány képviselőinek segíteni szükséges a társadalom számára
a mindennapi élet újratervezését, és kiemelt jelentősége van annak, hogy a kutatási
eredményeken keresztül irányt mutassunk a társadalom számára, hogy milyen
jövőkép várható.

→ Hogyan tudnak a közösségi fórumok és egyéb webes felületek felhasználói
segíteni a nyelvészeti kutatások számára szükséges adatok gyűjtésében?

→ Miért hasznos (a tudomány számára is) ilyen módon is gyűjteni a nyelvi
adatokat?
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Komoly fejlődés a nyelvtechnológiában az elmúlt években:

előadások a Magyar Tudomány Ünnepén

• Kornai András: Újabb fejlemények a szójelentés matematikájában. 2020.11.09.

• Prószéky Gábor: A nyelvtudomány találkozása a mesterséges intelligenciával (Mit
tesz a Nyelvtudományi Intézet a leginnovatívabb technológiáknak a magyar nyelv
kutatásába történő bevonásáért?). 2020.11.05.

• Váradi Tamás: Big Data és nagy nyelvmodell. 2020.11.05.

Az összefoglalók és a videók elérhetők itt:

https://mta.hu/tudomanyunnep2020/
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https://mta.hu/tudomanyunnep2020/
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az elért eredményekről: gépi fordítás
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a gépi megoldások kevésbé vonzó aspektusai

• az adatok összegyűjtése, előzetes (részben esetleg kézi) feldolgozása, valamint a 
szükséges számítógépes modell/algoritmus ("szoftver") létrehozása komoly 
erőforrásokat követel meg

↔ az adott nyelvészet feladat nagyon sokszor ennél sokkal kisebb léptékű, nem 
éri meg külön gépi megoldásokba invesztálni

• a gépi megoldásokhoz nagyon sok adat kell

↔ a nyelvész számára sokszor éppen a kevésbé gyakori (vagy gyakoriságát 
tekintve éppen marginális) adattípusok az érdekesek

• a különböző adattípusok integrálása megoldható, de nem triviális feladat

↔ a nyelvészek különböző, és többszörösen összetett adattípusokkal dolgoznak

• ha valami nem látszik a létező adatokban, attól még nem biztos, hogy nem létezik

↔ a nyelvelmélet számára az agrammatikus szerkezetek ugyanolyan fontos 
adatokat jelentenek, mint a létező szerkezetek
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vonjuk be az anyanyelvi felhasználókat az adatgyűjtésbe!

• a weben könnyen el lehet érni sok embert

• általában azok vesznek részt az ilyen ilyen feladatokban, akiket eleve érdekelnek a 
nyelvi kérdések

• akik érdeklődnek, azok szívesen vesznek részt ingyen is 
(lásd: game with a purpose, gamification)

saját tapasztalatok: néhány példa

http://nevmasblog.wordpress.com

http://www.facebook.com/nevmasblog
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Hol használják a levonó szót a matrica helyett vagy mellett?
(poszthoz írt hozzászólások alapján)



"Mindent is" - mióta használjuk ezt a fordulatot és mire?
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– Székely Bácsi, maga tényleg mindenhez ért?
– Mindenhez is!

Magyar Nemzeti Szövegtár:

1) Én nem gondoltam át, mi mindent is jelent ez a gesztus.

2) Akkor döbbentem rá, hogy mennyi mindent is csináltam az 
életemben.

3) A Földművelésügyi Minisztérium több mindent is titkol.

4) Lehet persze egyet-mást vagy akár sok mindent is vitatni Szécsi 
Margit költészetéről beszélve.

http://mnsz.nytud.hu/


A Névmásblog olvasóitól:
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Ez a pattogtatott kukorica igen népszerű eledel itt Magyarországon, s úgy hiszem, nálunk 
senkinek sem kell azt hosszasan magyarázni, hogy milyen; a New York-i világipartárlaton 
azonban nehány év előtt aranyérmet adtak annak a jenkinek, aki Amerikában a 
pattogtatott kukoricakészítést fölfedezte. Ezek az amerikaiak mindent is kitalálnak! Áldott 
jó eledel. Az ember igen jóízűt ehetik belőle, anélkül, hogy valaha jóllaknék vele; mert mire 
eleget evett belőle, már akkorra megint megéhezett.

(Jókai Mór. 1872. Az aranyember)

Ettől a típusztól lényegesen elüt a székely halászember. Nemcsak hogy hirét tudja a "halak
királyának", melynek gyémántos korona csillog a fején, mely az Olt folyónak örvényeiben
tanyáz, természetes, ama vadregényes szorosban, mely Felső- és Alsó-Rákos közt fekszik. A
halak királya akkora, hogy az embert csak úgy elnyeli; de a székely halász nemcsak ezt
tudja, hanem mindent is tud, a mit csak kérdez az ember.

(Herman Ottó. 1887. A magyar halászat könyve.)



Lokális névmási koreferencia a magyarban

https://nevmasblog.wordpress.com/2019/12/29/imadomengem/

12

Imádom engem, imádom én.
Hiába kérem, legyek enyém.
Évek óta vágyakozva rólam álmodok,
Nélkülem már élni sem tudok.
Dolák-Saly Róbert: Imádom engem

Harmadik személyben?
Imádja őt, imádja ő.
stb.

Néhány példa olvasói találatokból:

“Engem érdeklem a legjobban” (Kemény Zsófia, forrás)

“Szerelmes vagyok belém, de nem tudom, hogy hogy mondjam meg nekem, nem akarok csak 
úgy odaállni elém és szemtől szembe, Facebookon pedig nem vagyok ismerősöm.” (forrás)

“Ma nem biztos, hogy írnék, elfáradtam estére. De hát megígértem, hogy naponta … és én 
olyan rendes, pontos, -időben érkező, – megbízható alak vagyok, hogy gyakran már magam is 
unom, elegem van belőlem.” (Molnár György, forrás)

https://nevmasblog.wordpress.com/2019/12/29/imadomengem/
https://mandiner.hu/cikk/20200131_instakolteszet
https://www.gyakorikerdesek.hu/egyeb-kerdesek__humor__6594174-szerelmes-vagyok-belem-de-nem-tudom-hogy-hogy-mondjam-meg-nekem-nem-akarok-cs
https://litera.hu/irodalom/netnaplo/en-maszom-mindjart-a-falra.html


Add oda nekem?

https://nevmasblog.wordpress.com/2017/07/31/add-oda/
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1) korpuszos adatgyűjtés
2) példamondatok készítése
3) szavazás

https://nevmasblog.wordpress.com/2017/07/31/add-oda/


Anaforikus birtokosok és a névelő a magyarban

https://nevmasblog.wordpress.com/2015/08/30/vele-vagy-nelkule/
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1) korpuszos adatgyűjtés
2) példamondatok készítése
3) szavazás a Névmásblogon
4) kérdőíves felmérés a weben
5) új tudományos eredmények, pld.:
(i) Már kicsit unalmas (az) egymás feljelentgetése.
(ii) Meglátogattuk egymás szüleit a hétvégén.

Rákosi, György. 2020. With or without the definite 
article: On the syntax of anaphoric possessor 
strategies in Hungarian. In: Hegedűs, Veronika; 
Vogel, Irene (szerk.) Approaches to Hungarian 16.
Amsterdam, John Benjamins. 116-136.

https://nevmasblog.wordpress.com/2015/08/30/vele-vagy-nelkule/
https://benjamins.com/catalog/atoh.16.06rak
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Köszönöm a figyelmet!

„AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM ÚNKP-20-5-DE-227 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG 
PROGRAMJÁNAK A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT SZAKMAI 
TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.” 


