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É L Ő N Y E LV

Magyar nyelv a határon 
A Termini magyar–magyar szótár. 2. rész*1

4. Az adatbázis. A szótár mögött egy phpMyAdmin adatbázis-kezelő szoftveren 
futó, a ht-adatbázis számára tervezett és működtetett SQL-adatbázis dolgozik – ennek 
egyik eredménye a lekérdezés után megjelenő szótár vagy szócikkek. A háttérben működő 
adatbázis PHP-nyelven írt webes felülettel van összeköttetésben, amely biztosítja a külön-
féle jogosultsággal belépő felhasználók lekérdezéseit, valamint a szócikkek szerkesztését.

A szótár osztott adatbázis jellege miatt a szócikkek szerkesztése helytől függetlenül 
megoldható, mindössze internetkapcsolat szükséges hozzá. A szerkesztőfelület sem gra-
fikailag, sem technikailag nem jelent nagy kihívást a használók, a szerkesztők számára 
– az könnyen és egyszerűen kezelhető (bár grafikailag lehetne igényesebb, mint például 
más magyarországi rendszerek esetében, erről bővebben lásd például meRényi 2017 – 
ugyanakkor az is igaz, hogy a szótár felületének fejlesztése nem tartozik a szótár szer-
kesztésének elsődleges szempontjai közé). A szerkesztők jogosultak bármelyik szócikket 
szerkeszteni vagy a szócikkekhez (csak a szerkesztők számára hozzáférhető) megjegyzést 
fűzni. A szerkesztés gyorsaságát jelzi, hogy a szerkesztők által végzett módosítás a mentés 
után azonnal megjelenik a lekérdezőfelületen.

Az adatbázisalapúság egyik kétségtelen nagy haszna, hogy a fejlesztések azonnal 
látszanak, illetve hogy a szótár szerkesztési folyamata „végtelenített”, mivel nincs papír 
alapú változat, amely azt a terjedelem miatt korlátozná (a terjedelmet lekérdezéskor lehet 
„beállítani”). A lehetséges változások és változtatások miatt a szócikkek folyamatosan 
módosulhatnak, egyrészt új szerkezeti elemekkel bővülhetnek vagy a régiek megvál-
tozhatnak. A szócikkek módosítása mellett látni, követni lehet, hogy melyik szerkesztő 
aktuálisan mit szerkeszt vagy mely egységeken dolgozott. A követés haszna elsődlege-
sen a régebbi állapotok visszakereshetőségében, visszaállíthatóságában rejlik (ha például 
egy módosítás utólag nem tűnik megfelelőnek). A változások megőrzése lehetővé teszi a 
szócikkek életútjának végigkövetését, a szócikkek tulajdonképpen „élnek”, a szerkesz-
tés lineáris idősíkja – útja – mentve van. Egy-egy szócikk szerkesztése vagy új szócikk 
hozzáadása után a szerkesztőnek lehetősége van a többi szerkesztőnek emailt küldeni, 
ami például véleményezés vagy egységesítés céljából nagyon hasznos tulajdonságnak 
bizonyult. A szócikkek vitalitása végigkövethető az adatbázisban, így az is kiolvasható, 
mely szócikkek (és miért) változtak a legtöbbet (csak a példa kedvéért: a tanító szócikk 6 
alkalommal változott). A szótár közel ötezer szócikke közül az alábbi tíz szócikk változott 
a leggyakrabban: abszolvent (59 változás), báger (45), blokk (45), batri (40), kabinet 
(39), balkon (36), dokument (34), bon (33), archív (31), certifikát (31)9.2A szócikkeken 

*1Az 1. részt l. MNy. 2019: 333–347.
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történő mennyiségi és minőségi változásokat jól szemlélteti a tanulmányban már több 
helyen szereplő tanító szócikk, amely kezdeti és jelenlegi (2018 szeptembere) állapota 
közötti lexikológiai és lexikográfiai különbség jelentős.

8. ábra
A tanító szócikk kezdeti és végső állapota

5. Nézetek. Ahogy a szótár neve is utal rá, a Termini magyar–magyar szótár és 
adatbázis nem pusztán lexikai gyűjtemény, szótár, hanem a nyelvhasználat, nyelvváltoza-
tok belső, elsősorban lexikai, valamint morfológiai adatbázisa – mint ilyen, adatgyűjtésre 
(lásd m. pintéR 2017a, b), valamint a tárolt tartalom különféle formában, rendezési elv 
alapján történő megjelenítésére (azaz akár szótárformában) is alkalmas.

A háttérben működő adatbázisból különféle lehetséges felhasználói utakat bejárva 
a felhasználó a lekérdezésnek megfelelő struktúrájú szócikkeket kap. A lexikai adatot és 
információt kereső felhasználó három felület közül választva juthat el a saját maga által 
keresett információt tartalmazó saját szótár megjelenítéséig (a szótár készítésének gyorsa-
ságát leginkább az internetkapcsolat, a felhasználó számítógépének, illetve böngészőjének 
sebessége befolyásolja). A nézetek (azaz a felhasználó számára biztosított lekérdező felüle-
tek, valamint a kapott szótár) elsősorban a felhasználók „típusaitól” függenek: a regisztrált 
és különféle jogosultságokkal rendelkező felhasználók bővebben ki tudják használni az 
adatbázist. A honlap nyilvános felülete (http://termini.nytud.hu/htonline/htlista.php) csu-
pán az alapfunkciókat felkínáló „keresés” opciót tartalmazza, ahol a felhasználó beállít-
hatja, hogy a keresett kifejezés (tulajdonképpen karaktersorozat) a szócikk mely részében, 
illetve a keresett részegység melyik felére (eleje, közepe, vége vagy teljes egésze) illesz-

http://termini.nytud.hu/htonline/htlista.php
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kedjen. A regisztrált felhasználók számára készített „böngészés” hozzáadott értéke, hogy 
a lekérdezésben csak címszavak is meg tudnak jelenni (ez a mód már közelít a „kimutatá-
sok” által kapott listákhoz).

A szótár elsősorban nyelvészek által használt része a „szójegyzékek” opció, mely 
az adatbázis felhasználását tekintve lexikográfiai adatfeltárási eszközként működik. Alap-
vető funkciója, hogy a kereső/lekérdező a szócikkstruktúra bármelyik elemében kereshet, 
illetve hogy a keresést a keresés feltételei közötti szótári minősítések legördülő listaként 
történő felkínálása segíti. A szójegyzékek generálása többféle megközelítés felől kínál 
különféle nézeteket, melyek négy alaptípusba sorolhatók: a szerkesztés időszakára vo-
natkozó szócikkek (időszak), a szótárral foglalkozó nyelvészek lexikográfiai kutatásaihoz 
szükséges szócikkek (kutatási listák), a szótári mikrostruktúra bizonyos részeit érintő, il-
letve a lexikográfiai kutatásokat segítő szócikkek (fejlesztési listák), valamint a fejlesztők 
munkásságát, illetve az aktuális állapotát tükröző listák (dokumentációs listák). A listák, 
illetve szócikkek megjelenítése külön opciók mentén paraméterezhető, azaz a példamon-
datok, valamint metaadatok megjelenítése opcionálisan kérhető.

9. ábra
A szójegyzékek típusai
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A nézetek sajátos típusa a „megjegyzések” rovat/elem, amelybe a szerkesztés folya-
matán a szerkesztők a szócikkekhez megjegyzéseket fűzhetnek. Ezeket egy zárt levelezőlis-
tán később meg lehet beszélni, illetve a felvetésekre megoldást lehet találni. 

A lexikográfiai, lexikológiai munkák pontosítására, valamint a határon túli magyar 
nyelvváltozatok elemeinek behatóbb vizsgálatára különféle paraméterekkel rendelkező 
listák is szolgálnak. A kvantitatív kutatások adatigényét kiszolgáló listák a szójegyzékek-
hez hasonlatosan igény szerint alakulnak, rendszerint új elemekkel bővülnek. A statisz-
tikák bemutatására szolgáló listák a szótár mögötti adatbázis következő részeit érintik: 
szerkesztők által módosított szócikkek időbeli eloszlása, keresések időbeli eloszlása, leg-
gyakrabban keresett szócikkek, példamondatoktípus szerinti eloszlása, címszavak szófaj 
szerinti eloszlása, az egyes nyelvváltozatokhoz kapcsolódó jelentések száma, illetve az 
egyes címszavak változtatásainak száma.

10. ábra
Kimutatások, statisztikák

A különféle nézetek adta lehetőségnek köszönhetően az olvasó vagy szerkesztő csak 
azokat az információkat látja, amelyekhez hozzá szeretne férni, amelyeket látni szeretne. 
A szócikkek olvasását a rövidítéseket feloldó tooltip / helyi súgó (a rövidítések felett meg-
jelenő kis ablak a rövidítések feloldásával) is segíti.

6. Adatbázis alapú webes szótár. A Termini magyar–magyar szótár a maga ne-
mében sajátos vállalkozás a magyar lexikográfiában. Sajátos a lefedett nyelvváltozatok 
tekintetében, sajátos a mikrostruktúra kidolgozottságában, illetve sajátos a készítés fo-
lyamata tekintetében is, mivel olyan, nyelvész szakemberek által szerkesztett adatbázis 
alapú szótárról van szó, amely elsődleges elektronikus kiadású – amelyből magyarországi 
kiadású értelmező szótárak is merítenek. A szótárszerkesztés munkálataiban nyolc érintett 
ország nyelvészei vesznek rész. A ht-szótár az egyetlen olyan komplex szótár, mely a 
magyar nyelv határon túli változatainak sajátos lexikális elemeit, jelentéseit szótárazza – 
mindezt meglehetősen finomhangolt lexikográfiai és lexikológiai apparátussal, valamint 
infokommunikációs technológiával. 
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A szótár felhasználói regisztrált és nem regisztrált használóként tudnak az adatbá-
zison keresztül szótárakat létrehozni. A lekérdezéseket (akár az egész szótár) és kimuta-
tásokat, illetve statisztikai adatokat valós időben (on-the-fly) készíthetik el. A magyar–
magyar szótár anyagát nem csak a laikus nyelvhasználók, hanem a nyelvészek, a határon 
túli magyar nyelvváltozatokat kutatók is használják, hasznosítják, a szótár anyaga számos 
olyan kvantitatív és kvalitatív elemzés alapja volt, amelyek a magyar nyelv határon túli 
változatait érintették. Bár nem lineáris olvasásra szánt és nem is papíralapú írásmű, de 
mindenképpen hasznos azok számára, akik jobban meg szeretnék ismerni a magyar nyelv 
valamely Kárpát-medencei állami változatának sajátos szókincsének jelentését, valamint 
használati szabályait. A szótár mindezzel igyekszik minél részletesebb képet adni a cím-
szó mögötti lexikális és konceptuális tartalmakról. 

Kulcsszók: ht-szótár, Termini, lexikográfia, a magyar nyelv kontaktusváltozatai.
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Hungarian at the frontier. The Termini Hungarian–Hungarian dictionary

Part 2

The study of varieties of Hungarian spoken beyond the state borders goes back to several 
decades now. One tool of research, especially that of the word stock of those varieties, is the Termini 
Hungarian–Hungarian dictionary edited and published by the Termini Research Network of the 
Hungarian Language and listing specific lexical items of contact varieties of Hungarian in the Car-
pathian Basin (at the moment, almost 5000 entries). The paper presents sample entries to represent 
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the structure and principles of operation of that special dictionary and reveals the editorial principles 
that have led to the construction of the dictionary and the makeup of the individual entries. 

Keywords: Hungarian–Hungarian dictionary, Termini, lexicography, contact varieties of Hun-
garian.

m. pintéR tiBoR
Károli Gáspár Református Egyetem

S Z E M L E

Kertész András – Moravcsik Edit – Rákosi Csilla szerk.,  
Current Approaches to Syntax. A Comparative Handbook

Comparative Handbooks of Linguistics 3. Walter de Gruyter, Berlin–Boston, 2019. 616 lap

1. A mondattan különösen izgalmas terület mindazok számára, akik az egymással 
ütköző nézőpontok, elméletek összehasonlításában örömüket lelik. E ritka emberfajtához 
nemcsak a mondattan kutatóinak egy részét sorolhatjuk (más részük kiválóan megelég-
szik egy számára vonzó elmélet alkalmazásával), hanem a tudományfilozófusokat is, akik 
szeretnek rákérdezni a tárgytudományos kutatás lehetőségfeltételeire, a tudás mibenlé-
tére, rámutatni a nyelvészeti elméletek filozófiai alapjaira, a bennük rejlő esetleges önel-
lentmondásokra, és így tovább. keRtész andRás, moRaVCsik edit és Rákosi Csilla 
monumentális kézikönyve azt a szándékot látszik tükrözni, hogy a mondattan elmélet-
alkotói és a tudományfilozófusok között konstruktív párbeszéd alakuljon ki. Egyrészt a 
tárgytudományos elméletek elmélyítése, konzisztensebbé tétele érdekében, másrészt mert 
a nyelvre, a nyelvtudásra (végső soron az emberre) való rákérdezés szükségképpen nem-
csak a nyelvészet, hanem a filozófia illetékességi körébe is tartozik. Az alábbiakban előbb 
a kötet általános koncepcióját tárgyalom (2.), majd a kézikönyv két fő tartalmi egységéről 
szólok: a mondattani elméleteket bemutató I. részről (3.) és a metaelméleti tanulmányokat 
tartalmazó II. részről (4.). A recenziót összegző és kitekintő megjegyzések zárják (5.).

2. Összehasonlíthatóak, összemérhetőek-e a mondattani elméletek, vagy minden el-
mélet egy külön világ, amely kizárólag a saját törvényeinek engedelmeskedik és a saját 
maga által elfogadott kritériumok szerint engedi meg értékelését? A szerkesztők alapál-
lása optimista: lehetséges és hasznos tevékenység a szintaxis elméleteit összehasonlítani. 
Lehetséges egyrészt azért, mert mindannyian a mondattannal foglalkoznak, ezért számot 
kell adniuk (egyebek mellett) a szavak kiválasztásáról és sorberendezésük lehetőségei-
ről. Másrészt azért is, mert a mondattani elméletalkotás olyan célirányos tevékenység, 
amely bizonyos adatok alapján, bizonyos fogalmi eszközök alkalmazásával bizonyos cé-
lok elérésére törekszik, és kritériumokat is meghatároz a siker kiértékeléséhez. És hasznos 
azért, mert csak így tudjuk pontosan megállapítani, hogy valójában miben és hogyan is 
különböznek az elméletek az adatok, a célok, az eszközök és a kiértékelési szempontok 


