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A MTA BTK Irodalomtudományi Intézete
és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informati
kai Kar Méréstechnika és Információs Rend
szerek Tanszéke közös szervezésében 2015.
november 24-én Számítógép az irodalomtudo
mányban címmel konferenciát szervezett az
MTA Könyvtár és Információs Központban.
A szakmai tanácskozáson huszonegy előadás
hangzott el, tizenöt résztvevő szoftver- és posz
terbemutatót tartott. Tizenhárom intézmény
képviseltette magát a rendezvényen hazai és
külföldi egyetemekről, kutatóintézetekből.
Az irodalomtudományban egyre nagyobb
teret kap a digitális eszközök alkalmazása: a
források elektronikus rögzítése és különféle
korpuszok, gyűjtemények, adatbázisok, archívumok létrehozása. A konferencia megrendezésével célunk egy olyan szakmai fórum
összehívása volt, amely lehetőséget teremt a
hazai kutatócsoportok eredményeinek meg-

ismerésére és jövőbeli együttműködések kialakítására. A tanácskozás jelentőségét az adta,
hogy az érintett tudományterületek mindegyike képviseltette magát: az irodalomtudomány, a nyelvtudomány és az informatika.
Konferenciánk az alábbi tematikai egységekre tagolódott: lezárult vagy már számottevő eredményekkel rendelkező projektek
bemutatása, amelyben kiemelt hangsúlyt
kapott a bölcsészettudományi kutatásokban
elért új eredmények prezentálása; a szövegkor
puszok feldolgozásához alkalmazható informatikai módszerek, eljárások ismertetése;
demonstrációk, szoftver-, rendszerbemutatók; végezetül a gyakorlati megvalósítás előtt
álló, de már határozott koncepcióval rendelkező tervezett kutatások, projektek, elméleti
munkák felvezetése. Az előadások mellett a
különféle szoftverek, eszközök megismerésére, kipróbálására is lehetőség nyílt.
Az alábbiakban ízelítőt nyújtunk a konfe
rencián elhangzott témákból, valamint kap
csolódó irodalmakat adunk meg az érdeklődő olvasók számára. E bevezető írást követő-

* Az összeállítás a 2015-ös Tudományünnepen tartott
konferencia előadásainak alapján készült.
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en Almási Zsolt, Bodrogi Ferenc, Dömötör
Adrienne és Novák Attila, Kiss Margit, Mészáros Tamás, Palkó Gábor, Péter Róbert,
valamint Seláf Levente részletesebben ismerteti kutatásait.
A rendezvény fővédnöke, Kecskeméti
Gábor köszöntőjében hangsúlyozta az informatika térhódítását és mára már nélkülözhetetlen szerepét az irodalomtudományi kutatá
sokban. Az MTA Bölcsészettudományi Ku
tatóközpont Irodalomtudományi Intézetében zajló vállalkozások közül a kritikai kiadások korszerű feldolgozása mellett a magyar
irodalomtörténet bibliográfiai adatbázisának
létrehozását emelte ki, valamint az alkalmazni kívánt eszközökről is hallhattak a jelenlévők (Kecskeméti, 2014).
Prószéky Gábor előadásában arról beszélt,
hogy a feladatainkat megoldó programok is
emberi alkotások, nem a számítógépek szülöttei, így hibázhatnak, emellett alkotójuk
szubjektív nézőpontját tükrözik. Gépi rendszereinkben megfigyelni, feldolgozni csak
adatokat tudunk, amelyek azonban igen nagy
utat tesznek meg a közlő szándékától a befoga
dó értelmezéséig. Ez a folyamat számos pon
tatlanságot, bizonytalanságot indukál, amely
könnyen tönkreteheti mégoly tökéletes mód
szereink eredményességét is (Prószéky, 2013).
Kőszeghy Péter A magyar művelődéstörténe
ti lexikon adatbázisa munkálatai alapján mutatta be azokat az eljárásmódokat, amelyek
alkalmazásával az informatikai megoldások
segítik a szerkesztési munkálatokat. Az adatbá
zis-struktúrákba történő rendezéssel az anya
gok sokkal inkább alkalmassá válnak a szerteágazó tematikus összefüggések láttatására,
mint könyvformátumban (Kőszeghy, 2015).
A konferencián meghívásunkra tutoriált
tartott Maciej Eder, a Lengyel Tudományos
Akadémia kutatója, a terület nemzetközi szin

tű elismert szakembere. Az élvonalbeli kutatásokról szóló áttekintésében – a modern kor
módszertani újításaként – a számítógépes
stilometriai, stilisztikai módszerek irodalomtudományban történő alkalmazásáról beszélt.
Latin irodalmi korpuszokat vizsgálva rávilágí
tott a hagyományos módszerrel és az informatikai eszköztárral végzett kutatások különbségeire és a különböző forrásszövegek
közti feltáratlan összefüggésekre. Előadásában
bemutatta az emberi szem számára láthatatlan szerzői „ujjlenyomat” számítógépes felismerésének módszereit, a klaszterezés és más
statisztikai módszerek kínálta lehetőségeket
(Eder, 2014).
Pallinger Péter előadásában az elosztott
tudásbázisok építése témakörben az MTA
Sztaki Elosztott Rendszerek Osztálya által
létrehozott és karbantartott lod.sztaki.hu szol
gáltatást ismertette. Ez a rendszer könyvek és
más művek adatait tartalmazza, valamint
elérhetővé teszi kapcsolataikat külső szerverekhez (például a DBpediához). A rendszer
bemutatása során ismertette a Linked Open
Data technológiában rejlő lehetőségeket, és
kitért az adatok böngészésére szolgáló Lod
milla rendszerre is (Micsik et al., 2014).
Simon Zsolt egy 17. századi verseket tar
talmazó adatbázis technikai megoldásait ismertette meg a hallgatósággal. Bemutatta az
alkalmazott jelölőnyelveket és alternatíváikat,
megmutatta, hogy nemcsak emberek, hanem
külső gépi felhasználók számára is készíthetünk szolgáltatásokat. Utalt a programozói
felületek verziózásának fontosságára is. Az
általuk kifejlesztett eszközök a Github szoftvertárban érhetők el, így más munkák számá
ra is hasznosakká válhatnak (Horváth, 2010).
Mártonfi Attila a Mikes- és a József Attila-szótár informatikai munkálatai kapcsán
tartott előadást az írói szótárak készítése során
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alkalmazott informatikai eljárásokról. Prezentációjában kitért a szótárkészítés folyamatában egyre nagyobb térhez jutó számítógépes módszerek bemutatására, de felhívta a
figyelmet egyben arra is, hogy mindezek új,
további kérdések megválaszolását is szükségessé teszik (Mártonfi, 2014).
Sass Bálint a Korpuszok, lekérdezők, Nem
zeti Korpuszportál című előadásában áttekintette a magyar nyelvű szövegkorpuszokat
abból a szempontból, hogy mit adhatnak az
irodalmi és a nyelvészeti kutatások számára.
A meglévő korpuszok és a hozzájuk tartozó
lekérdezők módszereinek értékelése mellett
felvázolta a Nemzeti Korpuszportál kialakítá
sát is, amelyben az eddig létező összes hazai
korpusz lekérdezhetővé válna, és bármikor
újabb korpuszokkal bővülhetne ez a szolgáltatás (Sass, 2016).
Ruttkay Zsófia Krúdy nyomában – Szind
bád-szövegvizualizációk című előadásában
Krúdy Gyula nyelvének zeneiségét kívánta
láthatóvá, kutathatóvá tenni interaktív szö
vegvizualizációs eszközökkel. A Szindbád-szö
vegek vizualizációs elemezésével és az eredmény képi formában történő megjelenítésével a szövegek hangtani, ritmikai mintái és
azok szövegbeli szerepének a meghatározása
válik kutathatóvá. Eredményeit látványos
demonstráció keretében is bemutatta.
Rákai Orsolya az új irodalomtörténeti
szintézis készítése kapcsán arra a kérdésre ke
reste a választ, hogy az irodalomtudományban számot vetettünk-e azzal, hogy mit jelent,
ha hagyományos, papíralapú irodalomtörténeti összefoglalás helyett digitális, hálózati
változatot készítünk. A digitalizált online
munkák fontosabb jellemvonásait áttekintve
a kutató felhívta a figyelmet arra, hogyan
befolyásolja munkánk médiuma az olyan
alapvető, nélkülözhetetlen irodalomtörténe-
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ti fogalmainkat, mint a folyamat, korszak,
kánon, korpusz, szerző, hivatkozás, forrás,
hitelesség.
Kiss Dániel a klasszikus latin irodalom
eddig megjelent digitális kritikai és nem
kritikai kiadásait mutatta be az informatika
és az új média kínálta lehetőségekkel együtt.
Az internet térhódításával a klasszikus latin
irodalom nagy része is elérhetővé vált a világhálón. Napjainkban e művek igényes, kritikai
kiadásának a létrehozása kezdődött el. Saját
munkáját prezentálva ismertette ennek az
időigényes, még gépi támogatással is hatalmas erőfeszítésekkel járó feladatnak a részleteit (Kiss, 2015).
Bátori Anna és Labádi Gergely az 1730
és az 1840 között megjelent magyar regények
jellemzőinek a sztenderdizálódási folyamatát
kutatják. Arra keresik a választ, hogyan írható le valami (például egy műfaj átalakulása)
változásai közepette. Ennek tanulmányozásához létrehoznak egy olyan adatbázist, amely
tetszőleges szempontú lekérdezésekkel képes
hozzájárulni a kérdéses irodalomtörténeti
folyamatnak az elemzéséhez (Labádi, 2014).
A konferencia előadásai rávilágítottak arra,
hogy bár az egyre növekvő méretű szövegkorpuszok számítógéppel támogatott létrehozásával gyorsabbá és hatékonyabbá vált a
kutatás, egyszerűbben tárolhatók és kevesebb
nehézséggel érhetők el a szövegek, de a digitális eszközökben rejlő lehetőségek jobb kihasználása új feldolgozási módszertanok kialakítását is igényli, amelyre az utóbbi időkig
kevesebb figyelem irányult. Azokon a területeken, amelyeken már eredménnyel alkalmazzák a modern informatika kínálta lehető
ségeket, az eljárások adaptálása az irodalomtudományi kutatásokba olyan módszertani
újítást hozott, amely a korábbiakhoz képest
teljesen más megvilágításba helyezi az eddig

elért eredményeket, és immár lehetőség nyí
lik azoknak a területeknek is a kutatására,
amelyeket hosszasan, sokszor pontatlanul,
manuális eszközökkel végeztek a kutatók,
vagy lehetőségük sem adódott rá a terjedelem
nagysága és az erőforrások hiánya miatt. Az
informatikai eszközök alkalmazása tehát
nemcsak könnyebbé teheti a bölcsészek feladatainak az elvégzését, hanem módszertani
innovációt is ösztönözhet, ami jelentős mér

tékben megújíthatja az irodalomtudományi
kutatásokat. Mindehhez azonban az is
szükséges, hogy a kutatócsoportok jobban
megismerjék egymás eredményeit, újításait,
és rendszeres eszmecsere alakuljon ki közöttük a modern informatikai eszközök sikeres
alkalmazása érdekében.
Kulcsszavak: irodalomtudomány, informatika,
szövegfeldolgozás
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