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A finnugor (?) kacsa és az oktatás1

(avagy az oktatásban is felhasználható elektronikus források
az MTA Nyelvtudományi Intézetében)

OSZKÓ Beatrix

Bevezetés
A dolgozatban arra mutatunk példát, hogy a középiskolák magyar nyelv-

tan óráinak a finnugor nyelvrokonsággal foglalkozó anyagrészében, illetve a
felsőoktatásban a magyar szakos bölcsészek nyelvrokonság, nyelvi kapcsola-
tok anyagrészeinek oktatásában hogyan használhatók fel a MTA Nyelvtudo-
mányi Intézetének adatbázisai.2 Ezek közül részletesebben azokat mutatjuk
be, amelyek az alábbi feladatok megoldásához használandók.

Szemléltetésként a címben szereplő szavunkat, a kacsát választottuk.
Megvizsgáljuk finnugor eredetét és azt, hogy az intézet gondozásában lévő

elektronikus források, adatbázisok milyen egyéb megközelítésből teszik lehe-
tővé a szó vizsgálatát.

Prensky 2001-es tanulmánya óta egyre szélesebb körben ismertek a
„digitális bennszülött” és „digitális bevándoló” fogalmak, mely terminusok
megkülönböztetik az újabb média világába beleszületetteket – akik anyanyel-
vükként beszélik az új formanyelvet –, és az újabb technikát csak később,

                                                
1 A dolgozat az „Adatbázisok és szövegtárak a nyelvtörténet oktatásában” című előadás

alapján készült, mely 2011. október 20-án Nyitrán, a „Tudomány az oktatásért – okta-
tás a tudományért” konferencián hangzott el.

2 A MTA Nyelvtudományi Intézetének honlapjáról jelenleg a következő adatbázisok és
korpuszok érhetők el: Magyar Irodalmi és Köznyelv Nagyszótárának korpusza / Ma-
gyar Történeti Korpusz; Magyar Nemzeti Szövegtár; Mazsola – a magyar igei bővít-
ményszerkezet vizsgálata; E-Szókincs; Hunglish; Uralonet; Beszédarchívum: Nyelvjá-
rási hangfelvételek Hegedűs Lajos gyűjtéséből; Adatbázis a magyar szavak hangidőtar-
tam-képeinek bemutatására; Beszédadatbázis a magyar mássalhangzó-kapcsolódások
szerkezeti bemutatására; Beszédadatbázis a magyar beszédhang-kapcsolódások szerke-
zeti bemutatására; BEA – Magyar spontán beszéd adatbázis. Intézetünk honlapja ad
otthont a Termini Kutatóhálózat adatbázisának is.
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felnőtt fejjel elsajátítókat (Prensky 2001). Egy mai fiatalnak az internet ter-
mészetes közeg, legyen szó információszerzésről vagy akár közösségi létről.
Természetes, hogy hordozható számítógépükön vagy akár a telefonjukon
azonnal hozzájutnak a számukra érdekes vagy szükséges információhoz, és
azt vagy egyéb közölnivalójukat – szintén azonnal – meg is oszthatják tár-
saikkal. Ezek ismeretében nem meglepő, hogy napjainkban a tanulás is újra-
értelmezendő: a felhasznált eszközök gyorsan és meglepő mértékben változ-
nak, egyre több iskolában naponta használt eszközzé válik az interaktív tábla,
ezekhez viszont nélkülözhetetlenek az interaktív oktatási segédletek. Ez
utóbbiakat előállíthatja a gyakorló pedagógus, csakhogy erre a feladatra nem
elegendő egy ember ideje, valamint az egyén ötleteinek tárháza is kimerülhet
idővel. Részben ezért jönnek létre – világszerte – a digitális tananyagokat
összegyűjtő oldalak, melyeket gyakran maguk a pedagógusok építenek és
töltenek meg saját ötleteikkel (ilyenek például a Sulinet oldalain található fel-
adatok). De akad példa tankönyvkiadók, az Oktatási Hivatal vagy az akadé-
miai kutatóintézetek által létrehozott feladatgyűjteményre is. A teljesség igé-
nye nélkül említünk néhányat: a Mozaik Kiadó, a Dinasztia Kiadó szabad
hozzáférést biztosít digitális tananyagaihoz, a Nemzeti Tankönyvkiadó
ugyanilyen lehetőséget csak az osztálytermi mennyiségben megvásárolt tan-
könyvek mellé kínál; az Educatio Társadalmi Szolgáltató KHT nevéhez kap-
csolható Sulinet és Sulinova Adatbank – ebben a tárgykörben talán a legláto-
gatottabb oldalak; a MTA Nyelvtudományi Intézetének honlapján is elérhető
egy oktatási segédletnek készülő oldal, mely az Uralonet munkálatai során
született.

A következőkben egy konkrét feladatsort mutatunk be, melynek részfel-
adatai nemcsak a magyar nyelvhez tartozó uráli, ill. finnugor etimológiai
adatbázist, hanem az intézet egyéb korpuszait és szövegtárait is felhasznál-
ják. Nem felesleges tehát röviden áttekinteni néhány fogalmat, melyet a
nyelvtechnológia, ez az utóbbi két évtizedben született tudományterület, a
köznapitól némileg eltérő értelemben használ.

Nyelvtechnológia: adatbázis, korpusz, szövegtár
Korpusznak nevezzük azt az elegendően nagy méretű elektronikus adattá-

rat, mely elemei meghatározott nyelvi jelenségek. Ezeket előre definiált cél-
ból gyűjtötték össze és ugyanilyen módon rendezik. Az összegyűjtött anyag-
ban való eligazodást, a gyorsabb keresést szolgálja az egyes elemek megjelö-
lése.
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Annotált korpusz az adatbázis igényeinek megfelelő címkékkel (pl. szófaji
kódokkal, nyelvtani információkkal) ellátott állomány. Egy korpusz tartal-
mazhat írott és/vagy hangzó adatokat.

Adatbázisról beszélhetünk akkor, ha a megfelelően strukturált anyagot
egy olyan szoftver kezeli, mely tárolásra, lekérdezésre és szerkesztésre is al-
kalmas.

A korpuszok gyakorta egyben szövegtárak is, mivel a gyűjtött nyelvi je-
lenségek nem izoláltan, hanem legtöbbször az őket tartalmazó szöveggel sze-
repelnek az állományban.

Intézetünk honlapjáról elérhető adatbázisok mindegyike vagy magában
rejti a bővülés lehetőségét, vagy jelenleg is folyamatosan változik. Némelyik
formája már végleges, csak adatállományuk bővül, de vannak még fejlesztés
alatt állók, amelyeknek tesztváltozata áll a nagyközönség rendelkezésére.

A továbbiakban mindig az adott feladatnál mutatom be röviden azt az ál-
lományt, amelyre a megoldáshoz szükség van.

Nyelvi és nyelvészeti korpuszok az oktatásban

1. Uralonet
A közoktatás számára a magyar nyelv és irodalom tantárgyak tanításakor

lehetnek hasznosak és érdekesek az alábbi a feladatok. Most csak néhány tan-
anyagrészt említek, amelyek esetében kézenfekvő az internetes eszközök
használata, ezek: a nyelv változó rendszer; a nyelvrokonság; a jelentésválto-
zások; a nyelvi változatok; a magyar nyelvjárások; a nyelvjárási és köznyelvi
jelenségek. A felsőoktatásban a magyar mellett a következő szakok hallgatói
találhatnak feladatokat – elsősorban az Uralonethez kapcsolódó oldalon: (el-
méleti és alkalmazott) általános nyelvészet; magyar szak; finnugor nyelvé-
szet; romanisztika, skandinavisztika és egyéb összehasonlító nyelvészeti tu-
dást igénylő szakok. (Az eddig elkészült feladatsorokról: Oszkó 2010, Sipos
2010, Várnai 2010.)

A finnugor kacsa
Következzék tehát a feladatsor és a megoldáshoz szükséges adatbázisok,

szövegtárak rövid leírása!

♦ Állapítsa meg az Uralonet segítségével, hogy kacsa szavunk az ősi
örökség része-e! Ha igen, melyik alapnyelvhez tartozott?

A kérdés megválaszolásához az Uralonetet kell használnunk. A jelenleg
tesztváltozatban működő adatbázis a szakma egyik jelentős etimológiai mű-
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vét, az Uralisches Etymologisches Wörterbuchot dolgozza fel. Az eredeti
műnek megfelelően az adatbázis is megtartotta a szótár négy nagy egységét:
a) a címszót és az azt követő információkat; b) az etimológiákat alkotó leány-
nyelvi adatokat; c) az előzőekhez fűzött, azokat kiegészítő vagy értelmező
magyarázatokat és d) a szakirodalmi részt.

A feladat megoldásához a felület első egységét kell használni: „Keresés az
alapalakok között”. Itt – mint ahogy az az elnevezéséből is kiderül – a kikö-
vetkeztetett alapalakokhoz kapcsolódó információk szerint kereshetünk. Ki-
választhatjuk, hogy melyik alapnyelvi rétegből, a biztos és/vagy a bizony-
talan etimológiákat tartalmazza a találati lista. Mód van arra is, hogy – ha is-
merjük – egy teljes alapalakot vagy annak részletét keresse a program. Fono-
lógiai összetevők és pozíciók szerint, illetve a kikövetkeztetett jelentés sze-
rint is szűrhetjük az adatokat. Itt kell megemlíteni, hogy az adatbázist a pa-
pírszótárhoz képest helyenként kibővítettük. Így a rekonstruktumok eredeti-
leg csak németül megadott jelentései ma már magyarul és angolul is rendel-
kezésre állnak. Ahhoz, hogy a felhasználók köre a középiskolás korosztállyal
is bővülhessen, nélkülözhetetlen volt bizonyos információkat magyarul is el-
érhetővé tenni. Ide sorolható a fogalomkörök szerinti besorolás is. A diákok
körében talán ez lesz a legnépszerűbb keresési szempont. Az adatbázis
összes rekonstruktumához hozzárendeltük a Dornseiff-féle fogalomköri lista
megfelelő kategóriáját3 (vö. Dornseiff 1959), így most a megjelenő listából
kiválaszthatjuk pl. az „Időjárás” vagy az „Esik. Süllyed” stb. kategóriákat, s
a „Keres” gombra kattintva a program már listázza is azokat az alapalakokat,
melyek jelentése a kiválasztott fogalomkörökhöz tartozik.

Most pedig nézzük meg, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy a feltett kér-
désre megkapjuk a választ!

♦ Jelöljük be az „Alapnyelv” és „Minősítés” mezőkben a „mind”
lehetőségeket, a „Kikövetkeztetett jelentés”-hez pedig írjuk be:
kacsa! Klikkeljünk a „Keres” gombra!

                                                
3 A besorolást Sipos Mária végezte saját és Bakró-Nagy Marianne korábbi munkáit fel-

használva és kiegészítve (Bakró-Nagy 1992, Sipos 2003).
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http://www.uralonet.nytud.hu/uewww/search.cgi?id_eintrag=&as_q=&skeleton=
&taxonomy=&rkn_BED=kacsa&verg_c=&lexem=&verg_DI=&dialect_from

=&dialect_to=&author=&abbr=&submit=Keres

A program kiválasztja az összes olyan etimológiát, amely jelentésében a
kacsa szó előfordul. Ebben az esetben az utolsó találat kivételével mindegyik
szócikk megfelelő választ rejthet. Ahhoz, hogy felelni tudjunk a kérdésre, vé-
gig kell nézni az egyes etimológiákat, s megállapítani, hogy a hozzájuk tarto-
zó leánynyelvek között ott van-e a magyar. Az eredmény fejlécéből kiderül,
hogy az általunk meghatározott szempontok szerint összesen 10 etimológia
van az Uraloneten. A találati listából az alapalakokra kattintva juthatunk el
egy-egy teljes etimológiához. A lista különböző részletességű információkat
tartalmaz attól függően, hogy a „Megjelenítés” sorban mit jelölünk be. Kér-
hetjük az „Alapnyelv”, a „Sorszám”, a „Jelentés” és a „Bibliográfia” feltün-
tetését egy-egy találat mellett. A kategóriák elnevezései önmagukért beszél-
nek, talán csak a „Sorszám”-ról kell szólni. Ezek az adatbázis építése során
gyakorlati céllal jöttek létre, s mivel az oktatáshoz készülő oldalon jól hasz-
nálhatónak bizonyultak, megtartottuk őket.
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http://www.uralonet.nytud.hu/uewww/search.cgi?resetform=1&collapse=1

Végignézve az egyes etimológiákat meg kell állapítanunk, hogy ugyan az
uráli vagy finnugor alapnyelvet beszélők ismerhettek többféle kacsát is, de
ezen szavak egyike sincs rokonságban az általunk keresett magyar szóval.
Amennyiben ellenőrizni szeretnénk, hogy valóban ez-e az igazság, megnéz-
hetjük az(oka)t az oldal(aka)t, amely az adatbázisban szerepelő összes ma-
gyar adatot mutatja. Ehhez a felület második egységét használjuk: „Keresés
az egyes (leány)nyelvi adatok között”. Az itt rendelkezésünkre álló szempon-
tok tára is bőséges: a nyelvek neve előtti négyzetet bejelölve megadhatjuk,
hogy a keresett etimológiákat milyen nyelvek alkossák, de egy-egy konkrét
adatot is kérdezhetünk. Ebben a részben található a különböző uráli és finn-
ugor nyelvek közötti kölcsönzés szerinti szűrés is.

Amennyiben a ’kacsa’ jelentésű etimológiák keresési eredményét szeret-
nénk ellenőrizni, az itt kínálkozó lehetőségek közül a magyar4 opciót hasz-
náljuk, azaz ne a „magyar” előtti négyzetet jelöljük meg, hanem a szóra kat-

                                                
4 Az aláhúzás ebben az esetben ugrópontot jelent, az Uralonet minden leánynyelv eseté-

ben képes az összes odatartozó adatot listázni.
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tintsunk. Így jutunk a fentebb említett listához. Az egyes szavak kétféle szín-
nel lehetnek aláhúzva: a kék a nyelvjárási, a piros pedig a nyelvemlékekből
származó, régi adatokat különbözteti meg. A következő ábrán a vonatkozó
oldal egy részlete látható, segítségével megállapíthatjuk, hogy ebben a listá-
ban sem leljük a kacsa alakot, tehát ez a szavunk valóban nem alkotja az ősi
örökség részét.

http://www.uralonet.nytud.hu/uewww-dev/browse.cgi?offset=601

2. A Magyar Nemzeti Szövegtár
Kacsa szavunkkal kapcsolatban további segítséget tehát nem kapunk az

Uralonettől, a Magyar Nemzeti Szövegtárban (MNSz) viszont bukkanhatunk
még érdekes adalékokra.

Ez a folyamatosan bővülő korpusz jelenleg 187,6 millió szövegszót tartal-
maz. A szövegek öt regionális nyelvváltozatot reprezentálnak (az anyaorszá-
gi mellett szlovákiait, kárpátaljait, erdélyit és vajdaságit) és ezeken belül öt
stílusréteget különítenek el (sajtó, szépirodalom, tudományos, hivatalos, sze-
mélyes). Az oldal a http://corpus.nytud.hu/mnsz/ címen érhető el, és regiszt-
ráció után ingyenesen használható. A regisztrációval nemcsak a MNSz már
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bevált keresőfelülete elérhető el, hanem egy újabb is, mely egyszerűbb, de
egyelőre csak béta változata áll a felhasználók rendelkezésére.

♦ Milyen jelentéseit ismeri ma a szónak? És milyen jelentései elfoga-
dottak a köznyelvben? Segítséget a Magyar Nemzeti Szövegtárban
talál.

A kérdés megválaszolásához elegendő az alábbi ábrán látható felület első

részét kitölteni, mivel egyetlen szóra vagyunk kíváncsiak. Az első mező a
szóalak és szótő közötti választást teszi lehetővé, de megadhatjuk a szófajt és
néhány, környezetre vonatkozó szempontot is. A további mezők nem kíván-
nak különösebb magyarázatot, csak az MSD-kód a kivétel, mely az adott
szóalak morfoszintaktikai jegyeinek kódolt leírását takarja. Bővebben olvas-
hatunk erről is a SÚGÓ-ban.

http://corpus.nytud.hu/mnsz/secret/szovegtar_hun.html
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A „keresés indítása” gombra kattintva a következő eredményt kapjuk:

Ha nem az internetet választanánk segédletül, a kérdésre a választ értel-
mező szótáraink egyikében találnánk. A legutóbb megjelent Magyar értelme-
ző kéziszótár a következő jelentéseit ismeri a szónak: 1. A lúdnál kisebb, rö-
vid nyakú, rövid lábú, hízékony lúdféle háziszárnyas (Anas domestica).; 2.
Vadkacsa.; 3. A kacsa húsa (mint étel); 4. Fekvő férfi betegektől vizelésre
haszn. öblös csöves edény.; 5. Valótlan (újság)hír; híresztelés, pletyka (Pusz-
tai 2006: 610). Ezek közül majd mindegyikre találunk is példát az MNSz el-
ső eredményei között, az 5. jelentésre többet is. Míg az első négy jelentés
nem kíván különösebb magyarázatot, az utolsó mintha nem illene bele a sor-
ba. Vajon mikortól adatolható ez a jelentés? Választ egy újabb adatbázis, a
Magyar Irodalmi és Köznyelv Nagyszótárának korpusza / Magyar Történeti
Korpusz segítségével kaphatunk.

3. A Magyar Történeti Korpusz
A szövegarchívum jelenleg mintegy 17 millió szóból áll, 19. és 20. száza-

di, nagyobb részben szépirodalmi műveket tartalmaz. Regisztrációhoz nem
kötött, bárki számára szabadon használható adatbázis. A következő ábrán lát-
hatjuk, hogy a keresett szó mellett szűrési szempont lehet a szerző, a műfaj
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és műcím, valamint a keletkezés ideje. Az eredményeket kérhetjük
konkordancialistában és bibliográfiai adatokkal együtt is. A szövegtárat a
http://www.nytud.hu/hhc/ címen érhetjük el.

♦ A Történeti korpusz szerint mikor bukkan fel a kacsa szó először a
’nem megbízható forrásból származó hír’ jelentésben?

Az eredmény az MNSz-hez hasonló listában, időrendben jelenik meg, az-
zal a különbséggel, hogy itt a találatok sorszáma ugrópont, ezekre kattintva
jutunk el egy nyelvi adat metaadataihoz és hosszabb szövegkörnyezethez. A
felületet az ábrán szereplő módon kitöltve a 46. előfordulásként kaptuk elő-
ször a keresett jelentést5. Ebből megtudhatjuk, hogy Mikszáth egy 1877-es
publicisztikájában már használja a szót ebben a jelentésben, azaz feltehetjük,
hogy ekkor már szélesebb körben ismert volt.6 A 46. találat a következő áb-
rán látható:

                                                
5 Mivel a program véletlen mintát bocsát rendelkezésünkre, egy másik alkalommal talán

más eredményt kapunk.
6 Itt érdemes megemlíteni, hogy hamarosan publikussá válik a Régi magyar konkordan-

cia nevet viselő adatbázis is, mely magyar nyelvű kódexeink szövegein kívül számos
kisebb középkori nyelvemléket (például misszilis leveleket) dolgoz fel. A felület a Ma-
gyar Generatív Történeti Szintaxis projekt részeként készül. Jelenleg csak a hozzáférést
külön igénylők dolgozhatnak a próbafelülettel. Az eddig feltöltött nyelvemlékekben nem
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Tudjuk tehát, hogy eredetét tekintve kacsa szavunk nem finnugor, s az ed-
dig használt adatbázisok segítségével megállapíthattuk azt is, hogy milyen je-
lentései vannak. Ezek az állományok azonban egyelőre nem segítenek abban,
hogy a szó ’valótlan hír’ jelentésének eredetét kiderítsük. Mivel az olvasókat
és a feladatsorral majdan foglalkozókat is bizonyára érdekeli, nem maradha-
tunk adósok a válasszal.

A hírlapi kacsa eredete
A TESz és az EWUng a kacsa szót hozza ugyan – az ÉKSz-ben található-

nál több jelentéssel –, de ezek egyike sem az általunk keresett (Benkő 1967–
1984/2: 297, Benkő 1993–1997: 657).

Mivel magyar és német nyelvű etimológiai szótárunkhoz hiába fordulunk
válaszért, a kutatást két irányban folytatjuk. Egyrészt régi lexikonok hasáb-
jain, másrészt a világhálón.

                                                                                                                        
szerepel a kacsa vagy bármely toldalékolt formája (vö. http://corpus.nytud.hu/ rmk/). –
Egy magyar szó teljes szótörténetét akkor tudjuk majd az intézeti adatbázisok segítsé-
gével feltérképezni, ha az egyik újabb munkálat, az Új magyar etimológiai szótár anya-
gai is elérhetőek lesznek. Erre azonban még egy-két évet várnunk kell.
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Pallas nagylexikonát – ellentétben több, újabb keletű lexikonnal – sikerrel
forgathatjuk: hírlapi kacsa címszó alatt Tóth Béla 1895-ös művének részletét
az enciklopédia pontosan idézi: „Büchnamm ezt az Európa minden nyelvé-
ben élő kifejezést Luther Márton ama szójátékából […] eredőnek véli, mely a
»legenda« szóból »lugendá«-t csinállt. Reuter K. egy 1596-ban megjelent
könyvében Luther e szójátéka már »lügente«, vagyis a kacsa első alakja.
Grimm német szótárában nem fogadja el e származtatást és mivel a H. (sic!)
németül valamikor »blaue ente« is volt, a »kék«-ből akarja deriválni a dolgot.
Mások szerint a »kacsa« eredete a leydeni újságban keresendő, mely egyszer
[mikor?] azt a hírt közölte, hogy valahol háromorrú kacsa kelt ki a tojásból.”
(Pallas 9: 238). A látszólag igen aprólékos, körültekintő magyarázat nem tű-
nik valóban meggyőzőnek, különösen, ha a Pallas által idézett forrást tovább
olvassuk. Ebből ugyanis az derül ki, hogy nemcsak kacsa, hanem tengeri kí-
gyó témájú, hasonló megalapozottságú, ill. megalapozatlanságú cikkek is je-
lentek meg annak idején (Tóth 1895: 334–335).

Az interneten egy másik – véleményünk szerint szellemesebb – megoldást
találunk. Ez az előzőhöz képest annyival speciálisabb, hogy csak a magyar
adat eredetére kínál magyarázatot: „Az újságírás hajnalán szokás volt a nem
ellenőrzött forrású újságcikkeket nt. (latin: non testatum = ellenőrizetlen) alá-
írással jelölni. Az ilyen cikkek bekerülhettek az újságokba, […] érthető, hogy
az újságíró nem tudott minden hírt ellenőrizni. Az nt. rövidítés pedig ki-
mondva így hangzott: Ente, ami németül kacsát jelent.” (Forrás: Wikipédia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Tudakoz%C3%B3/Arch%C
3%ADvum/2010-03-23.)

Zárszó gyanánt
Dolgozatunkban a kacsa szó segítségével azt szemléltettük, hogy az újabb

médium, az internet mennyiben járulhat hozzá egy általunk összeállított rö-
vid kérdéssor megválaszolásához. A segítséget a világhálón nyelvészeti célra
készült, a MTA Nyelvtudományi Intézetében gondozott adatbázisok nyújtot-
ták. A fentiekhez hasonló vagy attól eltérő metodikájú feladatsorok garmadá-
ja állítható össze. Hogy csak egy újabb szempontot említsünk: nem használ-
tuk ki a nyelvjárási szövegek adta lehetőségeket.

Reméljük, hogy a hagyományos tantárgyak, illetve tananyagrészekhez ez-
zel az új megközelítéssel valóban felhasználó-, azaz diákbarát hozzáférést si-
kerül biztosítanunk. Az intézet honlapján jelenleg is elérhető feladatok a kö-
zeljövőben tematikájukat és számosságukat tekintve bővülni fognak, hathatós
segédeszközt adva ezzel a gyakorló pedagógusok és az érdeklődő diákok ke-
zébe.
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*

Finnougric (?) kacsa and the education

The Research Institute for Linguistics HAS has different electronic databases
for linguistic purposes available on the homepage of the institute. The wide
scale of them contains the etymological database of Uralic languages (Uralo-
net) among others, the corpora of every day and historical texts of Hungarian
(Hungarian National Corpus, Hungarian Historical Corpus). The paper provi-
des an example of how to use these databases for teaching purposes. The
questions are made for secondary school and university students about the
Hungarian word kacsa ‘duck’. From the responses we can learn details about
the origin and semantic aspects of this word.
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