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Az Uralotéka digitális adatbázis

BÁTORI S. István

1. A nyomtatott szöveg és az adatbank viszonya

Mielőtt elmerülnénk az Uráli Etimológia Adatbázis (Uralotéka, röv.
UEDb) részleteibe, tudatosítani kell néhány alapvető fogalmat, amelyeket a
mindennapi nyelvhasználatból ugyan ismerünk, de rendszerint nem pontosí-
tottunk önmagunknak tovább.

A beszélt szöveg a szöveg legegyszerűbb formája. A beszélt szöveg alap-
vetően egydimenziós, ami az időbeliségből adódik. A beszélt szövegben csak
arra lehet utalni, hogy mi volt korábban, vagy mi következik később.

A nyomtatott szöveg kétdimenziós sík. A „korábban” vagy „később” di-
menziót itt szemléletesebb „fent” és „lent”-nek nevezni; és amennyiben a
szöveg oldalakra van tördelve, tovább lehet ezt pontosítani az oldalszámmal
(és az oldalon belüli sorok számozásával, ahogy ez például az idézetek eseté-
ben történik). A második dimenzió (jobbra – balra), a soron belüli tájékozó-
dás kevésbé használatos, de lehetséges: ki lehet keresni például az 5. oldalon
az 5. sorban az 5. betűt.

A hiperszöveg (hypertext) a szövegnek egy mesterségesen előállított vál-
tozata, amelyet nem kell folyamatosan (balról jobbra) olvasni, hanem a sza-
bályok szerint lehet a szövegben „ugrani”, mint például a soknyelvű haszná-
lati utasításokban.

A hiperszövegnek egy alfaja a jegyzék (lista), amelyben az önmagukban
olvasható sorok (szakaszok) formátuma ugyanaz, és a szakaszban van egy
sorrendbe szedhető címszó, mint például egy szótári cikkben.

A szótár a lista alfaja, amelyben minden szócikk autonóm, vagyis önma-
gában olvasható hiperszöveg. A cikkek összessége egy sorrendbe szedett lis-
ta, amelyben a sorok a címszó (a sornyitó szó) segitségével (már sorszám
nélkül is) sorrendbe vannak szedve, a szócikk testében pedig konvenciók (rö-
vidítések, formátum) gondoskodnak a szükségtelen ismétlések elkerüléséről.
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A táblázat is tulajdonképpen lista, amelyben a síkban rejlő mindkét di-
menzió követhető. A táblázatban vannak sorok és oszlopok, amelyek megha-
tározzák a cellákat. A táblázatban a soroknak és az oszlopoknak tulajdonít-
ható szemantika (érték) is, ahogy ez például a menetrendben szokásos: az el-
ső oszlopban áll a város neve, a következő oszlopokban az indulási/érkezési
idő. Az oszlopok felzete szükség esetén megnevezheti az oszlopok tartalmát.

Az adatbank (adatbázis) egy olyan táblázat, amelyben a cellák (mezők)
tartalma rendszeresen meg van határozva. Az adatbank – ellentétben a táblá-
zattal – alapvetően két részből áll: 1) a cellákba rendezett adatok, és 2) a cel-
lák/mezők leírása. Minden sor egy külön entitás, és az oszlopok az entitások
tulajdonságai. Az adatbank ugyan rendszerint elektronikus médiumokban
realizálódik, de elképzelhető papíron is.

2. Elektronikus tárolás, digitalizálás és szövegbetáplálás

Az elektronikus tárolás egy további új (nem térbeli) dimenzió, amely elvi-
leg kombinálható a felsorolt szövegváltozatokkal. Az elektronikus tárolás in-
herens módon két szinttel dolgozik: a tárolás szintjével és a megjelenítés
szintjével. Az elektronikus tárolással szemben a nyomtatott szöveg (lista,
táblázat) esetében ez a két szint összeesik. Ez azt jelenti, hogy az elektroni-
kus tárolásnál a belső (vagy háttérbeli) reprezentáció szükségszerűen nem
azonos a tárolt anyag képernyőn (vagy papíron!) való reprodukciójával. A
megjelenítés természetes célja viszont éppen a belső szint hű tükrözése.

A digitalizálás az elektronikus tárolás előkészítése. A tárolandó anyag
ugyanis nem mindig alkalmas közvetlenül az elektronikus tárolásra. Képeket
(zenét, filmet) is lehet elektronikus médiumon tárolni, de ehhez az szükséges,
hogy egy szkenner a kétdimenziós képet átalakítsa elektronikus impulzusok-
ká. Szorosabb értelemben ezt a folyamatot nevezik digitalizálásnak.

A szövegek digitalizálása a képek digitalizálásának egy különleges esete.
A digitalizált szöveg (lap) csak mint kép jeleníthető meg. A digitalizált szö-
vegeket vagy annotálni kell, vagy szükséges egy további szövegfelismerő
program, amely betűről betűre átalakítja a szöveget (ma általánosan) Unicode
jelek füzérévé. Ez a transzformáció radikálisan redukálja a tárolóigényt.

A szövegfelismerő program megbízhatósága függ először is a szöveg álla-
potától, amibe belejátszik a nyomdatechnika és a papír minősége is. Kritikus
pont a mellékjeles betűk helyes felismerése. A legegyszerűbb a mellékjelmentes
szövegek (például az angol) felismerése, nehezebb a magyar és még nehe-
zebb egy fonetikai transzliteráció felismerése. Tulajdonképpen minden nyelv
(helyesírási rendszer, nyomdai konvenció) külön szövegfelismerő programot
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igényel, amely természetesen sok átfedést tartalmaz, mivel a nem mellékjeles
(latin) betűk rendszerint mindenütt ugyanazok. Szövegek képszerű digitalizá-
lása akkor elégséges, amikor a szöveg nem kerül további feldolgozásra, vagy
régi szövegek esetében, amelyeknek nincs géppel olvasható változata.

A szövegbetáplálást lehet a digitalizálás ellentétének is tekinteni. Az elektro-
nikus szövegfeldolgozás ma az Internet normalizáló hatásának következtében
Unicode-rendszerben történik. Vagyis a szövegbetáplálásnak és a digitalizá-
lást követő szövegfelismerésnek az eredménye ugyanaz: Unicode rendszer-
ben kódolt szöveg. A kódolás hallgatólagosan általánosult az egyszerű, éke-
zetmentes betűkre is: az egyszerű ékezetmentes betűk önmaguk kódjai.

3. A WORD-kódolás szintje

A többnyelvű szövegek felismerése különösen nehézkes. Az UEW-ben
szinte minden szó más nyelvből, más forrásból, más tipográfiai konvencióból
származik. Továbbá ott vannak a cirill betűs és a görög betűs szavak. Ezért
az UEW esetében nem alkalmazták a képszerű digitalizást és az ezt követő
automatizált szövegfelismerést. Az UEDb szövegfelvétele (kódolt) betűfel-
vétel volt. Ez az eljárás munkaigényesebb, mint a „digitalizálás”, de megbíz-
hatóbb szöveget eredményez.

Az UEW anyagát a 90-es években az MTA Nyelvtudományi Intézetében
eredetileg a WORD rendszerbe (RTF-formátumban) táplálták be. A WORD-
rendszert különösen az tette akkor érdekessé, hogy lehetőséget nyújtott az
uralisztikában használatos mellékjeles betűk megjelenítésére. Az első bemu-
tatóra a VIII. Finnugor Kongresszuson, 1995-ben, Jyväskyläben került sor.

A WORD szövegfeldolgozó rendszer (és nem adatbank), amelyben a szö-
veget, a szöveg részeit (bekezdést, fejezetet stb.) lehet formatálni. A WORD-
ben nincsenek tartalmuk szerint megkülönböztethető mezők: a formatálás
közvetlenül a betűfüzérekre vonatkozik. A szócikkekben nem lehet kikeresni
közvetlenül a forrásokat, csak esetleg azt, hogy mi van például a szócikk ele-
jén félkövéren írva. A WORD nem tudja a szóalakokat kikeresni, csak eset-
leg azt, hogy a bekezdésben hol kezdődnek a dőlt betűk.

A WORD rendszerben a szótár eredeti formátumának a rekonstrukciója
minden további nélkül lehetséges, és ezt meggyőzően demonstrálta a jyväs-
kyläi bemutató. De a WORD nem él az adatbank által nyújtott lehetőségek-
kel, így az elektronikus tárolás és a további gépi feldolgozás előnyei is elsik-
kadnak. Így merült fel az RTF-ben kódolt szöveg adatbázissá való átalakítá-
sának a gondolata. A jyväskyläi bemutató nyomán Bátori kezdeményezésére
kapott a Koblenz-Landaui Egyetem Számítástechnikai Intézete az MTA
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Nyelvtudományi Intézetétől 179 RTF-ben kódolt szócikket az UEW anyagá-
ból, amelyet Arne Fitschen a diplomamunkájában egy ún. „Machbarkeitstu-
die”-ként SQL-adatbankká alakított át (Fitschen 1997).

4. A szövegszerű adatbank

1998 januárjában volt egy megbeszélés Rédei Károllyal a Bécsi Egyetem
Finnugor Szemináriumában, ahol megszületett a kooperáció az MTA Nyelv-
tudományi Intézete és a Koblenz-Landaui Egyetem Számítástechnikai-Nyel-
vészeti Intézete között. A megbeszélésen Rédei Károly (vendéglátóként),
Bakró-Nagy Marianne, Honti László és Bátori István vett részt. A kooperáció
az UEW etimológiai anyagának jobb hozzáférhetőségére, az RTF-formátumú
anyag adatbázissá való átalakítására irányult. Rédei számára különösen fon-
tos volt a copyright kérdése, a szótár anyagának változatlan (egy-az-egyben
való) átvétele, és az hogy az etimológiai anyag ne kerüljön illetéktelenek ke-
zébe. Bátori (és a koblenziek) számára központi kérdés volt az interdiszcipli-
náris „challenge”: közvetíteni a számítástechnika és az uralisztika között, és
felépíteni az (első) etimológiai adatbázist.

A kooperáció keretében a koblenzi CL-Institut Budapestről megkapta az
UEW teljes RTF-ben kódolt, konvertálandó anyagát (hét lemezen!), és a bu-
dapesti kollégák (Csúcs Sándor, Molnár Zoltán és Váradi Tamás) többször
jártak Koblenzben, hogy támogassák a konverziót és az adatbank felépítését.
A projekt 1998-ban a Magyar–Német Tudóscsere Alaptól kapott egy kis
anyagi támogatást is.

Az adatbank felépítéséhez szükséges a tárolandó anyag nyelvi, nyelvtörté-
neti és lexikológiai kategóriáinak előzetes rögzítése, amely természetesen
már megvan az UEW-ben is, csak kötetlenebb formában. Rögzíteni kell a
szócikkek szerkezetét (rekonstrukció, összehasonlítás, magyarázatok és iro-
dalom). Az összehasonlító részen belül fel kell venni az összehasonlítandó
nyelvek jegyzékét, a nyelveken belül a felhasznált nyelvjárások jegyzékét és
így tovább. Itt kell megjegyezni, hogy a WORD-ben használt RTF-formá-
tumból nem lehetett egyszerűen „kiolvasni”, hogy az etimológiai adatbázis-
ban szükség van a szóalakokra, az esetleges másodalakokra, időnként a szó-
tőre, és minden idézett adat esetében a forrásra. A mellékjeles betűk kezelé-
sét megnehezítette az a körülmény, hogy az RTF-formátumú anyagban nem
volt megbízható áttekintés a ténylegesen használt mellékjeles betűkről. Ese-
tenként már átkódolt szöveget is újból kellett konvertálni. A 2000-es tartui
finnugor kongresszuson Bátori csak a jövendő adatbank kontúrjait tudta leír-
ni. Kiderült, hogy az etimológiai adatbank számára az SQL-formátum nem
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lenne optimális, ezért az RTF-ben kódolt UEW-anyag végül is az XML-
rendszerbe lett konvertálva (Puttkammer 2001; Németh 2002) – így született
meg az UEDb.

Az UEDb tehát az UEW-ból készült, XML-formátumú, szövegszerű,
elektronikusan tárolt adatbank.

A szövegszerűség azt jelenti, hogy az adatbankra jellemző mezők meg-
vannak, de nincs meghatározva a mezők nagysága. A továbbiakban úgy épül
fel és úgy működik, mint az adatbankok általában: a mezőknek van nevük,
amelynek segítségével elérhetők és feldolgozhatók az adatok. A mezők to-
vább tagolódhatnak almezőkre és fakultatívak (lehetnek üresek is). A mező-
nevekhez hozzá lehet fűzni „attribútumokat”. A mezők sorrendje a tárolás
szintjén kötött. A mezők attribútumainak a sorrendje ezzel szemben tetszőleges.

Megvan itt is az adatbank két fő összetevője: 1) a tárolt anyag: a szócik-
kekbe szedett etimológiák, amelyek tartalmilag azonosak az UEW anyagával
és 2) a mezők leírása/definiciója, amit az XML-rendszerben DTD-nek (Data
Type Description-nak) neveznek.

Az adatok a elektronikusan vannak tárolva. A tárolt adatok megjeleníté-
séhez szükség van megjelenítő szoftverre.

5. Az Unicode betűk

A megjelenítés első és kikerülhetetlen feltélete a megfelelő betűkészlet,
amelyet nem lehetett átvenni a Winword-rendszerből, hanem elő kellett állí-
tani. Perspektivikusan a szimbolikus betűjelölés tűnt a legcélszerűbbnek,
mert egyrészt így az UEDb betűit egy behelyettesítő listával bármikor meg
lehetett változtatni, ami átvezetett az (akkor Europában még) új Unicode-
rendszerű betűkódolásba, másrészt biztosította a fejlesztési munkafolyamat
számára szükséges flexibilitást (Németh 1999, Saliha Rabah 2002).

Az Unicode rendszerű kódolás abból indul ki, hogy a szócikkekben (és a
központi UEDB.XML-fájlban) a mellékjeles betűk, azaz azok a betűk, ame-
lyek az egyszerű billentyűzettel nem írhatók, szimbolikusan vannak jelölve,
például: a_acute (= á), c_caron (= č) és így tovább. Ezeket a szimbolikus ne-
veket egy konverter (FONTS.DTD) átfordítja hexadecimális Unicode-érté-
kekké, amelyeknek felszíni alakját az aktuálisan használt TTF-fájl betűzi ki.
(Részletesebben lásd angolul Bátori 2012.)

6. A megjelenítő szoftver

Az XML-konverzió sikeres lezárásával a fejlesztési súlypont megválto-
zott: Egyrészt a konvertált szócikkek és a mellékjeles betűk tényleges kibetű-
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zése láthatóvá tette a konvertálás során elkövetett (és az egyéb) hibákat, más-
részt tudatosította a megjelenítő szoftver hiányát.

A 2000-es tartui Finnugor Kongresszus után meglazult a kooperáció Bu-
dapesttel, de nem szűnt meg. A budapesti kollégáknak az UEDb-ben találha-
tó hibák kijavítása tűnt a legsürgősebbnek, Bátorinak inkább a szoftver kifej-
lesztése. Bátori, aki ekkor már nyugdíjban volt, kapott DFG-támogatást az
UEDb további kiépítésére (DFG BA 332, Uralische Datenbank). Az állást
Tapani Salminen tanítványa, Jan Paakkanen kapta meg (2002–2004) és így
sikerült a hibajavítást (ami ellen nem lehetett érvelni) a szoftverfejlesztéssel
összhangba hozni. Fontos volt a sorozatosan visszatérő hibák lokalizálása,
mert a megjelenítő szoftverben egy „elcsúszott” vessző esetenként a szavak
százát torzította el. Ezeknek a hibáknak a lokalizálása és kijavítása eredmé-
nyesebb volt, mint a hibavadászat a szöveg felszínén.

A megjelenítő szoftver szükségességének tudatában voltunk kezdettől
fogva. Így például már Németh Krisztián (2002)  előkészítette az egész eti-
mológiai anyagot felölelő fájl mellett az egyes címszavak egyedi tárolását.
Elkészültek az ún. másodlagos kereső listák (forráslisták, egyedi nyelvi és
nyelvjárási címszólisták), amelyek kompilálásában Paakkanenre hárult az a
hálátlan feladat, hogy kiderítse, mi lehet a szóadat hiányzó forrása, vagy hogy
például egy szelkup szó, amelynek a nyelvjárási hovatartozása hiányzik, me-
lyik nyelvjárásból származhat. Voltak külön kereső programok regular ex-
pression formátumban, de hiányzott az összefogó szoftver-keret. Ezt a kere-
tet sikerült Jérôme Dieboldnak a projektmunkára támaszkodva diplomamun-
kájában megtalálni és kitölteni (Diebold 2005).

A szoftver-keret neve Uralotéka (németül Uralothek). Ez felöleli:
– a megjelenítő rendszer generálását, amibe nemcsak az összefoglaló

UEDB.XML-fájl szócikkekre való tördelése tartozik bele, hanem továb-
bi egyedinyelvi keresőlisták előállítása is;

– az etimológiai anyag általános, tartalomjegyzékszerű áttekintését;
– az etimológiai anyag cikkenkénti megjelenítését;
– a különböző keresési módozatokat (nyelvpáronkénti, nyelvcsoporton-

kénti szembeállítást, hangkörnyezet szerinti keresést stb.);
– általános, etimológiailag releváns uralisztikai információkat (idézett iro-

dalom, nyelvjárási áttekintés, rövidítésjegyzék);
– a megjelenítés és a keresés navigációs rendszerét.

Összefoglalva: A tulajdonképpeni adatbank, az UEDB.XML mellett van
egy programcsomag, amely aktiválja az adatbankot. Az adatbank neve
UEDb. A programcsomag neve Uralotéka. Mivel a programcsomag tartalmi-
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lag üres és csak az adatbankkal együtt használható, az Uralotéka elnevezés
magában foglalja az adatbázist is. Az UEDb adatbank Budapest és Koblenz
közös munkájának az eredménye. Az Uralotéka programcsomag koblenzi
termék, és a DFG-támogatás révén a DFG jogkörébe tartozik. Ez azt jelenti,
hogy a német tudományos kutatás rendelkezésére kell, hogy álljon (azaz nem
lehet magán-copyright).

7. A konverzió eredményének ellenőrzése

Az RTF/XML-konverzió megkövetelte az eredmény ellenőrzését, de az
anyagot csak akkor tudtuk rendszeresen leellenőrizni, amikor kész lett az új
betűkészlet. Az ellenőrzést célszerű volt úgy végezni, hogy egyidejűleg az
adatfelvétel (és a feldolgozás korábbi fázisai) során elkövetett tökéletlensége-
ket is kijavítsuk.

A konverzió során azokat a sorokat, amelyekben a konverzió szempontjá-
ból volt valami tisztázatlanság (például hiányzott a nyitó zárójel után a záró-
jel záró része) egyszerűen kihagytuk (átugrottuk, németül: „kikommentál-
tuk”). A legtöbb esetben ez betűket érintett, de néha nagyobb egységeket is.
Így kb. 800 sor megcsonkult. Ezeket a sorokat egyenként vissza kellett vezet-
ni az eredeti helyükre.

A téves kódolások sorozatos hibákat okoztak. Ezeket rendszerint a téve-
dés felismerése után a kódolás szintjén egy egyszerű „change all”-paranccsal
lehetett kijavítani.

Az UEDb-anyagának gépi kezelése lehetővé tette az UEW kódolási egye-
netlenségeinek felismerését és eliminálását. Így például egységesítettük a rö-
vidítéseket, beleértve a forrásokra és az irodalomra való hivatkozást is.

Budapesten Csúcs Sándor vette kezébe a korrektúra lebonyolítását. Egy
OTKA projekt keretében Molnár Zoltán hasonlította össze az UEW betáplált
szövegét cikkről cikkre az UEDb oldalaival. A munka lassan haladt, különö-
sen amikor Molnár egy új állást kapott és kikerült a Nyelvtudományi Intézet-
ből. Ezután Csúcs hallgatója, Tánczos Orsolya folytatta a munkát, amit sike-
rült még 2010 nyarán, a piliscsabai Finnugor Kongresszus előtt lezárni (Bá-
tori 2011).

8. Az UEW és az UEDb egyenértékűsége

A nyomtatott szótár és az (elektronikusan tárolt) adatbázis különbözősége
nyilvánvaló. Összehasonlításukat kommunikációs szerepük teszi lehetővé.
Az összehasonlítás történhet a tárolás és a teljesítmény síkján. Nem merülhet
fel kétség, hogy az adatbázis és a szótár ugyanazokat az információkat tartal-
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mazza: az összehasonlított szóalakokat, forrásokat és így tovább, beleértve az
idézett adatok helyesírását is. Ezen túlmenően az adatbázis tartalmaz további
szerkezeti elemeket, amelyek lehetővé teszik az adatok táblázatszerű megje-
lenítését. A kérdés az, hogy ebben a keretben mennyire érdemes a filológiai
hűséget az adatbank fő célkitűzésének tekinteni.

8.1. A tárolás síkja: a szöveghűség
A hibajavítás. Nyomtatott szövegben számolni kell hibákkal. A hibák egy

(nagy) részét már a szerkesztők is észreveszik, és a publikáció különböző stá-
diumában megpróbálják kijavítani. Kritikusak a nyomdába kerülés után fel-
fedezett hibák, amelyek orvoslása az erratum. A kész publikáció végén kö-
vetkezik a hibajegyzék. Ugyancsak idetartoznak a kiegészítések és törlések
is. Ez így van az UEW esetében is, azzal a különbséggel, hogy a háromköte-
tes műben négy errata, ill. addenda van (kettő a második kötet végén és to-
vábbi kettő a harmadik kötet elején).

Lehet, hogy a szigorúan vett filológiai szöveghűségbe beletartozik a szö-
veg betű szerinti (például helyesírási hibás) reprodukciója, de ezt az adatbá-
zis építésében is követni értelmetlenség lenne. Viszont a hiba hiba, amit min-
denképpen ki kell javítani. Az egyedüli értelmes megoldás a javított (kiegé-
szített) szöveg felvétele és egy fakultatív (lábjegyzetszerű) utalás az eredeti
szerző által elkövetett hibára. Különben az UEW használója az adatok meg-
bízhatósága érdekében négy listát kényszerülne átnézni, hogy esetleg a kere-
sett adat nem tartalmaz-e valamilyen rendellenességet. Természetesen az eti-
mológiai szótár használója rendes körülmények között nem így jár el, és nem
lapozgat minden keresett szó előtt az UEW errátumaiban.

Az UEDb bedolgozta a hibajegyzékeket és a kiegészítéseket a szótár állo-
mányába: a szócikkek már a kijavított, kiegészített adatokat tartalmazzák és a
törlendő szavak, szakaszok, szócikkek törlődtek. Hasonlóképpen ki lettek ja-
vítva a konverzáció során Koblenzben felfedezett hibák is. A javítás eredmé-
nye tehát egy hibamentes szöveg (már amennyire hibamentes szöveg egyál-
talán létezik), amely mellett rendszerint ott van, a használó kívánságára láb-
jegyzetként megjeleníthető UEW-beli eredeti hibás szöveg. (A sor végi inter-
aktív rombusz (♦) jelzi a sorban történt javítást, amelynek beütésére a bal
felső sarki ablakban megjelenik az UEW-ben található eredeti szöveg. A
szavak német jelentésében található helyesírási hibákat nem örökítettük
meg.)
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A rövidítések egységesítése. A rövidítések „kilengései” (például: Selk. ~
Slk.) úgy is tekinthetők, mint a sajtóhibák egyik altípusa, amit mindenképpen
ki kell javítani (lásd fentebb). A források, nyelvjárások, nyelvtani terminoló-
gia stb. rövidítéseinek ingadozása abban különbözik az egyszerű elírástól
(sajtóhibától), hogy itt nem az eltorzult eredeti írásmód rekonstruálása a lé-
nyeg, hanem a sikeres referencia. A rövidítést a szótárt használója  fogalmi
síkra vetíti és oldja fel, ahol végeredményben mindegy, hogy a szótár szer-
kesztője a karjalai nyelvet kar, kar., karj, vagy karj. formában rövidíti. A szó-
tár használója számára az eredmény ugyanaz.

Az adatbank browserja (böngészője) viszont a rövidítéslista segítségével
oldja fel a rövidítést, és ha ez a lista nem tartalmazza a keresett betűfüzért, a
browser számára a rövidítés ismeretlen marad.

A rövidítések ingadozása önmagában még nem lenne hiba. A rövidítés tu-
lajdonképpen egy utalás, és ugyanazt az entitást lehetne különböző aliászok-
kal (kulcsokkal) keresni. De az aliászos értelmezés esetében fennforog az a
veszély, hogy kar, kar., karj, és karj. elnevezés nem egy entitást (karjalai) je-
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löl, hanem négy különbözőt. Az UEDb szövegében az ingadozó rövidítéseket
egységesítettük, de erre az adatbázisban nem történik külön utalás.

A szócikkek kódolásának a projekciója nem egyszerű átkódolás. A szó-
cikkek szerkezeti leírásához az UEW-ben három eszköz (eljárás) használa-
tos: a) központozás, beleértve a zárójeleket és idézőjeleket, továbbá az új sor
kezdését, b) a betűtípusok és a betűk nagyságának a váltogatása (kurzív,
kövér) és c) külön betűk/jelek alkalmazása dedikált funkcióval (például az ƒ
a felismert hibák, vagy pedig a kérdőjel a rekonstrukciós bizonytalanság jelö-
lésére.

A szócikkek kódolása esetében nem az eredeti betűfüzér reprodukciója a
lényeges, hanem a kód által jelölt (nyelvészeti, lexikográfiai) kategóriák hű
tükrözése. Nem az ƒ jelet vagy a kérdőjelet kell itt reprodukálni, hanem a
háttérbeli hibafelismerést, ill. a rekonstrukció bizonytalanságát a fogalmak
szintjén.

A fogalmak szintje nem egzakt számítástechnikai kategória, de nem ke-
vésbé reális. A szófajok jelölése esetében például a szóvégi (tővégi) "-" je-
lölés a szótári kódolás hagyományos nyomdatechnikai szintjén jelentheti azt,
hogy itt egy igéről van szó. Az adatbázis szintjén nem a szóvégi (tővégi) "-"
jelölés a lényeges, hanem az, hogy ennek a szónak a szófaja ige.

Hasonlóképpen az összehasonlítandó nyelvi alak előtt álló kérdőjel eseté-
ben nem a kérdőjel egyszerű reprodukciója a lényeges, hanem annak a fogal-
mi kategóriának a szemléletes megjelenítése, hogy itt bizonytalan az össze-
hasonlítás anyaga, amit az UEDb-ben a képernyőn a világoszöld szín jelöl.

8.2. A teljesítmény síkja: a képernyő és az interaktivitás
A szótár és az adatbázis szembeállítása jogos a teljesítmény síkján is. Úgy

is fel lehet vetni a kérdést, hogy mit nyújt az adatbank, amit nem nyújt a
szótár? Az adatbank felépítése (felszerelése, üzemeltetése) körülményesebb,
mint a nyomtatott (könyvszerű) szótáré. Megéri-e a többletmunka? Három
„ajánlást” érdemes közelebbről megnézni: 1) a szócikkek megjelenítését a
képernyőn, 2) a szótárban való böngészés gépi támogatását és 3) a felújítás
leegyszerűsödését.

Az áttekinthetőség a képernyőn. A képernyőn való megjelenítés célja a
szemléletesség, azaz az etimológiákat úgy kell bemutatni, hogy a megfelelé-
sek közvetlenül is leolvashatóak legyenek. Közelebbről:
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A nyomtatott szótár (az UEW is) tömör szövegtömbökkel dolgozott, amely
csökkentette a nyomdaköltséget. Ezzel szemben a képernyő tervezője nincs
kötelezve a sorok és a lapok maximális feltöltésére: szabadon nyithat új sort,
új „lapot”, ha úgy látja, hogy ezzel az anyag áttekinthetőbbé vagy szemléle-
tesebbé válik.

Az UEDb-ben minden szócikk új lapon, és ezen belül minden nyelv/
nyelvjárás új sorban kezdődik. Az adatbank alapvető táblázatszerű szerkeze-
tét a képernyőn szinte közvetlenül lehet reprodukálni és nem szükséges a so-
rokat folyamatosan teleírni – ez növeli a szemléletességet. A táblázat sorai és
oszlopai még a kívülállóknak is lehetővé teszik az összetartozó vagy össze-
hasonlítandó adatok felismerését. Nyelvek, bibliográfiai adatok, szóalakok,
jelentések stb. az oszlopokban egymás alatt állnak, és nem kell őket fáradsá-
gosan keresgélni, mint az UEW egyszerű folyó szövegében.

Az áttekinthetőség a képernyőn nem adódik önmagától. Először is az
adatbázisbeli adatok megjelenítéshez meg kell adni a mezők címét, formátu-
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mát és különösképpen az oszlopok sorrendjét. Továbbá a szövegszerű XML-
adatbankban, ahol a mezők üresen maradhatnak és hosszúságuk változó, a be
nem töltött mezőket üresen kell hagyni, és vigyázni kell arra, hogy a táblázat
cellái nagyjából egyforma nagyok legyenek, mert a táblázat szemléletessége
azon nyugszik, hogy az összetartozó adatok oszloponként egymás alá kerül-
nek. Amikor egy cella tartalma hosszabb, mint az oszlop középértéke, a szö-
veg kikerül egy ikon hátrahagyásával a bal felső win-ablakba, ahol a haszná-
ló kívánságára megjeleníthető. Ez a helyzet az enciklopédikus jelentésmeg-
határozások vagy a szóalakmezőben az esetleges alternatív hangalakok
megléte esetében (¤-jelzés az alapszó mögött), amelyek kitágíthatják a cellát
és eltorzíthatják a táblázatot.

Ugyancsak emeli az áttekinthetőséget a szócsaládok létrehozása a képzett
és összetett szavak szétforgácsoló, egyszerű felsorolása helyett, mint ahogy
ez az UEW-ben (és az Uralonetben is) történik. A képzett és összetett szavak
behúzott sorba és kisebb betűkkel való írása már önmagában jelzi az össze-
tartozást. A már említett színalátétes megkülönböztetés egy csapásra jelzi,
hogy melyik adat kölcsönzés (rózsaszínű alátét) vagy melyik bizonytalan (vi-
lágoszöld). Színezés jelzi a lábjegyzetszerű kiegészítő információkat.

A számítógépes támogatás kiterjed az adatbank használatának minden lé-
pésére/mozzanatára. Az UEDb-ben lehet (automatikus sorszámozás segítsé-
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gével) „lapozni”, „fel lehet ütni” az adatbankot egy bizonyos szónál is. De le-
het a lapozást egy kiválasztott nyelvre (az uráli nyelvek valamelyikére)
korlátozni, azaz csak azokat a címszavakat kérni, amelyekben van például
magyar vagy votják stb. etimológiai adat. Lehet a lapozást csak a bizonytalan
(vagy csak a biztos) etimológiákra kérni. Ugyancsak lehetséges a fenti sze-
lekciók tetszőleges kombinációja. Mindezt a számítógépes támogatás teszi
lehetővé.

A cikkekben előforduló utalások (vö./s. unten stb.) automatikus feloldása
egy HTML-linkben ugyancsak idetartozik. Fontos az utalások esetében a
„visszatalálás”, azaz az ellentétes irányban beépített link a kiindulási helyre.

Még nagyobb számítástechnikai koordinációt igényel a vezérlő nyelvek
(német, angol és magyar) kiválasztása. A beállított vezérlő nyelv automatiku-
san oldja ki a érintett ablakokban a vezérlő nyelvi feliratokat. Amennyiben a
jelentések több nyelven vannak megadva, a jelentés a jelentésmezőben az ép-
pen aktív vezérlő nyelven jelenik meg – ill. ennek hiányában azon a nyelven,
ami éppen megvan.

A számítástechnikai támogatás közvetlen a keresőprogramok esetében,
amelyek feladata az adatbank gyakorlati használatának a megkönnyítése. A
keresőprogramok számára az adatbank berendezésekor (a rendszergenerálás
fázisában) készülnek listák (indexek), amelyek felgyorsítják a keresési folya-
matot. Így már az UEDb-ban használatos minden nyelvnek és nyelvjárásnak
előre megvan a saját keresőlistája. Ugyancsak megvan a rekonstruált alakok
listája is.

A használó a keresés során kiindulhat a rekonstrukciókból. Amennyiben
ezek pontos alakját nem ismeri (ez a tipikus helyzet) fellistáztathatja magá-
nak előre (nyelvenként is) a rekonstrukciókat. A keresést tovább lehet ponto-
sítani a hangkörnyezet segítségével.

A másik lehetőség az egyedi nyelvi vagy nyelvjárási alak(ok)ból való ki-
indulás. Itt is megjeleníthető az egyedi nyelvi adatlista, amit hangtanilag még
tovább lehet finomítani. A keresés arra irányul, hogy az adott alak (alak-
osztály) melyik rekonstrukciós szintre vezethető vissza.
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A „Keresőben” a „Származtatás” beütése után a használó kiválaszt egy
nyelvet, például a finnt, és azt szeretné tudni, hogy mely finn szavakban re-
konstruálható -tk- hangkapcsolat.

Érdekesebb az összehasonlítás: melyek a magyar–finn, magyar–zürjén,
norvég lapp–vahi osztják stb. megfelelések? Lehet több nyelv megfeleléseit
is kérni: finn–votják–szelkup, finn–magyar–erza-mordvin–jurák stb. A gya-
korlatban négy vagy öt nyelv megfeleléseinek a lekérdezése elegendő, mert a
táblázat áttekinthetősége megnehezedik, vagy esetleg a keresett öttagú meg-
felelésre nincs példa. Nyelvészetileg itt is érdekesebb a hangtani megfelelé-
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sek lekérdezése: például melyek a votják szókezdő (vagy nem szókezdő) spi-
ránsok megfelelői a mordvinban?

A használó kiválasztja a votjákot, az erza-mordvint és a moksa-mordvint,
s beüti a BLG-gombot (a keresés a votják szavakra irányul), behívja a billen-
tyűzetet, amely ebben az esetben automatikusan a votják hangokat tartalmaz-
za, és itt aktiválja a szókezdő (votják) spiránsokat.



BÁTORI S. ISTVÁN

18

A fenti keresési módozatokban a használó kiindulhat az uráli nyelvek lis-
tájából, de ugyanígy lehetősége nyílik az UEW-ben felhasznált összes (uráli)
nyelvjárás bevonására is. Amennyiben ez érdekes, le lehet kérdezni az uráli
nyelvcsalád (például ugor és déli szamojéd) ágainak etimológia viszonyát is.

A hangkörnyezet bevonásához a lekérdezésbe az Uralotéka egyedi nyelvi
fonológiai billentyűzetet bocsát a használónak rendelkezésére. Ugyancsak
külön billentyűzet áll a használó rendelkezésére a rekonstruált alakok lekér-
dezése esetén is.

A dokumentáció és a naprakész rendszeres dokumentáció az etimológia
alapkövetelménye. Tudományos etimológiai munkában a szerzőnek (szer-
kesztőnek) meg kell adni minden adatnak az eredetét. A forrásmegadás kö-
vetelménye szükségszerűen redundanciához vezet: Az etimológiai informá-
ciót tipikus módon nyelvek szerint ugyanabból a forrásból meríti, amelyek-
nek az ismételt felsorolása feleslegesnek tűnik, és amit a lexikográfiai gya-
korlat elkerül. A megoldás a szótár előszavában felsorolt forráslistában rejlik,
amely megadja, hogy az egyes nyelvek (nyelvjárások) adatai melyik szó-
tárból vagy egyéb műből származnak. Így jár el az UEW is. A szócikkekben
mindig van egy bibliográfiai szakasz is, de az egyes adatok mellett csak kivé-
telesen van a forrás megnevezve, mert ezeket a használónak az előszóbeli
forrásjegyzékből kell kikeresni, amely esetenként az előszó tüzetes tanulmá-
nyozását is jelentheti.

Az etimológiai szótár (és az UEW is) egyszerre a kutatómunka eredmé-
nyének a dokumentációja és eszköze. A kutatás következtében a szótár el-
avul, elveszti dokumentációs értékét. A nyomtatott szótár esetében szükség
van az anyag felújítására, ami a nyomtatott szótár új kiadását jelenti – ez
költséges vállalkozás. Az adatbázis elektronikus tárolása a felújítást nyilván
olcsóvá teszi, mint ahogy erről a hibajavítással kapcsolatban fentebb már szó
esett.

Az elektronikus tárolás esetében viszont biztosítani kell, hogy éppen a fel-
újítás egyszerűsége következtében csak az erre jogosult szerkesztő változtat-
hassa meg az anyagot. Az adatfelújítás önmaga viszonylag egyszerű feladat,
összevetve a jogosultság megállapításával és biztosításával. Itt kell megje-
gyezni az elektronikus tárolás hitelességének veszélyeztetettségével kapcso-
latban, hogy a számítástechnika szükség esetén eredményesen lép fel a hami-
sításokkal és az adatok eltulajdonításával szemben. Általában érvényes, hogy
drágább szoftverrel és jobb kódolási eljárással eredményesebben lehet a
visszaélések ellen küzdeni. De nem szabad szem elől veszteni az arányokat:
egy pénzintézet anyagának a védelme és egy etimológia szótár anyagával
való visszaélés nem hasonlítható össze.
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9. Uralotéka vagy Uralonet: a hozzáférhetőség

Bátori 2009–2010-ben átadta az UEDb-t (és az akkori Uralotékát is) egy
részletes leírás kíséretében az MTA Nyelvtudományi Intézetének, és ezzel
gyakorlatilag lezárult az 1998-ban kezdeményezett kooperáció. Az NyTI ki-
fejlesztett egy saját szoftvercsomagot, amelyet Uralonet néven 2011 óta az
Interneten is el lehet érni (http://www.uralonet.nytud.hu).

Az Uralonet a Nyelvtudományi Intézetben született szoftver, amely idő-
közben komoly fejlődésen ment keresztül, és ma már sokoldalú és használha-
tó eszköznek bizonyul. Az UEDb Koblenzben maradt példánya Uralothek
néven továbbra is elérhető maradt az Interneten. 2005 óta elérhető volt egy
kis demonstrációs csomag az Interneten (100 szócikk). 2010 óta az Uralothek
hozza az UEDb egész anyagát:

http://uralothek.uni-koblenz.de:8080/Uralothek/ pdom/basis.html
Ez 2013 óta az MTA Nyelvtudományi Intézetének a szerveréről is elérhető a
következő címen:

http://uraloteka.nytud.hu/

A budapesti Uralotéka hálózati bekötése a Tomcat-rendszer segítségével
történik, és természetesen a további xml-programtömb is változatlan. Az
Uralonet viszont a Debian rendszerben dolgozik, tehát már mint rendszer is
különbözik az Uralotékától. Itt a közös bázis a tulajdonképpeni szótári kom-
ponensben kimerül.

A különbség a következőkből áll:
– Debian versus Windows: Budapesten az UEDb Debian 6-os gépen fut,

Koblenzben Windows 7 alatt.
– A budapesti UEDb-ben közlik a rekonstrukciók angol jelentését. A kob-

lenzi UEDb Csúcsot követve továbbra is öt (angol, német, orosz, ma-
gyar és finn) nyelven hozza a rekonstrukciók jelentését.

– A budapesti UEDb-ben a rekonstrukciók fogalomköri besorolást kaptak.
– A budapesti UEDb a magyarázó részt közvetlenül vette át az UEW-ből.

A koblenzi UEDb a tömörített magyarázó részt tartalmazza a Nyelvtu-
dományi Intézetben a 90-es években készült WORD-verziót követve
(Salánki – Sipos 2001).

– Google web safe versus GentiumPlus: A budapesti installáció a Google
web safe betűket használja, a koblenzi a GentiumPlus betűkre állt át.

– A koblenzi UEDb beépítette az UEW-ben eszközölt javításokat, az Ura-
lonet nem vette át ezeket a javításokat.
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– A koblenzi UEDb-be beépültek Csúcs permi rekonstrukciói. Így a kob-
lenzi UEDb 2422 szócikket tartalmaz, szemben a 1875 szócikkes buda-
pestivel, amelybe nem vették fel Csúcs rekonstrukcióit.

– Az elmúlt években a koblenzi UEDb-ben is történt néhány adatjavítás és
formátumváltozás is – például a GentiumPlus betűkre való átállás –, és
ennek következtében a két verzió között nem lehet teljes megfelelést el-
várni.

Mint fentebb már erről szó esett az Uralotéka (legalább) négy browseren
fut: az Internet Exploreren, a Mozillán, Linuxon és a MacIntosch-gépeken. A
különbségek minimálisak.
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*

Die Uralische Etymologische Datenbasis

Die Uralische Etymologische Datenbasis (= UEDb) zusammen mit der
Benutzeroberfläche (= Uralothek) ist ein Instrument für die Anzeige und
Nutzung der uralischen etymologischen Daten.

Die Eymologien stammen aus dem Uralischen Etymologischen Wörter-
buch der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Sie beruhen auf der
geistigen Arbeit der gesamten in der Uralistik (Finnougristik) in und ausser-
halb Ungarns und repräsentieren den aktuellen Stand der Forschung. Die le-
xikographische Arbeit erfolgte im Sprachwissenschaftlichen Institut der Un-
garischen Akademie der Wisenschaften in den 80-er Jahren unter der Leitung
von Károly Rédei und terminierte in dem UEW.

Der Bestand des Wörterbuches wurde im Sprachwissenschaftliches Insti-
tut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest 1992–1995
in RTF-Format maschinenlesbar gemacht. Mitarbeiter waren vor allem: Sán-
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dor Csúcs, Zoltán Molnár, Beatrix Oszkó, Zsuzsa Salánki, Mária Sipos, Falk
Nóra und László Fejes.

Die Umsetzung in Datenbankformat erfolgte in Koblenz im Institut für Com-
puterlinguistik, Universität Koblenz-Landau 1997–2002. Die Arbeit wurde
teilweise durch Mittel des DAAD-s („Projektbezogenen Personenaustausches
mit Ungarn”) gefördert. Mitarbeiter des Sprachwissenschaftlichen Institutes
von Budapest (Tamás Váradi, Zoltán Molnár, Sándor Csúcs) weilten wieder-
holt in Koblenz und unterstützen durch Beratung den Aufbau der etymologi-
schen Datenbasis (anfangs mit SQL, später mit XML). Unter Bátoris Leitung
ist eine Anzahl von Diplomarbeiten (Arne Fitschen, Krisztián Németh, Hol-
ger Puttkammer, Saliha Rabah und Jérôme Diebold) geschrieben worden, de-
ren Ergebnisse in die auch heute operative Datenbasis eingegangen sind.

Der Aufbau der Benützeroberfläche wurde unter Bátoris Leitung durch
eine Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Informatikfachbe-
reich der Universität in Koblenz (2001–2003) vorangebracht. Die Stelle war
durch Jan Paakkanen besetzt.

Erweiterungen gehen über die Rahmen des ursprünglichen Etymologische
Wörterbuches hinaus. Sie beruhen auf der Kooperation zwischen Bátori und
Csúcs und befinden sich in Planung bzw. Aufbau. Die permische Erweiter-
ung, basiert auf die Publikation von Sándor Csúcs: Die Rekonstruktion der
permischen Grundsprache – ist jedoch bereits realisiert. Software-Entwick-
lung der Uralothek erfolgte unter Bátoris Leitung in Koblenz.
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