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Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Metaforikus szerkezetek azonosítása magyar nyelvű
szövegekben (korpuszépítés és módszertani fejlesztés)
Kulcsszavak: metafora, korpusz, azonosítás
Kutatási koncepció: A kutatás során az angol és holland nyelvre kifejlesztett
metaforaazonosítási módszer magyar nyelvre történő adaptálása és fejlesztése zajlik. A
kutatás célja olyan eljárás kialakítása és tesztelése, amelynek révén (szótáralapú
jelentésegyértelműsítéssel és korpuszvezérelt szerkezetelemzéssel) megállaptható
bármely magyar nyelvű szöveg kifejezéseiről, közreműködnek-e potenciálisan
metaforikus jelentés kialakításában, és ha igen, milyen funkcióban.
Kutatási szolgáltatások: A kidolgozott eljárás révén elemezni tudjuk egy szöveg
metaforikus jelentéseinek nyelvi mintázatait: szerkezeti jellemzőjüket, szövegbeli
megoszlásukat és arányaikat. Ez fontos eredményekkel járulhat hozzá a magyar nyelvű
szövegek figurativitásának feltérképezéséhez és a gépi jelentésegyértelműsítés
továbbfejlesztéséhez.
Rendelkezésre álló infrastruktúra: Laptop/számítógép, korpuszelemző és -annotáló
online felület (WebAnno), online magyar nyelvű korpuszok (MNSz2, Sketchengine)
Mely iparág számára releváns a szolgáltatás: Nyelvtechnológia és számítógépes
nyelvelemzés, természetes nyelvfeldolgozás.
Kutató: Simon Gábor
Kapcsolat:
ELTE
Innovációs Központ
1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12.
innovacio@innovacio.elte.hu
+ 36 1 411 6500 / 6747
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Simon Gábor
ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi
és Finnugor Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 223.
simon.gabor@btk.elte.hu
+36 1 411 6500 / 5005
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A szolgáltatáshoz köthető releváns publikációk:
- Simon Gábor - Bajzát Tímea - Ballagó Júlia - Havasi Zsuzsanna - Roskó Mira Szlávich Eszter 2019. Metaforaazonosítás magyar nyelvű szövegekben: egy módszer
adaptálásáról. Magyar Nyelvőr 143 [2]: 223 - 247.
http://nyelvor.c3.hu/period/1432/143208.pdf
- Simon Gábor - Bajzát Tímea - Ballagó Júlia - Hauber Kitti - Havasi Zsuzsanna Szlávich Eszter 2020. Az igealak köré szerveződő metaforák szerkezeti sajátosságai. In:
Simon Gábor - Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan, diskurzus, megismerés.
Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 245 – 270
https://www.eltereader.hu/media/2020/09/Simon-Tolcsvai_Nyelvtan-diskurzusmegismer%C3%A9s_WEB.pdf
- Domonkosi Ágnes - Simon Gábor (szerk.) 2018. Nyelv, poétika, kogníció. Eger:
Líceum Kiadó.
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