
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
 

A DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI  

 

 

 

 

 

ILYEFALVI EMESE 

 

Léptékváltás a folklorisztikában 

 

A számítógépes folklorisztika elméleti, módszertani és technikai kérdései a digitális 

magyar ráolvasás-adatbázis példáján keresztül 

 

 

 

 

Irodalomtudományi Doktori Iskola, 

a doktori iskola vezetője: Lukács István, egyetemi tanár (DSc) 

Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Program, 

a doktori program vezetője: Bárth Dániel, hab.egyetemi docens, tanszékvezető (PhD) 

 

A bizottság tagjai: 

 

Elnök:   Szilágyi Márton, egyetemi tanár, tanszékvezető (DSc) 

ELTE BTK, XVIII–XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék 

Külső bírálók:  Landgraf Ildikó, tudományos főmunkatárs (CSc)   

   MTA BTK Néprajztudományi Intézet 

   Keszeg Vilmos, egyetemi tanár (PhD) 

Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar 

Néprajz és Antropológia Intézet 

Tag:   Gulyás Judit, tudományos főmunkatárs (PhD) 

   MTA BTK Néprajztudományi Intézet 

Póttagok:   Sárosi Zsófia, egyetemi docens (PhD) 

ELTE BTK, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai 

Tanszék 

Voigt Vilmos, professor emeritus (DSc) 

   ELTE BTK Folklore Tanszék 

Titkár:   Bednárik János, tudományos munkatárs (PhD) 

   MTA–ELTE Lendület Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport 

 

 

A disszertáció témavezetői: 

Pócs Éva, professor emeritus (DSc), Bárth Dániel, habilitált egyetemi docens (PhD) 

 

 

Budapest, 2019 

 



2 

 

 

 

 

  



3 

 

 

A doktori disszertáció célkitűzése és módszertana  

 

Doktori kutatásom célja, hogy a számítógépes folklorisztika valamennyi területének 

elméleti, módszertani és technikai kérdését megvizsgálja (gyűjtés és archiválás, indexelés és 

klasszifikáció, megjelenítés és navigálás, elemzés) és az ezekre adott lehetséges válaszokat 

értékelje. Értekezésemben kéziratos vagy nyomtatott, a digitalizáció előtti, tehát mások által 

már lejegyzett folklórarchívumi szövegek digitalizációjával és számítógépes elemzésének 

lehetőségével foglalkozom. Ezen belül is kimondottan a műfajadatbázisok által felvetett 

kérdéseket vizsgálom a digitális magyar ráolvasás-adatbázis példáján keresztül. A kutatás 

elméleti alapvetését a folklorisztikai textológia elméleti és gyakorlati megfontolásai, a digitális 

textológia, a számítógépes szövegelemzés és adatvizualizáció eddigi irányai, a történeti 

pragmatika és a média archeológia megközelítései alkotják.  

Az adatgyűjtési, archiválási, textológiai eljárásokból és technikákból fakadó módszertani és 

elméleti dilemmák a folklórkutatások kezdete óta jelen vannak, a róluk való élénk diskurzus 

pedig az elmúlt több mint százötven évben nem egy esetben éles tudománytörténeti 

fordulópontot hozott. Éppen ezért a 21. század digitális korszakában is szükségszerű az 

alábbiakat vita tárgyává tenni: 1. Hogyan érdemes tárolni és kiadni a folkloristák által és a 

kutatás során felhalmozott hatalmas mennyiségű szöveganyagot? 2. Milyen eszközök és 

eljárások szükségesek ehhez? 3. Milyen új módszerekre van szükségünk az elemzésekhez? 4. 

Milyen elemzésekre alkalmasak és milyen elemzésekre nem alkalmasak a digitális 

folklórszövegkorpuszok?  

 

A doktori disszertáció felépítése 

 

A disszertáció hat fejezetből áll. Az első, bevezető fejezet után a disszertáció második 

fejezetében a számítógépes folklorisztika elméleti és módszertani problémáit tárgyalom, a 

folklórarchívumok gondolatától a digitális adatbázisokon át a digitalizált szövegek 

számítógépes elemzéséig és azok kritikájáig. A nemzetközi kutatásokat áttekintve 

megállapítom, hogy az egyik leggyakoribb folklórszöveg-adatbázistípus a műfajadatbázis, 

ezért az értekezés harmadik fejezetében egy folklórműfajon, a ráolvasáson keresztül mutatom 

be a folklorisztikai textualizáció és az interpretáció lehetséges viszonyait.  

A negyedik fejezetben a digitális magyar ráolvasás-adatbázis történetét, célkitűzéseit, illetve 

az első és második fejezetben felmerült kérdésekre adható gyakorlati válaszokat összegzem A 
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magyar ráolvasások digitális adatbázisának építése kapcsán. 

(http://eastwest.btk.mta.hu/adatbazisok) Az adatbázist a „Kelet–Nyugat” Vallásetnológiai 

Kutatócsoportban, a 324214. számú ERC projekt keretében kezdtük el készíteni, a projekt 

végéig, 2018. augusztus 31-ig 6037 ráolvasásszöveg digitális előkészítését végeztük el, melyből 

1712 szöveg került fel a publikus online felületre. Bár a negyedik fejezetben kifejezetten a 

ráolvasás-adatbázis készítése során felmerült dilemmákat és megoldásokat mutatom be, a 

folklórszövegek digitalizációját illetően általános problémákra vonatkozóan is lehetséges 

megoldási javaslatokat fogalmazok meg.  

A magyar nyelvű ráolvasásokat nemcsak 20. századi, néprajzi gyűjtések jóvoltából 

vizsgálhatjuk, hanem gazdag forrásanyaggal rendelkezünk a kora újkori gyakorlatot illetően is. 

Az ötödik, kitekintő fejezet a történeti forrásokból nyert adatok digitalizációjának 

problematikáját helyezi előtérbe. Fő kérdése az, hogy a kora újkori magyarországi 

boszorkányüldözés dokumentumaiból hogyan, milyen módszerekkel és milyen szövegeket 

lehet kiválasztani a digitális magyar ráolvasás-adatbázis számára, és ebben milyen segítséget 

nyújthat a történeti beszédaktus-kutatás.  

A hatodik, egyben utolsó fejezet központi témája a felhasználás; hogyan tudja a 

folklorisztika és más bölcsészettudományok képviselője speciális informatikai tudás nélkül 

felhasználni az új technológiát, az új típusú digitális eszközöket a digitálisan előkészített 

ráolvasáskorpusz elemzésekor. Erre mutatok be néhány példát. Egyrészt arra keresem a választ, 

hogy milyen mintázatokat figyelhetünk meg a korpuszon adatvezérelt, számítógépes 

szövegelemzések és adatvizualizációk által, s ezek a mintázatok hogyan és mennyiben 

támasztják alá a magyar ráolvasáskutatás eddigi néhány megállapítását. Másrészt, azt 

vizsgálom, hogy a különböző kiadási eljárások, a szövegek előkészítésének módja és az azok 

mögött meghúzódó elméleti koncepciók hogyan befolyásolják az interpretációt, és a szövegek 

különböző újrarendezéseivel milyen új kérdéseket lehet feltenni a digitális korpusznak.  

 

A doktori disszertáció eredményei 

 

A disszertáció elméleti fejezeteiben, a folklórszövegek digitalizációjának elméleti, 

módszertani és technikai kérdéseit vizsgálva arra a következtetésre jutottam, hogy a 

folklórszövegek digitalizációját elsősorban a digitalizálni kívánt anyag és az adatbázis-építés 

célja határozza meg. Ebből következően a doktori disszertáció egyik fő tézise az, hogy a 

textualizáció elválaszthatatlan a kutatás céljától, az adatbázis készítőinek koncepciójától: nincs 

semleges, minden célra megfelelő textualizáció, még akkor sem, ha a digitális előkészítéssel az 

http://eastwest.btk.mta.hu/adatbazisok
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interpretációs lehetőségek száma megsokszorozódik. Bár a digitális adatbázisok törekedhetnek 

arra (és törekedniük is kell), hogy minél többféle elemzés számára készítsék elő szövegeiket, 

és arra is, hogy minél inkább alkalmasabbak legyenek az egymással való összekapcsolódásra, 

mindez csak bizonyos fokig és szinten valósulhat meg. A digitális adatelőállítási folyamat 

ismerete azonban elengedhetetlen az adatok értelmezéséhez. 

A textualizációval tehát azért szükségszerű foglalkozni a folklórszövegek digitalizációja 

kapcsán, mert az, a tudományos interpretáció első lépéseként, meghatározza a későbbi elemzési 

és értelmezési lehetőségeket. Ahhoz, hogy megfelelően tudjuk értelmezni a digitalizált 

adatokat, illetve az azokon végzett elemzéseket, tisztában kell lennünk a digitális tudástermelés 

természetével és folyamataival. E folyamatok és gyakorlatok feltárását végeztem el a 

disszertáció második fejezetében, melyben kritikusan áttekintettem az elmúlt húsz év digitális 

folklorisztikai projektjeit, részletesen foglalkoztam a digitális adat előállításának gyakorlati és 

technikai kérdéseivel, valamint a digitális eszközökkel történő elemzések eredményeivel. Az 

áttekintés eredményeként elméleti kiindulópontjukat tekintve a digitális folklorisztikai 

projekteket három fő kategóriába soroltam (műfajközpontú, a gyűjtő/gyűjteményközpontú és 

az archívumközpontú). Mindhárom irány más-más célt tűz ki maga elé, és más-más kontextusba 

helyezi vissza a valamikori, szóbeliségből származó adatokat. A különféle megközelítési 

módokat vizsgálva igyekeztem bemutatni a jó és követendő gyakorlatokat. Arra törekedtem, 

hogy e gyakorlatok jellemzőit, előnyeit és hátrányait felfedjem, az olvasóra, illetve a majdani 

kutatóra bízva annak eldöntését, hogy saját projektjéhez és céljaihoz melyik a legmegfelelőbb. 

Másrészt arra hívtam fel a figyelmet, hogy válasszanak bármilyen – anyaguknak és céljaiknak 

megfelelő – textualizációs gyakorlatot a folkloristák, egy valamit mindenképpen tegyenek meg: 

dokumentálják és tegyék közzé a szövegkiadáskor szempontjaikat, elveiket. Ezt ugyanis még a 

tudományos kiadás igényével készült adatbázisok is csak nagyon kevés esetben teszik meg.  

A disszertáció második fejezetében a fentieken túl amellett érveltem, hogy a számítógép 

használata a bölcsészettudományokban nem „eszközprobléma”, mivel mediális technikáink az 

észlelést alapvetően meghatározzák. A fejezetben éppen ezért tárgyaltam azt is, hogy a 

folklóradatbázisok különböző kialakításai, a digitális interfész, a folklórszövegek új mediális 

térben történő reprezentálása, valamint a digitális eszközök milyen új olvasási módozatokat 

kínálnak fel számunkra. Véleményem szerint a digitális adatbázisokkal mindenképpen 

megváltozik a folklórszövegek olvasásának és elemzésének módja (is), azzal együtt, hogy az új 

technikák korábbi folklorisztikai gyakorlatokból építkeznek: komparatisztika, földrajz-történeti 

irányzat(ok), tipologizálás stb. A digitális interfész kialakítása tehát gondos és tudatos tervezést 
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igényel, a tudástermelés új típusú formáinak (pl. vizualizációk) olvasását és értelmezését pedig 

el kell sajátítani. 

A disszertáció harmadik fejezetében a műfajadatbázisok által felvetett kérdésekre, 

lehetőségekre és korlátokra helyeztem a hangsúlyt. Egy folklórműfaj, a ráolvasás nemzetközi 

és magyar kutatástörténetén és elemzési kísérletein keresztül mutattam be a textualizáció és az 

interpretáció lehetséges viszonyait. A harmadik fejezet központi gondolata, hogy a 

folklorisztikai műfajiságot két szempontból is szükségszerű megvizsgálni a digitalizációt 

illetően. Egyrészt az adott műfajról alkotott elképzelések határozzák meg és jelölik ki a 

digitalizálni kívánt korpusz határait, mely határok sajátosságaival tisztában kell lennünk ahhoz, 

hogy később, az elemzések során helyes következtetéseket tudjunk levonni. A műfaj azonban 

nemcsak a korpuszt határozza meg, hanem a kutatás koncepcióját is. A folklorisztika számára 

a műfajadatbázis elsősorban a térben és időben távoli korszakok és kultúrák hasonlónak vélt 

szöveganyagának összehasonlítására nyújt lehetőséget. A fentieket szem előtt tartva, a 

fejezetben egyrészt beazonosítottam azokat a kereteket, amelyek meghatározták és kialakították 

a ráolvasáskutatás irányait és fogalmait, és az ezek mentén létrejött korpuszok sajátosságait. 

Másrészt a ráolvasáskutatás textológiai gyakorlatait és tipológiai törekvéseit összefoglalva, 

valamint azokból kiindulva felvázoltam egy lehetséges textológiai útmutatót a műfaj 

digitalizációjához. 

A doktori kutatás további eredménye, hogy elkészült a magyar ráolvasások digitális 

adatbázisának első verziója, mely által több ezer szöveg az eredeti kiadási koncepciótól 

függetlenül újrarendezhetővé és digitális eszközökkel is kutathatóvá vált. Amikor arra 

vállalkozunk, hogy számítógépes programok számára felismerhető módon formalizáljuk a 

szövegeinket és korpuszainkat, akkor egyrészt arra kényszerülünk, hogy a legelemibb, atomi 

szintekre bontsuk azokat, másrészt, hogy részletesen vizsgáljuk meg bevett (és olykor 

automatikusan végzett) textológiai és olvasási gyakorlatainkat. Ez a modellálás végső soron 

szövegeink megértéséhez visz bennünket közelebb. Értekezésemben éppen ezért amellett 

érveltem, hogy az adatbázis-építés, a digitálisszöveg-előállítás önmagában is tudományos 

tevékenység. A gyakorlatban, vagy, ahogy a digitális bölcsészek sokszor fogalmaznak, az 

„építés”, a „csinálás” során mutatkozik meg igazán egy-egy jelenség mibenléte. Doktori 

dolgozatomban ezért tárgyaltam a ráolvasáskutatás kapcsán a folklorisztikai műfajiság, a 

tipologizálás, az összehasonlítás és végül a beszédaktus-elmélet kínálta modellálási 

lehetőségeket. A komplex valóságok megértéshez a modellálás nyújt segítséget számunkra. Az 

adatbázis-építés során, illetve a kora újkori boszorkányperek vizsgálatakor azonban 

folyamatosan beigazolódott az, hogy a valóságról alkotott és alkotható tudásunk szituatív és 



7 

 

kontextusfüggő, tudományos modelljeink pedig csak tökéletlenül és töredékesen képesek annak 

ábrázolására. A formalizálás és modellálás mechanizmusaival és természetével ugyanakkor 

tisztában kell lennünk ahhoz, hogy a formalizált adatokon végzett elemzések eredményeit 

használni tudjuk a tudományos kutatásokban, hiszen bármennyire tökéletlenek is modelljeink 

végső soron szükségünk van rájuk egy-egy jelenség megértéséhez.  

A digitálisan előkészített ráolvasáskorpuszon (összesen 6037 adat) a Voyant Tools 

(https://voyant-tools.org/) elnevezésű számítógépes szövegelemző szoftver segítségével 

végeztem különböző elemzéseket. A számítógépes szövegelemzés lehetőséget nyújtott arra, 

hogy olyan korábbi tudományos sejtéseket, megállapításokat teszteljek, azaz olyan állításokat 

igazoljak vagy cáfoljak, amelyeket (sok esetben intuitíve) már megfogalmazott a szakma, de 

nem voltak például (szám)adatokkal alátámaszthatók. Az elemzések során többnyire a kutatás 

korábbi megállapításai igazolódtak vissza. Ugyanakkor számos olyan korreláció kimutatása is 

lehetséges volt, melyekre a digitális adatbázis és a számítógépes elemzés nélkül nem lett volna 

lehetőség, sőt a kérdés feltevését is a digitális eszköz implikálta.  

A doktori dolgozatban többször felmerült a folklorisztika helye és szerepe a mai inter- és 

transzdiszciplináris kutatásokban, illetve viszonya a digitális bölcsészettudományi 

módszerekkel és elméletekkel. A néprajztudomány, így a folklorisztika is elsősorban integratív 

tudomány, azaz számos tudományág elméletét és módszertanát magába foglalja. Az integratív 

tudományok gyakran kerül(het)nek válságba önmeghatározásukat tekintve. A különböző 

nemzeti folklorisztikák más-más mélységben és ütemben ugyan, de az elmúlt évtizedekben 

súlyos krízist éltek át a diszciplína tárgyát korábban meghatározó nép/folklór fogalmak 

tágulásával és szükségszerű újradefiniálásával. E krízis legfőbb elszenvedői többek között a 

folklórarchívumok voltak, válságtörténetük okait részletesen bemutattam a disszertáció 

második fejezetében. 

Bár a diszciplínák felemelkedését és hanyatlását, a kutatások jövőjét nem láthatjuk előre, 

(így azt sem, hogy a digitális bölcsészettudomány és a digitális kultúra milyen további 

változásokat hoz majd a humán tudományok számára), annyi bizonyos, hogy a szóbeliség 

rögzítésére az írásbeliség megjelenése óta különböző gyakorlatok születtek, a digitális 

technológia térnyerésével pedig mindazoknak a tudományoknak szembe kell néznie, amelyek 

a médiumváltás kérdésével foglalkoznak. A szóbeliség mássága (alteritása) ugyanis az 

írásbeliség felől, a kéziratos mássága a nyomtatott felől, a nyomtatott mássága a digitális felől 

érthető meg. Sőt, értekezésemben amellett érveltem, hogy a folklórarchívumok, -

szöveggyűjtemények és a folklórgyűjtő elődök korpuszainak digitalizálásakor ugyan csak 

közvetetten vizsgáljuk a szóbeliséget, a digitalizáláskor, illetve a digitális korpuszokon végzett 

https://voyant-tools.org/
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számítógépes elemzések kiértékelésekor mégis elengedhetetlen a folklórszövegek, vagy 

tágabban az orális kultúra, vagy még tágabban a szellemi kulturális örökséghez tartozó „lágy” 

adatok vizsgálatára az elmúlt százötven évben felhalmozott domain-specifikus, folklorisztika 

által termelt tudás. 
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folklór szövegvilága, 2/B) Balassi Kiadó, Budapest.  

2010 „…akar mi lellyen benneteket mingyart Emberre gyanakoztok” 

Boszorkányfenyegetések pragmatikai elemzése. In Székely Tünde (szerk.) XI. 

Rodosz konferenciakötet. Cluj, 75–92. 

  



9 

 

 

  



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A doktori disszertáció főszövegének szófelhő-vizualizácója a Voyant Tools segítségével 


