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Kivonat:  A cikkben ismertetem azt az általam kidolgozott módszert, amely egyrészről alkalmas fokozó 
értelmű szókapcsolatok (mint pl.: borzasztóan fázik) relevanciájának vizsgálatára, másrészről pedig ilyen 
szókapcsolatokat automatikusan felismer, detektál. A létrehozott algoritmusok segítségével megvizsgáltam, 
hogy egy nyomtatott formában már megjelent fokozó szótár [1] szókapcsolatai közül a korpuszbeli 
előfordulások alapján melyek relevánsak és melyeket célszerű a szótárból törlésre javasolni. Ugyanakkor az 
eljárás eredményeképpen javaslat születik, hogy a szótárat mely korpuszbeli fokozó szókapcsolatokkal 
célszerű kiegészíteni. A kidolgozott eljárás statisztikai módszerek és gyakorisági mutatók segítségével képes 
"ellenőrizni" egy szókapcsolat relevanciáját, illetve adott kulcsszóhoz egy korpuszból képes kigyűjteni a 
releváns fokozó szókat. Az eredmények a továbbiakban az olyan lexikográfusok számára nyújtanak 
segítséget, akik fokozó értelmű szókapcsolatokat vizsgálnak, illetve fokozó szótárat írnak, tágabb értelembe 
véve pedig jól szemléltetik, hogy korpusznyelvészeti eszközökkel hatékony segítség nyújtható a 
szótáríróknak 

1   Bevezetés 

Cikkemben a kollokációk egy speciális részhalmazát, a fokozó értelmű szókapcsolatokat vizsgáltam. 
Kiindulásként egy nyomtatott szótár, a Fokozó szótárban meghatározott szókapcsolatokat vizsgáltam, majd a 
szótárban felsorolt kulcsszavakból és fokozó szavakból indultam ki és kerestem új szókapcsolatokat. 

Először arra kerestem a választ, hogy a Fokozó értelmű szókapcsolatok szótárában [1] található 
szókapcsolatok, hogyan fordulnak elő korpuszokban, illetve internetes keresőkben. A vizsgált korpuszok az 
MNSZ és a Webcorpus, az internetes keresők pedig a Google, a Live Search, valamint a Yahoo. A jobb 
szemléltetés és a tesztelés elősegítése érdekében létrehoztam a Fokozó szótár [1] egy kicsinyített változatát, a 
mini szótárat, mely 7 szócikket tartalmaz. Vizsgálódásaimat mindig először e mini szótáron végeztem, majd, ha 
az eredmények biztatóak voltak, elvégeztem az adott kísérletet az egész művön vagy korpuszon. E lépés 
eredményeképpen a Fokozó szótárban lévő címszavak alá rendelt szókapcsolatok egy részét törlésre javasoltam, 
törölhetőnek ítéltem. 

Második lépésben automatikusan kerestem fokozó értelmű szókapcsolatokat az MNSZ-ben és a Hungarian 
Webcorpusban. Az így talált új fokozó szókapcsolatokkal kiegészítettem a szótárat, valamint gyakorisági 
számok bevezetésével csoportokba osztottam a szókapcsolatokat, előfordulási gyakoriságuk alapján. Így a 
fokozó szótár egy kiegészített, gyakorisági számokkal ellátott változata jött létre. 

A kidolgozott algoritmust az iszik címszó élettörténetén mutatom be. Itt szemléltetem, hogy az iszik címszó, 
hogyan módosult, változott a munka előrehaladtával. 

2   A fokozó szótár vizsgálata 

Első lépésként, kiindulásként felhasználtam Székely Gábor szótárát [1]. A szótárban felsorolt körülbelül 700, 
kulcsszó szerint rendezett címszavakból választott 7 címszó (alázatos mn, boldogság fn, iszik i, küzd i, lelkesedés 
fn, logika fn, vizsga fn) (mini szótár), összesen 270 kapcsolódását vizsgáltam a következő korpuszokban: 

• Magyar Nemzeti Szövegtár, 187,6 millió szó, (http://corpus.nytud.hu/mnsz/) 
• Hungarian Webcorpus, 1,5 milliárd szó (http://mokk.bme.hu/resources/) 
• Google (www.google.com) 
• Live Search (http://search.msn.com) 
• Yahoo (http://search.yahoo.com) 

 
Azt a közel 270 szókapcsolatot, amelyekben a kiválasztott 7 kulcsszó szerepel egy erre alkalmas, saját 

fejlesztésű programmal kerestem meg a felsorolt internetes keresőkben, valamint korpuszokban.  



Listát készítettem a korpuszokban előforduló fokozó szókapcsolatokból, gyakorisági rendbe állítottam őket. 
Az eredményt összevetettem a szótár anyagával, és megjelöltem azokat a szótározott fokozó szókapcsolatokat, 
melyek egy adott gyakorisági szintnél kevesebbszer fordulnak elő a korpuszokban vagy egyáltalán nem fordultak 
elő. Ezzel a lépéssel kiszűrtem a nyomtatott szótárban fellelhető fokozó szókapcsolatok közül azokat, melyeket 
nem ítéltem létező szókapcsolatnak. Ezek a szókapcsolatok ugyan használható, nyelvileg jónak tűnő 
szókapcsolatok voltak, de a kutatásaink azt mutatták, hogy nem használjuk őket. 

2.1   Címszavak vizsgálata az MNSZ-ben 

1. táblázat: A Fokozó szótár iszik címszavában található szókapcsolatok előfordulása az MNSZ-ben; összesen 56 
szókapcsolat szerepel a szótárban, de csak a táblázatban szereplő 11 szerepelt az MNSZ-ben. 

szókapcsolat db szókapcsolat db szókapcsolat db 
iszik: 1870 eléggé iszik: 1 módfelett iszik: 1 

mohón iszik: 22 erősen iszik: 4 nagyon iszik: 26 
nagyon iszik: 26 keményen iszik: 11 rettenetesen iszik: 1 
nagyot iszik: 14 komolyan iszik: 1 rettentően iszik: 1 

 
Az első érdekes eredményt a mini szótár címszavainak vizsgálatakor tapasztaltam: a szótárban található 
szókapcsolatoknak, csak nagyon kevés hányada fordult elő az MNSZ-ben, és az előfordultak közül is nagyon sok 
volt a kicsi gyakorisági számmal, 5 vagy az alattival, rendelkező. Pedig azt vártam volna, hogy a szótárban 
szereplő szókapcsolatok sokkal nagyobb hányada fordul elő az MNSZ-ben. Az eredményeket a 2. táblázatban 
gyűjtöttem össze. 

Ezt az eredményt, nyelvészekkel folytatott beszélgetéseim során két dologgal tudtuk magyarázni: 
• Intuitív nehezen ragadhatók meg és hiányosan sorolhatók fel a fokozó értelmű szókapcsolatok. 
• Az MNSZ mérete (187,6 millió szövegszó) kicsi a fokozó értelmű szókapcsolatok kereséséhez. 
 
Az első problémával később fogok foglalkozni, a második ellenőrzésére keressünk nagyobb korpuszt! 
A nemzetközi szakirodalom áttanulmányozása során [4] találtam, egy kísérletet, ahol a New York Times 

korpuszban nem talált kollokációkat az AltaVista keresőben keresték, mondván az egy nagyobb korpusz. Én 
három internetes keresőben kerestem a mini szótáram tartalmát. Az eredményekkel még mindig nem voltam 
megelégedve, így a Hungarian Webcorpus-t is installáltam. 

2. táblázat: A mini szótár szókapcsolatainak előfordulása az MNSZ-ben. 

hányszor fordult elő egy 
szókapcsolat az MNSZ-ben 

db 

0-szor fordult elő 155 
1-5-szor fordult elő 55 

6-19-szer fordult elő 29 
20-771-szor fordult elő 25 

összesen: 264 

2.2   A mini szótárban található címszavak vizsgálata internetes keresőkben 

Mivel a keresők belső működéséről nagyon keveset árulnak el a keresőüzemeltetők, így kiválasztásukkor csak 
ismertségük volt segítségemre. Azon hármat választottam ki, melyek a legnagyobbak. Vizsgálódásaimhoz a 
következő internetes keresőket választottam: 

• Google, http://www.google.com. 
• Live Search, http://search.msn.com. 
• Yahoo, http://www.yahoo.com. 

 
A mini szótár 270 kollokációját kérdeztem le az említett három keresőben. Szemléltetésképpen 

összegyűjtöttem az iszik kulcsszóhoz tartozó kollokációkat a 3. táblázatban. A 3. táblázatban csak azon 
szókapcsolatokat sorolom föl, melyek legalább egy keresőben előfordultak. A táblázat első oszlopa tartalmazza a 
szókapcsolatokat, a második az MNSZ adatait, a harmadik oszlop a Webcorpus adatait és a többi oszlop pedig a 
három kereső adatait tartalmazza. A Webcorpus adatainak elemzésére később kerül sor. Minden adatoszlop után 
megtalálható a relatív gyakoriság is, melyet az adott korpuszban vagy keresőben előforduló címszóhoz 



viszonyítva számolok ki. Például, az iszik szó a Google-ben 42 900-szer fordul elő és a mohón iszik 356-szor, így 
a mohón iszik címszóhoz viszonyított relatív gyakorisága: 0,08%. 

 

3. táblázat: A Fokozó szótár iszik címszavában található szókapcsolatok előfordulása az MNSZ-ben, a Webcorpusban és 
internetes keresőkben. 

 MNSZ % 
Web- 

corpus % Google % MSN % Yahoo % 

iszik 17877  37452  429000  57934  251000  
intenzíven iszik   5 0,02 9    2  

mohón iszik 22 0.12 67 0,18 356 
0.0

8 
28 0.05 74 0.03 

nagyon iszik 28 0.16 22 0,06 1270 0.3 30 0.05 468 0.19 

nagyot iszik   48 0,13 220 
0.0

5 
68 0.12 81 0.03 

vadul iszik     9  4 0.01 7  
vég nélkül iszik   1        

borzasztóan iszik   1        

eléggé iszik   4 0,01 35 
0.0

1 
2  5  

erősen iszik 4 0.02 12 0,03 402 
0.0

9 
11 0.02   

halálian iszik   32 0,09       

igazán iszik 1 0.01 4 0,01 226 
0.0

5 
3 0.01 45 0.02 

intenzíven iszik   5 0,01 9    2  
istentelenül iszik   4 0,01       

keményen iszik 11 0.06 18 0,05 227 
0.0

5 
32 0.06 108 0.04 

komolyan iszik 1 0.01 3 0,01 35 
0.0

1 
3 0.01 10 0 

marhára iszik   5 0,01 1      
módfelett iszik 1 0.01         

nagyon iszik 28 0.16 22 0,06 1270 0.3 30 0.05 468 0.19 
piszkosul iszik     9      

rettenetesen iszik 1 0.01   4    1  
rettentően iszik 1 0.01   1  1    
szerfelett iszik   3 0,01       

szerfölött iszik   1 0,01       
ugyancsak iszik   9 0,02       

vadul iszik     9  4 0.01 7  
veszettül iszik    

 
62 0.0

1 
1  5  

 
A táblázatban jól látható, hogy azok a szókapcsolatok, melyek az MNSZ-ben előfordultak, az összes 

keresőben megtalálhatóak. És új szókapcsolatok is megjelentek, mint használt formák. Tehát az a gondolatunk, 
hogy ezek a keresők nyelvileg gazdagabbak és több nyelvileg releváns adatot tartalmaznak, mint az MNSZ, igaz. 
Azt figyelembe véve, hogy e keresőkben csak szótövesítés nélkül tudtunk keresni, az MNSZ-ben pedig 
szótövesítve, még jobban "felértékelődik" minden egyes megtalált szókapcsolat. 

A másik érdekes dolog, hogy a keresők egységes eredményhalmazt mutatnak. Azon szókapcsolatok, melyek 
egy adott keresőben előfordultak, nagy valószínűséggel mindegyikben előfordulnak, és az előfordulási számuk is 
nagyon hasonló. A Google általában nagyobb előfordulást mond, mint a többi, de arányaiban nézve az 
előfordulásokat, egymáshoz képest hasonló számok jelennek meg. A Google nagy előfordulási számai mögött az 
is megbújik, hogy kereséskor, úgy kértem le az eredményoldalt, hogy ne csoportosítsa a találatokat, így azok a 
weboldalak, melyek ugyanazt a szöveget tartalmazták, külön weboldalon jelennek meg, míg ezen opció 
kikapcsolására a többi keresőben nincs lehetőség. 

Az eredmények tanulmányozása során megállapítottam, hogy több kollokációt találtam, mint az MNSZ-ben, 
de ez a növekedés nem számottevő. Az a tény, hogy a keresőkben nem tudtam szótövesítve keresni, vagyishogy 
csak azon találatok jelentek meg egy adott keresés eredményeként, melyekben az adott kollokáció szótári 
alakban fordult elő, azt sugallta, hogy sokkal többször fordulhatnak elő a keresett szókapcsolatok, csak "rejtve" 
maradnak. Ezért döntöttem úgy, hogy megpróbálom kereshető formába hozni a Webcorpust, hogy tudjak a 
magyar web egy offline változatán keresni. A kereshető formába hozásra azért volt szükség, mert ez a korpusz 
csak mint összegyűjtött weblapokból kinyert szövegek XML-be konvertált gyűjteménye érhető el az interneten. 



2.3   Találati számok a Webcorpusban 

A 3. táblázat tartalmazz a Webcorpus eredményeit is. A táblázatban vastagon szedtem azon szavakat, melyek 
legalább egy korpuszban kétszer fordultak elő. Azon kulcsszókat, címszavakat, melyek legalább három 
korpuszban előfordultak dőlttel szedtem, ezekről a szókapcsolatokról valóban úgy érezzük, hogy gyakrabban 
használjuk. 

A 3. táblázatban látható tendencia igaz a mini szótárban található összes címszóra. Vannak olyan 
szókapcsolatok, melyeket sokszor használunk, és első "ránézésre" is úgy tűnik, úgy érezzük, hogy használatuk 
gyakori. Viszont van jó néhány, a szókapcsolatok körülbelül fele, melyeket nem találhatunk meg, vagy csak 
nagyon kevésszer korpuszokban. Ezen szókapcsolatokat ugyan használhatnánk, de ránézésre is úgy érezzük, 
hogy erőltetettnek hatna. Ezen címszavak bevétele egy újabb szótárba meggondolandó. 

Az eddigi vizsgálódásaim legfontosabb eredménye, hogy egy fokozó szótár ellenőrzésére adnak lehetőséget 
azt itt alkalmazott módszerek. Egy már kész szótárban megjelölhetőek azon szókapcsolatok, melyeket nem 
gyakran egy bizonyos gyakorisági szint alatt használunk, és ezután ezen szócikkeket kézzel ellenőrizve 
tökéletesíthetjük a szótárat azon címszavak kihúzásával, melyekre nem tartunk igényt. 

3   Fokozó értelmű szókapcsolatok automatikus detektálása 

Második lépésben eljárást dolgoztam ki fokozó értelmű szókapcsolatok felismerésére és detektálására magyar 
nyelvű szövegekben, korpuszokban. Ezen a ponton azzal az egyszerűsítéssel éltem, hogy a kulcs- és a 
fokozószavak halmazát is a Fokozó szótárban előforduló kulcs- és fokozószavak alkotják. A halmazok bővítése 
egy későbbi kutatás témája lehet. A halmazok fokozatos, gyakoriság szerinti bővítése lehetőséget adhat a 
kollokációk csoportosítására. A fokozó értelmű szókapcsolatok detektálásának lépései: 

• A kulcs- és a fokozószavak halmazának előállítása 
• Az összes lehetséges kulcsszó és fokozószó pár gyakoriságának kigyűjtése 
• Azon gyakorisági szint meghatározása, mely felett egy kollokációt fokozó értelmű szókapcsolatnak 

tekintünk 
 
Az eljárás segítségével vizsgáltam azon kollokációkat, melyek a vizsgált korpuszokban adott gyakorisági 

szintet elérnek, de a szótárban nincsenek címszavak alá rendelve. Az így megtalált fokozó értelmű 
szókapcsolatokat címszavak alá rendezve, kézi ellenőrzés után egy új fokozó értelmű szótárat kapunk. 

3.1   Kulcs- és fokozószavak halmazának előállítása 

Kulcsszavak kigyűjtése, a kulcsszóhalmaz előállítása 
A fokozó értelmű szókapcsolatok szótárának [1] magyar részében kulcsszavak és fokozó lexémák szerint is 
címszavak alá vannak rendelve a fokozó értelmű szókapcsolatok. A kulcsszavak kigyűjtésére két módszer 
kínálkozott: 

• A címszavak kigyűjtése abból a részből, mely a kulcsszók szerint van rendezve. 
• A kulcsszók kigyűjtése abból a részből, mely a fokozó lexémák szerint van rendezve. 
Érdekességképpen mind a két módszerrel kigyűjtöttem a kulcsszókat. Az előbbi módszerrel 899 db kulcsszót, 

az utóbbival 902-t találtam. 

Fokozó lexémák kigyűjtése, a lexémahalmaz előállítása 
A Fokozó szótárnak [1] magyar részében a fokozó lexémák alá vannak rendelve a fokozó értelmű 
szókapcsolatok, itt mint címszavak jelennek meg a fokozó lexémák. A fokozó lexémákat a címszavak 
kinyerésével kaptam meg. Fokozó lexémából 783 db van a szótárban. Az algoritmus ugyanaz volt, mint 
kulcsszók kigyűjtésekor. A fokozó lexémák halmazának automatikus bővítése könnyen megvalósítható, ha a 
korpuszból leválogatjuk a kulcsszavak előtt, adott ablakmérettel, előforduló szavakat. A létrejött halmaz adott 
gyakorisági szintet elérő szavait kézi ellenőrzés után felvehetjük a fokozó lexémák közé. 

3.2   Új fokozó értelmű szókapcsolatok keresése 

A kigyűjtött fokozó lexémák és kulcsszavak összes lehetséges kombinációját kikerestem. A keresés megtörtént 
az MNSZ-ben és a Webcorpuszban is. Ezek után megvizsgáltam a kapott eredményt és megállapítottam a 
gyakorisági szintet. 



A gyakorisági szint megállapítása 
Mind a Webcorpusz, mind az MNSZ esetében a gyakorisági szintet 2-nél húztam meg, vagyis, ha egy fokozó 
értelmű szókapcsolat legalább 2-szer fordul elő, akkor felvettem. Az alábbi két táblázatban szerepelnek az iszik 
kulcsszóhoz detektált fokozó lexémák. 

4. táblázat: Az iszik szó előtt előforduló fokozó lexémák az MNSZ-ben 
(csak azon szavak szerepelnek a listában, melyek legalább 2-szer fordultak elő). 

fokozószó előford. fokozószó előford. fokozószó előford. 
sok(at) 261 mértéktelen 6 eredeti 2 

jó 41 erős(en) 6 hosszas(an) 2 
mohó(n) 29 kér 5 öreg 2 
nagyon 28 sűrű(n) 4 ugyan 2 

nagy(ot) 23 sötét 4 forró 2 
ritka(n) 22 igen 4 csúnya(n) 2 

gyors(an) 16 szörny(en) 4 vég 2 
halál(ra) 13 makacs(ul) 3 hisz 2 

elég(et) 13 finom(an) 3 rettentő(en) 2 
kemény(en) 12 meleg(en) 3 derekas(an) 2 

vér(t) 11 jól 3 váratlan(ul) 2 
biztos(an) 11 eszméletlen(ül) 3 isten(telenül) 2 

állandó(an) 10 disznó 3 bőséges(en) 2 
keserű(en) 8 rendes(en) 3 bősz(en) 2 
halálos(an) 7 némá(n) 3 kutya(ul) 2 

jócskán 7 kivételes(en) 3   

5. táblázat: Az iszik szó előtt előforduló fokozó lexémák a Webcorpus-ban 
(csak azon szavak szerepelnek a listában, melyek legalább 2-szer fordultak elő). 

fokozószó előf. fokozószó előf. fokozószó előf. 
sok(at) 472 mértéktelen(ül) 10 isten(telenül) 4 

jó 61 eszmélelen(ül) 10 eléggé 4 
mohó(n) 61 jól 9 komoly(an) 3 
elég(et) 41 ugyancsak 9 hosszas(an) 3 

ritka(n) 40 állandó(an) 9 igazán 3 
halál(ian) 27 hideg 8 szerfelett 3 

nagy(ot) 24 ugyan 8 lázas(an) 3 
mély(et/en) 20 rendes(en) 8 bátor(an) 3 

meleg 19 szorgalmas(an) 7 kifejezett(en) 3 
kemény(en) 18 néma(n) 7 sír(va) 3 
halálos(an) 17 forró 6 kétségtelen(ül) 2 

nagyon 15 por 5 öreg(esen) 2 
ennivaló 15 intenzív(en) 5 való 2 
jócskán 15 keserű(en) 5 teljes(en) 2 

gyors(an) 14 vég 5 kiadós(an) 2 
fontos 13 biztos(an) 5 szerető 2 

finom(an/at) 12 marha(ra) 5 szenvedélyes(en) 2 
alapos(an) 11 sűrű(n) 4 kiváló(an) 2 

igen 11 feltétlen(ül) 4 korlátlan(ul) 2 
erős(en) 11 közel 4 különös(en) 2 

bőséges(en) 11 szépen 4   

4   Az eljárás korlátai avagy miért szükséges a kézi ellenőrzés? 

Az eljárás nem tud különbséget tenni ugyanazon szó több jelentése között. Az iszik szónak a Fokozó szótárban 
két jelentése van megkülönböztetve:  

1. (ember, állat folyadékot, italt) kortyolva nyeléssel a gyomrába juttat. 
2. szeszes italt az alkohol kedvéért fogyaszt. 
Ezt a két jelentést együtt vizsgálja a 3. táblázat. Egy kézi szétválogatás után a további vizsgálatok az egyes 

szókapcsolatokra már mint külön jelentésekre is elvégezhetőek. 



A kézi ellenőrzést nem lehet kikerülni, mert sok olyan fokozó lexéma van, melyek bizonyos szavaknál nem 
lehetnek fokozó lexémák. Az iszik címszónál ilyen a vér szó, ez a szó azért jelent meg a listában, mert sokszor 
fordult elő, hogy "vért iszik", (11-szer). Ugyanakkor a vér szó a fokozó lexémák közé úgy kerülhetett be, hogy 
szerepel az a szókapcsolat a szótárban, hogy "vérig sért". És a fokozó lexémák szótövesítését sem tudjuk 
kikerülni, mert különben nem tudnánk a szótövesített korpuszban keresni. 

Egy másik nagy probléma, hogy az itt alkalmazott algoritmusok csak kéttagú fokozó szókapcsolatokat tudnak 
vizsgálni, mert a három vagy többtagú szókapcsolatok olyan kis számban fordultak elő a fokozó szótárban, hogy 
nem akartam a többtagúsággal bíbelődni, addig, amíg nem voltam kész a kéttagúakkal. 

Azonban a legnagyobb hiányossága az eljárásnak, hogy a szótövesítés miatt a szavak szótövesítve jelennek 
meg a végső listában. Nyilván azért, hogy a gyakorisági szám helyesen szerepeljen. Ezért a legtöbb 
szókapcsolatnál kézzel kell kiírni azt a ragot, mely a kulcsszóhoz kapcsolja a fokozó lexémát. Ezek a ragot a 3. 
táblázatban, zárójelekben szerepelnek, ezeket kézzel írtam be a táblázatba. 

5   A gyakorisági számok bevezetése 

A kollokációk gyakoriságát a Webcorpuszban vizsgáltam. A szópárok gyakorisági intervallumát [1-61] 
felosztottam három részre, így kaptam három csoportot. Minden szókapcsolatot besoroltam egy csoportba az 
előfordulási száma szerint. Ezek elnevezése a következő: 

• gyakran használt (3) 10-szer vagy többször fordulnak elő 
• átlagosan használt (2) 4 és 9 között fordulnak elő 
• ritkán használt (1) 9-nél kevesebbszer fordulnak elő 

 
Azon szavak, melyek nem szerepeltek a Webcorpus-ban, hanem a más korpuszokból kerültek be, mint új szavak, 
gyakoriságukat a korpusz méretével arányosan korrigálni kellett. A korrigált gyakoriságokat mutatja az alábbi 6. 
táblázat. 

6. táblázat: Az iszik címszó kollokációinak korrigált gyakorisága, 
a Webcorpus-hoz viszonyítva. 

címszó előf. mely korpuszból szorzó korrigált gyakoriság 
bőszen 2 MNSZ 2,09 4 
csúnyán 2 MNSZ 2,09 4 
derekasan 2 MNSZ 2,09 4 
kutyául 2 MNSZ 2,09 4 
makacsul 3 MNSZ 2,09 6 
szörnyen 4 MNSZ 2,09 8 
piszkos 9 Google 0,09 ~1 
rettenetesen 4 Google 0,09 ~1 
vadul 9 Google 0,09 ~1 
veszettül 62 Google 0,09 6 

7. táblázat: Az iszik szó előtt előforduló fokozó lexémák a Webcorpus-ban 
(csak azon szavak szerepelnek a listában, melyek legalább 2-szer fordultak elő). 

fokozószó előf. fokozószó előf. fokozószó előf. 
sok(at) 472 mértéktelen(ül) 10 isten(telenül) 4 

jó 61 eszméletlen(ül) 10 eléggé 4 
mohó(n) 61 jól 9 komoly(an) 3 
elég(et) 41 ugyancsak 9 hosszas(an) 3 
ritka(n) 40 állandó(an) 9 igazán 3 

halál(ian) 27 hideg 8 szerfelett 3 
nagy(ot) 24 ugyan 8 lázas(an) 3 

mély(et/en) 20 rendes(en) 8 bátor(an) 3 
meleg 19 szorgalmas(an) 7 kifejezett(en) 3 

kemény(en) 18 néma(n) 7 sír(va) 3 
halálos(an) 17 forró 6 kétségtelen(ül

) 
2 

nagyon 15 por 5 öreg(esen) 2 
ennivaló 15 intenzív(en) 5 való 2 
jócskán 15 keserű(en) 5 teljes(en) 2 



gyors(an) 14 vég 5 kiadós(an) 2 
fontos 13 biztos(an) 5 szerető 2 

finom(an/at) 12 marha(ra) 5 szenvedélyes(
en) 

2 

alapos(an) 11 sűrű(n) 4 kiváló(an) 2 
igen 11 feltétlen(ül) 4 korlátlan(ul) 2 

erős(en) 11 közel 4 különös(en) 2 
bőséges(en) 11 szépen 4   

 
A 7. táblázat jelölései megegyeznek a 4. táblázat jelöléseivel. 

6   Az iszik címszó élettörténete 

Összefoglalásképpen bemutatom, hogy hogyan változott az iszik szó munkálataim során. Ebben a részben a 
kihúzott szókapcsolatok áthúzva, míg a felvettek vastagon szedve jelennek meg a szócikkekben. 

6.1   Az eredeti szócikk a Fokozó szótárban 

ISZIK i trinken h. 
1. '(ember, állat folyadékot, italt) kortyolva nyeléssel a gyomrába juttat' �
 csillapíthatatlanul, intenzíven, mohón, nagyon, nagyot, teljes erővel, vadul, vég nélkül 

◊ vedel 
2. 'szeszes italt az alkohol kedvéért fogyaszt' �
 állatian/állatira durva, baromian durva, borzalmasan biz, borzasztóan, bődületesen biz, eléggé, elképesztően 

biz, erősen, felettébb/fölöttébb vál, feltűnően, fenemód(on) biz, fokozott mértékben, halálian szleng, hallatlanul, 
határozottan, igazán, igencsak biz, intenzíven, irtózatosan biz, istentelenül biz, iszonyatosan vál, kegyetlenül, 
keményen, komolyan, marhára durva, meglehetősen, módfelett/módfölött vál, nagyon, nem mindennapi 
mértékben, oltárian szleng, őrületesen biz, piszkosul szleng, pokolian, rendkívüli módon, rettenetesen/rettentően 
biz, roppant mód(on), szédületesen biz, szerfelett/szerfölött vál, túlságosan, túlzottan, ugyancsak, vadul, 
veszettül 
{  ~, mint a kefekötő/gödény 

6.2   A ritkán használt szókapcsolatok törlése 

ISZIK 
csillapíthatatlanul, intenzíven, mohón, nagyon, nagyot, teljes erővel, vadul, vég nélkül, állatian, állatira, 
baromian, borzalmasan, borzasztóan, bődületesen, eléggé, elképesztően, erősen, felettébb, fölöttébb, feltűnően, 
fenemódon, fokozott mértékben, halálian, hallatlanul, határozottan, igazán, igencsak, intenzíven, irtózatosan, 
istentelenül, iszonyatosan, kegyetlenül, keményen, komolyan, marhára, meglehetősen, módfelett, módfölött, 
nagyon, nem mindennapi mértékben, oltárian, őrületesen, piszkosul, pokolian, rendkívüli módon, rettenetesen, 
rettentően, roppant módon, szédületesen, szerfelett, szerfölött, túlságosan, túlzottan, ugyancsak, vadul, veszettül 

6.3   A felderített új szókapcsolatok 

ISZIK 
állandóan, állatian, állatira, baromian, bátran, biztosan, borzalmasan, borzasztóan, bődületesen, bőségesen, 
bőszen, csillapíthatatlanul, csúnyán, derekasan, eléggé, elképesztően, erősen, eszméletlenül, felettébb, 
feltétlenül, feltűnően, fenemódon, finoman, fokozott mértékben, fölöttébb, gyorsan, halálian, halálosan, 
hallatlanul, határozottan, hosszasan, igazán, igen, igencsak, intenzíven, irtózatosan, istentelenül, iszonyatosan, 
jócskán, jól , kegyetlenül, keményen, keserűen, kétségtelenül, kiadósan, kifejezetten, kiválóan, komolyan, 
korlátlanul , kutyául , különösen, lázasan, makacsul, marhára, meglehetősen, mértéktelenül, módfelett, 
módfölött, mohón, nagyon, nagyot, nem mindennapi mértékben, némán, oltárian, öregesen, őrületesen, 
piszkosul, pokolian, rendesen, ritkán , rendkívüli módon, rettenetesen, rettentően, roppant módon, sírva, sűrűn, 
szédületesen, szenvedélyesen, szépen, szörnyen, szerfelett, szerfölött, szorgalmasan, teljes erővel, teljesen, 
túlságosan, túlzottan, ugyancsak, vadul, vég nélkül, veszettül 
 



A fenti szócikkben az eredeti szócikket egészítettem ki azokkal a szópárokkal, melyeket a 4.1. táblázatban 
vagy a 4.2. táblázatban újként jelöltem meg. 

6.4   A jelentések szétválasztása 

ISZIK i  
1.'(ember, állat folyadékot, italt) kortyolva nyeléssel a gyomrába juttat' �
 állandóan (2), bőségesen (3), finoman (3), gyorsan (3), hosszasan (1), intenzíven (2), kiadósan (1), korlátlanul 

(1), mértéktelenül (3), mohón (3), nagyon (3), nagyot (3), ritkán (3), sírva (1), sűrűn (2), szerfelett (1), teljesen 
(1), ugyancsak (2) 
2. 'szeszes italt az alkohol kedvéért fogyaszt' �
 állandóan (2), bátran (1), biztosan (2), bőségesen (3), bőszen (2), csúnyán (2), derekasan (2), eléggé (2), erősen 

(3), eszméletlenül (3), feltétlenül (2), gyorsan (3), halálian (3), halálosan (3), hosszasan (1), igazán (1), igen (3), 
intenzíven (2), istentelenül (2), jócskán (3), jól (2), keményen (3), keserűen (2), kétségtelenül (1), kiadósan (1), 
kifejezetten (1), kiválóan (1), komolyan (1), korlátlanul (1), kutyául (2), különösen (1), lázasan (1), makacsul (2), 
marhára (2), mértéktelenül (3), mohón (3), nagyon (3), nagyot (3), némán (2), öregesen (1), piszkosul (1), 
rendesen (2), rettenetesen (1), ritkán (3), sírva (1), sűrűn (2), szenvedélyesen (1), szépen (2), szerfelett (1), 
szorgalmasan (2), szörnyen (2), teljesen (1), ugyancsak (2), vadul (1), veszettül (2) 

7   Eredmények: a létrejött új szótár 

A kutatás végén a kiindulásként használt Fokozó szótár [1] teljes kibővített változata csak az eredmények kézi 
ellenőrzése után lehetséges, mert a szótárban szereplő címszavak jelentés szerinti csoportosítását nem tudtam 
automatikusan megoldani. A mini szótáramban található 7 címszóra elvégeztem a kézi ellenőrzést. A mini szótár 
7 címszavában található 270 szókapcsolatából 92-t ítéltem meg úgy, hogy törölhető és mintegy 287 új 
szókapcsolatot detektáltam. 
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