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Az Angol Adatbankot (Bank of English) 
1991-ben hozta létre a HarperCollins kiadó 
COBUILD osztálya és a Birmingham Uni
versity. A korpusznyelvészet úttörő lexiko
gráfiai alkalmazása a rohamosan gyarapodó 
gyűjtemény alapján egyre több kutató és 
nyelvtanár érdeklődését keltette fel. A ma 
már több száz millió brit, észak-amerikai és 
ausztrál szóból álló korpuszon alapuló szó
tárak, tanulási segédletek és a Bank of Eng
lish tartalmát vizsgáló szakirodalmi munkák 
a kortárs nyelvészet egyik jelentős ágát je
lentik.

Hogy a megnövekedett érdeklődést ki
elégítse, a COBUILD néhány éve megjelent 
az interneten is. A Collins COBUILD hon
lapján található információk és szolgáltatá
sok világosan áttekinthetők és mindazok 
számára hasznos segítséget nyújtanak, akik 
ezt az autentikus gyűjteményt kutatási vagy 
tanítási célokra kívánják felhasználni.

Az első oldalon részletes tartalomjegy
zékjelentkezik (lásd 1. ábrát).

A harmadik témára kattintva (The 
Bank of English) kérdés-felelet formában 
tájékozódhatunk az Adatbank történeté
ről, tartalmáról és a felhasználás módjáról.

Talán a leghasznosabb a COBUILD 
Direct szolgáltatás, mely lehetővé teszi az 
Adatbank egy kisebb, 45 milliós alkor- 
puszának elérését. (2. ábra.)

Ezen a közvetlen kapcsolaton keresz
tül lekérdezhetjük a 26 milliós brit írott, a 
9 milliós amerikai írott vagy a 10 milliós 
brit beszélt nyelvi gyűjteményt, ha kon
kordanciákat vagy szavak kollokációit ke
ressük. Mindhárom alkorpusz kiválaszt
ható egyszerre vagy azok valamilyen 
kombinációja a keresés céljától függően. 
A szolgáltatás gyors, még az amúgy igen 
forgalmas délutáni időszakban is.
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1. ábra:
A Collins COBUILD nyitó internetes oldala

Mivel itt az Adatbank egy limitált terüle
tére van bejutásunk, a konkordancia eredmé
nyek sem mindig teljesek: csupán 40, vélet
lenül kiválasztott sort kapunk. A keresési 
eljárás azonban nagyban pontosítható, így 
nem ritka az sem, hogy ebben a kisebb kor
puszban lévő összes példát megkapjuk.
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3. ábra: A Wordwatch emblémája
2. ábra: Az ingyenesen elérhető COBUILD 

Direct emblémája

A COBUILD egy másik területe a Szó
szemle (Wordwatch). Itt hetente új kifejezést 
választanak ki, és azokat a korpusz adatai 
alapján mutatják be és értelmezik. Február 
harmadik hetében az aktuális kifejezés apre- 
owned eufemizmus volt. A négy, forrásmeg
jelöléssel együtt megadott példamondattal 
illusztrált ismertetés tartalmát a látogatók 
kérdései motiválják. Hasznos lehet ennek 
felhasználása így önképző nyelvtanulók szá
mára, de akár iskolai tanfolyamon is. (A 
Wordwatch emblémája a 3. ábrán látható.)

Versenyek, idióma-történetek, a kor
puszt gondozó munkacsoport tagjai által írt 
tanulmányok bibliográfiája és természete
sen a teljes korpusz elérését lehetővé tevő 
előfizetési információk teszik teljessé az 
internetes anyagokat. Mint a Collins 
COBUILD lapjaira évek óta ellátogató 
nyelvtanár, minden érdeklődő figyelmébe 
ajánlom tehát ezt a titáni korpuszt, melynek 
http címét érdemes lesz megőrizni az 
internet-böngésző könyvjelzői között.

Horváth József


