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Bevezető
A korpusznyelvészet feladata, hogy beszélt és írott szövegek vizsgálatával elméleti 
alapokon és empirikus módszerrel írja le a nyelvet. Különösen jelentős a megközelítés 
kvantitatív alapja, mellyel az egyes nyelvi jelenségek korpuszokon belüli és korpuszok 
közötti megoszlását lehet felmérni és abból következtetéseket levonni (Kennedy 1998; 
Sinclair 1991). Ehhez a vizsgálathoz azonban előbb létre kell hozni a vizsgálandó 
szövegek olyan gyűjteményét, a korpuszt magát, amely megfelelően reprezentálja a 
nyelvhasználók közösségét és a nyelvi produktumokat. Talán a legismertebb és legje
lentősebb ilyen vállalkozás a Modern Nyelvoktatásban is ismertetett Bank of English 
(Horváth 1999b), mely az angol írott és beszélt nyelv legreprezentatívabb korpusza.

A kutatók és pedagógusok érdeklődése részben ennek a hatalmas nyelvi adatbank
nak a hatására fordult a kilencvenes években a korpuszok intenzívebb felhasználása és 
új korpuszok létrehozása felé. Az egyik irányzatot olyan oktatási anyagok korpusz-alap
ra való helyezése jelenti, mint a tanulói és egyéb szótárak, a másikat pedig a specializált 
tanulói korpuszok alapjának megvetése. A hazai nyelvészeti törekvésekben is megje
lentek ezek a tendenciák (lásd például Hollósy 1998). Különösen ígéretes a tanulók 
szövegeinek strukturált gyűjtése és vizsgálata. Ennek során először van alkalma az 
alkalmazott nyelvtudománynak megbízható és érvényes leírások közzétételére és el
lenőrzésére ezen a területen. Belgiumban indult a kilencvenes évek elején, Sylviane 
Granger kezdeményezésére az a nemzetközi kutatási projektum, amelynek célja két
millió szavas tanulói angol írott szövegkorpusz (International Corpus of Learner 
English, ICLE) létrehozása (Granger 1996 és 1998). Az ICLE része a világméreteket 
felölelő korpusznak, az International Corpus of English-nek. Ez az első törekvés az 
anyanyelvi és idegen nyelvi adatok egy projektumon belül való gyűjtésére.

Az ICLE-vel csaknem azonos időben magam is elkezdtem gyűjteni egy magyaror
szági hallgatói korpuszt. Célom az volt, hogy olyan angol nyelvű szövegeket vegyek 
fel a gyűjteménybe, amelyek kellőképpen reprezentálják a pécsi egyetem angol szakán 
tanuló hallgatók írott nyelvhasználatát, mivel meggyőződésem volt, hogy egy ilyen 
korpusz kialakítása és elemzése pedagógiai haszonnal járhat. Ebben a dolgozatban a 
korpusz kialakítását és tartalmát ismertetem azzal a céllal, hogy azok a kollégák, 
akiknek hasonló oktatói céljaik vannak, megismerhessék az én tapasztalataimat és 
esetleg kialakíthassuk a magyarországi angol mint idegen nyelv tanulói korpuszát. (Az 
érdeklődők figyelmébe ajánlom az íráspedagógiát és korpusznyelvészetet integráló 
disszertációmat, Horváth, 1999a.)
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A korpusz kialakításának elvei
Szövegek nyelvészeti elemzéshez való gyűjtéséhez eló'ször meg kell határoznunk a 
konkrét célokat, definiálni kell a beszédközösséget, a szövegtípusokat, és meg kell 
találni azt a módot, amellyel biztosíthatjuk a korpusz reprezentativitását. A technikai 
háttér és a korpusz kódolásának kérdéseire az elvi megfontolásokkal együtt kell 
válaszolni. A pécsi korpusz kialakításának elvei a következőit voltak. Olyan gyűjte
ményt kíséreltem meg kialakítani, amely kb. félmillió szót tartalmaz; reprezentálja az 
általam oktatott kurzusokon született írásokat; lehetővé teszi általánosítások megfogal
mazását; számos szövegtípust foglal magában; a diákok önkéntes részvételén alapul.

Mint majd látni fogjuk, a JPU korpusz 1999 elejére megközelítette a félmilliós 
nagyságot, amely így a legnagyobb európai angol tanulói korpusz. Valamennyi egye
temi kurzusomon írt szövegtípus megtalálható a gyűjteményben, így az reprezentálja 
az 1992 és 1998 között írt dolgozatokat, amelyeknek szerzői egyben ez idő' alatt a pécsi 
egyetemen tanuló hallgatók többségét jelentették. Két nagy szövegtípuson belül számos 
írói szándékot és műfajt reprezentálnak az írások, és valamennyi szöveget önkéntesen 
bocsátották rendelkezésemre a diákok lemezen.

Adatbevitel
Az 1. ábra mutatja az adatbevitel folyamatát. Kétfajta adatot rögzítettem: magukat a 
szövegeket és a szöveg eredetére vonatkozó információkat. A JPU korpusz félig 
annotált gyűjtemény: nem volt lehetőség szófaji kódolásra, ami megkönnyítené a 
szövegek elemzését, s amit például a Bank of English és az ICLE projektumaiban 
alkalmaznak. Ennek hátránya, de előnye is van. Hátrány, hogy így nem áll rendelkezésre 
az az automatizálható keresési eljárás, ami a szófaji annotálással elérhető. Előny 
viszont, hogy így nagyobb szerepet kaphat a kutatói intuíció, amelynek a korpusznyel
vészetben is nagy szerepe van (Fillmore 1992). így a pedagógiai gyakorlatban szerzett 
tapasztalatokon alapulhat a nyelvi bizonyítékok kutatása és értelmezése.

1. ábra: A JPU korpusz adatbeviteli folyamata
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Szövegtípusok
A korpusz két fő csoportra oszlik: esszékre és tanulmányokra. Ezek a szövegtípusok a 
tanszéken írott dolgozatok túlnyomó részét képviselik, s így jól reprezentálják a 
hallgatók írásait. Az első csoportba tartozó szövegek tovább bonthatók: személyes 
jellegű reflektív írások, elbeszélő és leíró fogalmazások, valamint az esszé és a 
tanulmány sajátos kombinációja (amelyben nincs szakirodalmi hivatkozás, illetve 
amelyben nem feltétlenül fontos konkrét kutatási modell, illetve módszer alkalmazása). 
A tanulmányok ezzel szemben minden esetben meghatározzák a kutatási területet, a 
módszert, és követik a bevezető-módszer-eredmények-összefoglalás szerkezetet. A 
dolgozatot irodalomjegyzék zárja, melyet azonban a korpuszba való felvételkor töröl
tem, mivel ezek tartalmának és formájának vizsgálata nem volt cél. A 2. ábra a 
szövegtípusok forrásait illusztrálja.

2. ábra: A JPU korpusz forrásai

A JPU korpusz tartalma
1999 elején a korpusz 412 280 szót tartalmazott, 332 hallgató munkáját, melyeket 1992 
és 1998 között írtak a 2. ábrában bemutatott hétféle kurzus követelményeinek teljesí
téseként. Minden hallgatót egy írás reprezentál. Ez a gyűjtemény így kétszer nagyobb, 
mint az ICLE-ben tartalmazott egyenként kétszáz ezer szavas országonkénti alkorpusz. 
Mint a 3. ábra mutatja, a szövegek az öt alkporpusz valamelyikébe kerültek attól 
függően, hogy milyen kurzuson adták be őket a szerzők (a számok az alkorpuszban 
szereplő írások számát jelzik).
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3. ábra: Az öt alkorpusz és nagyságuk az írások száma szerint

A két legnagyobb alkorpusz a kiegészítő képzésben tanuló diákok írásait és az elsődip
lomás képzés írás- és kutatási készségek kurzusait felvett hallgatók szövegeit tartal
mazza. Az alkorpuszokban szereplő szövegek száma azonban csak egyik jellemzője a 
nagyságnak. Ha a szavak számát vesszük figyelembe, a két alkorpusz sorrendje meg
fordul, mint az 1. táblázat mutatja. Itt foglalom össze az alkorpuszok egyéb jellemzőit 
is.

1. táblázat: Az öt alkorpusz jellemzői

Alkorpusz Szavak száma Különböző szavak Arány írások száma

Kiegészítő 123 459 6933 17,80 82
írásgyakorlat 107 752 8666 12,43 130
Nyelvgyakorlat 89 396 8260 10,82 74
Választható 67 061 7710 8,69 30
Orosz átképzés 24 612 4006 6,14 16

Összességében az öt alkorpusz 17 535 különböző szót tartalmaz, ami viszonylag magas 
szám.

A korpusz tartalmának további jellemzője a csak egyszer szereplő szavak előfordu
lásának aránya. Ezek a hapax legomenák az egyes alkorpuszok tartalmáról is előzetes 
információt adnak. Ismeretes az a szabályosság, hogy minél kisebb a korpusz, annál 
nagyobb a hapax legomena aránya, ami a JPU korpuszra is igaz (lásd a 2. és 3. 
táblázatot).

2. táblázat: Az öt alkorpusz sorrendje a hapax legomena aránya alapján

Alkorpusz A hapax legomena száma A hapax legomena aránya

Orosz átképzés 2070 8,41%
Választható 3580 5,33%
Nyelvgyakorlat 3814 4,26%
írásgyakorlat 4163 3,86%
Kiegészítő 2854 2,31%
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3. táblázat: A hapax legomena és a szavak száma szerinti sorrend az alkorpuszokban

46

Alkorpusz Sorrend hapax legomena szerint Sorrend szavak száma szerint

Orosz átképzés 1 5
Választható 2 4
Nyelvgyakorlat 3 3
írásgyakorlat 4 2
Kiegészítő 5 1

A korpuszok egyik erénye, hogy gyorsan kaphatunk információt arról, melyek a 
leggyakoribb szavak, és hogy ezek sorrendje hogyan változik alkorpuszokon belül, 
illetve egyes korpuszok között. A 4. táblázat a JPU korpuszban leggyakrabban előfor- 
duló szavakat mutatja be, melyek közül természetesen túlnyomó többségben névelőket, 
prepozíciókat és névmásokat találunk, mely utóbbiak közül kiemelendő az egyes szám 
első személyű névmás magas helyezése.

4. táblázat: A 20 leggyakoribb szó a korpuszban

Sorrend Szó Gyakoriság

1 the 32 231
2 of 14 757
3 to 11 602
4 and 10 835
5 in 9102
6 a 8526
7 is 6409
8 it 4149
9 that 4123

10 I 3695
11 are 3265
12 they 3195
13 not 3041
14 for 2981
15 be 2916
16 this 2759
17 with 2755
18 as 2732
19 was 2566
20 on 2521

Végezetül a korpusz tartalmának más korpuszokkal való összevethetőségének illuszt
rálására elkészítettem az 5. táblázatot. Ebben a JPU korpusz leggyakoribb szavait 
vethetjük össze három nagy angol korpusz gyakorisági listáival (Kennedy 1998,98-99 
nyomán).
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5. táblázat, 1. rész: A leggyakoribb szavak sorrendje három nagy korpuszban 
és a JPU korpuszban (Kennedy nyomán, 1998, p. 98)

Szó Birmingham Brown LOB JPU

the 1 1 1 1
of 2 2 2 2
and 3 3 3 4
to 4 4 4 3
a 5 5 5 6
in 6 6 6 5
that 7 7 7 9
I 8 20 17 10
it 9 12 10 8
was 10 9 9 19
is 11 8 8 7
he 12 10 12 40
for 13 11 11 14
you 14 33 32 58
on 15 16 16 20
with 16 13 14 17
as 17 14 13 18
be 18 17 15 15
had 19 22 21 47
but 20 25 24 26
they 21 30 33 12
at 22 18 19 34
his 23 15 18 44
have 24 28 26 25
not 25 23 23 13

5. táblázat, 2. rész: A leggyakoribb szavak sorrendje három nagy korpuszban 
és a JPU korpuszban (Kennedy nyomán, 1998, p. 99)

Szó Birmingham Brown LOB JPU

this 26 21 22 16
are 27 24 27 11
or 28 27 31 22
by 29 19 20 33
we 30 41 40 42
she 31 37 30 70
from 32 26 25 29
one 33 32 38 28
all 34 36 39 45
there 35 38 36 36
her 36 35 29 93
were 37 34 35 39
which 38 31 28 27
an 39 29 34 31
so 40 52 46 65
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Szó Birmingham Brown LOB JPU

what 41 54 58 49
their 42 40 41 24
if 43 50 45 60
would 44 39 43 74
about 45 57 54 30
no 46 49 47 84
said 47 53 48 317

UP 48 55 52 81
when 49 45 44 54
been 50 43  37  d 107

A korpusz felhasználása és a jövő tervei
Bármely tanulói korpusz felhasználható nyelvészeti és oktatási célokra. A JPU korpusz 
lehetővé teszi az angol mint idegen nyelven írt dolgozatok tartalmi, szerkezeti, szóhasz
nálati és nyelvhelyességi elemzését. A tanulói korpuszok gyűjtésének egyik motiváció
ja a hibák elemzése és az ezek alapján készült oktatási segédletek tervezése. Hipoté
ziseket fogalmazhat meg a szövegeket gyűjtő tanár, és megvizsgálhatja, vannak-e 
nyelvi bizonyítékok a korpuszban. Ilyen vizsgálatokat végeztem az öt alkorpusz tartal
mára és a teljes korpuszra vonatkoztatva. Megállapíthattam többek között, hogy az 
orosz átképzős alkorpuszban nem volt magas a the határozott névelő hibás használatá
nak aránya, hogy az íráskészég-kurzus szövegeinek alkorpuszában mi jellemezte a 
tanulmányok bevezető és összefoglaló mondatainak hosszát és típusait, és hogy milyen 
különbségek és hasonlóságok mutathatók ki az ICLE és a JPU korpusz között.

De számos egyéb alkalmazás előtt is megnyílik az út ilyen gyűjtemények birtoká
ban. Konkordancia-alapú, úgynevezett adatvezérelt szemléltető anyagokat lehet készí
teni, részben a Johns (1991) által megfogalmazott elvek és eljárások, részben saját 
ötletek alapján. Diákok csoportjai vagy egyének számára készíthetünk a 4. ábrában 
bemutatotthoz hasonló vagy attól eltérő, a diákok írásain alapuló feladatsorokat. Ezek 
használata újabb forrása lehet egyetemi készségfejlesztő kurzusokon a felfedezés 
örömének, melynek eredménye a nagyobb nyelvi tudatosság.

4. ábra: Példa a JPU korpuszon alapuló feladatra

Recycling students' speech acts

The verbs listed below are clipped from previous students1 research papers. They were used in the 
Introduction and Method sections. With your partner, discuss what these verbs indicate in a paper. 
Then, suggest which three of the verbs were most frequently used by the students.

address check demonstrate give analysis
analyse compare discuss point out
analyze concentrate on evaluate present
argue deal with examine summarize
attempt delineate focus on survey
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Egy további lehetőség a korpusznyelvészet és az íráspedagógia új típusú ötvözése. 
Az általam kidolgozott pedagógiai korpuszannotációs eljárással lehetővé válna, hogy 
a tanárok által az írásokra adott visszajelzést a korpusz részévé tegyük, s így leírhassuk 
az írásfolyamatok egy eddig kevéssé értett és korpusznyelvészeti módszerrel nem 
vizsgált területét.

Végezetül a magyarországi közép- és felsőoktatásban dolgozó nyelvtanárok kiala
kíthatják a diákok idegen nyelven írott szövegeinek korpuszait. Egy angol tanulói 
korpusz egyetemi alkorpuszának megfelelő alapja lehetne a pécsi gyűjtemény. Bízom 
abban, hogy ezzel az írással sikerül elindítani egy hazai programot, amihez várom az 
érdeklődők visszajelzéseit és csatlakozását.
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