
BALASKÓ MÁRIA

Számítógép és lexikográfia

Az 1970-es évek óta a szótárkiadás üteme töretlen, a kiadók megpróbálják kielégíteni a nyelvet egyre 
tudatosabban használó kor igényeit. (...) Ám ez a szótárdömping még semmi ahhoz képest, ami 
előttünk áll. Az 1980-as éveket minden bizonnyal vízválasztónak fogják tekinteni a lexikográfiában - 
azon évtizednek, amelyben a számítógép radikálisan megváltoztatta a lexikográfia módszereit és 
lehetőségeit. Elmúltak már a fáradságos manuális átírások és papírcetli-szortírozás napjai: a jövő a 
floppyn tárolt, folyamatosan felfrissített, hatalmas lexikai adatbázisoké, amelyek segítségével a 
korábban szükséges idő töredéke alatt lehet létrehozni bármilyen nagyságú és tartalmú szótárat. (...) 
Egy nap majd nem a polcon álló szótárban fogunk megnézni egy szót, hanem otthoni számítógépünktől 
kérjük meg a szükséges információt. Ez a nap nincsen már messze. (Crystal 1998, 147-148)

Bevezetés
Dolgozatomban áttekintem azokat a változásokat, amelyek - mint ahogyan azt David 
Crystal előrelátta - az utóbbi 10-15 év lexikográfiájában bekövetkeztek. Az angol 
lexikográfiai hagyományokból kiindulva ismertetem a modern lexikográfia kialakulá
sának főbb szakaszait és eszközeit. Ezt követően a Collins Cobuild English Dictionary 
példáján röviden vázolom a korpusz-alapú lexikográfia módszerét, majd végül meg
vizsgálom a módszer közvetlen és közvetett hatásait.

1. Az angol lexikográfia hagyományai
Az angol szótárak gyökerei a kétnyelvű, főleg angol-latin szószedetekig nyúlnak 
vissza. A szótárkészítés kiinduló pontjaként - annak ellenére, hogy az köztudottan nem 
eredeti mű volt - Robert Cawdrey 1604-es A Table Alphabeticall című munkáját 
tekintik.

A szótár-tudomány következő 150 évét lassú és egyenetlen fejlődés jellemezte. 
Bizonytalanság jellemezte a szótár készítés metodikáját, de azt is, hogy mi kell képezze 
egy szótár tárgyát. Cawdrey-tól kezdve John Bullokaron és Thomas Biounton át 
Edward Phillipsig és Elisha Cole-ig a XVII. századi szótárak mind „nehéz”, vagyis 
idegen, elsősorban latin eredetű szavakat tartalmaztak, és tekintettel arra, hogy jelentős 
mértékben támaszkodtak az elődök munkájára, nem szolgáltak sok újítással.

Ezzel a hagyománnyal a XVIII. század elején John Kersey hagyott fel. Ő az olvasók 
általánosabb igényét próbálta meg kielégíteni azzal, hogy „mindenféle” szót bevett az 
1702-ben megjelent A New English Dictionary című munkájába. Ezt követően az angol 
lexikográfia fejlődésében az újabb mérföldkövet Nathan Bailey An Universal Etymo
logical Dictionary (1721) szótára jelenti, amely elsőként törekedett arra, hogy megje-
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lenítse az élő nyelvet. Ebben a szótárban figyelemre méltó még a definíciók megfogal
mazásának kifinomultsága.

A korai angol lexikográfia 1755-ben érte el csúcspontját Sámuel Johnson Dictionary 
of the English Language kiadásával. Johnson érdeme nem eredetiségében, sokkal 
inkább szervezői tehetségében rejlik: megteremtette az egynyelvű szótárak napjainkig 
fennmaradt szerkezetét azáltal, hogy szótárában az elődök munkájának legjobb tulaj
donságait összegezte. Ezek közül a leginkább említésre méltók a következők:

1. nagy mennyiségű példamondatot gyűjtött össze saját olvasmányaiból, amelyeket 
cédulákon rögzített;

2. felsorolta és megszámozta a szavak különböző jelentéseit; elsőként a „természe
tes és primitív” jelentéseket, utána a „következtetett” jelentéseket, majd a metaforikus, 
poétikus és hétköznapi jelentéseket, a végére pedig az egyedi jelentések maradtak, 
amelyeket egy-egy „nagy szerző” a szokásostól eltérő módon használt;

3. az így felosztott jelentéseket „elsőrangú íróktól” vett idézetekkel szemléltette.
A szótárnál nyolc évvel korábban kiadott tervben (Plan of a Dictionary of the 

English Language) Samuel Johnson még azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a 
nyelvet „tiszta állapotában” kell stabilizálni. A szótártudományban tehát Johnson volt 
az első, aki megfogalmazta a preszkripció gondolatát, a szótár megjelenésének idejére 
azonban belátta ennek megvalósíthatatlanságát, és átértékelte nézetét.

A XVIII. században a helyes kiejtés került az érdeklődés középpontjába, így számos 
ezzel foglalkozó szótár jelent meg. A kiejtés szótári megjelenítésében Thomas Sheridan 
1780-ban megjelent A General Dictionary of the English Language című munkája 
jelentett előrelépést.

1852-ben a Grimm-fivérek megkezdték nyelvtörténeti szótáruk munkálatait. Tevé
kenységük hatással volt a XIX. századi brit lexikográfiára is, amely ezáltal a történeti 
szótárak korszaka lett.

Az angol szótárak egyre nyilvánvalóbbá váló hiányosságai arra késztették a Filoló
giai Társaságot (Philological Society), hogy felhívást tegyen közzé egy új típusú szótár 
elkészítéséhez. Elképzelésük szerint minden egyes szó külön jelentését időrendi sor
rend szerint csoportosított idézetek illusztrálnák. Ez a kezdeményezés James Murray 
monumentális Oxford English Dictionary című munkájában teljesedett be, melynek 
kötetei 1888 és 1928 között, 40 év alatt jelentek meg.

A XX. században a lexikográfia elfogadott tudományterületté vált és elsősorban a 
nyelvtudomány hatására sokat fejlődött. Világszerte lexikográfiai akadémiai társaságok 
alakultak, mint pl. a Dictionary Society of North-America és a EURALEX (European 
Association for Lexicography), amelyek további fejlődését segítették elő.

2. A modern lexikográfia
A lexikográfiában bekövetkezett legdrámaibb változást a számítógépek megjelenése 
okozta. Először az 1970-es években kerültek a szótárak kapcsolatba a számítógépekkel, 
amikor egyre nagyobb méreteket öltött a számítógépek jelenléte a nyomdai és kiadói 
világban. Ekkor a szótárak előállításában és a betűszedésben már létezett egy kompute- 
rizált szakasz, amelyben a tartalom egésze, de legalábbis legnagyobb része „gépileg 
olvasható” formát öltött.

Három Nagy-Britanniában készült minőségi szótáron keresztül nyomon lehet kö
vetni az egymást követő számítógépes korszakok egyre nagyobb arányú részvállalását
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a szótárkészítésben: az Oxford Advanced Learner's Dictionary - OALD (Hornby 
1974), a Longman Dictionary of Contemporary English - LDOCE (Procter 1978), 
valamint a Collins Cobuild English Language Dictionary - Cobuild (Sinclair és társai 
1987) ennek tipikus példái.

Az OALD volt az 1970-es évek végén az egyik első, a szó szoros értelemében 
„gépileg olvasható” szótár. Minden megtalálható volt benne, amire könyvvé válásához 
szükség volt: betűszedési utasítások, betűtípus-változtatások, különleges szimbólumok 
stb. Ezen kívül azonban a számítógép semmilyen szerepet nem töltött be a szótár 
lexikográfiai szempontból való előkészítésében.

Az OALD után nem sokkal jelent meg az LDOCE. Ez a szótár már nem csupán 
gépileg volt olvasható, hanem magát a szerkesztést is a számítógép segítette. Ugyancsak 
számítógépes programok segítségével oldották meg az egységesség ellenőrzését, vala
mint a kiegészítő információk - pl. tárgykör, regiszter, területi származás stb. - 
feljegyzését is, amelyeket nem nyomtatásra szántak.

Zgusta (1970) szerint a számítógép a szótár készítés négy szakaszában vehet részt: 
az adatgyűjtésnél, a szócikk kiválasztásánál, a szócikk fogalmazásánál, valamint a 
szócikk rendezésénél. A Collins Cobuild projektum volt az első, amely a Zgusta által 
megkülönböztetett négy szakasz mindegyikében felhasználta a számítógépet a szótár
készítés során. Elsőként nagymennyiségű nyelvi adatot gyűjtöttek össze különböző 
forrásokból, amelyet egy adatbázisban tároltak. A számítógép felügyelte a tulajdonkép
peni lexikográfiai munkát (szófaj kijelölése, kiejtés, ragozási magatartás, definíció 
írása). Egyéb eszközök segítették a szócikk-írókat a jelentések elkülönítésében, kollo- 
kációs minták felfedezésében és a példamondatok megtalálásában. Ugyancsak számí
tógépes eszközökkel biztosították a szótár egységességét és hiánytalanságát.

A nyomtatás előkészítésétől kezdve, az egységesség ellenőrzésén át egészen a szinte 
teljes körű adatfeldolgozás és előállítás felügyeletéig a számítógép fokozatosan jelent 
meg a szótárkészítésben. Ha az OALD tekinthető az első (számító)gépileg olvasható 
szótárnak, az LDOCE pedig az első számítógéppel támogatott szótárnak, akkor a 
Cobuild az első számítógép-szerkesztésű szótár.

3. A modern lexikográfia eszközei
A korpusz
A Sámuel Johnson szótárát megelőző 150 évben a szótár-készítés hagyományai, 
módszerei és céljai fokozatosan fejlődtek az angol szótárak alapját azonban szinte már 
a kezdetektől fogva autentikus szövegek képezték. A korabeli lexikográfusok szöveg
gyűjteményeket, ún. korpuszokat állítottak össze szótáraikhoz a jelentések illusztrálá
sára, de megfelelő utalások hiányában az általuk használt korpusz formája nem ismert. 
A XIX. századi filológusok meggyőződése is az volt, hogy bármilyen komoly tudomá
nyos munkát adatgyűjtésnek kell megelőznie. Ez az álláspont érvényesült James 
Murray szótárában.

Manapság korpuszon olyan, a korpusz-lingvisztikában használt, gépileg olvasható, 
elektronikus szöveggyűjteményt értenek, amelyet számítógépes programokkal lehet 
elemezni. Elektronikus korpuszokat az 1960-as években kezdtek el gyűjteni, amikor a 
technológia erre alkalmassá vált. Az elsők közé Francis és Kucera amerikai angol 
Brown korpusza és a valamivel későbbi brit angol Lancaster-Oslo/Bergen (LOB) kor
pusz tartozik.
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A nyolcvanas évek vége felé rohamosan nőtt a korpusz-alapú nyelvészeti tudomá
nyok iránti érdeklődés, amit mi sem bizonyít jobban, mint az Európából, az Amerikai 
Egyesült államokból és Japánból kiinduló korpusz-kezdeményezések. Európában példa 
erre a British National Corpus (BNC), amely a tervek szerint 100 millió szövegszót 
tartalmaz.

A tulajdonképpeni korpusz-alapú lexikográfia azonban a Birmingham University 
és a Collins Publishers között létrejött COBUILD-projektummal kezdődött el. A 
projektum célja egy nagyméretű korpusz felépítése és abból egy lexikai adatbázis 
létrehozása volt, amely alapját képezi egy nyelvtanulóknak szánt szótár összeállításá
nak. A projektum eredményeként 1987-ben kiadott Collins Cobuild English Language 
Dictionary jelzi a modern lexikográfia megalapozását. A szótár készítéséhez használt 
máig folyamatosan bővülő korpusz ma a Bank of English nevet viseli. A 6 millió 
szövegszót tartalmazó korpusz alapján elkezdett lexikográfiai munka a szótár első 
kiadásakor 20 millió szövegszóra bővült, 1999 júniusában pedig már 500 millió 
szövegszó állt a napi lexikográfiai munka rendelkezésére (Sinclair, 1999 személyes 
közlés).

Konkordanciák
A nagyméretű elektronikus korpuszok feldolgozásához szükség van adatelemzést 
segítő számítógépes eszközökre is. Ilyen eszköz a konkordancia-program, amely fel
kutatja a keresett szó (esetleg szókapcsolat) összes előfordulását egy adott korpuszban. 
A keresést követően a legtöbb konkordancia-program statisztikai adatokat tartalmazó 
szó-listákat állít elő, szógyakorisági számításokat végez, továbbá megadja a keresett 
szó szövegkörnyezetes konkordanciáját. Maga a konkordancia nem új találmány, hiszen 
az elektronikus korszak előtt már több száz évvel használták irodalmi művek, vagy akár 
a Biblia tanulmányozására, elemzésére. Újdonságot a számítógépes technika jelentett, 
amely másodpercekre rövidítette a korábbi fáradságos manuális konkordancia-készí
tést. A ma leggyakrabban alkalmazott konkordancia az ún. Keyword-In-Context 
(KW1C), amelynél a keresett szó egy előre meghatározott hosszúságú mezőn belül (pl. 
80 karakter) középen helyezkedik el. Az így kapott konkordanciák különböző szem
pontok szerint tovább rendezhetők, például alfabetikusán a keresett szó jobb- vagy 
baloldalán található szó alapján.

Szoftverek (programok)
Külön kategóriát képeznek azok a számítógépes eszközök, amelyek automatikusan 
látják el az elektronikus szöveget kiegészítő információval. A konkordancia progra
moktól eltérően, amelyek a nyers szöveg megváltoztatása nélkül végeznek el különböző 
műveleteket, ezek a programok különböző kódokkal látják el a korpusz szövegét. Ezt 
a műveletet címkézésnek (tagging) nevezik. A hozzáadott információ típusától függően 
létezik morfológiai, szintaktikai, szemantikai stb. címke, melyeknek nem mindegyike 
hasznosítható a lexikográfiában. A „korpuszológusok” társadalma megosztott ilyen 
szempontból: egy részük azt vallja, hogy a szöveget kiegészítő címkék megléte alap
követelmény a korpusz-elemzéshez, másik részük pedig ezzel szemben azt állítja, hogy 
a korpusz-elemzés tárgya nem lehet más, mint az elsődleges nyelvi adat, amelyet nem 
módosított semmilyen szubjektív beavatkozás címkék hozzáadásával.
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4. A korpusz-alapú lexikográfia módszere: a Collins Cobuild 
English Dictionary
A brit és azon belül a pedagógiai - vagyis nyelvtanulói - szótár műfaja volt az első, 
amelyben a korpusz-módszer meghatározóan jelent meg. A Collins Cobuild English 
Language Dictionary (1987) - amely a Birminghami Egyetem és a Collins Publishers 
együttműködéséből jött létre - volt az első korpusz-technológiát alkalmazó szótár.

A következőkben áttekintem azt a metodológiát, amelyet John Sinclair főszerkesztő 
és munkatársai kidolgoztak és alkalmaztak a Collins Cobuild English Language Dictio
nary összeállításában. Munkájuk úttörő jellegű volt, ezért a projektumban résztvevők 
tudásukat a munka folyamatában - hibákból és sikerekből - sajátították el, hiszen sehol 
máshol korábban nem dolgoztak ezzel a módszerrel.

Korpusz
Elsőként az adatbázis és a szótár alapját képező korpuszt kellett létrehozni. Birming
hamben a korpusz-építésnek hagyományai voltak, hiszen John Sinclair már 1969-ben 
egy 135 000 szóból álló beszélt nyelvi korpuszt állított össze kollokációk tanulmányo
zására.

A COBUILD-projektum korpuszának összeállítása azonban bonyolultabb feladat 
volt, tekintettel arra, hogy egy szótár a nyelvet mint egészet próbálja megjeleníteni. 
Mivel „a nyelvet” nem lehet korpuszba gyűjteni, alternatívaként a nyelvet reprezentáló 
korpuszt kellett építeni. Hogy mi reprezentatív, azt pontosan meg lehet határozni egy 
körülhatárolt halmaz esetében: reprezentatív az, ami részletében az egészet képviseli. 
Amikor azonban egy körül nem határolható halmazt - amilyen a nyelv - akarunk 
reprezentálni, meg kell határozni azokat a paramétereket, amelyek egy adott cél 
szempontjából relevánsak. A COBUILD-projektum célja - egyebek között - egy olyan 
szótár elkészítése volt, amely a nemzetközi felhasználó szükségleteinek felel meg. Az 
elkészítéséhez szükséges korpusz paramétereit ezek szerint a következőkben határoz
ták meg:

• írott és beszélt nyelv;
• általános, nem szaknyelv;
• jelenkori nyelv, 1960 utáni, lehetőleg még frissebb;
• természetes szöveg, nem dráma;
• próza és nem költészet;
• felnőtt nyelv;
• sztenderd angol, regionális változatok nélkül;
• túlnyomóan brit angol, valamennyi amerikai és egyéb változatokkal.
Az arányokat tekintve a korpuszban 75%-25% volt a férfi és a női szerzők aránya; 

az angol nyelvi változatok 70%-a brit, 20%-a amerikai, 5%-a egyéb volt; 75%-ban írott 
és 25%-ban beszélt nyelvet tartalmazott.

Tartalmának meghatározását követően került sor a korpuszt alkotó szövegek digi
talizálására, amely egyrészt begépeléssel, illetve lapolvasó készülék felhasználásával tör
tént. A projektum kivitelezéséhez eredetileg szükségesnek és elégségesnek vélt 6 milliónyi 
szövegszó kevésnek bizonyult, ezért további 1,3 millió szövegszóval bővítették a 
korpuszt. A tulajdonképpeni lexikográfiai munkához elkészítették a 7,3 millió szöveg
szóból álló korpusz teljes konkordanciáját, és szógyakorisági listákat készítettek.
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Számítástechnika
A korpuszon kívül a COBUILD-projektumban a számítástechnika is jelentős szerephez 
jutott: a számítógép nagymennyiségű nyelvi adatot tároló, kereső, osztályozó, szortí
rozó stb. képességét különböző programok segítségével használták ki.

A korpusz összeállításával és az adatbázis növekedésével párhuzamosan számító
gépes programokat írtak a szótári adatok képernyőn vagy nyomtatott formában való 
megjelenítésére.

Ugyancsak számítógépes programok készítették automatikusan a minden egyes 
szóhoz nyomtatott utalójegyzeteket, amelyek nagymértékben segítették a lexikográfu
sok munkáját. A szótári adatbázist a számos rendelkezésre álló program segítségével 
különböző formában lehetett „kikérdezni”, például szintaktikai szerkezet vagy szino
nimák alapján.

A szótárba kerülő információ egy részét - definiálás, grammatikai információ, 
szemantikai mező-címkék - természetesen nem lehetett automatizálni, ezért a manuális 
munkát, valamint az elemzést segítő eszközöket fejlesztettek ki. Ezek között fontos 
szerepe volt a KWIC-konkordanciát készítő programnak, amely más módon kimutat
hatatlan nyelvi minták azonosítását tette lehetővé.

Végül az adatbázist ugyancsak a számítógép segítségével vizsgálták felül, mielőtt 
kivonatozták volna belőle a szótárat.

Szótárkészítés
Zgusta (1970) a szótárkészítés folyamatát három szakaszra bontja: a) adatgyűjtés; b) 
szócikk kiválasztása; c) szócikk alkotása (fogalmazás).

a) A COBUILD-projektumban az adatgyűjtés feladata nem hárult a lexikográfu
sokra. Ők a 7,3 millió szövegszót tartalmazó korpuszból elkészített konkordanciákat 
kapták meg mikrofényképen vagy nyomtatásban.

Ezúttal konkordanciák töltötték be azt a szerepet, amit a korábbi lexikográfiában az 
idézetek, és ezek voltak a COBUlLD-projektum lexikográfusainak fő eszközei. 
Amennyiben a korpuszbeli adat egyértelmű volt, mindig meghatározó volt a szócikkre 
gyakorolt hatása.

A szabványos konkordancia-sorban a keresett (kulcs-) szó középen helyezkedett el 
és 100 karakterből állt. A sorok bal oldalán különböző kódok utaltak a szöveg néhány 
jellemzőjére: írott vagy beszélt nyelvi adatról volt-e szó, a szerző nemzetisége, a kiadás 
helye, és hogy melyik konkrét szövegből származik az idézet. így a lexikográfus ezek 
tudatában végezhette el az elemzést.

A kötőszó és más hasonló elemek esetében, amelyek elemzésére hosszabb kontex
tusra volt szükség, külön, hosszabb konkordancia-sorokat készítő programot írtak. 
Ugyanez a program tette lehetővé a konkordancia-sorok ábécébe rendezését, így 
például a baloldali kollokációk - mint az elöljárók, determinánsok, vagy az egyéb 
lexikai elemek - sokkal könnyebben voltak azonosíthatók.

b) A lexikográfus következő feladata - Zgusta értelmében - a szócikk kiválasztása. 
A Cobuild-nél a szavakat (szócikkeket) kiosztották a lexikográfusoknak a hozzájuk 
tartozó konkordanciákkal együtt. Ezen a ponton a lexikográfus fő feladata az volt, hogy 
ellenőrizze, hogy az adott szó(cikk) minden (ragozott) formájához rendelkezésére 
állnak-e a konkordanciák: főnevek esetében egyes és többes szám, a melléknevek alap-, 
közép- és felső fokú alakjai, az igéknél pedig minden igeidő és igemód.
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c) A lexikográfus következő feladata a szócikk-alkotás (fogalmazás). Az előbbi 
szakaszban végzett ellenőrzés során, a különböző alakok gyakoriságának összehason
lításánál már vázlatos képet lehetett alkotni a kiemelkedő szófajokról, illetve egy 
bizonyos szófaj alkategóriáiról. A kollokációs adatok jelentős segítséget nyújtottak a 
korpusz-adatok elemzésénél.

A konkordanciák áttekintését követően kiválasztották a megfelelő illusztráló példá
kat. Minden egyes szó vagy jelentés első példamondata a jellegzetes használatot 
(szintaktikai magatartás, kollokáció) kellett szemléltesse. Az utána következő példák a 
különböző szintaktikai mintákat (további kollokációkat stb.) rögzítették. A konkordan
ciák közül kiválasztott példákat - kivételes esetektől eltekintve, amikor túl kevés vagy 
egyedi példa volt a korpuszban - nem változatták meg semmiféle módon.

Miután a szócikket illusztráló példákat kiválasztották, ezeket szemantikai alapon 
csoportosították és ott, ahol a szófajbeli különbségek vagy a szintaktika megkövetelte, 
alkategóriákat hoztak létre. A kategóriák rendezésénél az előfordulás gyakorisága volt 
a meghatározó szempont, és a konkrét jelentések az elvont jelentések elé kerültek.

A csoportosítások és ezek rendezése után következett minden kategóriának és 
alkategóriának a definiálása. A Cobuild sajátos defíniálási módszert alkalmazott, amely 
pontosságra és egyértelműségre törekedett. A hagyományos jelentés meghatározásról 
a használat magyarázatára áthelyezett hangsúly teljes egészében új defíniálási stílust 
teremtett meg. A szócikk definíciójának szerkezeti követelményét úgy határozták meg, 
hogy egy genus proximum mellett elegendő differentia specifica legyen ahhoz, hogy a 
szócikket meg lehessen különbözetni a rokon értelmű szavaktól.

Az utolsó simításokat a fölérendelt szó, szinonimák, antonímák hozzárendelése, 
valamint a kategóriák és alkategóriák megszámozása képezte. A folyamat végén 
számítógépes programok végezték el az adatbázis szótárrá alakítását.

5. Hatások
A COBUILD-projektum forradalmian új lexikográfiát teremtett meg, amely a későb
biek során megjelent szótárakra is hatással volt. Jellemzőit a következők szerint 
foglalhatjuk össze:

1. A korpuszból nyert információ alapján a jelentés-rendezésben gyakorisági szem
pont érvényesül.

2. Szintén a korpusz-adatok tették lehetővé, hogy egész szintagmák jelenjenek meg 
szócikként. A több szóból álló konceptuális egységek felfedezése annak köszönhető, 
hogy a konkordanciák láthatóvá tették a rendszerességgel egymáshoz kapcsolódó 
szavakat. Ez nagy segítség a felhasználó számára, akinek nem kell minden alkotóelemet 
külön felkutatnia, mintha azok szabadon, minden megkötöttség nélkül kombinálódhat
nának. Például a have a think lexikális egységként jelenik meg az újabb szótárakban.

3. A nagymennyiségű korpuszadatok sokat segítenek a kétértelműségek feloldásá
ban horizontálisan - szinonimák között - és vertikálisan - a többjelentésű szavak egyes 
jelentései között. A korpusz-előtti időkben az azonos szemantikai területhez tartozó 
szavak meghatározását szinonim definíciókkal oldották meg.

4. A definíciók megfogalmazását a tipikus kontextusra alapozzák. Következéskép
pen megváltozott a definíciók nyelvezete, és a szótárírás metanyelvét felváltotta a 
természetes szöveg vagy nyelvezet. A definícióknál érvényesülő másik szempont, hogy 
azok a lehető legtöbb információt tartalmazzák az adott szó lexikai, szintaktikai és
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kontextuális környezetéről. A definícióknál már nem arra törekszenek, hogy azok 
annyira általánosak legyenek, hogy minél több használatot lefedjenek, hanem sokkal 
inkább a jellegzetes, tipikus használatot fogalmazzák meg. Ennek megvannak a maga 
veszélyforrásai, hiszen az ilyen definíciók túlságosan szűkek lehetnek.

5. A szótárak leglátványosabb átalakulását a korpuszból hozott példák érzékeltetik, 
ami az eredeti, autentikus példák iránti elkötelezettséget tükrözi. A korábbi szótárak 
kitalált példái a szótárkészítés azon elvárásának próbáltak megfelelni, hogy a lehető 
legkevesebb helyen a lehető legtöbb információt közöljék. Ezért a példamondat egy
szerre több funkciót kellett ellásson. Mindkét megközelítésnek vannak előnyei és 
hátrányai, a megoldást azonban nem az jelenti, hogy választani kell a két lehetőség 
között. Manapság a lexikográfusok egyetértenek abban, hogy amikor a korpusz olyan 
példákat kínál, amelyek minden szükséges (fontos) részletet megvilágítanak, nincs 
miért más eszközhöz nyúlni. Más esetekben pedig az autentikus mondatok részleges 
módosításával lehet a példákat kellően informatívvá tenni.

6. Az újabb szótárakban a korpusz-adatok gyakorisági információja nem csupán a 
jelentés rendszerezésénél játszik jelentős szerepet. Fontos információt közöl arról is, 
hogy a szócikként szereplő szó milyen gyakorisággal fordul elő a nyelvben.

7. Korábban még az autentikus nyelvi adatra támaszkodó szótárak is kizárólag írott 
nyelvi adatokat használtak fel a szótár íráshoz. A korpusz-alapú megközelítés tette 
először lehetővé, hogy a nyelvhasználat egyik fontos aspektusa, a beszélt nyelv is 
megjelenjen szótárakban, hiszen a lexikográfiában használt korpuszok mindegyike 
tartalmaz megfelelő mennyiségű és minőségű beszélt nyelvi adatot.

8. Szintén korpuszok segítségével lehet nyelven kívüli jellegzetességeket - mint pl. 
regiszter, regionális változatok vagy nyelvhasználati kontextus - megbízhatóan igazolni.

A korpusz-lexikográfia eszközei és módszerei a nyelvoktatást is befolyásolják, 
egyrészt a szótárak, másrészt pedig a korpusz-módszerre alapozott nyelvoktatás révén. 
Ez a módszer Tim Johns nevéhez kötődik, aki ezt adat-irányítású tanulásnak (data- 
driven learning - DDL) nevezte el. „(...) a nyelvtanuló lényegében kutató, akinek 
munkáját a nyelvi adathoz való hozzáférés kell irányítsa - innen a megközelítés 
leírására megfogalmazott,adat-irányítású tanulás’ kifejezés.” (Johns 1991a: 2)

A DDL lényegét két elem képezi: az egyik az autentikus nyelvi adat, a másik a 
felfedező, induktív módszer. Az autentikus nyelvi adatot korpuszból nyert konkordan
ciák adják. A módszer pedig, amely a konkrét adatból az általánosítás felé halad, nem 
a DDL találmánya, és első látásra nincs is benne semmi újdonság. A valóságban 
azonban ez a korábban és máshol is alkalmazott megközelítés mindig szabály-elrejtésre 
támaszkodik: az oktató (tananyagszerző) az éppen aktuális, általa ismert szabályhoz 
kitalál néhány példát, amelyekben az konkretizálódik. A tanuló ellenkező irányba 
haladva a példákból kikövetkezteti, rekonstruálja a szabályt. Az induktív módszeren 
belül a DDL attól más, hogy a nyelvi adatot tekinti elsődlegesnek. Egy probléma 
felmerülésekor a korpuszból előhívott eredeti konkordancia előre nem sejthető nyelvi 
mintá(ka)t hoz felszínre, amelyekben a tanuló gyakran szótárakból és más referencia
művekből hiányzó magyarázatokat fedez fel és fogalmaz meg.

Elvek és módszerek tekintetében a DDL és a COBUILD-projektum között számos 
kapcsolódási pont van. A projektumban használt KWIC-konkordancia módszerét a 
DDL átvette, azonban az így nyert adatokat nem dolgozta fel, hanem közvetlenül a 
nyelvtanuló elé tárta. A COBUILD-nél a szerkesztők által betöltött közvetítőszerep a
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nyelvi adat és a felhasználó között tehát kimarad, hiszen a DDL - abból a meggyőző
désből kiindulva, hogy a hatásos nyelvtanulás sikeres nyelvészeti kutatás eredménye - 
közvetlenül exponálja a nyelvtanulót az autentikus nyelvi adatnak. Ebben a kutatásban 
a konkordanciának az a szerepe, hogy stimulálja az induktív tanulási stratégiáknak - 
különösen a hasonlóságok és eltérések észlelésének, valamint a hipotézis megfogalma
zásnak és ellenőrzésének - a kifejlődését.

A DDL és a COBUILD között azonban hatalmas aránybeli különbségek vannak: „a 
DDL egyszerű kisipari vállalkozás a COBUILD-projektumba fektetett hatalmas erő
forrásokhoz képest” (Johns 1991b: 30). A COBUILD-projektum kezdetén elérhető, de 
nagy teljesítménynek számított a 6 millió szövegszóból álló korpusz. Ez akkora 
mennyiség volt, amelynek a tárolása és számítógépes feldolgozása a COBUILD-csapat 
akkori meglátása szerint megoldható volt. Mára a DDL-ben használt, nem túl bonyolult 
programok másodperceken belül megbirkóznak ekkora mennyiségű adattal, időközben 
pedig a COBUILD korpuszaként ismert Bank of English 500 millió szövegszóra bővült.

A kialakult gyakorlat szerint leggyakrabban a következő területeken alkalmaznak 
konkordanciákat a nyelvoktatásban:

• szemantizálás (ismeretlen szó szövegkörnyezet alapján való értelmezése);
• szóképzés (pl. *ic / *ical végződésű szavak hasonlósága és különbözősége);
• kollokációk (tapasztalataink szerint a nyelvtanulókat meghökkentik például azok 

a kollokációk, amelyek - elvárásaiktól eltérően - a handsome melléknévvel 
fordulnak elő);

• szinonimák (pl. almost - nearly; exactly - precisely kontextusainak vizsgálata);
• poliszémia (jelentések identifikálása és csoportosítása, pl. sole, put up);
• szemantikai mezők (pl. a grin-giggle-chuckle tipikus szövegkörnyezete).

Néhány példa illusztrálásul
I. Az alábbi konkordancia-sorokban'.

a) a book hány különböző szófajként jelenik meg?
b) a book főnév hány különböző jelentését tudja elkülöníteni?

1 shareholders’ funds after a £27m book
2 ers. Ms Kennedy, who is writing a book
3 nearly £700m for a company with a book
4 Dalgety will retain assets with a book
5 d a way with words. He even had a book
6 er immortalised in the title of a book
7 USSR for Publishing, Printing andBook
8 thousands of copies of the banned book
9 the Prince of Wales’s bestselling book

10 to face outwards. <p> 'No one can book
11 ening </hl> <st> <p> HER contacts book
12 er aside, Branch out with Cookery Book
13 made, but Distant Relative could book
14 850-£950m _ 2.5 times its current book
15 whose shrewd reading of the form book
16 PHIL SHAW </bl> <st> <p> THE FORM book
17 home their cases. And if the form book
18 be for a Readers Digest gardening book

gain on the deal. At 108p and nea 
on women in the criminal justice 
value of £200m_ we’ve acknowledg 
value of £llm under the sale term 
of 'poetry" published during his 
of photographs. <p> They must als 
distribution. <sect> Home News Pa 
Spycatcher was awarded £1, 725 leg 
AVision of Britain. <p> But a na 
a spot for two consecutive issues 
was known to be extensive, but wh 
2, published in aid of Save the C 
his transatlantic ticket by winni 
value. Yesterday’s fall in bank s 
has been greatly instrumental in 
proved a poor guide yesterday whe 
is to be believed, Nashwan is cle 
which can be paid for by Barclayc
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19 d of its chain for less than half book
20 ndependent’s health page, for her book
21 head. At least one has closed his book
22 it is illustrated in an important book
23 ning Standard group is to put its book
24 ard, the prop ran a light-hearted book
25 inly suit the Jaguar management ’ s book
26 est league is celebrated in a new book
27 oman tore up her poll tax payment book
28 R Dowling" in the medical record book
29 second prize; not Jim Rosenthal ’ s Book
30 coming the next chapter in the SA book
31 s company would show only a small book
32 issue campaigning beyond the textbook
33 ed details of the contents of the book
34 ve to be able to show friends the book
35 op publication of extracts of the book
36 He linked public readings of the book
37 ul Rupert Murdoch, is back in the book
38 ndemned by all of society and the book
39 LISTER &and; ANDREW WARD from the book
40 s the game represents a chance to book
41 in all their remaining matches to book
42 an, far from the turmoil over the book
43 <p> Taking a leaf from the IMF's book,
44 in the 1960s which led to a major book,
45 is on the naive side. <p> But the book,
46 itten undertaking not to sell the book,
47 nted wares. <p> At one end of the book-
48 ol) limited his use of the cheque book
49 s, Durie needed to upset the form book
50 he flies in the face of the form book
51 ent for Sid to reach for his pass book
52 the good old post office savings book
53 eaders Digest on the sales of the book

value underlined the plight of th 
Who Cares; Looking After People a 
because he risks losing so much c 
on the craftsman _ Thomas Tompion 
publishing interests into Chapman 
on the likely punishment and gree 
and has less potential for politi 
that is an essential purchase for 
at the conference rostrum yesterd 
that accompanied Laurence Todd’s 
of Banal Alliteration, but two ti 
_ not the SARB ’ s _ would have bee 
loss after expenses, taking accou 
by forcing the Government to take 
in April 1986 and The Sunday Time 
with their own clock illustrated 
in several national newspapers.
in New York with the rape of a yo 
business with a venture that link 
banned. <p> But Sheikh Deedat, wh 
Barnsley _ A Study in Football 19 
his ticket for Sunday’s Nehru Tro 
their passage to Italy. <sect> Sp 
' s publication, he had been able t 
the volume of new roubles would
Land-Use in the United States, 
published next Thursday by Centu 
but Peter Marsh, 45, who owns Bi 

■strewn, red baize-covered table w 
<p> Only those with short memori 
For half an hour or so she had B 
'I think a lot more about it tha 
<p> For cash-rich institutions t 
But, while it attracts 14 per ce 
'We have received some complaint

II. Fogalmazza a chloroplasts szó meghatározását a konkordancia-sorokból kiolvasható 
információ segítségével.

1 hondria and chloroplasts carry their own DNA, which is circular and unlike nuclea
2 hondria and chloroplasts, also contain certain genes. Phenotypes determined by th
3 hondria and chloroplasts, such as cytochromes, are coded by genes of nuclear DNA.
4 rophyll and chloroplasts, and reproduce by both asexual and sexual means. Most fun
5 n bacteria, chloroplasts in plants, and mitochondria in both plants and animals. S
6 oroplast Chloroplasts, in which the entire process of photosynthesis occurs, ar
7 t extracted chloroplasts still could release oxygen from water in the presence of
8 d to light. Chloroplasts generally are 4 to 6 microns in length, 1 to 2 microns in
9 ort system. Chloroplasts also produce protein molecules by means of their own DNA

10 ized in the chloroplasts. Sucrose, a sugar, is the main form of translocated carbo
11 tion in the chloroplasts; such plants virtually show no photorespiration. They are
12 ly in those chloroplasts which were exposed to light. Chloroplasts generally are 4
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HL Mely szavak hiányoznak az alábbi sorokból? A lehetséges válaszok jelentésben 
nagyon közel állnak egymáshoz, ezért a kiválasztásnál ellenó'rizze, hogy tökéletesen 
illeszkedjenek mindhárom mondatrészletbe.

some critical sensitivities, for example, to 
Is infected with rabies virus show dramatic 
withdrawn by the manufacturers, pending

in exchange rates or interest rates. On the criticism of the M 
in their behaviour”. Ariadne announced that the pictures on t 
in the prescribing information issued to doctors. A severe all

of 20th century wonder drugs, 19th century 
he way we live - originally through general 
inical studies in America and Europe, show

in sanitation did more for the health of the nation. Let’s get 
b in diet and hygiene, more recently through changes in educ 
in mood, performance and stamina produced by ginseng. T

this respect, scientists are aided by recent 
research, using spinoffs from the constant 
se and US engineers have made important

in X-ray techniques which provide a new view of the struetur 
in higy energy physics? That’s one of many questions being 
in understanding how buildings behave in earthquakes. The

e particular segment. This leads to random 
cause havoc to sugar beet, for instance.
e newly-discovered flashes could be weak

in the numbers of alternative variants making up gene famil 
in market prices of some produce also make it difficult to as 
in this object. But Manchester’s team has remeasured the p

New 
t day of the show, in Ghent, to look at new 
levels of risk is most obvious for accidents,

in resits will solve only one of the problems that face the de 
in materials science, biotechnology, microelectronics and en 
in medical thinking throughout the last two centuries have in

Szavak: advances, changes, developments, fluctuations, improvements.

Egy konkordancia-program a megfelelő korpusszal olyan eszköz a nyelvtanuló vagy a 
nyelvtanár számára, amely minimum egyenrangú a tanulói szótárakkal, nyelvtanköny
vekkel vagy más forrásmunkákkal. Ez nem azt jelenti, hogy ezek felett áll, csupán azt, 
hogy többlet- vagy kiegészítő információt adhat egy szóról (stb.) azáltal, hogy azt 
konkrét használatában szemlélteti.

A szótárak vagy nyelvtankönyvek általában világosan megfogalmazott magyaráza
tokat tartalmaznak, ennek ellenére nincsen garancia arra, hogy azok kellően érthetőek. 
Ezt a konkordanciák sem biztosítják, azonban a konkordanciák tanulmányozása moti- 
válóan hat a nyelvtanulókra abban, hogy felállítsák saját hipotézisüket, majd ellenőriz
zék azt. Ez a tapasztalat pedig a nyelvi tudatosságot fejleszti, amely helyes nyelvhasz
nálatot eredményez.

Az alábbi konkordancia tanulmányozásából nyilvánvalóvá válik, hogy a set in nem 
egyszerűen a start vagy a begin szinonimája.

1 d. Clearly some deterioration has set
2 gated disaster only seems to have set
3 d passive until error and madness set
4 ally) and a deterioration in mood set
5 rograde development which has now set
6 complications are only likely to set
7 he foot-rot which was starting to set
8 <p> The loss of confidence which set
9 table decline in confidence which set 

in." <p> He said that Sky 'is our 
in from 1942 onwards. <p> For all 
in near the end; then she sang wit 
in owing to the threatening extens 
in" . <p> Opponents of the regime t 
in if the infection has been prese 
in. Another problem was the oedema 
in after Stalingrad was not least 
in during the following weeks, as
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Ha megnézzük az alanyokat, felfedezzük, hogy azok kizárólag negatív jelentésűek, 
így szokásos kollokációi miatt a set in jelentése nem semleges: rossz dolgok set in. Ezt 
a jelenséget - amikor tehát egy szó tulajdonképpeni jelentését környezete határozza 
meg - nevezi Louw (1993) Sinclair egy korábbi (1988) szóbeli közlése után szemanti
kus prozódiának.

A szemantikus prozódia tanulmányozását a korpusz-lexikográfiából átvett eszkö
zök és metodológia tették lehetővé, és ennek felfedezése adhat választ a nyelvtanulók 
által gyakran feltett kérdésre is, hogy ti. miért nem lehet egy szót, szerkezetet stb. egy 
másik szintaktikailag és szemantikailag helyesnek látszó változattal helyettesíteni.

6. Összegzés
Az utóbbi 20 év lexikográfiájában bekövetkezett legjelentősebb változást a korpusz
adatok felhasználása jelentette a szótár-készítés folyamatában. A korpusz-lexikográfia 
elsősorban a pedagógiai vagy tanulói szótárak szerkesztésében jelent meg önálló 
műfajként. Hatása mélyreható volt, bár teljes egészében nem zajlott még le. A korpusz
összeállításban felmerülő új szempontok, valamint új korpusz-elemző, korpusz-feldol
gozó eszközök (programok) javítani fogják a szótárak minőségét.

A lexikográfia egyike azon tudományágaknak, amelyek profitálnak a számítógépes 
nyelvi adatelemzésből, valamint a rendelkezésre álló nagymennyiségű nyelvi adatok
ból. A korpusz-alapú lexikográfiában lényeges fontossága van a korpusz méretének. 
Jeremy Clear (1996) mutatott rá, hogy ahhoz, hogy egy fejlett természetes nyelv 
funkcionális összetettségét megvilágítsuk, hatalmas mennyiségű korpusz-anyagra van 
szükség.

A korpusz-alapú lexikográfia fő eszköze ma is a KWIC-konkordancia. A konkor
dancia-programok azonban sokat fejlődtek, és az alapkövetelményekbe már beletarto
zik a többszavas keresést, a szófaj-meghatározás szerinti keresést, a lemma szerinti 
keresést stb. lehetővé tevő kiegészítő eszközök. Ezekre az elemzést segítő eszközökre 
szükség is van a mai korpuszok méretére való tekintettel. A nagyméretű (és jó) 
korpuszok csupán az előfeltételét biztosítják annak, hogy a jövőben készülő szótárak 
jobbak legyenek.
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