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Az orosz nyelvű Word 
szövegszerkesztő program 

mint ajánlott tananyag

Az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatában az idegen nyelven kommunikálni 
képes szakemberek munkája stratégiai fontosságú. A nemzetközi gazdasági befektetési 
trendek azt igazolják, hogy rövidesen a jelenleginél nagyobb szükség lesz orosz nyelvi 
ismeretre a kereskedelemben, a szolgáltatásokban és az ügyintézésben. Ám ma még 
kevesen vannak az üzleti szabályokat jól ismerő, s nyugati és szláv nyelveken egyaránt 
tárgyalóképes magyar munkavállalók. Az idegen nyelvi ügyintéző a meggyőző tárgya
lásvezetésen túl az irodai dokumentumokra és az adott ország ügyviteli normáira, az 
idegen nyelvi irodai, titkársági ügyintézés professzionális korrektségére összpontosít. 
A mai orosz nyelvismeret iránti igény nem elsősorban a filológiai ismereteket, az 
irodalmi jártasságot követeli meg, hanem a fentebb jelzett területeken hasznosítható 
szókincset.

Az orosz nyelvi szövegszerkesztő program mint kiegészítő tananyag arra készít fel, 
hogy az orosz érdekeltségű gazdálkodási intézményekben elhelyezkedő bölcsészek ne 
jöjjenek zavarba, ha a mindennapi munkában ma már nélkülözhetetlen - akár orosz 
menüsorral ellátott - számítógép elé ülnek. Az orosz levelezés ilyen irányú tananyag
bővítésének célja, hogy a nyelvet tanuló tudjon elkészíteni a dokumentáció formai 
követelményeinek megfelelően általános jellegű üzleti szöveget orosz szövegszerkesz
tő programmal is. így újabb területen lehet eredményes tárgyalópartnere az oroszul 
beszélő üzletfeleknek.

Az orosz számítógépes nyelvoktatás egyik jeles szakértője, E. G. Azimov hangsú
lyozza: „A komputertechnológia sajátos felhasználói aspektusát képezik az orosz 
nyelvű számítógépes hálózatok és adatbázisok, amelyek az orosz mint idegen nyelv 
tanulásának és tanításának új lehetőségeit nyitják meg. Ez mindenekelőtt az internetet 
jelenti. Ennek a rendszernek az idegennyelv-oktatásban való alkalmazása még csak 
most kezdődik” (Azimov 1999,74). Ezek az orosz viszonyokat értékelő megjegyzések 
korántsem érvényesek a magyországi orosz nyelvoktatásra, ahol ezeknek a lehetősé
geknek az elérhetősége számos, a nyelvtanár szándékától független akadályba ütközik. 
De ha már a napi nyelvoktatásnak nem lehetnek részei széles körben az orosz nyelvű 
linkek, legalább olyan alapvető felhasználói lexikával meg kell ismerkedni a nyelvet 
magasabb szinten tanulónak, mint pl. az elektromos levélcím olvasása.

Hogyan kell kiolvasni (vagy lediktálni) egy E-mail címet. A televízió bemondóitól 
is hallott módon magyarul a saját címet példának véve ez így hangzik: „jonase, kukac, 
Zeusz, pont, enyef, pont, hu” [jonase@zeus.nyf.hu]. A kiemelt számítógépes olvasati 
zsargon a németben a Klammeraffe (zárójeles majom) nevet kapta, nyilván a kacska-
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ringós vonal nyelvi antropomorfizálása miatt. Az orosz viszont a magyarhoz hasonlóan 
ugyanebben a vonalban „kukac"-ot vél felfedezni (червяк) vagy megint más szeman
tizálással az írott képből kiindulva, az A betű orosz nevével (az) alkot szójátékot, 
amelynek végeredménye szintén nyelvi antropomorfizmus, „kiskutya" lesz: собачка 

(аз - азка - ачка - собачка).
Még az internetnél és az E-mail-nél is kézenfekvőbb felhasználása a számítógépnek 

a szövegszerkesztő program, amely Kelet-Európábán, így a magyarhoz hasonlóan az 
orosz felhasználók tömegei számára a Word for Windows 95 programok 6.0 vagy 7.0 
verziójában ismeretes. A magyar középiskolások az ehhez tartozó lexikát az utóbbi tíz 
évben tökéletesen elsajátították iskolai tananyag keretében. Idegen nyelven viszont nem 
biztos, hogy el tudja mondani, hogyan dolgozik a szövegszerkesztővel, amikor megír 
például egy levelet, s azt kinyomtatja, de el is akarja menteni.

Korábbi dolgozatainkban már összegyűjtöttük a számítógépes zsargon magyar
orosz megfeleléseit a legfontosabb felhasználói kifejezések köréből. Most arra vállal
kozunk, hogy a Word indításától, a dokumentum megnyitásán, létrehozásán, mentésén 
keresztül milyen lexikai elemekkel, nominális és verbális frazeologizmusokkal írható 
le - társalgási órán, nyelvvizsga szituációban vagy valóságos felhasználói helyzetben - 
egy legegyszerűbb szövegszerkesztő cselekvéssor. Ennek a lexikának fontosságát nem 
elsősorban a szaknyelvi pontosság, mint inkább a felhasználói nyelv interferencia-le
hetőségei emelik ki. A számítógépes lexikát három részre osztva megkülönböztetem a 
kötöttségében legszűkebb professzionális szaknyelvet (7) a szélesebb körű felhasználó 
nyelvtől (II), s a legtermékenyebb, az ifjúság gazdag fantáziából táplálkozó számítógé
pes zsargontól (III):

A szóbanforgó lexikát felhasználói szövegkörnyezetben mutatom be. A szövegszer
kesztő munkaablaka, a megnyitás és a mentés párbeszédablakai oroszul és magyarul 
egymás mellé állítva segítenek kiemelni azokat a szószerkezeteket, amelyek a tananyag 
középpontjában álló nominális, verbális frazeologizmusokat előhozzák. A menüsor 
elemeinek megnevezése, a parancsgombok feliratai különösen akkor fontosak, amikor 
a magyarból való tükörfordítás egyébként kézenfekvőén egyszerű lenne.

Oroszul így indítjuk a szövegszerkesztőt:
Чтобы начать обучение, надо запустить Word. Если вы работаете с Win

dows 95, воспользуйтесь меню, которое появляется при нажатии на кнопку 
Пуск (Start), но возможно, вы найдете значок Word 7 на рабочем столе. Если 
нет, то необходимо найти значок Word 6 в Диспетчере Программ (Program 
Manager) и дважды щелкнуть на нем мышью.

Ezt követően megjelenik a szövegszerkesztő munkaablaka.
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Az ablak elemei

Az orosz nyelvű Word szövegszerkesztő program mint ajánlott tananyag

OROSZ MAGYAR
Документ Dokumentum
Файл fájl
Правка Szerkesztés
Вид Nézet
Вставка Beszúrás
Формат Formátum
Сервис Eszközök
T аблица Táblázat
Окно Ablak
? (Вызов подсказки) Súgó
Обычный (стиль) Normál (stílus)
Times New Roman (тип буквы) Times New Roman (betűtípus)

A menüsor alatt található eszközpanelek a parancsok gyorsabb teljesíthetőségét szol
gálják. A szöveg beírása a billentyűzettel történik, majd megformázzuk a szöveget, a 
felesleges elemeket a „Delet” gombbal kijelölés után töröljük.

В центре окна расположено изображение листа бумаги, на котором будет 
находиться текст. Всю работу по созданию документов условно можно 
разделить на несколько этапов. Сначала в водится и редактируется текст с 
использованием клавиатуры компьютера. В результате получается заготовка 
документа, которая содержит все слова и предложения. После этого текст 
формируется. Перед выбором команд надо выделить нужный участок текста. 
Философия редактора: "Выдели фрагмент текста и затем выполни команду".

Ввод текста в редактор выполняется очень просто. Вы набираете текст на 
клавиатуре компьютера, и он появляется в окне документа. Вы нажимаете 
клавишу, и соответствующая ей буква появляется в месте, отмеченном 
текстовым курсором. Курсор - это мигающая вертикальная черта, отмечающая 
место ввода очередного символа. Для удаления символа, расположенного за 
курсором, следует нажать клавишу "Delete".

A mentéshez vagy újabb megnyitáshoz dialógusablakok szolgálnak.

A dialógusablakok elemei

OROSZ MAGYAR
Сохранить Mentés
Отмена Mégse
Параметры... Beállítások...
Сохранить версию... Változat...
Открыть Megnyitás
Отбор... Irányított
Найти Keresés
Сброс Újabb keresés
Папка Hely
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Tekintsük át a legfontosabb nominális és verbális frazeologizmusokat a fenti szöveg
korpusz alapján.

Nominális szerkezetek

OROSZ MAGYAR
нажатие на кнопку a nyomógomb megnyomása
запуск программы a program indítása
заголовок окна az (alkalmazás)ablak fejléce
имя редактируемого файла a szerkesztendő fájl neve
названия программы a program neve
полоса меню menüsor
кнопки на панелях panel
панели инструментов eszközpanel
выполнение команд parancs teljesítése
выбор из меню választás a (legördülő) menüből
создание документов a dokumentum létrehozása
клавиатура компьютера billentyűzet
заготовка документа dokumentumkészítés
выбор команд parancskiválasztás
участок текста szövegrész
фрагмент текста szövegdarab
удаления символа a szimbólum törlése
ввод текста в редактор szövegbevitel
текстовой курсор szövegkurzor
мигающая вертикальная черта villogó függőleges vonal
очередной символ következő szimbólum

Verbális szerkezetek

OROSZ MAGYAR
надо запустить Word el kell indítani a Word-öt
появится окно редактора az alkalmazásablak megjelenik
воспользуйтесь меню válasszon a menüből
заголовок окна отражает a címke, a fejléc tartalmazza...
редактировать файл fájlt szerkeszt
выполнить команду parancsot teljesít
выбирать из меню választ a menüsorból
создавать документ létrehoz egy dokumentumot
вводится текст beviszik a szöveget
редактируется текст szerkesztik a szöveget
использовать клавиатуру használja a billentyűt
заготовить документ elkészíti a dokumentumot
содержать все слова minden szót tartalmaz
выделить нужный участок текста kijelöli a megfelelő szövegrészt
выделить фрагмент текста kijelöl egy a szövegdarabot
выполнить команду teljesíti a parancsot
вводить текст в редактор beviszi a szöveget
набирать текст beírja a szöveget
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OROSZ MAGYAR
появляется текст в окне документа megjelenik a szöveg az ablakban
найти значок megtalálja az ikont
нажать на кнопку rákattint a gombra (az ikonra)
нажимать клавишу megnyomja a billentyűzetet
щелкнуть на нем мышью rákattint egérrel
буква появляется вместе megjelenik a betű a(z adott) helyen
место отмечается текстовым курсором a helyet a (szöveg)kurzor jelöli
отмечать место ввода jelöli a bevitel helyét
символ располагается за курсором a szimbólum a kurzor után található
удалить символ törli a szimbólumot
следует нажать клавишу meg kell nyomni a billentyűt

Az orosz számítógépes felhasználói nyelvre - épp élő, formálódó volta miatt - a gazdag 
szinonimaképzés jellemző. Erre itt most csak egyetlen példát mutatunk be a magyar 
„IKON” terminus orosz szinonimabokrával:

иконка, команда, пиктограмма, значок, кнопка, символ, картинка.

A Word orosz szövegszerkesztő lexikája joggal igényelt tananyag nemcsak a 
felsőfokú nyelvtudással rendelkezők körében, hanem már a középfokú nyelvvizsgák 
mindennapi témaköreinek kidolgozásához is. Ezen lexika szemantikájának közelebbi 
elemzése egy következő elemzés feladata lehet.
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