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A szótár emellett feladatokat is tartalmaz 
- ezekkel a tanulók egyszerű egértechnikák
kal, de igen érdekes módon szerezhetnek új 
ismerteket főnevek, igék, melléknevek, ha
tározószók, idiómák és kifejezések haszná
latáról. Jó megoldás, hogy a program futta
tásának elején meg kell adni a felhasználó 
nevét, s így azt többen is használhatják, pél
dául egy iskola komputeres laboratóriumá
ban, s az alkalmazás mindegyik diáknak 
megőrzi a feladatokban elért pontjait.

A feladatoktól némileg különböznek a 
játékok - itt a tanulók három közül választ
hatnak: keresztrejtvény, idióma-fejtörő és 
idióma-kereső. Az első kivételével ezekben 
egyszerre maximum három diák versenghet 
egymással azzal a céllal, hogy a lehető leg
kevesebb betű lekérdezésével találják ki a 
kifejezéseket, hasonlóan a Szerencsekerék 
jellegű játékokhoz.

A CD-ROM legjelentősebb része maga 
az A-Z szótár. A tíz legfontosabb szolgálta
tás a következő:
• szavak meghatározása,
• szófaj és regiszter szerinti keresés (ez se

gíthet egyes szófajok körében végzett ku
tatásban is),

• kiejtés meghallgatása,
• példamondatok megtekintése,
• kifejezések keresése,
• a meghatározásban szereplő szavak meg

határozása,
• a szavak kiejtésének meghallgatása, gya

korlása, saját kiejtés rögzítése és visszaját
szása,

• szócikkek jegyzetekkel való ellátása és 
mentése,

• számos modul nyomtatása (nem nyomtat
hatók ugyanakkor a képek, térképek és a 
háromdimenziós keresőképek),

• más programokkal való integrálás (internet 
böngészőkkel, email programokkal és szö
vegszerkesztővel).

Az OALD kezelése egyszerű - ha mégis 
segítségre van szükségünk, minden fontosat 
megtalálunk a súgóban, amely valamennyi 
esetre ad fogódzót. Ami a sebességet és a 
megbízhatóságot illeti, optimális működés

hez 64 MB memóriára van szükség - ha 
ennél kevesebbel kell beérnünk, nem ritkák 
a lefagyások, különösen, ha éppen a videó
anyagok töltődnek be, vagy ha a háttérben 
más programot is futtatunk. Mivel a CD
ROM használata akkor igazán hatékony, ha 
mellette szövegszerkesztőben is dolgozha
tunk, jó, ha legalább 64 MB memóriával 
rendelkező gépre telepítjük az OALD-ot, így 
elkerülhetjük, hogy adataink esetleg el
vesszenek.

Az OALD CD-ROM-os változatát mind
azonáltal bátran ajánlhatom minden angollal 
foglalkozónak: bár a többi multimédiás szó
tárnál borsosabb az ára, minden fillért meg
ér. Teljesen egyetértek a dobozán látható 
szlogennel: én sem lehetek meg a szavaknak 
e tárháza nélkül. A hagyományos nyomtatott 
szótáranyag pontosságát multimédiás kiegé
szítőkkel és gyors keresési lehetőségekkel 
egyesítő kiadvány bizonyára tovább növeli 
az Oxford szótárakat használók népes tá
borát.

Jaroslaw Krajka

LIZ 3.0 - Letteratura Italiana 
Zanichelli
CD-ROM dei testi della 
letteratura italiana a cura di 
Pasquale Stoppelli ed 
Eugenio Picchi

Az először 1993-ban megjelent LIZ-nek 
nemsokára a harmadik - tovább tökéletesí
tett - változata is az üzletekben lesz. Az új 
kiadás egyik kellemes meglepetése az ára: 
míg az 1997-es kiadás 280 000 lírába került, 
az új CD-ROM ára már „csak” 198 000 líra. 
A mintegy 25 000 forintnak megfelelő 
összeg természetesen nem kevés, de ha a 
CD-ROM-on olvasható, kinyomtatható és 
fájlokba konvertálható információk mennyi
ségére, valamint a szöveghez csatolt kereső
program által nyújtott lehetőségekre gondo-
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lünk, akkor nem kérdés, hogy megéri-e a 
beruházást. Nagyobb iskolák, intézmények 
költségvetésébe talán betervezhető a fenti 
kiadás, s nagyon jó lenne, ha a hallgatók 
minden olasz tanszéken legalább egy ilyen 
CD-ROM-hoz hozzáférhetnének.

A LIZ mintegy 182 olasz szerző össze
sen 780 művének teljes szövegét tartalmaz
za. Időrendben tekintve Assisi Szent Ferenc- 
től egészen a XX. század elejének olyan 
nagy hatású szerzőiig, mint D’Annunzio, 
illetve Pirandello terjed a választék. A leg
fontosabb írók és költők (Dante, Petrarca, 
Boccaccio stb.) valamennyi olaszul megje
lent művét tartalmazza a CD-ROM, a felvett 
„kisebb” írók korpusza ugyanakkor nem tel
jes, tőlük csak a legismertebb írások szere
pelnek. A fentiek mellett olyan, nem elsősor
ban irodalmi értékük miatt becsben tartott 
művek is megtalálhatók a lemezen, mint 
Guicciardini Storia d'Italia vagy Vasari Vite 
című műve, sőt egyes fontos újságok - a 
Caffè és a Conciliatore című folyóiratok - 
valamennyi évfolyamának anyagán kívül 
olyan kuriózumok sem maradtak ki, mint pl. 
Verdi szövegkönyvei vagy Carlo Collodi Pi
nocchio-]^.

A pisai Consiglio Nazionale delle Ri
cerche nyelvészeti intézetében kifejlesztett 
Windows alapú DBT keresőprogram segít
ségével bármely szó vagy szókapcsolat elő
fordulására rákereshetünk egy vagy több ki
választott szövegben. A program konkor
danciák, együttesen előforduló szavak stb. 
összetett kombinációinak keresését is lehe
tővé teszi, s a megadott szempontok szerint 
listákat és statisztikát is készít. Valamennyi 
adat és lista mellett az eredeti szövegek és a 
kiválasztott szövegrészletek is elmenthetőek 
további feldolgozás céljára a programon be
lül, de akár szövegszerkesztőbe is konvertál- 
hatóak. A keresés folyamán végig lehetőség 
van egy-egy szövegrész, illetve lista ki
nyomtatására is.

A CD-ROM futtatásához szükséges 
hardver követelményeknek egy jobb otthoni 
(minimálisan még 0,5 Mb szabad kapacitás
sal rendelkező) személyi számítógép is

könnyen eleget tud tenni. Windows 3.1 vagy 
bármely későbbi változat alkalmas a prog
ram elindítására, a keresés gyorsasága ter
mészetesen a számítógép kapacitásának 
függvénye.

Az egyszerűen kezelhető program két 
alapvető részből épül fel. Az installálás után 
a Sala di Lettura (olvasóterem) és a LIZ 3 
ikon tűnik fel a képernyőn. Az előbbi első
sorban a szövegek olvasására és gyors, fo
lyamatos futtatására szolgál. Az utóbbi a 
(párhuzamosan kijelölt) szövegeken belüli 
keresések elvégzését teszi lehetővé.

A Sala di Lettura-ba történő belépéshez 
az ingresso (bejárat) gombra kell kattinta
nunk. A valóságos olvasóteremben rendel
kezésre álló katalógusoknak megfelelően 
ekkor megjelenik a választható szövegek lis
tája. A képernyő jobb oldalán ugyanekkor a 
következő továbblépési lehetőségek közül 
választhatunk:

Az apri (megnyitás) értelemszerűen kö
zelít a kívánt szövegrész megnyitásához. 
Nagyobb szövegegységek esetén azonban 
további pontosabb meghatározásokat kell 
adnunk, majd a program felkínálja a leggi 
(olvasás) menüpontot. Erre rákattintva - ha 
nem választottunk ki más részt - a rendszer 
automatikusan a megnevezett szövegegység 
elejét hívja be. Itt aztán még további lehető
ségeink vannak: a scorri (futtatás) elindítja 
a szöveget, de a folyamatot bármikor meg
állíthatjuk, illetve folytathatjuk, nyilak se
gítségével szövegegységek - fejezetek - 
szerint ugorhatunk előre, illetve hátra. Az 
esci (kilépés), indietro (vissza) és menu 
stampa (nyomtatás) ikonok is folyamatosan 
jelen vannak, és ezek a funkciók bármikor 
aktiválhatóak.

A menu stampa (nyomtatás) a nyomtatni 
kívánt szövegrész kiválasztásához, illetve a 
kiválasztás törléséhez kétszer kell a megfe
lelő névre, illetve címre (fejezetszámra stb.- 
re) kattintani. A nyomtatandó szöveg grafi
kai stílusát is megválaszthatjuk: 5-féle betű
típus pl. klasszikus, modem stb. áll rendel
kezésre.

A cerca (keresés) menüpont aktiválásá-
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vai szótöredékek szerint is megtalálhatjuk a 
szerzői, illetve kiválaszthatjuk a keresett 
művet. Számolnunk kell azonban azzal, 
hogy a programnak ez a része egyszerre csak 
egy „találatot” jelez. A novellino kifejezést 
begépelve pl. először az ismeretlen szerző 
műveként számon tartott Novellino jelenik 
meg, s még utalást sem találunk arra, hogy 
egy másik „novellino” is létezik. Ha azon
ban megismételjük, illetve folytatjuk a kere
sést, akkor másodszorra már Masuccio 
Salernitano Novellino-]^ jelenik meg. A 
program felhasználójának tehát vala
mennyire azért ismernie kell a témát, amiben 
keresgél.

A CD-ROM másik részének, a szöveg
bázist kiegészítő tulajdonképpeni szöveg- 
elemző-programnak - LIZ 3 - az indításá
hoz vissza kell mennünk a windows keret
program elejére. Itt legelőször a szöveg(ek) 
kiválasztásának ablaka jelenik meg, ahol 
autore (szerző), genere (műfaj, vagyis re
gény, tragédia, melodráma forma (szö
vegfajta, mint napló, dráma, terzine stb.), 
secolo (a művek keletkezésének évszázada) 
és prosa/versi (szövegtípus: próza vagy ver
ses forma) szerint választhatjuk ki a vizsgál
ni szándékozott műveket. A keresett szö
vegek) jobb behatárolása érdekében a fenti 
szempontokat egymással kombinálhatjuk is: 
pl. a „Boccaccio/novelle” keresés eredmé
nye egyetlen cím, a Decameron.

A megvizsgálni szándékozott szöveg ki
választása után megjelenik egy ablak, amely 
a sző vég vizsgálat további szempontjait kí
nálja fel. A kiválasztott szövegek (egy vagy 
több szöveg) szerint az alábbi lehetőségek 
között választhatunk:

Egy szöveg kijelölése esetén: Az interro
gazione singolo testo menüpont választása 
után, a megadott szó keresésének befejezté

vel megjelenik a quadro (kép) nevű ablak, s 
benne a keresett kifejezés előfordulásainak 
száma. Az adott szóra kattintva megkapjuk 
azokat a mondatokat (pontos szövegen belü
li elhelyezkedésük paramétereivel), ame
lyekben a keresett szó előfordul. Újabb 
klikkeléssel a bővebb szövegkörnyezetei is 
elérhetjük. Ezen a lapon szerepel még az 
indici e statistiche (indexek és statisztikák), 
ricerca sequenziale (egymást követő sza- 
vak/szótagok keresése) és a generazione 
concordanze (konkordanciák megállapítá
sa) menüpont is.

Két vagy több szöveg kijelölése esetén a 
fentiekhez hasonló a keresés. Az interroga
zione corpus, frequenza corpus, ricerca se
quenziale menüpontok közül választhatunk. 
A keresési és az igen összetett elemzési le
hetőségek részletes leírását a CD-ROM-hoz 
mellékelt kézikönyv egyértelműen, példák
kal illusztráltan tartalmazza.

A LIZ tehát az olasz irodalmi források - 
korántsem csak nyelvészeti jellegű - elem
zésével foglalkozó hallgatók és tanárok szá
mára minden bizonnyal emlékezetes felfe
dezést és izgalmas élményt jelent. Aki már 
ismeri a szövegnyelvészet speciális módsze
reit, bizonyára könnyebben boldogul majd a 
számos keresési és elemzési panel használa
tával, de a CD-ROM-ot az is élvezetesnek 
fogja találni, aki eddig még nem találkozott 
ennyi lehetőséget felkínáló, de még önma
gában is ámulatba ejtő hypertexttel. Vala
mennyi olaszos kollégának jó szívvel aján
lom ezt a művet, amelyről további informá
ciókat az interneten, a www.lexis.it címen 
lehet találni, s ugyanitt letölthetőek a LIZ 
korábbi kiadásaihoz tartozó frissítések, va
lamint a legújabb kiadás is megrendelhető.

Wallendums Tünde

http://www.lexis.it

