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Részlet egy angol szakos diplomamunka 
irodalmi áttekintő fejezetéből:

At the outset, teachers working in the field 
of language teaching shared the opinion that 
information retrieval only gave information about 
information (Jones & Fortescue, 1987).

Részlet a szakdolgozat irodalomjegyzé
kéből:

Higgins, J., & Johns, T. (1984). Computers in 
language learning. London: Collins Educational. 
Ketteman, B. (1995). How effective is CALL in ELT? 
ReCALL 7(1).

Egy remek szakdolgozatból idéztem a 
két részt. Azt példázza, hogy bármilyen kö
rültekintő is a szerző dolgozata kiérlelésé
ben és végső formába öntésében, az irodal
mi áttekintés formai és tartalmi jegyeinek 
ellenőrzése sokuknak gondot jelent. Jones 
és Fortescue hivatkozott megállapítása rele
váns a szakdolgozat idézett helyén - az iro
dalomjegyzékből azonban hiányzik a forrás 
bibliográfiai leírása. Ez a szakdolgozat 
egyetlen forrásokkal kapcsolatos hiányos
sága, és a hallgató jeles érdemjegyét nem is 
veszélyeztette.

Az EndNote program célja az, hogy a 
kutatási beszámolók, tanulmányok, szak
dolgozatok, disszertációk és monográfiák 
íróinak, illetve szerkesztőinek a segítségére 
legyen, hogy valamennyi felhasznált és hi
vatkozott forrás megjelenjen a szövegben és 
az irodalomjegyzékben. Ezt szolgálja a CD- 
ROM-on terjesztett alkalmazás.

A források adatait a program References 
- New menüpontjának kiválasztása után le
het felvenni. Néhány adat beírása után érde
mes a fájlnak gyorsan nevet is adni, hogy 
később könnyen megtalálható legyen.

Az adatok bevitele előtt meg kell adni a 
forrás típusát. Tizenhétféle közül lehet vá
lasztani - a leggyakrabban használtak mel
lett (mint például a folyóiratcikkek, monog
ráfiák vagy a szerkesztett könyvben megje
lent fejezetek) ritkábbakat is kezel a szolgál
tatás: térképeket, audiovizuális anyagokat, 
de még szabadalmakat is. Miután a forrás 
típusát kiválasztottuk a menüből, az adatok 
beírásához szükséges szövegmezők jelen
nek meg az adatfelvételi ablakban.

Tételezzük fel, hogy egy diák vagy egy 
tanár cikket szeretne írni az idegen nyelvek 
és a munka kapcsolatáról. Ehhez a témához 
a Modern Ny elv oktatásban is talált két for
rást: Dróth Júlia és Major Éva tanulmányait. 
A forráskutatás során ezeket felveheti az 
EndNote segítségével egy Nyelv és munka 
nevű fájlba, s ahogy előrehalad a gyűjtés
ben, továbbiakat is.

Mivel a program USA-beli fejlesztés, a 
magyar szerzők nevét is keresztnév - veze
téknév sorrendben kell megadni, elkerülen
dő azt, hogy az irodalomjegyzék összeállí
tásakor a program a szerzők keresztnevei 
alapján rendezze sorba ezeket a forrásokat.

Miután elkészültünk a források felvéte
lével, jegyzeteink, elgondolásunk és a kuta
tási kérdések alapján hozzáfoghatunk a dol
gozat megírásához. Ha ezt szövegszerkesz
tővel végezzük, az EndNote lehetővé teszi, 
hogy összekapcsoljuk a két programot.

Éppen itt található viszont a CD-ROM 
egyetlen jelentős hibája: csak hosszas keres
gélés után derül ki, miért nem jelenik meg a 
két támogatott szövegszerkesztő (a Word és 
a WordPerfect) menüjében a kapcsolatot 
megteremtő kiegészítés. Az EndNote súgó
ja leírja ugyan, miképp vehetjük fel például 
a Wordbe az új menüelemeket, én mégis úgy 
gondolom, ezt a telepítés során magának az 
EndNote-nak kellene automatikusan elvé
geznie.
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Egy fájl megfelelő alkönyvtárba máso
lása után már használható a szövegszerkesz
tő menüjében az EndNote-tal összekötő ka
pocs. A dolgozat írása során ott, ahol egy 
forrásra akarunk hivatkozni, a Word Eszkö
zök menüjéből először ki kell választanunk 
a Go to EndNote pontot (ezt a lépést gyor
síthatjuk is a beállítások megváltoztatásával 
- így a szövegszerkesztő indításakor betöl
tődik az EndNote program). Az EndNote 
megnyitása után a File - Open menüvel meg 
kell adnunk azt az adatbázist, amely a dol
gozat referenciáit tárolja, majd az egérrel a 
forrásra kattintva kell azt kiválasztani.

Ehhez a cikkhez Major Éva tanulmányá
nak adatain kívül Dróth Júliáét vettem fel a 
Nyelv és munka című EndNote fájlba. A 
szövegszerkesztőben megfogalmaztam a 
cikkre utaló mondatot, majd a menüből ki
választottam az Insert Citation pontot. Át
kapcsolt a program az EndNote-ra, ahol ki
jelöltem Dróth Júlia cikkét a listáról.

íme mindennek illusztrálására egy rövid 
részlet a készülő cikkből, az ahhoz tartozó 
irodalomjegyzékkel együtt:

A magyarországi vállalatok négy kategóriába 
oszthatók: multinacionális, globális, vegyes tula
jdonú és magyar tulajdonú (Dróth, 1998). Bárme
lyikbe tartozzon is egy cég, sokuknak van szüksé
gük olyan munkatársakra, akik ismernek idegen 
nyelveket. Ami az angolt illeti, a munkáltatók 
alkalmazottaik beszédértésére helyezik a hang
súlyt (Major, 2000).

Irodalomj egy zék :
Dróth, J. (1998). Informatikai és távközlési 

kifejezések magyarítása egy vegyes vállalat tevé
kenysége során. Modern Nyelvoktatás, 4 (4), 57-66.

Major, É. (2000). Milyenfajta angol nyelvtudás
ra van szükség a nyelvigényes munkakörökben? 
Vizsgálat a munkaadók elvárásainak felmérésére. 
Modern Nyelvoktatás, 6 (1), 33-49.

A példa az EndNote számos referencia-for
mátuma közül az American Psychological 
Association (APA) stílusát használja, amely 
többek között az angol nyelvű alkalmazott 
nyelvészeti folyóiratok körében terjedt el 
(pl. TESOL Quarterly, Novelty). De adata
inkat bármely más, ismert (Chicago, Har

vard, MLA) vagy kevéssé ismert stílus sze
rint is megjeleníti a program, attól függően, 
melyiket választjuk ki. A program tizenki
lenc diszciplína több mint 300 formátumá
nak megfelelő szövegközi utalásokat és iro
dalomjegyzéket tud tárolni és összeállítani.

A már bevitt források adatait más dolgo
zatokhoz is felhasználhatjuk, azokat szük
ség szerint csoportosíthatjuk. Arra is van 
lehetőség, hogy saját stílust alakítsunk ki, 
vagy a meglévőkön módosítsunk. Mindezek 
mellett még magát a tartalmi kutatást is se
gíti a program: a bibliográfiai adatok mellett 
annotálhatjuk is a szakirodalmat (a Key
words és az Abstract rovatok kitöltésével), 
így egy nagyobb adatbázist megbízhatóan 
rendszerezhetünk. Ez többek között azt is 
eredményezheti, hogy a kutató olyan vonu
latokat is felfedezzen a forrásokban, ame
lyek esetleg rejtve maradtak az olvasás és a 
cédulázás során.

Az EndNote abban segít, hogy okosan 
kiválasztott forrásaink tartalma és formátu
ma hibátlanul kövesse azt a standardot, 
amelyet egy folyóirat vagy egy iskola előír.

A program magyarországi alkalmazását 
főiskolák, egyetemek nappali és poszt
graduális képzésében valamint a könyvki
adásban tudom elképzelni: olyan tanulmán
yok írása, majd publikálása során, amelyek 
több tucat, esetenként több száz forrással 
dolgoznak. A CD-ROM használata biztosí
ték arra, hogy a tanulmányok referenciái 
tartalmilag és formailag is minden igényt 
kielégítsenek. így a bevezetőben idézett 
szakdolgozatból sem maradt volna ki az a 
bizonyos forrás:

Jones, C. & Fortescue, S. (1987). Using com
puters in the language classroom. London: Long
man.

A program honlapján (www.endnote. com) 
már a legfrissebb, 5-ös változatról is lehet 
olvasni és annak demo változata is letölthető 
Windows és Macintosh gépekre.
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