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Mindennapi életünk nélkülözhetetlen, de 
legalábbis nehezen nélkülözhető részévé 
vált a számítógép. Mivel az emberek több
sége úgy használja ezt az eszközt, hogy nem 
rendelkezik róla semmiféle szervezett for
mában megszerzett ismerettel, meglévő tu
dása szükségszerűen hézagos. Amikor 
azonban valamiféle probléma előtt áll, nem 
mindig van alkalma megkérdezni egy szak
embert, s a megoldáshoz egyfajta kézikönyv
re van szüksége. A piacon rengeteg számí
tástechnikával foglalkozó könyv található, 
amelyek vagy szakembereknek szólnak, 
vagy tankönyv jellegűek. Ezek egyike sem 
megfelelő azonban, hiszen megtörténhet, 
hogy csak egy számunkra ismeretlen vagy 
nem pontosan ismert fogalmat szeretnénk ér
telmezni. Ehhez leginkább egy értelmező szó
tárra vagy egy lexikonra van szükségünk.

Magyarországon - úgy tűnik - nincs 
arra lehetőség, hogy megfelelő szakember
gárdát alkalmazzanak, amely viszonylag rö
vid idő alatt - mivel ez a szakterület igen 
gyorsan fejlődik - egy ilyenfajta szórt vagy 
lexikont összeállíthatna. A kiadó így a nem
zetközi kínálatból választott. A Microsoft 
számítógépes szótárát angol nyelven elő
ször 1999-ben adták ki. Sikerére jellemző, 
hogy három év alatt négy kiadást ért meg. 
Ennek a szótárnak a magyar fordítását jelen
tette meg második, bővített kiadásban a 
Szak Kiadó. A szótár több szempontból is jó 
választásnak bizonyult. Imponálóan sok, 
több mint 8000 címszót tartalmaz, melyek a 
számítástechnika egész területét felölelik. 
A szótár természetesen nem korlátozódik a 

Microsoft termékeivel kapcsolatos fogal
makra. Habár kimerítően elemzi a Micro
soft termékeit, elsősorban a Windows-t, 
címszavai között szerepelnek más személyi 
számítógépes rendszerek fogalmai is, ame
lyeket szintén korrekt módon magyaráz el. 
Pozitív vonása a szótárnak az is, hogy nem 
csak szakembereknek íródott: a magyaráza
tok többnyire laikusok számára is érthetőek. 
Ez azért nem minden esetben van így, mert 
a szótárba több olyan címszót is felvettek, 
amely terminusokkal laikusok igen ritkán 
vagy egyáltalán nem találkoznak, sőt adott 
esetben még a szakemberek sem gyakran 
használják őket (például a szakmai szleng 
egyes elemeit). Ilyen címszó például az 
„összehányt szoftver”.

A szócikkek mindazon területeket át
fogják, ahol a számítógépnek szerepe van. 
Foglalkoznak az Internet, a hálózatok, az 
elektronikus kereskedelem fogalmaival. A 
magyarázatok többnyire rövidek, szemléle
tesek és megmutatják az adott terminus kap
csolatait más fogalmakkal. Ezek sokszor 
igen hasznosak lehetnek, máskor viszont 
megnehezítik az adott szócikk értelmezését, 
különösen ha a magyarázatok több olyan 
kifejezést tartalmaznak, amelyek ismeretle
nek a szótár használója számára, így azok
nak is utána kell néznie. Ezzel a nehézséggel 
azonban minden értelmező szótárnak meg 
kell küzdenie. Problémát a szótár használója 
számára csak az jelent, ha az utalásokban 
szereplő szavak nem szerepelnek szócik
ként a szótárban. Sajnos ez a helyzet ebben 
a szótárban a szerver szóval, amely címszó
ként nem szerepel ebben a formában, hanem 
magyar megfelelőjét, a kiszolgálót találjuk 
helyette, ugyanakkor több szócikkben, pél
dául HTTP-kiszolgáló, HTTPS, erre a nem 
létező címszóra történik utalás.

A szótárban az a terminológiai elv érvé
nyesül, hogy megkíséreltek mindent ma
gyarul elnevezni. Ez azt jelenti, hogy ahol 
létezik az adott terminusnak magyar vagy
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magyar helyesírással írt változata, ott azt 
használják. Némely magyar elnevezés gya
koriságával kapcsolatban azonban kételye
im vannak: nemigen hiszem ugyanis, hogy 
a mikrolapka elterjedtebb változat, mint a 
mikrochip. A terminológia magyarításának 
sajnos más (cím)szavak is áldozatul estek. A 
daemon például címszóként ezzel az (angol) 
helyesírással szerepel a szótárban, más szó
cikkek belsejében és a kötet egyik függelé
kében lévő angol-magyar szótárban azonban 
mint démon van feltüntetve. Mindenképpen 
pozitívnak tekinthető viszont, hogy a kifeje
zések eredeti angol megfelelőjét minden eset
ben feltüntették. Jól használható a függelék
ben elhelyezett angol-magyar szótár is.

A szótár papíralapú változatában szere
pelnek az eredeti kiadás ábrái, illusztrációi, 
amelyek nagy segítséget nyújtanak az adott 
fogalom értelmezéséhez. A képemyőfotó- 
kat, amelyek az illusztrációk egyik jellegze
tes csoportját alkotják, a legtöbb esetben 
újból elkészítették az eredetinek megfelelő 
magyar alkalmazás alapján, lehetővé téve 
így használatukat a hazai olvasó számára.

A szótár egyidejűleg jelent meg hagyo
mányos és elektronikus formában. Az elek
tronikus változat tartalmazza az eredeti szó
tár teljes szövegét a függelékek kivételével. 
Ez a változat nem tartalmazza a hagyomá
nyos szótár illusztrációit sem. A CD tartal
mazza viszont az eredeti angol nyelvű szó
tárt. Az elektronikus szótár a MoBiDic rend
szerrel működik, amely nemcsak az egyes 
szócikkek megkeresését teszi lehetővé, ha
nem angol-magyar és magyar-angol szó
tárként is használható. A címszavak rago
zott alakjukban is kereshetőek. Ennek a vál

tozatnak a használata eleinte kissé kompli
káltnak tűnik, főleg a papírszótárhoz szokott 
felhasználók számára, de viszonylag rövid 
idő alatt elsajátítható. További előnye az 
elektronikus változatnak, hogy a magyará
zatokban található szakkifejezésekre is rá 
lehet keresni anélkül, hogy az eredetileg 
keresett szócikket „szem elől téveszte
nénk”, ami a papíralapú szótárnál sajnos 
elkerülhetetlen.

A szótárban a címszavak a magyar ábécé 
szerint vannak rendezve. Ebbe sajnálatos 
módon meglehetősen zavaró hiba csúszott: 
az i-vel kezdődő szavak esetében ugyanis 
először eljutunk az /2L-től mintegy húsz 
szócikken át az ISLAN címszóig, utána 
azonban mintha újból kezdődne az ábécé, az 
120 szócikk következik, amelyet már a he
lyes sorrendben követ a többi.

A szótár külső megjelenése igen igényes 
mind a hagyományos, mind az elektronikus 
változatot tekintve. A szerkesztést illetően 
azonban már igen zavaró probléma merül 
fel: úgy tűnik, mintha a szükségesnél keve
sebb gondot fordítottak volna a kézirat el
lenőrzésére. A szótár átnézése során mint
egy húsz olyan szócikket találtam ugyanis, 
amelyek teljesen vagy szinte teljesen azonos 
formában kétszer fordultak elő egymás után 
(pl. gnomon, HotBot, Magellan, PRl, TSV).

A szótárat a fentebb említett észrevéte
lek ellenére is ajánlani tudjuk, elsősorban 
iskolai és könyvtári használatra, de szakem
berek számára is, valamint azoknak az ér
deklődőknek, akik többet szeretnének meg
tudni erről a gyorsan fejlődő ágazatról.

Molnár Krisztina
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Károly Krisztina és Szentesi Tímea

Angol szókincskönyv érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak

Tematikus rendszerezésben, könnyen áttekinthetően, használatukat is bemu
tatva tartalmazza azokat a leggyakrabban használatos angol szavakat, szó
kapcsolatokat és kifejezéseket, amelyek nélkülözhetetlenek az államilag 
engedélyezett nyelvvizsgák témáinak feldolgozásához, és amelyeket a sike
res középfokú angol nyelvvizsga letételéhez a vizsgázónak feltétlenül tudnia 
kell.

148 oldal, 1300 Ft

Magyarics Péter

Középiskolai angol nyelvtan

Magyarics Péter, az ELTE nagy tapasztalatú oktatója, számos közismert 
nyelvkönyv szerzője, rövid és gyakorlatias összefoglalót írt, melyben a diák 
könnyen utánanézhet, ha valamiben elbizonytalanodik, vagy ha valami ép
pen nem jut az eszébe.

Munkája tehát minden nyelvkönyv hasznos kiegészítője.

224 oldal, 1450 Ft


