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sét, megfeledkeznek arról, hogy az elsajátí
tott általános szókincset rendszeresen átis
mételjék.

Ez a kurzuskönyv egyben módszertani 
segédkönyv is. Önálló tanulók számára ta
nulás módszertani útmutatót ad.

Az első feladatsor kettős célt szolgál: 
szövegértést és kiejtésgyakorlást.

A második feladatsor a lényeglátásra ta
pint rá. Tanítási gyakorlatom alatt gyakran 
szembesültem azzal a ténnyel, hogy hallga
tóim először lefordították a cikket ahhoz, 
hogy megértsék a lényegét.

A harmadik feladatsor pedig a nehézsé
get okozó szavak magyar megfelelőjét tar
talmazza. Szakmai precizitás jellemzi min
den egyes angol terminológia magyar meg
felelőjét, s egyúttal a szakemberek közös 
munkájáról tesz tanúbizonyságot.

A negyedik feladatsor nagy szabadságot 
biztosít a tanár számára, minthogy csoport
bontásban a hallgatók megvitathatják egy- 
egy válasz helyességét, s így alkalom nyílik 
saját véleményük kifejtésére.

Az ötödik feladatsor alkalmat ad a kiej
tés és hanglejtés gyakorlására.

A hatodik feladatsor segítségével az 
összegzés technikája sajátítható el.

A hetedik lépés az egyik legfontosabb 
vizsgafeladatra készít fel: a tömörítésre, ami 
mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsga kö
vetelménye.

A nyolcadik, kilencedik és tizedik fel
adatsor az egyéni kutatást és tudásfelmérést 
segíti elő. A mérés-értékelés rövid tájékoz
tatója a vizsgázókat az elvárásokkal ismer
teti meg, ugyanakkor előrevetíti azt a kocká
zati tényezőt, hogy egy idegen szöveg meg
értése és tömörítése stresszhelyzetben sok
kal több időt igényel.

A tankönyv egyben munkafüzet is, 
amelyhez ötven perces hangkazetta is tarto
zik. A nyelvvizsga témaköreit 12 leckébe sű
ríti, a leckék utáni megoldó kulcs és kétnyel
vű, gyakorlásra is alkalmas index található.

A Közgazdaságtan angolul című tan
könyv segítségével sikeresen fel lehet ké
szülni a szakmai nyelvvizsgára, mind egyé
ni, mind csoportos tanulás formájában. A 
korábbi tapasztalatok alapján elmondható, 
hogy a gyakorlatsorok alkalmazása messze
menően elősegíti nyelvtanulóink sikeres 
nyelvvizsgáját.

Göncz Hajnalka

SZOFTVER-KRITIKA

Cs. Jónás Erzsébet 
így működik a Word 
szövegszerkesztő 
(A humán informatika verbális 
kommunikációja)
Nyíregyháza: Bessenyei György 
Könyvkiadó, 2002. 206 p.

Mikor belelapoztam a 200 oldalt meghaladó 
könyv közepébe, első benyomásként úgy 
tűnt, mintha a szerző a következő receptet 
követte volna: „Végy egy magyar és egy 
orosz Word-öt, csontozd ki belőlük egyes 

menük és párbeszédablakok szövegét, ren
dezd tetszetősen egymás mellé, párold 
könnyű nyelvészeti lében, öntsd le kevés 
oktatási szósszal, majd amíg meleg, tálald 
frissiben.”

Persze ez csak az első benyomás. A 
könyvnek még így is lenne élvezeti értéke. 
A lapokat ropogtató filológusoknak, nyelv
tanár palántáknak, sőt az orosz írásbeliség
gel általában foglalkozók szélesebb körének 
az ínyét még így is kellően csiklandozná. De 
a lakomához a főételen kívül finom előétel 
(érdekes előszó), tartalmas leves (alkalma
zott lingvisztika, számítógépes nyelvészet
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lexikával, szemantikával, zsargonnal), ízle
tes utóétel (szinte önálló értéket képviselő 
tárgymutató) jár. Végül desszert (bő irat
minta gyűjtemény, gazdag bibliográfia) zár
ja a fogásokat.

A könyv szerkezetét így már nem is kell 
vázolnom, mert a fenti menü alapján telje
sen átlátható. Ezzel talán elég is a kulináris 
hasonlatból.

A könyv amúgy elejétől végéig kétnyel
vű. Az egyes fejezetek váltakozva követik 
egymást magyarul, majd oroszul. Jobbára 
szó szerinti fordításban, míg ahol a téma 
vagy a másik nyelvi közeg ezt nem teszi le
hetővé, értelmes apró kihagyásokkal, kis 
bővítésekkel, körülírásokkal.

A számítógépes zsargon, különösen a ma
gyar-orosz összevetések rendkívül érdeke
sek. Legjobban az egér húzogatására szolgáló 
мышкодром (mouse pad) nyelvi lelemenye tet
szett. Most mégis két felcserélt betűre térnék 
ki. A könyv 36. oldalán ez olvasható: „...de- 
guberál (a debug paranccsal hibakeresést vé
gez)...” A forrásmegjelölés az iNteRNeTTo 
Zsargonja című munkára mutat (Nyíró 1997). 
Nem tetszett nekem ez a degub, meg is keres
tem a Jogutód” Index Zsargonban (http:// 
mnytud.arts.klte.hu/ szleng/indexzsn.htm). 
Az adott szócikk ott így szól:

„Deguberál - A debug parancs rendsze
resen elgépelt változatából származik. A 
programozó deguberálás alatt degubbert 
használ. Jól kifejezi, hogy milyen is a prog
ramozó életérzése a debuggolás, hibakere
sés közben.”

A nyomda(?) ördöge tehát megint elgé
pelte a debugot. Ez persze semmit nem von 
le a könyv értékéből, és két betűvel nem is 
lenne szabad ennyit foglalkozni. Viszont ra
gyogó alkalmat ad most arra, hogy a komp
júterangol eme díszpéldányát egy picit to
vább ízlelgessük. (Jaj, már megint az éte
lek!) A bug tömérdek angol/amerikai jelen
tése között ugyanis szerepel a programhiba, 
de a bogár, rovar, poloska is. Tehát a debug 
tükörfordításban voltaképpen féregirtás.

Sietek megjegyezni, hogy a bemutatan
dó könyvben más „bogárra” nem leltem. Ez

nemcsak a szerző, hanem a magyar, orosz és 
informatikus lektor munkáját is dicséri.

A tárgymutató voltaképpen egy olyan 
kétnyelvű szótárrá is átlényegült, amely se
gítségével a szövegszerkesztés minden be
mutatott funkcionális elemére, fogalmára 
megtalálható annak másik nyelvi megfele
lője. A fejezetcím hivatkozás ebben a szó
tárban csak hab a tortán (no, ebből már bizto
san gyomorrontás lesz...). Csak remélni le
het, hogy ez a segédlet nem fáradságos kézi
munkával, hanem a szövegszerkesztő egyik 
hasznos automatikus funkciójával készült. 
Az általam e szöveg írásakor éppen használt 
MS® Word 97-ben ez a „Beszúrás / Tárgy
mutató és tartalomjegyzék” menüpontoknál, 
az előugró párbeszédablak „Tárgymutató” 
fülén lelhető fel.

Itt juthat eszünkbe, hogy a tárgyalt funk
cionális elemek - nyilván terjedelmi okok
ból - korlátozottak, egy átlagos kezdő és ha
ladó igényeinek felelnek meg. Ez sem kevés 
ám! Tizenöt teljes fejezet, ráadásul kétszer! 
Hétköznapi használaton túlmutató, virtuóz 
szövegzsonglőröknek való alkalmazási le
hetőségek (pl. könyv és kellékeinek előállí
tása, nagy dokumentumok kezelése, adatbá
zis-ügyek, makrózás) ritkán kellenek.

De haladjunk tovább a 2x15 jegyében.
A mellékletben szereplő 15-15 iratminta 

tartalmában sem azonos. Nagyon tetszett, 
hogy a szövegpanelek a két nyelven egészen 
mások. A magyarban, oroszban évszázadok 
alatt kialakult eltérő megnyilvánulási, ügy
intézési hagyományok, szokásrendszer nem 
is engedné meg az ilyen uniformizálást. Az 
is jó, hogy a sablonok kellően reprezentatí
vak, mindkét nyelven lefedik az írásos kom
munikáció legfontosabb területeit. Formai 
szempontból szintén csoportosíthatók: egy
részt vannak stíluspéldát adó teljes doku
mentumok, másrészt kitöltésre váró, űrlap
szerű iratkezdemények. Nem igazán derül 
ki, hogy mennyiben a szerző munkái és 
mennyiben átvett iratminták, de ez végül is a 
felhasználóknak teljesen közömbös.

A határterületek mindig izgalmasak. En
nek oka bizonyára a szinergia: eltérő dolgok

mnytud.arts.klte.hu/
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kedvező összhatása rendszerint valamilyen 
új minőségre vezet. Ez a könyv is ilyen. A 
ma kihívásainak megfelelően a nyelvhasz
nálat és - a humán területeken is mindenna
pivá vált - informatika összefonódását tár
gyalja élvezetesen, eredeti módon.

A könyv tipográfiája is igényes, egy
aránt könnyen olvasható a latin és a cirill. A 
borítón feltűnik a sokcsillagos kék EU zász

ló, nyilván az impresszumban jelölt anyagi 
támogatás okán.

A könyvet oroszul író magyaroknak na
gyon ajánlom. Kétnyelvűségének köszön
hetően ugyanígy magyarul író oroszoknak 
is lehetne, de ők alighanem kevesebben van
nak. Ha sok ilyen jó könyv megjelenne, ta
lán az oroszul író magyarok sem fogyatkoz
nának.

Cserhátiné Ács Adrienne

HÍREK ÉS FELHÍVÁSOK
Tisztelt olvasóink!

Folyóiratunk a jövőben is folyamatos tájékoztatást szeretne adnia szakma hazai és kül
földi rendezvényeiről, konferenciákról, továbbképzésekről, valamint a különböző ösz
töndíj-kiírásokról és egyéb, a szakmát érintő eseményekről. Ahhoz, hogy minél ponto
sabb információkkal szolgálhassunk, szükségünk van a szervező, illetve a lebonyolító 
intézmények együttműködésére.

Továbbra is kérjük, juttassák el szerkesztőségünkbe ilyen jellegű híreiket, hogy idő
ben közzétehessük őket, és így minél több érdeklődő szerezhessen tudomást a küszö
bön álló szakmai eseményekről.

Együttműködésüket előre is köszönöm.
Szablyár Anna 
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