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lannak tartja. A vitakultúra is eltér, a magya
rok a szakmai kritikát is személyes támadás
nak érzékeli.

A nyelv maga is konfliktusok forrása le
het, mert az egyik fél anyanyelvként, a má
sik tanult idegen nyelvként használja. A nem 
anyanyelvű számára a tartalom sokkal fonto
sabb, nyelvi hiányosságok miatt a megfor
málás hogyanjára már nem jut energia. Sok
szor az anyanyelvű hiányzó kulturális isme
rete miatt nem tudja átlátni a partner 
szándékát. (A magyaroknak kell bevezető 
csevegés, ahelyett, hogy rögtön a lényegre 
térnének.) A nem anyanyelvű, nyelvi hiá
nyosságok miatt kerülheti a beszédet. Talán 
ezzel magyarázható, hogy a németek nehe
zen viselik, hogy a magyar beosztott nem 
beszél, a közvetlen kommunikáció alatt hall
gat. Szakmai véleményét nem mondja el, 
kérdéseit nem teszi fel.

A nyelv mellett vannak nyelven túli esz
közök is, amelyek a kommunikációban részt 
vesznek, mint pl a testbeszéd. Német érzé
kelés szerint a magyarok mereven viselked
nek a tárgyalások során. A tanulmány fog
lalkozik azzal, hogy hogyan lehet a félreér
téseket elkerülni, milyen stratégiák vannak, 
amelyek segítségével egy nem anyanyelvű 
kommunikációját egyértelműbbé teheti.

Végül a szerző összefoglalja német és ma
gyar szempontból a leglényegesebb eltéré
seket. A kötet végén található néhány gya
korlat, amellyel az egyén interkulturális kom
petenciája fejleszthető.

A könyv célja nem az, hogy közvetlen fel
használható tippeket, javaslatokat adjon a 
„hogyan bánjunk magyar/német munkatár
sainkkal?” kérdésben megfogalmazott di
lemmára.

Sokkal inkább felhívja az olvasó figyel
mét olyan problémákra, amelyeknek nem 
volt tudatában. Németország földrajzilag és 
kulturálisan nem áll messze Magyarország
tól, sokan abba a hitbe ringatják magukat, 
hogy emiatt nincs is különbség a munkakul
túrákban. A látszat azonban csal. A tanul
mány egyik erénye, hogy példák változatos 
sorával teszi az olvasót érzékennyé erre a 
problémára. A másik, hogy minden különb
séget mind a két, a német és a magyar szem
pontból is megvilágítja, ezzel a mű nem kelti 
azt a benyomást, hogy csak az egyik néző
pont a helyes, az érem másik oldala is bemu
tatásra kerül.

Aki elolvassa és tudatosítja magában eze
ket a következtetéseket, biztosan sikereseb
ben mozog a magyar német munkakapcso
latok világában.

Nemes Agnes
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Az Oxford Student's Multimedia Dictionary 
nem az első CD-ROM-formátumban megje
lenő angol szótár, mégis érdemes arra, hogy 
a Modern Ny elv oktatásban bemutatassuk. 
Sokban hasonlít ugyan a hagyományos 
könyvkiadásban megjelent egynyelvű Ox
ford Student's Dictionary of Eng lis h-hcz, 
mégis a CD-ROM további szolgáltatásokat 
nyújt a nyelvtanulónak.

Az egyszerű telepítés után hét pontból álló 
menüsor jelenik meg a monitor legfelső sáv
jában. A hét menüpont közül a célunknak 
éppen megfelelőre kattintsunk az egérrel. Ha 
egy bizonyos szó jelentésére vagyunk kíván
csiak, válasszuk az elsőt, mely alatt egy egy
nyelvű angol szótár áll rendelkezésünkre. 
Sajnos nem derül ki sem a CD-ROM-ból, 
sem a borítón található ismertető szövegből, 
vagy az Oxford honlapján található leírásból, 
pontosan hány szóból áll a szótár. A keresett 
szó beírása után elolvashatjuk annak magya
rázatát, megtudhatjuk többféle jelentését (ha 
van), valamint példamondatot is találunk.
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Sőt, az ábécé szerint előtte, valamint utána 
álló szavak is felbukkannak, csakúgy, mint
ha egy hagyományos szótárt ütnénk fel.

Hogy miben több a CD-ROM, mint a ha
gyományos egynyelvű szótár? Például a szó 
fonetikus átírása mellett található hangosbe
mondó ikonra kattintva a számítógép kiejti 
a szót. A szavak zöme brit angolt beszélők 
szájából hangzik el, azonban ha az amerikai 
kiejtés eltérő, azokat amerikai angolt beszélő 
személyek tolmácsolásában is hallhatjuk. 
Mindezt, az utolsó előtti menüpont, az 
„Extras” alatt található a Copyright informá
cióból tudhatjuk meg.

Rendhagyó még, hogy lehetőségünk van 
saját angol kiejtésünk rögzítésére, majd en
nek összehasonlítására az anyanyelvi kiej
téssel. Előnye még a szótárnak, hogy ha a 
keresett szó magyarázatában vagy a kapcso
lódó példamondatban nem értünk valamit, az 
egérrel a problémás szóra kattintva előugrik 
annak jelentése és magyarázata, példamon
dattal illusztrálva. Eközben a képernyő jobb 
oldalán található linkek a szóhoz kapcsoló
dó háromdimenziós definíció vagy kulcsszó 
megjelenítéséhez vezetnek, melyek a követ
kező, „3-D Search” menüpontban is megta
lálhatóak. Több mint hatszáz esetben a szó 
jelentését illusztráló képet is találhatunk a 
linkek között. Ezekhez a képekhez a harma
dik, „Pictures” menüpont alatt is hozzáfér
hetünk.

A „3-D Search” menüpontban a kívánt szó 
beírása után annak definíciójában szereplő 
kulcsszavak (3-D Keywords) vagy pedig 
azoknak a szavaknak pókhálószerűen össze
kapcsolódó ábrája is megjelenik. A definíci
óban szerepel a keresett szó. Nézzünk egy 
példát: írjuk be a dog (kutya) szót. A 3-D 
„Key words”-re kattintva a következő szavak 
tárulnak elénk: farm (farm), hunt (vadászni), 
pet (háziállat), míg a 3-D „Dcfinitions”-ra 
kattintva többek közt a hark (ugatni), collar 
(nyakörv),/Zea (bolha), és hite (harapni) je
lenik meg. Természetesen, ha nem vagyunk 
tisztában valamelyik jelentésével, a szóra 
egyet kattintva megtudhatjuk jelentését. Két 
kattintással pedig a szó definíciójában talál

ható kulcsszavak ugranak elő, vagy azok, 
amelyeknek definíciójában szerepel az a bi
zonyos szó. Egészen addig lehet ezt folytat
hatni, míg a képernyő meg nem telik szavak
kal.

A következő menüpontban („Pictures”) 
képeket találunk, főként tárgyakról. A képek 
nem egységesek: legtöbbjük színes, jó minő
ségű fénykép, azonban fellelhetőek egysze
rű, számítógéppel szerkesztett rajzok és fe
kete-fehér, kézzel rajzolt képek is. A képer
nyő bal oldalán található tematikus listáról 
választhatunk, miről szeretnénk képet látni. 
Ha ez megtörtént, a kis nyíllal rá tudunk 
menni a képre, ahol megjelennek az ott sze
replő tárgyak vagy azok részeinek a nevei. 
Ha a megjelenő szavak felismerése gondot 
okoz, kettőt kattintva megint csak fellapoz
zuk az elektronikus szótárt és megkapjuk a 
szavak jelentését.

A negyedik, „Excercises” menüpont alatt 
tesztelhetjük angol tudásunkat. Sajnos csak 
egyfajta feladattípuson (gap-filling) gyako
rolhatunk, azonban számos téma közül vá
laszthatunk. Gyakorolhatunk amerikai an
golt, formális és informális nyelvhasznála
tot, vagy idiómák, szókapcsolatok és igei 
szerkezetek használatát. Ezeken belül azt is 
kiválaszthatjuk, hogy mely szavakat, kife
jezéseket vagy témaköröket szeretnénk 
gyakorolni. A „Games” menüpont alatt az 
előzőhöz hasonló játékos nyelvi feladatokat 
találhatunk: fejthetünk és készíthetünk ke
resztrejtvényt, memóriajátékot játszhatunk.

A legfigyelemreméltóbb az összes közül 
az „igaz-hamis” játék. Egy hosszú listáról 
kell témát választani (például a szív műkö
dése, az üvegházhatás, a hangosbeszélők). 
Egy kisebb kivetítő jelenik meg a képernyőn, 
valamint állítások, melyekről el kell dönte
ni, hogy igazak vagy hamisak. A válaszok a 
felhasználó által elindított alig fél perces 
hangos videó-rajzfilm anyagban rejlenek, 
melyet természetesen anyanyelvi beszéde 
kísér, hangeffektusokkal színezve a kiválasz
tott témával kapcsolatosan. A felhasználó 
bármikor megállíthatja vagy újra játszhatja 
a filmet, sőt az elhangzó szöveget el is olvas-
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hatja. A feladatoknál és játékoknál több fel
használó is bekapcsolódhat, egymással ver
senyezhet a feladatokért járó pontok gyűjté
sével.

Az „Extras” alatt, a felhasználó értékes 
információkhoz juthat. A „Copyright” meg
jegyzések után, a „Study Pages”-re kattint
va a diákok hasznos tanácsokat találnak az 
iskolai és való élettel kapcsolatos dolgokról, 
azonban ezek a szótár nyomtatott verziójá
ban is fellelhetőek. Megtudhatjuk, hogy kell 
angolul hivatalos levelet vagy e-mailt írni, 
faxot vagy sms-t fogalmazni, önéletrajzot 
összeállítani. Ezen kívül esszéíráshoz, szö
vegek központozáshoz, jegyzeteléshez, vizs
gákra készüléshez, grafikonok elemzéséhez 
is sok kiváló tippet ad. Mindegyik témához 
remek feladatok kapcsolódnak, a megoldá
sok a „Study Pages” utolsó elemében talál
hatóak.

Mivel a szövegek legtöbbje esztétikus és 
rendezett PDF-dokumentum, nyomtatható 
és osztálytermi feldolgozásra is kitűnően 
használható. A „Reference Section”-ban 
szintén érdekességekre bukkanhat a felhasz
náló, kezdve az angol nyelvű periódusos 
rendszertől, az angol férfi és női keresztne
veken át a földrajzi nevekig. Sokszor gondot 
okoznak a nyelvtanulónak is az eltérő súly, 
hossz, terület és kapacitás mértékegységei az 
amerikai és brit kultúrában. Ebben a szekció
ban ezekre is fény derül: megtudhatjuk, hány 
gramm egy uncia, hány méter egy mérföld, 
vagy hány liter egy pint. Habár ez a rész is 
megtalálható a szótár nyomtatott verziójá
ban, ebben az esetben például a keresztne
vekre és földrajzi nevekre rákattintva halljuk 
azok helyes kiejtését.

Az utolsó („Maps”) menüpont alatt térké
pek találhatóak Európáról, valamint az ösz- 
szes angol nyelvterületről, a jelentősebb vá
rosok neveivel. Ez azért hasznos, mert aki 
még sosem járt például Nagy-Britanniában, 
meghallhatja (a helység nevére kattintva), 
hogy hogyan is kell kiejteni például Glou
cester, Bournemouth, Warwick, vagy Swan
sea nevét.

A szótárat jó szívvel ajánlom mindenki

nek, aki már alapfokon jártas az angol nyelv
ben. Ha valakinek felkeltette az érdeklődé
sét ez CD-ROM, az Oxford kiadó honlapjá
ra (www.oup.com) ellátogatva mintaoldala
kat is megtekinthet. Sőt, hasznos tippeket is 
fellelhet a nyelvtanár a multimédiás eszkö
zök angol nyelvtanításban való felhasználá
sával kapcsolatosan.

Nagy Borbála Cecília

Kétnyelvű CD-ROM 
nagyszótárak
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004.

Ha mostanában (angol-magyar, magyar-an
gol, német-magyar, magyar-német) „klasz- 
szikus” nagyszótárt vásárolunk, az árban egy 
CD-ROM is benne foglaltatik. Többségünk
nek afféle váratlan ajándék ez, amit - ha már 
ölünkbe pottyant - megvizsgálunk, mi olyat 
tud, amit a papír nem. Akik a szótárat könyv 
gyanánt lapozgatni szeretik, azok persze ide
genkednek a CD-szótáraktól. Az efféle mű
vek funkciója pedig épp az, hogy minél több 
dologhoz - s azok összefüggéseihez - szá
mos korábban elképzelhetetlen módon a leg
gyorsabb hozzáférést nyújtsák.

Nem tehetem, hogy - ha csak néhány 
szempontból is - egyazon mű nyomtatott és 
CD-változatát egymás mellé tegyem; ilyen 
kis terjedelemben az érintett szótárak rend
szeres mustrája külön-külön lehetetlen. 
Több, szűk értelemben vett technikai meg
oldás tárgyalásától - többek között - azért 
tartózkodom, mert (a Kiadótól kapott infor
mációim szerint) a használók keresőfelüle
tei között eltérések lehetnek. Nem feladatom 
arról írni, milyen hatalmas erőpróba elé ál
lítja a készítőket, ha egyazon felületen kínál
nak keresést négy - eltérő koncepciójú - 
nagyszótárban. Minthogy azonban recenzi
ómban az elektronikus szótárakhoz kevésbé 
szokott használót tartom szem előtt, mégis
csak főleg a keresőfelülettel és a keresési le
hetőségekkel kell foglalkoznom.

Könnyen lehet mellesleg, hogy a jövő útja

http://www.oup.com

