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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
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az Akadémiai Kiadó megoldása: kiadni a 
művet papíron, „ajándékba” mellé az elekt
ronikus változatot. Azt vizsgáljuk tehát: 
a négy nagyszótár meggyőzi-e a használót a 
CD előnyeiről.

Az ilyen ismertetések ma sem véletlenül 
kezdődnek a rendszerkövetelményekkel - 
lemezeink tasakjai azonban nem figyelmez
tetnek ezekre. A Súgó tudatja (miután már, 
ugye, telepítettük a programot), hogy szótá
raink Win 98/ME/NT/2000/XP alatt, min. 
166 MHz-es processzorral és min. 64 MB 
memóriával működnek. A program maga 50 
MB, egy-egy kiadvány akár 100 MB lemez
helyet igényelhet. A Súgó szerint a szótárak 
mérete a CD tasakján olvasható - ez azon
ban sajnos nincs így. S amit alig sikerül tisz
tázni: kell-e Web-hozzáférés. A Súgó szerint 
böngészőnknek „cookie engedélyezve” álla
potban kell lennie: ez a fogalmazás azt su
gallja, hogy a szótárakhoz on-line állapot 
szükségeltetik. Nos, böngészőre valóban 
szükség van (IE 5.5 vagy magasabb), de a 
telepítő lemez ezt - a magyar nyelvű verziót 
- is felteszi. (Az enyémen az angol verziót 
írta felül szó nélkül, s így most gépemen az 
Explorer keveri a két nyelvet...) Web-kapcso- 
latra azonban nincs szükségünk. Mármost: 
a kapukat szélesre tárni a „bitsütik” előtt 
igencsak ellenjavallott. Ha ugyanis a szótá
rakra is szükségünk van, s a Webet is hasz
nálni akarjuk, pontosan ezt vagyunk kény
telenek tenni; 24 órás hozzáférésnél pedig 
használati kockázatuk akkora, mint ha bejá
rati ajtónkat állandóra nyitva hagynánk.

Nem különösebben barátságos, ha egy 
CD-n lévő Telepites.txt „Működési feltéte
lek” bekezdése így fogalmaz: „a böngésző
ben engedélyezni kell a Microsoft VM/Java 
fordító és konzol engedélyezését [sic]. (A 
Java VM frissítése érdekében kérjük fordul
jon az operációs rendszer szállítójához.)” 
Mit engedélyezzünk? Hová forduljunk? Mi
csodát frissítsünk? És hogy lesz ebből vég
re szótárazás?

A telepítés, illetve „regisztrálás/aktiválás” 
folyamata szintén lehetne egyszerűbb, de hát 
érthető biztonsági okokból ilyen bonyolult. 

Üdvözlendő, ha e módszer megfelel az ille
gális használat ellen, hisz ez valamennyiünk 
javát szolgálja. (A szótárak mellesleg 14 na
pig demó-változatként aktiválás nélkül is 
használhatók.) A későbbiekben „A szótárak 
aktiválása” címmel olvashatunk a Súgóban, 
ám ez itt már nem a telepítéskori aktiválást 
jelenti, hanem telepített szótáraink közül va
lamelyiknek használatra késszé tételét: igen 
megtévesztő szóhasználat.

A felületen nincs külön menü, illetve esz
köztár. Nem a szokványos Windows-os me
nürendszert látjuk, s maguk a menüpontok 
sem szokványos sorrendűek. Az ikonok sora: 
a Keresési segédlet nevű súgó; Szótárvá
lasztás; Kapcsolódó anyagok; szócikk - ta
lálati LISTA - SZÓCIKK ÉS TALÁLATI LISTA (ezek 
szabályozzák, hogy e három közül melyik 
legyen aktív); végül a keresőpanel (ez meg- 
jeleníti/eltünteti a keresőablakot). Az ikonok 
sajnos csak akkor árulják el, mit is rejtenek, 
ha kurzorral megállunk fölöttük; hogy tud
niillik mit ábrázolnak, azt mini közvéle
mény-kutatásom során mindenki másként 
látta.

A Súgó szerint ha valamely felület hibá
san vagy sehogy se jelenik meg, nyomjunk 
F5-öt. Ezzel valóban frissítést érünk el, csak 
épp figyelmeztetés nélkül átkerülhetünk egy 
másik dokumentumba, ahonnan nehéz visz- 
szakeverednünk oda, ahol frissíteni kénysze
rültünk. A „Súgó”, az „Impresszum”, a „Ke
resési segédlet” fogalmak egyébként is zava
róan keverednek, s - kivált ha több szótárat 
is telepítettünk - a releváns hely megtalálása 
nem túl könnyű feladat.

A látvány a legtöbb elektronikus szótár
ban nem szótárszerű, azaz nem a megszokott 
szócikkeket és oldalakat, csak a kikeresett 
részeket látjuk. Sokuk - jelen szótáraink nem 
ilyenek - a nyomtatott szótár varázsából és 
hasznosságából is visszahoz valamit. Itt se
hol nem látni a képernyőn, hogy éppen me
lyik szótár(ak) van(nak) nyitva - mintha a 
pad szót úgy keresnénk egy kezünkben lévő 
kötetben, hogy amíg oda nem értünk a szó
cikkhez, nem derül ki: magyar-angol, an
gol-magyar vagy éppen magyar-német szó-
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tárban keresünk. Hasonlóan jól jönnének a 
szokásos előre-hátra gombok, amelyekkel 
az előző/következő vagy az általunk előző
leg nézegetett szócikkeket tudnánk vissza
hívni. A Súgó nem kínál olyan gombot, 
amellyel vissza lehetne keveredni a szótár
ba: félve megütjük az ALT+F4-et, s ekkor 
becsukódik a Súgó, miközben a program 
maga hál’ Istennek nem. Hiányzik a legtöbb
ször -se szótárak korábbi változatában még 
felkínált - betűméret-beállítási lehetőség. 
Ami viszont igen kényelmes: valamennyi 
szócikk szövegszerkesztőbe másolható; va
lamennyi keresés elmenthető és bármikor 
visszakereshető. Helyes, hogy bármely szóra 
könnyen kereshetünk bármely szócikken 
helül is.

Mi olyat tudnak tehát a CD-k, amit a pa
pír nem? És mennyire megbízhatóan tudják? 
Mint minden elektronikus szótár, számos ke
resést: egyszerűt, teljes szövegűt, minősítés 
szerintit, és összetettet. Vizsgált szótáraink 
kínálnak még ún. hasonlóság szerintit. (Az 
egységes kezelőfelület révén képesek ezen
kívül olyasmire, amire egy korszerű egynyel
vű CD-ROM-szótár soha: egyszerre töhh 
nagyszótár együttes vizsgálatára.)

Egyszerű keresést két helyen is indítha
tunk: a KERESŐPANELben, és a képernyő jobb 
felső sarkában. Beírjuk ide: róka, kiadja: fox 
(vagy fordítva); a szócikk ennél persze jóval 
többet tartalmaz). A KERESŐPANELben a kere
sett szót sajnos nem elég beírni: a program 
ekkor csupán a keresőablakban visz az ille
tő szóhoz. Itt a szó szürke sávjára duplán rá 
is kell kattintani s csak ekkor értünk célhoz.

Teljes szövegű keresésnél (ha pl. csak a 
magyar-angol szótár van nyitva) a róka be
írására az alábbi 13 szócikket adja ki a ke
reső, ABC-rendben - látható is, melyiket 
miért: bebújik, kan, kitanult, koma, kö
zönséges, nőstény, öreg, ravasz, róka, sar
ki, sivatagi, tapasztalt, vén. Ha az angol
magyar szótár van nyitva, 39 szócikket ka
punk arctic-tól az ’agyafúrt’jelentésű wily-ig. 
E keresésfajta hasznosságát bármely felhasz
náló számára aligha kell bizonygatnunk.

Összetett keresés a KERESŐPANELből indít

ható: itt szavak végére/elejére, több szóra 
együttesen, bizonyos szavak kizárásával, stb. 
végezhetünk kereséseket. Ha ide beírjuk a 
róka szót, és azokat a szócikkeket kerestet
jük ki, amelyekben a róka igen, de a ravasz 
nem szerepel, tizenegy ilyet kapunk - vala
miért ezúttal nem ABC-rendben.

A minősítés szerinti keresés nem annyira 
a közönséges halandó, inkább a szakember 
- fordító, tanár, nyelvész - számára hasznos. 
Ha akár az angol-magyar, akár a magyar
angol szótárban az „állattan” minősítésű sza
vakra keresünk, a talált szócikkek száma 
egyaránt 100. Vigyázat: ez egyáltalán nem 
azt jelenti, hogy ennyi „állattani” szavunk 
van. Valamiért - a Súgó sem magát a tényt, 
sem annak magyarázatát nem árulja el - a 
találatok száma korlátozva van. Ha mégis 
valamennyi állattannal kapcsolatos szót 
össze akarnánk gyűjteni, kezdőbetűiket meg 
kell adnunk: így azután A betűs 37 db, B be
tűs látszólag 100 db található, ám minthogy 
a 100-iknál még csak buldog-nál vagyunk, 
gyanakodni kezdünk. E fajta keresés tehát 
mind ama keveseknek, akiknek hasznos le
hetne, láthatóan hasznavehetetlen. Ha a „be
céző” stílusminősítést keressük, egy darabot 
kapunk: foltocska - ez egyben a négy szó
tár egyetlen ilyen minősítésű szava. (E fol
tocska még előkerül.) Ha a magyar-angol 
szótárban a „formális” stílusú szavak érde
kelnek, hét darab ilyet kapunk - ellenőrizve 
azután a négy szótárban: összesen nincs töhh 
formális stílusú szó. Ezek nyilvánvalóan va
lamilyen hiba folytán „itt maradt” minősíté
sek. Ilyen „címke” a „walesi” is, amely két 
találatot ad: egy férfinevet, és egy velszi 
ételt. Ha a „tulajdonnév” minősítést adjuk 
meg, Aaron-tól elindulva csak német és ma
gyar nevek sorjáznak Albin-ig, majd a ma
gyar-angol szótár Feröer-szigetek szócik
ke következik.

Az azonban semmiképp nem véletlen hi
ba, hogy valamennyi szótárnál valamennyi 
minősítés szerepel a keresőablakban - akkor 
is, ha nyilvánvalóan nincs vagy nem lehet 
ilyen. Az „ausztria” [sic], az „nszk” vagy a 
„berlini” minősítésnek az angol szótárakban
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nem kellene megjelennie. A „hangulatfestő” 
és a „háztartás” címke az angol szótárakban 
egyetlen találatot sem ad - szerencsére. Ha 
valamennyi szótárunk nyitva van, és minő
sítésnek beírjuk, „ácsipar”, 37 találatot ka
punk, valamennyit a német szótárakból - 
láthatóan csak ezek dolgoznak e fogalom
mal. („Vízgazdálkodás” minősítésről ugyan
akkor csak az angol szótárak tudnak, a né
metek nem; „üzemgazdaság” minősítésről 
csak a németek, az angolok - hál’ Istennek 
- nem.) A 37 ácsipari szócikkből a német
magyarban 19 A-betűs, 3 D-betűs, 2 E- és 1 
F-betűs; a magyar-németben 8 H-betűs, 3 K- 
betűs, 1 SZ-betűs. Ha viszont most kifeje
zetten a V-vel kezdődő ácsipari szavakra ke
resünk, újabb kilencet kapunk. Miért nem 
engedték hozzánk rögtön az ácsipar vala
mennyi lexémáját, ha már ennyire fontos ke
resni rájuk, és ilyen könnyen ki is listázha
tok? És vajon hány akad még? Hol rejtőznek, 
és miféle keresésekkel lehet előcsalni őket?

Az „utótételben” minősítéssel szemléltet
hetjük, hogy a felszínre kerülő hibákról ne
hezen dönthető el, koncepcionális-elvi- 
szerkesztési hibák-e, vagy csupán az elekt
ronikus változat munkatársainak róhatok fel. 
Az „utótételben” nem stílusminősítés, nem 
is földrajzi vagy szakmai, hanem nyelvtani 
„címke”. Miről van szó? Az utcai melléknév 
szócikkében hagyományosan megjelöljük 
pl., hogy annak in/from the street fordítása 
az angol főnév utánra kerül: az utcai zaj 
tehát noise in/from the street, nem pedig in/ 
from-thestreeEnoise. A keresés esetünkben 
hét darab találatot hoz: ennyi szócikkben 
szerepel - nem az „utótételbcn” címke, ha
nem az „ut” rövidítés. Gyanakodni kezdünk 
ismét: az „utótételben” minősítést a szótár
készítés valamely szakaszában megszüntet
ték? Véletlenül mégis ott maradt a -félben, 
a feléje, a Fortuna, a herpetológiai, a hét- 
rétű, a hétvégi és a világméretű? Ez ha
nyagságra utalna, ám hogy kinek a mulasz
tására, az nehezen dönthető el. Ami azonban 
bizonyosan szerkesztői tévedés: e hétből 
egyetlenegy - a világméretű - esetében jo
gos a minősítés. Ha viszont azután a teljes 

szövegű keresőbe beírjuk: „ut”, akkor újabb 
12 találatot kapunk, az aggódó-tól a beil- 
lő-n át a pormentesített-ig. Igaz, egyszerű 
„sajtóhiba” lévén a 12 egyike (-maiig 
[ut=tagk;nt] - így!) a német-magyar szótár
ban található. (A német szótárak egyébként 
nem is élnek e minősítéssel, noha a jelenség 
létezik németül is.) Ezeknek az „ut”-aknak 
mellesleg egy része dőlt, más részük álló 
„szedésű”; van azután zárójelben lévő is, 
noha legtöbbjük nem ilyen; a különös elté
rést azonban láthatóan nem ez indokolja. 
Tudható mármost, hogy egy ilyen méretű 
magyar-angol szótárban ezres nagyságren
dűnek kell lennie az efféle „utótételes” szer
kezeteknek, ám ezek normál keresési eszkö
zeinkkel rejtve maradnak. Egyetlen módon 
hívhatók elő - igaz, ahogyan nem lenne sza
bad: ha a teljes szövegű keresésbe beírjuk az 
ut szócskát plusz a * jelet: ekkor már 100 
(igaz, gyaníthatóan csak az első 100) találat 
jelenik meg. Egy részük nem releváns (uta
sok, utálat stb.), ám így - teljes joggal - 
előkerülnek az „utótételesek”: ablakos (pro
vided with windows ut\), acélos (hard as 
steel ut), adómentes (free of tax ut), alkal
mazandó (to be employcd/used ut), és so
kan - de sohasem tudjuk meg, hogy mennyi
re sokan - mások.

Ami a foltocská-t illeti: noha a Súgó sem 
a „wildcard”, sem a „joker” sem a jel 
beírására nem ad találatot, mégis végezhető 
ilyen „helyettesítő karakterre” keresés. Igaz, 
ha beírom: *cska, és lassan megjelenik az 
engem érdeklő szavak listája, ismét csak az 
első 50-et kapom meg. Amikor viszont 
összetett kereséssel próbálkoztam, a követ
kező, CD-szótár viszonylatban egyedülálló 
üzenet fogadott: „A keresés időtúllépés mi
att nem fejeződött be. Valószínűleg túl álta
lános keresőkérdést tett fel, vagy a szerver 
túlterhelt. Pontosítson a keresőkérdésen, 
vagy próbálja meg később. A maximális ke
resési idő pillanatnyilag 30 másodperc. Ezt 
az értéket a rendszergazda módosíthatja.” Ez 
éppen elég meglepő volna, de a szerverre és 
a rendszergazdára utalás egyenesen sokko
ló. Lehetséges volna, hogy rosszkor tettem
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fel a kérdést? Megállapítható tehát: c szótá
raknál soha nem lehetünk bizonyosak ben
ne, hogy valamiből valóban épp annyi van- 
e, amennyi a találatok száma, avagy a ke
resési korlátok miatt kapunk csupán éppen 
annyit.

ígéretes - hasonló CD-kről nem ismert - 
keresési funkciónak tűnik a Hasonló kere
sése. A Súgó szerint ez „a szócikken belül 
szereplő szavak előfordulási gyakorisága 
alapján súlyozási rendszert állít fel: veszi a 
leggyakrabban előforduló szavakat csökke
nő gyakoriság szerint, és ennek megfelelő
en keres hasonló prioritással rendelkező sza
vakat a többi szócikkben”. Ezt érteni még 
csak-csak lehet, de hogy mi a haszna, rejtve 
marad. De hát éppen ez teszi ezt a keresést 
kalandossá! Próbáljuk ki a német-magyar 
szótárban, melyik szócikk hasonlít a Fuchs 
szócikkhez! Nos, ezúttal a találatok száma 
400, ebből egyszerre húszat nézhetünk meg. 
Ennyi - ha jól értjük - a hasonló szócikk: 
kezelhetetlen mennyiség, akárhogyan is. A 
Fuchs szócikkre meglepő módon a Fuchs 
szócikk hasonlít legjobban: a hasonlóság 
„súlya” = 30 (?). A második leghasonlóbb: 
rókalepke (súlya = 18). Zavarba ejtő vi
szont, hogy a magyar-német szótár nincs is 
nyitva... A szócikk így fest: rókalepke fn\ 
zoo rFuchs [ 1,04]. A harmadik leghasonlóbb 
a magyar róka, miközben rejtélyes módon 
ugyanezen róka szócikk egyben a 19. leg
hasonlóbb is. A 4. leghasonlóbb: kan róka 
fn männlicher Fuchs [ 1,04], rRüde [ 1,21 ]. A 
7. leghasonlóbb: a magyar-angol szótár ró

kalepke címszava - e szótár továbbra sincs 
nyitva...) A 8. leghasonlóbb a madár szó
cikk. Ez végre használható: ebben szerepel
nek ugyanis a ’hol a madár se jár’ jelentésű 
wo sich die Füchse gute Nacht sagen, illet
ve wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sa
gen kifejezések. (Hogy a zárójeles számok 
mit jelentenek, arra semmi nem utal.)

A 8-as értékkel szereplő ein szócikk 
egyetlen tényező: a schlau wie ein Fuchs 
’ravasz, mint a róka’ miatt került ide. A szin
tén 8-as értéket kapott kémény szócikkben 
ezzel szemben semmiféle kapcsolat a Fuchs- 
szal nem fedezhető fel - legalábbis emberi 
szemmel nem. Vajon mifélék lehetnek a 200. 
vagy a 400. találatszám körüli szócikkek? És 
vannak-e még ennél is többen?
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MEGJELENT!

Ádám Péter
Francia-magyar 
kulturális szótár

Proust „Az eltűnt idő nyomában ” című regénye óta közismert, hogy a Madeleine 
nem csupán női név, hanem egy francia teasüteményt is így hívnak. De rajta kí
vül számtalan elnevezés, szófordulat, utalás megértése nehezíti a nyelvtanuló vagy 
olykor még a legkitűnőbb műfordító életét is, ha csak szótárakra támaszkodva 
akarja megérteni az irodalom, a művelődés vagy esetleg pusztán a hétköznapi 
élet egyes kifejezéseit. Megfejtésükhöz ad kulcsot ez a kulturális szótár, amely
nek segítségével az olvasó jobban megérthet nemcsak egy nyelvet, hanem orszá
got is.

256 oldal, 2500 Ft

A SOROZAT EGYÉB KÖTETEI:

Bart István: Hungary and the Hungarians - The Keywords (Ara 2700 Ft)
Bart István: Ungam - Land und Leute (Ára 2800) Ft
Bart István: Angol-magyar kulturális szótár (Ára 2200) Ft
Bart István: Amerikai-magyar kulturális szótár (Ára 1800) Ft
Gy. Horváth László: Japán-magyar kulturális szótár (Ára 2500) Ft 
Györffy Miklós: Német-magyar kulturális szótár (Ára 2500) Ft


