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SzóTárSzeMLe

Az ingyenes angol–magyar  
és magyar–angol online szótárakról

Bevezetés
Manapság a világhálón gomba módjára szaporodnak az online szótárak, egyre inkább háttér-
be szorítják hagyományos, papíralapú társaikat. De vajon ezen online eszközök tartalmilag 
ugyanolyan megbízhatóak-e, mint a papírszótárak? Jelen tanulmányomban 15 ingyenes an-
gol–magyar, magyar–angol online szótárrendszert elemzek a Gaál Péter (2012) által kidolgo-
zott szempontrendszer alapján. Leírom a weboldalakkal kapcsolatos háttér-információkat, 
bemutatom a szótárak szerkezetét és tartalmát, illetve megvizsgálom, mennyire felhasználó-
barátak ezek a rendszerek. Ezután vázolom, véleményem szerint milyen lenne az ideális online 
szótár. Tanulmányom végén összefoglalom, miért okozhatnak az elemzett szótárrendszerek 
több kárt a nyelvtanulónak, mint amennyi segítséget adnak.

elérhetô online angol–magyar, magyar–angol szótárak
Először is fel kell térképezni, milyen angol–magyar, magyar–angol online szótárak érhetők el 
a világhálón. Ehhez a Google keresőprogramot hívtam segítségül. A kulcsszavas (angol–ma-
gyar magyar–angol online szótár) keresés a következő eredménnyel szolgált (2013. augusztus 
6-án):

1. MTA SZTAKI http://szotar.sztaki.hu/angolmagyar
2. DictZone http://dictzone.com/angolmagyarszotar/
3. Magyar–Angol–Magyar Szótár http://angol.avw.hu/
4. Webfordítás http://www.webforditas.hu/szotar.php
5. Angol–Magyar Szótár http://angolmagyarszotar.hu/
6. Online Fordító http://onlinefordito.micom.hu/szotar.php
7. Irinyi Kabinet http://www.cab.uszeged.hu/cgibin/szotar
8. Bab.la szótár http://hu.bab.la/
9. Online English Department http://www.angoltanszek.hu/szotar/

10. Katedra nyelviskola http://www.katedra.hu/szotar
11. Szótáram http://szotaram.hu/
12. OnlineSzótár http://www.onlineszotar.com/
13. Szótár.net http://www.szotar.net/
14. Freedict http://www.freedict.com/onldict/hun.html

1. táblázat. google-találatok és azok elérhetôségei
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A Szótáram weboldalán elég nagy méretben láthatjuk a Topszótár logóját, melyre kattintva 
annak honlapja töltődik be, ezért a fenti listához még hozzávettem a Topszótár weboldalát 
(http://topszotar.hu/angolmagyar) is.

A Google keresési algoritmusai miatt ez a sorrend kicsit változik, ha kevesebb kulcsszót 
használunk, például angol–magyar szótár, vagy ha a keresendő szótár nyelveit más sorrendben 
adjuk meg, illetve ha a keresendő kifejezést idézőjelek közé tesszük. Ettől függetlenül az első 
öt találat szinte mindig ugyanazokat a weboldalakat tüntette fel, a további találatok sorrendje 
már jelentősen eltért a különböző keresési módok esetében.

online szótárak elemzése
Az online szótárak elemzéséhez és összehasonlításához a Gaál (2012) által kidolgozott szem-
pontrendszert vettem alapul. Először bemutatom a szótárrendszerekkel kapcsolatban elérhető 
háttér-információkat, majd a szótárak szerkezetét vázolom, kitérve azok mega-, makro-, mik-
ro- és mezostruktúrájára. Végül ezeket az online eszközöket tartalmuk és az általuk közölt 
információk alapján írom körül.

A szótárak szerkezetét, tartalmát leíró részeknél először azokat a rendszereket mutatom be, 
melyek nem a Vonyó Attila-féle adatbázisra épülnek. Csupán két ilyen online eszköz van a vizs-
gáltak között, a Webfordítás és a Szótár.net. Ezt követően a Vonyó Attila-féle szólistára épülő 
szolgáltatásokat a Google-kereséskor kapott sorrendhez képest fordítva jellemzem.

Online szótárak háttér-információi
Tágabb háttér
Általánosságban elmondható az elemzett online szótárakról, hogy nem sok háttér-információ 
érhető el róluk. A Szótár.net kivételével egyik sem hivatkozott hagyományos papíralapú szó-
tárra mint forrásra. A Bab.la, a Topszótár, az Online English Department és a SZTAKI a kö-
zösségi szótár jegyeit is mutatják, mivel a felhasználó visszajelzést küldhet, ha például hibát 
vett észre az adatbázisban, vagy bővíteni szeretné azt.

Szûkebb háttér
A hagyományos papíralapú szótárak esetében szűkebb háttér alatt a szótár kiadóját értjük. 
Online szótárak esetében Gaál (2012) öt típust különít el. Mivel ezek nem írják le pontosan 
a cikkemben elemzett eszközök típusait, a kategóriákat kicsit megváltoztattam.

A (szótár)kiadó által szerkesztett szótárak csoportjába tartozik a Szótár.net, mely az Aka-
démiai Kiadó által létrehozott online eszköz. Ezen a weboldalon a szótár alapfunkciói ingye-
nesen hozzáférhetők, míg az extra tartalomért és funkciókért már elő kell fizetni.

Az intézmény, szervezet által létrehozott, felhasználó vagy közösség által nem szerkeszt-
hető online szótárak kategóriájába a Webfordítás, az Irinyi Kabinet és a Katedra tartoznak. 
A Webfordítás mögött a MorphoLogic áll, az Irinyi Kabinet weboldalán elérhető szolgáltatást 
a Szegedi Tudományegyetem munkatársai hozták létre. A Katedra nyelviskola honlapján el-
érhető online szótár is ebbe a kategóriába tartozik.

Az intézmény, szervezet által létrehozott, felhasználó vagy közösség által szerkeszthető 
online szótárak közé sorolható a SZTAKI és az Online English Department. A SZTAKI online 
eszközt a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóinté-
zetének (SZTAKI) munkatársai hozták létre. Pataki Balázstól, a SZTAKI tudományos főmun-
katársától megtudtam, hogy az 1990-es évek közepén kezdtek el foglalkozni webtechnológiákkal, 
interaktív webalkalmazásokkal, ennek részeként hozták létre a SZTAKI szótárat is. Számuk-
ra elsősorban a webes alkalmazás volt fontos, nem a szótár tartalmi része. Akkoriban vált 
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elérhetővé a Vonyó Attila-féle adatbázis, mely a rendszer alapját képezte. Jelenleg a felhasz-
nálók a netes felületen azonnali visszajelzéseket küldhetnek, új szócikkeket vehetnek fel, sőt 
saját szótárat, adatbázist is létrehozhatnak. Az Online English Department szótárrendszere 
szintén bővíthető, javítható a közösség által.

Az utolsó csoport azokat az online eszközöket foglalja magába, melyeket magánszemélyek 
hoztak létre. Idetartozik az OnlineSzótár, melynek weboldaláról megtudhatjuk, ezt az eszközt 
Bednárik Boldizsár alkotta, a szerzői jogok őt illetik meg, és az adatok pontosságáért nem 
vállal felelősséget. A Topszótár weboldalán azt olvashatjuk, hogy a kiadásért felelős személy 
Deák Imre és Kiss Márton. A Bab.la online eszközről az derül ki, hogy Andreas Schroeter, 
Thomas Schroeter és Patrick Uecker közös nyelvi projektjéről van szó. A DictZone nyelvi 
eszközt Lutischán Ferenc készítette.

A Szótáram, a Freedict, az Online Fordító, az Angol–Magyar Szótár és a Magyar–Angol–
Magyar Szótár weboldaláról nem tudjuk meg, ki hozta létre és szerkesztette ezeket a szótár-
rendszereket.

Az online szótárak szerkezete
A tizenöt online szótár szerkezete kapcsán megvizsgálom azok mega-, makro-, mikro- és 
mezostruktúráját.

Megastruktúra
1. Általános információk
Általánosságban elmondható, hogy nem sok esetben kaphatunk információt a vizsgált online 
eszközök létrehozóiról. Márpedig ez az információ azért lehetne hasznos a felhasználó szá-
mára, mert gyors következtetést tudna levonni az online eszköz minőségére nézve. Ha az 
online eszköz mögött sikeres szótárkiadó cég áll, feltételezhető, hogy a weboldalon közölt 
tartalom is pontos és megbízható. Abban az esetben viszont, ha semmit sem tudunk meg az 
online eszköz létrehozójáról, felmerül a kérdés, mennyire megbízható az elérhető tartalom.

Egyik online weboldal sem említi, milyen felhasználói csoportot céloz meg, kiknek is 
hozták létre a szótárat, így feltételezhetjük, hogy ezen általános szótárak bármilyen szintű 
nyelvtanulót segíteni kívánnak.

Használati útmutató, illetve tippek, akár súgó sem jellemző ezekre az online szótárrend-
szerekre. Súgóval csupán a Szótár.net rendelkezik. Egyes weboldalakon elérhető a GYIK, 
de ezek nem a szótárazással kapcsolatos kérdésekre válaszolnak. Segédleteket se találunk, 
ahol az esetleges rövidítéseket oldanák fel, vagy ahol a használt fonetikus jeleket magya-
ráznák meg.

Mivel az elemzett online szótárak mindegyike ingyenesen elérhető, egyértelmű, hogy nem 
a felhasználóktól várnak bevételi forrást a weboldalak üzemeltetői, így nem meglepő, hogy 
elektronikus hirdetéseket és bannereket találunk a legtöbb oldalon. Az Irinyi Kabinet, a Top-
szótár, a Szótáram, a Magyar–Angol–Magyar Szótár oldalai mentesek a hirdetésektől, a többi 
oldalon viszont különböző számú reklám jelenik meg. A Webfordításnál ezek már komolyan 
zavarják a szótárazást, mivel a reklámok összességében nagyobb felületet foglalnak el, mint 
maga a szótár. A SZTAKI esetében is elég sok reklám található az oldalon, de ezek elhelyezése 
(lap teteje, jobb oldala) elkülönül a szótártól, így magát a szótárazást nem zavarja. Egyes hir-
detések kikapcsolhatóak, bár azok a felületek soha nem lesznek teljesen üresek, mivel a kikap-
csolt reklám helyén rendszerüzenetet kapunk.
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2. A feldolgozott szóanyag mennyisége
Hagyományos, papíralapú szótáraknál is fontos tényező, hogy mekkora a feldolgozott szóanyag. 
Az online eszközök többségénél sajnos nem kapunk információt sem arra vonatkozóan, milyen 
adatbázisra épül az adott online eszköz, sem arra, mekkora a szóállománya.

Az Online English Department weboldaláról megtudhatjuk, hogy ezen online szótár több 
meglévő szótárra épül. A szótár megközelítőleg 425 000 szót tartalmaz, melyből 150 000 
a WordNet angol értelmező szótárból, illetve mintegy 255 000 a Vonyó Attila és társai által 
készített adatbázisból származik. Ezeken a jelentősebb forrásokon kívül a szótárt még kibő-
vítették a közösségi hozzáférést engedélyező tanítványaik online szószedetével is, mely kö-
rülbelül 15 000 szót tartalmaz.

Az Irinyi Kabinet weboldalát legutoljára 2000. szeptember 1-jén módosították. Feltételezem, 
a szótárat se frissítették azóta. Az oldalon található információ szerint az online szótár 254 700 
bejegyzést tartalmaz, és a Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK) található, Vonyó Attila 
által összeállított szólistára épül.

Az Online Fordító weboldalán az olvasható, hogy a szótár közel 300 000 címszót és szó-
kapcsolatot tartalmaz. Sajnos arra vonatkozóan, hogy milyen adatbázisra épül, illetve hogy 
ez az adat nyelvenkénti lebontásban mit jelent, nem kapunk információt.

A DictZone weboldaláról megtudhatjuk, hogy a szótár több mint 400 000 jelentéspárt tar-
talmaz. A Rólunk részből pedig az derül ki, hogy ez a szótár más ingyenes online szótárak 
anyagából, illetve beküldött anyagokból épül fel. Az online szótár adatbázisa jelentős egye-
zéseket mutat a Magyar Elektronikus Könyvtár weboldalán található Vonyó Attila-féle adat-
bázissal, de konkrétan nem hivatkoznak rá forrásként.

A SZTAKI weboldaláról kiderül, hogy a szótár alapvetően a Vonyó Attila-féle adatbázisra, 
egy EU-szókészletre és egy zöldségtermesztési szakszótárra épül, de sajnos szám szerinti 
adatot nem szolgáltattak az adatbázis méretére vonatkozóan. Még két kiejtési szótár van fel-
tüntetve forrásként: a CMU amerikai angol kiejtési szótár és a BEEP brit angol kiejtési szótár.

A többi online szótárrendszer esetében nem kapunk információt az adatbázis terjedelmét 
illetően.

Makrostruktúra
1. A keresőmotor
A keresőmotor minden digitális szótárrendszer központi része. Ha ez nem megfelelően mű-
ködik, lehet bármilyen megbízható maga a szótár, nem fogják sokan használni. Fontos, hogy 
a keresés gyors, hatékony és pontos legyen.

A legtöbb weboldalon kereséskor beállíthatjuk a keresés irányát. Kicsit eltérő a helyzet az 
Online English Department és a Freedict esetében, ahol két külön keresősor áll a rendelkezés-
re az angol, illetve a magyar szavaknak, így nem kell külön beállítani a keresési irányt, csupán 
a megfelelő sorba kell írni a keresendő szót. A Szótár.net és a Webfordítás esetében, mivel itt 
több szótárban kereshetünk, szövegbevitel előtt csak az idegen nyelvet kell kiválasztani.

Egyik online eszköz keresési találatain se tudunk szűrőket (például stílusrétegre vagy 
szóeredetre) alkalmazni. Ennek az az oka, hogy ezek a szótárak nem is tüntetnek fel ilyen 
információkat a szavakról.

Pár kivételtől eltekintve az elemzett online eszközökben keresési módok közül sem választ-
hatunk.

A Freedict weboldalán kiválaszthatjuk, hogy a szótár csupán a keresett szóval teljesen 
megegyező szavakat listázza-e. Azt is beállíthatjuk, hány találatot mutasson. Alapértelmezett-
ként tíz találat van beállítva, de választhatunk 1, 5, 20, 30, 40 vagy 50 közül is. A keresési 
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funkció jelentős hátránya, hogy minden egyes keresés után vissza kell mennünk az eredeti 
keresőfelületre, és ezáltal a beállított keresési opciók is eltűnnek. Így a weboldalon folytatott 
keresés felettébb körülményes.

Az OnlineSzótár weboldalán beállíthatjuk, hogy csak a keresendő szóval pontosan meg-
egyező szavakat listázza a szótár.

Az Irinyi Kabinet szótárában többféle keresési mód közül választhatunk: teljes egyezés, 
szó eleji egyezés, szóvégi egyezés, bármilyen egyezés, elírást megengedő, oda-vissza. A leg-
több keresési opció egyértelmű, de az utolsó kettőről számomra nem derül ki, miért hasznos. 
Az elírást megengedő keresés szerintem rossz elnevezés, mivel ilyen keresés esetén gyakor-
latilag kifejezések, szóösszetételek egyes részeire tudunk rákeresni. Például, ha a keresőme-
zőbe az alma szót írjuk, a találatok között olyan kifejezéseket találunk, mint a föld hatalmasai, 
aggodalmas vagy alkalmas. Az oda-vissza keresésnél, ha például a kerék szóra keresünk rá, 
mindenféle olyan szót és kifejezést listáz a szótár – például vihar keletkezik, harapós, légipos-
ta, havasi, kiálló lapockacsont –, aminek, véleményem szerint, semmi köze nincsen a keresett 
szóhoz. Valójában  nem jöttem rá, mit is jelent ez az oda-vissza keresési mód.

Az Irinyi Kabinet weboldalán beállíthatjuk a megjelenített találatok számát is. Választhatunk 
20, 50, 100, 200, 500, 1000 és 200 000 találat közül, noha ez minden egyes keresés után visz-
szaugrik 100-ra. A 200 000 találat listázásának amúgy se látom sok értelmét, mivel a szótár 
elméletileg csupán kicsivel több, mint 200 000 bejegyzést tartalmaz, így elég nehéz lenne olyan 
keresést végrehajtani, melyhez ilyen sok találatot kellene a weboldalnak listáznia.

A Szótár.net oldalán szintén beállíthatjuk, hány találatot listázzon a rendszer. Itt három 
opció közül választhatunk: 10, 20, 50. Ennek igazán akkor van értelme, ha az összes szótárban 
(francia, német stb.) keresünk, mert ekkor kapunk tételes listát arról, melyik találat melyik 
szótárból származik.

A keresőmezőbe történő beírás esetén a legtöbb online eszköz csak tökéletesen bevitt szó-
ra tud rákeresni. Elírás esetén csupán a DictZone és a Bab.la kínál fel lehetőségeket a felhasz-
náló által keresett szóra. Az OnlineSzótár hibásan bevitt karaktersor esetén a megfelelő helyét 
csupán kipontozza, míg a többi weboldal legalább kiírja, hogy az adott keresésre nincsen ta-
lálat.

A Freedict keresőmotorja sok kívánnivalót hagy maga után, mivel ha magyar szóra szeret-
nénk rákeresni, és ékezetesen adjuk meg a szót, például egész, akkor az a furcsaság áll elő, 
hogy a szótár nem értelmezi az ékezetes karaktert, és így az egsz karaktersorra nem is talál-
hatunk megfelelőt. Ha ékezet nélkül adjuk meg a szót, akkor a weboldal listázza a találatokat 
az egész szóra. A tény, hogy egy magyar–angol online eszköz nem tudja értelmezni a magyar 
ékezetes karaktereket, már önmagában is minősíti ezt a rendszert.

Egy keresőmotor akkor igazán felhasználóbarát, ha új keresés bevitele előtt a felhasználó-
nak nem kell manuálisan a korábbi keresett szót kitörölnie, hanem az automatikusan törlődik. 
Ennek ellenére nem minden vizsgált online eszköz keresőmotora működik így. Ilyen funkció-
val csak a Szótár.net, a Topszótár, a Szótáram, a Bab.la, az Irinyi Kabinet, a DictZone és 
a SZTAKI rendelkezik.

Az Online English Department weboldalán az angol szavakra történő keresés gyors: a kur-
zor a keresősorban marad, az előző keresett szó automatikusan törlődik, így csak be kell 
írnunk az új keresendő szót. Viszont ha magyar szóra keresünk, keresés után a kurzor az 
angol keresősorba ugrik, így ha egymás után több magyar szóra kívánunk rákeresni, az kicsit 
nehézkesebb.

A keresést még prediktív szövegbevitellel lehet felgyorsítani. Ez a funkció is csupán pár 
online eszköz (Bab.la, Szótár.net, Topszótár, SZTAKI) esetében található meg.
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Az Angol–Magyar Szótár adatbázisában történő kereséskor az a furcsaság fordul elő, hogy 
ha Enter gombot nyomunk a keresőmezőbe bevitt szó után, akkor ettől függetlenül megjelenik 
a keresőmező alatt egy legördülő menü, mely listázza azokat a szavakat, kifejezéseket, szó-
összetételeket, melyek tartalmazzák a keresett szót. Ez az ablak a találati táblázat felső részét 
letakarja, ami eléggé zavaró. Ennek a legördülő menünek akkor látnám hasznát, ha a gépelé-
si folyamat közben jelenne meg, és onnan választaná ki a felhasználó, melyik szóra kíván 
rákeresni. Igaz, ez meg is történik, bár csak nagyon lassú gépelés esetén lehet észrevenni, 
amúgy csak a szövegbevitel végén jelenik meg ez az ablak. Ha ebből a listából ki is választunk 
egy szót, még egy Entert kell utána nyomnunk, mert csak ekkor nyílik fel a kiválasztott szóhoz 
tartozó tartalom.

Összességében elmondható, hogy a vizsgált online eszközök többségének még fejlesztenie 
kellene a keresőmotort. Véleményem szerint fontos lenne, ha a rendszer elgépelés esetén is 
felkínálna opciókat. Erre a problémára léteznek már algoritmusok, a Google is ilyet használ. 
Szótárak esetén van egy véges számú címszó, melyeket össze kell vetni a keresőmezőbe bevitt 
karaktersorral. Ha nincsen tökéletes egyezés, akkor a bevitt karakterhossz +/- 1 (maximum 2) 
karakternyi eltéréssel ellenőrizhetné, mely szavak hasonlítanak arra a karaktersorra, amelyet 
a felhasználó a keresőmezőbe bevitt, és ezeket opcióként felkínálhatná a rendszer. A megfe-
lelő gyorsaságú prediktív szövegbevitel szintén nagy segítség lenne a felhasználó számára. 
Az is meggyorsítaná a keresési folyamatot, ha a felhasználónak nem kellene minden egyes új 
kereséskor a keresőmezőbe kattintania.

2. A keresési találatok megjelenítése
Szótárak esetében, legyen szó hagyományos papíralapú vagy online szótárról, fontos, milyen 
formában jelenítik meg a találatokat. Lényeges, hogy átlátható legyen a közölt tartalom, és 
a felhasználó gyorsan megtalálja azt az információt, amit keresett.

Az Online English Department weboldalt leszámítva, ahol igencsak összezsúfolt formában, 
listában jelenítik meg a találatokat, az online szótárak átlátható táblázatos formátumot hasz-
nálnak az ekvivalensek közlésére. A webes eszközök nagy előnye a papíralapú társaikkal 
szemben, hogy nincsenek helyi korlátok, elméletileg könnyebben tudják olyan módon tálalni 
az információkat, hogy az a felhasználó számára áttekinthető legyen.

A Topszótár és a SZTAKI kivételével egyik szótár esetében sem bővíthető a megjelenített 
információ.

A Topszótárban kétféle extra tartalmat tudunk kattintással megnyitni. Ha egy szó mögött 
kék szövegbuborékban idézőjelikont látunk, akkor az adott szóval példamondatot és annak 
fordítását érhetjük el. Ha a kék körben látható háromszögikonra kattintunk, további jelentés-
csoportokat jeleníthetünk meg. Itt többnyire elöljárós igéket (phrasal verbs) és kifejezéseket 
listáz a weboldal.

A SZTAKI esetében a megfelelők mögött egy könyv szimbólum is látható, melyre kattintva 
lenyíló ablakban tezauruszinformációk jelennek meg. A tezauruszban megadott információ 
a WordNet 3.0-ra épül1.

Összességében elmondható az elemzett online eszközökről, hogy a keresési találatok meg-
jelenítése egyszerű. Ez főleg abból a tényből ered, hogy a szótárak a jelentéspárokon kívül 
szinte semmi más információt nem adnak meg, ezáltal a listázandó tartalom úgyszólván csak 
szópárokat foglal magába.

1 Ezt Google-kereséssel sikerült kiderítenem – a SZTAKI oldalán erre vonatkozóan nem találtam hivatkozást.

MNYO2013_4.indd   85 2013.11.26.   22:42:12



86 Szótárszemle

3. A közölt anyag jellege
Az elemzett weboldalak a szöveges információn kívül más típusút nem közölnek. Pár kivétel-
től eltekintve még a szavak kiejtését sem tüntetik fel. Képi információt egyik eszköz sem nyújt. 
Az összes vizsgált online szolgáltatás sokat fejlődhetne, ha a szöveges információkat illuszt-
rációkkal, ábrákkal egészítenék ki.

Mikrostruktúra
Online szótárak esetében, csakúgy mint hagyományos, papíralapú társaiknál, fontos, milyen 
formában, sorrendben jelenítik meg a közölt információt, illetve az mennyire átlátható. A fel-
használó a lehető leggyorsabban akarja megtalálni azt az információt, amit keresett, ennek 
pedig elengedhetetlen feltétele, hogy azt áttekinthető, logikus formában prezentálja a szótár. 
Hagyományos szótárak esetében a mikrostruktúra keretein belül egy szócikk felépítését vizs-
gáljuk. Online eszközök esetében az egy adott szóra kapott információ megjelenítése érdekes.

A Szótár.net online eszköz ingyenes verziójának a felépítése könnyen áttekinthető. Felül 
helyezkedik el a keresősor, mely alá, két külön ablakba listázza a találatokat a szótár. A felső 
ablakban bal oldalt feketével, vastagon szedve láthatjuk a címszót, melyet annak szófaji kate-
góriája követ. Ezután külön sorokba listázza a szótár a megfelelőket. A narancssárgával szedett 
megfelelők hiperhivatkozások. Az alsó ablakban sima felsorolásban láthatjuk a találatokat, 
viszont itt fel is tünteti a weboldal, melyik szótárból származnak ezek. Az egyes találatokat, 
eltérően a többi vizsgált rendszertől, nem ábécé-, hanem gyakorisági sorrendben listázza az 
oldal, így is elősegítendő, hogy a felhasználó a legmegfelelőbb jelentést válassza ki a felkínált 
opciók közül.

A Webfordítás weboldalán a keresősor jobb széle felett beállíthatjuk az elrendezést. Itt vá-
laszthatunk alaprendezés, egyszerű elrendezés, illetve professzionális elrendezés közül. A ke-
resősor alatt két ablak jeleníti meg a keresési találatokat. A bal oldali ablakban a keresőmezőbe 
beírt szóra talált megfelelőket listázza a weboldal, míg a jobb oldali ablakban azokat a kifeje-
zéseket láthatjuk, melyekben a keresett szó szerepel. A kifejezéseknek szánt ablakot, ha kíván-
juk, be is zárhatjuk. Az ablakok átméretezhetőek, illetve elrendezésük mozgatással variálható. 
A bal oldali ablakban a megfelelők listáját görgetéssel mozgathatjuk. Ezzel szemben kifejezések-
ből egyszerre csak tíz találatot listáz a weboldal, a további találatok megtekintéséhez a találati 
lapokat szimbolizáló gombokra kell kattintani. A találatok megjelenítésénél mini zászlókkal 
szimbolizálja a szótárrendszer, mi volt a keresési irány, valamint a MorphoLogic emblémája is 
megjelenik. Ezek minden egyes megfelelő előtt szerepelnek, ami számomra kissé zavaró. Ezt 
követi a címszó vagy kifejezés, mely pirossal, vastagon van szedve, és melyet még narancssár-
ga sorkiemelővel is elláttak. A szófaji megjelölés, mely szögletes zárójelben angolul jelenik 
meg, ezután következik. A keresett szóra talált megfelelőket a weboldal nem gyakorisági, hanem 
ábécérendben jeleníti meg, ami sokszor zavaró, és a felhasználót félre is vezetheti. Itt említem, 
hogy adott esetben a weboldal a keresett szóra talált megfelelő előtt, zárójelben extra informá-
ciót is közöl, a jelentés behatárolását elősegítendő. Például ha az ember szóra keresünk rá, 
akkor a következő megfelelőket kapjuk: (alantas) cad, (bolondos) comedian, (buta) zombie és 
így tovább. A human vagy a man megfelelő nincs benne az első tízben.

A Freedict weboldala meglehetősen egyszerűen jeleníti meg a keresések eredményét: egy 
táblázat egyetlen sorába zsúfolva listázza a keresett szót és annak megfelelőit, melyeket vélet-
lenszerűnek látszó sorrendben tüntet fel. Ez az online eszköz nem vitte túlzásba a tipográfiai 
lehetőségek alkalmazását sem.

Az OnlineSzótár weboldalon a keresőmezőt és a találatokat listázó táblázatot reklám vá-
lasztja el, ami véleményem szerint, felhasználói szemszögből nézve, igencsak zavaró. Az 
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online eszköz a találatokat egyszerű táblázatban listázza. A táblázat minden második sora más 
színű, ezáltal próbálják könnyebben áttekinthetővé tenni a listázott szópárokat. A találatok 
nem ábécé-, de nem is gyakorisági sorrendben jelennek meg a weboldalon, inkább véletlen-
szerűnek tűnnek. A weboldal szófaj szerint sem csoportosítja a keresések eredményeit.

A Szótáram weboldal a keresőmező alatt, táblázatos formában jeleníti meg a szópárokat. 
Az egyes szavakhoz, kifejezésekhez tartózó megfelelők egymás alatt, ábécérendben vannak 
feltüntetve. A táblázat sorainak elkülönítését kétféle színnel oldották meg. Az előző webol-
dalhoz hasonlóan a Szótáram sem csoportosítja a találatokat szófajoknak megfelelően.

A Topszótár weboldalán a keresett szóval teljesen egyező találatokat tartalmazó ablakot 
reklámmal választják el azoktól a kifejezésektől, melyek tartalmazzák a keresett szót. A felső 
ablakban legfelül megjelenítik a kiindulási szót, ez alatt az adott szófajhoz tartozó jelentéseket 
listázza a weboldal. A legtöbb esetben az online eszköz a leggyakoribb megfelelőt adja meg 
elsőnek. Bizonyos esetekben több sorban listázza a szavakat: az első sorban kék színnel, 
a többiben feketével. Nem sikerült rájönnöm, miért van ez a megkülönböztetés. Egyes sza-
vaknál rengeteg megfelelővel szolgál a weboldal, és mivel ezeket sorokba rendezi, nehéz át-
látni a felületet.

A Katedra nyelviskola weboldalán található online eszköz a keresés eredményét szokatlan 
módon tálalja. A táblázatnak négy oszlopa van. A weboldal ömlesztett formában közli a meg-
felelőket: sem ábécé-, sem gyakorisági sorrendet nem alkalmaz. Az ekvivalenseket szófajok 
szerint nem csoportosítja.

Az Online English Department szótárrendszere kereséskor a találatokat külön jeleníti meg, 
attól függően, hogy a kétnyelvű vagy az angol értelmező szótárból, illetve más forrásból 
származik-e az információ. A keresett szó, valamint azok a kifejezések, melyekben ez a szó 
szerepel, feketével és vastagon vannak szedve. A megfelelők zöme zöld, viszont ha a szó színe 
kék, az hiperhivatkozást jelöl. Az információt ömlesztett formában jeleníti meg a weboldal: 
készítői nem igazán jól használták ki a rendelkezésre álló helyet.

A Bab.la weboldal a találatokat felettébb szokatlan módon listázza. Minden kereséskor 
három nagyobb egységbe rendezi őket: a keresett szó angolul, illetve magyarul; hasonló for-
dítások; példák a szó használatára. Az első egységben a találatokat általában szófaj szerint 
szétválasztja az eszköz, bár bizonyos esetekben, mint például a nyúl vagy a fog szóra keresés-
kor, még egy csoport jelentéspárt láthatunk. Ennek nem értem a logikáját. A kékkel szedett 
szavak hiperhivatkozások. Nem értem, miért hiperhivatkozás a keresett szó, mivel arra kat-
tintva csak az adott oldal töltődik be újra. A másik két egységben általában rengeteg sorban 
közölnek információt, és csak a keresett szó van kiemelve. Összességében elmondható, hogy 
a weboldal túlzsúfolt, nehéz eligazodni rajta.

Az Irinyi Kabinet weboldal a többi ingyenes online eszközzel ellentétben nem táblázatos 
formában jeleníti meg a találatokat. A szavakat egyszerű formában, ábécérendben listázza. 
Minden egyes szópár sorszámot kap. Minden célnyelvi megfelelőt kékkel szed, és alá is húz 
a program. Ezek a szavak és kifejezések hiperhivatkozások. Az ugyanazon szófajhoz tartozó 
megfelelőket egymás után listázza az eszköz.

Az Online Fordító weboldala egyszerű, táblázatos formában mutatja meg a keresés ered-
ményét. A felsorolt megfelelőket nem ábécé-, de nem is gyakorisági sorrendben jeleníti meg 
szófajonként sem csoportosítja.

Az Angol–Magyar Szótár a megfelelők listázásánál próbálja szófaj szerint csoportosítani 
a szavakat, noha nem mindegyik szó van szófaji címkével ellátva. A találatokat két csoportba 
osztja a weboldal. Először azoknak a szavaknak a megfelelőit listázza, melyek teljesen meg-
egyeznek a keresett szóval. Később, a „további találatok” alatt tünteti fel azoknak a szavaknak 
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a megfelelőit, melyek formailag valamilyen szinten megegyezést mutatnak a keresett szóval, 
illetve a kifejezéseket is itt közli. Itt listázza például az asztali, asztalt, asztalos szavak meg-
felelőit az asztal szó keresése esetén.

A Magyar–Angol–Magyar Szótár weboldal a keresési találatokat ábécérendben listázza, 
ebbe az igék előtt szereplő to nem számít bele. A megfelelőket táblázatos formában jeleníti 
meg, szófajok szerint nem csoportosítja őket.

A DictZone weboldal is ábécérendben, táblázatba rendezve listázza a találatokat. Először 
a keresett szóval teljesen megegyező szóra adja meg az ekvivalenseket, később az olyan sza-
vakat, illetve kifejezéseket tünteti fel, melyek tartalmazzák a keresett szót. A listázott megfe-
lelőket nehéz átlátni, mivel ugyanaz az ekvivalens akár többször is szerepelhet a találatok 
között. Mivel a fonetikus átírást a megfelelők alatt tüntetik fel, a lista eredeti hosszának két-
szeresére duzzad, és csak sok görgőzéssel lehet teljesen átlátni. A színválasztás sem teljesen 
szerencsés, mert a kék és a zöld nem segíti teljes mértékben az információk elkülönítését.

A SZTAKI weboldalán többféle nézeti beállítás közül választhatunk. Villámnézetben meg-
jeleníti a keresett szót, annak szófaját, illetve megfelelőit, melyek mögött a kis hangszóróra 
kattintva a weboldal kiejti számunkra az adott szót. Teljes nézetben ezeken kívül a felsorolt 
megfelelők mögött egy csillagszimbólum is megjelenik. Ha erre rákattintunk, akkor az adott 
szót berakjuk a szószedetünkbe. A hangszóróikon után a szavak fonetikus átírása látható. 
Mindig az amerikai angol kiejtés van elsőnek megadva. A papírnézet-opciónak nem sok ér-
telmét látom, mivel a korábbiakhoz képest csupán annyiban tér el, hogy más betűtípussal je-
leníti meg a szavakat, illetve a jelentéseket számozott sorrendben láthatjuk.

A szótár megadja a keresett szó szófaját (magyarul), adott esetben kif szerepel a kifejezések 
mellett. A keresett szóra megadott jelentések, ahogy azt már a többi online szótár esetében is 
megszokhattuk, nem gyakorisági, hanem ábécérendben vannak feltüntetve. Persze ez sem 
mindig igaz, mivel ha például az eszik szó jelentésére keresünk rá, a scarf [to eat a lot of 
something quickly2] szó előrébb szerepel a listában, mint a fare [to eat, to dine3]. Az ilyen 
megfelelőket azért is veszélyes csupán ilyen formában, extra információ nélkül feltüntetni, 
mert a felhasználó nem is sejti, hogy a scarf szó a scoff szó amerikai angol (AmE) verziója, 
és hogy informális stílusminősítésű. Esetleges extra információt (angol nyelvű magyarázat, 
kapcsolódó szavak és kifejezések) egy adott szóra csak a tezauruszban érhetünk el, de felté-
telezem, nem sok felhasználó tudja, hogy ilyen funkciója is van ennek az eszköznek, illetve 
hogyan kellene azt használni. Erre és a tezauruszban használt jelek feloldására hasznos lenne 
a súgó. Ennél a szócikknél még az a furcsaság is előáll, hogy az eat jelentése három külön 
sorban van feltüntetve. Ezek közül az egyik a tezaurusz. A másik kettő közül az egyik tartal-
mazza a rendhagyó alakokat is. Sokszor előfordul, hogy elméletileg ugyanazt a tartalmat 
többszörösen jeleníti meg a szótár, például vknek egészségére iszik / vkinek az egészségére 
iszik. Gondolom, ez abból ered, hogy bárki bővítheti a szótárat. Az online eszköz néha példa-
mondatokat is tartalmaz. Itt is gyakran előfordul, hogy ugyanaz többször szerepel az adott 
címszónál.

Az elemzett ingyenes online szótárak nagy hibájának tartom, hogy a jelentéspárokat nem 
gyakorisági sorrendben listázzák, hanem többnyire ábécérendben, így fennáll a veszélye 
annak, hogy a gyanútlan felhasználó a listában első helyen szereplő szót fogja kiválasztani, 
ami nem feltétlenül a legmegfelelőbb, leggyakoribb ekvivalens.

2 http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/scarf_2
3 http://www.thefreedictionary.com/fare
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Mezostruktúra
A vizsgált online szótárak mezostruktúrája nem sok belső vagy külső hivatkozást tartalmaz.

A szócikkeket csak néhány szótár kapcsolja össze belső linkekkel. A Szótár.net rendszeré-
ben a narancssárga ekvivalensekre kattintva az ott látható szavak szócikkeit tekinthetjük meg. 
Ha a Webfordítás weboldalán egy megadott ekvivalensre duplán kattintunk, akkor a szónak 
a szócikkéhez ugrunk. A Topszótár weboldalán ellentmondásokba ütköztem. Egyes ekviva-
lensek kékek, mások fekete színűek, ettől függetlenül ezekre mind rá lehet kattintani, és a szótár 
az adott címszó bejegyzéséhez vezet minket. Vannak viszont látszólag olyan hiperhivatkozással 
rendelkező megfelelők, például az employee szóra megadott magántisztviselő, melyre kattint-
va a szótár közli, hogy az adott szó nem szerepel az adatbázisában. Az Online English 
Department oldalán a megfelelők zöme zöld, viszont ha a szó kék, akkor az hiperhivatkozás, 
és a szóra kattintva annak a szónak a szócikkét tekinthetjük meg. Az Irinyi Kabinet esetében 
a megadott jelentések kékek, ezekre kattintva az adott szóhoz tartozó bejegyzést jeleníthetjük 
meg. Az Angol–Magyar Szótár, a DictZone és a SZTAKI oldalán elegendő egyszer kattintani 
egy ekvivalensre ahhoz, hogy a szócikkét elérjük.

Külső linkkel egyik megvizsgált szótárrendszer sem rendelkezik. Az Online English 
Department és a SZTAKI használ nemzetközi forrásokat is, de azok már be vannak építve 
a szótárba, nem viszik el a felhasználót külső weboldalra.

Az online szótárak tartalma
A hagyományos papírszótárakhoz hasonlóan az online szótárakat is tartalmuk alapján lehet 
a legjobban megítélni, minősíteni.

Az online szótárak forrása
Az elemzések során kiderült, hogy a legtöbb megvizsgált online eszköz a Magyar Elektroni-
kus Könyvtár (MEK) honlapján ingyenesen hozzáférhető Vonyó Attila-féle adatbázisra épült. 
A vizsgált online szótárak közül csupán a Webfordítás és a Szótár.net alkalmazott más forrást, 
az összes többi egy az egyben ezt az adatbázist használta, vagy esetleg tovább is bővítette. 
A további 13 online szótár közül csupán négy (SZTAKI, Online English Department, Szótáram, 
Irinyi Kabinet) említi meg forrásként ezt az adatbázist, a többinél csak az adatbázissal való 
kísérteties egyezés alapján vontam le ezt a következtetést.

A Szótár.net az Akadémiai Kiadó által létrehozott online szótár, a kiadó meglévő papírala-
pú szótáraira épül. A benne közölt adatok pontosak, mivel lexikográfusok sok évtizedes el-
lenőrzött munkáját ültették át digitális formába.

A Webfordítás azon kevés online eszközök egyike, melyek nem a Vonyó Attila-féle adat-
bázisra vezethetőek vissza. Érdeklődő e-maileimre sajnos nem kaptam választ, így nem tudtam 
kideríteni a szótár forrását.

A legtöbb online szótár szerkezetileg nem bővítette a Vonyó Attila-féle adatbázist, tehát 
szótár helyett inkább csak szólistáról beszélhetünk, mivel a jelentéspárokon kívül nem kapunk 
semmiféle információt. A SZTAKI bővítette ki leginkább a kiindulási adatbázist.

Azt a weboldalt4, ahol a Vonyó Attila-féle adatbázist elérhetjük, utoljára 1999 októberében 
frissítették. Az itt közölt információkból az derül ki, hogy az adatbázis, mely különböző szó-
tárakra, szakkönyvekre és olvasmányi élményekre épül, 250 000 bejegyzést tartalmaz. Vonyó 
Attila elismeri, hogy a szótárban előfordulnak hibák, az eszköz sose lesz tökéletes, és soha 
nem lesz kész.

4 http://almos.vein.hu/~vonyoa/SZOTAR.HTM
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Vonyó Attilával felvettem a kapcsolatot, és kérésemre további információkat szolgáltatott 
az adatbázis kialakulásáról. Mint megtudtam, az adatbázist az 1990-es években hat-hét évig 
fejlesztette olvasás és cikkfordítás közben. Felhasznált szótárként az Országh-féle nagyszó-
tárra, az Akadémiai Kiadó műszaki szótárára, András T. László – Kövecses Zoltán Szleng-
szótárára, az Oxford Advanced Learner’s Dictionary negyedik kiadására, valamint a Webster’s 
New World Dictionary harmadik kiadására hivatkozott.

A Magyar Elektronikus Könyvtárban HTML formátumban ingyenesen elérhető ez a szó-
lista. A keresés az adatbázisban nem egyszerű, mivel mindig ki kell választanunk a keresendő 
szó első betűjét, majd a felettébb hosszú listában kell megkeresnünk a teljes szót. Ha egy adott 
szóra több megfelelőt közöl az adatbázis, akkor azokat nem gyakorisági, hanem ábécérendben 
tünteti fel.

Az adatbázis inkább csak szólistának nevezhető, mivel jelentéspárokon kívül szinte sem-
miféle információt (szófaj, vonzatok stb.) nem közöl. A megadott információ pontossága is 
megkérdőjelezhető. Ha például rákeresünk az ember szóra, a bleeder, body, man, mortal, walla 
megfelelőket listázza. Ez azért veszélyes, mert nem közöl semmi extra információt arra vo-
natkozóan, hogy mi a különbség a felsorolt angol szavak között, mikor melyiket tanácsos 
használni. Nem tudom, hogy az asztal milyen kontextusban jelenthet dead man-t. A crotch 
szó magyarázata – ember lábainak elágazási helye – elég furcsán hangzik. Ha valaki véletle-
nül rákeresne a bukta (étel) szóra, akkor meglepetésben lehet része… A to frog march kifeje-
zésre adott magyar megfelelőt – kezénél-lábánál fogva arccal lefelé visz – eléggé nehezen 
tudom vizualizálni. Alapvető szavaknál is komoly hibákat, pontatlanságokat tartalmaz az 
adatbázis: nyúl – candyass, helikopter – windmill, tolmácsolás – impersonation és így tovább.

A Bab.la online eszközről nem derül ki, milyen adatbázisra épül, a weboldalról csupán 
annyit tudunk meg, hogy eredetileg német projekt volt, mely angol–magyar/magyar–angol 
szótárral is bővült. Rövid kutatás után felfedezhetőek a Vonyó Attila-féle adatbázisból szár-
mazó szavak, kifejezések. A weboldal az eredeti szólistát példamondatokkal is bővítette, 
melyek inkább „gyógymondatok”, mint a valós életből származó példák. Mint azt Wenszky 
Nóra is írja cikkében (2012), ez a szótár nyelvtanulóknak semmiképp sem ajánlható.

A DictZone ezt az adatbázist bővítette, nem éppen pontos, megbízható tartalommal. Például, 
amikor az asztal közepén álló csészébe ugratni kifejezést olvastam, elképzelésem se volt, mi 
lehet ez. Aztán a Google-ön rákerestem a szótár által megadott tiddledy winks kifejezésre, és 
megvilágosodtam. Kicsit átírnám a magyar megfelelőt, hogy érthetőbb legyen, miről is van szó.

A SZTAKI az első számú Google-találat, így feltételezhetjük, hogy a vizsgált online eszkö-
zök közül ennek van a legtöbb látogatója, használója. Viszont az a két tény, miszerint ez az 
online szótár a már korábban elemzett Vonyó Attila-féle adatbázisra épül, és ezt a kérdéses 
minőségű adatbázist bárki tovább bővítheti, nem sok jót sejtet.

Véleményem szerint eléggé elszomorító, hogy az online angol–magyar/magyar–angol 
szótárak jelentős többsége ilyen elavult, pontatlan adatbázisra épül. Igaz, ha jól működő kö-
zösség használná őket, akkor a hibákat, pontatlanságokat ki lehetne szűrni, de ehhez az is 
kellene, hogy a felhasználói visszajelzéseket szakemberek vizsgálják meg, és minőségi vál-
toztatásokat hozzanak létre a mostani adatbázisokon.

Az online szótárakban közölt információk
Az elemzett adatbázisokat azért is tekintem inkább szólistáknak, mint szótáraknak, mert nem 
sok információt közölnek a jelentéspárokon kívül.

Az angol szavak fonetikus átírását a vizsgált 15 weboldal közül csupán a Topszótár, a DictZone 
és a SZTAKI kísérelte meg. A Topszótár esetében a fonetikus átírást, mely sok hibát és pon-
tatlanságot tartalmaz, csak akkor látjuk, ha a hangszóróikon fölé visszük a kurzort. A másik 
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két szótár sem nyújt tökéletes átírást. Ha például egy angol kifejezés tartalmazza a sy (somebody) 
rövidítést, akkor az mindkét online eszköz esetében [saɪ]-ként szerepel az átírásban. A SZTAKI 
a table szó amerikai angol kiejtésére a [teɪ̍ bʌ l] átírást tünteti fel, az of prepozíció átírása [əv] 
helyett [ɔv] lett, illetve a dishes szóra a [dɪ̍ ʃʌ z] fonetikus átírást adja meg.

Persze dicsérendő, hogy ez a pár rendszer megpróbált túllépni a Vonyó Attila-féle szólistán, 
és fonetikus átírást is közöl a címszavakra, viszont a sok hiba és pontatlanság félrevezetheti 
a felhasználót.

A szavak kiejtésével több vizsgált rendszer is próbálkozott. Azon rendszereknek, melyek 
fonetikus átírást is tartalmaznak, kiejtési funkciójuk is van. Ehhez a három weboldalhoz 
csatlakozott még a Bab.la és az Angol–Magyar Szótár. Ezen online eszközöknél kis hangszó-
róikon látható az angol szavak mellett, melyekre kattintva elhangzik az adott szó kiejtése, 
illetve az Angol–Magyar Szótár esetében a kurzort az ikon fölé kell vinni. A szavak kiejtése 
a Topszótárban gépi hangzású, míg a SZTAKI esetében a legtöbbször egészen élethű hatású.

A Bab.la, a Topszótár és az Angol–Magyar Szótár esetében a weboldalról nem derül ki, 
milyen program felelős a kiejtésért. A DictZone rendszerében a kiejtésért a szabad forráskódú 
MARY TTS felelős, mely gépi hangon ejti ki a szavakat, és a felhasználó nehezen érzékelhe-
ti a különbséget a brit és az amerikai angol kiejtés között. A SZTAKI weboldalán leírják, hogy 
a „hangos szótárat egy ún. Text-To-Speech (TTS) program valósítja meg, amely bármely 
szöveget képes hanggá alakítani. Szerencsés esetben pont azzá a hanggá, amelyet egy rendes 
beszélő is kiadna, ha elolvasná a szót.”5 Maga a leírás nem éppen bizalomgerjesztő. Vélemé-
nyem szerint a megfelelő kiejtésnek nem a szerencsén kellene múlnia. Az esetek többségében 
azonban alapszintű nyelvtanulásra alkalmas a kiejtési funkció.

A TTS-rendszerek nagy hibája, hogy mindent úgy ejtenek ki, ahogy az a weboldalon talál-
ható. Például a big/bigger/biggest sorban még a / [slash] jeleket is, vagy adott kifejezésekben 
az sg [es dʒi ]ː (something) vagy az sy [saɪ] (somebody) rövidítéseket is kimondja az eszköz. 
Bár dicsérendő, hogy ezek az online rendszerek segíteni kívánják a felhasználót az angol 
szavak kiejtésében, még fejlesztésre szorul ez a funkció.

Összességében elmondható, hogy nyelvtani információkkal (szófaji megjelölés, rendhagyó 
alakok stb.) nem sok rendszer szolgál. Szófaji megjelölést csupán néhány online eszköz, az 
Angol–Magyar Szótár, a Bab.la, a Topszótár, a Szótár.net, a Webfordítás és a SZTAKI tartalmaz. 
A többi szótár felhasználója alighanem téves ekvivalenst fog kiválasztani az olyan szavaknál, 
mint a vár vagy a nyúl. A rendhagyó alakok feltüntetésében a legjobb a Topszótár, mely külön 
kis ablakban közli a legfontosabb nyelvtani információkat. A többi rendszernek még sokat kell 
fejlődnie ezen a téren. Egyéb információt (például a megszámlálhatóságot vagy hogy egy ige 
csak passzívban használandó) nem tüntet fel egyetlen online szótár sem. Keresztutalásokat 
(szinonima, antonima stb.) sem tartalmaznak a vizsgált weboldalak. A Topszótár egyedülálló 
abban a tekintetben, hogy a szavak gyakoriságát ötös skálán jelzi. Ez összhangban van a Bri-
tish Council Word Family Framework oldalán6 található listával, ahol a szavakat a Common 
European Framework of Reference (A1–C2) szerint osztályozzák.

A vizsgált weboldalak többsége különböző mértékben feltüntet állandósult szókapcsolato-
kat, kifejezéseket vagy éppen idiómákat, de azok nincsenek kategorizálva.

Mint említettük, jelen formájukban a vizsgált online eszközök inkább csak szólistának 
nevezhetőek, mivel nem nyújtanak olyan nyelvtani információkat a szavakról, amelyekre 
a felhasználónak szüksége lehet.

5 http://regiszotar.sztaki.hu/docs/talking_dictionary.html
6 http://www.learnenglish.org.uk/wff/
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Az ideális online szótár
Milyen lenne az ideális online szótár? Először is elengedhetetlen, hogy pontos, megbízható 
adatbázisra épüljön, és ne tartalmazzon olyan hibákat (tolókocsi = madness, forgóajtó = 
tourniquet [érszorító, érnyomó]), mint a jelenleg elérhető eszközök. Hiszek a közösségi adat-
bázis-építésben (lásd Wikipédia), de ez csak akkor működhet jól, ha a közösség és az online 
szótár szerkesztői ki tudják szűrni azokat a felhasználókat, akik „viccből” töltenek fel bizonyos 
tartalmakat. Az ideális online szótárnak többnek kell lennie egyszerű szólistánál. Az adott 
címszóról közölnie kellene annak fonetikus átírását, kiejtését, szófaji megjelölését, nyelvtani 
információkat és stílusminősítést is. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a felhasználó helye-
sen, a megfelelő környezetben használja az adott szót. A mostani online eszközök sajnos erre 
nem alkalmasak, mivel a nyelvtani információk szinte teljes mértékben hiányoznak belőlük, 
és stílusminősítést sem közölnek, így a felhasználó nem kap információt arra vonatkozóan, 
mi a különbség a scarf, a fare és az eat között. Példamondatok és illusztrációk is nagymérték-
ben segíthetnék a felhasználót a közölt információ feldolgozásában.

A keresőmotornak prediktív szövegbevitelre kellene épülnie, ezzel is felgyorsítva a kere-
sési folyamatot. Fontos lenne, hogy új kereséskor a felhasználónak ne kelljen külön belekat-
tintania a keresőmezőbe, illetve a korábbi keresett szót törölnie a mezőből. Hibásan bevitt adat 
esetén a szótárrendszernek opciókat kellene felkínálnia arra vonatkozóan, hogy a felhasználó 
mely szóra szeretett volna rákeresni.

Az online szótárak közösségi jellegét úgy oldanám meg, hogy azoknak a felhasználóknak, 
akik egy szóval vagy kifejezéssel bővíteni szeretnék az adatbázist, szócikksablont kellene 
kitölteniük, melyet később, mielőtt az adatok bekerülnének az adatbázisba, szakember bírálna 
el, egészítene vagy javítana ki. Ha pedig a felhasználó hibát találna az adatbázisban, akkor 
legyen módja visszajelzést küldeni úgy, hogy azt a későbbiekben figyelembe is veszik.

Véleményem szerint az ideális online szótárnak ún. freemium üzletmodellre kellene épül-
nie, hasonlóan a Szótár.nethez. Frekvencialisták alapján az első 3–5000 szót ingyenesen 
hozzáférhetővé tenném, a további tartalomra viszont a felhasználónak elő kellene fizetnie. 
Előfizetéssel nem csupán a teljes szótári adatbázishoz lehetne hozzáférni, hanem extra funk-
ciókat is magában foglalna. Kiegészítő bevételi forrásként a weboldal üzemeltetői reklámokat 
jeleníthetnének meg az ingyenes verzióban, viszont figyelniük kellene arra, hogy ezek a szó-
tárazás élményét ne rontsák.

Mivel a jelenleg elérhető angol–magyar/magyar–angol online szótárak nagy többsége ettől 
az ideális állapottól messze áll, a jelenlegi online eszközök felhasználóit óvatosságra intem.

Összegzés
Véleményem szerint kiábrándító, hogy a 21. században az ingyenesen elérhető angol–magyar/
magyar–angol online szótárak túlnyomó többsége teljesen elavult, pontatlan szólistára épül. 
A SZTAKI, mely Google-kereséskor mindig az első találat, tovább rontja a helyzetet, mivel 
nem csupán a sokak által kedvelt Vonyó Attila-féle adatbázist veszi alapul, de lehetővé teszi, 
hogy ezt bárki tovább bővíthesse, mindenféle ellenőrzés nélkül. A szótár minősége látványo-
san tükrözi a két tényező téves kombinációját.

Remélem, minden felhasználó elkerüli az olyan online eszközöket, mint pél dául a Freedict, 
az OnlineSzótár, a Szótáram, a Katedra nyelviskola szótára, az Irinyi Kabinet, az Online 
Fordító vagy a Magyar–Angol–Magyar Szótár. Ezek a rendszerek nem jelentenek többet 
szimpla szólistánál, mely rengeteg hibát tartalmaz.

Szerencsére egyes rendszereknek vannak előnyei is. Dicsérendő, hogy a Topszótár a szavak 
gyakoriságát jelöli, ezáltal a felhasználó tudja, mennyire fontos a keresett szó. Gondolok itt 
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az Online English Department és a SZTAKI WordNet adatbázisának beépítésére, valamint 
arra, hogy egyes szótárak megpróbáltak túllépni a kiindulási szólistán, és feltüntették a szavak 
szófaját, fonetikus átírását. Összességében azonban mindegyik vizsgált online szótárrendszer-
nek sokat kellene fejlődnie ahhoz, hogy bármelyiküket is jó szívvel ajánlani merjem.

A Szótár.net áll legközelebb az általam leírt ideális online szótárhoz. Sajnálatos tény, hogy 
Google-kereséskor nem ez jelenik meg elsőként, de az első öt találat között sem.

Felvégi Zsuzsanna Mária

IROdALOM

Gaál Péter (2012): Szempontrendszer online szótárak minősítéséhez. Magyar Terminológia 5, 2, 225–250.
Wenszky Nóra (2012): Blabla – Bab.la. http://www.nyest.hu/hirek/blabla-bab-la (Letöltve: 2013. 08. 06.)

FORRÁSOK

Angol–Magyar Szótár. http://angol-magyar-szotar.hu/ (Letöltve: 2013. 08. 06.)
Bab.la. http://hu.bab.la/ (Letöltve: 2013. 08. 06.)
British Council Word Family Framework. http://www.learnenglish.org.uk/wff/ (Letöltve: 2013. 08. 06.)
DictZone. http://dictzone.com/angol-magyar-szotar/ (Letöltve: 2013. 08. 06.)
Freedict. http://www.freedict.com/onldict/hun.html (Letöltve: 2013. 08. 06.)
Irinyi Kabinet. http://www.cab.u-szeged.hu/cgi-bin/szotar (Letöltve: 2013. 08. 06.)
Katedra nyelviskola. http://www.katedra.hu/szotar (Letöltve: 2013. 08. 06.)
Magyar–Angol–Magyar Szótár. http://angol.avw.hu/ (Letöltve: 2013. 08. 06.)
MEK Vonyó Attila-féle adatbázis. http://mek.niif.hu/00000/00076/html/index.htm (Letöltve: 2013. 08. 

06.)
MTA SZTAKI. http://szotar.sztaki.hu/angol–magyar (Letöltve: 2013. 08. 06.)
MTA SZTAKI Text-to-Speech. http://regiszotar.sztaki.hu/docs/talking_dictionary.html (Letöltve: 2013. 

08. 06.)
Online English Department. http://www.angoltanszek.hu/szotar/ (Letöltve: 2013. 08. 06.)
Online Fordító. http://onlinefordito.micom.hu/szotar.php (Letöltve: 2013. 08. 06.)
OnlineSzótár. http://www.onlineszotar.com/ (Letöltve: 2013. 08. 06.)
Oxford Advanced Learner’s Dictionary. http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/ (Letöltve: 2013. 

08. 06.)
Szótár.net. http://www.szotar.net/ (Letöltve: 2013. 08. 06.)
Szótáram. http://szotaram.hu/ (Letöltve: 2013. 08. 06.)
The Free Dictionary. http://www.thefreedictionary.com (Letöltve: 2013. 08. 06.)
Topszótár. http://topszotar.hu/angolmagyar/ (Letöltve: 2013. 08. 06.)
Vonyó Attila adatbázisa. http://almos.vein.hu/~vonyoa/SZOTAR.HTM (Letöltve: 2013. 08. 06.)
Webfordítás. http://www.webforditas.hu/szotar.php (Letöltve: 2013. 08. 06.)

MNYO2013_4.indd   93 2013.11.26.   22:42:13


