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8. 
Egy CD-ROM elektronikus használati utasításának 
(ko)referenciális elemzéséhez 

Példaszöveg: Az Anyanyelvi könyvespolc című  
CD-ROM használati utasítása 
BENKES RÉKA—VASS LÁSZLÓ 

 
1.1. Az Akadémiai Kiadó és a Scriptum Kft. gondozásában a közelmúltban több 
elektronikus kiadvány jelent meg, pl. a Hatnyelvű hangosszótár vagy a közis-
mert és nélkülözhetetlen kézikönyvek felhasználásával készült Anyanyelvi köny-
vespolc című CD-ROM, továbbá az Új Akadémiai Kislexikon, s a sort még foly-
tathatnánk. (Vö. BENKES R.—VASS 1997c.) 
 
1.2. Ebben a dolgozatunkban az Anyanyelvi könyvespolc használatát segítő ‘nem 
lineáris organizációjú’ „elektronikus súgó” egy kompakt egységét vesszük vizs-
gálat alá a szemiotikai textológia modelljében (lásd pl. PETŐFI—BÁCSI—
BENKES—VASS 1993). Az elemzés áttekinthetőségének megkönnyítése érdeké-
ben a CD-ROM-hoz csatolt tradicionális (nyomtatott) formájú, vagyis ‘domi-
nánsan lineáris organizációjú’ „használati utasítás”-nak, a Felhasználói útmuta-
tónak a kiválasztott egységgel ‘analóg’ szövegrészletét mellékletként adjuk meg. 
 
1.3. Tanulmányunk célja szűkebben az, hogy egy korszerű kiadvány tanulmá-
nyozásával tegyünk kísérletet a (ko)referenciális elemek és (ko)referenciare-
lációk megközelítésére (vö. többek között PETŐFI 1998), tágabban az, hogy ko-
runk és a Nemzeti Alaptanterv követelményeivel is összhangban a magunk esz-
közeivel és módszereivel próbáljuk meg előmozdítani az Anyanyelvi köny-
vespolc, illetőleg a hozzá hasonló — lassan mindennapi életünket is átható — 
nagy teljesítményű információhordozók alkalmazását az oktatásban (pl. Verstár 
– a magyar líra klasszikusai, Arcanum DataBases Kft., Nyelvmester Plusz, 
Vision-X Kft. stb.), implicit módon pedig az, hogy írásunkkal legalább áttétele-
sen hozzájáruljunk nyelvművelésünk áldatlan állapotának, ellentmondásainak 
feloldásához, ha nyelvhelyességi kérdésekkel explicit formában e helyütt nem is 
tudunk foglalkozni (l. többek között BENKŐ—FÁBIÁN—FEKETE—GRÉTSY—
HELTAINÉ—KARDEVÁN—KEMÉNY—SEBESTYÉN—SZENDE—TOLCSVAI NAGY 
1997). 

 
2.1. Az Anyanyelvi könyvespolc alapjául az Akadémiai Kiadó következő kézi-
könyvei szolgálnak: A magyar helyesírás szabályai (ISBN 963 05 6810 1), 
DEME LÁSZLÓ—FÁBIÁN PÁL (szerk.): Helyesírási kéziszótár (ISBN 963 05 
4751 1), BAKOS FERENC (szerk.): Idegen szavak és kifejezések szótára (ISBN 
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963 05 6773 3), GRÉTSY LÁSZLÓ—KEMÉNY GÁBOR (szerk.): Képes diákszótár 
(ISBN 963 05 6413 0). 

 
2.2. Az adatbázist, hasonlóképpen a Scriptum Kft. kiadványainak többségéhez, a 
GIB (Graphical Interactive Book) teljes szövegű dokumentumvisszakereső és 
-megjelenítő rendszer működteti, melynek segítségével a felhasználó az adott 
könyvet „hagyományos formájában is kezelheti, valamint megismerhet sok új, 
sokoldalú és flexibilis módszert a könyv tartalmának megjelenítésére, az abban 
való keresésre” — vallják a kiadók. 

 
2.3. A vizuálisan — monitor közvetítésével — (ap)percipiálható súgó tartalma a 
következő: „A menüpontok”, „Az eszközsor”, „A keresőablak”, „A tallózó-
ablak”, „A dialógusablakok”, „A keresőkártyák”, „Előzmények”, „Szógyakor-
lás” és „Gyakran feltett kérdések”. Erről a listáról a harmadik blokkot, „A kere-
sőablak” autonóm részegységet (lásd Ve) vettük közelebbről is szemügyre (l. 1. 
ábra), mely egyrészt multimediális kommunikátum, másrészt a verbális és képi 
(ikonografikus) összetevőkkel rendelkező adatbázis több — különböző eszkö-
zökkel, stílusokkal (színekkel, betűtípusokkal, ikonokkal stb.) ‘(ko)refe-
rencializált’ — pontjáról is elérhető (vö. még VASS 1996b: 161 kk.). (Csak záró-
jelesen jegyezzük meg, hogy a tanulmányunkban alkalmazott ikonikus jelek — 
technikai okok miatt — nem teljesen egyeznek meg a kiadványéival.) 

 
Ve: 

 
T A keresőablak 

 
A keresőablak egy CD , egy azon belüli könyv , az abban való 
keresés módszerének  és a keresendő szó (szavak) beírására vagy 
kiválasztására szolgál. Az ablaknak három fő része van, ezek között 
egérrel, vagy a TAB, illetve a SHIFT-TAB billentyűkkel mozoghat. A 
keresőablak részeit az egérrel átméretezheti. 
A képen az ablak valamely részére rákattintva kaphat az adott 
részről értékes információkat. 
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I 
 
 

 
1. ábra 

 
3. Ebben a szekcióban azt próbáljuk megmutatni, hogy a választott — verbális 
és képi (ikonografikus) komponensekből álló — speciális szöveg, használati 
utasítás hipertextuálisan, vagyis ‘nem lineárisan organizált’, de természetesen 
‘lineáris interpretáció’-t is megkívánó manifesztációjának ‘törzsszöveg’-ében a 
(ko)referenciális elemzés milyen — egyrészt a relátum mentális modelljéből le-
vezethető, másrészt jószerével csak tapasztalati úton, azaz a relátummal tény-
legesen ‘konfrontálódva’ nyerhető — ‘(implicit) szövegkiegészítések’-et tesz 
szükségessé, továbbá azt, hogy a (ko)referenciarelációk explicit reprezentálása 
milyen ‘(ko)referenciaindexek’ alkalmazásával oldható meg. (Vö. PETŐFI — 

VASS 1997.) 
A Ve vehikulum verbális komponense (ikonikus jeleket is tartalmazó) ‘törzs-

szöveg’-ének szövegmondatkódokkal kiegészített fragmentumát a T szimbólum 
jelöli. 
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T: 
 
[K00]A keresőablak 

 
[K01]A keresőablak egy CD , egy azon belüli könyv , az abban való kere-
sés módszerének  és a keresendő szó (szavak) beírására vagy kiválasztására 
szolgál. [K02]Az ablaknak három fő része van, ezek között egérrel, vagy a TAB, 
illetve a SHIFT-TAB billentyűkkel mozoghat. [K03]A keresőablak részeit az egér-
rel átméretezheti. 
[K04]A képen az ablak valamely részére rákattintva kaphat az adott részről ér-
tékes információkat. 

 
3.1. A (ko)referenciális elemzés első lépéseként létrehoztuk a ‘lineáris organi-
zációjú’ T fragmentumnak — részben a relátum mentális modelljéből, részben 
magából a relátumból empirikusan levezethető ‘inferenciák’-ra explicit módon 
utaló — verbális elemekkel kiegészített változatát (l. T/&vb). (Vö. VASS 1997: 
48 kk.) A Ve összarchitektonikája természetesen a verbális és a képi architek-
tonikák egymásra vetítésével konstituálódik (vö. pl. VASS 1996a: 128). 

 
T/&vb: 
 

[K00/&vb]: 
A keresőablak 
 
[K01/&vb]: 
A keresőablak egy CD [= egyedileg nem specifikált CD-ROM] (kiválasztásá-

ra szolgál), egy azon[= az egyedileg nem specifikált CD-ROM-on] belüli könyv 
[= (az egyedileg nem specifikált CD-ROM-on belüli) egyedileg nem specifi-

kált könyv] (kiválasztására szolgál), az abban[= (az egyedileg nem specifikált 
CD-ROM-on belüli) egyedileg nem specifikált könyvben] való keresés módszeré-
nek [= (az egyedileg nem specifikált CD-ROM-on belüli, egyedileg nem speci-
fikált könyvben található) egyedileg nem specifikált keresőkártyának] (kiválasz-
tására szolgál) és a keresendő szó (szavak)[egyedileg nem specifikált szó (sza-
vak)] beírására vagy kiválasztására szolgál.  

 
[K02/&vb]: 
Az ablaknak három fő része van, ezek[= a három fő rész (a keresőablaké)] 

között egérrel (mozoghat [a felhasználó]), vagy a TAB (billentyű) (alkalmazásá-
val mozoghat [a felhasználó]), illetve a SHIFT-TAB billentyűkkel mozoghat [a 
felhasználó]. 
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[K03/&vb]: 
A keresőablak (egyedileg nem specifikált) részeit az egérrel átméretezheti [a 

felhasználó]. 
 
[K04/&vb]: 
A képen az ablak valamely (egyedileg nem specifikált) részére rákattintva (az 

egér segítségével) kaphat [a felhasználó] az adott (egyedileg nem specifikált) 
részről értékes információkat. 

 
3.2. Az elemzés második lépésében az egyes kiegészítéseket kommentáljuk, és 
létrehozzuk a T fragmentum (ko)referenciaindexekkel kiegészített változatát (to-
vábbra is megtartva annak eredeti ikonikus jeleit). (A könnyebb áttekinthetőség 
érdekében nem foglalkozunk pl. a névelők, a kötőszók stb. vizsgálatával.) 
 
[K01]A keresőablak egy CD , egy azon belüli könyv , az abban való kere-
sés módszerének  és a keresendő szó (szavak) beírására vagy kiválasztására 
szolgál. 

 [K01/&vb]: 
A keresőablak egy CD [= egyedileg nem specifikált CD-ROM] (kiválasz-

tására szolgál), egy azon[= az egyedileg nem specifikált CD-ROM-on] belüli 
könyv [= (az egyedileg nem specifikált CD-ROM-on belüli) egyedileg nem 
specifikált könyv] (kiválasztására szolgál), az abban[= (az egyedileg nem speci-
fikált CD-ROM-on belüli) egyedileg nem specifikált könyvben] való keresés mód-
szerének [= (az egyedileg nem specifikált CD-ROM-on belüli, egyedileg nem 
specifikált könyvben található) egyedileg nem specifikált keresőkártyának] (ki-
választására szolgál) és a keresendő szó (szavak)[egyedileg nem specifikált szó 
(szavak)] beírására vagy kiválasztására szolgál. 

 
Kommentár: 

A ’vki/vmi szolgál vmire’ igéből alkotott szolgál (sg. 3.) állítmány alanya csak a „ke-
resőablak” lehet; vmire argumentumhelyének — részint a nyelvre vonatkozó tudás, ré-
szint pedig a relátumra vonatkozó gyakorlati ismeret alapján — a kiválasztására, illető-
leg a beírására vagy kiválasztására kifejezés felel meg. 

A (sg. 3.) mutató névmási azon antecedense az egyedileg nem specifikált CD(-ROM), 
az abban elemé (az egyedileg nem specifikált CD-ROM-on belüli) egyedileg nem specifi-
kált könyv. Az Anyanyelvi könyvespolc egyedileg specifikált könyvei egyébként a követ-
kezők: Idegen szavak szótára, 14000 szavas értelmező, Helyesírási sza-
bályzat, Helyesírási kéziszótár, Szinonimaszótár, Rontott szavak (vö. 2.1.). 

A keresés módszerének kifejezés azonosítása az (egyedileg nem specifikált CD-ROM-
on belüli, egyedileg nem specifikált könyvben található) egyedileg nem specifikált kere-
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sőkártyának kifejezéssel jórészt csak empirikusan motiválható. Az Anyanyelvi könyves-
polc egyedileg specifikált keresőkártyái (egyszerűsített, informatív magyarázatokkal) 
egyébként a következők. 

 
 Idegen szavak szótára: címszó (a címszavak közötti keresést teszi lehetővé), 

értelmezés szavai (az értelmezésekben találja meg az adott lexémát), nyelvterület 
(nyelvterület szerint gyűjti ki az idegen szavakat), szakterület (szakterület alapján cso-
portosít), kiejtés (a kiejtés fonetikai leírása szerint lát el kereső funkciót), idegen 
kifejezés szavai (adott lexéma kifejezésekben előforduló keresését végzi) és szógyűjtés. 

 14000 szavas értelmező: címszó (a címszavak közötti keresést teszi lehetővé), 
kifejezés (a kifejezések között lát el kereső funkciót), jelentés szavai (az 
explikációkban találja meg az adott lexémát), rövidítések (a címszavakhoz fűzött rövi-
dítések szerinti kigyűjtést végzi), nyelvtani adatok (a grammatikai tulajdonságok alap-
ján listázza ki a címszavakat), ragozási táblázatok (morfológiai információkat szolgál-
tat) és szógyűjtés. 

 Helyesírási szabályzat: tárgymutató (a szabályok név alapján történő keresé-
sét teszi lehetővé), szabályok szövege (a szabályok szövegét jeleníti meg), kifejezé-
sek (a kifejezésekre vonatkozó tudnivalókat mutatja meg), szavak (lexémákra keres rá), 
elválasztás (az elválasztással szereplő lexémák között lát el kereső funkciót), sza-
bálysorszámok (a szabályokat sorszám szerint teszi hozzáférhetővé) és szógyűjtés. 

 Helyesírási kéziszótár: kifejezések (a kéziszótár kifejezéseit listázza ki), 
szavak (a lexikai egységek helyesírásáról tájékoztat), kifejezések rövidítései (a moza-
ikszókról, rövidítésekről stb. nyújt információkat), elválasztás (az elválasztási példák 
közti keresés feladatát látja el) és szógyűjtés. 

 Szinonimaszótár: kifejezések (a szótár kifejezései között tesz lehetővé kere-
sést) és szavak (egy szó szinonimaszótárbeli összes előfordulását hivatott megtalálni). 

 Rontott szavak: helyes szavak (a magyar lexémákon ejthető tipikus hibákról 
és javításukról nyújt felvilágosítást), rontott szavak (egy-egy hibás szó helyes alakját 
láttatja) és magyarázat (a gyakori hibák magyarázatát mutatja meg). Végül: általá-
nos keresés (a  CD egészén hajt végre operációkat). 

 
Az adott szövegmondathoz a fentiek figyelembevételével a következő (ko)re-

ferenciaindexek rendelhetők: 
i01 = keresőablak; 
i02 () = egyedileg nem specifikált CD-ROM; 
i03 ( ) = (az egyedileg nem specifikált CD-ROM-on belüli) egyedileg nem 
specifikált könyv; 
i04 () = (az egyedileg nem specifikált CD-ROM-on belüli, egyedileg nem 
specifikált könyvben található) egyedileg nem specifikált keresőkártya; 
i05 = egyedileg nem specifikált szó (szavak).  
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Ezeknek az indexeknek a felhasználásával a K01 következő — (ko)referen-
ciaindexekkel kiegészített — változata hozható létre: 

 
[K01/&ind]: 
A keresőablak[=i01] egy CD [=i02] (kiválasztására szolgál), egy azon[i02] 

belüli könyv [=i03] (kiválasztására szolgál), az abban[i03] való keresés 
módszerének [=i04] (kiválasztására szolgál) és a keresendő szó (sza-
vak)[=i05] beírására vagy kiválasztására szolgál. 

 
 

[K02]Az ablaknak három fő része van, ezek között egérrel, vagy a TAB, illetve a 
SHIFT-TAB billentyűkkel mozoghat. 

[K02/&vb]: 
Az ablaknak három fő része van, ezek[= a három fő rész (a keresőablaké)] 

között egérrel (mozoghat [a felhasználó]), vagy a TAB (billentyű) (alkalmazásá-
val mozoghat [a felhasználó]), illetve a SHIFT-TAB billentyűkkel mozoghat [a 
felhasználó]. 

 
Kommentár: 

A (sg. 3.) létigei állítmány (szerkezetes) alanya a „három fő része” kifejezés; a ’vki 
mozog’ igéből képzett mozoghat (sg. 3.) állítmányé pedig, lévén szó „felhasználói útmu-
tató”-ról, csak az interpretáló felhasználó lehet. 

A (pl. 3.) mutató névmási ezek antecedense értelemszerűen a „három fő része”; a TAB 
alaptagja — részint nyelvi, részint valóságra vonatkozó ismeretek alapján — a komputer 
klaviatúrájának egyik billentyűje; végül az ablak (ko)referense ebben a verbális kontex-
tusban nyilvánvalóan a „keresőablak” (nem pedig valamely más window). 

 
Az adott szövegmondathoz az alábbi (ko)referenciaindexeket látszik cél-

szerűnek hozzárendelni és felhasználásukkal a [K02/&ind] reprezentációt létre-
hozni: 

i06 = három fő rész (a keresőablaké); 
i07 = egér; 
i08 = TAB (billentyű); 
i09 = SHIFT-TAB billentyűk; 
i10 = a felhasználó. 
 
[K02/&ind]: 
Az ablaknak[i01] három fő része[=i06] van, ezek[i06] között egérrel[=i07] 

(mozoghat [i10]), vagy a TAB[=i08] (alkalmazásával mozoghat [i10]), illetve a 
SHIFT-TAB billentyűkkel[=i09] mozoghat[=i10]. 
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[K03]A keresőablak részeit az egérrel átméretezheti. 
[K03/&vb]: 
A keresőablak (egyedileg nem specifikált) részeit az egérrel átméretezheti [a 

felhasználó]. 
 

Kommentár: 
A ’vki vmit (át)méretez’ igéből alkotott átméretezheti (sg. 3. tárgyas személyragos) 

állítmány alanya a K02 szövegmondathoz fűzött kommentár megfelelő részével analóg 
módon motiválhatóan csak az interpretáló felhasználó lehet. 

A „keresőablak” K02-ben szereplő „három fő részé”-nek és K03-ban előforduló 
(egyedileg nem specifikált) részeinek lehetnek ugyan (és vannak is) közös elemei (l. a 4. 
alatt), az utóbbi azonban egyéb, a „három fő rész”-en kívüli egységekre is utalhat (és utal 
is).  

 
Ezért a K03 szövegmondat részei kifejezéséhez célszerű egy újabb (az i06-

tól különböző) (ko)referenciaindexet hozzárendelni, s a [K03/&ind] reprezen-
tációt ezzel megalkotni. 

i11 = (egyedileg nem specifikált) rész(ek) (a keresőablaké). 
 
[K03/&ind]: 
A keresőablak[i01] részeit[=i11] az egérrel[i07] átméretezheti[i10]. 
 
 

[K04]A képen az ablak valamely részére rákattintva kaphat az adott részről ér-
tékes információkat. 

[K04/&vb]: 
A képen az ablak valamely (egyedileg nem specifikált) részére rákattintva (az 

egér segítségével) kaphat [a felhasználó] az adott (egyedileg nem specifikált) 
részről értékes információkat. 

 
Kommentár: 

A ’vki vmit kap’ igéből alkotott kaphat (sg. 3.) állítmány alanya, mint fentebb, a fel-
használó; a ’vki (rá)kattint vmire vmivel’ igéből képzett határozói igenévi rákattintva 
módhatározó vmivel argumentumhelye — az adott világfragmentumra vonatkozó empiri-
kus ismeretek alapján — az egérrel/az egér segítségével kifejezéssel tölthető be; az ab-
lak (ko)referense, akárcsak a K02-ben, a „keresőablak”, melynek itt előforduló részeihez 
a K03-éhoz hasonló motivációk alapján szintén az i11 (ko)referenciaindexet látszik cél-
szerűnek hozzárendelni. 

Ami pedig az adott szövegmondat képen kifejezését illeti, az nyilvánvalóan csak a 
Ve képi, ikonografikus (I) komponensére referálhat, mely a keresőablak egészét jeleníti 
meg (vö. 1. ábra), s melyet e helyütt az i12 (ko)referenciaindex jelöl. 
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Itt jegyezzük meg, hogy CD-ROM-hoz csatolt nyomtatott Felhasználói útmutató mel-
lékelt szövegrészletében nem található olyan szövegmondat, amely megfeleltethető lenne 
a [K04]-gyel. 

i12 = kép (a Ve képi, ikonografikus komponense [I]). 
 
[K04/&ind]: 
A képen[=i12] az ablak[i01] valamely részére[i11] rákattintva (az [i07] se-

gítségével) kaphat[i10] az adott részről[i11] értékes információkat. 
 
A verbális elemekkel való kiegészítéshez — amint az látható — részben 

nyelvi, elsősorban szintaktikai és kontextuális szemantikai ismeretek, részben 
világra vonatkozó, elsősorban elemi hardver- és szoftverismeretek szükségesek. 

 
T/&ind: 

  
[K01/&ind]: 
A keresőablak[=i01] egy CD [=i02] (kiválasztására szolgál), egy azon[i02] 

belüli könyv [=i03] (kiválasztására szolgál), az abban[i03] való keresés 
módszerének [=i04] (kiválasztására szolgál) és a keresendő szó (sza-
vak)[=i05] beírására vagy kiválasztására szolgál. 
 

[K02/&ind]: 
Az ablaknak[i01] három fő része[=i06] van, ezek[i06] között egérrel[=i07] 

(mozoghat [i10]), vagy a TAB[=i08] (alkalmazásával mozoghat [i10]), illetve a 
SHIFT-TAB billentyűkkel[=i09] mozoghat[=i10]. 
 

[K03/&ind]: 
A keresőablak[i01] részeit[=i11] az egérrel[i07] átméretezheti[i10]. 

 
[K04/&ind]: 
A képen[=i12] az ablak[i01] valamely részére[i11] rákattintva (az [i07] se-

gítségével) kaphat[i10] az adott részről[i11] értékes információkat. 
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3.3. A fenti elemzés részeredményeit a 2. ábra összegzi táblázatos formában. 
 

 K01 K02 K03 K04 

i01 Keresőablak ablaknak keresőablak ablak 

i02 CD ()    

i03 Könyv ( )    

i04 
 

Keresés módszerének 
() 

   

i05 Szó (szavak)    

i06  három fő része   

i07  egérrel egérrel (az egér segítségével) 

i08  TAB   

i09  SHIFT-TAB billen-
tyűkkel 

  

i10  (ő) (ő) (ő) 

i11   részeit részére, részről 

i12    képen 

 
2. ábra 

 
4.1. A felhasználó figyelme, ha hamarabb nem, legkésőbb a [K04] (ap)per-
cepciója során, a Ve képi komponensére (I) zár (vö. i12). A továbbiakban az in-
terpretatív operációk tradicionális — ‘dominánsan lineáris’ — menetét a 
hipertextuális, más szóval: lényegileg ‘nem lineáris’, de ‘lineáris’ interpretációt 
is megkívánó feldolgozásmódja váltja fel (l. többek között KOLTAY 1995: 119 
kk., PETŐFI 1995: 160 kk., BENKES R.—VASS 1997a: 5). A keresőablak külön-
böző (fő és/vagy egyedileg nem specifikált) részeire (vö. i06 és/vagy i11) klikk-
elve a monitoron kézfejre változó egérnyíllal folytathatja útját. A  (vö. i02), a 

 (vö. i03), továbbá a  (vö. i04) ikonikus jeleket aktiválva, A CD-ket, köny-
veket ábrázoló fastruktúra című ablak (nyomtatott, az elektronikus súgóétól 
kismértékben eltérő szövegét l. t1 a mellékletben) tűnik fel a képernyő előteré-
ben. (E három ikonikus jel azonban nem vonható össze, mert az adatbázis mű-
ködtetése során különböző funkciókat (l. a 3.2. alatt) viselnek.) Az I jobb oldali 
részére (vö. i06) kattintva, a képernyőn a Keresőkártya című ablak (l. t2 a mel-
lékletben) jeleníthető meg. Alsó szektorát (vö. i06) aktivizálva, a Segédlista cí-
mű ablak (l. t3 a mellékletben) válik láthatóvá a monitoron. A „Keres” vagy a 
„Lezár” gombra, illetőleg a „Nyitva marad” vagy az „Új tallózó” kapcsolóra (vö. 
i11) klikkelve, a Nyomógombok, illetőleg a Kapcsolók szövege (l. t4 és t5 a mel-
lékletben) kerül előtérbe. Az I alján húzódó sávot (vö. i11) hozva működésbe, az 
Állapotsor című ablak (lásd t6 a mellékletben) jelenik meg a monitoron. 
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4.2. A Ve képi, ikonografikus összetevőjében az ikonikus jelek (, , ), a 
különböző részek, felületek, a nyomógombok és a kapcsolók sajátos (ko)refe-
renciális elemeknek, eszközöknek (is) tekinthetők. A működtetésükkel „kiugró 
ablakok” verbális fragmentumai lokálisan szolgáltatnak hasznos — és nélkü-
lözhetetlen — információkat az adott elem (ikonikus jel, felület stb.) funkciójára 
vonatkozóan, ilyenformán járulva hozzá az elektronikus súgó globális inter-
pretációjának létrehozásához. (Vö. BENKES R.—VASS 1997b: 64 kk.) 

 
4.3. A felhasználó a képi komponens verbális fragmentumainak — tradicioná-
lisan talán bekezdéseinek — interpretálását elvileg 6!, azaz 720 sorrendi vál-
tozat szerint hajthatja végre, s ezek mindegyike eredményes lehet. Ez a tény 
közvetlenül és radikálisan érintheti többek között a szövegek makroorga-
nizációjának (vö. pl. VASS 1993: 1472), bekezdésarchitektonikájának (vö. pl. 
VASS 1994: 495, BENKES ZS.—PETŐFI—VASS 1996: 212 kk.) és ‘tömbösödés’-é-
nek (vö. pl. PETŐFI—VASS 1992: 189, BÉKÉSI 1993, VASS 1996c: 362 kk.) álta-
lános és specifikus kérdéseit egyaránt, ezekkel az aspektusokkal azonban itt nem 
kívánunk foglalkozni. 
 
5. Ebben a tanulmányunkban, ahogyan azt a bevezetésben jeleztük, egy ‘nem 
lineárisan organizált’ speciális szöveg — elektronikus használati utasítás — 
vizsgálatára vállalkoztunk, elsősorban a (ko)referenciális elemekre és (ko)refe-
renciarelációkra koncentrálva. 
 
5.1. A hipertextuálisan organizált, multimediális elektronikus súgó a (ko)refe-
renciális elemek meglehetősen gazdag skáláját, stíluslehetőségeit — nyelvi, 
grammatikai eszközök, ikonikus jelek, különböző felületek, színek, betűtípusok 
stb. — kínálja az interpretáló felhasználó számára. Ehhez a változatossághoz a 
(ko)referenciális elemek (koreferenciaindexek) relatíve nagy száma társul. 
 
5.2. A vizsgálat lépései és eredményei explicit módon s feltehetően általánosít-
ható érvénnyel mutatnak rá: egyrészt a speciális kommunikátumok egyes típu-
sainak magas entrópiaértékére, másrészt az interpretatív operációk és a tényle-
gesen adott világfragmentum szoros, ‘interaktív’ kapcsolatára, a gyakorlat elle-
nőrző szerepére a speciális szövegek befogadási folyamatában, harmadrészt 
alighanem arra is, hogy bizonyos szövegek létezési és feldolgozási formájának a 
hagyományos ‘lineáris’-nál talán adekvátabb és hatékonyabb módja (lehet) a hi-
pertextuális organizáció. 
 
5.3. Befejezésül expressis verbis meg kívánjuk jegyezni, hogy az Anyanyelvi 
könyvespolc című CD-ROM-ot (hasonlóan a többi ilyen típusú kiadványhoz) nem 
tekint(het)jük az alapjául szolgáló nyomtatott kézikönyvek (l. 2.1.) puszta össze-
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foglalásának vagy elektronikus adaptációjának, hanem olyan — sokrétű reláció-
kat, ok-okozati összefüggéseket megtestesítő — korszerű médiumnak, amely 
alapvetően átalakít(hat)ja a humán kommunikációfolyamatok résztvevőinek vi-
szonyát — (ap)perceptív, kognitív stb. tevékenységét — nemcsak a hagyomá-
nyos szemiotikai rendszerekhez, illetőleg kommunikátumokhoz, hanem magá-
hoz a nyelvhez, illetőleg a nyelvekhez is. 

 
 

Melléklet 
 

Az adatbázishoz csatolt nyomtatott Felhasználói útmutató Ve-vel analógnak 
tekinthető szövegrészlete a következő. 

 
T A keresőablak 
 

A keresőablak egy CD , egy azon belüli könyv , az abban való 
keresés módszerének  meghatározására és a keresendő szó (sza-
vak) beírására vagy kiválasztására szolgál. Az ablaknak három fő 
része van, ezek között egérrel, vagy a TAB, illetve a SHIFT-TAB bil-
lentyűkkel mozoghat. A keresőablak részeit az egérrel átmé-
retezheti. 

 
I 

 
 A keresőablak fő részei 

 
A keresőablak három főbb része balról kezdve, az óramutató járá-
sával megegyező irányban: a CD-ket és könyveket ábrázoló fastruk-
túra, keresőkártya, segédlista. 
 

t1 A CD-ket és könyveket ábrázoló fastruktúra: 
 
Ez a struktúra ábrázolja a rendszer által kezelt CD-ket , azokon 
belül a rendelkezésre álló könyveket  és a keresési lehetősé-
geket . A fastruktúrában a látható elemek között mozoghat, elrejt-
heti vagy megjelenítheti a fa egyes részeit. 
A faábra egy elemét egérrel vagy a fel-le billentyűkkel választhatja 
ki. Minden kereséshez ki kell válasszon egy keresőkártyát . 
A fa elágazásait az ábra előtti + vagy — jelről ismerheti meg. Csak 
a CD-k  és a szótárak  elágazások. A + jel azt jelenti, hogy 
ennek az elágazásnak a tartalma nem látható, még rejteget valamit a 
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felhasználó számára. A — jel azt jelenti, hogy az elágazás nyitott, 
láthatók az alatta lévő elemek. Egy elágazást a következő módokon 
nyithat ki, illetve csukhat be: 
 

 Egy egérkattintás a + vagy – jelre. 
 Kettős egérkattintás az elágazás nevére vagy ikonjára. 
 Az elágazás kiválasztása után a jobb vagy bal billentyű, 
illetve az ENTER megnyomása. 

 
A GIB egyszerre csak egy CD-t tud kezelni, így nem nyithat ki töb-
bet a faábrában sem. Ha több Scriptum CD-vel rendelkezik és át 
szeretne váltani az egyikről a másikra, tegye a következőket (ügyel-
jen a sorrendre): 
 

1.  Csukja be a faábrán az épp nyitott CD-t. Ekkor a faábrán csak 
csukott CD-k láthatóak. 
2.  Cserélje ki a CD-ROM meghajtóban a lemezt. 
3.  Nyissa ki az újonnan berakott CD-nek megfelelő faágat. 

 
t2 Keresőkártya: 

 
A keresőkártya egy vagy több kitöltendő mezőt tartalmaz, minden 
mező fölött annak nevével. A kitöltendő mezőbe begépelheti vagy a 
vágólapról bemásolhatja a keresendő szót. 
 

t3 Segédlista: 
 
A keresőkártya egy mezejének aktivizálásakor — amennyiben léte-
zik — automatikusan megjelenik a hozzá tartozó segédlista. Ez a 
lista a kitöltendő mező lehetséges elemeit tartalmazza. A kere-
sőkártya egy mezejének kitöltése közben a listában mindig a mező-
ben levő szöveghez legközelebb álló listaelem van kiválasztva. Ha 
a segédlistában már a kívánt szó van kiválasztva, nem kell tovább-
gépeljen a kitöltendő mezőben, a program a segédlista elemét fogja 
oda beilleszteni. Az egérrel, illetve a le és fel billentyűkkel is mo-
zoghat a segédlistában. A kiválasztott elem automatikusan bekerül 
a hozzá tartozó kitöltendő mezőbe. A segédlista egy elemére jobb 
egérgombbal kattintva a Szöveg menü következő három gombja je-
lenik meg: 
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 Másol A vágólapra másolja a kiválasztott elemet. 
 Magyarázat Ha a kiválasztott listaelem egy rövidítés (pl. szak-
terület), akkor annak magyarázatát jeleníti meg a Windows sú-
góban. 
 Kimond Kimondja a szót, ha annak kiejtése rendelkezésre 
áll. 
 Fonetika Megkeresi a szó fonetikáját, ha ez rendelkezésre 
áll. 

 
 

A keresőablak egyéb részei 
 

t4 Nyomógombok: 
 
– Keresés Keresés elindítása az aktuális paraméterekkel. Csak akkor 
használható, ha a keresőmezőt már kitöltötte. 
– Lezár  A keresőablak lezárása. 
 

t5 Kapcsolók: 
 
– Nyitva marad Ezt bejelölve a keresőablak a keresés után nyitva 
marad, egyébként eltűnik. 
– Új tallózó Ezt bejelölve minden keresés új tallózóablakot 
nyit, egyébként a már meglévő tallózóablakban jelenik meg a kere-
sés eredménye. 
 

t6 Állapotsor: 
 
Az állapotsor az ablak alján található. Bal oldalán a mindenkori ki-
választott résszel kapcsolatos információ látható. A segédlista kivá-
lasztása esetén a jobb oldalon két szám található. Az első az 
összelemszám, a második az aktív elem sorszáma. (A segédlista 
mindig betűrendben jelenik meg.) 
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