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A szókincs egy nyelv – ez esetben a francia 
nyelv – szavainak összessége. Lehet azonban 
e kifejezésen az egy személy (Molière, Gide, 
Sartre szókincse) vagy egy behatárolható kö-
zösség (orvosi szakszókincs, sportnyelv, a fi-
atalok nyelve stb.) által használt szavak ösz-
szességét is érteni. A nyelvtudományban a 
lexikológia az a tudományág, amelyik a szó-
készlettel és a kifejezésekkel foglalkozik, így 
azok eredetével, fejlődésével és felosztásával 
is. A tudományos eredmények feltárása és le-
írása a nyelvészek feladata, alkalmazásuk a 
gyakorlatban a tanárokra hárul. E könyv ese-
tében a kettő szerencsés találkozásáról be-
szélhetünk, lévén a szerző gyakorló tanár és 
tudományos kutató egy személyben.

A szókincs megfelelő ismerete alapfeltéte-
le (szükséges, de nem elégséges feltétele) a 
nyelvtudásnak, ugyanakkor a szókincs a nyelv 
legváltozékonyabb alkotóeleme. A szókészlet 
fejlődése és a társadalmi viszonyokra való re-
agálása követhető a szótárakban.  „Szépen az 
ír és beszél, akinek sikerül még a bonyolul-
tabb gondolatait is egyszerűen és világosan 
előadni.” – írta Illyés Gyula (Anyanyelvünk, 
Budapest, Magvető, 1964). Anyanyelven sem 
könnyű feladat, idegen nyelven még nagyobb 
kihívás: nemcsak a szókincset és nyelvtani tu-
dást kell elsajátítani, hanem ismerni kell a 
nyelvhez tartozó kultúrát, történelmet, szoká-
sokat és szófordulatokat, hogy eredményesen 
használjunk egy nyelvet akár írásban, akár 
szóban. Az utóbbi évtizedben sok kiadó szü-
letett és sok kiadvány látott napvilágot azzal a 
céllal, hogy a nyelvtanulást elősegítse: új 
módszertani kiadványok, tankönyvek és szó-
szedetek láttak napvilágot. Születtek már szó-
kincsgyűjtemények, társalgási gyakorlatok, 
ez a tematikus szókincsgyűjtemény azonban, 

amelyik célzott közönséghez szól – jelen eset-
ben a franciából érettségizni kívánók táborá-
hoz vagy az e nyelvből nyelvvizsgát tenni 
szándékozókhoz – sokoldalúságával és a tel-
jességre való törekvésével újat hoz.

A bevezetőben Körmendy Mariann „hasz-
nálható nyelvtudást” említ. A nyelvtanuló 
azonnal szeretné tudását alkalmazni, erre 
szolgálnak az eredeti francia szövegek aktuá-
lis témáikkal, mint pl.: Les émotions de 
l’adolescent, Éviter le décrochage scolaire, 
Le stage : un tremplin vers une carrière au 
sein du groupe, TV5, une chaine télévisée 
francophone, Omelette normande, Sortie, 
alcool, accident. Továbbá azok a dokumentu-
mok, amelyek feltétlenül szükségesek a fran-
cia életbe való beilleszkedéshez, mint az ön-
életrajz, a motivációs levél stb. Félreértés ne 
essék, a könyv nem tankönyv a szó legszoro-
sabban vett értelmében. Használható annak 
is, bár nyelvtani magyarázat kevés található 
benne, hiszen dominánsan szógyűjteményről 
van szó: igen körültekintő, az egyes témákat 
mélységében alaposan feltáró munkáról. Ere-
deti célja szerint lehet tanárral, egyedül, cso-
portban vagy más módon használni. Az egyes 
feladattípusok mellett kis rajzok segítenek a 
megközelítési módokat illetően.

A témakörök követik a nyelvvizsgán és 
érettségin megkívánt általános témákat (köz-
lekedés, munka, ünnepek stb.), az újdonság 
az aktualitásban és a szókincs változatossá-
gában, annak mélységében rejtőzik (pl. 24 
kifejezés a hangulat leírására az irodalmi stí-
lustól a baráti és szleng nyelvi rétegig a 11. 
lapon, vagy a táborozással kapcsolatos kellé-
kek felsorolása a 103. lapon). Minden fejezet 
egy képpel kezdődik, amely nagy segítség az 
azt követő bőséges szókincs megértéséhez és 
a beszélgetés elindításához. Nagyon tetszik, 
hogy a felsorolásban szereplő – nehéznek tar-
tott – kifejezések és szavak magyar megfele-
lőjét is ott találjuk a lap szélén. Kevesebbet 
kell szótározni, és nem téveszt a felhasználó 
a rossz szótározás miatt. Bőven találunk szi-
nonimákat, és a kérdéses eseteket mindig ma-
gyarázattal látja el a szerző.  Szintén nagy 
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segítség az egyes francia kérdésekre adandó 
válasz megjelenítése: két legyet ütünk egy 
csapásra, hiszen ott áll az eredeti francia kér-
dés és a jó válasz, mindkettő szókincsként 
megtanulható (Quelle est votre nationalité ? 
Hongroise. / Je suis hongrois. a 7. lapon). 
Nagyon hasznosak azok a megjegyzések, 
amelyek a tudás pontosítására szolgálnak, 
akár stiláris, akár nyelvtani, vagy civilizációs 
kérdésekről van szó. Jónak tartom, hogy kér-
déses esetekben feltünteti (szögletes zárójel-
ben) a helyes kiejtést.

Több figyelemre méltó újítással találko-
zunk: az önálló tanulás és önképzés érdeké-
ben felhívja a szerző a figyelmet a szótárak 
használatára, bíztat az Interneten való továb-
bi böngészésre, közbeiktat vicces története-
ket, amelyek szintén a szókincs (valamint a 
francia és frankofón kultúra) további megis-
merésére szolgálnak. Kiemelem az „exercices 
transversaux” feladatokat, amelyek arra kész-
tetik a tanulót, hogy az ismert szókincset más 
kontextusba helyezve is tudjon boldogulni, 
véleményt formálni, ellenvéleményt nyilvá-
nítani, ha kell és megvédeni álláspontját. 
Francia közegben igen fontos képességek 
birtokába lehet jutni ezekkel a gyakorlatok-
kal. Változatosak a kötetben található gya-
korlatok: táblázatkitöltés, igaz/hamis válasz-
tás, definíció megkeresése vagy éppen meg-
adása, beszédre való invitálás (monológ és 
dialógus), szöveg kiegészítése, levélírás, ka-
kukktojás megkeresése. A szövegek általában 
nem hosszúak, az esetek többségében Inter-
neten elérhetőek, ami egyben biztosítja a friss 
információt, másrészt lehetőséget kínál a 
téma további feltárásához, ha a tanár szeret-
né, vagy a tanuló igényli.

A szókincs gyarapítása a nyelvi órák rö-
vidre szabott keretei között nem könnyű fel-
adat, önálló munka nélkül lehetetlen. Ehhez 
ad sok segítséget a szócsaládokba vagy fo-
galmi mezőkbe történő összegyűjtés. Kodály 
Zoltán szavaival élve „A magyart is tanulni 
kell, még született magyarnak is. Ha nem csi-
szolja, újítja folytonosan, berozsdásodik.” A 
szókincs állandó változásban van, szavak 

válnak archaikussá és újak születnek helyet-
tük az élet minden területén. Ebben a temati-
kus gyűjteményben részletekbe menően kap 
információt a felkészülő diák, és ellenőrizhe-
ti is tudását. A könyv végén található ellenőr-
ző és összegző feladatsorban még a hasonló 
hangzású, jelentésükben közel álló, hasonló 
írásképű szavakkal is gyakorolhatunk, de van 
példa a szinonima-gazdagságra, a vonzatos 
igékre, az asszociációs feladatokra is.

A szerző több évtizede készít különféle 
vizsgaanyagokat (kétnyelvű nyelvvizsga há-
rom szinten, OKTV, egyetemi szigorlati 
anyagok), vagy bírálja el azokat, aktív tanár 
és kutató, így naprakész ismeretei vannak a 
megméretés előtt álló jelöltekre váró nehéz-
ségekről, miközben gyakorolja a vizsgáztatás 
mesterségét is. Ideális helyzet a segédanyag 
elkészítésére, amelyben igazi partner a Nem-
zeti Tankönyvkiadó. Ismervén a könyvet, 
bátran állíthatjuk, hogy nem csak a fent neve-
zett célközönség használhatja eredményesen 
a könyvet, hanem az egyetemi hallgatók szé-
les köre, főleg első- és másodéves hallgatók, 
levelező szakos diákok és a közoktatásban 
tanító kollégák mindegyike: önképzésre, 
szakkör tartására, nyelvi versenyekre való 
felkészítésre.
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A remek ízléssel megkomponált címlapon 
meleg színekben fürdő biedermeier polgári 
idill: napsugaras szobabelső kertre néző ab-
lakkal, az illendőnél talán csöppet lazább test-
tartásban ülő fiatal hölgy enyhén félrebillen-
tett fejjel nézi a vele szemben álló férfit. Arcán 


