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met a szótárak gyakorta tapasztalt hiányos
ságaira a jelentések meghatározásában.

A kötet végén Barics Ernő, a pécsi Hor- 
vát Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője („A 
mai horvát irodalmi nyelv” című orosz nyel
vű írásában, pp. 163-169) arról az örvende
tes nyelvpolitikai fordulatról számol be, 
amelynek folytán a horvát nyelv - megsza
badulva a szerb nyomástól - újra önálló ar
culatot ölthet. Bemutatja a horvát lexikográ
fusoknak és grammatikusoknak irodalmi 
nyelvük megújhodásáért folyó munkáját.

A kötetben alkalmazott nyelvészek és 
russzisták egyaránt megtalálhatják az érdek
lődésüknek megfelelő területet, legyen az 
kulturológia, fordítástudomány, kontrasztív 
nyelvészet, oktatás-módszertan vagy nyelv
politika. Ma, amikor rendkívüli erőfeszíté
seket kell tenni az orosz nyelvhez kapcsoló
dó tudás fenntartására, az ilyen tanulmány
kötetre nagy szükség van.

Jakab Edit

Anna T. Litovkina
A Proverb a Day Keeps 
Boredom Away
IPF-könyvek: Pécs-Szekszárd, 2000. 
386 p.

Minden nyelvtanár nagy gondja, hogyan le
het nyelvi szempontból és intellektuálisan is 
érdekfeszítővé tenni az idegen nyelvben va
ló további elmélyülést olyan nyelvtanulók 
illetve nyelvvel foglalkozók számára, akik 
az adott idegen nyelvet már jól beszélik, 
szokványos kurzuskönyveket viszont nem 
szívesen forgatnak. Ezen a gondon kíván 
enyhíteni a közmondások alapos vizsgálatá
val Anna L. Litovkina A Proverb a Day 
Keeps Boredom Away című munkája (sza
bad fordításban: Napi egy közmondás és 
nincs unalom).

A könyv célja, hogy megismertesse a 
nyelvtanulókat a leggyakoribb angolszász, 
főként az amerikai angolban használt köz

mondásokkal. A megismertetés nem egysze
rű listaszerű felsorolást jelent ez esetben: a 
szerző rendkívül sok érdekes, intellektuáli
san is stimuláló feladatot tervezett. Ezek se
gítségével megérthetjük, hogy egyrészt az 
angolszász kultúrában mit is jelent pontosan 
az adott közmondás, másrészt a magyar 
nyelvi megfelelőket is megvizsgálhatjuk, ha 
vannak ilyenek. A szerző arra is ösztönzi a 
nyelvtanulókat, hogy fejtsék ki véleményü
ket egy-egy közmondás erkölcsi tartalmával 
kapcsolatban. A jelentés megértését rendkí
vül gazdag és érdekes szépirodalmi művek
ből (regények, elbeszélések, költemények), 
folyóiratokból és újságcikkekből vett sze
melvénygyűjtemény, valamint számos talá
ló és jól kiválasztott kép, karikatúra, fest
mény és egyéb képzőművészeti forrás segíti. 
A kimondottan a könyv anyagához készült 
illusztrációk Oleg Dobrovol'skij dicséretes 
munkái. Újszerű és remek ötlet a közmon
dások illetve az általuk generált szójátékok, 
viccek, wellerizmusok humorának vizsgála
ta különféle feladatok segítségével, melyek 
az igazi csemegére vágyó nyelvtanulónak 
jelenthetnek tanulságos szórakozást. A 
könyv 450 közmondást vizsgál részletesen, 
de ezret meghaladja a teljes gyűjtemény, 
amely ritkábban használt amerikai és más 
kultúrákból származó közmondásokat is tar
talmaz.

Az A Proverb a Day Keeps Boredom 
Away a szerző célja szerint egyetemi jegy
zet, különböző csoportokban már ki is pró
bálták (budapesti Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem, Pécsi Tudományegyetem). 
Kurzusanyag-jellegét erősíti, hogy egy-egy 
nagyobb egység után tudásmérő teszteket is 
tartalmaz. Itt jegyzem meg, hogy a könyv 
kiválóan alkalmas lehet egyéni tanulásra is, 
hiszen a megoldókulcs segítségével bárki 
ellenőrizheti megoldásainak illetve teszt
eredményeinek helyességét.

Hogyan rendezi a szerző imponálóan 
széleskörű anyagát tanulási és tanítási elve
ket is figyelembe vevő szemszögből? A 
majd 400 oldalas munka 47 részből áll, és ez 
négy fejezetre tagolódik. Az első fejezet,
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Origin (Eredet), a legrövidebb, latin és bib
liai eredetű közmondásokat vesz fel. A má
sodik, Markers (Jellegzetességek) 15, a köz
mondásokra jellemző gyakori külső és belső 
nyelvi, nyelvtani jellegzetességet vizsgálja 
(pl. hasonlító szerkezetek a közmondások
ban, rím és alliteráció, szóismétlés, metafo
ra, paradoxon). Itt azt is megtanuljuk, mi
lyen jellegzetességeket kereshetünk a köz
mondásokban általában. A harmadik fejezet, 
Words (Szavak), a közmondásokban leg
gyakrabban előforduló szavak szerint cso
portosít. A gyakoriságanalízis szerint a leg
gyakrabban a férfi és nő, állatok, testrészek, 
pénz, idő stb. fordulnak elő. A leghosszabb 
a negyedik fejezet, Topics (Témák), amely 
19 alrészből áll. Ebben többek között a sze
relemmel, megjelenéssel, otthonnal, gyó
gyászattal és munkával kapcsolatos köz
mondásokat találjuk. Minden nagyobb egy
ség végén - az első fejezet kivételével - 
tudásellenőrző feladatok következnek. A 
kurzuskönyvet az egész anyagot felölelő, a 
megszerzett ismeretek kreatív használatára 
épülő teszt zárja. Rendkívül hasznos a gyors 
közmondáskeresést segítő Proverb-Finder 
Index.

Nehéz lenne a Proverbsbcn eligazodni, 
ha a 47 rész mindegyike más-más felépítésű 
lenne. A szerző azonban, előrelátóan, és fel
tehetőleg a tanítási tapasztalatok alapján 
mindig azonos felépítést alkalmaz, a törzs
anyaghoz kapcsolódó feladatok hasonló sor
rendben követik egymást. Bár furcsa törzs
anyagról beszélni a jelen esetben, mégis jó 
ötlet, hogy a kurzuson elsajátítandó rész és 
a tájékoztató jellegű, csemegének szánt 
többlet elkülönül egymástól. így a könyv 
használója nem érzi olyan elveszettnek ma
gát a hatalmas ismeretanyagban. Az is jó 
ötlet, hogy bizonyos közmondások több
ször, több fejezetben is visszatérnek, ezzel 
segítve a tanulási folyamatot.

Bár a könyv elsősorban egyetemi jegy
zetnek, kurzusanyagnak készült, sokkal szé
lesebb olvasóréteg érdeklődésére tarthat 
számot. Mennyisége, átfogó jellege, vala
mint a rendkívül gazdag szemelvénygyűjte

mény nyelvészeknek, irodalmároknak, ant
ropológiával foglalkozóknak is izgalmas ol
vasmánnyá teszi. Potenciális felhasználó le
het az angol nyelv iránt érdeklődő, azt hobbi 
szinten űző „megszállott”, aki bizonyára 
órákig nem tudja majd letenni ezt a könyvet. 
Végül, ajánlom minden egyetemi, főiskolai 
szinten nyelvet tanító „nyelvgyak”-os kollé
gámnak: biztos, hogy ennek a címe szerint 
is „unaloműző” munkának a rendszeres, 
vagy esetenkénti használata elűzi a haladó 
nyelvtanulók arcán olykor tapasztalható 
unatkozás jeleit.

Kissné Gulyás Judit

Cornelia Gick
Zertifikat Deutsch - 
Der schnelle Weg 
Das Programm für die 
Prüfungsvorbereitung 
Langenscheidt: Berlin/München, 
2000. 79 p.

Hazánkban egyre kedveltebbek a nyelvtanu
lók körében az egynyelvű, a külföldi intéze
tek által meghirdetett és az Európai Tanács 
országaiban is elfogadott nyelvvizsgák. A 
jelentkezők abban a hiszemben választják a 
vizsgázásnak ezt a formáját, hogy azt kül
földön is elismerik, továbbá ebben a vizsgá
ban megússzák a középfokú állami nyelv
vizsga fordítási feladatát. Valójában éppen 
emiatt mégsem lesznek ekvivalensek a „C” 
típusú középfokú állami nyelvvizsgával, 
mellyel ki lehetne váltani a nyelvi érettségit.

Már 1999 októberétől a Goethe Intézet, 
a Weiterbildungs-Testsystem (WBT) Vizs
gaközpont, a svájci Freiburgi Egyetem Né
met Nyelvi Intézete és az Österreichisches 
Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) összehangolt 
munkája révén létrejött az új nyelvvizsga, 
amely a „Zertifikat Deutsch als Fremd
sprache” (ZDaF) és az „ÖSD Grundstufe 2” 
vizsga helyébe lépett 2000. január 1-jétől.

Az új ZD ajelöltek kommunikatív kom-


