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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-
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petenciáját vizsgálja. Ez azt jelenti, hogy aki 
a Zertifikat-vizsgát sikeresen leteszi, az 
megérti a tiszta standard német nyelvet, és 
egyszerűen - de összefüggően - ki tudja 
fejezni magát a mindennapi szituációkban, 
be tud számolni tapasztalatairól, esemé
nyekről, le tudja írni álmait, reményeit és 
céljait, valamint terveihez és véleményéhez 
rövid indoklást és magyarázatot is tud főzni. 
Ez a követelmény önmagában nem új. Új 
azonban az a mód, ahogy ezt a nyelvi kom
petenciát a Zertifikat-vizsgán mérik, hiszen 
a vizsgázónak sokféle lehetséges szituáció
val találkoznia. A vizsgán központi szerepet 
játszik a „task”, amely cselekvési kereteket 
ad meg, amelyeken belül a jelöltnek külön
böző tevékenységeket kell elvégeznie. Ez 
azt jelenti, hogy a nyelvvizsgázónak nem
csak az odaillő beszéd-eszközzel, a témának 
megfelelő szókinccsel és a szükséges nyelv
tani eszközzel kell rendelkeznie, hanem 
mindezt a kontextusnak és a címzettnek egy
aránt megfelelő stratégiába kell belehelyez
nie; például az olvasott szöveg megértésére 
irányuló feladatban a vizsgázónak a meg
adott állítás alátámasztására vagy cáfolására 
utaló részeket kell találni. Ahhoz, hogy ezt a 
feladatot sikeresen és a megadott időn belül 
meg lehessen oldani, használnia kell egy 
úgynevezett szelektív olvasási stratégiát. 
Hasonló cselekvési kereteket kell kidolgoz
nia a hallás utáni szövegértés, a fogalmazás 
vagy a szóbeli vizsga feladatainál. Szintén új 
elem a forgatókönyv: ez a - kulturálisan és 
társadalmilag kötött - kommunikatív cse
lekvések sorrendje. A jelöltnek a megfelelő 
beszédeszközök használata mellett bele kell 
helyezkednie az adott kommunikációs stra
tégiába, valamint a kulturális és társas tuda
tát is be kell kapcsolnia ahhoz, hogy a kom
munikatív cselekvésben sikeres legyen; pél
dául, ha valaki a másiktól egy szívességet 
szeretne kérni, akkor nem elég azt egyetlen 
mondatban elintézni. A beszédaktus mindig 
komplexebb, különböző lefolyása van a be
szédpartnerek közti közelségtől vagy távol
ságtól függően. A konkrét kérés előadása 
előtt mindig kell egy tematikus bevezetés,

majd lassan közelítünk a kéréshez. A szíves
séget mindig udvariasan fogalmazzuk meg, 
így elengedhetetlen a németben a Konjunk
tív, illetve az indirekte Rede, valamint a mó
dosítószavak használata. A mindennapi élet
ben igen sok a szcenáriák száma.

A nyelvvizsgázók megváltozott igénye
inek megfelelően újabb súlypontjai vannak 
a nyelvi cselekvésmezőknek: továbbra is a 
magánélet és a közélet területe maradt a 
központban, de már nem az úgynevezett 
„turista nyelvhasználat”, hanem - a szak
szavakat mellőzve - a munkahelyen hasz
nált mindennapos kommunikáció: például 
egyszerű beszélgetések, e-mail írása, rö
vid telefon-utasítások meghallgatása vagy 
álláshirdetések elolvasása. A témák egy 
modem társalgási kézikönyv tartalmának 
felelnek meg.

A ZD azt a célt is kitűzte maga elé, hogy 
megismertesse a vizsgázókkal a németor
szágiak mellett az ausztriai és svájci szöve
geket is; egyes esetekben speciális szókin
cset mutat be. Ezek a regionális jellegzetes
ségek, a különböző akcentusok a mindenna
pi élethez tartoznak: másképp beszél például 
egy hamburgi, egy kölni, egy bajor, egy bé
csi vagy egy svájci. Nem a nyelvjárások 
megértése a cél, hanem a németnek több 
központú nyelvként történő bemutatása. Az 
új Zertifikat mintegy 80 lexikális variánst is 
tart számon az osztrák vagy a svájci német 
standard nyelvből.

Az írásbeli vizsgán a szövegek és a kom
munikatív feladatok ugyanazok, függetlenül 
a vizsgázás helyétől. Az írásbeli és a szóbeli 
vizsgán egyaránt az a cél, hogy a kommuni
káció minél inkább hasonlítson az autenti
kus kommunikáció formájához. Három 
kommunikatív feladat adja a cselekvési ke
retet, és ezen belül kell a vizsgázónak nyel
vileg megnyilatkoznia. A vizsgáztató hely
től függően a szóbelit egyéni vagy páros 
vizsga formájában is leteheti. A Goethe In
tézetben az egyéni vizsgát, ÖSD vizsgáztató 
helyein viszont a páros vizsgát részesítik 
előnyben.

A páros vizsgánál két vizsgázó beszélget
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egymással, a vizsgáztatók figyelik ólcet és 
csak ritkán szólnak bele: két azonos felké
szültségű ember között zajlik a kommuniká
ció. A vizsgázók 20 perc felkészülési időt 
kapnak, ezalatt egymással nem érintkezhet
nek. A vizsga elején a jelöltek bemutatkoz
nak egymásnak, mesélnek magukról; ez már 
a vizsga első része (Kontaktaufnahme). Ezt 
követően közösen elbeszélgetnek egy témá
ról. A téma mindkettőjük számára azonos, 
az információk viszont különbözőek. Két 
lehetőség van ennél a feladatnál: vagy kicse
rélik ajelöltek egymás között az informáci
óikat, vagy elmondják saját tapasztalataikat 
és véleményüket a témával kapcsolatban. A 
szóbeli vizsga harmadik részében közösen 
oldanak meg egy feladatot.

Az egyéni vizsgánál nincs felkészülési 
ideje a vizsgázónak. A vizsga felépítése tel
jesen megegyezik az előbb leírtakkal, azzal 
a különbséggel, hogy a vizsgáztató tesz fel 
kérdéseket, illetve szólítja fel a jelöltet a 
feladatok megoldására. (A ZD vizsgán a tel
jesítmény csak akkor értékelhető, ha ajelölt 
minden egyes vizsgarésznél legalább 60%- 
os eredményt ért el).

Az írásbeli vizsga szerkezete a követke
ző: la) Az olvasás utáni megértés (globális, 
részletes és szelektív megértés) alapján 70 
perc alatt szerezhető 75-45 pont. - lb) A 
nyelvtani tesztben 20 perc alatt 30-18 pont. 
- le) A hallás utáni szövegértés (globális és 
részletes megértés) alapján: 30 perc alatt 
75-45 pont. - ld) Az írásbeli kifejezőkés
zség (levélírás) alapján 30 perc alatt (27-45 
pont). - la-d) Az írásbeli vizsgán 150 perc 
alatt 135-225 pont szerezhető.

A szóbeli vizsga szerkezete a következő: 
2a) Kapcsolatfelvétel, személyes beszélge
tés. - 2b) Irányított beszélgetés egy témáról, 
részben monológ. - 2c) Vita: egy feladat 
közös megoldása a vizsgáztatóval. - 2a-c) A 
szóbelin 15 perc alatt 45-75 pont szerez
hető.

A vizsga összpontszáma 300 pont, ebből 
minimum 180 pontot kell elérni, hogy sike
resnek tekinthessék a vizsgát. Aki 60-79%- 
ot ért el, annak a vizsgáját „A” típusú ma

gyar állami alapfokú nyelvvizsgaként isme
rik el. Aki 80% felett teljesített, az „A” típu
sú középfokú nyelvvizsgát kap, a fordítási 
vizsgarész pótlólagos letételével „C” típusú 
vizsgaként ismerik el.

A szerző a Freiburgi Egyetem Német 
Nyelvi Intézetében dolgozik, ott, ahol a 
Zertifikat revízióját irányítják. Szerinte ah
hoz, hogy ajelölt nyugodtan menjen nyelv
vizsgázni, tudnia kell, hogy milyen részei 
vannak a vizsgának, és hogy milyen típusú 
feladatokra számíthat. Ezért készítette el ezt 
a segédkönyvet a hozzátartozó kazettával és 
CD-ROM-mal. Az egyéni felkészülést vá
lasztóknak is könnyen használható a könyv, 
a feladatok előtt tippek segítik őket, a német 
precizitásnak megfelelően tanácsot ad a 
szerzőnő, miképp osszák be a rendelkezésre 
álló időt. A Zertifikat-vizsga sikeres letéte
léhez körülbelül 400-600 óra tanulás szük
séges. A feladatok megoldásának ellenőrzé
se a könyv végén levő megoldókulccsal 
könnyen elvégezhető, sőt a hallás utáni értés 
szövegeit is el lehet olvasni.

Ezt könyvet közvetlenül a vizsga előtti 
felkészülési időre ajánlom. A gyakorlatok 
többszöri átnézése után az igazi tudás-próbát 
a könyv végén lévő komplex próbateszt je
lenti. Sikeres vizsga letétele esetén ajelöltek 
az Európai Uniós normáknak megfelelő, 
korszerű nyelvi diploma birtokába juthat
nak.

Hoppálné Erdő Judit

Szablyár Anna - Fazekas Johanna
Német szókincskönyv 
Érettségihez és középfokú 
nyelvvizsgához
Corvina: Budapest, 2001. 148 p.

A terjedelmében és kiállításában meglehető
sen szerény, ám tartalmában annál gazda
gabb és igényesebb kifejezés- és szógyűjte
mény amellett, hogy a tematikus rendszere
zéssel nagy segítséget nyújthat a különböző


