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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
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német nyelvvizsgákra való célirányos felké
szüléshez, rendkívül élvezetes olvasmány is 
a nyelvtanulásban örömét lelő diáknak és 
tanárnak egyaránt. Iskolai vagy tanfolyami 
keretek között elsősorban szóanyagának kö
rültekintő összeállítása, nyelvi frissessége, 
naprakészsége miatt remek kiegészítője le
het bármely haladó német nyelvkönyvnek. 
Az egyéni tanulóknak a nyelvvizsgát köz
vetlenül megelőző utolsó hetekben-hóna- 
pokban különösen nagy nyereséget jelenthet 
ez a könyv, hisz segítségével viszonylag rö
vid idő alatt átismételhetik, rendszerezhetik 
és persze bővíthetik korábban szerzett szó
kincsüket, miközben sűrített formában talál
kozhatnak az egyes témák legkülönbözőbb 
vetületeivel.

A könyv - mint címéből is következik -, 
a tematikus egységek megválasztása és a 
szóanyag összeállítása terén messzemenően 
figyelembe veszi a különböző állami nyelv
vizsgák követelményeit. 15 fejezete szinte 
hiánytalanul felöleli a hétköznapi életünk 
főbb aspektusaira utaló „szokásos” nyelv
vizsgatémákat, sokrétűen, nyitottan s né
hány ponton egészen újszerű módon közelít
ve meg azokat. Az étkezés-téma kapcsán 
például az egészséges táplálkozás, az otthoni 
vendéglátás, a különböző vendéglátóipari 
lokalitások és étel-, italféleségek kötelező 
felsorolása mellett külön „alfejezetef ’ szen
tel a grillezésnek, a Fastfood-nak, sőt az 
asztali illemszabályoknak (Tischsitten im 
Wandel derZeitf, az Umweltverschmutzung 
témán belül részletesen kitér a tankönyvek 
által mostohán kezelt zajártalomra is; az 
Alltagsleben fejezetben Sich für den Abend 
zurecht/machen címszó alatt a sminkelés 
szókincsét is említi; a//oZ?fry-témakörön be
lül nem feledkezik meg gyűjtőket érdeklő 
tárgyakról vagy a játékok különböző fajtái
ról sem, és sorolhatnám a példákat. Számta
lan eredeti és szellemes asszociációra buk
kanhatunk egyébként a kisebb részegységek 
alatt felsorolt szavak vagy szókapcsolatok 
egymásutánjában is. A lakás-fejezetnek ab
ban a részében például, ahol arról van szó, 
hová költöz(het)nek el az emberek, a Haus

besetzer szó puszta említése ablakot nyit egy 
új irányba, egész asszociációsort indítva el 
az olvasóban.

Az „örökzöld” témákat tárgyalva is min
denkor az aktualitások kiemelésére töreked
nek a szerzők, s a közvéleményt erősen fog
lalkoztató, „levegőben lévő” témák közül 
külön fejezetet szentelnek a számítógépek
nek, a már említett környezetvédelemnek, 
sőt a géntechnikának. A fiataloknak fontos 
vagy érdekes életjelenségek minden téma
körön belül külön hangsúlyt kapnak. (így 
például az ünnepek apropóján az iskolai ün
nepek, diákhagyományok, a közlekedésen 
belül a kerékpározás, a sport kapcsán a mai 
fiatalok által kedvelt Jet-Ski, Snowboard, 
Bungee-Jumping, Krafttraining stb. szókin
cse.) A nyelvkönyvekből - talán a gyors 
elavulás veszélye miatt - rendszerint kima
radó divat-téma itt önálló fejezetet kap, a 
címe J wie Jeans und Garderobe.

Ez a fejezetcím is illusztrálja, hogy az 
egyes témakörök ábécérendben sorakoznak 
egymás mögött, progresszióról nincs szó a 
könyvben. A szerzők építenek arra, hogy a 
nyelvtanuló már rendelkezik egy viszonylag 
bőséges alapszókinccsel, így akár ő, akár a 
tanár tetszése szerint dolgozhat bármelyik 
témakörrel, miközben természetesen nem
csak az aktív, hanem legalább annyira a 
passzív szókincs fejlesztése is cél. Az egyes 
témaköröknél közölt szókincs nehézségi 
szintje között nagy különbségek nincsenek, 
nagyjából egyforma arányban tartalmaznak 
már ismerősnek, illetve újnak tekinthető le
xikai elemeket.

Az egyes fejezetek felépítése nem követ 
semmiféle merev sémát, ezért szinte mind
egyikben akadnak kellemes meglepetések. 
Az anyag rendszerezését szolgáló egyes al
címek, címszavak vagy kérdések alatt sora
kozó német szavakat és kifejezéseket sok 
helyütt - szürke mezőben, jól megkülönböz
tethetően - szóképzési blokkok, úgymint 
azonos elő- vagy utótagú szóösszetételek, 
másutt azonos tőből különböző képzőkkel 
alkotott szavak jól szerkesztett gyűjteménye 
egészíti ki. Néhol egy-egy ige különböző
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igekötős változatai olvashatók német nyelvű 
meghatározásokkal, gyakori az antonímák 
vagy éppen szinonimák csokorba gyűjtése. 
Helyenként a gondolatébresztést, valamint a 
nyelvórán az eltérő vélemények ütköztetését 
célzó Pro und Contra (esetleg Zwar - aber) 
felirat alatt gyűjtenek össze a szerzők jó 
néhány kifejezést.

Nem pusztán tematikus szótárról van te
hát szó, amit számos reália is jelez az anyag
ban. Térképek, apróhirdetések, utcai felira
tok, kérdőívek, felmérések eredményeit 
közlő statisztikák, félig kész önéletrajz, sza
bályos címzéssel ellátott boríték, több idé
zet, szlogen (Fahrschein ist besser als Zahl
schein), bon mot, szabályos és eltorzított 
szállóigék vagy szólások (Nicht für die 
Schule, für das Leben leiden wir) segítik a 
tanulást, iletve színesítik a kifejezés-listákat. 
Ide sorolandó a könyv grafikus anyaga is, 
mely azonban nagyrészt beéri az illusztratív 
szereppel, nem aknázza ki a szókincs dekó
dolásához kínálkozó lehetőségeket.

Minthogy a nyelvtanulók jelentékeny ré
sze egyenesen irtózik a szótárazástól, kitűnő 
ötletnek tartom, hogy a szerzők nem csupán 
a német szókincs összegyűjtésére szorítkoz
nak, hanem *-gal megjelölik a várhatóan 
kevesek által ismert szavakat, és azok ma
gyar megfelelőit is közük a lap margóján. Jó 
megoldás az is, hogy □ jellel megkülönböz
tetik azokat a szavakat is, amelynek nincs 
egyértelmű vagy egy-két szóval megadható 
magyar megfelelője, s ezeket németül ma
gyarázzák röviden (pl. Lehrstelle, eine Stadt 
mit Flair, Ferienwohnung, umweltverträg
lich, Antimatsch-Tomate).

Korszerű elveket és „nyelvtanulóbarát” 
szemlélet mutat az is, hogy egyes, önmaguk
ban álló szavak felsorolása helyett a szerzők 
lehetőség szerint mindenütt nagyobb szer
kezeti egységeket adnak meg. Következete
sen közölnek a főnevek mellett egyes prepo
zíciókat is (am Donauknie Urlaub machen, 
im Parkettsitzen, in eine Ausstellung gehen), 
feltüntetik az egyes igék és névszók vonza- 
tait, kollokációkat szerepeltetnek stb. Néhol, 
különösen a tartalmilag kevésbé közismert

és ezért nyelvileg is nehezebben elsajátítha
tó témakörök esetében, mint amilyen a kör
nyezetvédelem vagy a komputertechnika, 
teljes, megszerkesztett mondatokkal, sőt itt- 
ott rövid szövegekkel is találkozhatunk.

A könyv további nagy erénye, hogy nap
jaink élő német médianyelvének felmutatá
sa mellett a szerzők minden témában minden 
lehetőséget megragadnak, hogy a nyelvta
nulót felvértezzék a magyar viszonyok be
mutatására alkalmas szókinccsel is, nem fél
ve az olyan ingoványos terepektől sem, mint 
amit a magyarországi szokások jelentenek, 
a busójárástól a ballagásig. Ez nemcsak a 
német nyelvterületről származó tanköny
vekhez, hanem néhány hazai kiadványhoz 
képest is jelentős többlet.

Ugyancsak bátorságra vall, hogy felvál
lalják azokat az esetleges bírálatokat is, ame
lyek a temérdek idegen eredetű, főleg angol 
jövevényszónak (Computerkids, einche
cken, In-line-Skater stb.) a szószedetekbe 
való felvétele miatt érheti őket. A kultúra 
globalizációja megállíthatatlan, amit nyil
vánvalóan a nyelvfejlődés (nyelvromlás?) is 
tükröz. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor azt 
javasolnám, hogy a Német szókincskönyv 
újabb kiadásakor (mert bizonyosan megér 
még néhányat), az angol, de főképp a francia 
jövevényszavak fonetikus ejtését, hacsak 
nem a magyar nyelvben is meghonosodott 
internacionalizmusokról van szó, tüntessék 
fel a szerzők.

Mindez azonban semmit sem von le a 
rendkívül informatív, nyelvileg és tartalmi
lag egyaránt igen gazdag, pedagógiai szem
pontból is értékes, mert a gondolat igényes 
és árnyalt megfogalmazására nevelő, amel
lett roppant szórakoztató, a szavak tenge
rében való örömteli megmerítkezést kínáló 
könyv színvonalából.

Sz- Egerszegi Erzsébet


