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Minden jog fenntartva!



Előszó
Minden kornak volt egy irányadó nyelve: kiindulva az ókori görög, latin meghatározó szerepéből,

a középkori latin dominanciáján keresztül egészen az újkori német majd orosz vezető szerepéig. A
“nagyhatalmi” politika mindig kialakított egy “nagyhatalmi” nyelvet is, ami napjainkban az angol
nyelv.

Az  utóbbi  években  a  Magyarországon  kialakuló  nyelvvizsga  kényszer  is  befolyásolta  a
nyelvtanulási tendenciákat. A nyelvvizsga professzionális tudást igényel, amit egy “ímmel-ámmal”
haladó “kényszertanuló” nehezen sajátít el, főleg ha még menet közben sikertelenségek is érik.

Bár nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy hobbiból is érdemes nyelvet tanulni: egy új nyelvvel
mindig újabb gondolkodásmódot sajátítunk el,  és  új  horizontok nyílnak meg előttünk.  A hobbi-
nyelvtanulás és a külföldi munkára való felkészítés nem rendelkezik ilyen “merev szerkezettel”. Ez a
„fajta” oktatás lazább, beszéd-centrikusabb, jobban igazodik a tanuló személyes igényeihez; lehet
játékos, természetesen a nyelvtani alapok figyelembe vételével,  hiszen egy ház felépítését is az
alapokkal kell kezdenünk.

De nem kell elkeseredni - vannak fogások, amiket menet közben el lehet sajátítani. Ugyanígy
tanulhatók a “vizsgafogások”, melyekkel „vezethető” maga a vizsgáztató is. Íme néhány példa, ami
néha lényegtelennek tűnik, pedig igenis fontos módszertani része egy-egy megmérettetés sikerének:

Öltözzünk fel szerényen, de elegánsan. Lehetőleg ne használjunk hivalkodó színeket, hajviseletet
(ennek természetesen csak a szóbeli vizsgákon van jelentősége).

Rendelkezzünk kb. 4 db. A4-es oldalnyi szöveggel magunkról,  amiben minden fontos, velünk
kapcsolatos információ szerepel (bemutatkozás,  család, barátok,  tervek, lakás,  város,  étkezések,
szabadidő stb.)

Nagyjából ismerni kell azokat a témaköröket (kb. 20), melyeket a tételsor kér (időjárás, sport,
közlekedés, utazás, vásárlás, egészségügy… – ha az említett témákat ismerjük, már fogalmazni is
tudunk,  és  minél  nagyobb  a  szókincsünk  annál  jobban  tudjuk  értelmezni  az  idegen  nyelvű
szövegeket.

Szóbeli  vizsgán  igyekezzünk  mosolyogni,  fesztelen  testtartást  felvenni,  ne  keltsük  a
bizonytalanság se a túlzott önbizalom látszatát, és kerüljük az olyan kijelentéseket, amire fel lehet
tenni a “miért” kérdést. Tehát ne adjuk meg a vizsgáztatónak a lehetőséget, hogy belezavarjon
minket a még bizonytalan tudásunkba.

Az általam szerkesztett „libretto” pontosan az itt említett nehézségeken igyekszik átsegíteni a
tanulókat.  A  segédanyag  összeállítása  több  éves,  mondhatni  évtizedes  megfigyelésen  alapul.  A
vizsgára készülő diákoknál ismételten ugyanazok a kérdések és problémák merültek fel. Ebben a
jegyzetben nem a korábban készült tankönyveket szerettem volna ismételni, hanem a nyelvtanulók
újra és újra feltett kérdéseire válaszolni.

A segédanyag elején társalgási témák vannak, melyek rávezetik a vizsgára készülőt az egy-egy
témáról  folytatott  beszélgetés  ízére,  és  segítséget  adnak  az  önálló  folyamatos  beszédre  való
ráhangolódáshoz.  Ezek  a  rövid  kis  esszék  pontosan  arra  jók,  hogy  beindítsanak  egy-egy
gondolatmenetet még azoknál a diákoknál is, aki úgy érzik, maguktól nem képesek önálló szövegeket
megformálni.



A következő blokkban egy kis  nyelvtani  segédanyag található,  azok a  nyelvtani  szerkezetek
példamondatokkal megragadva, melyek minden vizsgázónál problémát jelentettek. Ezek közül három
állandóan visszatérő kérdés volt jellemző: maga a mondatszerkesztés, az elöljárószavak és az igeidők
egyeztetése.  Ezeket  a  témákat  nyelvtani  pontosítások  után  példamondatokkal  gazdagon
illusztráltam.  Aki  elolvassa  a  nyelvtani  összefoglalót,  és  sorban  megoldja  a  megadott
példamondatokat,  minden  esetben  átjut  ezeken  a  nyelvtani  nehézségeken.

A harmadik egységben egy nagyon fontos  problémának adtam helyt,  ami  nem más,  mint  a
társalgási  szituációk  témaköre.  Az  itt  feltűntetett,  és  teljes  mértékben kidolgozott  szituációk  a
korábbi  űrt  igyekeznek  áthidalni.  Szinte  minden  vizsgára  készülő  diáknál  felmerült  ugyanaz  a
nehézség: maguktól nem voltak képesek a magyarul leírt irányított párbeszédeket megoldani, és
jelezték,  hogy hiányoznak nekik azok a példák,  melyek irányvonalat  adnak és rávezetik őket  a
társalgás  menetére.  Az  itt  feltűntetett  21  szituáció,  mely  az  élet  területeinek  és  a
vizsgaszituációknak széles palettáját lebbentik fel, segítik a ráhangolódást a különböző szituációs
párbeszédekre.

A könyv utolsó két egységében fordítási feladatok és képek találhatók. A fordítási feladatoknál a
szokásos újságcikkektől eltérőn (melyek egyébként az Internetről manapság minden mennyiségben
letölthetők)  olyan  legendát,  bölcs  történetet  és  meséket  választottam,  melyek  azon  túl,  hogy
tanulságosak, az irodalmi nyelv elmélyítését is segítik.

A képek összeállításánál saját utazásaim során készített fotóimat használtam fel, melyeket úgy
állítottam össze,  hogy a könnyebb,  konkrét  helyeket  ábrázoló képektől  haladtam a nehezebben
értelmezhető,  olykor átvitt  értelmű fotók felé,  segítve ezzel  a diákokat,  hogy bármilyen témájú
képpel találják magukat szembe, ne ijedjenek meg, és ne mondják, hogy „erről nem tudok” beszélni.
Természetesen nemcsak az utolsó részben, hanem a könyv többi fejezetében megtalálható képek is
tudatosan lettek összeválogatva, és felhasználhatók képleírások gyakorlására.

Meggyőződésem, hogy, aki ezt a könyvecskét végigtanulja, és a feladatait megoldja, könnyedén
fogja venni a vizsga akadályait. A segédanyagnak van még egy előnye: már alapfokú nyelvismerettől
értelmezhető és használható, és akár külföldi munkára jelentkezők is hasznosan be tudják építeni
mindennapi nyelvhasználatukba.

Jó tanulást kívánok mindenkinek! A szerző.

 



I. Társalgási témák
Presentazione

(Bemutatkozás - minta)

 

Ho fatto gli esami di maturitá due anni fa in un liceo. Nel liceo ho studiato inglese e tedesco. Da
un professore privato ho cominciato a studiare l’italiano ancora durante gli anni del liceo.

Mi piacciono molto le lingue straniere. Vorrei trovare un posto di lavoro dove le lingue occorrono
e potrei adoperare quello che ho imparato.

Dato che, la cittá dove vivo, é un’ antica cittá storica ed ogni anno molti turisti  vengono a
visitarla, lavorerei volentieri nel campo del turismo.

Quando uno finisce gli studi e va a lavorare, incontra alcune difficoltá nel campo del suo mestiere
ed allora la direzione dell’impresa lo manda a studiare ancora.

 

L’aspetto

(Külső)

 

Avere i capelli
lunghi – corti

lisci – ricci

folti – scarsi

ben pettinati – spettinati

essere calvo

essere pelato

 



Il viso é
rotondo, ovale, quadrato

avere la barba

essere barbuto

avere i baffi

avere il mento setoloso

avere la pelle liscia

essere pieno di rughe

 

Il naso é
schiacciato

a punta

grosso

aquilino

 

Tempo libero
(Szabadidő)

 

Come si passa il tempo libero?

 

Ognuno ha i propri gusti e ci sono davvero tante possibilitá per tutti:

- andare al cinema, a teatro, al concerto, in discoteca, in biblioteca, ad un lago, al mare ecc.

- poter organizzare una festa, un’ allegra cena con gli amici.

- c’e chi preferisce rimanere a casa: guarda la televisione, legge libri o giornali, ascolta la musica.

- fare delle gite, escursioni in campagna, in montagna; viaggiare.

- fare qualche sport: nuotare, giocare a calcio, correre, giocare a tennis, andare in bicicletta ecc.



La cosa piú importante é: trovare il tempo libero!

 

L’appartamento
(Lakás)

 

Noi  viviamo in  un appartamento di  tre  camere al  quarto  piano di  un casamento moderno.
L’appartamento non é lussuoso peró piacevole. Sono delle belle stanze luminose, perché le stanze
danno su un parco.

Con un arredamento moderno si puó formare una casa comoda ed accogliente. Nella stanza di
soggiorno c’é spazio per una scrivania con una sedia comoda, nell’angolo ci sono due poltrone con
un tavolino ed una lampada in piedi e ci si trova anche il televisore. Siccome non c’é posto per la
libreria, gli scaffali coprono i muri fino al soffitto. Cosí questa camera serve anche da studio.

Nella camera da letto c’é un gran letto matrimoniale con un scendiletto davanti e la terza camera
funziona come camera da ospiti.

Abbiamo  anche  una  cucina  ben  attrezzata,  dove  non  mancherebbero  gli  elettrodomestici
moderni, come per esempio: il forno a microonde, la cucina a gas con quattro fornelli ed un forno, il
frigorifero, la lavastoviglie, il frullatore, il tritatutto, il tostapane e la macchina da caffé.

Ma mi piace sopratutto il nostro bagno, perché le pareti sono coperte di una maiolica verdemare.
Nel bagno tutto é nuovo: lo scaldabagno, il lavabo ed anche la vasca che sono bianchi come la neve.

 

Un tipico piatto ungherese: il pollo alla paprica
(Egy jellegzetes magyar étel: a paprikáscsirke)

 

Il pollo alla paprica é un tipico piatto ungherese. É semplice anche prepararlo.

Bisogna tritare una o due cipolle, mettere in un tegame oglio e rosolare la cipolla poi togliendo
dal fuoco bisogna aggiungere la paprica in polvere.

Bisogna togliere la cipolla rosolata dal fuoco prima di aggiungere la paprica, altrimenti il piatto
diventa amaro.

Il pollo intero lo taglio a pezzi e li metto nel tegame. Dopo metto sul fuoco il pollo pepando,
salando e aggiungo un peperone e un pomodoro.

Qualche volta bisogna mescolare il cibo e fra un ora circa é pronto a servire.

Come contorno vanno bene gli gnocchi.



 

Il ristorante
(Étterem)

 

In un ristorante il cameriere viene e domanda che cosa puó portare.

Ci sono gli aperitivi, i primi piatti, i secondi piatti poi frutta, dolci e caffé.

In Italia i primi piatti sono le paste.

Da noi, in Ungheria i primi piatti sono: i brodi e le minestre.

I secondi piatti sono le carni con dei contorni di verdure o patate e qualche insalata. Dopo c'é chi
mangia dolci, frutta o formaggio e alla fine possiamo bere un caffé.

Durante il pranzo o la cena si puó bere vino rosso, vino bianco, acqua minerale o birra.

Quando abbiamo finito di mangiare, chiediamo il conto.

Al cameriere di solito si da la mancia.

Al bar
La gente va la mattina a bere un caffé o un cappuccino con un briosh e legge in fretta il giornale.

Nel pomeriggio o verso la sera ci va per prendere un altro caffé, parlare con gli amici o guardare
magari una partita di calcio alla TV.


