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Contrappunti
Ponte Alapítvány, Budapest, 1994

A budapesti Ponte Alapítvány rövid fenn
állása óta már sok hasznos, hézagpótló 
kiadvánnyal lepte meg az olasz nyelv 
iránt érdeklődő közönséget. Az ő gondo
zásukban jelentek meg az első nyelvvizs
gára felkészítő feladatgyűjtemények, 
tesztkönyvek, hangkazetták, valamint az 
olasz nyelv oktatását segítő egyéb segéd
anyagok. Az alapítvány másik „szívügye” 
az olasz kultúra és irodalom, ezen belül 
is a XX. századi olasz irodalom hazai 
népszerűsítése. Erről a törekvésről tanús
kodnak az általuk kiadott kétnyelvű no
vel láskötetek is (A bomba, A nyugalom 
háza). Ezt a két irányt -  nyelvtanítás és 
irodalom, nyelvtanítás és olvasás -  lát
szik ötvözni ez az újabb Ponte-kiad- 
vány.

A Contrappunti nem hagyományos ér
telemben vett nyelvkönyv, inkább antoló
gia. A szerző, az ELTE Tanárképző Kara 
Olasz Tanszékének vezetője szándéka 
szerint a bő, csakis eredeti szöveget tar
talmazó válogatás minél változatosabb 
műfajokon, témákon keresztül kívánt ab
lakot nyitni a mai Olaszországra, a kultú
rára, az irodalomra úgy, hogy közben az 
olvasás során a nyelvtudás is fejlődjön. 
Természetesen egy ilyen vállalkozás nem 
törekedhet a teljességre; és nyomán viseli 
a válogatója egyéniségét is.

Az egybegyűjtött -  mennyiségre is im
pozáns -  anyag a következőképpen ren
deződik: a rövid, szellemes bevezetőt le
számítva az antológia három fő részből 
áll. Az első fejezetben bemutatja a szer
ző, milyen megközelítések alkalmazhatók 
a szöveg feldolgozására. Hogyan lehet a 
szöveget bekezdésekbe rendezni, a szö
veg kulcsszavait megtalálni, egy összeke
vert szöveget szétválasztani, szöveget sű

ríteni, kiegészíteni, összefoglalni, tovább- 
írni stb. Ezt követi a második, legterje
delmesebb fejezet (amit talán célszerű 
lett volna a jobb áttekinthetőség érdeké
ben tovább tagolni). Az első rész az iro
dalmi szöveg néhány általános aspektusát 
(a mű létrejötte, az olvasó, az író, a kriti
ka) mutatja be, majd ezt követően a kü
lönböző műfajokból kapunk ízelítőt. A 
műfaj szót itt a legszélesebb értelemben 
véve, hiszen a klasszikus műfajokon túl 
olyanok is helyet kapnak az antológiában, 
mint amilyen a képregény, a riport, a dal, 
a szövegkönyv, a lányregény. Ezt a feje
zetet egy újságcikkekből álló szemel
vénygyűjtemény zárja. A cikkek válogatá
sánál itt is két fő szempont vezette a 
szerzőt: a téma és a műfaji sokféleség. 
Vezércikk, riport, kommentár, olvasói le
vél egyaránt helyet kapott a válogatásban. 
A cikkek kiválasztásánál a szerző ügyelt 
arra, hogy olyan kérdésekről szóljanak, 
amelyek nem veszítik el egyik napról a 
másikra aktualitásukat. A környezetvéde
lem, a drogfogyasztás, a gyermeknevelés 
és a többi terítékre kerülő téma is ilyen. 
Az sem kerülte el a figyelmét, hogy a 
problémákat a két ország kontextusában 
ajánlja megvitatásra.

Az antológia utolsó fejezete szakszöve
gekből ad rövid ízelítőt. A válogató fi
gyelme elsősorban azok felé a szaknyel
vek felé irányult, amelyek ismerete elen
gedhetetlenül szükséges az olasz szakos 
egyetemista vagy az olasz nyelvtanár szá
mára. Természetesen nem kizárólag, de 
elsősorban ők azok, akiknek tudniuk kell, 
milyen egy olasz nyelven írt önéletrajz, 
nekik kell megérteniük olyan hivatalos 
dokumentumokat, mint egy ösztöndíj ki
írás, nekik kell tájékoztatókat elolvasni
uk, tanári kézikönyveket olaszul tanul
mányozniuk, továbbképzéseken részt ven
niük, ahol az olasz módszertani szak
nyelv ismerete alapvető követelmény. Ok 
azok, akik szerződéseket, kereskedelmi,
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jogi szövegeket fordítanak, és hozzájuk 
csenget be a szomszéd a legújabb olasz 
háztartási kisgép olasz nyelvű leírásával 
(„hiszen te tudsz olaszuk’). Olyan kihívá
sok ezek, melyeknek meg kell felelni, és
amelyekre eddig kevés figyelmet fordított✓a tanárképzés. Úgyhogy csak üdvözölni 
lehet, hogy a szerző ráirányította a figyel
met erre a fontos mulasztásra. A könyvet 
rövid ismertető zárja az antológiában sze
replő irodalmi szemelvények szerzőiről. 
Sok, Magyarországon még kevésbé is
mert íróról szerezhetünk alapvető infor
mációkat.

Az elmondottakból világosan kitűnik, 
milyen gazdag és sokféle nyelvi anyagot 
nyújt ez a válogatás. Ha a szerző a szö
vegeket egyszerűen csak közreadta volna, 
akkor is jó szolgálatot tett volna az olasz 
nyelvoktatás számára. Hiszen egy jó vá
logatás önmagában is nagy segítség tanár 
és diák számára egyaránt. Ez a könyv 
azonban ennél sokkal többet ad, azt is 
megmutatja, milyen lépésekben, mi mó
don lehet általában a szöveget feldolgoz
ni. A módszer jellemzője az, hogy min
den egyes szöveg előtt, annak jellegétől, 
műfajától teljesen függetlenül, feladatok, 
kérdések találhatók. Ezek a szövegre való 
ráhangolódást segítik elő. Ezt követi a 
szöveg elolvasása, majd utolsó lépésként 
a szöveg ismeretét feltételező újabb fel
adatok, kérdések következnek, mindig az 
adott szöveg témájától, jellegétől függő
en. A feladatok messze túlmutatnak a 
szövegértés egyszerű ellenőrzésén. Kitű
nő kiindulópontot, ösztönzést jelentenek 
az „aktív” készségek fejlesztésére is. A 
szerző is tisztában van azzal, hogy ezek 
az ötletek hol jobban, hol kevésbé kidol
gozottak, hogy lehet vitatkozni egyik 
vagy másik feladattal, de nem ez a lé
nyeg. A módszer maga az, ami figyelem
reméltó és ami segíti, ösztönzi a nyelv
tanárt az ilyen fajta feladatok kreatívabb 
megoldásaira.

Bár a szerző szándéka szerint az olva
sókönyv minden szinten kínál olvasniva
lót, tehát számít a kezdők érdeklődésére 
is, mégis úgy hiszem, hogy elsősorban az 
olasz szakos főiskolások, egyetemisták 
számára ajánlható igazán. Nem csak a 
szövegek nagyobb részének nyelvi szint
je, hanem a hozzájuk kapcsolódó felada
tok alapján is. Azok forgathatják igazán 
nagy haszonnal, akik a nyelvtanulás leg
magasabb fokára léptek, arra a „nyitott 
szintre”, ahol a XX. század végén is, to
vábbra is az olvasásé marad az egyik fő
szerep.

Józsa Judit

Johannes Schumann

Mittelstufe Deutsch
Átdolgozott kiadás
Verlag für Deutsch, Ismaning/München, 
1992

Még négy évvel megjelenése után is ér
demes hírt adni erről a munkakönyvvel 
társított tankönyvről, minthogy olyan fia
talok és felnőttek számára készült, akik a 
budapesti Goethe Intézetben letehető 
„Zentrale Mittelstufenprüfung” követel
ményeinek szeretnének megfelelni. Ez a 
vizsga valamivel magasabb szintű, mint a 
magyarországi középfokú állami nyelv
vizsga; ebből adódóan a tankönyv gimná
ziumok speciális német osztályaiban (III. 
és IV. oszt.); gimnáziumok és szakközép- 
iskolák emelt óraszámú IV. osztályaiban; 
kéttannyelvű iskolákban az előkészítő 
osztály után; végül főiskolai és egyetemi 
lektori kurzusokon, valamint nyelvisko
lákban középfokú nyelvvizsga táján és 
azt követően használható.

A Mittelstufe Deutsch kimondottan in
telligens tankönyv. A máshol, más tantár




