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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
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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
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gyakban szerzett ismeretekre építve, azo
kat felhasználva és bővítve fejleszti az 
önálló gondolkodást; önálló véleményfor
málásra és döntéshozatalra serkent, ma
gyarán partnerként kezeli a tanulót.

A tanári kézikönyv szerint a tan
könyvet és a munkakönyvét intenzív tan
folyamon kétszer nyolc hét alatt, vagy 
350 (45 perces) tanórán lehet elvégezni. 
Ez az idő természetesen változhat a tanu
lók előképzettsége, szorgalma, általános 
műveltsége, illetve az óravezetés színvo
nala és egyéb tényezők függvényében.

A tankönyv hét időálló és kiegészítő 
anyagokkal bármikor aktualizálható témát 
dolgoz fel, nevezetesen: a szerelem (csa
lád), a médiumok, a háború és a béke, a 
természettudományok és a technika, a 
gazdaság világa, a külföldiek és a néme
tek, végül az utazás, az autó és a közle
kedés témakörét. A szövegek között talál
hatók szépirodalmi és egyéb autentikus 
darabok, amelyek érdekesek, alkalmasak 
a saját szokásokkal való összevetésre, 
ezért is motiváló erejűek; vitára és véle
ményalkotásra serkentenek, ez fokozza a 
beszédkedvet.

A nyelvtani anyag az alapfokon (Zerti- 
fikat Deutsch als Fremdsprache) megszer
zett ismeretekre épít; a nehezebb részeket 
pedig ismétli és elmélyíti. Az egyes 
nyelvtani jelenségek tárgyalásakor ki
használják a témákban rejlő lehetősége
ket; így például a médiumokkal kapcso
latban a Konjunktív I, a háború és béke 
fejezeténél a Konjunktív II és a Futur II 
kap hangsúlyt. -  A leckék végén megta
lálhatók az új szavak szófajonként cso
portosítva. Külön felhívják a figyelmet a 
kötött szócsoportokra (kifejezésekre) és a 
vonzatos igékre. S végre fontosságának 
megfelelően, folyamatosan szerepel a 
szóképzés is.

A szövegek feldolgozása nemcsak a 
megértést, a belső összefüggések felisme
rését, hanem az írásbeli és szóbeli kifeje

zőkészséget is fejleszti. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy szerencsésebb lett volna a 
hosszú leckéket nyolc-tíz részre bontani, 
mert a jelen formában túl sokáig kell fog
lalkozni egy-egy leckével, s a tanulók ke
vésbé érzékelik a haladást.

Egyébként sajnálatos, hogy a tankönyv 
országismereti része Németországra kor
látozódik; elfeledkeznek Ausztria és a né
met Svájc kultúrájáról, pedig a külföldi 
(főleg a magyarországi) nyelvtanuló az 
egész német nyelvterület műveltsége iránt 
érdeklődik.

A munkakönyvön kívül még a követke
ző segédanyagok tartoznak a tankönyv 
családjához: két hangkazetta (hallás utáni 
megértést szolgáló szövegek, diktátumok 
és olvasási szövegek); tanári kézikönyv 
(megoldási kulccsal): dia-, illetve fólia- 
sorozat: tanulói -  önálló gondolkodást 
elősegítő -  megoldási kulcs; valamint né
met-magyar szójegyzék.

A Mittelstufe Deutsch párhuzamos a 
németországi angol és francia nyelvköny
vek koncepciójával, szerkesztési techni
kájával. A szépen illusztrált könyv a sok
oldalúan motiváló nyelvkönyvek közé 
tartozik. Nyereség lenne, ha szélesebb 
körben használnánk Magyarországon.

Oláhné Kószás Erzsébet

Ágnes Silló

Szituációk
Max Hueber Verlag, Ismaning, 1995

A magyarországi németnyelv-oktatásban 
minőségi változást jelentett a nyolcvanas 
évek elején a Hueber kiadó gondozásában 
megjelentetett „Themen” sorozat első kö
tete. Ez volt az első az új szemléletű, más 
módszerű és tematikájú kiadványok sorá
ban, amelyek Magyarországra is eljuthat




