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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
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tak. A kiadó felismerte, hogy a magyar 
nyelv iránt egyre nő a kereslet, s 1995-
ben kiadta a „magyar Themen”-t, Silló✓Agnes Szituációk című magyar mint ide
gen nyelv (a továbbiakban MID) tan
könyvét. Most nem feladatom, hogy a pi
acon levő magyarnyelv-könyveket átte
kintsem, minősítsem, két általános megfi
gyelést azonban le kell szögeznem:

1) Rendkívül hiányzik a MID alapvető
nyelvleírása -  elméleti nyelvtana -, s hi
ányoznak a gyakorisági szótárak, mini
mum-szótárak is. Ilyen feltételek mellett 
— azaz az alapvető feltételek hiányában -  
heroikus feladatra vállalkozik a magyar- 
nyelv-könyv írója.

2) A MID mint tudományos diszciplína
nem kapja meg az őt megillető helyet és 
rangot és az ezzel együttjáró támogatást. 
Azt hiszem, nem vitás -  a német nyelvte
rületnél maradva -, ha pl. a Herder Insti
tut eredményeit meg nem történtnek te
kintenénk (még elképzelni is rossz!), a 
német nyelvtudomány messze nem ott 
állna, ahol ma áll. S milyen kevesen ve
szik a fáradságot arra, hogy utánanézze
nek: a magyar nyelvtudományt az első in
díttatásoktól kezdve évszázadokon ke
resztül a kontrasztív szemlélet, nyelvünk 
logikájának, rendszerének, sajátosságá
nak, másságának megismertetésére, meg
tanítására való törekvés vitte előre.

Ha egy indoeurópai nyelvcsaládhoz 
tartozó anyanyelvű magyarul akar tanul
ni, igen nagy lélegzetet kell vennie: bár
mely szomszédos nyelv struktúrája tulaj
donképpen ismert és világos számára, a 
magyaré viszont teljesen idegen. A ma
gyar nyelv morfológiája rendkívül gaz
dag, s ennek igen fontos módszertani kö
vetkezménye van: míg angolul néhány 
órai tanulás után viszonylag helyesen tud 
alapvető szituációkban kommunikálni, a 
magyarban ez a bevezető szakasz az alap
vető morfológiai ismeretek mennyisége 
miatt sokkal hosszabb. Ezért központi

kérdés minden MID tankönyvnél a nyelv
tan „adagolása”, a minimum és a sorren
diség megállapítása. Sajnos, innen adódik 
a két legtipikusabb hiba is: a) a szerzők 
a szűkös grammatikai ismeretekre próbál
ják „rászabni” a szövegeket -  ennek kö
vetkezménye, hogy ezeknek a termé
szetes kommunikációhoz semmi köze, 
szárazak, emészthetetlenek, hibásak; b) a 
forgalomban levő angol, német nyelv
könyvek mintájára kommunikáció köz
pontú leckéket próbálnak összeállítani, túl 
sok morfológiai ismeretet rendszertelenül 
zsúfolnak össze, ezért a nyelv strukturális 
összefüggései felismerhetetlenné válnak. 
A rendszertelen, kusza nyelvtan elijeszti a 
tanulni vágyókat, s a szerző akaratlanul is 
tovább erősíti a magyar nyelv megtanul- 
hatatlanságáról élő legendákat. ✓Nagy fába vágta a fejszéjét Silló Ag
nes, aki tankönyvében valóságos helyze
tekből indult ki, s a természetes kommu
nikáció igényei szerint válogatta a nyelv
tani anyagot. A fenti néhány sorból kide
rül, hogy a magyar oktatásánál különösen 
fontos szerepe van a nyelvtan sorrendisé
gének, ezért a bemutatást grammatikai 
szempontokkal kezdeném.

A tankönyv egyértelműen német anya
nyelvűek számára készült, ez a magyará
zó szövegekből és a fordításokból kide
rül. A nyelvileg homogén közönség jó al
kalmat nyújt(ana) a két nyelv rövid, de 
alapos összevetésére. Sajnálatos, hogy a 
könyv végén található nyelvtani össze
foglalás sokatígérő címe: „A magyar 
nyelv eredete és struktúrája” néhány sor
ban, az agglutinálás jelenségének említé
sével elintézi a struktúrát, s ehhez képest 
bővebben tárgyalja a finnugor eredetet.

A 17 szituáció után a grammatikai fe
jezet két részre bontható: az első tétele
sen megmagyarázza a leckékhez tartozó 
grammatikai jelenségeket („grammatikai 
kommentár”), a második rész táblázatok
ba foglalva ad „grammatikai áttekintést”.
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A tárgyalt nyelvtani anyag egy-egy lec
kén belül könnyen visszakereshető, de 
nagyon hiányzik egy olyan tárgymutató, 
melynek segítségével összeköthető lenne 
az egy bizonyos jelenséghez tartozó 
grammatikai táblázat, a grammatikai ma
gyarázat, a szituációk és a munkafüzet 
gyakorlatai. A grammatikai kommentár a 
szituációkban megjelenő nyelvtani jelen
ségek magyarázatánál funkcionális tájé
koztatást is ad -  természetesen minden 
rendszer nélkül. Kár, hogy a grammatikai 
áttekintés megelégszik főleg a morfológi
ának a táblázatos leírásával, s meg sem 
kísérli a funkció szerinti rendszerezést. 
Különösen jó példa erre a végződések át
tekintése (esetragok), ahol a szerző sajná
latos módon nem mer szakítani a latin 
terminusok felsorolásával, ugyanakkor 
meg sem kísérli a német esetrendszer és 
a magyar sokesetűség összevetését (195.). 
A grammatikai áttekintés -  s az egész 
grammatika -  leglényegesebb hiányossá
gának ezt az áttekinthetetlenséget tartom.

A nyelvtan egyértelműen a kommuni
kációnak van alárendelve -  ez megfelel a 
címben és az előszóban ígérteknek. A tár
gyalt nyelvtani anyag sorrendje összhang
ban van a kommunikáció támasztotta igé
nyekkel, s kellő gyakoroltatással automa- 
tizáltathatók azok a jelenségek is, ame
lyeknek részletes taglalására csak később 
kerülhet sor, mert bővebb háttérismerete
ket követel. Tetszik, hogy aránylag korán 
veszi a múlt időt, a határozott és határo
zatlan ragozást (és együtt!), a birtoklás 
tárgyalásánál nem hagyja ki és időben 
nem tolja ki az -é birtokjelet. A szöve
gekben és a gyakorlatokban -  helyesen -  
nem teszi ki feleslegesen a személyes 
névmást, de ezt a nyelvtani magyaráza
tokban jobban hangsúlyozni kellene, 
ugyanígy nem mondanék le a tételes 
grammatikai összevetésről a szórend va
lamint a határozószók jelenségénél. He
lyesnek találom, hogy a szerző ezen a

kezdő fokon nem törekszik a teljességre: 
pl. a felszólító mód funkcióját főleg a fel
szólításra korlátozza -  csak érintőlegesen 
említi a mellékmondati (konjuktívuszi) 
használatát.

A tankönyv lexikai anyaga életszerű, a 
tanulók már ezen a kezdő szinten is ké
pesek felvilágosítást kérni és a válaszokat 
megérteni. A szövegek és a párbeszédek 
nincsenek ' határozott befogadói réteghez 
kötve -  egyaránt használhatja idősebb, 
fiatalabb, diák, turista vagy üzletember. 
Kevésnek tartom a Magyarországról ka
pott információt -  a tankönyvben és a 
munkafüzetben csak egy-egy kis, körvo
nalas térképet találtam az országról, azt is
csak az időjárással kapcsolatban. Nem 
tartom szerencsésnek, hogy a leckékbe 
beépítve elsőként fordításokkal találkoz
nak a tanulók. Ha esetleg német eredetű 
műveket olvashatnánk magyar fordítás
ban, magyarázatul szolgálhatna a háttéris
meret, a fordítás lehetősége -  de minden 
különösebb indok nélkül angol, francia 
mesékbe, versekbe ütközünk. Nem igaz, 
hogy a Kaláka együttes egész repertoárjá
ból csak egy fordítás lehet közlésre alkal
mas, s talán a 97. oldal híres emberei kö
zött is lehetne több magyar!

A Szituációkhoz tartozó hangkazetták a 
tankönyv és a munkafüzet kiemelt gya
korlatait, szövegeit is tartalmazzák, nagy 
hangsúlyt fektetve egyrészt a kiejtésre -  
különös tekintettel a némettől való eltéré
sekre -, másrészt a beszélt szöveg megér
tésére. A tankönyv és a munkafüzet gya
korlatait hasznos lett volna valami speci
ális hangjellel megkülönböztetni. Hasz
nálhatóbbá tette volna a kazettákat oldal
szám feltüntetése. Jó, hogy a beszéd kez
detben lassabb, tagoltabb a normálisnál, 
de az anyag végére eléri a természetes 
beszéd tempóját.

A munkafüzet jól kiegészíti a tan
könyvet, a fogalmazási, olvasott és hal
lott szövegértési készséget egyaránt fej
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leszti. A feladatok kijelölésében -  a leg
több tankönyvtől eltérően -  nem gramma
tikai terminusokat használ, a morfológiai 
gyakorlatokat sem grammatizáló utasítás
sal adja meg. Ezzel szemben kifogáso
lom, hogy az utasítások nyelve német.

A fényképek sok információt hordoz
nak, ami a rajzokról nem mondható el 
minden esetben. Nem tartom megfelelő
nek pl. a névutók grafikus ábrázolását 
(52.). Az oldalak összeállítása, a rajzok- 
fotók-szöveg aránya esztétikailag s az op
timális érthetőség szempontjából is meg
felelő.

Összességében a tankönyvet jónak tar
tom. Látszik, hogy a szerző tanul
mányozta a forgalomban levő magyar- 
nyelv-könyveket, s ezek jó tapasztalatait 
adaptálta a Themen szerkezetére. Az ötle
tek, megoldások átvételét nem tartom ki
fogásolhatónak -  célja a hasznosság, a ta
níthatóság. A Szituációkat széles körben 
alkalmazható, tanári irányítást igénylő, 
színes, jól megszerkesztett tananyagnak 
tartom. Az előszóban megjelölt heti 2 
órás, összesen 4-5 szemesztert felölelő 
kurzus azonban elnyújtottnak tűnik, na
gyobb hatásfokú lehet a tananyag valami
vel intenzívebb oktatási formában. A Szi
tuációk alkalmas az eddigi egyetlen, az 
EU nemzetközi magyar nyelvvizsga A 
(kis kiegészítéssel a B) szintjének előké
szítésére is.

Hegedűs Rita

/

Renate Luscher

Deutschland nach dér Wende
Daten, Texten, Aufgaben für Deutsch 
als Fremdsprache
Verlag für Deutsch, Ismaning/München, 1994

Több szempontból is hiányt pótol ez az 
országismereti könyv. Az olvasókönyv -  
ahogyan ezt maga a szerző előszavában 
nevezi -  építőelemek gyűjteménye és 
olyan információkat és adatokat szolgál
tat, amelyek az 1989-es fordulat utáni Né
metország eseményeivel vannak össze
függésben.

Szándékát tekintve referenciakönyv
ként is ajánlja a szerző, ugyanis az egyes 
fejezetek információhordozó részét kü
lönböző szakmai tény- és irodalomanya
gok egészítik ki.

A könyv elsősorban némettanárokhoz 
és jó nyelvismerettel rendelkező németül 
tanulókhoz szól. Az egyes fejezetekben 
szereplő rövid történelmi visszapillantás 
célja, hogy az olvasók megérthessék és 
értékelhessék a Németországban és a né
met társadalomban végbement legfrissebb 
eseményeket.

A 171 oldalas könyv 6 nagy fejezetből 
áll. A fejezetek Németország földrajzi jel
lemzőit és népességét, régi és új tartomá
nyait, társadalmi kérdéseit és problémáit, 
politikáját és közéletét, az össznémet kultú
rát és a német gazdasági életet mutatják be.

A könyvnek minden kétséget kizáróan 
legnagyobb érdeme a felsorakoztatott 
anyagok sokrétűsége és változatossága. 
Kiemelendően pozitív vonása még, hogy 
az információkon, adatokon és tényanya
gok felsorolásán kívül feladatokat is tar
talmaz és így az olvasókönyv egyidejűleg 
munkafüzetként is használható.

A tényleírásokon, a szigorúan szakmai 
és irodalmi szövegeken túlmenően újság
cikkek, karikatúrák, hirdetés- és reklám- 
szövegek egészítik ki az egyes témakörök




