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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
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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
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anyagát. Nem hiányoznak a szemléltetés 
eszközei, a színes és fekete-fehér doku
mentumok, tájképek és archív művészeti 
fotók, térképek, rajzok sem.

A fotók, rajzok és egyéb szemléltető 
ábrák kétségkívül a jellemző és jellegze
tes dolgokra kívánják irányítani a figyel
met, és ennek kapcsán alkalmasak asszo
ciációk ébresztésére. A megértést és 
összehasonlítást táblázatok, diagramok, 
piktogramok, képtörténetek, rendszeráb
rák és organogramok segítik.

Magyar olvasó és tanuló számára kife
jezetten nagy segítség a közélettel és po
litikai élettel foglalkozó 4. fejezet. Na
gyon érzékenyen és körültekintően tár
gyalja a sajátos német-német (Ossi, 
Wessi) és a német-idegen kérdésköröket. 
A pártok ismertetése kapcsán sokkal rész
letesebben foglalkozik a fordulat éve után 
alakult új politikai csoportokkal (PDSZ, 
Zöldek), mint a Németországban hosszú 
idő óta működő pártokkal (CDU, CSU).

Ez az olvasókönyv bizonyos szempont
ból kézikönyvnek is tekinthető, nagy eré
nye, hogy részletes irodalomjegyzéket, 
tárgy- és névmutatót tartalmaz.

A 3. fejezet „Társadalom” címszó alatt 
széles spektrumban tekinti át a témakört 
(fiatalság, ifjúság, család, nők helyzete, 
művelődés és képzés témakörében). Ezt a 
részt azért érdemes kiemelni, mert nem 
az eddig ismert sematikus ábrázolások 
fordulataival tárgyalja a felmerülő társa
dalmi és szociális problémákat. A szerző 
itt mutatja be az iskola- és a felsőoktatás 
rendszerét, amelynek kapcsán ismerteti a 
Németországban és az Európai Közösség 
országaiban létező oktatási és kutatási 
programokkal foglalkozó szervezetek ne
vét, feladatait és címét is. Ez az a fejezet, 
amelyben a könyv az egyéni és projekt
munkára, valamint tájékozódásra serkent. 
Kár, hogy a többi fejezeten ezt a rend
szert nem alkalmazza, nem 
ugyanilyen gazdag címlistával.

folytatja

Az információgazdagság mellett az 
egyes fejezetek bevezető részei (tekintet
tel arra, hogy a tény- és adatszolgáltatás 
célját szolgálják) egy idő után monoton
nak és száraznak tűnnek.

Nézzük meg most közelebbről a könyv
ben lelhető feladatokat és feladattípuso
kat. Az 1. fejezet földrajzi térképekkel és 
összehasonlító kontrasztív ábrákkal foglal
kozik. Témákat ajánl megvitatásra, szöve
get kitöltésre. Talán a 2. fejezet a legvál
tozatosabb és legszínesebb rész, amely a 
föderalisztikus német államot mutatja be 
és egyes tartományait hasonlítja össze 
egymással. Nagyon szellemes az 56. ol
dalon található plakát, amelynek segítsé
gével a német sokszínűséget illusztrálja. 
Ez az egyik leggondosabban kidolgozott 
fejezet. Szerencsés lett volna, ugyanúgy, 
mint a harmadik fejezetben, itt is feltün
tetni a címeket és a leírásokat.

Az interkulturalitás és a projektmunka 
ugyan szerepelnek a könyv szándékai kö
zött, az előszó is hivatkozik rá, de való
jában nem követhető nyomon, és csak 
egy mini projektfeladat található a 89. ol
dalon.

Az 5. fejezetben a szerző szándéka sze
rint is a D-A-CH koncepció elvének érvé
nyesítésére törekszik, így a német kultúra 
mellett megjelenik a többi németajkú or
szág -  Ausztria, Svájc -  kultúrája is. Ma
ga a szándék dicsérendő még akkor is, ha 
a szűk keresztmetszet miatt csak töredé
kekben villantja fel az említett országok, 
többségében az irodalomból válogatott 
gyöngyszemeit.

A 6. fejezet a német gazdaság sikereit 
és problémáit tekinti át sok hasznos és jó 
példa segítségével. A fejezet utolsó része 
a német identitással foglalkozik, ami bel
ső ügy, éppen ezért nagy körültekintéssel 
kell kezelni.

aSzent éné Vida Eva




