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G. Hasenkamp és R. Schmidt (szerk.)
Zwischen den Pausen I
Verlag für Deutsch, Ismaning, 1997, 
208 p.
II. kötet 216 p. (kiadás alatt)

Az 1997 júliusában megjelent tankönyv hézagpótló 
munka, minthogy középfokú nyelvtudás megszer
zése után mind a 16-18 éves tanulók, mind a taná
rok némileg tanácstalanul válogattak az eddig pia
con levő tankönyvek között, melyek vagy felnőt
teknek készültek, vagy muveltségszerkezetükben, 
tematikájukban egyáltalán nem tükrözték a fiatalok 
érdeklődését (pl. fast food, szörfözés az Interneten, 
kedvenc helyeim).

A Zwischen den Pausen olyan tankönyv, amely 
mind a készségfejlesztés (főleg az olvasás és írás), 
mind a módszerek tekintetében (Brain-storming, 
Mindmapping) a legújabbat hozza és azoknak a 
gimnazista fiataloknak készült, akik már túl vannak a 
magyar középfokú nyelvvizsgán, de nyelvtudásukat 
tovább szeretnék fejleszteni. (Egyaránt használható a 
NAT szerinti 10. osztályban, a hat és nyolcéves gim
náziumok utolsó két osztályában, vagy nemzetiségi, 
kéttannyelvű iskolákban, vagy a Goethe Intézet 
Zentrale Mittelstufenprüfung - ZMP - vizsgájára ké
szülő csoportokban, akár nyelviskolai formában is, 
óraszámtól és céltól függően.)

A könyv készítésének érdekessége, hogy hat ma
gyar szerző(nő) (Hegyes, Mariok, Maros, Kautz, 
Somló, Szalay) és a Goethe Intézet két munkatársa 
közösen hozta létre, húsz magyar tanácsadó, kipróbáló 
kollega közreműködésével. Koncepciója a Goethe In
tézet középfokú (ZMP) tantervén, valamint egy olyan 
kerettanterven alapul, amely cseh, szlovák, lengyel és 
magyar koprodukcióban készült haladó szinten beszé
lő, fiatal nyelvtanulók számára.

Az I. kötetben a következő témák szerepelnek: 
szabadidő, étkezési szokások, személyes kapcsolatok, 
szerelem, tanulás és munka, komputervilág, irodalom
olvasás, idegennek lenni és valahová tartozni. A felso
rolás keveset érzékeltet abból a nyitott, laza megköze
lítésből, ami a könyv fő vonzereje lehet, és amihez 
tanulóközpontú kérdések és egy utolsó, ismétlő jellegű 
nyelvtani fejezet társul (Konjunktiv L-П., a módbeli 
segédigék szubjektív jelentései, valamint a szóképzés, 
amely igen elhanyagolt területe az utóbbi évtized kö
zépiskolai nyelvoktatásának Magyarországon).

Az idegen nyelvi szövegprodukció írásban és 
szóban történő magasabb szintre emelését igen vál

tozatos módon segítik elő az egyes fejezetekben a 
szerzők (jegyzeteléstechnika, kiemelés, aláhúzás, 
kiegészítés, apró ötletek a szótármunkához és a 
feladatokhoz, amelyek a tanulóra bízzák a válasz
tást, melyik út vezessen az eredményességhez).

A levélírás nem tartozik a fiatalság gyakori 
foglalatosságai közé. Ezért az első fejezetben konk
rét, jól használható tanácsokat kapnak a tanulók, 
hogyan írjanak érdekes, mindkét érintett félnek 
örömet szerző, szórakoztató levelet.

A tankönyv egyik legnagyobb erénye a vitakul
túra fejlesztése; szinte mindegyik fejezetben talá
lunk ezzel kapcsolatos feladatot, érvgyűjtést tegező 
és magázó formában, negatív és pozitív válaszokat 
ugyanarra a problémára. Igen jó ötlet a teniszjáték 
mintájára szerkesztett „szervajáték” (4. lecke).

A szóbeliség fejlesztésébe még a nagyon fontos 
telefonbeszélgetést, a kommunikációs technikák kö
zül a megerősítő, továbbvivő kérdést (Nachfrage) vet
ték be az anyagba a szerzők, gondolva a beszélgetés
kultúra hiányosságaira is. Egyéb tankönyvekkel ellen
tétben a beszélgetésre ösztönzés nem erőltetett, őrzi a 
fiatalok, tizenévesek beszéd- és látásmódját, nem iktat 
be felnőttes, kioktató magyarázatokat és lapos böl
csességeket.

Az irodalmi és a multikulturális társadalommal 
foglalkozó fejezetek erősen Németországra koncent
rálnak és a tanár részéről alapos előkészítést igényel
nek. Reméljük, hogy a hamarosan megjelenő П. kö
tettel párhuzamosan kapható lesz a tanári kézikönyv 
is; bizonyára sok időt takarít meg a felkészülésből.

A II. kötet témái (a világűr, ezoterika, szabad
ság, sport, modem művészet, Greenpeace, Amnesty 
International) valószínűleg pótolják azt a hiányt, ame
lyet az első kötet témái és feldolgozásmódja kapcsán 
érezhettünk, s némi kitekintést adnak a kelet-közép- 
európai társadalmakra és azok problémáira (utalnánk 
itt az „Ade, Hotel Mama” fejezetre).

Ugyancsak a II. kötetben kaptak helyet azok a 
feladattípusok, amelyek direkt módon készítenek 
fel az érettségire, felvételi vizsgára, vagy aZMP-re. 
Mindazonáltal a magyarországi vizsgák nyelvtani 
anyagának szilárd elsajátításához kiegészítő anya
gok szükségesek (különösen a nyelvi szakok felvé
telijéhez). Az első kötetben szereplő nyelvtani is
métlő, árnyaló anyag igen jó, de nem elegendő a 
nálunk elvárt szinthez.

Míg az egyes leckékben csak lazán kapcsoltan 
jelenik meg a nyelvtan (pl. elöljárók) - a könyv 
végén eredeti, tanulóra szabott módon ismétlődnek 
bizonyos nyelvtani kérdések: Miért, hogyan hasz-
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nálom a feltételes módot? Hogyan tudnám megfo
galmazni saját szavaimmal az adott nyelvtani jelen
ség lényegét? Ezek a kérdésfeltevések teszik oly 
szimpatikussá az új tankönyvet - amelyből inkább 
a tanulás játékossága, a tanuló személyiségének 
szabad kibontakoztatása sugárzik, az a fajta megen
gedő, türelmes magatartás, amelyből sohasem lehet 
elég a tanulási-tanítási folyamat során.

Összegezve a készségfejlesztés szintjén a 
könyvben nyújtottakat: kiváló beszéd-, olvasás- és 
írásfejlesztő munka, változatos, érdekes didakti- 
zálási lehetőségekkel.

Somos Edit Csilla

Mark Twain
The £1,000,000 Bank-note. 
Three Stories.
Az egymillió fontos 
bankjegy. Három elbeszélés 
Corvina, Budapest, 1997, 120 p.

Charles and Mary Lamb
Tales From Shakespeare. 
The Tempest - Romeo and 
Juliet - As You Like It. 
Shakespeare mesék.
A vihar - Rómeó és Júlia - 
Ahogy tetszik
Corvina, Budapest, 1997, 127 p.

Míg egyfelől erősödni látszik az a nézet, mely 
szerint a nyelv kommunikatív használatának el
sajátításához elengedhetetlenül szükséges ún. 
autentikus, vagy „eredeti” szövegek felhasználá
sa az oktatásban, többen figyelmeztetnek az auten
tikus szövegek alkalmazása során felmerülő veszé
lyekre is. Henry Widdowson (Explorations in 
Applied Linguistics, OUP 1979) szerint ugyanak
kor az autenticitás nem feltétlenül a szöveg erede
tiségét jelenti, vagyis csupán azt, hogy anyanyelvi 
beszélő hozta létre, hanem azt, hogy az olvasó a 
szöveggel képes autentikus viszonyt teremteni, 
vagyis megérti és céljainak megfelelően képes 
felhasználni azt.

Az irodalmi alkotások nyelvtanulási célra való 
alkalmazásának is megvannak a maga veszélyei. 
Képzeljük csak el, mit érez egy akár haladó szintű 
angol nyelvtudással rendelkező magyar diák, aki 
önhatalmúlag és igen meggondolatlanul egy Sha
kespeare darabot emel le a polcról azzal a szándék
kal, hogy szókincsét, nyelvtani ismereteit bővítse!

A Corvina kiadó új, tetszetős külsejű sorozatá
nak első két darabja szinte egyetlen huszárvágással 
hidalja át a problémát. Minkét kötet esetében ki
emelkedően magas irodalmi értéket képviselő an
gol szöveget kap kezébe az olvasó, eredeti, átdol- 
gozatlan formában, ám ezúttal egyszersmind min
den lehetősége megvan arra, hogy „fájdalommen
tesen” autentikus viszonyt teremtsen a szöveggel, 
hiszen a kötet tartalmazza a szövegek magyar nyelvű 
műfordítását is, sőt, ahogy Bart Dániel a Lamb kötet
hez írott előszavában leírja, „...a ritkábban előforduló 
szavak, kifejezések és jelentések vagy szokatlan szer
kezetek...magyarázatát megtalálja az olvasó az oldal 
alján; az angol szöveg alatt angolul, a magyar szöveg 
alatt magyarul”. A két kötet tehát nem leegyszerűsíti 
a szöveget, hanem értelmezi (különleges „csavarként” 
foghatjuk fel azt a tényt, hogy a Lamb testvérek már 
önmaguk is értelmezik Shakespeare-t), és feltéve, 
hogy az olvasó számára épp azok a szavak és kifeje
zések okoznak nehézséget, amelyeket a válogatás és 
a jegyzetek szerzője megmagyarázandónak ítélt, meg
szabadít a szótározás kínjaitól. (Örömeitől is persze, 
de feltételezzük, hogy a nyelvtanulónak még ezer és 
egy alkalma adódik elsajátítani a szótár használatát) 
Igazi olvasási sikerélményt nyújt és, ahogy Heltai Pál 
(aki a Twain kötetet válogatta és jegyzetekkel látta el) 
fogalmazza kedvcsináló bevezetőjében, ugyanakkor 
hozzásegít a tartalomra koncentráló, folyamatos olva
sási készség megszerzéséhez, illetve elsajátításához. 
Ugyan saját bevallása szerint „a kiadvány a szótanu
láshoz is segítséget kíván nyújtani. Az egyes szavak 
jelentését az angol szószedetből vagy a magyar fordí
tásból - vagy a kettő összevetéséből - általában elég 
pontosan azonosíthatjuk, így nem kell a szavakat kü
lön megnéznünk a szótárban”; ez különösen a Lamb 
mesék esetében nem biztos, hogy a passzív szókincs 
bővítésénél többre is kiterjeszthető.

Amikor a tanár autentikus szöveget kíván hasz
nálni a tanításban, bizony nem kis feladatra vállal
kozik. Meg kell fontolnia először is, milyen szöve
get választ, majd a kiválasztott szöveget metodikai 
szempontból feli kell dolgoznia, „kipreparálnia”, 
ahhoz, hogy saját módszerének, tanulói igényeinek 
megfelelővé, céljainak elérésére alkalmassá tegye.


