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85%-ban ismert a nyelvtanulók számára, 
hiszen valószínűleg nem üvegbúra alatt él
nek, és részint földrajzórán megtanulták, ré
szint a tömegtájékoztató eszközökből tud
ják, mi az a főn, mik az alpesi állattartás 
jellemzői és mi a Vörös Kereszt.

Összességében jó lelkiismerettel csak 
azt javasolhatom a kollégáknak, hogy a ki
advány megvásárlása helyett fordítsák hasz
nosabb célra az árát kitevő összeget.

Majorosi Anna

Antal Mária
Auf die Plätze, fertig, hör!! 
Hallás utáni értést gyakoroltató 
feladatok
Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998
Antal Mária, több sikeres német tananyag 
szerzője most a fenti címen haladó német 
nyelvtanulók számára 90 perces kazettát je
lentetett meg, a hozzátartozó feladatsorral 
együtt. A gyakorlatrendszer több szempont
ból hézagpótló, ezért megérdemli mind a 
nyelvet tanulók, mind pedig a német nyelv
tanárok megkülönböztetett figyelmét.

A kazettáról 40 hosszabb lélegzetű, a 
mindennapi élet legkülönbözőbb területei
hez kapcsolódó szöveg, többek között mun
kavállalás, sport, környezetvédelem, egész
ségvédelem, művészetek, női egyenjogú
ság, elektronikus médiák, közlekedés, csa
ládi és nevelési problémák, vendéglátás, 
motorizáció, kuriózumok a világ távolabbi 
részeiről, tanulás, nyelvtanulás, valamint - 
közvetve szintén a felsorolt témakörökhöz 
köthetően - 20 rövidhír hallgatható meg.

Az egymással tartalmilag össze nem 
függő szövegek oktatási célokra optimális 
időtartamúak, és a szerző által megcélzott 
korosztály, a fiatal felnőttek, illetve a már 
nem egészen fiatalok számára a nyelvtanu
lástól függetlenül is új, másutt esetleg még 
nem hallott információkat nyújthatnak.

A megértés ellenőrzését, de ezen túlmu- 
tatóan a nyelvtudás fejlesztését is a kazettá
hoz mellékelt feladatok szolgálják.

A legtöbb feladat, illetve feladatsor ma
gyarul vizsgálja a szöveg megértését, igaz
hamis állítások, feleletválasztós tesztek, 
nyitott kérdések megválaszolása, illetve a 
szövegek tartalmának különböző szempon
tok alapján elvárt interpretációja, alkalman
kénti pontosítása, valamint rajzok és képre
gények segítségével.

A gyakorlatrendszer tanári vezetéssel ter
mészetesen többet nyújt, de egyéni tanulásra 
is alkalmas. Ezt segíti a szövegek írásos meg
adása és a feladatok egy részénél a megoldási 
javaslatokat tartalmazó „kulcs” is. (A fel
adatok másik részénél a „műfaj” sajátossá
gaiból adódóan nincs mód egyetlen, kizáró
lagosan jó megoldás megadására. Itt jut a 
tanári irányítás fontosabb szerephez.)

Antal Mária gyakorlatrendszerének nem 
csupán az az érdeme, hogy gazdagítja a 
hallás utáni értést gyakoroltató német tan
anyagok meglehetősen szűk választékát, bár 
a kiadást már ez a tény önmagában is indo
kolttá tehetné.

Ezen túlmenően két fontos szempontból 
is úttörő jelentőségű. Minden más, elsősor
ban a német nyelvű országokban megjelent, 
de Magyarországon is széles körben hasz
nált anyaggal összehasonlítva, kiemelkedő 
helyet biztosít számára a tudatosan vállalt 
magyar-német kontrasztivitás, az ebből 
adódó kétnyelvűség, és a törekvés a fordítá
si készségek fejlesztésére.

Ez a körülmény a nyelvet tanuló számá
ra sem közömbös, hiszen elősegítheti min
denfajta kétnyelvű nyelvvizsga sikeres leté
telét.

A másik fontos momentum a szakiroda 
lomban sokközpontúnak (pluricentrikus- 
nak) mondott megközelítés. Ezen megköze
lítés értelmében, de persze a valóságban 
sem létezik ugyanis egyetlen, kizárólagosan 
elterjedt vagy elfogadott német nyelvi nor
ma, sem a hangalak, sem a szókincs, de még 
a grammatika tekintetében sem.
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Sokkal inkább az a helyzet, hogy az 
egymástól lényegesen eltérő német dialek
tusok talaján, nem függetlenül az utóbbi 
évtizedek társadalmi, politikai fejleményei
től a német nyelvnek minimálisan is leg
alább három - a németországi, az ausztriai 
és a svájci - egymástól elsősorban a hanga
lak, a kiejtés tekintetében különböző stan
dardvariánsa alakult ki.

A magyarországi német nyelvoktatás a 
különböző szinteken használt tananyagok 
tükrében ez idáig nem nagyon vett tudomást 
erről a számára kényelmetlen, de nem ta
gadható tényről.

Antal Mária hanganyaga az első óvatos, 
mégis úttörő jelentőségű lépést teszi meg a 
beszélt német nyelvi variánsok tananyag
ként történő bemutatására. Az Auf die 
Plätze, fertig, hör!! szövegeit meghallgatva, 
a nyelvországokban beszélt nyelv valóságá
val ismerkedhetünk meg. A kiejtésbeli elté
rések tudatos számbavétele az első impul
zust adhatja a pluricentrikus megközelítés
hez a német nyelvi órákon.

Idáig különben a Magyarországon né
metet tanulók, ha a szervezett oktatás kere
teiben, tankönyveikben és hangkazettáikon 
nem is, de legkésőbb első bécsi útjuk alkal
mával minden bizonnyal megismerkedtek 
pl. az osztrák variánssal. Nem mindegy 
azonban, hogy ez mekkora sokkot jelent, 
hogy értésbeli nehézségeiket hazatérve ho
gyan kommentálják. A legtöbben fogéko
nyak arra a magyarázatra, hogy „az osztrá
kok hibásan beszélnek”; vagy amire már 
szintén volt példa, sommásan úgy nyilat
koznak, hogy „az osztrákok nem tudnak 
németül”.

Ez nem fordulhat elő azzal a németet 
tanulóval, aki az Auf die Plätze, fertig, hör!! 
szövegei kapcsán a tudatos tervezés ered
ményeként mindjárt négyféle kiejtési vari
ánssal is megismerkedhet.

A kazettán egymást váltó négy „bemon
dó” az északnémet klasszikus, irodalmi ki
ejtést, a „szelídített” Ulm környéki sváb va
riánst, az osztrák és a svájci variánst képvi
seli, természetesen nem alkalmi produkciót

nyújtva, hanem iskolázott anyanyelvű sze
mélyekként, anyanyelvűket beszélve.

A hallás utáni értést mint nyelvi készsé
get gyakoroltató szövegekkel kapcsolatban 
a szakirodalom sokféle követelményt fogal
maz meg, amelyeknek a szerző hanganya
gával rendre eleget tesz. Van azonban ezek 
között egy vitatható követelmény is, neve
zetesen az, hogy a szövegeknek autentikus
nak kell lenniük, mind nyelvészeti szem
pontból, mind pedig a kommunikációs szi
tuáció tekintetében.

Nos, Antal Mária szövegei szigorúan vé
ve nem autentikus szövegek. Az Auf die 
Plätze, fertig, hör!! ugyanis magyarországi 
felhasználásra szánt német nyelvi tananyag, 
és az ilyen tananyagok ritka kivételtől elte
kintve nem tudnak eleget tenni ennek a kö
vetelménynek.

Maga az iskolai, illetve tanfolyami nyelv
tanulási szituáció ugyanis reménytelenül mű
vi, mesterkélt. A szakmódszertan régóta tudja, 
hogy a nyelvtanulás csak valódi kommuniká
ciós szituációkban igazán hatékony, ahol va
lamennyi nyelvi és nyelven kívüli elem együt
tesen segíti a tanulást. Ilyen valódi kommuni
kációs szituációt a hallás utáni értés gyakorol
tatására szinte lehetetlen létrehozni.

Az iskolai, illetve tanfolyami idegen- 
nyelv-oktatás története ugyanis nem más, 
mint egy szélmalomharc története. Arról 
szól, hogy hogyan szimulálhatok a valódi 
élethelyzetek, milyen trükkök alkalmazha
tók egy iskolai vagy tanfolyami terem négy 
fala között, egy fekete tábla, néhány darab 
kréta, az utóbbi időkben magnetofon és vi
deó társaságában anyanyelvükön minden 
erőfeszítés nélkül kommunikálni tudó fiatal 
vagy kevésbé fiatal emberek között.

A módszertan segítségével a tanár meg
próbál adekvát idegen nyelvi cselekvéseket 
kikényszeríteni a nyelvet tanulókból, olyan 
körülmények között, amikor a nyelvet tanu
ló nem érez belső indíttatású kommunikáci
ós kényszert. Sem közlésre, sem másik köz
léseinek meghallgatására.

Jogos követelmény-e ilyen helyzetben 
elvárni, hogy a magnetofon bekapcsolása-
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kor a hallás után megértés, az információ
szerzés vágya, a Verstehensabsicht is beköl
tözzön a tanterembe?

Nem túlzott követelmény-e, hogy Antal 
Mária vagy bármely más szerző szövegeit, 
híreit a németül tanulók valamennyien 
olyan előzetes információk birtokában, 
olyan pszichés állapotban, olyan várakozás
sal hallgassák meg, mint az életüket húsba- 
vérbe vágóan befolyásoló napi gazdasági, 
politikai híradásokat vagy akár a lottószá
mokat a rádióban vagy a tévében?

A kérdésben benne van a recenzens vé
leménye és válasza.

Tegyük tehát félre a túlzott és ezért tel
jesíthetetlen elvárásokat, és akkor Antal 
Mária hanganyagával és gyakorlataival elé
gedettek leszünk. Mind a tanár, mind pedig 
a nyelvet tanuló, megbízható, hasznos esz
közt kap a kezébe az idegennyelv-tanítás és 
tanulás rögös útján.

Károlyi Andrea

Peter May
Exam Classes
Oxford University Press, Oxford, 
1996, 168 p.

Sok nyelvtanár idegenkedik a nyelvvizs
gákra felkészítő kurzusoktól, mert úgy gon
dolják, azok túlságosan megkötik a kezüket 
mind a tananyag, mind pedig a tanítási mód
szerek kiválasztásában, s gyakran valami 
nagyon unalmas, előre kiszámítható, sőt 
sokszor a valós élettől teljesen idegen tanfo
lyamot képzelnek maguk elé. Pedig ennek 
nem feltétlenül kell így lennie. A vizsgafel
adatok által szabott kötöttségek ellenére is 
tarthatunk a célirányos tudás megszerzését 
biztosító, ugyanakkor a tanár és a diákok 
számára egyaránt élvezetes tanfolyamokat. 
Igaz, ehhez nagy szükség van színvonalas 
tankönyvekre, amelyek mind a tanítandó 
anyag, mind pedig a hozzákapcsolódó mód
szertani fogások tekintetében változatosak,

érdekesek, s a későbbiekben is jól felhasz
nálható ismereteket közvetítenek korszerű 
eszközökkel.

Eddig, ha valamilyen nyelvvizsgára sze
rettük volna felkészíteni tanítványainkat, 
sokféle, a fent említett követelményeknek 
többé-kevésbé megfelelő könyv közül vá
laszthattunk. Ezeknek a kiadványoknak kö
zösjellemzője, hogy mind vizsga-specifiku
sak, azaz egy adott vizsgára (pl. a TOEFL, 
a cambridge-i vagy akár a „Rigó utcai” 
nyelvvizsgákra) készítenek fel. Nemrégi
ben azonban megjelent egy másfajta kiad
vány is, amely ezeket az egy adott vizsgára 
felkészítő köteteket remekül kiegészíti s le
hetővé teszi olyan tanfolyam megtervezé
sét, amely a fenti követelményeket teljes 
mértékig kielégíti. Ezt a könyvet Peter May 
írta, s tudomásom szerint ez az első általá
nos jellegű, bármely nyelvvizsgára való fel
készítés során jól használható feladatgyűjte
mény, amelyet az Oxford University Press 
bocsátott a tanárok és a diákok rendelkezé
sére.

A kötet bevezetőjét érdemes alaposan 
áttanulmányozni, hiszen a szerző nemcsak 
azt határozza meg benne, kiknek szánta 
könyvét, hanem felsorolja a vizsga-előké
szítő kurzusok előnyeit s hátrányait is, majd 
hasznos tanácsokat ad arra vonatkozóan, 
hogyan lehet ilyen tanfolyamokon tanítani, 
sőt még alternatív módszereket is ajánl. Kü
lön felhívja a figyelmet a diákok céljainak 
tudatosítására, egyben javaslatot is tesz arra, 
hogyan lehet az eltérő tudásszintű diákokkal 
differenciáltan foglalkozni, majd a vizsga
előkészítőkhöz elengedhetetlen tananyag
bankok felállításához ad tippeket, végül a 
könyv és az egyes feladatok szerkezeti fel
építését ismerteti.

A gyűjtemény 90 feladatot tartalmaz, 
amelyek hat nagy egységre tagolódnak: 
négy rész a fő nyelvi készségek fejlesztésé
hez ad jól hasznosítható ötleteket, valamint 
külön egység foglalkozik a nyelvtani isme
retek elsajátít(tat)ásával, s rendkívül érde
kes az alkalmazott nyelvészeti kutatások 
legújabb eredményeire támaszkodó „Straté-


