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mellékmondati bővítményeit, ezeknek rago
zott igéjű vagy ragozatlan igéjű fajtáját, a 
mellékmondat névmással való helyettesít
hetőségét, a mellékmondat ragozott igéjé
nek módját.

Emellett segítséget nyújt abban, hogy a 
nyelvtanuló eligazodjon az adott vonzat sti
lisztikai használatában, például: régies, iro
dalmi, argó, bizalmas stb.; illetve gyakorisá
gára vonatkozóan. Az ebben való eligazo
dást segíti az előszó után található jegyzék, 
amely az alkalmazott rövidítéseket és jeleket 
oldja fel.

Az első kiadáshoz képest a szótári rész 
jelentősen kibővült új szócikkekkel. Termé
szetesen egy ilyen gyűjtemény nem töreked
het a teljességre, nem lehet felsorolni az 
adott nyelv összes vonzatos igéjét, illetve 
ezek minden jelentésámyalatát. A szerzők a 
szótári rész összeállítása során érezhető és 
érthető módon elsősorban az irodalmi nyelv 
írott változatát tekintették kiindulópontnak, 
ezt bizonyítják a példamondatok is. A körül
tekintő, gondos, a legfrissebb szakirodalom
ra alapozott válogatás szinte minden vonzat- 
ra kitér, egy-két esetben fordul csak elő, 
hogy a kötet forgatója hiába keres választ a 
még lehetséges bővítményekre, valószínű, 
hogy ennek elvi, stilisztikai megfontolása 
lehet: a szerzőpáros a keresett vonzatot be
szélt nyelvi vagy helytelen fordulatnak te
kinti, s mint ilyennel munkájában nem fog
lalkozik.

A könyv második része (20 lap) gyakor
latok gyűjteménye. A szám szerint 27, vál
tozatos és sokféle feladat felöleli a kérdés
kör összes problémáját. A példamondatok 
mindegyike egytől-egyig friss, hiteles nyelvi 
anyag, az írott köznyelvi és szaknyelvi for
rásokból való. Ebből az egyébként vitatha
tatlan erényből következik azonban, hogy a 
közölt mondatok lexikailag olyan szintűek, 
hogy azokból csak az olasz nyelvet erősen 
haladó szinten tanulók dolgozhatnak ered
ményesen. Minden bizonnyal az ő számukra 
készült ez a kötet; ezt támasztja alá az is, 
hogy az utasítások olasz nyelvűek, és a gya
korlatok nagy része olyan jellegű - gondo

lok itt a különböző transzformációs, illetve 
kreativitást, nyelvi fantáziát igénylő felada
tokra - amelyből világosan látszik, hogy ezt 
a réteget célozzák meg a szerzők.

A gyakorlókönyv utolsó feladatai szeren
csésen ötvözik a vonzatok és a frazeologizmu- 
sok közötti kapcsolatot (a magyar szerző má
sik kutatási területének megfelelően). A fel
adatok között helyet kaptak olyanok is, ame
lyek azt mutatják, hogy elsősorban nyelvészeti 
ismeretekkel rendelkező nyelvtanulóknak ké
szültek, a gyakorlatok egy-egy fajtája kifeje
zetten olyan, hogy akár szakdolgozati téma 
kiindulása is lehetne. A gyakorlatok végén a 
szerzők - szakítva régi szokásukkal - közlik 
a megoldásokat is, lehetővé téve ezzel azt, 
hogy az önállóan tanulni vágyók is ellen
őrizhessék választásuk helyességét.

A kötetet tehát haszonnal forgathatják az 
olasz nyelvet haladó és felsőfokon tanulók, 
a nyelvvizsgára, felvételi vizsgára készülők, 
de hasznos segédkönyve lehet a egyetemi 
nyelvgyakorlat óráknak, illetve - némi el
méleti bevezetővel kiegészítve - felsőokta
tási speciális kurzusoknak is. Amennyiben 
egy esetleges következő, későbbi kiadásban 
a feladatok között helyet kapnának nyelvileg 
és típusokban is egyszerűbbek és könnyeb
bek, úgy még tovább szélesedhetne a kötetet 
haszonnal forgatók köre. Hiszen ez a szép 
kiállítású, elérhető árú, világos szerkesztésű 
kiadvány a magyarországi alkalmazott 
italianisztika kiemelkedő művei közé tarto
zik.

Józsa Judit

Einhorn Ágnes (szerk.)
Vizsgatárgyak, 
vizsgamodellek I. 
Német nyelv
Országos Közoktatási Intézet, 
Budapest, 1998, 452 p.

Az OKI Értékelési és Érettségi Vizsgaköz
pontja a szakma ismert és elismert képvise
lőivel együttműködve 1996 óta foglalkozik
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a német nyelvi érettségi reformjával. Ahhoz, 
hogy egy új, tartalmában és módszereiben a 
mai nyelvtudás iránt támasztott igényt kielé
gítő vizsga kerüljön 2004-ben a közoktatás
ba, szerteágazó elemzésre és kutatásra volt 
szükség. A tanulmánykötet az elmúlt két év 
kutatási eredményeit és a háttértanulmá
nyokból levonható következtetéseket tálja 
az olvasó elé.

A könyv a következő fejezetekre tagolva 
három témakör többoldalú megvilágítására 
törekszik:

I. Az idegen nyelvek tanításának néhány 
kulcskérdése a németnyelv-oktatás tükrében 
(pp. 13-96).

II. Vizsgáztatási hagyományok Magyar
országon (pp. 97-192)

III. Érettségi vizsgamodellek külföldön 
(pp. 193-228).

IV. Az utolsó, egyben leghosszabb feje
zet mellékleteket tartalmaz (pp. 229-448).

Szablyár Anna tanulmánya a hazai né
metnyelv-tanításról ad áttekintést (I./l), az 
1945-90-es időszak számos pozitív és nega
tív oldalát világítja meg elsősorban a magyar 
anyanyelvűek idegennyelv-tudása, a német 
mint idegen nyelv helye általában a tantár
gyak és különösen a többi (pl. angol) 
idegennyelvhez viszonyítva, a közoktatás
ban használt tankönyvek és a hazai tanár
képzés egymással szorosan összefüggő kér
déseit vizsgálva.

A nyelvtanulás hosszadalmas folyamat, 
mindenképpen szükség van az egymásra 
épülő iskolatípusok ez irányú munkájának 
összehangolására. Az általános iskolai és a 
középiskolai nyelvtanítás célkitűzései azon
ban alapjaiban különböznek egymástól. Eb
ből a gondolatból kiindulva tárja fel Morvái 
Edit tanulmánya az általános iskolákban fo
lyó nyelvoktatás jelenlegi helyzetét (I./2). 
Különösen nehezményezi, hogy a középis
kolák eredménycentrikussága következté
ben az általános iskolai nyelvoktatás elha
nyagolt szerepre van kárhoztatva. Minden 
bizonnyal a nyelvtanárok többsége egyet ért 
a szerzővel, aki a NAT által javasolt óraszá
mot és az általános iskolai nyelvoktatás kez

detét (5. osztály) erősen kifogásolja. Bár 
elvben van lehetőség a korábbi kezdésre, de 
a személyi és tárgyi feltételek hiánya, illetve 
ezek pontos meghatározása nélkül szerző 
semmi biztosítékot nem lát erre. Nagyon 
fontos szempontnak tekinti továbbá a kor
szerű képzési és továbbképzési tartalmak 
pontos meghatározását.

A tantervekben megfogalmazott célkitű
zések és az érettségi vizsga viszonya áll 
Petneki Katalin tudományos megalapozott
ságú dolgozata középpontjában (I./3) Bizo
nyos mértékig hiánypótlásról van szó, ami
kor a szerző részletesen elemzi a korábbi és 
a NAT alapján készült tanterveket a célkitű
zés, tartalmak és az általuk indikált módsze
rek szempontjából. Különösen elgondol
kodtatóak azok a megjegyzések, amelyeket 
„A NAT Élő idegen nyelv műveltségi terület 
kritikája” című fejezetben olvashatunk 
(I./3.5.1). Az elemzés alapján egyértelműen 
rajzolódnak ki a gyakorló tanár előtt álló 
feladatok, ha tanítványait egy jól használha
tó nyelvtudással szándékozik felvértezni és 
egyben az új követelményeket célul kitűző 
érettségire felkészíteni.

Egy kérdőíves felmérésre tanárok és is
kolatípusok szerint adott válaszokat, ill. ki
egészítő leveleket elemez százalékos és szö
veges formában Vándor Judit a 4. fejezet
ben. Mint írja, „A kérdőív az érettségi vizs
gaszabályzat vitaanyagára és a 11 kötelező 
érettségi tantárgy általános követelményeire 
vonatkozott” (p. 88), tehát a kérdőív nem 
tartalmazott tantárgyspecifikus kérdéseket, 
így a válaszokat is csupán általánosságban 
lehet értékelni s az a megállapítás, miszerint 
„... bár a tanárok többsége ... elfogadta az 
MKM tervezetét, az igen válaszok mögött 
félreértések lehetnek...” (p. 95), kétségeket 
hagy az olvasóban az ilyen jellegű kérdőívek 
hatékonyságát illetően.

A tanulmánykötet II. fejezete foglalko
zik érdemben és behatóan a címben jelzett 
német nyelvi vizsgákkal. Einhorn Ágnes ap
rólékos elemzéssel tárja elénk a hazai gya
korlatot: a német nyelvi érettségi vizsga is
kolatípusonkénti változatait, a tartalmi és
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formai egybeeséseket, de méginkább a kü
lönbségeket. Az olvasót mindenekelőtt az 
lepi meg, hogy mekkora különbség le- 
het/van érettségi vizsga és érettségi vizsga 
között. Ez a tény mindenképpen elgondol
kodtató, ugyanis az azonos érdemjegyben 
kifejezésre jutó különböző tudás félrevezeti 
a felhasználót. Az érettségi reformja remél
hetőleg ezt a visszás helyzetet is képes lesz 
kiküszöbölni. Erre minden esély megvan, 
hiszen az már az előmunkálatok során is 
nyilvánvalóvá vált, hogy a német érettségi 
vizsgáról alkotott korábbi felfogás alapvető
en megváltozott: új a kialakítandó nyelvtu
dás szerkezete, változik a nyelvelsajátítás 
folyamata, az eredménynek mindenképpen 
jól hasznosítható tudást kell tükröznie.

A validitás és objektivitás, mint a formá
lis tesztfeladatokkal szemben támasztott két 
legalapvetőbb követelmény vizsgálatát vég
zi el Einhorn az 1997-ben az ELTE német 
szakára felvételizettek ún. közös érettségi
felvételi írásbeli dolgozatán. Következteté
sei mind a tesztkészítők, mind a felvételi 
vizsga követelményeit megfogalmazók szá
mára fontos és megszívlelendő információt 
tartalmaznak. Az adott tesztről ugyanis meg
állapítja, hogy „...nem teljesen tisztázottak 
... belső arányai” és „... nincsenek tisztázva 
a mérési célok ...” (p. 151).

Külön fejezetben elemzi Einhorn Ágnes 
és Dávid Ágnes a fent említett teszt fordítási 
feladatait (3. fej.). Céljuk annak tisztázása, 
hogy mit és hogyan mér a fordítási feladat. 
Különösen a német nyelvet tanító tanárok 
körében oszlik meg a vélemény a fordítás 
szükségességéről. Az ellenzők szerint nem 
alkalmas a fordítás a négy alapkészség szint
jének kiegyensúlyozott mérésére, a támoga
tók ennek épp az ellenkezőjét állítják. Tény, 
hogy ez a tipusú feladat, bár az egész dolgo
zathoz viszonyítva változó súllyal, de mind
ig is elmaradhatatlan eleme volt a felvételi 
dolgozatoknak. Gyakorló, érettségire felké
szítő tanárok hasznosan forgathatják a két
irányú fordítás alapján készült hibaelemzést. 
All, illetve 17 leggyakrabban hibás szö
vegrész feldolgozása, a hibák nyelvi és javí

tói szempontból történő vizsgálata különö
sen érdekes fejezetei a tanulmánynak. Való
színűleg további kutatásokra és mérésekre 
lesz még szükség ahhoz, hogy megállapítha
tó legyen, milyen szerepet kapjon a fordítás 
a készülő közös érettségi-felvételi dolgozat
ban.

A III. fejezetben bemutatott külföldi 
érettségi vizsgamodellek sokféleségükkel 
azt bizonyítják, hogy nincs egy minden 
szempontból minden elképzelést kielégítő 
modell. Az érettségi vizsga egy adott ország 
iskolarendszerének szerkezetét, a tanterv
ben megfogalmazott követelmény rendszert, 
a tanítás során alkalmazott módszereket tük
rözi vissza. A hazai közoktatásnak meg kell 
küzdenie ezzel a nem kis feladattal.

A szerzők külön-külön bő irodalomjegy
zéket kínálnak tanulmányaik végén, ami le
hetővé teszi, hogy ki-ki érdeklődésének 
megfelelően tovább mélyítse ismereteit.

Zetényi-Csukás Agnes

Мария Йоббадь-Жирош
Витайце у нас! 15 лекциї 
бачванско-сримског’о руского 
язика
Zsírosné Jobbágy Mária
Ismerjenek meg minket!
15 bács-szerémi ruszin 
nyelvlecke
Nyíregyháza, 1998, 353 p.

Zsírosné Jobbágy Mária a Miskolci Egye
tem oktatója figyelemre méltó bács-szerémi 
ruszin nyelvtant állított össze. Jelen ismerte
tésünk tárgyát a Magyarországon kiadott el
ső ruszin nyelvkönyv képezi, mely a Nyír
egyházi Bessenyei György Tanárképző Fő
iskola gondozásában Udvari István kezde
ményezésére és aktív közreműködésévelje
lent meg.

Az utóbbi időben örvendetesen megsza
porodott a ruszin nyelvű kiadványok száma.


