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Bioszféráját igen jól tükrözi (pl. az a meg
jegyzés, hogy „Du wirst täglich immer 
fauler” a magyar fordításban így hangzik: 
„Napról napra tohonyább leszel”).

Kinek ajánlható ez az olvasmány? 
Nyelvtanulóknak, nyelvtanároknak, a német 
nyelv használóinak. A gyakorló nyelvtaná
rok sokszor tapasztalhatják, hogy egy bizo
nyos szint után a tanulók nyelvi fejlődése 
lelassul, megragadnak rövid, néhány mon
datos szövegek szintjén. Az órákon nem 
kapnak egy-két oldalnál hosszabb szöveget, 
így nem tapasztalták meg, hogy akkor is meg 
lehet érteni egy szöveget összefüggéseiben, 
ha nem írják ki minden egyes ismeretlen szó 
jelentését. A nyelvtudásban a minőségi ug
rást többnyire az szokta meghozni, amikor a 
nyelvtanuló az első hosszabb olvasmányon 
sikeresen „átrágta” magát. Ehhez nyújt kitű
nő lehetőséget Erich Kästner műve. A szö
veg nyelvórái feldolgozásához számos ötle
tet nyújt a kötet utolsó oldalán található fel
adatsor, amely persze tovább bővíthető. Ter
mészetesen nem csak órai felhasználásra jó a 
könyv; az érdeklődő, olvasni szerető nyelvta
nuló önállóan is belevághat a történetbe: elég 
érdekes és humoros ahhoz, hogy ne tegye le. 
Azoknak is nagyon tanulságos lehet, akik a 
fordítást szeretnék gyakorolni illetve gyako
roltatni. A párhuzamba állított két szöveg 
megmutatja, mi mindenre kell a fordítás során 
ügyelni. Egy szöveg nem mondatok halmaza, 
a fordítás nem egyes nyelvtani struktúrák átül
tetéséből áll csupán: egy szöveg lelkét vissza
adni ennél jóval több, s erre remek példa az itt 
bemutatott kiváló, szellemes műfordítás.
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Az utóbbi években nagy számban jelentek 
meg olyan kiadványok, melyek a nyelvtanu
lók számára próbálják megkönnyíteni a fel

készülést a különböző nyelvvizsgákra. Ebbe 
a sorba illeszkedik a Lerne gerne Deutsch 
című segédkönyv is, mely szóbeli nyelvvizs
gákhoz kíván segítséget nyújtani. A szerzők 
bevezetőjükben mindazoknak ajánlják köny
vüket, akik bármely nyelvvizsga szóbeli ré
szére készülnek, legyen az magyar állami 
nyelvvizsga, a Goethe Intézet Zertifikat DaF 
vizsgája, érettségi, egyetemi, illetve főiskolai 
felvételi vagy záróvizsga. Megkísérelték tehát 
ezen vizsgák szóbeli részéből azokat az ele
meket kiragadni, amelyek közösek lehetnek 
bennük, számomra mégis kérdéses, közös 
nevezőre lehet-e hozni mindezen vizsgák 
követelményrendszerét. Egyetlen példaként 
megemlíteném, hogy ugyan mind a magyar 
állami nyelvvizsgán, mind a Goethe Intézet 
Zertifikat vizsgáján adott szituációban spon
tán módon kell nyelvileg reagálni, az előbbi 
esetében azonban úgy kell a szituációt kifejte
ni, ahogy azt a könyv bemutatja, míg az utóbbi 
esetében egy-két mondatos adekvát reagálásra 
van szükség, anélkül, hogy vizsgáztató és vizs
gázó között hosszabb párbeszéd jönne létre.

A könyv tematikus fejezetekre oszlik, 
melyek a hagyományos nyelvvizsga-témá
kat dolgozzák fel (pl. család, lakás, iskola, 
munka, szabadidő, utazás stb.). Az utolsó 
fejezetek között találhatunk két országisme
reti leíró részt (DACH, Ungarn), valamint 
egy közérdeklődésre számot tartó, aktuális 
újságcikkek gyűjteményét tartalmazó feje
zetet. Az egyes fejezetek azonos séma alap
ján épülnek fel, az egyes részek funkcióját a 
szerzők a bevezetőben le is írják, meg
könnyítve ezzel a könyv használatát.

A fejezeteket egy-két rövid szöveg veze
ti be. Mindenképpen pozitívum, hogy auten
tikus, többnyire újságokból átvett szövegek
ről van szó, sajnos nem derül ki, melyik 
honnan származik. A szövegek feldolgozá
sához nem kapcsolódik feladat, ami talán 
egy kicsit megnehezíti mind a tanuló, mind 
a tanár munkáját. A szövegek célja, hogy a 
vizsgázó az adott témában felmérje saját 
lexikai tudását, ráébredjen esetleges hiá
nyosságaira, majd a továbbiak során ismere
teit rendszerezze, kiegészítse.
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Ezután következik a témához kapcsoló
dó szókincs gyakorlására szánt 7-9 feladat
ból álló feladatsor. A könyv kialakítása ezen 
a ponton munkafüzetszerű, viszont nem tar
tozik hozzá megoldási kulcs, amiből szintén 
az következik, hogy a könyv önálló haszná
latra nemigen alkalmas. A feladatok sokol
dalúságuk mellett lehetnének talán egy fok
kal nyitottabbak, hogy valóban önálló rend
szerező, gyűjtő, kreatív feladatmegoldásra is 
serkentsék a tanulót.

Az ezt követő képleíró rész, sajnos, meg
lehetősen rossz minőségű, fekete-fehér fo
tók segítségével gyakoroltatja a szabad szö
vegalkotást. Az első képhez minden esetben 
egy mintaleírás tartozik. Ezek a leírások 
nemigen térnek el az eddig megjelent bár
mely más ilyen típusú kiadvány kissé eről
tetett, leírásaitól, melyek a nyelvtanulót kis
sé elbátortalaníthatják. Véleményem szerint 
hasznos lenne, ha a sok mintaleírás helyett a 
könyv az elején esetleg tematizálná a kép
leírás technikáját, összegyűjtené az ehhez 
szükséges eszközöket. A könyv egyébként 
kiegészítő gyakorlási lehetőségként a függe
lékben 16 db jó minőségű színes fotót is 
közöl.

A képleíró részt szituációk követik, feje
zetenként kb. 7-10, melyeket egy kidolgo
zott mintaszituáció vezet be. Vélhetőleg 
nem a szerzőknek, hanem egyes vizsgatípu
soknak róható fel, hogy sok olyan szituáció 
is bekerült ide, amely véleményem szerint 
nem releváns a nyelvtudás szempontjából, 
hiszen mikor fordul elő az életben például 
az, hogy az ember gyermekével vagy házas
társával német nyelven vitatkozik.

Végül a könyv szerzői megpróbáltak mi
nél több - fejezetenként kb. 35 - olyan tipi
kus vizsgakérdést összegyűjteni, amelyek az 
adott témával kapcsolatban felmerülhetnek, 
az egyes fejezeteket pedig egy többnyire 
ábécérendbe szedett szókincslista zárja a té
mához kapcsolódó és a gyakorlatokban elő
forduló legfontosabb szavakkal. Néhány fe
jezetben megjelenik a szavak csoportosítása, 
amit talán végig lehetett volna vinni az egész 
könyvön, hiszen az ábécé szerinti elrendezés

alkalmas ugyan arra, hogy a feladatok meg
oldása során a tanuló gyorsan utánanézzen 
egy ismeretlen szónak, de a tanulás szem
pontjából könnyebbséget jelentene, ha vala
mely egyéb szempontok szerinti elrendezés
ben találkozna a szavakkal, valamint szó
kapcsolatokkal és kifejezésekkel is.

Ebben a gyakorlókönyvben a szerzők 
tehát arra törekedtek, hogy minden olyan 
feladattípust a lehető legalaposabban megis
mertessenek a vizsgára készülőkkel, amely 
szóbeli vizsgán előfordulhat, így a könyv 
ezen célcsoport körében sikerre számíthat. 
Az írásbeli vizsgákra felkészítő kötet előké
születben van. A könyv végig egynyelvű, a 
feladatok utasításai, a szituációk, vizsgakér
dések kivétel nélkül német nyelvűek. Nyelv
tant a könyv nem tárgyal, néhány nyelvtani 
feladatot találhatunk ott, ahol ez adódott. A 
függelékben szerepel egy Zertifikat-minta- 
teszt, mely azonban nem csak a szóbeli rész 
anyagát öleli fel. Talán hasznos lett volna 
ezen a ponton egy ismertetőt mellékelni 
azoknak a fontosabb szóbeli vizsgáknak a 
követelményeiről, amelyeknél egyáltalán 
létezik ilyen.

A könyv erényei közé tartozik, hogy az 
új német helyesírás szabályai szerint íródott. 
Kiválóan alkalmas a szókincs átismétlésére 
és bővítésére, és megpróbálja az ország
ismeretet is integrálni. Hiányosságai között 
azonban meg kell említeni, hogy a szavak 
mellett nem kínál beszédfordulatokat, a be
szédszándékokat nem tárgyalja, ami pedig 
elengedhetetlen az életszerű kommunikáció 
létrejöttéhez. Egy másik szempont, amin ér
demes lenne elgondolkodni, a könyv kivite
lezése. Azt gondolom, hogy egy kicsit na
gyobb változatosság a tipográfiát, az oldalak 
elrendezését, a fejezetek kezdőlapjainak 
megjelenítését illetően az olvasóra is üdítő
en hatna.
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