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korlat óráira készült írásműveket javít, piros 
tollával nem kell részletes magyarázatokat 
fűznie a hibákhoz. Elég lesz az Angol hiba
igazító megfelelő oldalához utasítani a diá
kot.

Előtte azonban a tanárnak magának is ala
posan tanulmányozni kell a könyvet. Nem
csak a bosszantó sajtóhibák, néhány vitatha
tó magyar fordítás vagy elnagyolt magyará
zat miatt. Egy ilyen sokrétű, szerteágazó 
anyagot tartalmazó könyvben valószínűleg 
elkerülhetetlenek a kisebb pontatlanságok, 
kihagyások vagy átfedések; ezek egy követ
kező kiadásban gondos munkával javíthatók 
lesznek. Megfontolandó, hogy a fejezetcí
meknek és alcímeknek lehetne-e kifejezőbb, 
konkrétabb címeket adni a jobb kezelhető
ség érdekében. Mindenképpen az olvasó tá
jékozódását segítené, ha az index részlete
sebb és következetesebb lenne. Nem szere
pelnek például olyan vissza-visszatérő 
problémák, mint pl. a már nem, még most is, 
minden nap, mióta kifejezések (találomra az 
m betűből hozva néhány példát). A szöveg
ben változatosabb betűtípusokat lehetne al
kalmazni a probléma leírása, az angol és 
magyar példa, a kiemelt szavak jobb elkülö
nítése érdekében.

A sok érdekes fejezet között végezetül né
hány különösen hasznos részre szeretném 
fölhívni a figyelmet, amilyenek például a 2.1 
(anyagnevek és elvont főnevek), a 4.13 (kö
tőszók), a 4.6 (Melyik főnevet válasszam?), 
de a sort tetszés szerint lehetne tovább foly
tatni.
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Hiánypótló tankönyvsorozat megjelentetését 
vállalta fel a Klett Kiadó két évvel ezelőtt a 
Deutsch mit Grips című tankönyvek kiadá
sával. 2002 őszén már a sorozat második kö
tetét vehettük a kezünkbe. A tankönyvhöz 
tartozó munkafüzet sajnos mintegy féléves 
késéssel került ki a nyomdából, nagymérték
ben megnehezítve ebben a tanévben mind a 
nyelvtanítást, mind pedig a nyelvtanulást.

Amikor két évvel ezelőtt a tankönyvcsa
lád kipróbálása mellett döntöttem, több érv 
szólt mellette. Nyelvtagozatos csoportom
nak olyan könyvet kerestem, amely nem kez
dő szintű, hanem ott folytatja a nyelvtanu
lást, ahol az általános iskolában abbahagy
ták. Fontosnak tartottam azt is, hogy magyar 
szerzők művét válasszam, hiszen ezek a tan
könyvek a hazai igényeknek jobban meg
felelnek, szem előtt tartva nyelvoktatásunk 
problémáit, sajátosságait.

A Grips második kötete - az első kötet
hez hasonlóan - szakít a nyelvtanra és for
dítási feladatokra túlságosan nagy hangsúlyt 
fektető hagyományos nyelvoktató módsze
rekkel, a középpontban az autentikus szöve
gekből kiinduló felfedező nyelvtanulás áll. 
A tankönyv és a nyelvtani gyakorlatokat tar
talmazó munkafüzet 12 leckére tagolódik, 
mind a négy alapkészséget fejleszti, a két
szintű érettségi vizsga követelményeivel 
összhangban.

A témák kiválasztása általában megfelel 
a korosztály igényeinek, némelyikkel már az 
előző kötetben is találkozhattunk (környe
zetvédelem, szabadidő, iskola), most azon
ban a téma más szempontból kerül megkö
zelítésre. Az első kötetben különösen nagy 
hangsúly került az olvasott szöveg értésére. 
Ezt a készséget elsajátítva nem okoz gondot
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a hosszabb és nehezebb szövegek értelmezé
se, feldolgozása még abban az esetben sem, 
ha elvontabb kérdések (haza fogalma, barát
ság, értékek) és kicsit filozofikusabb gondo
latok fogalmazódnak meg benne. Csupa au
tentikus szöveg fordul elő a tankönyvben: 
részletek irodalmi művekből, versek, diák
újságokból, egyéb folyóiratokból, napila
pokból származó újságcikkek. Segítségükkel 
nemcsak a szókincs bővíthető, hanem az új 
nyelvtani anyag S.O.S. módszer alapján (Su
chen - Ordnen - Systematisieren) történő 
elsajátítására is alkalmasak. Erre ösztönöz
nek a tankönyv szerzői a szövegek mellett 
található piktogramokkal.

Míg az előző kötet a szövegmunkára fek
tetett nagyobb hangsúlyt, itt a beszéd- és 
íráskészség került előtérbe. Már említettem, 
hogy a szövegek elvontabb kérdéseket tag
lalnak, és ezek alapján a diákoknak is ilyen 
témákban kell megnyilvánulniuk. Alkalom 
nyílik a legkülönfélébb hétköznapi beszéd
helyzetek alkalmazására (üdvözlés, bocsá
natkérés, gratuláció, konfliktushelyzet meg
oldása), de a rövid párbeszédek helyett in
kább a hosszabb véleménynyilvánításra, 
vitára, érvelésre ösztönzi a nyelvtanulókat. 
A vélemény alkotás kiinduló pontja lehet az 
olvasott szövegeken túlmenően a tankönyv 
képanyaga vagy a hozzájuk kapcsolódó hal
lott szöveg. Minden lecke előtt egy oldalnyi 
színes fénykép segít ráhangolódni az új be
szédtémára, illetve a már ismert szavakat le
het feleleveníteni, rendszerezni. Az olvasott 
szövegekhez hanganyag is tartozik, amely
ről a diákok szintén véleményt mondhatnak. 
A beszédszándék kifejezését a tankönyvben 
megadott kifejezések segítik, így „készen 
kapott” beszédfordulatok begyakorlására 
nyílik lehetőség. Sok időt lehet ezzel meg
takarítani, hiszen a kész szerkezeteket 
könnyebb a mondandóba beépíteni, mintha 
még azt is össze kellene rakni.

Az íráskészséget fejlesztő feladatokat a 
munkafüzetben találjuk. Meghatározott szö
vegfajtákat (levél, hivatalos levél, interjú, 
beszámoló, fogalmazás, tömörítés) kell a ta

nulóknak készíteniük, általában megadott 
minta alapján. Tapasztalatom szerint ennek 
a készségnek a fejlesztése a legnehezebb fel
adat, mert hosszú folyamat eredményeként 
képesek a diákok megfelelően szerkesztett, 
tartalmilag és nyelvileg kifogástalan fogal
mazásokat készíteni. A munkafüzet gyakor
lataival lépésről-lépésre juttatnak el az önálló 
munkákig. Az írás folyamatához hozzátarto
zik a jegyzetkészítés, anyaggyűjtés, a mun
ka megtervezése, elkészítése, esetleg megvi
tatása. Mindez segítséget nyújthat a későbbi
- nemcsak német nyelvű - önálló munkák
hoz. Az önállóan elkészített írásokon túl le
hetőség nyílik plakátok, reklámszövegek 
szerkesztésére kiscsoportos formában. A cso
portos írásbeli munka elkészítése pedig sok
kal nagyobb örömet és sikerélményt okoz, 
mint amit ímmel-ámmal egyedül készítenek.

Valamennyi leckéhez tartozik hanganyag 
is, ezek szervesen kapcsolódnak a leckék 
anyagához. A hallott szöveg értését a tan
könyv szövegei, feladatai előkészítik, ennek 
ellenére előfordul igen nehezen érthető 
hanganyag (8. lecke). Ebben az interjúban túl 
sok volt a mellékzörej, és a kérdezett sze
mély válaszait még a „jó fülű” diákok is alig 
értették. A hallás utáni értés szövegei álta
lában hosszúak, a hozzájuk kapcsolódó fel
adatok más-más mélységű szövegértést igé
nyelnek.

Az új nyelvtani jelenségek begyakorlására
- és a már ismertek ismétlésére és rendsze
rezésére - a munkafüzet feladatai szolgál
nak. A tankönyvvel ellentétben kétnyelvű, a 
szabályokat magyarul találjuk meg benne, és 
a függelék az egyes leckék nyelvtani anya
gát is anyanyelven foglalja össze.

Újra terítékre kerül a melléknevek dekli
nációja, kiegészülve a főnévvé vált mellék
nevekkel és a melléknévi igenevek rendsze
rével. Az eddig receptíven ismert szenvedő 
szerkezetet a tanulóknak már beszédben és 
írásban is használniuk kell. Tehát a nyelvta
ni anyag folyamatos bővítése mellett nem 
marad el a rendszerező ismétlés sem. Az ol
vasott szövegek alapján olyan új jelenségek-
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kel ismerkednek meg a tanulók, mint példá
ul a főnévi igeneves szerkezetek, előidejű- 
ség, időhatározói, célhatározói mellékmon
datok. Több feladat szolgálja az új nyelvta
ni anyag begyakorlását, elmélyítését.

A leckék szókincse egyre nehezebb, az 
egyes szövegekhez többféle gyakorlat tarto
zik. A témához kapcsolódó szókincset rend
szerezi valamilyen szempont alapján a mun
kafüzet utolsó része. A kifejezések listája a 
csoport érdeklődési körének megfelelően 
tetszés szerint bővíthető, kiegészíthető.

A szókincs bővítésének egyik elengedhe
tetlen eszköze a szótár. Mind a tankönyv, 
mind a munkafüzet tartalmaz olyan felada
tokat, amelyek a szótár használatát megkö
vetelik.

A Grips második kötetéhez tanári kézi
könyv is készült, hasznos segítség az órákra 
való felkészülésben. Nemcsak ötleteket ad a 
tananyag feldolgozásához, hanem tartalmaz
za a leckékhez kapcsolódó kiegészítő anya
got, a munkafüzet feladatainak lehetséges 
megoldását és a hanganyag szövegeit.

Összességében elégedett vagyok a tan
könyvvel, diákjaim élvezik az új nyelvtaní
tási módszereket, a szövegeket és a felada
tokat. Különösen beszédkészségükben ta
pasztaltam hatalmas fejlődést az elmúlt 
tanévben, és ezt ők maguk is észrevették.
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Bevallom, az elmúlt néhány évben (évtized
ben?) elég sokat gondolkodtam azon, hogy 
amivel mi, idősödő nyelvtanárok hajthatat- 
lanul és kétségbeesetten próbálkozunk, az 
végérvényesen és visszavonhatatlanul ki
ment a divatból. Ami a mi bölcsész életünk
ben olyan természetes volt, mint a természet

tudományos műveltségű emberek, a „műsza
ki értelmiségiek” számára az egyszerűbb 
matematikai feladatok fejben való megoldá
sa, az mára már, sajnos, a múlté. Az olvasás
ról, a szövegről, mint alapvetésről, talán nem 
túlzók, ha azt mondom, az élet egyik legfon
tosabb bázisáról, bizonyosságáról, sok min
den egyéb kiindulópontjáról beszélek. Egy
re inkább úgy érzem, hogy mindaz, amit mi 
csökönyösen, szöveg alapúan próbálunk 
közvetíteni az utánunk jövő generációknak, 
teljesen fölösleges, sőt olyasmit erőltetünk 
rájuk, ami, ha komolyan veszik, még hátrá
nyukra is lehet azokkal a kortársakkal szem
ben, akik már a modem képi kultúrára ala
pozzák tudásukat.

Ugyanakkor viszont arra is gondolok, lé
vén „érzéki olvasó”, vagyis hogy a betű szá
momra egyfajta drog (és igen, kimondom, 
betűfüggő vagyok, mindent elolvasok, ami 
a kezem ügyébe kerül), kifejezetten élvezet
ből olvasok, és képtelen vagyok megérteni, 
hogy mások miért nem így működnek, hogy 
kimaradnak valami csodálatos élvezetből, és 
ezáltal szegényebb lesz az életük.

Ugyan nem hiszem, hogy az a változás, 
amit a Harry Potter sorozat megjelenése 
okozott, hosszú életű lesz, mégis nagyon 
örülök neki, mivel, úgy érzem, azt jelenti, 
hogy nyertünk még egy kis időt, hogy elavult 
szemléletünket még egy darabig nem kell 
végleg sutba dobnunk és megszégyenülten 
elkullognunk nyugdíjba, hogy átadhassuk 
helyünket egy új, más módon élő és gondol
kodó generációnak.

Sokan sok helyütt elemezték már, hogy mi 
az, ami gyerekek millióit babonázta meg és 
vonzotta ellenállhatatlan erővel vissza (?) az 
olvasáshoz, jelesül Harry Potter kalandjai
nak olvasásához. Mindegy is, a tény a fon
tos, a gyerekek újra olvasnak, és azt remé
lem, ha egyszer elkezdi az ember, akár a ká
bítószerek élvezetét (lásd dohányzás stb.), 
hát bizony nehezen képes letenni róla. Az 
pedig nekünk, angoltanároknak különös sze
rencse, ahogy J. K. Rowling angol nyelven 
írja kiváló műveit, kezünkre játszva azt a


