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Nyelvi udvariasság és 
szociokulturális ismeretek 
a napjainkban használatos 

olasz nyelvkönyvekben
Az idegen nyelv(ek)et elsősorban szervezett oktatás keretei között, alapvetően (tan)- 
könyv(ek)ből elsajátító tanulók gyakori problémája - néhány kivételtől eltekintve - a 
szövegek és hanganyagok steril volta. A valós élethelyzeteket utánzó, de azoktól még
is szükségszerűen különböző, többnyire nyelvtani és mondattani ismereteket példázó 
dialógusokból gyakran éppen azok a fatikus nyelvi elemek hiányoznak (pl. a megszó
lítások), amelyek a társadalom mindennapi kommunikációjának rejtett üzeneteit hor
dozzák. A didaktikus nyelvkönyvek gyakran kimondatlanul is azt sugallják, hogy a 
(kezdő) nyelvtanuló ráér az ilyen „finomságokkal” később, már magabiztos(abb) nyelv
tani tudás birtokában foglalkozni. Ez az álláspont azonban nem feltétlenül helytálló. 
Miért ne lehetne már a nyelvtanulás folyamán - egészen a kezdetektől fogva - megis
mertetni a tanulókat a nyelvhasználat olyan tipikus elemeivel, mint amilyenek egy adott 
szituációban az aktuális beszélők között éppen fennálló kapcsolatra utaló szófordula
tok, esetleg nyelvtani szerkezetek? Igaz, hogy ezekkel a formulákkal nem közlünk - a 
szó hagyományos értelmében - új információt, ám használatuk mégsem felesleges. Ha 
az lenne, a nyelv bizonyára már régen kivetette volna magából ezeket a szerkezeteket. 
A köszönések, megszólítások, udvariassági fordulatok stb. a felek közötti kapcsolat
felvételt segítik, illetve a kommunikáció fenntartását biztosítják, s mint ilyenek külö
nösen hasznosak - nem mellesleg önbizalomnövelők és tanulási motivációt erősítők - 
lehetnek a nyelvismeret bármely szintjén.

A dolgozat célja annak feltárása, hogy a napjainkban Magyarországon leginkább 
használatos olasz nyelvkönyvek mennyiben alkalmasak a nyelvi udvariasság és az ahhoz 
elválaszthatatlanul kapcsolódó alapvető szociokulturális ismeretek közvetítésére. A 
kiválasztott nyelvkönyvek vizsgálatán keresztül azt szeretném bemutatni, hogy az ál
landóan a tanulók rendelkezésére álló írásos anyagban (vagyis az adott tankönyvben, 
a hozzá tartozó kazetták, CD-k és kiegészítő szoftverek nélkül) mennyire vannak je
len, illetve, éppen hogy mennyire hiányoznak a beszédszituáció(k) megnyitásához, 
fenntartásához és lezárásához szükséges nyelvi eszközök és nyelven túli, társadalmi 
és civilizációs ismeretek.

A vizsgálódást a gimnáziumokban használatos olasz tankönyvekkel célszerű kez
deni, elsősorban azért, mert - a közoktatás keretei között - a legtöbben a gimnáziu
mokban tanulnak olaszul. Erre vonatkozóan pontos statisztikai adatokat olvashatunk 
Nyitrai Tamás Olasztanárok kézikönyve című - közelmúltban megjelent - munkájá
ban. Amint azonban az említett kötetből és az Oktatási Minisztérium aktuális tankönyv
jegyzékéből is kiderül, jelenleg nincs olyan olasz nyelvkönyv forgalomban, amely az 
összes tankönyvi kritériumnak megfelelne, s így valamennyi gimnáziumi csoport szá
mára ajánlható lenne. Ez korántsem azt jelenti, hogy nincsenek nagyon jó olasz nyelv-
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könyvek, hanem inkább azt mutatja, hogy (miután a tankönyv ára is része az említett 
kritériumoknak) azok a tankönyvekre meghatározott árkategóriában ma nem kapható
ak. Mindenesetre figyelemre érdemes tény, hogy az OM hivatalos tankönyvlistáján a 
gimnáziumi kategóriában mindössze két olasz nyelvkönyv szerepel. Az egyik: Helen 
Davies - Giovanna Iannaco (ford. Lénárd Csilla): Kezdők olasz nyelvkönyve. Ez a kötet 
inkább (kis)gyerekek, mint kamaszok számára készült, igen tetszetős, színes és szóra
koztató kiadvány, de „igazi” olvasmányok vagy hosszabb dialógusok és kísérő hang
anyag nélkül, leginkább színes szótárra emlékeztet. Kiegészítő anyagként minden bi
zonnyal több szinten is használható, ám „rendes” tankönyvként a felsőbb gimnáziumi 
osztályokban semmiképpen sem alkalmazható. A tankönyvlistán szereplő másik mű 
egy, a szóbeli érettségi vizsgához készült szöveggyűjtemény, amely paradox módon 
eddig nem került könyvesbolti forgalomba (s valószínűleg nem is fog). A kötet kiadó
jától, illetve az OM Tankönyvirodájától kapott információk alapján ebből a műből csak 
alig néhány tucatnyit nyomtattak, s ezeket mintegy automatikusan postázták az érin
tett iskoláknak. Ezután viszont titkosították a kötet tartalmát, s az újranyomás a közel
jövőben nem várható.

Az OM tankönyvlistájához való igazodás elsősorban a tankönyvtámogatások miatt 
érdekes. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy nagyon sok iskolában azt a nyelvkönyv
családot használják, amelynek alapvető kötetei - Móritz György - Szabó Győző: Olasz 
nyelvkönyv I/A. I primi due passi (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest), és Móritz 
György - Szabó Győző: Olasz, nyelvkönyv I/B. Arrivederci (Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest) - az egy évvel korábbi tankönyvjegyzékben még szerepeltek.

Ma már természetes, hogy a rendszerváltást követően kialakult szabad (tan)könyv- 
piacon többféle kiadvány közül válogathatunk. A valóban megfelelő nyelvkönyv meg
találása és kiválasztása ugyanakkor egyáltalán nem egyszerű feladat, hiszen számos 
tényezőt kell egyszerre figyelembe venni: „A tankönyv akkor optimális, ha a csoport
ra, a tankönyvre, a tanárra és az oktatási intézményre vonatkozó szempontokat sikerül 
összehangolni” (Nyitrai:49). Nyelvkönyvekről szólva is érvényesnek tűnik tehát a 
mondás, hogy ahány ház, annyi szokás. Pontos előírás, hogy melyik könyvből kell, 
illetve lehet tanítani, napjainkban szerencsére már nincs, ám a témában szerzett tapasz
talatokat összesítő szakmai közmegegyezésről sem lehet sokat hallani.

Nem szabad persze a tankönyv szerepét sem fetisizálni, az esetleges hiányok jelentős 
része pótolható a kiegészítő, illetve segédanyagokkal, s amint közismert, a nyelvtanulás 
sikere a tankönyvön kívül számos más tényezőtől - többek között a tanár (és a tanulók) 
személyiségétől, emberi-szakmai elkötelezettségétől, a motiváltságtól stb. - is függ. A 
nyelvkönyveket ugyanakkor azért sem célszerű önmagukban megítélni, mert adott eset
ben az aktuális divat szerint „rossz” nyelvkönyvből tanítva/tanulva is ugyanolyan jó, vagy 
akár rendkívüli eredményeket lehet elérni. Nem vitás azonban, hogy a jó tankönyv vala
mennyi résztvevő fél munkáját megkönnyít(het)i, motivál(hat)ja, élvezetessé teheti.

A tanár és a tanulók céljainak és lehetőségeinek leginkább megfelelő tankönyv 
megtalálásának és kiválasztásának szabadsága és egyidejűleg felelőssége a tanáré. Az 
olaszt tanítók esetében a döntés azért sem egyszerű, mert, miként Nyitrai Tamás írja: 
„Az olasztanításnak valójában nincs egységes módszertana sem itthon, sem Olaszor
szágban. [...] A gyakorlatban többféle irányzat, hagyomány, szemlélet, kísérlet, egyé
ni módszer él” (Nyitrai: 27).

Nálunk az olaszt többnyire a „kis nyelvek” közé sorolják, ám mégis, már itthon is 
többféle, de talán még mindig nem eléggé sokféle - értelemszerűen különböző szak-
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mai-módszertani elméletekre építő - nyelvkönyv szerezhető be. „Konzervatívnak te
kinthetők például: Móritz - Szabó Olasz nyelvkönyv I-II. kötete, Salve I-IV. kötete, 
Katerinov La lingua italiana, Chiucchiú In italiano; óvatos újításnak számít Katerinov 
Bravo és Bravissimo, Martin-Magnelli, Progetto italiano; radikálisan új Bosc-Fried- 
Pastore-Somlai, Quattro passi in italiano, Conforti-Cusimano, Linea diretta; Balbo- 
ni-Mezzadri, Rete!” (Nyitrai: 28).

Bálint Éva 1998-ban megjelent „Melyik könyvből érdemes olaszul tanulni?” című 
cikkében így vélekedett hazai olasz nyelvkönyvhelyzetről: „A karizmatikus nyelvta
nár bármiféle nyelvkönyv ürügyén képes néhány lelkes diákjának megtanítani Dante 
és Eros Ramazzotti nyelvét. [...] bár természetesen nem ártana valóban gimnazisták
nak szóló, modern nyelvkönyvet írni” (Bálints: http://tandem.laudcr.hu/ujsag/szamok/ 
199804.html). Ezt a véleményt osztotta mintegy három évvel később a Pécsi Tudomány
egyetem Olasz Tanszékén tanító Józsa Judit is: „A kínálat tagadhatatlanul bővült, de 
nem mindegyik [nyelvkönyv] alkalmas a mi körülményeinkre (nem beszélve az árak
ról.. .) Bizonyos korosztályok számára (pl. a felső tagozat) egyáltalán nincs tankönyv” 
(Józsa: 34). Talán mondanunk sem kell, hogy az azóta eltelt időben - tehát az elmúlt 
néhány évben - sem született Magyarországon új (gimnáziumi) olasz nyelvkönyv.

Az alábbiakban egy hazai kiadású „konzervatív” és egy nemzetközileg használa
tos, „radikálisan új” olasz nyelvkönyvet (Móritz-Szabó: Olasz, nyelvkönyv I-IL, illet
ve Conforti-Cusimano: Linea diretta 1-2) fogunk összehasonlítani, elsősorban abból 
a szempontból, hogy mennyire készítik fel a nyelvtanulót a mindennapi kommuniká
ciós helyzetekben történő sikeres (nem csak nyelvi) szereplésre, illetve hogy ugyaner
re mennyire kínálnak lehetőséget a tanárnak.

Most ismerkedjünk meg a választott két nyelvkönyvvel: az első, Móritz György - 
Szabó Győző: Olasz, nyelvkönyv I-IL 1993-ban született, gyakorlatilag egy korábbi nyelv
könyv „tartalmában és formájában teljesen megújult” (Móritz-Szabó:3), szemléletében 
azonban továbbra is inkább nyelvtan-centrikus változata, amely - mint említettük - a 
közelmúltig az OM hivatalos tankönyvjegyzékében is szerepelt. A másik nyelvkönyv a 
Corrado Conforti - Linda Cusimano szerzőpáros által a kommunikatív nyelvoktatás szel
lemében írt Linea diretta 1-2, amelynek első kiadása szintén közel 10 éve, 1994-ben 
jelent meg a német Max Hueber Verlag gondozásában. 1997-ben azonban az idegen aj
kúak számára készült olasz nyelvkönyvek és segédanyagok egyik leghíresebb olaszor
szági kiadója, a perugiai Edizioni Guerra újra megjelentette, és két további kiadását is 
jelezte 2003-ra, illetve 2004-re. Magyarországon az iskolarendszeren kívüli olasztaní
tás mintaadó fellegvárának tartott Olasz Intézetben az utóbbi időben (a „sárga Chiuchiú”, 
azaz az In italiano helyett) ezt a sorozatot használják kurzuskönyvként.

Jogos a kérdés, hogy ismerve a két nyelvkönyv koncepcióbeli különbségét miért 
hasonlítjuk mégis össze őket, hiszen minden bizonnyal a kommunikációt előtérbe ál
lító könyvben fogunk több fatikus nyelvi fordulatot és szociokulturális ismeretanya
got találni. Az elemzéssel azonban az arányokat próbáljuk felvázolni, hogy megkönnyít
sük a döntést, valóban érdemes-e a tanulókkal az itthon minimum a duplájába kerülő 
Edizioni Guerra kiadványokat megvetetni. Az Interneten olvasható információk sze
rint az Olasz, nyelvkönyv I/a ára 2320 Ft, az I/b köteté 2080 Ft, míg a Linea diretta 1 
14,27 euró ~ 3710 Ft, a Linea diretta 2 pedig 15,33 euró ~ 3985 Ft, ehhez természe
tesen még hozzá kell adni a magyarországi forgalmazó költségeit és árrését. A beruhá
zás - akár családok vagy iskolák részéről - azért is meggondolandó, mert gyorsan glo
balizálódó világunkban még az utóbbi, látszólag modern nyelvkönyv is hamar elavul-
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hat, tartalmilag anakronisztikussá válhat. Erre példa, hogy a ma már szintén eurót hasz
náló Olaszországról beszélve igencsak hiteltelennek hat, ha a könyv által bemutatott 
bárban az árak még lírában vannak kiírva. A dolgozatban tehát konkrétan azt szeret
nénk feltárni, hogy a Linea diretta 1-2 mellett az / primi due passi és az Arrivederci 
(ezek az Olasz nyelvkönyv I-II. alcímei) kötetek mennyiben alkalmasak a címben jel
zett - nyelvi és nyelven túli - ismeretek hatékony közvetítésére.

Kezdjük tehát az elsajátítani, illetve elsajátíttatni vágyott szociokulturális kompeten
cia fogalmánál: „Szociokulturális kompetencia: a nyelvhasználó ismeri a kiválasztott 
és használt nyelvi eszközök kommunikációs értékét az adott társadalmi, kulturális kör
nyezetben, ismeri a nyelvi érintkezésekben használt társadalmi szokásokat és elvárá
sokat” (Nyitrai: 65). A siker kulcsa ezek szerint egyrészről bizonyos konkrét nyelvi esz
közök (kifejezések, szószerkezetek, italianizmusok, modi di dire-k stb.) ismerete és aktív 
használata, másrészt pedig egyfajta kulturális-civilizációs kompetencia birtoklása.

A két nyelvkönyvsorozat könnyebb összehasonlíthatósága végett - a nyelvi eszkö
zök és a civilizációs kompetencia kategóriákat követve - táblázatba rendeztük a főbb 
jellemzőket. Legelőször azonban tekintsük át röviden az egyes kötetek - sokat eláruló 
- tartalomjegyzékét. Az A4-es méretű és meglehetősen súlyos Linea diretta - fokoza
tosan sötétedő színekkel is hangsúlyozott - indice-je a kötet megkerülhetetlen nyitá
nyaként szerepel, a kisebb méretű (B5) és könnyebb (ez sem mellékes szempont!) Olasz 
Nyelvkönyv I/a-ban pedig leghátul található. A Linea diretta 1-2 mindkét kötete 15, az 
I primi due passi pedig 20 egységbe tagoltan mutatja be az elsajátítandó anyagot. 
Öszességében azonban mindkét nyelvkönyvsorozatban 30 lecke szerepel, mert az 
Iprimi due passi húsz olvasmánya után az Arrivederci csak 10 leckét tartalmaz. Szem
betűnő, hogy a Conforti-Cusimano kötet tartalomjegyzéke jóval részletesebb, a szer
zők ugyanis minden egyes fejezetnél külön-külön feltüntették a vonatkozó hanganyag 
egységeit és az olvasmány (al)címe(i)t, valamint a nyelvtani anyag mellett az elsajátí
tandó kommunikációs szándékokat is. A Móritz-Szabó féle kötetben az egyes fejeze
tek olasz címe természetesen utal az ott részletezett témá(k)ra, de pontosabb informá
ciókat csak az aktuálisan bemutatott nyelvtani anyagról, illetve a 9. fejezettől kezdve a 
kiegészítő anyagokról kapunk. Az olvasmányok olasz fejezetcímeit olvasva szembe
ötlő a két sorozat közötti hangulati különbség: az /primi due passi többségében nomi
nális szerkezetű fejezetcímeivel (pl. Una cena storica, L’esame di geografia stb.) szem
ben a Linea diretta egyes egységeinek kérdésként megfogalmazott (Che cosa prendi? 
Ti fermi a pranzo?) alcímei a szövegek lüktetését, hitelességét bizonyítják és a témák 
életszerűségét előlegezik meg.

Továbblapozva mindkét könyvben az előszó következik. Az 1 primi due passi - 
magyar tanulókhoz értelemszerűen magyarul írt - előszavából kiderül, hogy a szerzők 
a kontrasztív nyelvszemléletre építve elsősorban gyakorlati nyelvismeretet kívántak 
nyújtani, mindenekelőtt a beszédkészség kialakítását szerették volna elérni. Kedvcsi
náló és bíztató információ - s ehhez hasonló optimista-motiváló mondatot nem talál
tunk a Linea diretta-ban - hogy a „teljes anyag, körülbelül 2200 lexikai elemet tartal
maz, [...] lehetővé teszi bármilyen szöveg, vagy beszéd 80%-ának megértését, illető
leg az alapfokú beszédkészséget” (Móritz-Szabó: 3). A Linea diretta szerzői ezzel 
szemben egyszerűen olyan kommunikációs jellegű nyelvelsajátítást ígértek, amely már 
rövid idő múltán lehetővé teszi a tanulóknak, hogy bekapcsolódhassanak a mindenna
pi beszélgetésekbe, és kifejezzék egyéni véleményüket, illetve szükségleteiket.

A Linea diretta 1-2 esetében az előszóból az is kiderül, hogy az egyes leckék ele-
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jén, a steril mintaszövegek helyett - éppen a tényleges szövegértést elősegítendő - 
anyanyelvi beszélők által a mindennapi élethelyzetekre improvizált dialógusok rész
letei olvashatóak. Ezek órai kezelése adott esetben nehézségeket okozhat a tanár (és 
persze a diák) számára, különösen, ha konzervatív módszerekhez szokott, minden egyes 
mondatrész grammatikai hátterét és szótári jelentését ott és azonnal megérteni kívánó 
nyelvtanulókról van szó. A könyv szerzői azonban éppen a globális értés gyakorolta
tását tekintik legfontosabb céljuknak. A két kötetben tehát az éppen elsajátítandó gram
matikát prezentáló mesterséges olvasmányok helyett természetes beszédtempóban el
hangzó beszélgetések részleteibe pillanthatunk be. Az egyes leckékben a dialógusok 
mellett a mindennapok olaszországi kultúráját bemutató összefüggő szövegegységek
kel is találkozhatunk. Bár az előszóban nem esik konkrétan szó róla, mégis (a szósze
detek összehasonlításával) könnyen megállapíthatjuk, hogy szókincs vonatkozásában 
a Linea diretta első kötete közel annyit kínál, mint primi due passi és az Arrivederci 
összesen. Végül, de nem utolsósorban az is fontos, hogy a szerzők - mint írják - nem 
egyszerűen csak nyelvet akarnak tanítani, hanem nyelvtanulás folyamata során a tanu
ló szórakoztatását és (ezáltal történő) motiválását is fontosnak tartják.

A mellékelt táblázatból jól látszik, hogy témák tekintetében az első 10 leckében közel 
azonos a két szerzőpáros választása, a Linea diretta azonban sokkal több kommuniká
ciós aktust jelenít meg, és a bemutatott civilizációs ismeretek, illetve reáliák is válto
zatosabbak. Az Olasz, nyelvkönyv Z/a-ban szociolingvisztikai információkat - pl. 
udvariassági fordulatokat - nem elsősorban magukból az olvasmányokból, hanem a 
kiegészítő anyagokból, és a gyakorlatok között elhelyezett rövid párbeszédekből ma
zsolázhatunk, noha a kötet előszavában - mint láttuk - a szerzők a beszédkészség ki
alakításának és fejlesztésének fontosságát hangsúlyozták. Kétségtelenül fontos (bár 
inkább passzív) szociolingvisztikai ismeretanyagot közvetítenek a bevezető leckében 
található olvasási feladatok: pl. betűzés, olasz labdarúgócsapatok, valamint művészeti 
alkotások és szerzőik neveinek felsorolása. A lelkes és kíváncsi nyelvtanulónak azon
ban sajnos hamar kedvét szeg(het)ik az olyan életidegen dialógusok, mint pl. az a 
mesterkélt nyitó-párbeszéd, melynek során a családjával érkező magyar ismerőstől a 
római pályaudvaron várakozó Carlo Ferrari ezt kérdezi: Ki ez. a szép asszony? Talán a 
felesége? Nagyon hasznosak viszont az első leckében közölt, a köszönések használa
tát részletező - és közel fél oldalt kitevő - megjegyzések. Kár, hogy a későbbiekben 
nem találkozunk ilyen „használati útmutatással”, leírással. Az I primi due passi és az 
Arrivederci alapján összességében kevés társalgási fordulatot ismer meg a nyelvtanu
ló, ezek adekvát használatát azonban az egyes leckék végén elhelyezett fordítási gya
korlatoknak köszönhetően minden bizonnyal jól megtanulja.

Az előzőekkel szemben a Linea diretta 1 szinte teljes egészében - képanyagával, a 
hagyományos olvasmányokat helyettesítő dialógusaival és nem utolsósorban a Lettura 
cím alá rendezett dinamikus szövegeivel - az olasz beszédmód és szokások rendkívül 
gazdag tárháza. A Linea diretta 2 is változatlan mennyiségben ontja a mindennapi 
nyelvhasználatban jól alkalmazható formulákat és a szerepjátszásra, gyakorlásra alkal
mas, valóban életszerű szituációkat. Nem mellékes tény, hogy a nyelvkönyv egymás
hoz közelítő arányban tartalmaz pozitív és negatív témájú, illetve hangvételű szituáció
kat: a mindennapi bókok és kedveskedések mellett tehát a kényelmetlen, illetve konf
liktusos helyzetek (nyelvi) kezelésére is kitér (pl. könyv kölcsönkérése, panaszkodás 
a hangos gyerekek miatt stb.). Miután a Linea diretta 1-2 nemzetektől független, egye
temes olasz nyelvkönyvnek íródott, természetes, hogy a szerzők nagyon odafigyeltek
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a „politically correct” elvre, és az arányokra: egyaránt találhatunk a fiataloknak, illet
ve az idős(ebb)eknek, a férfiaknak, illetve a nőknek érdekes témákat. A Linea diretta 
1-2-bcn a nyelvhasználati repertoár megismerésének lehetősége tehát kétségtelenül 
adott, a gyakorlatban csak a tanáron (és természetesen a tanulón) múlik, hogy az in
formációhalmazból mennyi válik valódi ismeretté és aktív tudássá.

A Linea diretta mindkét kötetére jellemző, hogy az írott dialógusok rövidek, alig 
6-8 sorosak, ám mindig nagyon hasznosak. Ezzel szemben, a könyvhöz tartozó kazet
tákon lényegesen hosszabb párbeszédek, improvizált beszélgetések vannak. Az Arri
vederci - részben szintén párbeszédes - olvasmányai mennyiségileg ugyan hosszab
bak, de kevesebb, a hétköznapi társalgásban is felhasználható elemet tartalmaznak, és 
a mindennapi (különösen az iskolán kívüli) élethelyzetekkel alig foglalkoznak. Az 
Arrivederci szerzői szerint: „az eredeti szemelvények [...] tükrözik leghívebben a nyelvi 
és civilizációs valóságot” (Móritz-Szabó, II: 3), ezért a szokásostól eltérően lényege
sen nagyobb teret szenteltek az olasz kultúrának. Pedagógiai szempontból természete
sen nagyon fontos az irodalmi, művészeti stb. szemelvények olvasása és megértése 
által erősödő tanulási motiváció, de meg kell jegyezni, hogy ezek a kulturális témák 
korántsem számíthatnak olyan általános érdeklődésre, mint a Linea diretta hétköznapi 
helyzetei. Ugyanakkor a Linea direttá-ban megtalálható kommunikációs funkciók je
lentős részét végső soron az Arrivederci is bemutatja, de sokkal kisebb terjedelemben 
és főleg sokkal érdektelenebb szövegkörnyezetben.

A hagyományos értelemben vett kulturális információk tekintetében viszont min
denképpen az Arrivederci a „győztes”: az olasz irodalmi szemelvények bősége a nyelv
tanuló kulturális (és következésképpen szociális) kompetenciáját erősíti, de a tananyag 
gördülékeny feldolgozása a megelőző 30 olvasmányban bemutatottnál nagyobb nyelv
ismeretet igényel, s korántsem biztos, hogy a gyakorlati nyelvhasználat szempontjá
ból az itt szereplő nyelvi kifejezésmódok és humán ismeretek a legfontosabbak. A mai 
nyelvet és szokásokat középpontba helyező Linea diretta 1-2 viszont éppen ezt a ha
gyományos itáliai kultúrát: az ókori, középkori, reneszánsz vagy későbbi irodalmat, 
színházat, zenét és képzőművészet(ek)et mellőzi. Bőségesen tálalja ugyanakkor a kor
társ irodalmat, s a bemutatott részleteket olyan apróságok is emlékezetessé teszik, mint 
pl. a szerzők rövid életrajza és fotója, vagy a megjelent kötetről készült fényképek.

A modern angolszász nyelvkönyvekhez szokott tanulók (az olasz köztudomásúlag 
többnyire „harmadik” nyelv) bizonyára természetesnek tekintik a Linea diretta 1-2 
színes, hangulatos rajzait, a mindennapi pillanatfelvételeket és a műemlékekről készült 
fényképeket. Grafikai tervezés, képanyag és külcsín tekintetében (pl. papírminőség, 
nyomdai kivitelezés stb.) az Iprimi due passi és az Arrivederci kétségtelenül szerényeb
bek. Ide kapcsolódó apróság, mégis fontos - az eltérő szemléletmódot is híven tükrö
ző - különbség, hogy a Linea diretta 1 belső borítóján rögtön szembetűnik az olasz 
„csizma”, az. Iprimi due passi-ban viszont csak a 15. olvasmány illusztrációjaként sze
repel, igaz, rögtön kétféle változatban, mert egyúttal domborzati és közigazgatási tér
képet is nézegethet a nyelvtanuló.

Végül dióhéjban a nyelvtanról: magyarázatok és gyakorlatok mennyisége szempont
jából az Iprimi due passi és az Arrivederci vitathatatlanul sokkal többet kínál, mint a 
Linea diretta 1-2. A konzervatív nyelvkönyveken szocializálódott tanulók ezért jogo
san bírál(hat)ják a leíró nyelvtani részeket és a sematikus grammatikai gyakorlatokat 
nagyvonalúan mellőző Linea diretta-t. A hosszú nyelvtani magyarázatok és (bejgya
korló feladatok hiánya ugyanakkor (mások számára) éppen a könyv választása mellet-
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ti motivációt erődítheti, azt a jogos (és igaz) érzetet keltve, hogy nyelvet tanulni más
képpen is lehet, nemcsak órákig biflázva.

Ma már közhely, hogy a modern, valós kommunikációra felkészítő nyelvkönyvnek 
olyan, nem szigorúan nyelv(tan)i, ám a nyelvhasználattól mégis elválaszthatatlan társa
dalmi, kulturális, régebbi szóhasználattal civilizációs információkat is tartalmaznia kell, 
mint pl. a megszólítások vagy az udvariassági formák, amelyekből a Linea diretta 7-2- 
ben rendkívül sokat láttunk. Egy adott nyelvkönyv szakmai modernsége és a gyakorlati 
kedveltsége azonban két különböző dolog, a konzervatív nyelvtan-centrikus tanköny
vekhez szokott tanulóknak talán hirtelen túl nagy ugrást, bevehetetlen akadályt jelent ez 
a látszólag könnyed (valójában mégis igen nehéz) „nyelvfürdő” jellegű tankönyv.

A választott két nyelvkönyvcsalád alapköteteinek összehasonlítása után immár pél
dákkal is igazoltan mondhatjuk, hogy megfelelő tanári vezetéssel és kiegészítésekkel 
mind az olasz, mind a magyar kiadású nyelvkönyv alkalmas a mindennapi kommuniká
cióban szükséges alapismeretek közvetítésére. Tanár (vagy tanulótársi) segédlet nélkül 
azonban bármely könyvcsaládot használva nehéz dolga lenne a diáknak, hiszen vagy a 
nyelvtan (tehát a hogyan mondjam?), vagy a civilizációs ismeretek (mit is válaszoljak?) 
feldolgozása okozna nehézséget. Ha azonban jól belegondolunk, valójában értelmetlen 
dolog partner (legyen az tanár vagy bárki más) nélkül nyelvet tanulni, hiszen a folyamat 
során a legnagyobb motiváló erő végső soron önmagunk kifejezése, illetve a másik 
megértése. A választásra visszatérve, ha célunk valóban az olasz nyelv megtanulása, il
letve megtanítása, nem pedig egy adott vizsga abszolvál(tat)ása, akkor borsos(abb) ára 
és merész módszertana ellenére is a változatosabb tevékenységformákat kínáló és ko
operatív tanulásra ösztönző, ugyanakkor feltétlen tanári közreműködést is igénylő Linea 
diretta 1-2 alkalmasabbnak látszik. Nem szabad azonban annyira beleszeretnünk, hogy 
elfeledjük: napjainkban már nem igazán lehet év(tized)ekig ugyanabból a nyelvkönyv
ből tanítani. Egyrészt mert a fogyasztói társadalom (korántsem feltétlenül szimpatikus) 
törvényei alól a közösségben dolgozó nyelvtanár sem vonhatja ki magát: ha tanulói a 
piacon kapható legmodernebb nyelvkönyvből akarnak tanulni, akkor nem ragaszkod
hat csökönyösen a jól bevált régebbihez. Másrészről pedig tény, hogy a XXI. századi 
„tudományos ipar” (esetünkben: a nyelvkönyvpiac) számos termékéhez hasonlóan a - 
mégoly gondos munkával megszerkesztett - nyelvkönyvek is viszonylag hamar elavul
nak, cserére szorulnak. Ez bizonyos szempontból azonban pozitívumnak is tekinthető, 
hiszen az újabb és újabb nyelvkönyvek használatára „kényszerülő” tanár így nem tanít
hat csupán „rutinból”, kénytelen naprakésznek lenni és szakmailag tájékozott maradni.
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Linea diretta 1 / primi due passi

Olvasmány címe, 
témája

Kommunikációs 
szándékok, nyelvi 
eszközök:

Kulturális, társadalmi 
ismeretek, reáliák, 
egyebek

Olvasmány címe, 
témája

Kommunikációs 
szándékok, nyelvi 
eszközök:

Kulturális, társadalmi 
ismeretek, reáliák, 
egyebek

Bevezetés Mondathangsúly, 
hanglejtés, betűzés

Focicsapatok, olasz 
művészek és műveik 
felsorolása

Lezione 1
Ciao, come stai?

Üdvözlés, bemutatás, 
bemutatkozás, 
információk önma
gunkról, érdeklődés a 
partnerről, probléma
felvetés, javaslat 
együttműködésre, 
kínálás

Jellegzetes öltözetek, 
mozdulatok rajzokon, 
Olaszország tartomá
nyai és azok székhe
lye, olasz italok, 
levélforma

Prima lezione
Arriva la famiglia Bíró

Üdvözlés, bemutatko
zás, dicséret kifejezése

Megjegyzések a kö
szönések használatáról

Lezione 2
Che cosa prendi?

Javaslat felvetése, 
elfogadása, figyelem 
felkeltése, érdeklődés, 
mesélni, ajánlani, 
rendelni, illetve 
megköszönni valamit

A bár jellemzői és 
kínálata, fényképek a 
bárról, jellegzetes 
szendvicsek, fénykép a 
sienai palioról, a líra 
címletei

Seconda lezione
La famiglia Ferrari

Csodálkozás, dicséret 
kifejezése, (udvarias) 
megszólítás,

Családnév, utónév 
sorrendje, asszonynév, 
Topolino címlap

Lezione 3 
Ho una camera 
prenotata, Una 
prenotazione

Bemutatkozás, 
megerősítés kérése, 
megnyugtatás, 
információkérés és 
adás, foglalás vissza
igazolása

Szállodai hirdetések, 
írásos szobafoglalás, 
spelling

Terza lezione
Il pranzo

Dicséret, bók, megszó
lítás

Közmondások, TV újság 
egy oldala, reklám

Lezione 4 
Senta, scusi! Un 
messaggio

Közlekedési informá
ció-kérés és adás, 
sajnálat kifejezése, 
megköszönni vm-t, 
válaszolni a köszönet
re, valakit egy másik 
személyhez irányítani

Fotók Rómáról, 
térképrészlet, 
nyitvatartási idők 
jellemző kiírása és 
szöveges ismertetése

Quarta lezione 
Arrivo in albergo

Köszönetnyilvánítás, 
„Voi" névmás sajátos 
használata, udvarias 
társalgási kifejezések

Fekete-fehér fényképek 
olasz gépkocsikról
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Linea diretta 1 / primi due passi
Olvasmány címe, 
témája

Kommunikációs 
szándékok, nyelvi 
eszközök:

Kulturális, társadalmi 
ismeretek, reáliák, 
egyebek

Olvasmány címe, 
témája

Kommunikációs 
szándékok, nyelvi 
eszközök:

Kulturális, társadalmi 
ismeretek, reáliák, 
egyebek

Lezione 5
Il colore non mi piace

Informálni, kérés, 
kétség kifejezése, 
igazat adni, megnyug
tatni, engedélyt kérni 
és adni, meglepetés 
kifejezése, meggyőzés

Fotó és rajz a piacról, 
kirakatokról, hirdeté
sek, áruházi szolgálta
tások ismertetője

Quinta lezione 
Comincia la visita di 
Roma

Érdeklődés, visszakér
dezés, információké
rés és adás

Dal, közmondás, 
fénykép római műemlé
kekről

Lezione 6
La Sicilia ti é piaciuta?

Mesélni, informálódni, 
csodálkozást kifejezni, 
meghívni, sajnálkozni, 
csalódottság kifejezé
se, meggyőzés, 
meghívást elfogadni, 
javasolni, megegyezni

Szicíliai fényképek és 
térkép, levélforma, 
kulturális programok 
szórólapjai

Sesta lezione 
Squilla il telefono

Köszönetnyilvánítás, 
telefonálás, meghívás 
és elfogadása

Közmondás, városnevek 
postai rövidítései, római 
látnivalók nevei, 
fénykép római műem
lékről

Lezione 7
In treno o in aereo?
Alla stazione di 
Firenze

Információkérés és 
adás, tanácsolás, 
magasztalás, dicséret, 
meggyőzés

Vasúti szolgáltatás 
ismertetője, pályaud
vari fényképek, 
autópálya-bérlet 
bemutatása

Settima lezione 
Una cena storica

Udvarias társalgási 
kifejezések, kínálás, 
szabadkozás, megszó
lítás, beszámoló

Fénykép római műemlé
kekről

Lezione 8
Ti fermi a pranzo?

Javaslat, öröm, 
meghívás, sajnálkozás 
kifejezése, mesélés, 
hírt adni valamiről, 
jókívánságok

Városképek, születés
napi és egyéb 
jókívánságok képes
lapjai, nyaralási 
reklám

Ottava lezione 
L'album di fotografie

Engedélykérés, 
figyelmeztetés, 
felszólítás

Közmondások, TV újság 
címlap

Lezione 9
Che cosa ci consiglia?

Magyarázat kérés és 
adás, tanácsot adni és 
kérni, csodálkozni, 
együttérzést kifejezni

Étlap - olasz speciali
tások, tésztafajták, 
halak, peperonata 
receptje, PR cikk egy 
fogadóról

Nona lezione 
Facciamo la spesa 
insieme

Figyelemfelhívás, 
szabadkozás, felajánl
kozás

Ásványvízmárka és olasz 
ételek alapanyagainak 
említése

tn
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Linea diretta 1 / primi due passi

Olvasmány címe, 
témája

Kommunikációs 
szándékok, nyelvi 
eszközök:

Kulturális, társadalmi 
ismeretek, reáliák, 
egyebek

Olvasmány címe, 
témája

Kommunikációs 
szándékok, nyelvi 
eszközök:

Kulturális, társadalmi 
ismeretek, reáliák, 
egyebek

Lezione 10
Hai portato tutto?

Információ- és 
segítség- kérés és 
adás, segítség 
felajánlása, sajnálko
zás, meggyőzés, 
magasztalás

Társasjátékok, 
szilveszteri, újévi 
szokások

Decima lezione 
Domani e dopo
domani, All'Ente 
Turismo, Ripetizione 
"A"

Szomorúság, öröm 
kifejezése, információ
kérés és adás, tanácso
lás

Róma-térkép, városké
pek

Lezione 11 
Che studi ha fatto?

Engedély valamint 
információ-kérés és 
adás, hivatkozás vm- 
re, véleményt kérni, 
illetve mondani, 
összehasonlítás, 
bizonytalanság 
kifejezése

Vázlat az olasz 
iskolarendszerről, 
önéletrajz, kísérőlevél, 
kortárs olasz híressé
gek, válasz olvasói 
levélre

Undicesima lezione 
La lettera , Autostop

Levélforma, általános 
társalgás

Vers Mario Novarótól, 
rövid írás Mario 
Soldatitól

Lezione 12
Hai visto che casa?

Panaszkodni, irigyelni 
valakit, megállapítani 
vm-t, óhaj kifejezése, 
ellentmondás és 
összehasonlítás, 
tanácsot kérni és adni

Fénykép a lakóházról, 
ill. lakásbelsőről, 
ingatlan eladási 
hirdetése, lakásalap
rajz, baráti levél és 
válaszlevél

Dodicesima lezione 
Vacanze a Rimini

Történet elmesélése, 
leírása, dal a magány
ról, tipikus társalgás a 
bárban

Rimini látnivalók 
szóban és fényképen, 
olasz újságok nevei, 
Dante-idézet

Lezione 13 
Sentiti a casa tua!

Bocsánatkérés, 
meglepetés kifejezése, 
sajnálkozás, felhatal
mazás, óvni valakit 
vmitől, megnyugtatás, 
eligazítás, megköszön
ni vmit és válaszolni a 
köszönetre

Olasz tejtermékek 
képi bemutatása, 
városkép, írott baráti 
üzenet, figyelmeztető 
szórólap a vakokért

Tredicesima lezione
All'arena di Verona

Bókolás és válaszolás a 
bókra, adott mondat
rész hangsúlyozása

Verona látnivalói 
szóban, rajzokon és 
fényképen
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Linea diretta 1 / primi due passi

Olvasmány 
címe, 
témája

Kommunikációs szándékok, 
nyelvi eszközök:

Kulturális, társadalmi 
ismeretek, reáliák, 
egyebek

Olvasmány címe, 
témája

Kommunikációs 
szándékok, nyelvi 
eszközök:

Kulturális, társadalmi 
ismeretek, reáliák, 
egyebek

Lezione 14 
Ci pensi Lei!

Utasítás, illetve kérés, hogy 
vmi a megadott rendelkezések 
szerint készüljön el, megnyug
tatni, mérlegelni, hogy egy 
lehetséges jövőbeli cselek
mény hasznos-e agy sem, 
észrevetetni vmit, meghatal
mazni, lemondani ill. 
megerősíteni vmit

Nyomtató-reklám, 
üzleti levelek

Qua tto rdi cesi ma 
lezione
Davanti a San Zeno

Ízelítő a kamaszok 
beszédmodorából és 
jellemző témáiból

Velence fényképeken

Lezione 15 
Non lo 
sapevo!

Informálódás, mesélés, 
következtetés levonása, 
meglepetés kifejezése

Részlet Susanna 
Agnelli önéletrajzából 
és egy fiatal író (Lara 
Cardella) díjnyertes 
munkájából, köszönő
levél egy ajándékért

Quindicesima lezione 
L'esame di geografia

Tanár-diák interakció, 
feleltetési szituáció, 
ismerősök párbeszéde 
telefonon

Olaszország földrajzi és 
közigazgatási térképe

Összefoglaló 
nyelvtani 
táblázatok, 
olvasmá
nyonként!, 
illetve ábécé
rend szerint 
szószedet

Sedicesima lezione 
Donatello e il 
mercante

Diciassettesima 
lezione La cartolina, 
Al ristorante

Alkudozás

Éttermi rendelési 
szituáció, lakás 
bemutatása

Enzo Biagi, Dino
Buzzati olvasmányrész
letek, Donatello művek 
és Firenze fényképeken

Fagylaltreklám, 
különböző olasz 
városképek

Diciottesima lezione 
L'Ungheria,

Társalgási kifejezések, 
közhelyek és informá
ciók Magyarországról

Magyarország térképe 
olaszul

Diciannovesima 
lezione
Avventura di viaggio

Elégedetlenség, 
becsmérlés kifejezése

Olasz 
városképek

Ventesima lezione 
Nozze d'oro in casa di 
Andrea Giordana, 
Ripetizione "B"

Interjú: kérdések és 
válaszok

Részlet a Gente egyik 
1992-es cikkéből, a 
padovai Chiesa degli 
Eremitani leírása

N
yelvi udvariasság a napjainkban használatos olasz nyelvkönyvekben
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Olvasmány címe, 
témája

Kommunikációs 
szándékok, nyelvi 
eszközök:

Kulturális, társadalmi 
ismeretek, reáliák, 
egyebek

Olvasmány címe, 
témája

Kommunikációs 
szándékok, nyelvi 
eszközök:

Kulturális, társadalmi 
ismeretek, reáliák, 
egyebek

Ricominciamo 
Intervista ad un 
italiano in Germania

Információk önma
gunkról és másokról, 
saját preferenciáink 
kifejezése, külső 
megjelenés leírása

Kortárs regényrészlet 
Pier Vittorio Ton- 
dellitől, rajzok a külső 
megjelenésről

Bevezetés

Lezione 1
Tutte a te capitano!
Una lettera

Történet elmesélése, 
motiválás, külső 
megjelenés leírása, 
összehasonlítás

Ékszerüzlet fényképe, 
cipőjavító szolgáltatá
sai, baráti levél

Ventunesima lezione
Brif, bruf, braf
Elogio della tolleranza 
Lei crede negli ufo?

Rosszallás, kételkedés, 
véleménykérés 
kifejezése, érvelés

ízelítő Dino Buzzati egyik 
novellájából

Lezione 2 
Volevo chieder 
Le una cortesia

Szívességkérés, 
szándék kifejezése, 
tanácsot kérni és adni, 
feltételhez kötni a 
javasolt megoldást

Újságcikk-részletek és 
térképrészletek (Po 
delta, Garda-tó stb.), 
fotók műemlékekről, 
cikk Abruzzo természeti 
értékeiről, kortárs vers 
Stefano Bennitől stb.

Ventiduesima lezione
Progetti
Il Palio o il calcio?

Információ kérés és 
adás, gratulálás, 
udvariassági mondatok

írás a mediterrán diétáról, 
Vincenzo Cardarelli 
Autunno című verse, 
Fényképek különböző 
olasz városokról

Lezione 3
Vuole lasciare un 
messaggio?
Una telefonata fra 
amici

Ajánlatkérés és 
pontosítás, információt 
kérni és adni, feltétel
hez kötni az ígéretet

Üzleti levél, városké
pek, kortárs regény
részlet Andrea De
Carlotól,

Ventitresima lezione 
Il regista e Margherita

Interjú, érzések és 
belső motivációk 
kifejezése, magázás

Guido Piovene Bologna 
című sorai, Oreste Ferrari 
Donna nel sole című verse, 
Fénykép Sophia Lorenről, 
TV műsorajánló

Lezione 4
Sarà che sono un po' 
pignolo

Zavarba ejtő kérés, 
segítség felkínálása, 
szándék bejelentése, 
saját hiba elismerése, 
könyörögni, ígérni, 
megnyugtatni, 
viselkedésmódot 
javasolni, megengedni

Könyvek, CD-k fotói, 
kortárs „egyperces" 
Gabriele Romagnolitól, 
cikk az olvasásról

Ventiqua ttresima 
lezione
Ritorno a Via Pál

Tegezés, érvelés a 
családban

Achille Campanile Da uno 
psichiatra című írása, két 
újságcikk Mario Tobino 
Pirandello díjas íróról

W
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az ellenfél viselkedésé
ből fakadó hibák 
bemutatása

Linea diretta 2 Arrivederci

Olvasmány címe, 
témája

Kommunikációs 
szándékok, nyelvi 
eszközök:

Kulturális, társadalmi 
ismeretek, reáliák, 
egyebek

Olvasmány címe, 
témája

Kommunikációs 
szándékok, nyelvi 
eszközök:

Kulturális, társadalmi 
ismeretek, reáliák, 
egyebek

Lezione 5 
Com'è successo? 
Onda verde

Információkérés, 
ironikus szemrehányás, 
mentegetődzni, 
feltételezni vmit, 
ajánlat, megoldást 
mutatni, javaslatot 
tenni

Újságcikkek a bicikli
zésről, közlekedési 
táblák olasz nevei, rajz 
az emberi test, a bicikli, 
a motor és az autó 
részeiről,

Venticinquesima 
lezione
Il Giro di Budapest in 
pullman

Aggódás, megnyugta
tás, műemlékek 
bemutatása, külön 
társalgási kifejezések, 
olasz tudás dicsérete

Részlet Gian Gaspare 
„Napolitano La bambina" 
című írásából, Umberto 
„Saba Favoletta" című 
verse

Lezione 6 
Non so che dirle!

Kérés, panaszkodás, 
megértést kérni, 
bocsánatkérés, ígéretet 
tenni

Olvasói levél a felnőt
tek és gyerekek 
konfliktusáról, 
életképszerű fényké
pek gyerekekről, 
kortárs könyvrészlet 
Luciano De 
Crescenzotól

Ventisesima lezione
Il sogno

Telefonbeszélgetés, 
találkozó megbeszélés, 
éttermi dialógus a 
pincérrel

Alberto Moravia részletek, 
Fényképek a La ciociara 
című filmből

Lezione 7
Mio figlio come al 
solito

Panaszkodás, szidás, 
saját vélemény 
kifejezése, megegyezés

Újságcikk gimnazisták 
iskolai konfliktusáról és 
az azt kísérő vélemé
nyekről, fiatalokat 
ábrázoló fényképek, 
cikk a nyaralásról

Ventisettesima lezione 
Lorenzo diventa 
"professore"

Diák-diák párbeszéd, 
megszólítások, 
szívesség kérése, 
hezitálás, a felkérés 
örömteli elfogadása, 
társalgási kifejezések

Részlet Carlo Manzoni „50 
vita Veneranda úrral" 
című művéből, térképrész
letek

Lezione 8
Ma perché non prendi 
l'autobus?

A saját és a másik fél 
helyzetének vitázó 
szembeállítása, az 
ellenfél érveinek 
megismerése, tanácsol
ni, a másik javaslatai
nak finom elhárítása,

Újságcikk a lottózókról, 
és a firenzei szmog
riadóról, fénykép 
zsúfolt buszmegállóról 
és a városi forgalomról

Ventottesima lezione 
Precisazione 
Luciano Pavarotti

Monológ Újságcikk Luciano
Pavarottiról, Aldo 
Palazzeschi „Gedeone e la 
sua stella" című írása, 
Lorenzo Stecchetti: 
„Nell'aria della sera" című 
verse

N
yelvi udvariasság a napjainkban használatos olasz nyelvkönyvekben
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és elfogadása

Linea diretta 2 Arrivederci

Olvasmány címe, 
témája

Kommunikációs 
szándékok, nyelvi 
eszközök:

Kulturális, társadalmi 
ismeretek, reáliák, 
egyebek

Olvasmány címe, 
témája

Kommunikációs 
szándékok, nyelvi 
eszközök:

Kulturális, társadalmi 
ismeretek, reáliák, 
egyebek

Lezione 9 Saját döntésünk
Ancora segui le diete? eltúlzásával történő 

motiválás, ígéretet 
tenni, saját döntésünk 
bejelentése, kigúnyolni 
a másik fél viselkedé
sét, szidni, fenyegetni

Csillagjegyek és a 
konyha, egészséges 
táplálkozás szabályai, 
cikk a menedzserek 
reggelijéről és rajz a 
fogyasztószerekről

Ventinovesima lezione 
Si avvicinano gli esami 
orali
Esami di maturità

Javaslattevés, vizsgaszi
tuáció eljátszása, 
egyéni vélemény 
kifejtése

Újságcikk egy oktatási 
konferenciáról, műkincsek 
képei az Uffiziből, 
fényképek olasz írókról és 
műveikről

Lezione 10
L'importante é che si 
sposi!

Mindkét beszélő 
számára ismert téma 
felvetése, kellemetlen 
téma finom elhárítása, 
információt kérni és 
adni

Cikk: Mennyibe kerül 
az esküvő, esküvői 
fényképek és meghívó, 
kortárs regényrészlet 
Susanna Tamarótól

Trentesima lezione 
Cinquecento lire 
Ferravilla e la bella 
signorina

Mentegetődzés, 
megnyugtatás, 
figyelmeztetés

Giovanni Guareschi 
novellarészlete, újságcikk 
a mai fiatalokról, 
Giuseppe Villaroel „Dió" 
című verse

Lezione 11
C'é stato un furto 
La Ballata del Cerutti

Hivatkozni, megerősí
teni, aggodalmat 
kifejezni

Újságcikkek a lopások
ról, állatfotók és rajzok

Ripetizione
Test

Lezione 12 
Ma sei sempre 
raffreddata?

Beszámolni valamiről, 
félelemnek és elége
detlenségnek hangot 
adni, megpróbálni 
valakit vmiről meg
győzni

Dino Buzzatti egyper
ces, cikk az alternatív 
medicináról és a 
stresszről, szakorvosok 
hirdetőtáblái, a láb 
reflexpontjai

Compendio di civiltà 
italiana
Közel 80 oldalon át év
századonkénti tagolás
ban irodalmi szemelvé
nyek és információk a 
szerzőkről

II Trecento: Dante 
Alighieri, Francesco 
Petrarca, Giovanni 
Boccaccio
Il Quattrocento: Leonardo 
Da Vinci
Il Cinquecento: Ludovico

Lezione 13
Se me l'avessi detto 
prima...
Pareri sulla TV

Szomorkodni, szidal
mazni, szidást vissza
utasítani, észrevételez
ni a másik makacs 
ragaszkodását, 
mentegetődzni, 
megoldás felvázolása

Gabriele Romagnoli 
novella, perugiai, ill. 
sienai nyelvészeti 
kiadványok fotói, 
részlet Goldoni Locan- 
diera komédiájából

Ariosto, Niccolò Machia
velli, Michelangelo 
Buonarotti, Torquato 
Tasso
Il Seicento: Galileo Galilei 
// Settecento: Carlo 
Goldoni, Giuseppe Parini, 
Vittorio Alfieri
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Linea diretta 2 Arrivederci

Olvasmány címe, 
témája

Kommunikációs 
szándékok, nyelvi 
eszközök:

Kulturális, társadalmi 
ismeretek, reáliák, 
egyebek

Olvasmány címe, 
témája

Kommunikációs 
szándékok, nyelvi 
eszközök:

Kulturális, társadalmi 
ismeretek, reáliák, 
egyebek

Lezione 14
Ma é roba da matti!

Egy helyzet elkerül
hetetlenségének hang
súlyozása, utalás a 
lehetséges következ
ményekre, csodálkozás 
kifejezése az esemény 
súlyossága és a 
botrányos viselkedés 
miatt

Cikk a tilosban 
dohányzókról, fotó a 
tilosban parkolásról, 
olvasói levél a járdák 
bepiszkolóiról, részlet 
Lampedusa Párduc 
című regényéből

L'Ottocento: Ugo Foscolo, 
Alessandro Manzoni, 
Giacomo Leopardi, Giosuè 
Carducci, Giovanni Verga 
Il Novecento: Giovanni 
Pascoli, Luigi Pirandello, 
Giuseppe Ungaretti, 
Eugenio Montale, 
Salvatore Quasimodo, 
Giuseppe Tornasi di 
Lampedusa, Dino Buzzati, 
Alberto Moravia, Cesare 
Pavese, Pier Paolo 
Pasolini, Italo Calvino, 
Umberto Eco, Ferdinando 
Camon

Lezione 15
Come si dice computer 
in italiano?

Tényként elkönyvelni 
valamit, csalódottsá
gunk, ill. saját vélemé
nyünk kifejezése, az 
ellenfél érveinek 
kifogásolása

Cikk az idegen szavak 
elterjedéséről, Luiciano 
De Crescenzo írása, 
utcai tiltó táblák 
feliratai

Összefoglaló nyelvtani 
táblázatok, olvasmá
nyonként!, illetve 
ábécé rend szerint 
szószedetek

Összefoglaló nyelvtani 
táblázatok, fordítási 
feladatok és az összefog
laló teszt megoldásai, 
nyelvtani tárgymutató, 
olasz-magyar szójegyzék, 
amely mindkét kötet 
szavait tartalmazza

Il cinema

Cronologia

N
yelvi udvariasság a napjainkban használatos olasz nyelvkönyvekben
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