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tankönyvvel. És ami ennél sokkal fontosabb: 
a könyv segítségével magas szintű nyelvtu
dás birtokában hagyják majd el az iskolát.
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Középiskolások, diákok, tanárok, szülők kö
rében sok szó esik az új, kétszintű érettségi
ről; számos értekezlet, felkészítő fórum fog
lalkozott már az általános elvekkel, a köve
telményekkel - elméletben. A gyakorlatban 
azonban minden nyelvtanár és nyelvtanuló 
magára marad, s bár legjobb tudása szerint 
próbál a vizsgára felkészülni, nem lehet biz
tos abban, hogy helyes irányba halad-e. S bár 
tudjuk: a cél nem a nyelvvizsga/érettségi 
vizsga követelményeinek teljesítése, hanem 
az árnyalt, sokoldalú nyelvtudás megszerzé
se, mégis a nyelvtudás mérésére még hosszú 
ideig szükség lesz.

Olasz nyelvből viszonylag kevés modern 
tankönyv és oktatási segédanyag áll a nyelv
tanuló rendelkezésére, a magyar kiadásúakat 
tekintve pedig még szűkösebb a választék. 
Ezért is jelentős egy olyan készségfejlesztő 
gyakorlókönyv megjelenése, amely mind az 
új, kétszintű érettségire, mind pedig a külön
böző típusú és szintű nyelvvizsgákra segíti 
a felkészülést. A szerzők a gyakorlókönyv 
világos tagolásával, jól elkülönített, ugyan
akkor egymást kiegészítő fejezetekkel, egyre 
igényesebb és összetettebb feladatokkal nem
csak orientálják a nyelvtanulót, hanem foko
zatosan terhelve kitartó munkára is késztetik.

Bevezetőként korrekt leírást találunk az 
egyes vizsgatípusokról, a követelményekről, 

az értékelésről. A nyelvtanuló ennek segít
ségével is folyamatosan ellenőrizheti előre
haladását a követelményeknek való megfe
lelés szempontjából is.

Az öt fő fejezetre osztott könyv a négy 
idegen nyelvi alapkészség kialakításához és 
fejlesztéséhez kapcsolódik, kiegészítve a 
Nyelvhelyesség című fejezettel, amely a 
kommunikatív szempontú nyelvtanulás so
rán is alapvető fontosságú. A feladatok el
végzésére szóló utasítások olasz nyelvűek 
már a középszintű érettségi vizsgához ren
delt feladatoknál is. Ez egyrészt jó, mert ele
ve olasz nyelvű gondolkozásra késztet, más
részt viszont problémát is jelent azoknak az 
érettségizőknek, akik magyar kiadású (a 
nyelvtant magyar nyelvű magyarázatokkal 
segítő és gyakoroltató) tankönyvekből tanul
tak. Számukra az átállást is segíti ez a gya
korlókönyv (a középszintű érettségi felada
tainál azonban néhány bevezető példa na
gyobb segítséget jelenthetett volna). Minden 
fejezethez, szintenként elkülönítve, megol
dási kulcsok is tartoznak, így mód nyílik a 
közvetlen ellenőrzésre is.

Olvasott szöveg értése: a különböző szin
tekhez rendelt autentikus szövegek terjedel
me, tartalmi elemei, szókincse helyesen ori
entálja a nyelvtanulót. A szerzők bizonyára 
évek óta gyűjtötték és rendszerezték a cél
nak megfelelő szövegeket, s így sikerült sok
féle, érdekes, irodalmi szempontból is szín
vonalas, igényes olvasnivalót összeállítani. 
Az olvasott szöveg értésére adható feladatok 
típusa viszonylag szűk (igaz-hamis állítások, 
kérdések, a szöveg széttördelt szakaszainak 
logikus újrarendezése stb.), ezek gyakorlá
sával viszont kialakítható és fejleszthető a 
globális értés, a szintetizáló szövegértés és 
feldolgozás készsége.

Nyelvhelyesség: változatos, egyre igénye
sebb, fokozatosan nagyobb koncentrációt, 
valamint árnyalt lexikai és nyelvtani tudást 
igénylő feladatok követik egymást. Nagyon 
jó érzékkel választotta ki a szövegeket Hor
váth T. Krisztina: érdekesek, olvasmányo
sak, ugyanakkor nem kínálják automatiku
san a megoldást, a nyelvtanuló figyelme nem
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„lustul el”, újra és újra mozgósítania kell 
minden tudását a feladat helyes megoldásá
hoz. A nyelvtani feladatok jól követik a szö
vegek fontos tartalmi és nyelvi elemeit, ter
mészetes módon igénylik a kiegészítést.

íráskészség: kiemelt figyelmet érdemlő 
feladattípus, mert nemcsak a gondolatok ide
gen nyelvű kifejezését kell a vizsgázónak 
bizonyítania, hanem a levélírást, mint formát 
is gyakorolnia kell, hiszen a legtöbb fiatal 
anyanyelvén sem ír soha levelet. A különbö
ző vizsgatípusoknak megfelelő szövegmin
ták, a magán és hivatalos levéltípusok, az 
önálló vélemény kifejtését bemutató témák 
kellőképpen orientálják a vizsgára készülőt 
mind a tartalmi, nyelvi megfelelés, mind pe
dig a szerkesztés kritériumait illetően.

Hallás utáni szövegértés: a vizsgaleírás 
szerint a meghallgatandó szövegnek hétköz
napi nyelven kell elhangoznia és gyakran 
használt nyelvtani, lexikai elemekből kell 
állnia. A közép- és emelt szint közötti kü
lönbséget csak a hallott szöveg időtartama 
jelenti. A vizsgára készülésnek/felkészítés- 
nek a hallás utáni értés gyakorlása igen ér
zékeny pontja. Jól kell megválasztani a szö
vegeket, amelyek lehetőleg könnyen követ
hető, logikusan tagolt mondatokból álljanak 
és - különösen a középszintű érettségi vizs
gán - ne tartalmazzanak nagy arányban szá
mokat, adatokat, tulajdonneveket. A gyakor
lókönyv újdonsága a CD melléklet, amely jó 
minőségű felvételekkel biztosítja a folyama
tos készségfejlesztést. A hangzó szöveget 
írott változatban is közli a könyv, így lehe
tőséget ad az árnyalt ellenőrzésre és arra is, 
hogy ne csak egyszerű, globális értéssel, ha
nem sokoldalúan is megismerhesse, értel
mezhesse a tanuló.

A szerzők törekedtek arra, hogy változa
tos ellenőrző feladatokat rendeljenek az egyes 
hangzó szövegekhez: az egyszerű kérdés
feltevéstől (előre megadott válaszlehetősé
gekkel), az igaz-hamis állításokon át a „be
ugrató”, a pontos nyelvtudáson túl abszolút 
figyelem-összpontosítást is igénylő kérdése
kig. Sajnos nem mindenütt sikerült megol
dani a feladatok egyenletességét: a gyakor

ló szövegek közt vannak az adott szint szá
mára túl könnyűek, illetve túl bonyolultak is. 
Ez a jelenség azonban a vizsgákon is gyak
ran előfordul, így azt mondhatjuk, hogy eb
ben a tekintetben is a valóságos helyzetekre 
készít fel a gyakorlókönyv.

Beszédkészség: a kommunikatív nyelvok- 
tatás/nyelvtanulás legérdekesebb és leg
összetettebb része a beszédkészség kialakí
tása és folytonos fejlesztése. A gyakorláshoz 
tematikus sorrendbe gyűjtve olyan kérdésso
rokat ad a könyv, amely lehetőséget ad az 
árnyalt téma- és véleménykifejtésre. A ke
véssé szokványos, részletes kifejtést igény
lő kérdésekhez a legfontosabb kulcsszavakat 
is megadja a szerző. A szituációs párbeszé
dek olyan beszédhelyzeteket illusztrálnak, 
amelyek bármely szinten feldolgozhatok, 
kifejthetők. így a nyelvtanuló, függetlenül 
attól, hogy érettségire vagy nyelvvizsgára 
készül, saját szintjének megfelelően tud gya
korolni. A mellékletben közölt színes kép
anyag is változatos tematikájú, a hozzá ren
delt kérdések célirányosak, igényesek, érde
kesek.

Összegzésképpen elmondható, hogy Bu- 
linszky Marianna és Horváth T. Krisztina 
könyve hiánypótló mű, az olasz nyelvtaná
rok és nyelvtanulók bizonyára örömmel fo
gadják és használhatják gyakorlásra, tudásuk 
szintetizálására, készségeik fejlesztésére és 
az eredményeik mérésére.
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Fájó szívvel tettem le a könyvet, miután vé
gigolvastam. Mert nagyon tetszett, és mert 
nagyon ügyesnek tartom. És mert újra dü- 
höngeni kezdtem azon a bűnön, amelyet a 
magyarországi nyelvoktatás ellen elkövet
tek, amikor a középiskolákban az érettségin,


