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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,
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a bölcsészkarokon a záróvizsgán és egyálta
lán szinte mindenhol eltörölték a fordítást 
mint követelményt. Jó harmincéves nyelvta
nári gyakorlattal képtelen vagyok elfogadni, 
hogy nincs szükség mind az anyanyelv, mind 
a tanult nyelv magas fokú ismeretét elősegítő 
és arról tanúságot tevő fordításra, a kont- 
rasztívitásra építő nyelvoktatásnak erre az 
annyira fontos területére, az országok, kul
túrák közötti írásbeli kommunikáció művel
tebb formájának megtanítására, gyakorolta
tására és fejlesztésére.

Ezeket a célokat szolgálja Horváth Éva 
könyve, a Nemzeti Tankönyvkiadó „Wie 
geht das?” készségfejlesztő sorozatának leg
újabb darabja, amelyet egyébként már kéz
be venni is jó. Kellemes tipográfia, olvasható 
betűkkel, szellős oldalakkal és jópofa rajzok
kal. A tartalom aztán meg pláne megragad.

Az első, rövidebb rész három fejezete for
dítástechnikai alapismereteket közöl, takti
kai tanácsokat ad, és tipikus hibákat tárgyal. 
Nem stilisztika, amit nyújt, és nem nyelvtan, 
hanem valóban fordítástechnika. Szellemes 
és jól illusztráló példákon mutatja be a leg
fontosabb átváltási műveleteket (konkreti
zálás, összevonás, szófajváltás, kihagyás, 
betoldás, mondatszintre emelés, jelentések 
felbontása és szórendi változtatások). A pon
tosan meghatározott célcsoport (300 óra 
nyelvtanuláson átesett tanulók) tudásszintje 
az írásbeliség terén valószínűleg épp ezek
kel az ismeretekkel emelhető tovább. Na
gyon jók a taktikai tanácsok is, amelyek a 
cím fordítására, a szótárhasználatra, a szö
vegkezelésre, a háttér-információkra stb. vo
natkoznak. Kifejezetten tetszett az allein, 
immer módosítószók, illetve a dabei kötőszó 
fordítási lehetőségeinek bemutatása. A „Ti
pikus hibák” című fejezetben van némi nyelv
tan (a bevezetetlen feltételes mellékmondat, 
a konjunktívusz és a módbeli segédigék 
szubjektív jelentésének visszaadása kap
csán), mivel azonban ezek valóban tipikus 
hibaforrások, jogos és tanulságos ezeknek a 
kérdéseknek az itteni tárgyalása.

A könyv második, nagyobbik része érde
kes és aktuális témákkal foglalkozó újság

cikkek gyűjteménye, amelyek jól tükrözik és 
ügyesen gyakoroltatják a sajtónyelv szókin
csét, mondatépítését, stílusát. A cikkek há
rom tudásszintnek megfelelő csoportba van
nak osztva. Az első fokozat összesen 31 in
kább rövidke szöveget közöl azok számára, 
akik (nem a német nyelv tanulásában, ha
nem) a fordításban még kezdők. Az első há
rom szöveghez nagyon jó fordítástechnikai 
elemzést és megoldási javaslatokat is ad a 
szerző. A második fokozat összesen 31 már 
valamivel hosszabb szöveget és 2 részletes 
elemzést nyújt, a harmadik fokozat pedig 12 
viszonylag hosszú szöveget és 1 elemzést. 
Az elemzések szinte lépésről lépésre veze
tik a tanulót, hogyan is kell nekifogni a szö
vegnek, milyen nehézségekkel találkozik a 
szókincs terén, milyen nyelvtani buktatókra 
vigyázzon. Megtanít a kézikönyvek ügyes 
forgatására, amennyiben praktikus tanácso
kat ad, mit hol, melyik szótárban, milyen 
formában talál meg a tanuló, és hogy hogyan 
döntsön több megoldás közül a lehető leg
jobb mellett. De hasonlóképpen ügyesen ve
zet a mondatszerkesztés rejtelmeinek elsa
játításában, és megmutatja azt is, mitől lesz 
„magyaros” a fordított szöveg.

Az igényes nyelvtudás megteremtésének 
és az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésének 
kiváló eszköze lehet ez a könyv mindazok 
kezében, akik még hisznek abban, hogy^ a 
fordítás tanítására igenis szükség van. Én 
nagyon szívesen tanítanék Horváth Éva 
könyvéből, és fogok is.
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