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Gyakorló német szakos tanárok tudják, 
hogy az előrehaladás magasabb szinteken 
egyre kevésbé látványos. A L e se la n d 
sch a ft című haladók számára készült tan
könyv -  az első kötet részletes ismerteté
sét lásd a M odern  N ye lvo k ta tá s  1996. 1-2. 
számában -  mégis markánsan érzékelhető 
előrehaladást biztosít mindazok számára, 
akik azt alaposan végigtanulmányozzák. 
A kétkötetes munka harmonizál a hazai 
nyelvvizsgák bizonyos követelményeivel, 
miközben a Goethe Intézetnek a mi kö
zépszintünket meghaladó „Zentrale Mit
telstufe nprüng”-jára készít fel, méghozzá 
egy „bennfenntes” tapasztalatai alapján,
minthogy a szerző a Budapesti Goethe 
Intézet munkatársa. A kötetek alapkon
cepciója és felépítése egységes: egyfajta 
„szövegtípus (T ex tsorte) - antológia”, me
lyen belül a szövegek témája a konkré
tabbaktól az elvontabbak felé, műfaja és 
szókincse pedig fokozatosan az egysze
rűbbtől a bonyolultabb felé halad.

Míg az első kötet témái között olyano
kat találunk, mint utazás, az élet vidéken 
és nagyvárosban, a nők helyzete a társa
dalomban, környezetvédelem stb., addig a 
második kötet témái a következők: Mi a 
boldogság? Tudás és tanulás; Számítógép 
és multi-média; A munka világa; Az örök 
időhiány rohanó korunkban; Közéleti cse
lekvés, politika és állam, bürokrácia; 
Egészségünk, táplálkozási szokásaink, 
sport; Konfliktusok és probléma-megol
dási stratégiák; A médiák világa; Közle

kedés és annak válsága korunkban; Piac, 
gazdaság, pénz; Eszmék és művészetek.

A kötetben előforduló szövegtípusok 
sokrétűek, változatosak: van köztük ri
port, könyvrecenzió, filmkritika, elméleti 
és szakszövegek, versek, utasítások és 
ajánlások, novella, interjú, szatíra és 
esszé.

Az alapkoncepció folytonossága a két 
kötet felépítésében is látható: az egyes fe
jezetek magvát a második kötetben is az 
autentikus szövegek (L ese tex t) alkotják, 
azok egyúttal alapot és alkalmat nyújta
nak -  koncepciózusán felépített feladatok 
formájában -  a szövegtartalmakkal kap
csolatos szóbeli és/vagy írásos állásfogla
lásokhoz, elemzésekhez, vitákhoz, me
lyek mind az egyéb nyelvi készségek (be
széd, írás, szókincs) fejlesztését szolgál
ják. Ezek alkotják az egyes fejezetek 
blokkjait, világos, áttekinthető tagolás
ban. Különleges élményt nyújt a kötetek 
képanyaga, nemcsak esztétikai értelem
ben, hanem „nyitottsága” miatt is, kiváló 
alkalmat adva egy-egy téma összes as
pektusának körüljárására.

A második kötet fő erényei hasonlóak 
az elsőéhez. Ezek egyike a tematikus szó
kincs (T h em en w o rtsch a tz) és a beszéd
szándékok általánosan használt kifejezési 
eszközeinek (R ed em itte l) szétválasztása. 
A második kötetben időről időre vissza
térnek a hasonló funkciójú nyelvi eszkö
zök, más-más szituációkban alkalmazva, 
ám a progresszió elvét követve egyre dif
ferenciáltabb, kiegészített, kibővített for
mában. A szókincs gyakorlása a lehető 
legváltozatosabb módokon történik, abból 
az alapelvből kiindulva, hogy nem elég a 
szavakat olvasni, azokkal „csinálni” kell 
valamit az eredményes szó kincs bővítés 
érdekében. Az általános nyelvi eszközök 
gyakorlása először irányított formában 
(g e s teu er t)y apró szituációkban történik, 
majd kreatív módon, egy előre megadott, 
a mindenkori fejezet témájával kapcsola




