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A Goethe Intézet 2008. júliusi bajai továbbkép-
zésén (Mit Erfolg zur Sprachprüfung!) vettem 
a kezembe először a Mittelpunkt B2 című szép, 
színes tankönyvet. Azok a kollégák, akik már 
dolgoztak vele, elismeréssel szóltak róla, ezért 
elhatároztam, hogy behatóbban szemrevétele-
zem. Ideje „feldobni”, megújítani az óráimat. 
Ehhez kell egy ízig-vérig mai mű.

A Klett Kiadó honlapján bukkantam egy 
bevezetési akcióra, amely a nyelvtanárok 
számára lehetőséget biztosít a 2007-ben meg-
jelent tankönyv alaposabb megismerésére. A 
kiadó térítésmentesen elküldi a tanári csoma-
got, amelyet az érdeklődő nyelvtanár egy hó-
napon keresztül tanulmányozhat, kipróbálhat 
az órán, megbeszélhet a kollégáival. Ha be-
vezeti iskolájában, csoportjában, ingyen 
megtarthatja. Ha úgy gondolja, hogy nem 
vált, kedvezményes áron megvásárolhatja a 
tankönyvet, munkafüzetet, audio-CD-t tartal-
mazó csomagot. Éltem a lehetőséggel, és két 
nap múlva magam is meggyőződhettem róla: 
olyan korszerű tananyagról van szó, amellyel 
tanár és diákja egyaránt elégedett lehet.

A Mittelpunkt B2 a 16 éven felüli nyelvta-
nulók közül azokat célozza meg, akik a B1-es 
szintet meghaladták, és a Goethe Intézet 
Zertifikat B2 vagy a TELC Deutsch B2 (ko-
rábban Zertifikat Deutsch Plus) nyelvvizsgára 
készülnek. Németül íródott, a német nyelvű 
országokban és külföldön egyaránt bevethető.

A tananyag tankönyvből, 3 ehhez tartozó 
audio-CD-ből, egy audio-CD-vel ellátott mun-
kafüzetből, tanári kézikönyvből és az interne-
ten megtalálható kiegészítő anyagokból áll.

A tankönyv 12 fejezete a mindennapi és a 
szakmai életből vett témákból válogat. Megta-
lálható benne például az utazás, az egészség, 
az irodai munka, egy lakóközösség élete (WG), 
a szomszédság, az ingázás, a klónozás, a ki-

vándorlás, az élethosszig tartó tanulás, a ter-
mészeti katasztrófák, a pályázat, az eBay (in-
ternetes adásvétel), a Coaching (egyéni ta-
nácsadás), a könnyed társalgás művészete 
(Smalltalk), a szépség, a művészet stb. Az 
egyes fejezetek nem progresszíven, hanem 
modulszerűen épülnek fel. Ebben a rugalmas 
rendszerben lehetősége van a tanárnak arra, 
hogy figyelembe vegye a különböző meghatá-
rozó feltételeket, például az óraszámot, a tanu-
lók érdeklődését, a csoport heterogenitását.

A koncepcióban a tanulási célokat, tartal-
makat a Közös Európai Referenciakeretben a 
B2 szintre meghatározott elvárásokhoz, aján-
lásokhoz igazították. Ez áttekinthetőséget 
eredményezett, és a nemzetközi eredmények 
összehasonlíthatóak lettek.

Motiválja a nyelvtanulót a leckékben fel-
tüntetett megjegyzés arról, mi mindent sajá-
títhat el benne. Az 1. leckében – Urlaubsreisen 
– már megkezdődik a készségfejlesztés: ap-
róhirdetések megértése, nézetek indoklása és 
megvédése, hosszabb szövegek követése az, 
amivel a korábbiakhoz képest gyarapszik  
a leendő vizsgázó. A nyelvvizsgára felkészítő 
feladatok jól azonosíthatóan bukkannak fel a 
könyvben és a munkafüzetben: van itt irányí-
tott fogalmazás (levélírás egy szerkesztőség-
nek, reklamációs levél), prezentáció, diag-
ramelemzés, auditív igaz-hamis teszt, illetve 
hallás-értést fejlesztő feladatsor, szövegértés, 
sőt egy-egy teljes Goethe-Zertifikat B2 és 
TELC próbanyelvvizsga-feladatsor is.

A könyv a szókincset kiválóan gyarapítja, 
a szófordulatokat megfelelően bevési, a ko-
rábban megtanult nyelvtant pedig szinte ész-
revétlenül belopja a sorok közé. A leckék vé-
gén áttekinti a legfontosabb nyelvtani tudni-
valókat.

A munkafüzet végén található megol-
dókulcs lehetővé teszi a saját tempó szerinti 
egyéni nyelvtanulást.

A Mittelpunkt B2 egy új tankönyvcsalád 
első része. Magyarországon is megjelent már 
a második kötete, a felsőfokú nyelvvizsgára 
felkészítő C1-es, de amikor ezeket a sorokat 
írom (2008 augusztusában), még az egyéb ki-
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egészítők nélkül. Mindkét kötetben – az em-
lített előnyökön túl – az tetszik különösen, 
hogy az általános nyelven túl az üzleti kom-
munikáció és a gazdasági szaknyelv legfon-
tosabb témáit is felölelik. A megújult nyelv-
vizsgákon, mint tudjuk, félhivatalos, illetve 
hivatalos levelet is kell tudniuk írni a jelöl-
teknek, és egy reklamáció megfogalmazása 
sem okozhat számukra problémát. A Mit-
telpunkt C1 csak rövid időre állt rendelkezé-
semre, azt azonban rögtön megállapítottam, 
hogy több évtized alatt sehol nem találkoz-
tam még a száraz „pénz” témakör ilyen élve-
zetes, szemléletes megközelítésével.

A felsőfokú tananyagra nem vonatkozik a 
kiadó bevezetési akciója, hisz az még nem 
teljes. De a B2 szintre igen. Használja ki min-
denki, aki végre élvezni akarja a saját óráját!

Tóthné Bükki Edit

Hajdu Endre
Szómúzeum. Ódon, furcsa, 
érdekes, bolondos, emlékeze-
tes szavak, nevek, címek tára
Budapest: Tinta Könyvkiadó, 
2008. 121 p.

Ahogy azt nyelvészek, szociológusok, antro-
pológusok és a kultúrával, nyelvünk változá-
sával és a változásnak a társadalomra gyako-
rolt hatásaival foglalkozó más tudományágak 
képviselői is felismerték, a nyelv dinamiku-
san fejlődő rendszer, amely tükrözi a társa-
dalmi folyamatokat és az egyéni, illetve föld-
rajzi jellemzőket (ahogy ezt az idiolektus, 
dialektus, zsargon, szakzsargon fogalmak is 
mintázzák). Felnőttkorban is folyamatosan 
alkalmazkodnunk kell nyelvünk változásai-
hoz (még ha ezekben a változásokban mi ma-
gunk emberek kulcsszerepet is játszunk a 
kollektív társadalmi élményeken és történé-
seken keresztül). Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint anyanyelvünk szótárainak folya-
matos korszerűsítése, pontosítása. Ez a folya-

mat elsősorban a nyelvben újszerű alak - 
zatokként megjelenő szavak, gyakran angli - 
cizmusok, például az e-mail, modem, internet 
szótárba rendezésére irányul. Ezek a kifeje-
zések észrevétlenül, de kétségbevonhatatla-
nul fenyegetik az olyan szavakat, mint példá-
ul az írógép, szövőszék stb., melyek idővel 
elavulttá válnak, és sajnos a hagyományőrző 
törekvések gondoskodó, áldozatos munkája 
nélkül feledésbe merülnek.

Folyamatos változásoknak kitett szókin-
csünkben vannak olyan elemek is, melyek 
valójában soha nem honosodnak meg, nem 
terjednek el széles körben. Ide tartoznak azok 
a szavak is, melyek mindannyiunknak isme-
rősen csengenek egykori iskolai tanulmánya-
inkból, köztük a nyelvújítás mosolyt fakasztó 
szókölteményei. Hajdu Endre Szómúzeum 
című értékes gyűjteménye nagyszerű példa 
azokra a ritka, ám annál fontosabb törekvé-
sekre, melyek változó nyelvünk ilyen epizód-
jait rögzítik, egyedi fordulatait az utókor szá-
mára is hozzáférhetővé, felidézhetővé teszik.

A Szómúzeum élő kövületként őrzi nyel-
vünk tiszavirág életű, átmeneti szavait, kife-
jezéseit, melyek – ahogy az alcímből is kide-
rül – „furcsa, érdekes, bolondos, emlékeze-
tes” tükördarabjai a kulturális és társadalmi 
folyamatoknak. A mű szótárszerű szerkezet-
ben, rendszerbe szedve adja meg a jelentését 
kétezer, a XV. és a XX. század között megje-
lent átmeneti életű elemnek, melyek nem vál-
tak a standard szókincs részévé. A könnyed, 
vonzó, ám mégis jelentőségteljes téma mel-
lett a munka szerkesztése is rendkívül olva-
sóbarát. Az elsősorban értelmező jellegű szó-
tár különböző témakörökre tagolódik, melyek 
a kultúra, a tudományok és a hétköznapi élet 
számos területét érintik: ilyenek az állatvilág-
tól a szórakozáson és a sporton át a politika, a 
személynevek, az újságírás, a fizika, a vallás, 
a vendéglátás és a zene is. Igen széles körű 
felderítő munka eredménye tehát a szótár, 
melynek olvasása mindenekelőtt rendkívül 
szórakoztató, és garantáltan kellemes, köny-
nyed pillanatokat szerez az olvasónak. Emel-
lett szívet melengetően hazai, nosztalgikus és 


