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  Ennek a tematikus szókincstárnak bizonyára nagyon megörülnek a 

magyart idegen nyelvként tanító tanárok és a nyelvünket tanuló diákok. A 

szerzőpáros a következő témakörökbe gyűjti össze a magyar szavakat, 

kifejezéseket: Az egyén; Család; Társas kapcsolatok; Ünnepek; Lakás és 

lakóhely; Tanulás és munka; Hobby; Sport; Kultúra és szórakozás; Földrajzi 

jelenségek, időjárás; Természet és környezet; Utazás és közlekedés; 

Szolgáltatások; Vásárlás; Éttermek, ételek, receptek; Egészség és betegség; 

Média; Kommunkációs eszközök; A számítógép.   

 A fenti fejezetek az ECL és az Origó nyelvvizsga témaköreinek felelnek 

meg, s a legfontosabb kb. 2500 szót vastag betűvel emelték ki a szerzők. Az 

egyes fejezetek felépítése hasonló: Hasznos szavak - tematikus egységekre 

bontva, szófajok szerint is felosztva. Itt találhatók  szóbokrok is, amelyek 

láttatják a magyar szavak közötti szerves összefüggéseket, amelyek az 

indoeurópai nyelvekre ilyen mértékben nem jellemzőek. A Hasznos mondatok a 

témára vonatkozó gyakran használt fordulatokat mutatják be, a kulturális 

információt pedig szürke keretben találjuk angolul. A Környezetvédelem, 

természetvédelem fejezetben pl. a Hasznos mondatok között ilyeneket 

olvashatunk:  

 

Nem szemetelek. 

Szelektíven gyűjtöm a hulladékot.  

Tömegközlekedési eszközzel vagy biciklivel járok mindenhova. 

Hibridautóm van. 

Energiatakarékos lámpával világítok.  

Alternatív energiával fűtök. 

A növényeimet esővízzel öntözöm. 

Komposztálok. 



Környezetbarát tisztítószereket használok. 

A ruhákat, amiket nem használok, segélyszervezeteknek adom. 

Ha vásárolni megyek, mindig viszek magammal szatyrot.               
    

 A könyv azon túl, hogy hiánypótló gyűjtemény, a Hasznos szavak és  

Hasznos mondatok között az egyes témákra vonatkozó legfrissebb, a külföldön 

élő és  tanító magyartanárok által sem minden esetben ismert kifejezéseket is 

tartalmazza. Különösen hasznos ez a banki szolgáltatások, a számítógép és az 

internetes kommunikáció témakörben.  

 Szintén újdonságnak számítanak a függelékben található, beszédszándék 

szerint csoportosított beszédfordulatok, amelyeket a szerzők mind formális, 

mind informális változatban megadnak.  Ezeket a helyzetmondatokat a 

következő csoportosításban találjuk a függelékben: Üdvözlés, elbúcsúzás és 

megszólítás; Bemutatás és bemutatkozás; Véleménynyilvánítás; Segítségkérés 

és bocsánatkérés; Meghívás, kínálás; Jókívánságok; Dicséret; Nemtetszés, 

panasz és vigasztalás kifejezése; Emlékezés, elbeszélés; Csodálkozás és 

meglepetés.  

 A könyvet a leggyakrabban használt főnév-, melléknév-, módhatározó-, 

ige- és igenév képzők, valamint a magyar mint idegen nyelv nyelvvizsga 

témakörei zárják.  

 Minden, a magyart mint idegen nyelvet tanító tanárnak és  nyelvünket 

tanuló diáknak feltétlenül javaslom, hogy szerezze be ezt a könyvet! 
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