Magyar mint idegen nyelv - B2 (középfok)
1. szöveg
Hallgassa meg a szöveget, és oldja meg az utána következő feladatokat!
Maximális pontszám: 10
Feladatmegoldási idő: 15 perc

Ha farsang, akkor természetesen bál. A farsangi bálok a XIX. század közepe óta a magyar
társasági élet legfontosabb eseményeinek számítottak, amelyeket még olyan időkben is
feltétlenül megtartottak, mint a két világháború évei.
A farsang egyaránt fontos volt vidéken és Budapesten, de a csúcsot természetesen a híres
fővárosi elitbálok jelentették, ahol mindenki előfordult, aki számított: arisztokraták,
politikusok, híres színészek, színésznők. A legelőkelőbb bálokról a képes havi- és hetilapok,
így a Színházi Élet, a Társaság vagy a Magyar Úriasszonyok Lapja rendszeresen tudósították
a közönséget. A magyar arisztokrácia pedig otthonosan mozgott a nagyvilági élet európai
báltermeiben is: Bécsben, Párizsban, Velencében, Londonban.
A báli szezon a legtekintélyesebbnek tartott jogászbállal kezdődött. Utána következett a
műegyetemi bál, a medikus és protestáns bál, általában mindig jótékony céllal. A XX. század
elejétől rendezték meg az igen elegánsnak számító Széchenyi- és Izabella-bálokat. A
legelőkelőbbnek azonban mégiscsak az időnként Budapesten is megtartott udvari bál
számított. A farsangot végül a kissé bohém, jelmezes művészbál zárta.
A XIX. század közepén két fiatalember virágcsokorral a kézben vitte házhoz a díszes báli
meghívókat. Az érkező báli vendégeket a rendező ifjak fogadták és kísérték a helyükre.
A bálok sikerét nagyban meghatározta, hogy a nyitótáncot hány pár ropta: kétszáz párnál
kevesebb már bukásnak számított. Az is fontos volt, hogy a befejező táncot, a csárdást
hányszor ismételték meg. Legalább háromszor kellett, hiszen három a magyar igazság, de
igazán nagy sikerű bálok esetében akár ötször, hatszor, sőt nemritkán hajnalig ismételtek.
A fényes elitbálok mellett a századfordulón divatba jöttek a kisebb, úgynevezett házi bálok is.
Ezeket egy-egy család rendezte, legtöbbször nem is az otthonában, hanem az Országos vagy a
Nemzeti Kaszinó tánctermében.
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Magyar mint idegen nyelv - B2 (középfok)
1. Töltse ki a táblázatot! (7)

A szezon első bálja:

jogászbál

A szezon utolsó bálja:

(bohém, jelmezes) művészbál

Az utolsó tánc a bálon:

csárdás
két fiatalember virágcsokorral a kezében

A báli meghívók úgy jutottak el a

vitte házhoz a díszes báli meghívókat.

címzettekhez, hogy ...
a nyitótáncot hány pár táncolta (kétszáznál
Egy bál sikere abból látszott, hogy ...

több pár számított sikernek)

A „Három a magyar igazság” közmondás úgy a befejező táncot, a csárdást legalább
kapcsolódik a bálokhoz, hogy ...

háromszor kellett megismételni.
a képes havi- és hetilapok / a Színházi Élet,/

Az egyszerű emberek úgy szereztek tudomást a Társaság / vagy a Magyar Úriasszony
a fényes báli eseményekről, hogy ...

Lapja rendszeresen tudósítottak a bálokról.
(bármelyik válasz: 1 p.)
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Magyar mint idegen nyelv - B2 (középfok)
2. Melyik igaz? Jelölje! (5)
1. A legelegánsabb bál ... volt.
A/ az Izabella-bál
B/ az udvari bál
C/ a protestáns bál
2. A legrégebbi hagyományai a ... vannak.
A/ házi bálnak
B/ Széchenyi-bálnak
C/ farsangi bálnak
3. A házi bálokat ... a családok.
A/ sohasem rendezték lakásaikban
B/ mindig a lakásaikban rendezték
C/ ritkábban rendezték lakásaikban
4. A bál ...
A/ vidéken volt fontosabb.
B/ Budapesten volt fontosabb.
C/ vidéken és a fővárosban is egyformán fontos volt.
5. A magyar arisztokrácia ...
A/ nemcsak Magyarországon bálozott.
B/ inkább Nyugat-Európában bálozott.
C/ csak a nagy hírű udvari bálra ment el.
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Magyar mint idegen nyelv - B2 (középfok)
2. szöveg
Hallgassa meg a szöveget, és oldja meg a következő feladatot!
Maximális pontszám: 13
Feladatmegoldási idő: 15 perc

Mezei Péter politológusnak készül az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, közben reggel 9től este 8-ig az egyik forgalmas budapesti bevásárlóközpontban fogadja a fotóüzletébe betérő
vásárlókat.
– Politológusnak vagy vállalkozónak készül?
– Mindkettő fontos. Politológus azért szeretnék lenni, mert maga a tudomány érdekes, de meg
szeretnék élni, és politológusként erre kevés az esélyem.
– Miért választotta a politológiát?
– Mert az ezen a szakon tanult tárgyak kifejezetten izgalmasak. Állatorvos is szerettem volna
lenni, de túl lusta voltam.
– Hogyan egyezteti az egyetemi tanulmányait a vállalkozással?
– Mindkettőre lényegesebben kevesebb időm van, mint amennyit szeretnék. Az utóbbi évben
inkább a vállalkozással foglalkoztam, most már inkább az egyetemre szeretnék koncentrálni.
– Nem sok egyetemista fiú kezd dolgozni, főleg nem kezdenek vállalkozásba.
– Édesapám fizette az egyetemet és a nyelvtanulásomat is. Ezért úgy éreztem, hogy munkát
kell vállalnom. A barátnőmmel dolgozunk a vállalkozásunkban.
– A tőkét honnan szerezte az induláshoz?
– Csak egy lakossági folyószámla kellett, amelyre minden hónapban érkezett fizetés. Erre a
nem túl nagy havi fizetésre felvehettem hitelt, amely legfeljebb a fizetésem ötszöröse lehetett.
Ha minden jól megy, évi tízszázalékos forgalomnövekedésre számíthat a cég.
– A beosztottai milyen főnöknek tartják?
– Többségükkel már évek óta együtt dolgozunk, barátinak tartom a kapcsolatunkat.
Megünnepeljük a születésnapokat, névnapokat, tavaly még a szilvesztert is együtt töltöttük.
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Magyar mint idegen nyelv - B2 (középfok)
1. Fejezze be a megkezdett mondatokat! (6)

azért tanul politológiát, mert
Mezei Péter

azért nem lesz állatorvos, mert
diákként azért kezdett
vállalkozásba, mert

magát a tudományt érdekesnek tartja. (1p)

lusta volt. (1p)
édesapja fizette (1p) az egyetemet (1p) és a
nyelvtanulását is (1p). Ezért úgy érezte, hogy
munkát kell vállalnia.(1p)

2. Egészítse ki a szöveget! (7)
Mezei Péternek egy budapesti bevásárlóközpontban fotóboltja van. A vállalkozást
hitelfelvétellel / könnyen sikerült elindítania. Itt jól tudja használni angol nyelvtudását is,
melynek megszerzésében édesapja támogatta. Üzletében barátnőjével (alkalmazottaival?)
dolgozik együtt. Tavaly Péter két tevékenysége közül több időt töltött el a vállalkozásával.
Péter kollégáival jó / baráti viszonyban van, pl. az év végét is együtt ünnepelték.
.
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