
Kalandosan magyarul   

  

Az ausztriai magyar nyelvet oktatók új tankönyvnek örvendhetnek 

a következő tanév elejétől. Blaskó Katalin, a Bécsi egyetem 

finnugrisztikai tanszékéről, március elején mutatta be Alsó-

Ausztriában, szakmai körben, a magyar nyelvet tanító tanárok 

találkozóján legújabb nyelvkönyvét. 

       
       

    

Kalandosan magyarul: az alapötlete és a címe is 

egyben az újonnan elkészült összeállításnak, melyben 

az elemi iskolások 3-4. osztályos tanulói lelhetik 

örömüket. A címhez igazodik a tartalom is, a 

kalandosság, a jóízű kerettörténet és helyzet jó 

kiindulási pont a tananyag összefogására. (Katalin 

Blaskó: Kalandosan magyarul. Ungarisch-

Lehrbuch för die 3.-4. Schulstufe / erstellt im 

Rahmen des EU-Projektes „Educational Cooperation 

in the Border Region extended, 2015) 

Ugyanakkor – és ezt maga a szerző 

is elismerte műve ismertetése során 

– akár az ötödik-hatodikosok is 

tanulhatnak belőle, hiszen nem 

anyanyelvű környezetből 

származókat célzott meg a 

tankönyv. Mai szóhasználattal: célcsoportja a magyart mint idegen 

nyelvet tanulók köre.  

Egy összehangoló tevékenységekre szakosodott, Alsó-Ausztriában 

tevékenykedő, az idegen nyelvi (magyar, cseh és szlovák) oktatást 

támogató iroda egész tevékenységével hiányt pótol. Az osztrák 

tanügy valamelyest lefedetlen nyelvtanítási ágazatát (a 

szomszédos országokban beszélt élőnyelvek tanításának területét) 

koordinálta, egy EDUCORB nevű projekt keretében. Az jelenlegi 



tankönyv egy tanév alatt készült el. Feszes ritmusú temóban, de 

talán épp a gyors készülés – mint elvárás – keltett életre 

felfokozott alkotói energiákat is.  

  

Ahol olyan a tanítási környezet, s ahol az iskolai rendszer lehetővé 

teszi, a tanítás minőségi javításához nagyban hozzájárulhat egy 

ilyen mű, amelyről bátran kimondható és leírható: az etelonná 

válást szolgálja. Szerző olyan anyagot állított benne össze, amely 

„bár címlapjára a 3-4. osztály van ráirva a borítójára, azért akár 5-

6.osztályban is használható, hiszen egy egészen új elképzelés 

alpján készült. Olyan szintet akar megütni, amely az idegen ajkú 

diákokat a magyar mint idegen nyelv tanulása során magas szintű 

tudáshoz, annak eléréséhez segíti.” (Blaskó Katalin) Fontos 

megemlíteni, hogy a jövőben – igaz, zárt körű tanári csoportban 

elektronikusan is elérhető lesz, feladatmegoldói kulcsokkal együtt.  

  

Mivel felkérésre készült, előre megadott irányt mutattak neki. 

Egyúttal a felkérés része volt, hogy a szerző működjön együtt a 

munkaközösségben tevékenykedő tanárkollégákkal. Így a 

tananyagba beépítve megjelennek a különböző csoportoknak 

tanulási nehézségeket okozó nyelvi, nyelvtani kérdések is. A 

kötettel kapcsolatos jelentős háttérmunka koordinálását az iroda 

munkatársa,  Raidl Nikolett végezte odaadó munkával és a 

szerzőével rokon ügyszeretettel. Mindezek eredménye-képpen egy 

továbbgondolásra késztető kötet kerekedett.   

  

Három magyar és három osztrák gyermek tölti a nyarat a Balaton 

mellett. Ebben a valóságközeli keretben épül föl a húsz leckéből 

álló tankönyv, ami valójában negyven tanulási egységet jelent. A 



minden tankönyvre jellemző (és kötelező módon első leckét 

jelentő) bemutatkozás után következnek sorra a tárgykörök, 

amelyek köré a fejezetek szerveződnek: megtudjuk, ki milyen 

nyelven beszél, milyen programok várják a fiatalokat, milyenek az 

ételek, hogy néznek ki a kirándulóhelyek (Sopron, Veszprém, 

Budapest), milyen a magyar falusi környezet, hogyan ünneplik a 

születésnapot.  

  

Egymástól jól elkülönítve jelennek meg az évszakok, a játék és a 

játszás,  a vásárlás, sütés-főzés, külön  fejezetben mutatja be a 

szerző családot, a lakást, az ünnepeket.  

  

A könyvet az teszi érdekessé, hogy a leckékhez kapcsolódó A és B 

jelzésű feladatok a különböző felkészültségű tanulók számára 

valóban két tanéven áthúzódó tanulási, de főleg gyakorlási 

lehetőséget nyújtanak. A különböző színű mozaik-szerű kockás 

felüleletek jól ekülönítik egymásól az oldalakon belüli nyelvtani 

illetve szókincsbeli egységeket, megkönnyebbítik a tanulás 

folyamatát.  

  

A minden egységhez kapcsolódó gyermekdalok, énekek, versikék 

mind színes és tartalmilag odataláló darabjai a Kalandosan 

magyarul kötetének. (kár is, ugyanakkor érthető is, miért nem 

változatosabb a versek, zenedarabok szerzőinek skálája.) A 

metodikai segédkönyv egyelőre csak német nyelvű. A világhálóra 

való hagyatkozás viszont  óriási előnye és érdeme a könyvnek. 

Szemléletető anyagok (versek, dalok) sokasága tölthető le a 

világhálóról. Ezek lelőhelyét külön melléklet adja meg világosan, 

áttekinthetően. 



  

A tankönyv feladatai változatosak, mind a leckeoldalak, mind a 

gyakorlólapok színesek, a külön egységek más-más színű felületen 

jelennek meg, a tanulók tekintetét vezetve. A nyelvkönyvekből 

megszokott tartalmaknak újszerű tálalásával szerző a magyar 

nyelvtani rendszert fokozatosan, okosan építette föl. Ezek a 

tényezők mind-mind hozzájárulnak új tankönyve majdani 

sikeréhez.  

  

A pár apró nyomdahiba (betűtévesztés, elírás) ellenére több ez a 

kötet, mint egy kis körzetben tanító pár tanárember szakmai 

segítsége. Megérdemelné, hogy átfésülve szélesebb körben is 

elkezdjék használni, akár országhatárok fölött... 

 

Lengyel Ferenc  

 
 


