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Petro Lizanec - Horváth Katalin 

Magyar nyelvtankönyv kezdőknek 

Napjainkban Kárpát-Ukrajnában megnőtt az érdeklődés a 
magyar nyelv iránt az orosz és az ukrán ajkú lakosság köré
ben. Ezt egyrészt a Magyarországra való utazási kedvezmények, 
a vállalatok közötti közvetlen kapcsolatok, másrészt a magyar 
nép iránti tisztelet; a magyar gazdasági, politikai, kulturá
lis események váltották ki. Területszer te több nyelvi tanfo
lyam indult. Ez hozta magával az igényt egy olyan tankönyvre, 
amelyből a felnőttek aránylag rövid idő alatt (kb. egy év) el
sajátíthatnák a magyar nyelv alapvető lexikai és grammatikai 
anyagát, hogy a mindennapi életben eljussanak a kommunikáció 
szintjére. 

dói tudjuk, jelenleg több sikeres tankönyv közül vá
laszthatnak. 

Miért láttunk hozzá mégis egy újabb tankönyv elkészí
téséhez? Rövidebb terjedelmű, az alapszókincs legaktívabb 
szavait felölelő, az elengedhetetlenül fontos nyelvtani tud
nivalókat tartalmazó eszközt kívánunk a magyar nyelvet idegen 
nyelvként tanulók kezébe adni. 

A tankönyv szerkezeti felépítéséről. Az előszóban rö
viden szólunk módszertani tanácsainkról. Hangsúlyozzuk, hogy 
az eredményes nyelvtanulás kitartó munkát, rendszeres tanu
lást és sok-sok időt igényel. Egy egész éven át, naponta 2-3 
órát hangosan memorizálva, párbeszédes formában, szituációk 
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szerint ajánlatos a tanulást megszervezni. Az egyes leckéket 
igen hasznos dolog a helyes kiejtés követelményeinek megfele
lő formában magnetofonszalagra felvenni, többször visszahall
gatni. Minden leckére egy-egy hetet kell szentelni. Az ilyen 
munka meghozza az óhajtott eredményt. 

A tankönyvet 22 leckére terveztük. A 22 lecke lexikai 
és grammatikai anyagának az elrendezése a következő: 

1. A magyar nyelv legjellemzőbb sajátosságainak is
mertetése 
A magyar ábécé. A magyar nyelv hangsúlya és hang
lej tóse 
Szöveg: Válasz a Mi ez? Ki ez? kérdésre 

2. A birtokos személyragozás. A birtokjel. A birto
kos névmások. Test részek._ Személyleírás. Népdal
tanulás (Az a szép ... ) 
Szöveg: A Nagy család bemutatása 

3. A töhbss szám kifejezése és a tárgyrag 
Ételek ós italok. Élelmiszerbolt 
Szöveg: Bevásárlás. Vevő és elárusító párbeszéde 

4. A magyar igeragozás általános tudnivalói. Alanyi 
és tárgyas igeragozás. Kijelentő mód, jelen idő. 
Szöveg: Étterem. Népdaltanulás (Vörös bort ittam 
az este... ) 

5. Az ^, s_z, _z_, dz végű és a rendhagyó igék ragozása 
A -baji, -ben, -n_, - o_n, -en, -ön (irányhármasság 
szerint) határszóragok. A -kor rag 
Szöveg: A család egy napja. Hány óra? 

6. A múlt idő. A -nak, -nek részeshatározórag 
Szöveg: A család együtt takarítja a lakást 

7. A jövő idő. A -tói, -tői, -iq rag 
Szöveg: A család Budapestre utazik. Készülődés az 
útra 

8. Az eddig tanult határozóragok ragozása. A -val, 
-vei használata 
Szöveg: A pályaudvaron 
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8. Az eddig tanult határozóragok ragozása. A ~y_a_l, 
-vei használata 
Szöveg: A pályaudvaron. A család megérkezett Bu
dapestre 

9. Az igekötők használata 
Szöveg: Itthon vagyunk a családban. A lakás. A 
legfontosabb rokonságnevek 

10. Az igék ragozása feltételes módban 
Szöveg: A család megtekinti Budapest nevezetessé
geit 

11. A melléknevek fokozása. A -hat, -het igeképző 
Szöveg: Járművek, Hogy juthatok el? 

12. A -nál, -nél, -hoz, -hez, -höz, -ért ragok 
A tanult határozóragok összefoglalása 
Szöveg: A hónapok nevei. Az évszakok 

13. A felszólító mód. 
Szöveg: Városnézés 

14. A névutók. A főnévi igenév ragozása 
Szöveg: Az orvosnál 

15. A magyar nyelv képzőrendszere. Az -ás, -és, ~_z (-ik) f 

-\_ képzők. A nemcsak, hanem, is kötőszó használata 
Szöveg: Sport 

16. A melléknévi igenév 
Szöveg: Életrajz 

17. A -dik és az -s_ képző 
Szöveg: Kiküldetés. A szállodában 

18. A -szór, -szer, -szőr. A matematikai alapműveletek 
Szöveg: Vásárlás az áruházban 

19. A határozói igenév 
Szöveg: A színházban 

20. Az -_1_ képző 
Szöveg: Levelezés, levél, Petőfi Sándor: Szabad
ság, szerelem; Ha férfi vagy, légy férfi 
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21. Az -ul, -ül és a -tlan, -tlen, -talán, -telén 
képző. 
Szöveg: A postán 

22. Az -i, -béli képző 
Szöveg: Magyarország történetéről 

Magyarország földrajzáról 
A 22 lecke után párbeszédek következnek (A határon, 

Útlevélvizsgálat, Vámvizsgálat, Pénzváltás), valamint kérdé
sek és válaszok különböző szituációkban: érdeklődés, bocsá
natkérés, üdvözlés, köszönetnyilvánítás. 

A tankönyv befejező részében részleteket adunk a ma
gyar szépprózából. Ezeket fordításra és tartalommondásra a-
jánljuk. A könyvben szereplő mintegy looo-15oo szót betűren
des szójegyzékben foglaltuk össze az előfordulás oldalszámai
nak feltüntetésével. 

Tekintettel arra, hogy indoeurópai nyelvet beszélő 
felnőtteknek sz.íntuk a könyvet, az egyes leckék szerkezeté
nek kialakításakor a nyelvtani tudnivalókkal indítjuk a téma
kifejtést, mégpedig úgy, hogy felhívjuk a figyelmet a magyar 
és az orosz nyelv grammatikai rendszere közötti különbségek
re és esetleges hasonlóságokra. A konkrét nyelvi törvénysze
rűséget illusztráló példát a köznyelvi használatban szokásos 
mondatokba ágyazzuk. A mondatokban a lehetőségek szerint a 
már ismert szavakat alkalmazzuk, hogy a figyelem a nyelvtani 
tudnivaló megértésére koncentrálódjék. 

A nyelvtani ismereteket szótári rész követi. Az új sza
vak tematikailag egységesek, s ez nagymértékben segíti a memo
rizálást. Az új szavakat a tanár többször is megismétli a he
lyes kiejtés szabályai szerint, majd a tanulók egyenként és 
kórusban is ismétlik a szavakat a tanár után és a tanárral. 

A szótári rész a szöveggel folytatódik, amelybe szerve
sen beleépítettük az új nyelvtani és lexikai anyagot. A szöve
get alaposan feldolgozzuk közös munkával és megbeszélő mód-
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szerrel: fordítjuk magyarról oroszra, elemezzük a grammati
kai alakokat. 

A szöveget az adott témához kapcsolódó párbeszédek 
követik. Ezeket is fordítjuk, elemezzük, majd aktivizáljuk 
oly módon, hogy a tanulók egymással folytatnak dialógust, 
majd önálló munkaként írásbelileg mindenki maga szerkeszt ha
sonló párbeszédet. 

A párbeszédek után hosszabb-rövidebb orosz nyelvű köz
nyelvi szöveg következik, amelyet magyarra kell fordítani. 

Házi feladatként a tanult témával kapcsolatos önálló 
szöveget kell írni, párbeszédeket szerkeszteni. Ezzel a meg
értett passzív ismeretek a fokozatosság elvének betartásával 
aktív ismeretekké válnak. 

Minden hónap utolsó hetében kollokviumot tartunk, ahol 
egyenként 4-5 lecke szóbeli és írásbeli anyagából számolnak 
be. 

Kiegészítő anyagként magyar költők verseit, népdalo
kat, a Ludas Matyi képszövegeit és képeit alkalmazzuk. 

Egy-egy leckeanyag felépítésében fő szempontként a 
lexikai és a grammatikai anyag harmonikus összetartozása sze
repelt (pl. birtokos személyragozás - személyleírás stb.). 
Minden egyes lecke kb. 4o-8o új szót (esetleg frazeológiai 
egységet) foglal magában. A szövegek összeállításában az új 
szavak és nyelvtani szótagok természetes használatára töre
kedtünk. 

A szövegek és a párbeszédek a lehetőségekhez mérten 
könnyedek és derűsek, mivel - a gyakorlatban észlelt tapasz
talataink szerint - a könnyed játékosság oldja az idegen 
nyelvtanulással járó feszültségeket. 

Ezzel a könyvvel az a célunk, hogy a magyart idegen 
nyelvként tanulók eljutva a kommunikáció szintjére, a kezdeti 
sikerélmény alapján a magyar nyelv és kultúra alaposabb meg
értésére és megismerésére szánják el magukat. 


