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 A magyart mint származásnyelvet tanító tanárok tudják, milyen öröm, ha 

egy jól összeállított, a korosztály érdeklődési körét figyelembe vevő, sokszínű 

tankönyvet (füzetet, bármilyen formájú tananyagot) kapnak kézhez.  

Gyakran hallottam a kiváló tankönyvszerző, dr. Budai László egyik 

kedvelt mondását, miszerint a tanár bátran legyen eklektikus, sokféle (tiszta) 

forrásból merítsen, hogy legyőzze  a nyelvórák legfőbb ellenségét: az unalmat. 

Ez vonatkozik a magyart idegennyelvként tanító tanárokra éppúgy, mint a 

magyart származásnyelvként oktatókra. Ehhez sokféle, érdekes tanítási anyagra 

van szükség. Az igazi tanár addig kutakodik, amíg innen-onnan összeszedi, 

összeállítja a megfelelő anyagot a kívánt témához, de ez nagyon nagy munka, és 

heti 20-25 óra tanítás mellett, nem is jut rá mindig idő. Ezért is nagyon nagy 

segítség a Magyarország határain kívül élő, magyar származású gyerekek 

számára tervezett új sorozat: a Balassi-füzetek. 



A már megjelent három (60-60-68 oldalas) füzet nagyon jól használható a 

hétvégi magyar iskolákban, de otthoni, egyéni tanulásra is alkalmas. A sorozat 

első két zöld színnel jelölt füzete a diaszpórában élő, otthon magyarul beszélő, 

B1/B2  szintű nyelvtudással bíró gyerekeknek szól, akik a nyelvi készségeket  

sok érdekes, jól adagolt művelődéstörténeti, történelmi, néprajzi ismeretanyagba 

ágyazva gyakorolhatják, fejleszthetik. 8 éves kortól 14 éves korig ajánlják a 

szerzők a két zöld füzetet, míg a harmadik, Kalandra fel című kiadvány a 

magyarul gyengébben tudó, 10-18 éves korosztálynak szól és piros szín jelöli az 

alacsonyabb tudásszintet.  

Mindannyian tudjuk, hogy sokkal szembeötlőbb a nyelvi fejlődés egy 

kezdő nyelvtanulónál, mint egy középhaladónál. A legnehezebb feladat  a 

magyart „konyhanyelven” beszélő, diaszpórában élők nyelvtanának rendbe 

szedése, nyelvi  hibáinak kigyomlálása. A füzetek célja a magyar nyelvi 

készségek fejlesztése kulturális ismereteken keresztül. A leckék anyaga 4-5 

oldalas, épp annyi, amennyit egy hétvégi foglalkozáson át lehet venni. Az első 

füzet: a Miénk a vár! témái: a budai vár, a lovagok, Mátyás király, Visegrád, 

Esztergom, Eger, az Egri csillagok, a várjáték, s a kulturális ismeretek 

elsajátítása közben a gyerekek játszva megtanulnak udvarias levelet, meghívót 

írni, gyakorolják a j és az ly helyes használatát, a rövid és hosszú magánhangzók 

megfelelő jelölését, az udvarias visszautasítást, azt hogy hogyan lehet bókolni és 

arra reagálni. Az Ünnepeljünk együtt!  rövid leíró szövegei, változatos feladatai 

végigvezetik a gyerekeket nemzeti és családi ünnepeinken (augusztus 20., 

október 23., március 15., névnap, születésnap, Mikulás, karácsony, Szilveszter, 

Farsang, Húsvét, Anyák napja), és közben megtanítják azt is, mikor kell a ha 

illetve az amikor szót használni, hogy beszélnek magyarul az állatok,  milyen 

verset lehet mondani locsolkodáskor, stb. A feladatok jól motiváltak, nem 

mechanikusak,  általában felkeltik a gyerekek érdeklődését.  

A Kalandra fel!  azoknak a 10-18 éves magyar származású fiataloknak 

szól, akik beszélik ugyan nyelvünket, de akiknek az írás és olvasás problémát 

okoz. A füzet magyarországi utazásra hívja olvasóit: elvezeti a Balatonra, 

Hévízre, Bikalra (ahol én is most vagyok először - a könyvnek köszönhetően!), 

Pécsre, Kőszegre, az aggteleki cseppkőbarlangba, a miskolctapolcai 

barlangfürdőbe, a Tiszához, a Hortobágyi Nemzeti Parkba és a Dél-

Magyarországon található Diós tanyára. És szinte észrevétlen ismételteti át, 

tanítja a helyhatározóragokat, az igekötőket és az eszköz/társhatározó –va/vel-

jét. 

Az eddig megjelent három füzetet a Balassi Intézet honlapjáról letölthető 

tanári kézikönyv és kiegészítő feladatok egészítik ki.  

Örvendetes, hogy a NYEOMSZSZ évente négyszer megjelenő Őrszavak 

c. internetes magyarságismereti és  tanításmódszertani,  rendkívül gazdag 

anyagát, Pathy Lívia – Seper Judith: Az én világom (német, angol, spanyol 

segédanyaggal) c. könyvét és Lengyel Melinda – Lengyel Ferenc: Szeretem, 

akarom, tanulom (Gyakorló nyelvkönyv 9-10 évesek számára) c. kiadványát 



most egy hosszabb távra tervezett könyvsorozat egészíti ki a Balassi Intézet 

jóvoltából. 

 

 

 

 

 

 

      Gedeon Márta 

  


