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 Nemrég jelent meg a MagyarOK c. tankönyvcsalád első kötete. 

Régóta vártunk már egy ilyen kiérlelt, következetes, hosszú távra 

tervezhető, egyetemi magyartanításra is alkalmas magyar mint 

idegennyelvi tankönyvet.  

 A szép kiadású, logikus felépítésű, jól áttekinthető nyelvkönyv 

első kötete a következő témákhoz kapcsolódó anyagokat dolgozza fel:  

Találkozás, Ismerkedés az irodában, A városban, Vásárlás, étterem, 
Szolgáltatások, Szabadidős programok, Aktív napok, Édes otthon.  
A Törzsanyag  szövegei és feladatai az egyetemisták, a felnőttek 

nyelvtanulását, eredményes kommunikációját szolgálják, nincsenek 

bennük l’art pour l’art, csak az új nyelvtan bemutatására szolgáló, 

direkt megnyilatkozások. Egy-egy témát alaposan körüljárnak, több 

oldalról is megközelítenek a szerzők; helyén van a könyvben a 

nyelvtan, a szókincs és érdekesek a szövegek is. A sokféle szöveg, 

sokféle feladat ébren tartja a nyelvtanuló figyelmét, és jól fejleszti 

mind a  szóbeli, mind  az írásbeli készségeit.  A nyelvtani jelenségek 

sorrendjét a hasznosságuk, a gyakori előfordulásuk határozza meg: a 

szerzők hamar megtanítják a többszörös toldalékolást, a birtoklás 

kifejezését, a múlt idő is helyet kapott az első kötetben. Azt is jónak 

tartom, hogy nem  mindig törekszenek a teljes ragozási sor 

bemutatására, gyakran külön veszik az egyes és a többes számot. Igy 

alaposabban elsajátítják a tanulók az indoeurópai nyelvektől 



egyébként is annyira eltérő alakokat (lásd a névutós- és a birtokos 

szerkezeteket, stb.).  

A szerzőpáros olyan szókinccsel dolgozik, amelyik pár (hetes) 

hónapos nyelvtanulás után képessé teszi a nyelvtanulót arra, hogy a 

hétköznapi témákban tájékozódhasson, információt szerezhessen. A 

fejezetek spirális szerkezete biztosítja a nyelvtan és a szókincs 

állandó ismétlését és bővülését, ami a nyelvtanulás alapja.  

Nagyon hasznos a MagyarOK Nyelvtani munkafüzete, amely 

nyelvtani összefoglalókat és gyakorlatokat tartalmaz.  

  A tanár dolgát is megkönnyíti a tankönyvhöz tartozó, a 

www.magyar-ok.hu honlapról elérhető hanganyag. Jó ötlet, hogy  a 

megoldókulcs nem a könyvben van, hanem az internetes oldalon. 

Ugyancsak ott érhetők el több nyelven a nyelvtani magyarázatok, a 

szójegyzék, a tanári kézikönyv, az ellenőrző tesztek és a munkalapok 

is.     

 Nagyon tetszik az egyes fejezetek végén található Kiejtés 
szekció és a Hasznos kifejezések és mondatok c.,  a szókincset még 

egyszer tematikusan rendszerező ismétlő rész.  

 Szita Szilvia és Pelcz Katalin érdekes, szép, jól használható 

magyar mint idegennyelvi tankönyvet írt. A nyelvtanárnak végre nem 

kell más nyelvkönyvekből összeollóznia a szükséges nyelvtani részt, a 

megfelelő dialógusokat, értelmes, nem gügyögő szövegeket,  

megfelelő gyakorlatokat. Itt minden együtt van!   Gratulálunk  és 

várjuk a Közös Európai Referenciakeret A1-A2 szintjét lefedő 

második kötetet is, amelyet a Varsói Tudományegyetem Magyar 

Tanszékének diákjai vehetnek majd kézbe elsőkként (kéziratban, 

hisz rajtuk fogjuk majd tesztelni a tankönyvcsalád második kötetét). 
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