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A Kincskeresők, kalandra fel! című könyv új 
színt hoz a magyar mint idegen nyelv könyvek 
világába. Az EdTWIN (Education Twinning 
for European Citizenship, Heading for Excel-
lence in the CENTROPE Region) projekt 
hívta életre, melynek elsődleges célkitűzése 
a Bécs–Győr-Moson-Sopron megyei térség 
együttműködésének fejlesztése, ezen belül is 
az osztrák és magyar fi atalok kapcsolatépíté-
sének segítése, valamint a magyar nyelv meg-
szerettetése (7). Ez a könyv a projekt kereté-
ben szervezett intenzív nyelvtanfolyamok, 
workshopok számára készült oktatási anyag 
gyanánt. A projekt szellemiségének bizonyí-
téka, hogy a tananyag mindenki számára el-
érhető, ingyenesen letölthető a www.edtwin.
eu/hu weboldalról.

Az 1990-es évektől a magyarországi vidé-
ki hungarológiai műhelyek (Debrecen, Sze-
ged) megalkották a maguk kicsit helyszínre 
adaptált tankönyvcsaládját. Ez a kötet is ebbe 
a tematikába illeszkedik, azzal a különbség-
gel, hogy míg az előbbi könyvekből tanuló 
külföldiek a világ számos pontjáról érkeznek, 
addig ennek a könyvnek a tanulói célcsoport-
ját a 12–16 éves osztrák diákok alkotják, akik 
eddig még nem tanultak magyar nyelvet.

Érthető tehát, hogy a tankönyvírók a helyi 
viszonyokhoz és a célcsoporthoz igazították 
a tananyag témáit, amelyek azonban nem 
épülnek egymásra sem szóanyagukban, sem 
nyelvtanilag. Az alkotók szándéka ezzel az, 
hogy az egyes részek egymástól függetlenül 
is használhatóak legyenek, a kezdő szinttől a 
haladóig. Ezt a célt erősítendő a nyelvkönyv 
lapjai perforáltak, könnyen leválaszthatók és 
fénymásolhatók. A szerzők ajánlásukban egy-
értelműen megfogalmazzák, hogy nyelvi „pa-
neleket” (9) kívánnak oktatni, amelyek segít-
séget nyújthatnak a Magyarországra látogató 

diákoknak a hétköznapi szituációkban (pél-
dául vásárlás, tájékozódás). E vezérelvet kö-
vetve a könyvben minimálisra csökkentették 
a nyelvtani ismeretek explicit gyakorlását. Így 
viszont a helyenként felbukkanó nyelvtani 
feladatok megoldásához nem minden esetben 
kap segítséget a diák, például a Tedd tárgy-
esetbe a megadott szavakat! (55) feladatnál 
a tárgyrag illesztését (-t/-’t/-at/-ot/-et/-öt) nem 
tudja kitalálni egy magyarul tanuló idegen 
ajkú gyermek. Gyakorló magyar mint idegen 
nyelv tanárokban és nyelvpedagógiai szakem-
berekben némi kétely fogalmazódhat meg 
a könyv koncepciója kapcsán: mit kezdenének 
a nyelvtanulók a helyesen formált panelmon-
datokkal egy szülinapi buliban (92) vagy az 
orvosnál (98–99), ha nem értik a beszédpart-
ner válaszát, vagy ha az nem a megtanult 
dialógusnak megfelelően válaszol? Természe-
tesen ilyen túlélő kurzusok (az angol termi-
no ló giában survival vagy crash course) min-
den országban léteznek, a kérdés tehát szakmai 
vita tárgyát képezi, és nem csupán a szóban 
forgó könyvre vonatkozik.

Míg a „hagyományos” magyar mint idegen 
nyelv könyvek (például Halló, itt Magyaror-
szág! [Erdős–Prileszky 2001], Hungarolingua 
[Hlavacska és mtsai. 1996], Lépésenként ma-
gyarul [Durst 2004]) tematikája a forma-funk-
ció megfeleltetését előtérbe helyezve a magyar 
grammatika jelenségeinek fokozatos beveze-
tésén alapul, addig a Kincskeresők, kalandra 
fel! kizárólag a beszédszituációkból indul ki. 
Az előbbiekben a nyelvi jelenségekhez talál-
nak vagy alkotnak kontextust a szerzők, ennél 
a kötetnél az egyes szituációkban minden ren-
dezőelv nélkül egyszerűen csak előkerülnek. 
Ennek következményeként a gyors, memori-
terszerű „paneltudás”, amely az 1970-es és 
80-as években gyakran használt oktatási gya-
korlat volt (Szili 2010: 177), automatizálja 
ugyan a nyelvtanulók egyes megnyilatkozá-
sait, melyeket szociopragmatikai szempontból 
akár helyesen is alkalmaznak, ugyanakkor 
a nyelvi forma szinte implicit jelenik meg, és 
ezért nem tudatosodik. A nem elemzett nyel-
vi egységek (például birtokos személyjelek, 
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felszólító mód), azaz a formáról szóló is-
meretek hiánya miatt a nyelvtanulók nagy 
valószínűséggel nem tudnak helyes alakokat 
előállítani, amennyiben a megtanított panel-
mondattól eltérő megnyilatkozást akarnának 
létrehozni. Például a 4. leckében szereplő 
„Szeretnélek meghívni rá, hoztam neked egy 
meghívót is.” (91) mondatot nem tudja többes 
számba tenni, mert a neked alakból nem tud 
majd nektek alakot képezni. Egyes tanulmá-
nyok szerint a nyelvi forma megértése előse-
gíti annak sikeres használatát (Schmidt 1990). 
A szabályadás néhány helyen ugyan felbuk-
kan a könyvben (27, 70, 82, 105, 107), de nem 
válik rendszeressé. Természetesen a könyv 
koncepciója védhető azzal, hogy ez nem is 
cél, hiszen nagyon rövid idő alatt szeretnének 
néhány alapvető és hasznos megnyilatkozást 
megtanítani a diákoknak.

Térjünk át a könyv részletes bemutatására. 
A tananyag öt nagy témát, ezen belül több 
altémát ölel fel (Találkozások, Család és ba-
rátok, Lakóhelyünk, Mindennapjaink, Ma-
gyarország), melyekhez a könyv végén rész-
letes szószedet található, amely nagyban segít 
a nyelvtanulóknak. Az egyes fejezetek felépí-
tése azonos: a témát feldolgozó képes oldalt 
jelenetek, variációk és gyakorlatok követik. 
A legtöbb fejezetben rövid fordítás (németről 
magyarra és viszont) és szintén kétnyelvű 
szókincsellenőrzés is helyet kapott. A négy 
nyelvi készség közül a beszédkészség fejlesz-
tése áll a középpontban, az olvasáskészség 
fejlesztésére a bemutatott rövid párbeszédek, 
az íráskészség csiszolására pedig az előbb 
említett fordítási feladatok hivatottak. Sajnos 
hallás utáni megértést célzó feladat egyáltalán 
nem készült a könyvhöz, pedig ez lehetővé 
tenné a gyorsan megszerzett ismeretek későb-
bi gyakorlását.

A kötet kerettörténete szerint Anna és Péter 
(akiknek anyjuk magyar, apjuk osztrák) Ma-
gyarországra költöznek, és Győrben kezdenek 
iskolába járni. Az első fejezetben (Találkozá-
sok, 14–38) először a köszönést, a bemutatko-
zást sajátíthatják el a diákok. Ötletes a leggya-
koribb magyar vezeték- és keresztnevek 

fel so rolása is. Hasznos és jól átgondolt, hogy 
mindjárt a könyv elején előkerül a tegezés-
magázás jelensége, amely az egyik legfonto-
sabb része a szociopragmatikai kompetenciá-
nak. Ismert alapvetés a pragmatikában, hogy 
a nyelvi udvariasság megsértését (például egy 
idős vagy rangban felettünk álló ember tege-
zését) sokkal kevésbé tolerálja az adott nyelvi 
közeg, mint ha a nyelvtanuló nyelvtani hibát 
ejt. Míg az első esetben a beszélő személyét 
éri kritika, az utóbbiban még akár értékelik is 
az igyekezetét, hogy magyarul tanul (Thomas 
1995). Szintén az első fejezetbe került az élet-
kor és a telefonszámcsere szituációjának taní-
tása a hozzá kapcsolódó számokkal.

A második fejezet (Család és barátok, 
39–55) a rokonsági viszonyok legfontosabb 
szavait tanítja, a rövid mondatokban a birto-
kos személyjelek egyes szám első és második 
személyű alakjai (például nagybátyám, uno-
katestvéred) kerülnek elő. Az E/1-es és E/2-es 
birtokos személyjel bevezetése ennél a pont-
nál teljes mértékben indokolt, hiszen a kom-
munikációs cél határozta meg, ugyanis e jelek 
nélkül nem tudna a diák a saját családjáról be-
szélni. Ezt követi a külső és belső tulajdonsá-
gok és a színek bemutatása sok színes rajzzal. 
A kötet egészéről elmondható, hogy szép és 
áttekinthető a tipográfi a. E fejezet (akárcsak 
a későbbiek) dialógusai kifejezetten a célcsoport 
nyelvhasználatát tükrözik mind témában (ki-
nézet, buli, kapcsolatok), mind stílusban (pél-
dául unokatesóm, Én nem bírom Annát.), vagyis 
a szövegeket az autentikusság jellemzi.

A lakóhelyről szóló harmadik fejezet (56–
74) grafi kailag és szókincsben is átlátható és 
hasznos, különösen a nagy kommunikációs 
értékű, útbaigazítást tanító oldalak. A hely-
viszonyok ismertetése során (az irányhármas-
ságból a Honnan? kérdést és a hozzá kap-
csolódó ragokat nem tárgyalja) felvillantja a 
helyragok sokszínűségét, melyet külön feladat 
is gyakoroltat, bár a feladat megoldása a pon-
tos instrukció híján nem egyértelmű.

A negyedik téma (Mindennapjaink, 75–107) 
a legtágabb, és emiatt a legeklektikusabb is. 
A valóban kiemelt fontosságú vásárlás (szá-
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mok, mennyiségek, vásárlási párbeszéd) alté-
ma mellett az éttermi rendelés és az ételek 
nevei kerülnek terítékre. Majd ezt követi a 
születésnap (hónapok, napok), ünnepnapok, 
végül a testrészek és a betegségek tárgyalása 
is. Ez utóbbi szókincse túlmutat a kezdő szin-
ten, akárcsak a fejezetet záró szabadidő és 
hobbi altéma. A jelen idejű, alanyi ragozású 
igei paradigma egyes szám első, második és 
harmadik személye a könyvben egyedül itt 
olvasható táblázatos formában (107), kár, 
hogy mind a tíz felsorolt ige ikes, és így nem 
kaphatnak példát a nyelvtanulók más ragozá-
si sorra, például a létige ragozása sem szerepel 
a könyvben.

A művet örvendetes módon az országis-
mereti fejezet zárja, amely érthető módon 
német nyelvű. A magyarországi, régiós tér-
képeket és a győri nevezetességeket bemuta-
tó igényes képanyag (122) mellé érdemes lett 
volna többféle kvízfeladatot alkotni, melyek 
túlmutatnának az épületfelismerésen.

Összegzésként elmondható, hogy a tan-
anyag teljesíti a szerzők által megfogalmazott 
célkitűzést, az intézmények számára túlélő 
csomag született a kommunikatív nyelvokta-
tás korai szakaszának szellemében, de az 
anyag szélesebb körű használatához és haté-
kony oktatásához további kiegészítő anyagok-
ra és minden esetben felkészült tanárokra van 
szükség.

Árvay Anett
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Jankovics Mária, a Nyugat-magyarországi 
Egyetem főiskolai tanára, valamint a Szláv 
Filológiai Intézet igazgatója már számos ta-
nulmányában foglalkozott mélyrehatóan a 
fordítás elméletének és gyakorlatának kérdés-
körével. 2011-ben kiadott kötetének célja, 
hogy az utóbbi évtizedben megjelent munká-
it nagyobb témakörökbe rendezetten, egyetlen 
egységként mutassa be. Írásai a műfordítás 
sarkalatos kérdései mellett a nyelvfejlődési 
tendenciák, azon belül a szókölcsönzések, 
neologizmusok és rövidítések témáját, továb-
bá a kultúraközi kommunikáció és globalizá-
lódó világunk nyelvi vetületeit ölelik fel.

A kötet első három tanulmányában (Раз-
мышления о вопросе заимствования, Нео-
логизмы в русской и венгерской коммуника-
ции, Некоторые тенденции в современ ном 
русском и венгерском словоупотреблении) 
a szerző áttekinti a mai orosz és magyar szó-
készlet bővülésének és a szóhasználat válto-
zásainak tendenciáit. Kiemeli az orosz szó-
készletbővülés leggyakoribb módozatának, 
az idegen szavak átvételének történeti aspek-
tusait. Szemléletesen, táblázatba foglalva utal 
az orosz nyelv által befogadott kölcsönszók 
eredetére, meghatározza a latin, görög, német, 
francia, olasz stb. nyelvekből átvett szóköl-
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