
Dominka Ede Harald 
 

 

Hungarolingua 1. Magyar nyelvkönyv. Második, átdolgozott kiadás. Debreceni Nyári 

Egyetem, 1996 

 

 

 

A magyar mint idegen nyelv területén külföldi vendégeink számára a Debreceni Nyári Egyetem 

kínálja az egyik legvonzóbb tanulási lehetőséget, ennek az intézménynek az egyik ikonikus 

tankönyve a Hungarolingua 1. 

 Ma már csak elvétve akad olyan külföldi, aki nem tud angolul, az amúgy egynyelvű 

tankönyv címe mégis latinosan igyekszik mindenkit megszólítani. Ha megnézzük a külföldi 

egynyelvű tankönyveket vagy a többi hazait, akkor a címadási gyakorlat inkább a célnyelvet 

preferálja, ezért számomra ez olyan, mintha valamiféle hátsó bejáraton invitálnánk be a magyar 

nyelvbe külföldi vendégeinket, s a bejárat feletti holtnyelven írt felirat kétes érzelmeket kelthet. 

 

Jelen áttekintésben csupán a Hungarolingua 1. tankönyvet veszem szemügyre, a munkafüzet és 

egyéb kiegészítők nélkül. A tankönyv anyaga tizenkét leckére oszlik: 

Ismerkedés 1. A városban; 2. A szállodában; 3. Az egyetem; 4. Jó étvágyat!; 5. A házibuli; 6. 

Utazás; 7. Az új lakás; 8. Vásárlás; 9. Az én családom; 10. Hétvége; 11. Születésnap; 12. A könyvet 

Nyelvtani mutató zárja. 

 

Az első olvasmány előtt személyessé tenni akaró szándékkal a későbbiekben szereplők fényképes 

névkártyáit láthatjuk, ezek vegyesen magyarok és külföldiek, arányuk: 3:7, ez azt jelezheti, hogy 

egyfajta tükörként szolgál a tankönyv, illetve valamelyest magukat láthatják benne a tanulók, de 

azért a magyarok is megjelennek benne. A neveken kívül az életkoruk, nemzetiségük és 

foglalkozásuk olvasható a kártyákon. 

 Az olvasmány a Te ki vagy? címmel kezdődik. Bár ezt a kérdést más tankönyv is használja, 

a vélemények megoszlanak róla infantilis színezete miatt; a magam részéről – mivel egyetemisták 

számára tanítottam a tankönyvből – inkább a Téged hogy hívnak?, Neked mi a neved? kérdésekre 

cseréltem. Magában az olvasmányban egy amerikai és egy finn hölgy cseveg magyarul. Itt kerül elő 

a létige E/1., 2. formában, ugyanígy az él ige is, valamint a hol kérdésre felelő -ban. (6. o.) 

 

Az utazás közbeni információ kérése Magyarországon nagyon hasznos, mivel például a régebbi 

vonatokon gyakran a magyarok sem tudják, hol is tartanak az úton, melyik az az állomás, ahol le 

kell szállniuk, hiszen az nincs megfelelően jelölve (7. o.). Információ kérésére sokszor lehet 

szükség, ezért később is visszatér, például a 2. leckében az Aranybika Szálloda kerestetik. A 

térképen való eligazodás jelentősége mára csökken, ugyanakkor itt (21. o.) mindenképpen hasznos 

szavakat lehet elsajátítani, mint például: állomás, központ, áruház, templom, bank, villamosmegálló 

stb. De a városban való tájékozódás dialógusa később is fontos lesz (80. o.). Ehhez kapcsolódóan 

szembesülhetnek a diákok azzal, hogy amíg például London vagy New York megnevezése nem 

változik a magyar nyelvben, addig Párizs vagy Moszkva igen. 

 A tankönyv keretes szerkezetű, parti az elején parti a végén; az előbbi színes kavalkád egy 

Ismerkedési est (8. o.), melyen néhány köszönési móddal is meg lehet ismerkedni. A nyolc példával 

vélhetően itt már rögzül a vagyok alak. 

 A már korábban (5. o.) is felbukkanó Pufóka magyaros nevű norvég fóka, a Hungarolingua 

1. norvég háziállata is bemutatkozik (13. o.). Ugyanitt szerepel a két rettegett táblázat, melynek 

egyikében a Ki? Mi? kérdésre az ő esetében a létige üres kategória, a Hol? kérdésre azonban a vant 

kell használni. Ide a továbbiakban többször visszatér a tananyag, hiszen ezt bizony sokszor kell 

hangsúlyozni. Valamivel később jön a többes számú párja (23. o.). Szorítsunk diákjainknak, hogy a 

két funkció kapcsán disztingválni tudjanak. Ez a sziszifuszi téma a szállodában, iskolában, leckében 



is előbukkan (26. o.). De a gyakorlására később is lehetőség kínálkozik táblázatban (29. o.). 

 

 Ezután az olasz Carla és Mary csevelyébe hallgatunk bele (14. o.), ahol Carla nem ismeri fel 

Mary magyarján az amerikai akcentust, ezért megkérdezi: Te angol vagy? Mire az a tagadást 

gyakorolva válaszol: Nem, én nem vagyok angol. Ez alatt azonban a spanyolos nevű francia Jean 

Fernandez viszont bizonyára büszke, mivel Varga Jóskának gondolták. Az oldal alján a kétféle 

kérdőmondati intonáció merül fel, mely ha megfelelő zenei hallással megáldott csoportunk van, 

hamar rögzíthető. 

 A következő cím a Magyarul beszélek! (15. o.), ahol többféle nyelven beszél az E/3. Itt 

jelenik meg táblázatban is az -ul, -ül képző, ami még jó néhányszor felmerül ismétlésképpen, mivel 

csak folyamatos gyakorlással mélyíthető el a nyelvtudásban, hogy a magas és mély hangrendű 

magánhangzók hogyan vezérlik a végződéseket. 

 Majd a Mit csinál? kérdésre felelő tanul és beszél ige ragozási sora tanulandó meg egyes 

számban, azaz itt (17. o.) újra látható a magas és mély hangrendű tő jelentősége. A hangrendi 

illeszkedés szerint oszlik el a -ban, -ben, itt  (18. o.) tanulható meg, hogy a vegyes hangrend is 

alapvetően a mély hangrendű toldalékot vonzza: Ausztriában, Amerikában. A Debrecenben alak azt 

a naiv reményt ébreszti a diákokban, hogy az országokhoz (jórészt) hasonlóan a magyar városok 

után is a -ban, -ben használandó. A -ban, -bent megelőző -a és -e végű szavakra irányul a figyelem, 

jelezvén, hogy a ragozott alakokban e magánhangzók hosszú párjai használandók (19. o.). A 

helynevek -i képzős alakja egyalakúságánál fogva nem jelent különösebb kihívást a diákoknak (22. 

o.). 

 Egy röpke dialógusban Pufóka norvég fókánknak kell szorítanunk, mivel két magyarul 

beszélgető német vadásszal hozta össze a sors (23. o.). Mellette a létige gyakorlására egy másik rajz 

is szolgál, melyen moszkvai marslakók diskurálnak, akik aztán a következő rajzon Debrecenbe is 

eljutnak. 

 A 2. lecke A városközpontban című színes belvárosi városképén a centrumban valószínűleg 

előforduló épületeket látjuk megnevezésükkel együtt: színház, étterem, bank, mozi, szálloda, 

könyvtár (sajnos a belvárosban van a börtön is). Mivel itt sok minden előfordul, szükséges a többes 

szám elsajátítása is, ahol a -k jelet egyelőre csak az -o betű előzi meg. Aktuális civilizációs ismeret 

kerül elő a Kossuth Egyetem kapcsán (26. o.). A mostani diákoknak ennél egyszerűbb, de nem 

feltétlenül jobb dolguk van a Debreceni Egyetemmel. Átugrunk fővárosunkba is (27. o.), 

megismerkedhetnek néhány szállodánk, bankunk, színházunk stb. nevével. Ideje itt tudatosítani a 

kétféle határozott névelőnk közötti különbséget, mely után ezt várhatóan ritkán fogják elhibázni. 

Táblázat foglalja össze a többes számot a kivételektől sem mentesen (28. o.). A számokkal 

ismerkedünk egy retro telefon és elaprózódó pénzérméink segítségével (30. o.). Majd az 

alanyi/határozatlan igeragozás sajátítható el a tanul, beszél, ül kapcsán (32. o.) 

 A 3. lecke lehetőséget kínál a számok kapcsán az -s képzővel való megismerkedésre, 

egyelőre csak a hatos formájában, illetve a hányas kérdéssel. Illetőleg igen hasznos: minta látható a 

szállodai bejelentő kitöltésére. A következő oldalon egy hölgy is bejelentkezni óhajt, itt lépünk a 

hetes szintre. A magyar abc a betűk kiejtésével relatíve későn kerül csak elő (36. o.). Ugyancsak 

épülethez kötődően kerül elő civilizációs adalék, a Ludas (sic!) Matyi Panzió említtetik (37. o.). Az 

oldal közepén a három férfi szerző a nagy magyar mágikus számpárra asszociál, a 3:6-ra, mely az 

angol–magyar meccsről származó fotón látható. Ez alatt – hasznos információ – tudható meg, hogy 

a számokat -s képzővel ellátva megnevezhetők a tömegközlekedési eszközök is. 

 Az irányhármasság kísér minket bankba, bankban, bankból (38. o.), ez folytatódik a 

következő oldalon is a -ból, -ből; -ba, -be párokkal, melyre gyakorlatot is találunk (41.). Mellette az 

irányhármasság kérdéseihez kapcsolódó mutatónévmásokat lehet megtanulni. Ehhez jön a megy és a 

jön logikája, illetve nem kevésbé fontos ezeknek az igéknek a ragozási sora sem (42. o.). A már 

ismerős irányhármasság foglaltatik össze később (90. o.), melynek használati módja az újra és újra, 

kisebb részletekben előkerülő példák segítségével mélyülhet el a tanulókban (119. o.). 

 Az eddig már ismerős dolgok kerülnek elő önöző formában (43. o.). Itt emelendő ki a 

lehetséges interferencia, nevezetesen, hogy a magyarban az önözés/magázás végződése azonos az 



E/3 és T/3 alakokéval. A már szintén ismerős tagadás következik (44. o.), ám az ismerős közegbe 

illeszkedik a létige tagadása, melyet félkövérrel igyekeztek kiemelni; ugyanakkor azok, tehát a 

nincs és a nincsenek a tagadószók rubrikájában szerepelnek, noha szerintem a tagadószó és a létige 

rubrikájának uniójában kellene lenniük. 

 Ki-ki eldöntheti, mennyire hálózza be a hallgatókat a szintaxisunk kínálta variabilitásba, én 

átléptem (45. o.), (71. o.). 

 A 4. lecke az egyetem világába kalauzol, legalábbis a debreceniébe, némiképp túlzott 

részletességgel. De a hallgatóink jelentősége sem csekélyebb ennél, hiszen egy újságíró érdeklődik 

irántuk (48. o.). Ennek kapcsán nyelvtani adalék az -i képzős melléknevek többes száma. 

 Számolunk cím alatt az eddigieknél nagyobb számok rémítik a diákokat, illusztrációként 

pedig az azóta muzeálissá vált pénzeink szolgálnak (49. o.). Hasznos melléknevek következnek, 

melyekhez némiképp szubjektív megítélhetőségű rajzok társulnak (50. o.). Itt az öreg helyett a 

magam részéről az időst tanítottam, megemlítve, hogy az öreg sem hibás, csak esetenként 

udvariatlan lehet. A melléknevek többes száma kerül elő (51. o.) – jelezve az illeszkedés szerinti 

három alakját. Pufóka pedig a névutókat vezeti be (52. o.). 

 Az 5. lecke Jó étvágyat! címmel kezdődik (58. o.), értelemszerűen ételeink neve tanulható 

meg itt, illetve a dialógusból a rendelés körülményeivel ismerkedhetnek meg a nyelvtanulók. A 

többes szám és a tárgyrag analógiáját szemlélteti a táblázat (60. o.), jelzi, hogy kivételek azért itt is 

akadnak. Majd a zöldségek, gyümölcsök nevei (62. o.), illetve az ehhez tartozó mértékegységek 

sorakoznak. Vicceskedünk is (63. o.): – Mennyi? – Harminc! – Mi harminc? – Mi mennyi?; majd az 

abba, abban, abból, ebbe, ebben, ebből határozói mutató névmások illeszkednek a mondatokba. 

 Egy könyvesbolti szituáció dialógusa alatt (64. o.) a Kocsi és vonat című Weöres-vers 

kulturális adaléka, valamint gyerekek írását imitáló betűtípus és a hátteréül szolgáló gyerekrajz 

jelzi, hogy gyerekversről van szó, noha manapság inkább játékversnek szerencsés ezeket nevezni. 

 Az ízléstelen öltözékű ficsúr és a mellette lévő kebles maca rajza alatt (65. o.) a határozott és 

határozatlan névelők is egymás mellé kerülnek. Ez alatt pedig a -ba, -be; -ból, -ből helyes 

alkalmazása tisztázódik az összetett szavak esetén is, melyből jól látszik, hogy az illeszkedés csak 

az összetett szó utótagjában vizsgálandó. A következő oldalakon étterembe megyünk. 

 A magyar nyelvtan egyik mumusának tartott alanyi és tárgyas ragozás bevezetésére is sor 

kerül (68. o.). Hogy ez korai vagy sem, az az aktuális csoport összetételétől függhet, a magam 

részéről a legutóbbi alkalommal szerencsés voltam, a diákjaim teljesítménye szerint jórészt 

megtanulható ez a kétféle ragozás és helyes alkalmazásuk is, a számos végződéssel együtt. A 

kézcsókos fénykép kulturális adalék lehet, attól függően, milyen kultúrájúak szembesülnek vele (69. 

o.). 

 Az alanyi és tárgyas ragozás táblázatát korrigálnunk kell (70. o.). A hiba a mi esetünkben az 

első percben jelentkezett, mivel az egyik diákom kérdezte a táblázatban helyesen bogarászva, hogy 

„Írek egy könyvet?” és „Írem a könyvet?” Azaz itt az illabiális palatális magánhangzóhoz veláris 

személyrag járul. A Milyen állomáson vagyunk? dialóguscím jelzi, hogy ez továbbra is kérdés 

nálunk. Alatta az -on, -en, -ön táblázata szerepel, ahol szintén meg kell említeni, hogy nem a 

táblázat sugalmazta híden sétálunk, hanem hídon. (89. o.) 

 Jellemző kifejezéseket kínál a következő egység, például: Nem megy a munka vagy Hát, ez 

még nem az igazi! Illetve elmagyarázandó, hogy a Csinálunk egy jó kis bulit! mondatban a kis nem 

feltétlenül jelenti azt, hogy a buli kicsi lesz, illetőleg azt, hogy ez a mondat voltaképpen jövő idejű 

(72. o.). Az itt szereplő dialógusokban a kétféle ragozásra találhatunk példákat 

szövegkörnyezetükben. A szervezett bulin pálinkát, konyakot, whiskyt, gint és Unicumot lehet inni; 

ez italkínálaton is látszik a tankönyvi szerzők nemének aránya, ha ez fordított volna, várhatóan a 

kínálatban inkább martini, baileys és koktélok szerepelnének. Mindenesetre kiemelhető az Unicum 

magyar vonatkozása. 

 El lehet magyarázni, hogy milyen stílusbeli különbség van az itt (75. o.) olvasható Márta, ez 

a Jean tényleg festő? és a nem szereplő Márta, Jean tényleg festő? mondat között. 

 Művészettörténeti korrekció: az absztrakt és a nonfiguratív festészet ugyanaz, a tankönyvi 

szövegben különböző. A magam részéről azon a ponton, hogy Jean aktot fest, csupa hölgy diákjaim 



kacaja kíséretében újra megemlítettem, hogy igen, a három férfi szerző... 

 A színneveket saját színükön olvashatjuk (76. o.). Itt ezért előnyös, ha színes példányt 

láthatnak a diákok, az enyéim nem voltak ilyen szerencsések. Alul a zenehallgatásra szolgáló 

eszközöket is megtanulhatják, köztük a lemezjátszóval – így régiségkereskedéseinkben böngészve is 

meg tudnak nevezni valamit. 

 Már nem is én említem, hanem kórusban a diákok, hogy férfi szerzők... – A nagy bankrablás 

története következik (77. o.). De ha megőrizzük lélekjelenlétünket, akkor a szövegbe ágyazott 

igekötős igékre koncentrálhatunk: elvág, kirohan, elindul, meglát, felhív. Azaz már itt elkezdhető az 

igekötők széles tárházába való óvatos bevezetés. A következő történetben a hallgató telefonfülkében 

CB rádión beszélő rendőr is lehet, leolvashatja egy piros Lada rendszámát..., de itt tanulható meg a 

személyi igazolvány is (78. o., 79. o.). Kötőszók mondatba iktatása a további feladat, ahol a tanári 

instrukció dolga, hogy megemlítse, több megoldás is jó lehet esetenként (80. o.). 

 Látszik, hogy a tankönyv leginkább heterogén csoportokra számít (83. o.); valamelyest 

ismétlésként nemzetek szerinti bemutatkozó szövegre található itt példa. A példaszöveg 

Magyarországgal demonstrálja a bemutatkozást, mely mellett Magyarország formájú jégtáblán 

úszik Pufóka, a nyakában az egyes rajtszámmal. Újabb nyelvtani hungarikumot tartogat a lecke, az -

s, -sz, -z tővégű igék E/2-beli ragozási újdonságát: olvasol, veszel, főzöl (86. o.).  

 A tömegközlekedési eszközökhöz kapcsolódóan a le- és felszállás; ki- és beszállás 

igekötőpárjait a lépcső megléte vagy hiánya szerint mutattam be, ugyanakkor elmondtam, hogy 

funkcionálisan szinonimákról van szó, a magyar anyanyelvi beszélők sem különböztetik meg e 

logika alapján ezeket az igekötős igéket. (87. o.). Az igekötőkhöz végződéspárok is illeszkednek, 

melyek nem keverendők össze. A Honnan? kérdésre válaszoló -ról, -ről és a Hová? kérdésre felelő -

ra, -re is gyakorolható (88. o.). 

 Magyar Nemzet-cikket is olvashatnak a diákok (91. o.), a vezércikk helyen lévő 

publicisztika az Egy népszerű tanár Debrecenből. A cikk alatt ismét hungarikum következik, az ikes 

ige, már ha ez a kategória létezik még, a magam részéről inkább az itt is látható -k, -sz, -d tővégű 

igékről beszéltem, mivel így az ikes ige nehézségei, felemássága kerülhető el. Szerencsés módon itt 

már nem ragaszkodnak az E/1 alak -m személyragjához, a tananyag az élőnyelv -k-ját is jóváhagyja. 

 A heti beosztásunkat oszthatjuk meg egymással (93. o.); a napokhoz tartozó -on, -en, -ön 

után az azoktól mentes vasárnapot felvont szemöldökkel jelzett csodálkozás kíséri a hallgatók 

részéről. A diákok boldogságára a nagy lépésnek tűnő jövő idejű lesz és ragozása is itt található. De 

már az is ismerős nekik, hogy jelen idővel is kifejezhetünk mi, magyarok jövő időt, például az ezen 

az oldalon is olvasható Holnap délelőtt tanítok az egyetemen mondatban. Történelmi olvasmány, A 

MALÉV-irodában következik (94. o.). Ezt leszámítva minden aktuális lehet benne. Ugyancsak 

utazással kapcsolatos múltidézés következik (95. o.), amikor még nemdohányzó helyjegyet kellett 

váltanunk, és volt személyvonat. Ezek helyett érdemes a gyorsvonati pótjegyet és az Intercity 

pótjegyet ismer(tet)ni. A képeslap, levél címzése is elsajátítható, ez hasznos lehet (96. o.). A 

fokozatosan ismerőssé váló igekötős igék merülnek fel az utazási téma kapcsán (99. o.). Ez már a 8. 

lecke. Itt következik a kezdő anyagok tipikus témája, a lakás helyiségeinek berendezése. 

 Szintaktikai információ az elváló igekötők bemutatása (106. o.). A határozatlan ragozást 

gyakorolhatjuk: vársz, tanítasz, festesz, köszöntesz (107. o.) A további két oldal a személyes 

névmás tárgyas alakjait tartogatja a diákoknak (108–109. o.). Egy családi vacsorába is 

bepillanthatunk (110. o.). Majd ismét az igeragozás határozott formája látható (114. o.), ezzel a -s, -

z, -sz tővégű igékhez járuló -j hasonulása, például: olvassa, hozza, issza... A főnévi igenév formáit 

látjuk: a -ni mellett -ani, -eni (115. o.). 

 Az enni akarok, inni akarok szerkezetekről a régi Traubisoda-reklám jutott eszembe, azaz 

nem biztos, hogy az akarok szó a legszerencsésebb, talán a szeretnék megfelelőbb lenne (116. o.). 

Annál is inkább, mert ezen az oldalon az akar és a tud mellett a szeret is szerepel mint a főnévi 

igeneves szerkezetekkel használható és gyakorolható kifejezések igéje. A cipővásárlási szituáció 

kétségkívül hasznos a kifejezéseket tekintve is, noha a kisasszony szót talán már csak ódivatú cipők 

boltjának régimódi eladójától lehet hallani (117. o.). A 122. oldalig ugyancsak hasznos vásárlási 

szituációkat lehet gyakorolni, majd a postán találjuk magunkat (123. o.), ahol a külföldre való 



telefonálás és a táviratküldés letűnt szituációiba csöppenünk, illetve megmosolyoghatjuk a postai 

szolgáltatások árait az inflációs hullámok tengerén túl. Hasonló a pénzváltás is (124. o.), ami bank 

helyett ma talán inkább a pénzváltókra jellemző, de a legjobb a bankkártya használatára bátorítani a 

hozzánk látogatókat. 

 A tananyag végre a magyarórát megelőző és egyben észrevétlenül elkezdő ismerős szituációt 

mutatja a diákoknak, ahol a tanárral az órát felvezető beszélgetésben próbálkozhatnak az 

élőnyelvvel (125. o.). A következő két oldalon a család bemutatása kapcsán a tankönyv a többes 

szám analógiájával teszi könnyűvé a birtokos személyjel megtanulását. Először csak az E/1 alak 

jelenik meg, a többi a 130. oldalon következik. A -val, -vel, illetve azok hasonult formái (131.) után 

vendégségbe megyünk (132. o.), ahol az Az az én feleségem mondatot korrigálhatjuk Ő az én 

feleségemre. Itt és a következő oldalon gyakorolható a birtokos személyjel, már többes számban is, 

táblázatban összefoglalva (134–135. o.). Itt (134. o.) a magyar humor ingoványos területén 

egyensúlyozunk. 

 Eljutunk a felszólító módig határozatlan ragozásban (138. o.), a következő oldal a határozott 

ragozást mutatja be. A 147. oldalig ezek gyakorolhatók a dialógusokkal, majd itt következik a 

birtoktöbbesítő jel, majd a birtoktöbbesítő jel és a birtokos személyjel kombinációi, illetve mindez 

ragokkal. 

 A felszólító mód határozatlan és határozott ragozásában különböztethető meg a rövid és a 

hosszú alakú változat (150. o.). Utána pedig az alapformától eltérő alakok és azok kiejtése van 

soron (151. o.), és helyesen mindez az udvarias kérés funkciójaként jelenik meg (152–153. o.). A 

felszólítás nyelvtanával lépünk be az orvosi rendelők és az anatómia világába (154–156. o.). 

 Kilépve (157. o.) megkönnyebbülhetünk, ahol a 12. leckében születésnapra ébredünk, a 

bulira hungarikum, halászlé készül. Tipikus családi hétköznapi reggel, tumultus a fürdőszobában, 

reggelizés, azaz a Mit csinálsz reggel? szokásos nyelvtanulós szituáció (158. o.). Készülés a bulira, 

ajándékvásárlás (159. o.). Vásárolunk (160–161.), és még mindig készülés a bulira, főleg italokkal. 

Virágot veszünk (162. o.), majd odaérünk a buliba (163. o.), felköszöntjük az ünnepeltet, italkínálás 

következik. Mentegetőzik a későn érkező (164. o.), majd miután már ő is itt van, lehet táncolni, a 

zene kazettáról szól. Kifáradva jöhet a magyar kártya (165. o.), majd a barkochba és annak 

szabályai. El lehet fogyasztani a halászlé vacsorát, s ha tetszett, megkapjuk a receptjét (166. o.). De 

a magyar konyhába mélyebb betekintést is nyerünk (167. o.). 

 A leckék lezárása érkezik el (168–169. o.), itt teljesedik ki a buli; a játszott barkochba 

sugalmazza a lehetőséget, hogy a mi diákjaink is ilyet játsszanak, illetve énekelni is lehet a játék 

után: az egyik legközkedveltebb dalunk, a Tavaszi szél csendül fel. 

 A leckék után a nyelvtani összefoglaló táblázatok zárják a tankönyvet, a táblázatokon 

megjelölték az adott nyelvtani jelenség előfordulásának oldalszámait (170–174. o.). 

 

Összefoglalás: 

A Hungarolingua 1. kezdők tankönyve még a hozzá készített munkafüzet nélkül is megállja a 

helyét, a számos dialógussal elegendő lehetőséget biztosít az olvasásra, beszélésre, órai aktivitásra, 

a nyelvtan kontextusba ágyazott megértésére. Az egynyelvű tankönyv instrukcióktól mentes, jórészt 

önálló tanulásra is alkalmas lehet, de a tanári kiegészítésekkel lesz igazán teljes, különösen a 

frazeológiák megértésekor, a táblázatok szétszálazásakor. A nyelvkönyvben a kommunikációt 

előtérbe helyezve a dialógusok dominanciája figyelhető meg; a nyelvtan súlyát fényképekkel, színes 

rajzokkal igyekeztek ellensúlyozni, súlytalanabbá tenni. A tankönyv borítóján egy Európa-puzzle 

egyik darabkáján látható Magyarország. Kirakva a képet az a remény fogalmazódik meg, hogy mi, 

és velünk a külföldiek, tudjuk hová is helyezzük Magyarországot, hogy az Európa szerves része, 

kultúrájával, nyelvével együtt. 

 

 

 


