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Hlavacska Edit 

Egy új magyar nyelvkönyv haladóknak: 
a Hungarolingua 3. 

1. A Hungarolingua nyelvoktató program 

1.1. A Hungarolingua nyelvoktató program a Debreceni Nyári Egyetem 
által kiadott tananyagsorozat, melynek terve 1990-ben született meg, azt 
követően, hogy a Nyári Egyetem a Kossuth Lajos Tudományegyetem önálló 
intézménye lett. Ebben az időszakban a magyart idegen nyelvként oktató 
tananyagok megújításának szükségét mindenki fokozottan érezte, hiszen a 
korábbi tananyagok ekkorra szemléletükben éppúgy elavultak, mint tudomá-
nyos, módszertani tekintetben. 

Olyan oktatóprogramot szerettünk volna megvalósítani, amely megfelel 
a nagy világnyelvek oktatásában kialakult modelleknek, azaz tekintettel van a 
kommunikativitás előtérbe kerülésére, a szituatív-pragmatikus nyelvoktatás 
megvalósítására törekszik, és az alkalmazott eszközök, médiumok sokfélesé-
gét igyekszik felhasználni. Másrészt a magyar nyelv oktatásának sajátos 
feltételeit is figyelembe kellett vennünk, többek között azt, hogy a magyar 
nyelvet sokfelé, szórtan tanulják, de viszonylag kis számban; sok az egyéni 
nyelvtanuló; a magyart általában sokadik nyelvként tanulják, tehát többnyire 
képzett nyelvtanulók vágnak bele a magyartanulásba. Tekintettel kellett len-
nünk ezen túl természetesen a magyar nyelv sajátos arculatára is, hogy tudni-
illik nem indoeurópai jellegű és egyben igen gazdag alaktannal rendelkező 
nyelv stb. 

Az oktatóprogram elindítója és kezdetben szerkesztője Hoffmann Ist-
ván volt, aki 1990-től 1996-ig a Nyári Egyetem tanulmányi igazgatójaként 
tevékenykedett. 1996-tól Maticsák Sándor, a jelenlegi tanulmányi igazgató 
gondozza a kiadványokat, de több sorozatot továbbra is közösen szerkeszte-
nek. 

1.2. Az oktatóprogram gerincét, bázisát a Hungarolingua 7. (első kiadá-
sa 1991-ben, a második 1996-ban) kezdőknek, a Hungarolingua 2. (1993) 
középhaladóknak és a Hungarolingua 3. (megjelenés előtt álló) haladóknak 
szóló oktatócsomagok alkotják. Az első kettő esetében valóban csomagról 
van szó, amely az alábbi részeket tartalmazza: tankönyv, munkafüzetek 
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(nyelvtani, videó-, fonetikai), megoldások, szótárfüzet, ellenőrző feladatlapok, 
videó- és audiokazetták. 

A tananyagok közvetítő nyelv nélkül készültek, a minél szélesebb körű 
felhasználhatóság érdekében. A közvetítő nyelv hiányából adódó nehézsége-
ket oldja a médiumok sokfélesége. A csomagok főleg tanári irányítással hasz-
nálhatók, de egyéni tanulásra is alkalmasak. A legeredményesebben csopor-
tos, intenzív nyelvtanulásban alkalmazhatók. 

1.3. A HL1 és HL2 oktatócsomag központi része a két alaptankönyv 
(szerzőik: Hlavacska Edit, Hoffmann István, Laczkó Tibor, Maticsák Sándor), 
melyek 12-12 témakört, azaz leckét tartalmaznak. A témák az alapvető élet-
helyzetekben való eligazodást szolgálják (ismerkedés, a városban, a szállodá-
ban, étkezés, nyaralás, közlekedés, sport, munka stb.), feldolgozásuk az első 
könyvben szinte kizárólag dialógusokban történik, a második részben azon-
ban egyre több leíró szöveg is megjelenik, gyakran országismereti tartalom-
mal (Budapesten, városnézés stb.). A dialógusok jelentős része videón is 
megtekinthető. Ezek feldolgozásához készült a videomunkafüzet. A tanköny-
vek valamennyi szövege hangkazettáról is meghallgatható. 

Egy-egy könyv kb.1700-1800 szót tartalmaz. A szókincs kiválasztása 
szólisták összeállításával, gyakorisági listák alapján történt: elsősorban fontos, 
gyakori szavak kerültek bele a szövegekbe, de kisebb mértékben (5-10%) 
különleges szókincset is felhasználtunk. A szavakat külön szótárfüzet tartal-
mazza magyar, angol, német és francia nyelven, a tankönyvbeli jelentésükkel. 

A tankönyvek alapstruktúráját a nyelvtan adja, de ezt - alkalmazkodva 
a nyelvtanulók más nyelvek tanulásában szerzett tapasztalataihoz, elvárásai-
hoz - igyekeztünk elrejteni a szituatív jelenségek mögé. A két rész tartalmaz-
za a magyar nyelv alapnyelvtanát, azaz lényegében minden olyan jelenséget, 
szerkezetet, amely szinonim szerkezettel nem helyettesíthető. A nyelvtan 
feldolgozását szigorú egymásra épülés jellemzi: az egyes részekben csak azok 
a nyelvtani jelenségek fordulnak elő, amit már korábbról ismerhet a tanuló. A 
nyelvtant táblázatok, ábrák formalizálják, foglalják össze. A nyelvtan elsajátí-
tását gyakorlatok segítik elő. Kisebb számban ugyan a tankönyvek is tartal-
maznak gyakorlatokat, de az igazi elmélyítést a nyelvtani munkafüzet bizto-
sítja, mely pontosan követi a tankönyv nyelvtani anyagát, szerkezetét. 

A Hungarolingua első és második részének szerves folytatása a 
Hungarolingua 3., melyről az alábbiakban részletesebben szólok. 
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2. A Hungarolingua 3. 

2.1. A Hungarolingua tananyagsorozat harmadik, haladó nyelvtanulók-
nak szánt részének kézirata a közelmúltban készült el, és jelenleg a nyomdai 
előkészítése folyik. Megjelenése 1999 nyarának elejére várható. A könyv 12 
leckét tartalmaz, amelyek egyenként 10-10 oldalasak, azaz egészében 120 
oldal terjedelmű. A tankönyvhöz később munkafüzetet is szerkesztünk. 

A HL3 szervesen kapcsolódik a HL1-2 kezdőknek és középhaladóknak 
írt oktatóanyaghoz, de természetesen nem csak azok forgathatják haszonnal, 
akik az említett két könyvből szerezték meg alap-, illetve középfokú magyar 
nyelvi ismereteiket. A haladó szint feltételezi mindazon alapvető nyelvtani 
jelenségeknek az ismeretét, amelyek a magyar nyelv szerkezetének a magvát 
jelentik. Ezeket a jelenségeket a HL első két részében - mint fent említettem -
szigorúan megtervezett rendben, egymásra építve dolgoztuk fel, s ezeket 
ismertnek, tudottnak véve terveztük meg a haladó nyelvkönyvet. 

A HL első két részének fő célja a nyelvtanuló nyelvismeretének gram-
matikai megalapozása, valamint a köznapi beszéd helyzetekben nélkülözhe-
tetlen, szituatív nyelvismeretet biztosító alapvető szókincs megtanítása volt. (A 
két könyv összesen 3658 szót, kifejezést tartalmaz.) Új könyvünk fő célkitű-
zéseként a szókincsbővítést és a még hiányzó nyelvtani jelenségek bemutatá-
sát jelöltük meg. 

2.2. A célkitűzésünknek megfelelően a tankönyv szerkezetének közép-
pontjában maguk a szövegek állnak. Minden leckében találhatók párbeszé-
des és leíró szövegek egyaránt. Ezek aránya azonban változó, részben a téma 
jellegétől függően, részben pedig a könyvben való előrehaladásnak megfele-
lően. A könyv első részében közel azonos arányban vannak a dialógusok és a 
leíró jellegű szövegek, a második részben ez az arány eltolódik a leíró szöve-
gek javára. A kiválasztott 12 fő téma elrendezésének elve az volt, hogy a 
konkrétabb, a mindennapi élethez szorosabban kapcsolódó témáktól az ál-
talánosabbak, elvontabbak felé haladjunk. 

Az egyes leckék az alábbi témákat dolgozzák fel: I. Az emberi külső, 2. 
Öltözködés, 3. Közérzet, 4. A család, 5. Lakóhelyünk, 6. Környezetünk, 7. 
Szabadidő, 8. Ünnepek, szokások, 9. Ügyintézés, 10. Földünk,11. Társada-
lom és gazdaság, 12. Tanulás, kommunikáció. 

A leíró szövegeket típusuk és stílusuk szerint szándékainknak megfele-
lően a sokféleség jellemzi. 

Vannak köztük újságcikkek (ezek azonban nem átvett, hanem szer-
kesztett szövegek). A könyvben találunk például rendőrségi közleményt, 
amelyben a személyleírás kapcsán az ember külsőt mutatjuk be. Egy napilap 
orvosi mellékletében olvashatunk az allergiáról. Az Otthon lakberendezési 
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folyóiratból egy lakásbelsőt ismerhetünk meg. Riportot olvashatunk egy di-
vatlapban a nyakkendőgyűjtővel és a híres divatfotóssal. Szerepelnek a napi-
lapok stílusára jellemző rövid hírek családi eseményekről, természeti ka-
tasztrófákról, valamint riportot közlünk a tiszai árvíz szemtanúival. Találunk 
álláshirdetést, albérlethirdetést, utazási ajánlatot, és a szaknévsorból megis-
merhetjük az építkezéssel kapcsolatos szakmák, anyagok szókincsét. 

A hivatalos nyelv bizonyos mélységű ismeretét szeretnénk adni hivata-
los iratok, például adásvételi szerződés, kérelem (építési, tartózkodási enge-
dély), munkaalkalmassági űrlap stb. bemutatásával. 

Lexikon-, illetve enciklopédia jellegű szövegeket olvashatunk nyelvro-
konainkról, egy híres építészünkről, gyümölcs- vagy kutyafajtákról stb. Fel-
iratok vannak például kozmetikai termékekről, kórházi látogatási rendről stb. 

A leíró szövegek között találunk szakszöveget is: szociológiai írást a 
családról, a válásról, a magyar lakáshelyzetről, olvasási szokásainkról. Az ilyen 
típusú szövegekhez szép számmal kapcsolódnak diagramok, grafikonok is: 
születési adatokról, a családok háztartási gépekkel való ellátottságáról stb. 
Ezek az országról nyújtott információkon túl lehetőségeket teremtenek az 
ábrák szóbeli értelmezésére, elemzésére, azaz a szövegekből elsajátított nyel-
vi ismeretek alkotó használatára is. Ezen kívül néprajzi, történelmi, gazdasági, 
sőt nyelvészeti jellegű szakszövegekkel, ismeretterjesztő írásokkal is találko-
zunk a könyvben. 

Az egyes leckéknek az utolsó, 10. oldalán szépirodalmi szövegeket, 
szövegrészleteket találunk, melyek elolvasása, megértése igazi sikerélmény-
hez juttathatja a nyelvtanulókat. A szépirodalmi szövegek szerzői között ott 
találjuk Móricz Zsigmondot, Nagy Lajost, Kosztolányit, Sánta Ferencet, Ör-
kény Istvánt, Márai Sándort, Konrád Györgyöt. 

Mint a fentiekből kiderül, a szövegek nagy része jelentősen hozzásegíti 
a nyelvtanulót a differenciáltabb országkép kialakításához. Az országismeret 
azonban ezen túl közvetlen módon is megjelenik a könyvben. Olvashatunk a 
honfoglalásról és nyelvrokonainkról, a magyar népviseletekről, híres műemlé-
keinkről, a Hortobágyról, világörökségeinkről, ünnepeinkről, esküvői, szüreti 
és farsangi népszokásainkról, Magyarország földrajzi, társadalmi viszonyairól, 
híres magyarokról. 

2.3. Az említett 12 fő téma, azaz a 12 lecke dialógusokban és leíró 
szövegekben való kidolgozásakor nagy hangsúlyt fektettünk a szókincs körül-
tekintő megválasztására. A könyv megírása előtt elkészítettünk egy kb. 
15.000 szót tartalmazó számítógépes adatbázist, mely szótárak és gyakorisági 
mutatók alapján állt össze. Ezt a szóanyagot közel 100 szemantikai csoportba 
rendeztük, szófaji kóddal láttuk el, és jelöltük, hogy mely szavak fordultak 
már elő a HL 1-2 tankönyvben. Az ilyenfajta rendezés nagy segítséget jelen-
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tett a megfelelő szókincs kiválasztásában. Természetesen valamennyi sze-
mantikai csoportot nem tudtunk feldolgozni ebben az egyetlen könyvben. A 
válogatáskor tekintettel voltunk a HL3-at követő felsőfokú nyelvkönyv maj-
dani tematikájára is. 

Ebben a könyvben leckénként kb. 250 új szó fordul elő (a viszonyítás 
alapja a HL1 és 2 teljes szókincse), azaz oldalanként átlagosan 25 új szó. 
Ennek megfelelően az egész könyv hozzávetőlegesen 3000 új szót tartalmaz. 
A HL1-3 tanulója tehát az alaptankönyvek feldolgozásával mintegy hat és fél 
ezer szó birtokába jut. 

Mivel a könyvben a szókincsnek kiemelt szerepet szántunk, ezt oly 
módon is jelezni kívántuk, hogy leckénként 4-5 ún. szódobozban rendeztük 
össze az adott tárgykörből a legfontosabb szavakat, kifejezéseket. Ezek mind-
egyike természetesen nem feltétlenül új szó a tanuló számára, de a tanulha-
tóság, megjegyezhetőség szempontjából célszerűnek tűnt a tematikailag, 
szemantikailag összetartozó szavakat egy helyen összegyűjteni. Ezeket nem is 
úgy kell tekinteni, mint feltétlenül megtanulandó szavakat: lehet szemezgetni, 
válogatni belőlük, vagy a későbbiekben is visszatérni hozzájuk. 

A szókincsnek az összerendezése különböző módon történt. Vannak 
valódi szótárszerű dobozok: itt szinonimákkal, értelmezésekkel magyarázzuk 
a szavakat. Az elrendezés nem betűrend szerinti, hanem kisebb jelentésme-
zőkre tagolva csoportosítottuk a szavakat, gyakran ellentétes jelentésükkel 
együtt. (E munkában sajnos, csak a legutóbbi szakaszban használhattuk a 
kitűnő Magyar Szókincstár c. kiadványt.) Kifejezéseket, szókapcsolatokat is 
megadunk e részben. Ilyen feldolgozású az emberi külsőre vonatkozó szó-
kincs (magasság, testsúly, testalkat, hajviselet), valamint a közérzettel kapcso-
latos szavak (Hogy érzed magad?). 

Máskor pusztán felsorolásszerűen adjuk meg a szavakat: például az 
öltözködés kifejezései vagy az orvosok és a gyógyító helyek fajtái (ezek a 
képzők szerint vannak csoportosítva). A felsorolás képesszótárszerű is lehet: 
testrésznevek, zöldségfélék, virágok nevei jelennek meg többek között ilyen 
formában. A rokonságneveket ábra segítségével szemléltetjük, 
szemantizáljuk. 

Szinonimák felsorolása is előfordul e szódobozokban: így jártunk el a 
régi-új mellékneveknél vagy a mindig-gyakran-néha-soha kifejezési lehetősé-
geinek bemutatásakor. Itt a szinonimákat jelentéscsoportokba soroltuk, és 
megadtuk a tipikus kapcsolási lehetőségeiket is. 

Ahol lehetséges, folyamatos szövegben jelenik meg az összetartozó 
szavak egymáshoz való viszonya, a származékokkal együtt. Ilyen például a 
memória, a türelem, dühösség szókincse. 
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Frazeológiai kifejezések is vannak összerendezve e helyeken: ilyenek a 
testrésznevekhez, a szó, az idő és a pénz szavakhoz kapcsolódó kifejezések. 

A szókincshez hasonló módon rendeztük össze a sajátos nyelvi, sze-
mantikai funkciókat is, például a bizonytalanság, a kérés, szükségesség, aka-
rás, körülbelüliség kifejezési lehetőségeit. 

2.4. A fentiekből következően a grammatikának - eltérően a HL első és 
második részétől - nincs központi szerepe a HL3-ban: a tárgyalt új nyelvtani 
jelenségek nincsenek egységes hierarchikus keretbe foglalva, nincs egymásra 
épülésük a szövegben. Az itt bemutatott nyelvtani jelenségek perifériális jelle-
gűek, specifikus funkciójúak, viszonylag ritkák, így nincs is szükség az ilyen 
elrendezésükre. Lényeges különbség még a kezdő és középhaladó könyvhöz 
képest, hogy míg ott táblázatok, paradigmák, ábrák segítették a megértést, itt 
az egyes nyelvtani jelenségeket magyar nyelvű magyarázatokkal világítjuk 
meg. Természetesen igyekeztünk magunkat távol tartani a bonyolult szak-
nyelvi magyarázatoktól, de minimális szaknyelvi terminológia használata el-
kerülhetetlen volt, aminek megértése, úgy gondoltuk, haladó nyelvi szinten 
már elvárható. 

Viszonylag nagyobb figyelmet szenteltünk a szóalkotás bemutatásának. 
A képzők közül - nem rendszerbe foglalva - csupán produktív, aktív képzőket 
tárgyalunk: pl. az -új ű, -s, -tlan/ tlen, -i, -nyi, -beli, féle, -szerű melléknév-
képzőket; a -z, -I, -n, -g, -it, -u// ül, -gat/ get igeképzőket. A főnévképzők 
közül az -ás/ és, -sági ség, a kicsinyítő, illetve a becéző képzőket. 

Bemutatunk néhány eddig még nem tanult viszonyragot is (ezek rag-
ként való felfogása, produktivitása elméletileg vitatható ugyan, de gyakorlati 
tárgyalásuk mindenképpen indokolt). Ilyen például a -nta/ nte, -stul/ stül. 
Bizonyos nyelvi kifejezőeszközök összefoglaló áttekintésére is vállalkoztunk a 
könyv nyelvtani részében. Az egyes határozói viszonyok (idő, mód, ok, cél, 
hasonlítás) nyelvi kifejezőeszközeinek rendszerezésekor a már korábban ta-
nult ragokat, névutókat itt más megközelítésben is áttekintjük és kiegészítjük 
addig ismeretlen elemekkel és funkciókkal. Foglalkozunk valamelyest a föld-
rajzi nevek helyragozásával, névelőzésével, az igenevek időviszonyaival, a 
határozószók fokozásával stb. 

A szókinccsel és a grammatikával kapcsolatos (mondhatni elméleti, ösz-
szefoglaló) egységek vizuálisan is elkülönülnek a könyvben a szövegektől. 
Ezek általában a lap alján vagy külső szélén található, állandó léniával határolt 
egységek. 

2.5. A tankönyvben található gyakorlatok, feladatok jelentős része 
szituatív jellegű: néha megkezdett dialógusok hívnak fel a folytatásra, hasonló 
szituáció megteremtésére. Találunk hagyományos kiegészítéses feladatokat, 
melyek többnyire a szókincs használatát segítik elő (testrésznevek, rokonság-
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nevek beírása a szövegbe). Vannak olyan feladatok, melyekben párosítani 
kell az igét a bővítményével, a fogalmilag összetartozó szavakat stb. 

Tudatában vagyunk természetesen annak, hogy a kevés gyakoroltató 
rész önmagában nem teszi lehetővé a nyelvi anyag produktív elsajátítását. A 
gyakorlatok kis számát azonban az magyarázza, hogy a tankönyvhöz sokol-
dalú, terjedelmes munkafüzetet szántunk, mely reményeink szerint nyár kö-
zepére el is készül. A HL3 anyaga ezzel válik teljessé. 

3. A Hungarolingua kiegészítő sorozatai 

A Hungarolingua oktatóanyag fő vonalát képező HL1 és HL2, illetve a 
készülő HL3 tananyagon kívül egyéb kiegészítő kiadványok, sorozatok szol-
gálják az oktatóprogram részeként a magyar nyelv minél jobb elsajátítását. 
Ezek azonban lazább struktúrát alkotnak, mivel nagy részük elsősorban hala-
dó nyelvtudással rendelkezők számára készült, s ezen a szinten a nyelvi is-
meretekben már jóval nagyobb a szóródás, eltérés. E kiegészítő anyagoknak 
többféle igényt kell kielégíteniük. A mellékelt ábra áttekintést kíván nyújtani a 
Debreceni Nyári Egyetem mint kiadó által megjelentetett, illetve megjelenés 
alatt levő kiadványairól. 

3.1. A Hungarolingua Crammatika (HLG), vagyis a Gyakorlati magyar 
nyelvtan alapjául Keresztes László, Unkarin kiéli (1974) c. műve szolgált, 
melyet finnek számára írt a Helsinki Egyetem lektoraként. A HLG első kiadása 
magyar, angol, német nyelven egyszerre jelent meg 1992-ben, azóta napvilá-
got látott már ezek javított 2. kiadása, illetve az angol változatnak a 3. kiadása 
is. Az említett nyelveken kívül olasz, francia és észt változata is elkészült a 
könyvnek, japánra fordítása pedig jelenleg folyik. 

Ez a nyelvtan nem szokványos akadémiai típusú nyelvtan. A hagyomá-
nyos nyelvtani felosztást követi ugyan, de a nyelvtani produktivitás, illetve a 
magyart idegen nyelvként tanulók sajátos szempontjainak figyelembevételé-
vel. Vezérszavak, táblázatok, tárgymutatók segítik hozzá a nyelvtanulót, hogy 
a nyelvkönyvben vázlatosan megjelenített grammatikai jelenségekről bővebb 
információkat, magyarázatokat szerezhessen. 

3.2. A Hungarolingua Fonetika (HLF) csomag darabjai öt-öt hangkazet-
tát és egy-egy szövegkönyvet tartalmaznak. A HL1-hez tartozik ugyan foneti-
kai anyag, de a könyv egynyelvűsége miatt az nem lehet tekintettel a nyelv-
tanulók anyanyelvére. A HLF kontrasztív alapú fonetikai gyakorlóanyag, 
amely eddig három nyelvre készült el: magyar-angol, olasz, finn változatban 
használhatják a magyarul tanulók. 
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3.3. A Hungarolingua Cyakorlókönyvek célja a meglévő nyelvi ismere-
tek elmélyítése, a szókincsbővítés, a kommunikációs képességek javítása. 
Ezek haladó nyelvtanulók számára készültek, főleg szövegfeldolgozást tartal-
maznak, igen gazdag gyakorlatanyaggal. 

A Nem csak dalok (Laczkó Zsuzsa munkája, 1996) tananyag, mely egy 
könyvet és egy kazettát tartalmaz, abból a tapasztalatból indult ki, hogy a 
nyelvtanulók nagy része szívesen választja a tanulásnak ezt a lazább, oldot-
tabb formáját is. A könyv húsz dalszöveget dolgoz fel - ezek kazettán is meg-
hallgathatók - különféle feladattípusok (megértési, szituatív-társalgási, nyelv-
tani, szókincsbeli stb.) segítségével. 

A Nem csak novellák (Goretity József és Laczkó Zsuzsa munkája, 1997) 
egy könyvet és két hangkazettát foglal magában. A XX. századi magyar iro-
dalomból húsz novellát (Heltai Jenő, Karinthy Ferenc, Hajnóczy Péter, Ör-
kény István, Mándi Iván stb. tollából) dolgoztak fel a szerzők különböző fela-
datok segítségével. Anyagával a könyv hozzásegít a magyar kultúra, szépiro-
dalom megismeréséhez is. 

A Hungarolingua Gyakorlókönyvek alsorozataként indult egy nyelvvizs-
gára felkészítő sorozat, melynek első darabja 1999-ben jelent meg. 

A Fülelő. Gyakorlatok hallott szövegek megértésére (Kindert Judit és 
Laczkó Zsuzsa munkája) egy könyvet és három kazettát tartalmaz. Az ECL 
nemzetközi nyelvvizsgához közeli szemléletű, s annak a hallás utáni megér-
tést ellenőrző részére való felkészülést segítő anyag. A szövegek, melyek 
sokféle szövegtípust (mindennapi párbeszédek, újságcikkek, ismeretterjesztő 
előadások, rádióriportok stb.) képviselnek, három szintre - középhaladó (A), 
haladó (B), felsőfokú (C) készültek. Tíz témakörből találunk szövegeket, szin-
tenként kettőt-kettőt. A könyv tartalmazza a megértést ellenőrző feladatokat, 
külön a megoldásokat és magukat a hallott szövegeket is. 

E sorozat keretében a közeljövőben szeretnénk megjelentetni az olva-
sott szövegek megértésének gyakorlókönyvét, az előzőhöz hasonló felépítés-
ben. 

3.4. A Hungarolingua Klasszikusok sorozatot (Goretity József munkái) 
azoknak a nyelvtanulóknak szántuk, akik haladó szinten tudnak magyarul, de 
eredeti, terjedelmesebb szépirodalmi művek olvasásába nem mernek, illetve 
nem tudnak belefogni. Ezek a 60-80 lap terjedelmű kis zsebkönyvek klasszi-
kus művek, regények rövidített, egyszerűsített változatai, egytől ötig terjedő 
nehézségi fokozatúak. A könyvhöz rövid szótári függelék tartozik, melyben a 
ritkább, régies, rétegnyelvi szavak magyarázatát találjuk. A könyvek teljes 
szövege hangkazettán is meghallgatható. Eddig három kötet készült el: Mó-
ricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (4. fokozat), Örkény István: Tóték (4. foko-
zat) és Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (3. fokozat) című munkája alapján. 
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3.5. Multimédia-programot is elindított a Debreceni Nyári Egyetem, 
melynek keretében a Hungarolingua Klasszikusok sorozat két darabjának, 
Móricz: Légy jó mindhalálig és Molnár: A Pál utcai fiúk c. munkák CD-
változata már elkészült (Nagy Tibor, Tóth Ágoston, Dobi Edit, Tóth Valéria 
munkái). A HL1 oktatócsomagnak, mely valójában már 1991-ben 
multimédiális módon készült - hiszen a nyomtatott és a hanganyagon kívül 
gazdag képi és mozgófilmes anyagot is tartalmaznak - most teremtjük meg az 
egyetlen technikai eszközön, a számítógépen való használatát. Az 1 -6. lecke 
multimédiális változatának elkészítése jelenleg folyik. 
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Függelék 1. 

A HUNGAROLINGUA nyelvoktató program 
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