
A magyar mint idegen nyelv oktatásának új irányai

Maticsák Sándor

A magyar mint idegen nyelv oktatásában az elmúlt évtizedekben jelentős változások
történtek. Ezek a változások részben a politikai világrend átalakulásának függvényei,
részben pedig a magyarságismereti diszciplínákon belül végbement átrendeződések kö-
vetkezményei.

Előadásomban három témakört érintve igyekszem vázlatosan áttekinteni a változáso-
kat: 1) a magyarul tanulók átrendeződése motiváció és országok szerint; 2) a magyarok-
tatás szervezeti feltételei Magyarországon és külföldön; 3) a tananyagok piacán végbe-
ment változások.

Beszámolóm elsősorban a Debreceni Nyári Egyetem statisztikai adataira épül, ami
természetesen a szubjektivitás veszélyét rejti magában. Ezt egyedül a „nagy számok tör-
vényével” tudom ellensúlyozni: az elmúlt évtizedben Debrecenben mintegy 7000 kül-
földi diák tanult, s azt hiszem, ekkora korpusz már alkalmas a többé-kevésbé objektív
következtetések levonására is.

1a) A magyarul tanulók átrendeződése motiváció szerint
A szocialista világrend megszűnése, a kelet-európai határok átjárhatósága, a szabad

utazások, a diákcserék és ösztöndíjak számának megnövekedése, valamint a közép-ke-
let-európai országok iránt hirtelen megnövekedett érdeklődés következtében az elmúlt
évtizedben a magyarul tanulók száma nagymértékben felszökött, s ezzel együtt a nyelv-
tanulók foglalkozás és társadalmi rétegek szerinti megoszlása is jelentősen átrendező-
dött. Melyek ezek a szembeötlő változások?

a) A magyarul szervezetten tanulók körében megjelentek a másod- és harmadgenerá-
ciós diákok, akik egyre nagyobb számban érkeznek szüleik, nagyszüleik országába. Ta-
nításuk ugyanakkor speciális feladatot ró a nyelvtanfolyamok szervezőire és a nyelvta-
nárokra, hiszen ezek a diákok általában jól beszélik a magyar „konyhanyelvet”, de a
nyelvtani rendszerezettségről, s főleg a helyesírásról kevés fogalmuk van. Úgy tűnik,
hogy számuk az  elkövetkező években is növekedni fog.

b) A tanulók között jelentős csoportot alkotnak a Magyarországon dolgozó üzletem-
berek. A nagy vegyes vállalatok vezetői igyekeznek elsajátítani a fogadó ország nyelvét,
körükben elsősorban a rövid időtartamú intenzív kurzusok a népszerűek. Velük egy he-
lyen kell említeni a diplomatákat is: a nagykövetek és egyéb vezető beosztású diplo-
maták közül is egyre többen tanulnak magyarul. Tanításuk szintén speciális feladatot
jelent: „vegyes” kurzusokon gondot okoz a grammatikai terminológiákkal tisztában lé-
vő, „profi” tanulók (akik általában maguk is több nyelven beszélő nyelvtanárok, tolmá-
csok) és a – sokszor türelmetlen, minél hamarabb beszélni megtanulni igyekvő, a
nyelvtant nem értő és nem kedvelő – üzletemberek egy csoportban való zökkenőmentes
tanítása.

c) Sajátos csoportot képeznek a Magyarországon dolgozó misszionáriusok. A külön-
féle vallási felekezetek képviselői – sokszor kötelező penzumként – szintén rövid idő
alatt igyekeznek a mindennapi boldoguláshoz szükséges szintet elérni. Jelenlétük a ki-
lencvenes évek első felében volt a legnagyobb, az utóbbi években számuk enyhén csök-
ken.
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d) Mindezen változásokkal szemben két réteg szorult vissza jelentősen. Az egyik az a
„magyarbarát” réteg, amelyik elsősorban a pusztaromantika kedvéért tanulta nyelvün-
ket. A másik pedig az egyetemi filológus réteg finnugor nyelvészeti stúdiumokat foly-
tató csoportja: mára a finnugristák száma rendkívül erősen visszaszorult, ami nemcsak e
tudományterület presztízsének csökkenésével, hanem az egyetemi hungarológiai képzés
átalakulásával is magyarázható. A kilencvenes évek elején ugyanis néhány külföldi
egyetemen felismerték: a magyartanulás népszerűségének csökkenése összefüggésben
állhat azzal, hogy a tanuló csak a kötelező finnugor tantárgyak elvégzése után juthatott a
magyar nyelv közelébe, kis túlzással a magyarhoz a vogulon keresztül vezetett az út.
Amíg Magyarország többé-kevésbé elzárt területnek számított, még nem okozott nagy
konfliktust a „magyar mint holt nyelv” tanítása, de az utóbbi másfél évtized társadalmi-
politikai változásai, a hazánk iránti érdeklődés óriási megnövekedése után már nem fo-
gadták el a nyelvészetközéppontú, antikommunikatív szövegolvasásra épülő nyelvtaní-
tás módszerét, s előbb-utóbb át kellett térni a „magyar mint élő nyelv” tanítására. A ma-
gyartanulás nyelvészetközpontúságának megszűntével szerte Európában egyre több nem
nyelvész is nyelvünk elsajátítására adja a fejét, egyre több – kelet-közép-európai kutatá-
sokkal foglalkozó – történész, politológus, közgazdász kezd el magyarul tanulni, s vé-
gez magyar nyelvű forrásokat feldolgozó kutatómunkákat. Nem feladatom ehelyütt a
magyar mint idegen nyelv, illetve a hungarológia átalakulása elméleti hátterének vizs-
gálata, hiszen e témakör külön tanulmányok megjelentetését igényelné. A fogalom defi-
níciójával sokan kísérleteztek korábban is, manapság is, s jónéhány összefoglaló tanul-
mánykötet is napvilágot látott az elmúlt években, évtizedekben.

e) Mindezen változások mellett a nyelvtanulók legnagyobb csoportja még mindig
„csak” hobbiból, személyes érdeklődése, kapcsolatai miatt tanul magyarul. A Debreceni
Nyári Egyetemen a magyartanulás motivációját vizsgáló felmérés szerint a „Miért tanul
magyarul?” kérdésre 1997 nyarán adott 349 válasz a következőképpen oszlott meg (egy
válaszadó több választ is bejelölhetett, a tanulók nem ritkán három-négy indokot is
megneveztek, illetve a kérdések is részben átfedik egymást): személyes érdeklődésből,
hobbiból 25,2%; baráti kapcsolatai miatt 19,2%; munkájához szükséges 16%; egye-
temen magyart tanul, nem filológus 12,3%; egyetemen magyart tanul, filológus 9,7%;
házastársa magyar 7,2%; valamelyik szülője/nagyszülője magyar 6,6%; tolmács, for-
dító, idegenvezető 3,7%.

Ehelyütt érdemes megemlíteni a magyartanulás két sajátos körülményét is: a diákok
túlnyomó többsége nem első idegen nyelvként tanulja a magyart (ezt esetleg csak a Ma-
gyarországon dolgozók gyermekei és esetleg a másodgenerációsok körében lehetne el-
képzelni), általában negyedik-ötödik (nem ritkán kilencedik-tizedik) nyelvként kezdik el
(sok esetben azért, mert az indoeurópai nyelvek után szeretnének megismerkedni egy
„egzotikus” nyelvvel is). Ebből adódóan a magyartanulók átlagéletkora is magasabb a
szokványosnál (a nyári egyetem téli kurzusain közel negyven év), másképp fogalmazva:
a magyartanítás elsősorban a felnőttek (legfiatalabb korosztályként az egyetemista ré-
teg) képzését jelenti, annak minden (módszertani) előnyével és hátrányával együtt.

A másik speciális körülmény: a tanfolyamokon résztvevő diákok között jelentős a
hosszabb-rövidebb ideig Magyarországon élők száma (a Nyári Egyetem intenzív kurzu-
sain a hazánkban élők aránya 35–45 százalék között mozog).
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Az utóbbi néhány évben a Debreceni Nyári Egyetem diákjainak visszatérő igénye az
intenzitás növelése volt.  Ennek jele egyrészt a kisebb kurzusainkon való részvételi
szám folyamatos emelkedése (a kéthetes tavaszi, úgynevezett szuperintenzív, napi tíz
órás tanfolyamon közel száz diák vesz részt). Másrészt tavaly – kísérleti jelleggel – a
nyári magyar nyelv- és kultúra tanfolyam második két hetében indítottunk intenzív kur-
zust. A jelenlegi hagyományos struktúra (napi hat nyelvóra és két-három előadás) mel-
lett futó intenzív (nyolc nyelvóra, előadások nélkül) tanfolyam váratlan sikert hozott, az
előzetesen becsült 25-30 résztvevő helyett 120 diák jelentkezett erre a képzési formára.
Általános vélekedésük szerint szeretnék a rövid szabadságukat minél intenzívebb tanu-
lással kitölteni, nem igénylik a korábbi évtizedekben olyannyira fontos kulturális kísérő

programokat, „csak” tanulni akarnak, reggeltől estig. (Jelentős változás ez a nyolcvanas
évek napi három nyelvórás, sok kulturális programot kínáló képzési formájához képest.)

1b) A magyarul tanulók átrendeződése országok szerint
A Debreceni Nyári Egyetem  évente több mint 600–650 magyarul tanulni vágyó hall-

gatót fogad a tanfolyamain. Több év adatai elegendőnek látszanak bizonyos tendenciák
vázolására, óvatos következtetések levonására. Ilyen terület lehet a résztvevők létszámá-
nak vizsgálata országok szerinti megoszlásban. (A 450–500 fős nyári kurzusok résztve-
vőinek mintegy fele minisztériumi ösztöndíjjal érkezik, s mivel a minisztériumi helyek
odaítélése régóta rendkívüli egyenetlenségeket mutat, az így kapott kép csak nagyvona-
lakban alkalmas következtetések levonására.)

Debrecenbe a legtöbb hallgató rendszeresen Németországból, Ausztriából és az
Egyesült Államokból érkezik. Németországban több egyetemen tanítanak magyart, a tág
értelemben vett hungarológia hallgatói között nagyon sok a nem filológiai irányultságú
diák. Ausztria esetében döntő tényező a földrajzi közelség. Az Egyesült Államokban
egyrészt a szórványmagyarság korábban már említett másod- ill. harmadgenerációs kép-
viselőinek megnövekedett tanulási kedve, másrészt a szintén említett misszionáriusi ré-
teg, harmadrészt a vállalati vezetők csoportja alkotja a legnagyobb tanulói réteget.
(Megjegyzendő ugyanakkor, hogy Kanada nagyságrendekkel van leszakadva az USA
mögött.)

A lista élmezőnyében olyan fontos hungarológiai bázissal rendelkező nyugat- és dél-
európai országok állnak, mint Franciaország, Nagy-Britannia és Olaszország. Az utóbbi
évtized egyik legjelentősebb változása a távol-keletiek magyartanulási kedvének rend-
kívül jelentős növekedése. Míg 1993-ban a Nyári Egyetemen mindössze két japán diák
vett részt, 1998-ban a számuk már 31-re ugrott. Koreából is viszonylag sok tanuló érke-
zik hazánkba.

Külön kategóriát képvisel Finnország, ahonnan az utóbbi években csak feleannyi di-
ák érkezik hozzánk, mint a nyolcvanas években. A visszaesés oka elsősorban a rokon-
ságtudat kifakulásában keresendő: megszűnt a finn–magyar baráti körök varázsa, más
hangsúlyt kaptak a testvérvárosi kapcsolatok, s a Szovjetunió széthullása okozta súlyos
gazdasági válság következtében igencsak megcsappant büdzsével dolgozó egyetemek
szemléletváltása is erősen visszavetette a magyartanulók lehetőségeit.

A nyugat- és észak-európai országok „középméretű” csoportjába Hollandia, Svéd-
ország, Svájc, Belgium, Dánia és Norvégia tartozik. Örvendetes a török diákok számá-
nak emelkedése, s az utóbbi időben mintha Spanyolországban is némi mozgolódást ta-
pasztalhatnánk, ami nem mondható el az egyelőre még diákcsere-egyezmény nélkül álló
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Portugáliáról. Úgy tűnik, nem lehet számottevő érdeklődésről beszélni Görögország és
Írország esetében.

Külön fejezetbe tartoznak a kelet-európai (volt szocialista) országok. Az abszolút
értékeket tekintve a nyolcvanas évekhez képest mintegy 10–15 százalékos visszaesés
következett be (akkoriban évente 80–90, mostanság évente 70–80 diákot fogadunk).
Rosszabb a kép, ha a kurzusok összlétszámához viszonyítunk: a korábbi 27–33 száza-
lékról 16–18-ra estek vissza a Kelet-Európából érkezettek. (Persze, az egyik jelentős
hungarológiai bázis, az egykori NDK már nem sorolható ebbe a kategóriába.) Ha pedig
az évente Debrecenbe látogató összes tanulóhoz viszonyítunk, akkor a térség aránya
csak 12–14 százalékos. Továbbra is jelentős a jugoszláv tagköztársaságok hallgatóinak
aránya, s az eddigi tapasztalatok alapján a szlovénok nyelvtanulói kedve meredek emel-
kedést mutat. Sajnos, visszaesett, illetve stagnál a mindig is nagy hagyományokkal ren-
delkező lengyel és bolgár hungarológusok száma. A statisztikát szépítik a romániai
adatok, az évi 20–25 diák javarészt erdélyi magyar.
A mellékelt diagramon a szocialista, illetve ma már kelet-európai országokból érkező

hallgatók és a nyári tanfolyamok összes diákjának megoszlása látható 1961–86 és
1996–2000 között.

A szocialista/kelet-európai országokból érkező hallgatók és a nyári tanfolyamok
összes hallgatójának megoszlása (1961–86, 1996–2000)
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A szovjet utódállamok közül csak Oroszország, Észtország és Ukrajna képviselteti
magát (leszámítva az esetlegesen felbukkanó egy-két belorusz, moldáv, litván és kazah
diákot). (Lásd a második számú diagramot.) A diákok létszáma enyhe csökkenést mutat,
ugyanakkor a pályázati lehetőségek szinte csak a minisztériumi ösztöndíjakban merül-
nek ki. Tudomásul kell venni, hogy a keleti térségből érkező diákok még ma is csak
ösztöndíjasként tudnak eljutni hozzánk, önköltséges hallgató e fertályról csak elvétve
érkezik. Jó lenne, ha a különféle minisztériumi szervek a továbbiakban is tudnák bizto-
sítani a kelet-európai diákok magyar nyelvi kurzusokon való részvételét. Külön kategó-
riát képviselnek a határon túli magyarok, akiknek manapság már több lehetőségük adó-
dik magyarországi szakmai képzésben való részvételre.

A Szovjetunióból, illetve az utódállamokból érkező diákok létszáma
(1961–86, 1996–2000)

Külön kell szólni az oroszországi finnugor tagköztársaságok helyzetéről: a kutató-
helyeken megnőtt az érdeklődés az élő magyar nyelv tanulása iránt, azonban anyagi le-
hetőségeik nem teszik lehetővé sem könyvtáraik gyarapítását, sem pedig lektorok fo-
lyamatos meghívását. Másrészt pedig néhol olyan sanyarú feltételeket „biztosítanak” a
lektoroknak – s ebben a nemtörődömség is jelentős szerepet játszik – , hogy csak a leg-
mazochistább réteg szánja rá magát erre a kalandra. Üdítő kivételt jelent az Udmurt
Köztársaság: Kozmács István több évig tanított magyart az izsevszki egyetemen. Jó len-
ne, ha a szaranszki, joskar-olai és sziktivkari egyetemeken mihamarabb megteremtenék
a legnagyobb finnugor nyelv tanításának szakmai és anyagi feltételeit!

A magyarul tanulók országok szerinti megoszlásának vizsgálata során még egy jelen-
ségre kell figyelmet fordítanunk: korábban soha nem látott mértékben megnőtt azoknak
az országoknak a száma, ahol hungarológiai tevékenységgel, ill. magyar nyelvoktatással
foglalkoznak. Ez természetesen részben a szocialista világrendszer felbomlása után lét-
rejött régi-új országok számával magyarázható, részben azonban olyan távoli országok-
ban is folyik többé-kevésbé szervezett magyaroktatás, ill. legalábbis érkeznek hazánkba
magyarul tanulni vágyók, mint például Argentína, Venezuela, Salvador, Nigéria, Ghana,
Egyesült Arab Emirátusok, India, Ausztrália és Új-Zéland. Állításom bizonyítékául is-
mét a Debreceni Nyári Egyetem statisztikáját használom fel: a 60-as évek elején 10 or-
szág küldte el résztvevőit az intézménybe magyarul tanulni, majd a hetvenes évek köze-
pére ez a szám 22–23-ra emelkedett. Az elmúlt évtizedek „országcsúcsát” 1979-ben és
1983-ban jegyezték fel: egyaránt 26–26 nemzet diákjai tanultak Debrecenben. A 90-es

0

5

10

15

20

25

30

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31



6

évek végére ezek a számadatok lényegesen megváltoztak: 1996-ban a három nyelvtan-
folyamon 40, 1997-ben és 1998-ban pedig 39–39 országot regisztráltak; e három évben
összesen 45 ország képviseltette magát az intézményben.

2. A magyaroktatás szervezeti feltételei Magyarországon és külföldön
A külföldön folyó magyaroktatás bázisai továbbra is az egyetemek magyar tanszékei,

illetve a finnugor, esetenként a kelet-európai, sőt a szláv tanszékek, intézetek berkein
belül folyó hungarológiai képzés. Jelenleg a magyar állam mintegy 40 hivatalos lektort,
ill. vendégtanárt küld ki általában négyéves időszakra 23 országba, az Egyesült Álla-
moktól Indián át Kínáig. (A lektori állások elosztása alapvetően az – esetleg évtizedek-
kel ezelőtt megkötött – államközi szerződések függvényei, ezért állhatott elő olyan fur-
csa eset is, hogy például Olaszországban nem működik hivatalos magyar lektor, s Né-
metország több egyetemén is csak mostanság tették meg az első lépéseket a hivatalos
csereegyezmény megkötése érdekében.) Az intézmények megoszlása a különböző régi-
ók között nagyon egyenlőtlen. A legtöbb oktatóhely a nagy hungarológus hagyomá-
nyokkal rendelkező európai országokban működik, azonban jónéhány országban egy-
általán nem vagyunk jelen (így pl. Svájc, Spanyolország, Görögország), más országok-
ban viszont a magyarországi szakmai segítség korántsem kielégítő (pl. Olaszország, Tö-
rökország, Belgium, Norvégia, Svédország, Anglia). Ennek vagy a fogadókészség vagy
az egyezményes feltételek és a pénzügyi lehetőségek hiánya az oka. Az amerikai felső-
oktatási intézmények nagy száma ellenére ezen a földrészen csak három helyen va-
gyunk jelen: az Amerikai Egyesült Államokban Bloomingtonban és New Brunswick-
ban, valamint Kanadában Torontóban. Afrikában (a nemrég létesített kairói lektorátust
leszámítva) és Ausztráliában nincsenek hungarológiai oktatóhelyek, habár érdeklődés
mindkét területen volna.

Az egyetemi képzés mellett jelentős az esti iskolákban, népfőiskolákon, a Collegium
Hungaricum keretén belül, illetőleg a Magyar Intézetek szervezésében folyó magyarok-
tatás is. Ami pedig a magyarországi magyartanítást illeti, az utóbbi időben a hagyomá-
nyos intézmények – Magyar Nyelvi Intézet (korábban Nemzetközi Előkészítő Intézet
majd Kodolányi Intézet), Debreceni Nyári Egyetem – mellett egyre több, főleg budapes-
ti nyelviskola foglalkozik fő- vagy mellékprofilként magyar nyelvoktatással. Úgy tűnik,
a magyarnyelv-oktatás terén lassan kezd kialakulni egy akkora piac, amely képes (lesz)
magánintézményeket is eltartani hazánkban.

3. Magyar nyelvkönyvek a kilencvenes években

A kilencvenes években a magyarországi magyarnyelvkönyv-piac örvendetes módon
megélénkült: korábban soha nem tapasztalt mennyiségben – és minőségben – jelennek
meg új oktatóanyagok. A változások az alábbi területen jelentősek:

– Míg korábban Magyarországon egy központi kiadó, a Tankönyvkiadó foglalkozott
magyar nyelvkönyvek kiadásával, addig 1991 óta egyre több kiadónál látnak napvilágot
nyelvkönyvek (is), pl. Aula Kiadó, International Language School, Debreceni Nyári
Egyetem.

– A tankönyvírás egyik alapkérdése a közvetítő nyelv problémája. Míg a korábbi év-
tizedekben javarészt közvetítő nyelveket használó könyvek kerültek piacra (igazodva az
akkori módszertani követelményekhez), az utóbbi időben az egynyelvű könyvek „fel-
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zárkóztak”: a 90-es években egyaránt jelennek meg kétnyelvű és egynyelvű könyvek.
Ennek hátterében módszertani és financiális megfontolások egyaránt húzódhatnak.

– Fontos a könyvek minősége is. Rendkívül örvendetes, hogy az ezredforduló Ma-
gyarországán – a nyelvkönyvkiadás pénzügyi nehézségei ellenére is – egyre több igé-
nyes kivitelű magyar nyelvkönyv jelenik meg, melyek küllemükben (is) állják a ver-
senyt a nagy világnyelvek kiadványaival. Remélhetőleg az írógéppel írott, kicsit sárgás-
szürkés papírra stencilgéppel nyomott, széteső kötésű nyelvkönyvek már végérvényesen
a múlt emlékeit gazdagítják.

– A nyelvkönyvek szintje, jellege. Javarészt a kiadókon múlik, hogy milyen szintű,
ill. szakirányú nyelvkönyvek jelennek meg. A legáltalánosabb (és leggazdaságosabb)
természetesen a kezdő szintű nyelvkönyvek kiadása, de az utóbbi időben több kiadó vál-
lalta fel a könyvkínálat bővítését, a várható anyagi haszon elmaradásával tudatosan szá-
molva. Az Aula Kiadónál jelent meg Bencze Ildikó haladóknak szóló könyve és az üzle-
ti nyelvkönyv is, korábban a szintén haladóknak íródott Magyarországról magyarul, il-
letve az egykori Nemzetközi Előkészítő Intézet által kiadott, a Színes magyar nyelv-
könyvre épülő szakirányultságú nyelvkönyvek említhetők meg.

– A 90-es években az egyik legjelentősebb magyarnyelvkönyv-kiadóvá vált a Deb-
receni Nyári Egyetem. A tanfolyamokon résztvevő hallgatók kiszolgálása érdekében
1991-ben indították el a Hungarolingua nevet viselő tankönyvprogramot, melyben
ezidáig több mint 30 kiadvány látott napvilágot. A kiadványsorozat gerincét a kezdők-
nek szóló Hungarolingua 1., a középhaladóknak szóló Hungarolingua 2. és a haladók-
nak szóló Hungarolingua 3. komplex oktatócsomag jelenti. A fő vonulat mellett a Deb-
receni Nyári Egyetem további négy másik sorozatot is elindított: az ezidáig hat nyelven
megjelent Hungarolingua Grammatika; az angol, finn és olasz anyanyelvűeknek szóló
Hungarolingua Fonetika; a haladó és felsőfokú szintű diákoknak szóló, a magyar szép-
irodalmi művek átdolgozott (könnyített, rövidített) változatait közreadó Hungarolingua
Klasszikusok és a Hungarolingua Gyakorlókönyvek.

– Rövidesen várható az Akadémiai Kiadó nagyszabású sorozata, melynek a tervek
szerint a haladóknak szóló része jelenik meg először, ezt követi majd a kezdőknek és a
középhaladóknak szánt anyag. Nemrég jelent meg az International Language School
kezdőknek szóló hatalmas válalkozása, a Magyar iskola.

– Új elem a nyelvkönyvpiacon a multimédiás oktatóanyag. A kor számítástechnikai
lehetőségeit kiaknázó kezdő szintű tananyag jelent meg londoni Talk now! sorozatban,
illetve a Kossuth Kiadó gondozásában 1997-ben. A Nyári Egyetem 1998-ban adta ki a
Hungarolingua Klasszikusok sorozat két részének multimédiás változatát, tavaly pedig a
Hungarolingua 1. számítógépes átdolgozását. Két éve látott napvilágot az Akadémiai
Kiadó korábban említett haladó nyelvkönyvének multimédiás változata.

Természetesen külföldön is sorra jelennek meg magyarnyelv-otató kiadványok, ám
mintha számuk csökkenő tendenciát mutatna. Ennek oka talán a magyarországi nyelv-
könyvpiac fellendülése (legyen szó akár egynyelvű, tehát bármely nyelvterületen hasz-
nálható, akár kétnyelvű, azaz célirányosan egy nyelvterület számára íródott nyelvkönyv-
ről), és részben a potenciális szerzők „itthon tartása” lehet.

Német nyelvterületen a kilencvenes években több fontos tananyag látott napvilágot
(Lépésről lépésre, Egy lépéssel tovább, Szituációk, Szia). Ezek a könyvek vezető szere-
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pet töltenek be a németországi és ausztriai magyar nyelvoktatásban, az igényes kivitelű,
színes kiadványok jól használhatók a kommunikatív típusú modern nyelvoktatásban.

Az angol nyelvterületen a korábbi évtizedek csendessége után a nyolcvanas évek má-
sodik felétől kezdve három fontos könyv jelent meg, a Colloquial és a Teach Yourself
sorozatokban, illetve a londoni egyetemen Peter Sherwood könyve. Elgondolkodtató,
hogy a Franciaországban és Olaszországban hagyományosan erős és magas szintű hun-
garológiai képzés nem jár együtt széles körben használt nyelvkönyvek megjelentetésé-
vel.

Speciális helyzetben van Finnország, a hatvanas-nyolcvanas években itt dolgozó lek-
torok jelentős hányada készített magyar (és nem mellesleg: finn) nyelvkönyvet. Az
utóbbi évtizedben a könyvírási lendület némileg megtört, ezt főként a finnországi ma-
gyarnyelvkönyv-piac telítettségével lehet magyarázni.

Habár jelentős hungarológiai tevékenység folyik Svédországban, Norvégiában, Dá-
niában, Hollandiában, Törökországban, Bulgáriában és Lengyelországban, furcsa mó-
don ezeken a kutatóhelyeken nem készültek olyan nyelvkönyvek, nyelvoktató anyagok,
amelyek kiléptek volna a helyi keretek közül, igaz, ennek javarészt nyelvi korlátai lehet-
nek.

Külön kell szólnunk még a távol-keleti nyelvkönyvpiacról: Japánban és Koreában
egyre többen tanulnak magyarul, készülnek is nyelvoktató anyagok, a nyelvi (és a
nyomdatechnikailag áthidalhatatlannak látszó írásrendszerbeli) távolságok miatt azon-
ban nem valószínű, hogy a közeljövőben a magyarországi nyelvkönyvpiacon nagy
számban jelennének meg távol-keletieknek szóló magyar tankönyvek.

A nyelvkönyvek felépítéséről: grammatikai struktúra, kommunikativitás, or-
szágismeret
Nem kívánok ehelyütt részletes elemzést adni a nyelvkönyvek felépítéséről, pusztán

néhány – az „új típusú” nyelvkönyveket jellemző – mozzanatot emelek ki.
A korábbi évtizedek „hagyományos” nyelvkönyvei a névszót állították a tanítás kö-

zéppontjába, ennek eredményeképp a diák négy-öt leckén keresztül „nem juthatott” az
igék közelébe sem. A Mi ez? Ez asztal-típusú tanítás során általában már az első leckék-
ben elsajátította a magyar helyhatározók teljes rendszerét, ismerte a többes szám meg-
alkotásának összes kivételét, s képes volt olyan bonyolult mondatok megalkotására,
mint Az alatt a fa alatt van a sárga pad, amelyik alatt az a kutya van, amelyik mellett
egy macska van stb., viszont még mindig következetesen csak a létigét használhatta.
Ugyanennek a szemléletnek az eredménye volt az is, hogy a tanulót úgy óvták a tárgyas
ragozástól, mint a tűztől, vannak nyelvkönyvek, ahol a tárgyas ragozás csak a könyv
végefelé bukkan fel. (Ez a szemlélet természetesen nem „korfüggő”, nemrég jelent meg
egy olyan nyelvkönyv, amelyik az utolsó, 10. leckébe száműzte ezt a – kommunikáció
szempontjából elengedhetetlenül fontos – jelenséget.)

A kommunikativitás igényének megfelelően az újabb nyelvkönyvek többé-kevésbé
valós szituációkat mutatnak be. Ezt sok esetben külföldi szereplők bevonásával oldják
meg (Mit csinál a külföldi Magyarországon? Hogyan telefonál? Hogyan vásárol? Ho-
gyan foglal szobát? stb.). (Érdekes ugyanakkor, hogy manapság is hallani ezt elítélő vé-
leményt, mondván, ha külföldi, akkor nem beszélhet jól magyarul…) A szereplők kü-
lönféle korosztályhoz tartoznak (van nevük!) és különféle társadalmi szintet képvisel-
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nek, a nyelvkönyvek immáron többféle köszönési formát megtanítanak, s gondot fordí-
tanak a tegezés és magázás (sokszor reménytelennek tűnő) bemutatására is.

Mindezekkel a változásokkal egyidejűleg az országismeret a mai könyvekben némi-
képp háttérbe szorul. Ennek oka lehet a segédanyagok (videófilmek, képeskönyvek stb.)
megléte mellett az is, hogy a pusztaromantika, a zsúpfedeles parasztház előtt szűrben és
buggyos gatyában szalonnázó csikósok képe talán már nem tekinthető korszerű ország-
ismereti információnak…

Végezetül: a jövő feladatai, nehézségei
Korábban már szó esett a nyelvkönyvpiac (gazdasági szempontból természetes)

aránytalanságáról: sok a kezdő, kevés a haladó szintű tananyag (habár ezen a helyzeten
jelentős mértékben enyhít az Akadémiai Kiadó rövidesen megjelenő haladó szintű
nyelvkönyve, illetve a Hungarolingua sorozat nemrég napvilágot látott haladó szintű ré-
sze). Fontos lenne ugyanakkor a meglévő anyagok „körülbástyázása”: jó színvonalú fo-
netikai anyagokat (netán videófilmeket), a különféle készségeket gyakoroltató munkafü-
zeteket és tanulói szótárakat kellene készíteni. Az 1998 augusztus végén, a lektori kon-
ferencia keretében tartott, a magyar nyelvkönyvkiadás helyzetét áttekintő kerekasztal-
beszélgetésen ugyanakkor kiderült: a nagy kiadók általában csak egy-egy nyelvkönyv
erejéig kötnek szerződést (további, általános problémát is megfogalmaztak a szerzők: a
kézirat leadása után nincs beleszólásuk a könyv vizuális szerkesztésébe, nem jutnak
tiszteletpéldányokhoz, s fogalmuk sincs a kiadók eladási stratégiájáról). Ugyanakkor az
is tény, hogy egyre több tananyag jelenik meg, egyre igényesebb minőségben – s ami
külön örvendetes: egyre nagyobb ezeknek a nyelvkönyveknek a felvevőpiaca, Ma-
gyarországon és külföldön egyaránt.


