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Szépe György
A magyar mint idegen nyelv/hungarológia

koncepciójának kialakulása a munkám során

1. A szerzõség

Valószínûleg sokaknak eszébe jutott a magyar mint idegen nyelv (a továbbiak-
ban: MIH) ilyen vagy hasonló koncepciója, hisz’ a külföldi lektori munkának ez a
természetes kerete. Nem is kellett senkivel sem megbirkózni ezért, kivéve önmaga-
mat. Ennek pedig az volt az oka, hogy a nyelvészet túlzottan befelé fordult, s – hogy
úgy mondjam – konceptuális nehézségeket okozott egy olyan mezõnek a leírása,
amelynek egyik része beletartozik a nyelvészetbe, a másik része pedig a nyelvészeten
kívül helyezkedik el; ráadásul pedig a két rész egymással szorosan összefügg.1

Bocsáttassék meg nekem, hogy saját tapasztalataim megszerzésének története
köré építem fel egy olyan szakma magyarországi meghonosodásának útját, amely
szakmának érdekében sokan mások nálam többet és maradandóbbat tettek.

2. Az elsõ lépcsõk

Talán nem is lépcsõk ezek, hanem véletlenek sorozata.
Ha jól emlékszem, akkor az elsõ találkozásom magyarul tanuló nem magyar anya-

nyelvûekkel az ötvenes években volt, amikor öt kínai diák érkezett a budapesti bölcsész-
karra. Négy fiú volt (ezekbõl diplomata lett) és egy lány: Su-Mi, akibõl késõbb a pe-
kingi magyar tanszék vezetõje lett. Angolul beszélgettünk; õk azonban már valamit
tudtak magyarul. Ott világosodott meg elõttem, hogy a magyar mint idegen nyelv ta-
nítása egy külön szakma is lehet, s ezt gyakorolhatják nem magyar anyanyelvûek is.

Személy szerint a legelsõ nem magyar anyanyelvû „tanítványom” Wolfgang
Steinitz professzor volt2 1956 nyarán. Az akkor már világhírû finnugor nyelvész a
harmincas években diákkorában már sokat tanult magyarul, eseményekben gazdag
élete során azonban ez a tudás eléggé elhalványodott. Nekem kellett felújítanom ezt
a tudást. A módszerem egyszerû volt. Nyelvészetrõl beszélgettünk, és együtt alakí-
tottuk ki egy magyar akadémiai elõadásának magyar nyelvû szövegét.3 Ezt a felada-
tot csak annyiban tekintettem nyelvészeti jellegûnek, amennyiben beszélgetésünk
témája leginkább a fonológia volt: hacsak lehetett, magyarul beszéltünk, ha ez nem
ment, akkor automatikusan németre fordítottuk a szót (ezáltal persze én meg a né-
met nyelvészeti terminológiát tanulhattam).
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3. Lotz János és a Columbia Egyetem

Steinitz révén ismerkedtem meg 1959-ben Roman Jakobsonnal4, majd Jakobson
révén fordult az érdeklõdésem Lotz János munkássága felé. Lotzcal azonban csak
1964-ben találkoztam, amikor a Ford Alapítvány megbízásából Budapestre jött. Az
1964/65. tanév õszi szemeszterét a Columbia Egyetemen töltöttem; idõm nagy ré-
szében a nyelvtudományi profilomat igyekeztem bõvíteni. Egy kanyarral azonban
elindultam a MIH felé is.

Megismerkedtem elõször Juhász Ferenccel, aki az egyetem uráli programjában és
az American Language Center-ben is tanított; az elsõben amerikaiakat tanítottak ma-
gyarra, a másodikban mindenkit angolra. Ennek a központnak a vezetõje William
Nemser professzor volt, aki késõbb a magyarországi angol-magyar kontrasztív nyel-
vészeti kutatási témának a tanácsadója lett. Mindketten Lotz János tanítványának szá-
mítottak. Ez abban is megnyilvánult, hogy amikor az angol mint idegen nyelv tanárait
képezték (ez volt ennek a „szuper-lektorátus”-féle intézménynek a legmagasabb szin-
tû tevékenysége), akkor mindig a magyar volt az a nyelv, amelyet kezdõként tanultak
a diákok abból a célból, hogy most már szakemberként figyeljék meg: hogyan is tör-
ténik az idegen nyelv tanulása. Egyébként magam is belekóstoltam a központ munká-
jába, továbbá az egyetemen és a metropolisban levõ egyéb olyan akciókba, amelyek a
külföldi (nem angol anyanyelvû) hallgatók és ösztöndíjasok beilleszkedését segítették.

Ettõl kezdve Lotz János hatására „nyelvészeti horizontom” részévé vált a ma-
gyar mint idegen nyelv témája, ezzel kapcsolatban a hungarológia, illetve a nyelv-
fenntartás (elsõsorban az amerikai magyar nyelv fenntartása).6 Ehhez még hozzá-
járul a kontrasztív nyelvészet.

Az 1966/67. tanév tavaszi félévében visszahívtak a Columbia Egyetemre ma-
gyar tantárgyakat tanítani; ekkor ott már Robert Austerlitz volt a professzor7. – En-
nek során tanítottam magyar nyelvet is. Legértékesebb tapasztalatom az volt, hogy
legalább háromféle csoportot kellett szerveznem a magyart tanulók motivációja sze-
rint: (a) az egyik csoport nyelvésznek (finnugor vagy általános nyelvésznek) készült;
(b) a másik csoport magyar származású volt, és magyar mûveltség megszerzésére
törekedett; (c) a harmadik csoport pedig a kelet-európai térséggel való foglalkozásra
készült (diplomataként vagy tudósként: politológus, történész vagy folkorista pályára
készülve). A nyelvészek hallgatták a magyar nyelvészeti kurzusomat is; a diplomá-
ciai, illetve társadalomtudományi kutatói stb. pályára készülõk pedig a magyar ci-
vilizációval foglalkozó kurzusomat vették fel (ezt az egyetem kelet-európai központ-
jának keretében hirdették meg). – Ekkor kezdtem el foglalkozni a külföldiek számára
készült magyar tankönyvekkel is.8

Lotz János 1967 tavaszán már Washingtonban élt; ott a Center for Applied
Linguistics igazgatója lett. Ennek az országos, sõt nemzetközi kisugárzású intéz-
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ménynek az élén iktatta be a kontrasztív nyelvészetet az alkalmazott nyelvészeti
diszciplínák sorába.

Lotz csak két évig töltötte be ezt a posztot. A Center for Applied Linguistics
európai igazgatójaként Budapestre költözött; 1973-ban bekövetkezett haláláig ide-
jét megosztotta Budapest és Washington között.

Lotz ösztönzése (és a Center for Applied Linguistics finanszírozása) révén jött létre
Magyarországon a kontrasztív nyelvészeti hullám, amelynek retrospektív áttekintésére
másutt szeretnék majd sort keríteni. Egyébként ekkoriban (a hetvenes években) volt
hullámhegye az alkalmazott nyelvészet nemzetközi szervezetében is a kontrasztív
nyelvészetnek. Az angol nyelvnek – Lotznak köszönhetõ – dominanciája mellett a
kontrasztív nyelvészet Magyarországon egész sor egyéb nyelvre kiterjedt.

Ekkoriban jelent meg Lotz mûveinek nagy többsége magyar nyelven, illetve
Magyarországon.9 Nagy hiba volt, hogy akkor nem jelent meg magyar fordításban Lotz
fiatalkori mestermûve10, a német nyelvû magyar grammatikája; ez ugyanis nemcsak
egy szokatlanul részletes és következetes magyar nyelvleírás volt, hanem a magyarul
tanuló bölcsészek stb. számára készült grammatikai áttekintés is. (Azt hiszem, hogy
a könyv magyar fordításának elkészítése és kiadása azért nem került akkor napirend-
re, mivel Lotz egész késõbbi életében ennek meghaladását tartotta fõ feladatának.)

4. Az alkalmazott nyelvészet és az Anyanyelvi Konferenciák korszaka

Engedtessék meg, hogy ebben a kis fejezetben ne említsek újabb neveket. Szándé-
komban áll ugyanis, hogy a most felmerülõ témák egyikérõl-másikáról külön is írjak.

4.1. Az ötvenes években kialakult alkalmazott nyelvészetnek és a nyelvvel foglal-
kozók interdiszciplináris kapcsolatainak 1964-tõl legjelentõsebb szervezete az
Association Internationale de Linguistique Appliquée lett, amelynek kongresszusain
1970-tõl kezdve jelen van a kontrasztív nyelvészet. Magyarországon több jelentõs
alkalmazott nyelvészeti központ hatására az ötvenes években indult meg az alkal-
mazott nyelvészet11; itt is hamarosan a szakma részévé vált a kontrasztív nyelvészet.

Az angolnak (majd franciának) idegen nyelvként történõ tanítását elõsegítõ kutatá-
sokat Magyarországon nem volt nehéz átvenni. A különbség mindössze annyi volt, hogy
míg Nagy-Britanniában (vagy az onnan szervezett keretekben: a brit „language industry”
keretében) angol anyanyelvûek oktatták a nem angol anyanyelvûeket, addig ennek a fel-
adatnak az ellátói Magyarországon és a térség többi országában nagy többségben helyi
(tehát nem angol anyanyelvû) nyelvtanárok voltak. Ennek a hosszú idõn át folyó nemzet-
közi vitának egyik világszerte elismert elemzését adta nemrég Medgyes Péter12.

Hamarosan része lett a magyar mint idegen nyelv a magyarországi alkalmazott
nyelvészetnek: majd 1984-tõl a nemzetközi alkalmazott nyelvészet kongresszusain
is megjelent13.

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV/HUNGAROLÓGIA KONCEPCIÓJA
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Itt jelzem, hogy magam mindkét szervezet munkájában részt vettem hosszú idõn
át. (Errõl majd más alkalommal írok.)

4.2. A magyar nyelv külföldi fenntartása volt az elsõ célkitûzése az Anyanyelvi
Konferenciának 1970-ben. A vállalkozás annyira sikeres volt, hogy azóta is folyta-
tódik a három évenként megrendezésre kerülõ konferenciák sorozata (s a közbülsõ
idõkben kifejtett sokirányú tevékenység). Idõközben a szervezet neve kiegészült:
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága / Anyanyelvi Konferencia; negyed-
évenként megjelenõ periodikájuk címe azonban változatlan: Nyelvünk és Kultúránk.

Lotz János révén részt vettem a legelsõ konferencián, illetve több késõbb meg-
rendezetten is. Hamarosan nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy a magyar nyelv és kul-
túra fenntartása külföldön átfedésben van a hungarológiával (fõleg annak oktatásá-
val), s profitál a nyelvészet különféle ágazatainak – köztük az újabbaknak is – a
tevékenységébõl. Elõször a kontrasztív nyelvészet állt a figyelem elõterében, majd
az idegennyelv-oktatásban alkalmazott nyelvészet, végül a nyelvi emberi jogok (és
óhatatlanul a nyelvpolitika) témaköre14.

Elõrelátható volt, hogy ebben a körben növekedni fog a MIH diszciplínájának
a jelentõsége, mivel a Magyarok Világszövetségétõl független szervezet (a Világ-
szövetséggel egybehangzóan) a magyar kulturális nemzet felfogásának keretében
mûködik. Ez a felfogás azt implikálja, hogy a világ bármely részén élõ magyarul be-
szélõk alkotják a magyarság kulturális nemzetét; mellettük azonban voltaképpen
azok a magyar származásúak is idetartozhatnak (saját elhatározásukból), akik ma már
nem beszélnek magyarul, de magyarnak tekintik magukat. Ez utóbbi csoport magyar-
ságtudatának kialakítása és fenntartása, magyar nyelvismeretének elõsegítése a szer-
vezet fõ feladatai közé tartozik. Ezeknek a feladatoknak az ellátáshoz pedig – úgy
vélem – egyre nagyobb szükség lesz a MIH diszciplínájára és szakmájára.

4.3. Ennek a korszaknak fontos állami központja volt a „Zsombolyai utca”, vagyis
a Magyar Lektori Központ (MLK). Ez a központ a magyarországi tanulmányokra
elõkészülõ külföldi ösztöndíjasok Nemzetközi Elõkészítõ Intézetébõl fejlõdött ki
független központtá.

A MLK keretében összekapcsolódott a külföldi magyaroktatás – hivatalos
magyar állami – támogatása, amelyet a nyelvfenntartás jelentõs eszközének tekin-
tettek. Ezzel függött össze a külföldi magyar lektorok továbbképzése. A továbbkép-
zés szakmai része jórészt a MIH területére esett. A MLK periodikája és – a kilenc-
venes évek elején kiteljesedõ – kiadványsorozata máig a MIH egyik magyarországi
szakmai bázisa15. Az intézmény mai elnevezése: Nemzetközi Hungarológiai Köz-
pont (NHK).

SZÉPE GYÖRGY
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5. A pécsi egyetemen

1981 szeptemberétõl az újonnan megalakított pécsi Janus Pannonius Tudomány-
egyetemre kerültem. A kiváló tanárképzõ fõiskolai magyar nyelv és irodalom sza-
kos tanári programot fokozatosan alakítottuk át egyetemi programmá. Nem volt
könnyû, mert mindezt az igen nagy presztízzsel rendelkezõ irodalom oktatóival kel-
lett végrehajtani. Csak lépésrõl lépésre jutottunk elõre16.

A kor szellemét tükrözte, hogy létre kellett hozni az egyszakos magyartanárok
programját; ez volt a „magyar: nyelv és irodalom szak”. Ezen belül választható volt
a nyelvi vagy az irodalmi súlypont. A kiváló Magyar Nyelvi Tanszék örökölt kere-
tein belül úgy láttuk, hogy a magyartanároknak – akár egyszakosok, akár kétszakos-
ok – a nyelvészetbõl ugyanazt kell tudni. Ebbõl pedig az következett, hogy ha már
súlypontot kell képezni, akkor valamilyen specializációt (azóta már elfeledett mû-
szóval „belsõ szakosodás”-t) lehet kialakítani. Ilyen specializáció lett az általános
nyelvészet (ma is meglevõ specializációval és akkreditációra benyújtott saját prog-
rammal); a kommunikáció (a kilencvenes évektõl külön tanszék, külön alapképzé-
si programmal és doktori alprogrammal); a magyar anyanyelvi nevelés (ma is meg-
levõ specializációval és az alkalmazott nyelvészeti doktori programon belül saját
elágazással); az uráli stúdiumok (a kilencvenes évektõl külön tanszék, speciali-
zációval); az alkalmazott nyelvészet (ma is meglevõ specializációval, 2000-ben in-
duló saját szakkal és fõleg 1995 óta saját doktori programmal).

A magyar mint idegen nyelv (és egyáltalában a MIH) akkor még nem volt kü-
lön program. (Ma már akkreditált saját szakkal, ma is meglevõ specializációval és
az alkalmazott nyelvészeti doktori programon belül saját elágazással rendelkezik.)
Rövid idõ alatt rájöttünk arra, hogy ez a témakör az egyik legnépszerûbb. A kurzu-
sok szervezését és beindítását én vállaltam; a munka dandárját azonban a MLK két
vezetõje (Giay Béla és Nádor Orsolya) végezte. Egy félévben a fõ elõadó Csécsy
Magdolna professzor volt17. A belsõ elõadók közül ezen a téren tapasztalattal ren-
delkezett Fülei-Szántó Endre (elsõsorban a Debreceni Nyári Egyetemrõl; késõbb,
a kilencvenes években került négy évre Bukarestbe vendégprofesszornak), aki Bu-
karestbõl visszatérvén kapcsolódott be ebbe a tevékenységbe18. Helsinkiben magyar
lektor volt a korán elhunyt Márk Tamás19; öt évig Münchenben volt magyar lektor
Szûcs Tibor20, aki ma a MIH-programot irányítja; Fancsaly Éva finnugor nyelvész
kollégánk Bécsben szerzett tapasztalatokat finnugor oktatóként és kutatóként21.
Horváth Tamás kollégánkat pedig Leningrádban (Szentpéterváron) lektori tevékeny-
ségének idején érte utol a halál22. A program támaszkodik Hanus Erzsébet és Máté
Györgyi, valamint Nagy József tevékeny (külsõ) egyetemi kollégáink közremûkö-
désére is, akik francia, illetve szerb, majd horvát területen végeztek magyar lektori
munkát, továbbá Martonyi Éva lille-i vendégprofesszori tapasztalataira.

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV/HUNGAROLÓGIA KONCEPCIÓJA
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Ennek a korszaknak az eredményeit úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy (a)
megalapozta a késõbbi korszakok MIH-tevékenységét, (b) azáltal, hogy bevitte az
egyetemi (kari) köztudatba a MIH gondolatát, (c) s felkeltette, megerõsítette és új-
raélesztette a MIH iránti érdeklõdését több oktatónak (köztük az imént említettek-
nek és magamnak is).

6. A Rutgers Egyetemen

1990 õszétõl kezdve 1992 augusztusáig a Rutgers Egyetemre kerültem Fulbright-
professzorként. Eredetileg egy (illetve két) éves kutatói Fulbright-ösztöndíjra pályáz-
tam, de a minisztériumban rábeszéltek a vendégprofesszori tevékenységre, mivel ak-
kor járt le Bárdos Jenõnek rendkívül sikeres (két és félévnyi) vendégprofesszori
idõszaka, és nem akarták, hogy veszendõbe menjen az általa csaknem felállított ma-
gyar tanszékre fordított sok-sok elõkészület. Végül is Bárdos Jenõnek és más magyar
és amerikai segítõknek köszönhetõen 1991-ben létre is jött – 10 évre – a Magyar In-
tézet.23 (Ezzel kapcsolatban is másutt szeretnék majd egyszer bõvebben írni.)

A Rutgers Egyetem központi „campus”-a New Brunswick városában van (New
Jersey államban, New Yorkhoz olyan közel, mint Budapesthez Esztergom). Itt igen
nagy hagyománya van a hungarológiának. A város az amerikai keleti parti magyar
bevándorlók egyik központjává vált a XX. század elején; ezt a magyar jelenlétet nagy
mértékben megerõsítette az, hogy az 1956-os magyar menekülteket fogadó legje-
lentõsebb központ a város szomszédságában volt. Ma is itt mûködik az Hungarian
Heritage Center24 (amely talán a legjelentõsebb magánerõbõl létrehozott külföldi
magyar kulturális központ), valamint a Hungarian Alumni Association / Bessenyei
György Kör25 (amely a legjelentõsebb külföldi magyar szellemi mûhelyek egyike),
valamint több fontos egyéb magyar intézmény.

A Rutgers Egyetemen az elsõ két féléven át mindent egyedül kellett tanítanom.
A következõ két reguláris félévben és egy nyári szemeszterben már magyar lektor
tanította a nyelvórákat.

A magyar program diákjainak többsége magyar származású volt, akik közül a
többség a helyi magyar iskola, a magyar nyelvû egyházak és a magyar cserkészet
keretében olyan szintig jutott el, mintha egy Magyarországgal szomszédos (de nem
magyar tanítási nyelvû) iskolában tettek volna szert magyar mûveltségre. Természe-
tesen voltak nehezebb helyzetbõl induló magyar származású diákok, valamint ame-
rikai angol és egyéb származású magyartanulók is. Itt is feltûntek a Columbia Egye-
temrõl már ismert motivációs típusok; mellettük új csoportot alkottak a várható üzleti
kapcsolatok végett nyelvismeretüket aktivizálni, illetve erõsíteni szándékozók (fõ-
leg a nyári szemeszterben).

A kezdõk egy része tehát inkább „álkezdõ” volt; ennek megfelelõen az Anya-
nyelvi Konferencia tananyagainak egy részét jól fel lehetett használni.26

SZÉPE GYÖRGY
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A programban szerepelt a magyar grammatika is; mivel ezt angolul kellett elõ-
adni, ezért ezt a kurzust egyéb – nyelvész érdeklõdésû – diákok is felvették.

Rendkívüli feladat volt számomra a magyar kultúra oktatása. Ebben a legjobb
tananyag Bárdos Jenõ kiváló szöveggyûjteménye volt; ezenkívül egy-egy témában
nagyon sok helyrõl kaptam segítséget. (Ne feledjük el, hogy New Jersey-nek ez a
része, különösképpen New Brunswick voltaképpen „magyar nemzetiségi terület”-
nek számítana Európában.) Szerencsére az irodalom tanításában nem volt szükség
külsõ segítségre, mert rendelkezésre állt mind a magyar programnak, mind az egye-
temi könyvtárnak a gazdag magyar gyûjteménye. (Megjegyzem, hogy ezen a vidé-
ken több magyarnak nagyon gazdag magyar nyelvû és magyar tárgyú magánkönyv-
tára van.) A magyar kultúra tanítását igen nagy mértékben támogatták a magyar
szervezetek, illetve a magyarországi magán jellegû intézmények (elsõsorban az
Anyanyelvi Konferencia táborai) is.

A magyarul tanulók többsége „college”-diák volt, vagyis az egyetem elsõ négy
évének hallgatója; nekik értékes tanegységeket jelentettek a magyar program kere-
tében megszerzett pontok.

7. A MIH legalizálása

1992 õszére alakult ki az a koncepció, amelyben különféle módokon helyet
kapott volna a magyar szakosok, nyelvtudomány szakosok (de fakultatív módon
másféle szakosok) képzésében valamelyik – fent már jelzett – specializáció27.

7.1. 1992 õszén ugyanis elfogadta a bölcsészettudományi karok és tanárképzõ fõ-
iskolák közös tantervi szakbizottsága a következõ programokat: nyelvtudomány –
magyar irodalom (pécsi változat); irodalomtudomány – magyar nyelv (pécsi válto-
zat); magyar mint idegen nyelv / hungarológia (országos változat), hogy csak azo-
kat említsem, amelyek bennünket most érdekelnek.

A MIH-programot28 úgy fogadta el a bizottság, hogy abba beleférhetett a bu-
dapesti (magyar mint idegen nyelv), a szegedi (hungarológia), a pécsi (MIH) és a
miskolci magánegyetemi (MIH) program.

A bölcsészkari tanterveket az 1993. évi felsõoktatási törvény függelékeként
kellett volna a parlamentben elfogadni. Ezt a függeléket azonban be sem terjesztet-
te a minisztérium; nem lehet tudni, hogy miért.

7.2. Külön projektum (MKM tankönyv-támogatási program) keretében (részben a
Soros Alapítvány támogatásával) készültek el a MIH-program fontos tananyagai29.

Egy másik, minisztériumi (egyetemi programfejlesztési pályázat) keretében
további programok készültek a magyar zene, illetve a nyelvpolitika hungarológiai
megközelítésérõl.30
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7.3. Újból el kellett indítani az akkreditációs procedúrát. Ennek során végül is a
Magyar Akkreditációs Bizottság 1997. április 4-én, a Felsõoktatási Tudományos
Tanács 1996. november 20-án hagyta jóvá a szakalapítást. Az Oktatási Minisztéri-
um 1997. november 14-én hagyta jóvá a szakindítást.

A szak programja a Hungarológiai Évkönyv e kötetében olvasható31.

7.4. A Magyar Akkreditációs Bizottság már 1995 nyarán engedélyezte a Janus Pan-
nonius Tudományegyetemnek a Nyelvtudomány tudományterületén belül az Alkal-
mazott Nyelvészet Doktori Programot. Ezen program négy elágazása közül az egyik
az „Alkalmazott nyelvészet a magyar mint idegen nyelv tanításában”. Ez a doktori
szintû MIH-program az 1995-1996-os tanévben indult meg32. 1999 decemberében
kezdünk hozzá – Szûcs Tibor javaslatai alapján – a doktori tantervnek és a doktori
szigorlat követelményrendszerének felfrissítéséhez.

8. A nyelvpolitikai keret

Alkalmazott nyelvészeti, illetve szociolingvisztikai érdeklõdésem a nyolcvanas
évek során fokozatosan a nyelvpolitika felé fordult33. Ebben nagyon sokat segített
az UNESCO34 és más nemzetközi szervezetek (elsõsorban az FIPLV35) keretében ki-
fejtett tevékenységem.

Igaz, hogy két évnyi amerikai tartózkodásom alatt nem sok idõ jutott a kutatásra,
igyekeztem fenntartani ezt a viszonylag új érdeklõdésemet.

1992 óta kutatói és oktatói munkásságom nagyobb része erre a szakterületre
esik, ennek része a nyelvi emberi jogok témája36 is. Arra törekszem, hogy a nyelv-
politika / nyelvi emberi jogok keretében a MIH témaköre – valamilyen formában –
szerepeljen; ezeket az írásokat az „Nyelvpolitikai helyzetkép a magyar nyelvrõl”
tananyag tartalmazza37.

Azt hiszem, hogy ez a nyelvpolitikai keret – amellett, hogy közelíti a MIH-te-
vékenységet az alkalmazott nyelvészethez – egy újabb kísérlet az egész MIH szak-
mai elhelyezéséhez. Azt hiszem, hogy a nyelvpolitika és az emberi nyelvi jogok több
egyéb részletben is módosíthatják felfogásunkat a MIH-hel kapcsolatban. Errõl azon-
ban egy másik alkalommal szeretném kifejteni a véleményemet.

9. Néhány megjegyzés a MIH jövõjével kapcsolatban

A MIH-nek most elsõsorban a jelenét kell kiépíteni és megerõsíteni. Talán ezt
a tevékenységet is segíti ez a néhány megjegyzés.

Az elsõ teendõ természetesen a nagyon jó alapképzésbeli MIH-program folya-
matos mûködtetése. Arra kellene törekedni, hogy a jövendõ magyartanárok egy ré-
sze szakmája természetes részének tekintse a MIH-et. Sikerült módosítani a szak
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akkreditációjának azon a követelményén, hogy csak magyar—idegen nyelv szako-
sok vehetnék fel mintegy harmadik szakként. Inkább minõségi követelményeket
kellene felállítani: csak olyan nagyon jó magyar szakosok vehessék fel (akár van
másik szakjuk, akár nincs), akik felsõfokon tudnak legalább egy nyelvet.

Ennek azonban akkor lesz ténylegesen szakmai elõkészítõ szerepe, ha a külföldi
magyar lektori szakma is kap egy FEOR-számot, s ha a lektori posztokra kiírt pá-
lyázatokban kritériumként szerepel majd a MIH-diploma.

Öt év leteltével modernizálni kellene a pécsi alkalmazott nyelvészeti doktori
program MIH-elágazásának tantervét is.

Kívánatos, hogy kifejlõdjék a MIH mint elismert kutatási terület; szintén meg-
kapja a neki járó helyét a tudományos szakterületeken belül. A magyarországi al-
kalmazott nyelvészeti kongresszusokon évek óta külön szekciója van a MIH-nek,
tehát elsõsorban a kongresszusok közti idõszakban volna szükség észrevehetõ tu-
dományos szintû eseményekre a MIH területén.

Örvendetes, hogy megindult a Hungarológiai Évkönyv; ennek máris kezd ki-
alakulni a saját profilja.

Át kellene azonban gondolni azt is, hogy a Hungarológia Oktatása címû peri-
odikát hogyan lehetne feltámasztani abból a tetszhalálból, amelybe a történelmi
váltás idején került; ez lehetne a Hungarológus Oktatók Nemzetközi Társaságának
(HONT) a folyóirata (ha már állami intézmény nem tudja fenntartani).

Hasonlóképpen stabilizálni kellene a MIH területén mûködõ felsõoktatási köz-
pontok együttmûködését a két nagy hagyományú érintkezõ szervezettel; ezek az
Anyanyelvi Konferencia / Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (és pe-
riodikája, a Nyelvünk és Kultúránk), valamint a Nemzetközi Magyar Filológiai Tár-
saság (és folyóiratai, a Hungarológiai Értesítõ, valamint a Hungarian Studies, to-
vábbá a hungarológiai kongresszusok kötetei).

Jegyzetek
1 Itt jegyzem meg, hogy ezek a konceptuális nehézségek természetesen jelentõs mértékben csökkennek, ha

a két részt egy olyan fölérendelt keretbe tudjuk elhelyezni, mint a szemiotika vagy a kulturális antropoló-
gia. Csakhogy ekkor meg újrakezdõdnének ezen fölérendelt keretnek az európai filológiai hagyománnyal
való viszonyításai.

2 Vö. Szépe György. „A magyar rokonsági elnevezések néhány kérdése.” in: Általános Nyelvészeti Tanul-
mányok. vol. 9, pp. 181-199 (Budapest, 1972).

3 W. Steinitz. „A finnugor rokonsági elnevezések rendszere.” in: A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv-
és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei. vol. 10, pp. 321-334.

4 A „Zeichen und System der Sprache” címû szimpóziumot Erfurtban rendezték meg 1959 õszén; ezen vettem
részt W. Steinitz meghívása alapján; ezen részt vett R. Jakobson is. – A tanácskozás anyaga megjelent: G.
F. Meier (szerk.) Zeichen und System der Sprache. Akademie-Verlag: Berlin, 1962.

5 Ezt próbáltuk a kilencvenes évek elején „vezérelt idegennyelv-tanulás” címén a pécsi alkalmazott nyel-
vészeti specializációs programba beiktatni.
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6 Ebben a korszakban írtam a következõket: „A magyar mint idegen nyelv tanítása és az alkalmazott nyel-
vészet.” in: Ginter Károly (szerk.) Magyartanítás külföldön. Az 1969. augusztus 29-i lektori értekezlet anya-
gából. Mûvelõdésügyi Minisztérium és a Kulturális Kapcsolatok Intézete: Budapest, 1969. pp. 63-67. –
„Ungarisch als Fremdsprache.” in: Budapester Rundschau. vol. 3, nr. 39. p. 8 (Budapest, 1969). – „A kül-
földön magyart tanító tanárok tanácskozása.” in: Magyar Nyelvõr. vol. 94, p. 132. [Rövid híradás.] – „Mit
mutassunk be a magyar kultúrából és hogyan?” in: Ginter Károly (szerk.) Magyartanítás külföldön. Az
1970. augusztus 28-i lektori értekezlet anyagából. Mûvelõdésügyi Minisztérium: Budapest, 1970. pp. 64-
65. – „A magyar kiejtés oktatásának alapjairól.” uo. pp. 97-99. – „Tanulságok és tennivalók a magyar mint
idegen nyelv ágazatában.” in: Magyar Nyelvõr. vol. 102, pp. 330-332 (Budapest, 1978). – „A ‘magyar mint
idegen nyelv’ néhány diszciplináris kérdése.” in: Giay Béla & Ruszinyák Márta (szerk.). Magyar nyelv
külföldieknek. Az V. Magyar Lektori Konferencia anyaga. Mûvelõdési Minisztérium és a Nemzetközi Elõ-
készítõ Intézet: Budapest, 1981. pp. 9-27. – „Javaslatok az anyanyelvi konferencia számára.” in: Imre Samu
(szerk.). A IV. Anyanyelvi Konferencia tanácskozásainak összefoglalása. Pécs, 1981. Az Anyanyelvi Kon-
ferencia Védnöksége: Budapest, 1981. pp. 212-213. – „Magyarországi tudományos segítség a nyelvfenn-
tartó tevékenységhez.” in: Nyelvünk és Kultúránk. vol. 48, pp. 26-33 és vol. 49, pp. 32-43 (Budapest, 1982).
– „A magyar tanulmányok tartalmáról és szerkezetérõl a Magyarországon kívüli felsõoktatásban.” in: Róna
Mária (szerk.). Hungarológiai oktatás régen és ma. Tankönyvkiadó: Budapest, 1983. pp. 201-208. – „Ál-
talános nyelvészet, alkalmazott nyelvészet, idegennyelv-oktatás.” in: Giay Béla (szerk.). A magyar nyelv
külföldieknek. A VI. Magyar Lektori Konferencia anyaga. Magyar Lektori Központ: Budapest, 1985. pp.
31-48. – „Énektanítás többnyelvû környezetben” in: Nyelvünk és Kultúránk. vol. 59, pp. 31-33. – Szer-
kesztés, bevezetés, összefoglalás. „A magyar mint idegen nyelv” (Az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Mun-
kabizottságának 1977. június 21-i ülése). in: Giay Béla (szerk.) A magyar mint idegen nyelv fogalma.
Nemzetközi Hungarológiai Központ: Bp., 1991. pp. 52-138. [Szerkesztõtárs: Szende Aladár; újraközlés.]

7 Robert Austerlitz (1923-1994) egyetemi tanár, az MTA tiszteleti tagja. Válogatott mûveinek magyar kiadá-
sa: Nyelvek és kultúrák Eurázsiában (Szerk. Simoncsics Péter). Tankönyvkiadó: Budapest, 1992. 374 p.

8 Bánhidy Zoltán – Jókay Zoltán – Szabó Dénes. Learn Hungarian. Tankönyvkiadó: Budapest, 1958.
9 Lotz János. Szonettkoszorú a magyar nyelvrõl. Gondolat Kiadó: Budapest, 1976. 390 p.
10 Lotz János. Das ungarische Sprachsystem. Ungarisches Institut: Stockholm, 1939. 295 p.
11 Papp Ferenc és Szépe György. „Matematicheskaja i prikladnaja lingvistika v Vengrii.” in: Mashinnyj

perevod i prikladnaja lingvistika. vol. 9, pp. 46-52 (Moszkva, 1966). – Szépe György és Szöllõsy Éva. „A
matematikai nyelvészet alkalmazása a különbözõ tudományokban.” in: Tudományszervezési Tájékoztató.
vol. 6, pp. 774-805 (Budapest, 1966). – „Az alkalmazott nyelvészet ügye.” in: Magyar Nyelv. vol. 67, pp.
262-270 (Budapest, 1971). – „Az alkalmazott nyelvészet néhány kérdése.” in: Nyelvtudományi Közlemé-
nyek. vol. 77, pp. 403-415 (Budapest, 1975). – „Bedeutung und Probleme der angewandten Linguistik.”
in: Kongressbericht der 2. Jahrestagung für angewandte Linguistik. IRAL-Sonderband. pp. 115-120]
(Heidelberg). – „Applied linguistics: a Hungarian orientation.” in: Acta Linguistica Hung. vol. 22, pp. 155-
169 (Budapest, 1972). – A jelen helyzet legutolsó összefoglalása: Lengyel Zsolt. „Múltban gyökerezõ je-
len. Az alkalmazott nyelvészet a kilencvenes években.” in: Modern Nyelvoktatás. vol. 2, nr. 3, pp. 17-22
(Budapest, 1996).

12 Medgyes Péter. The Non-Native Teacher. MacMillan: London, 1994.
13 Dovala Márta és Szépe György. „Applied linguistics in the service of the language of the diaspora.” in: J.

den Haees & J. Nivette (szerk.). AILA Brussels 84 Proceedings. VUB: Brussels, 1984. vol. 4. p. 1462.
14 A kontrasztív nyelvészet elsõ seregszemléjének kötete: Horváth Miklós & Temesi Mihály (szerk.). Össze-

vetõ nyelvvizsgálat, nyelvoktatás. Tankönyvkiadó: Budapest, 1972. – Témavezetõjeként írásaim: „Az an-
gol-magyar összevetõ nyelvtani munkálatok.” in: A magyar nyelvért és kultúráért. Tájékoztató. vol. 6, pp.
16-17 (Budapest). „Megjegyzések a magyarországi kontrasztív nyelvészet néhány tapasztalatáról, prob-
lémájáról.” in: Bañczerowski Janusz (szerk.). A lengyel nyelvoktatás Magyarországon. Lengyel Kultúra:
Budapest, 1976. pp. 14-33. – „Avant-propos.” in: Études finno-ougriennes. vol. 11, pp. 5-6 (Paris, 1976)
[Az 1974. évi magyar-francia kontrasztív konferencia anyaga]. – „Vorwort zur Reihe »Studia comparationis
linguae hungaricae«”. in: Juhász János (szerk.). Kontrastive Studien Ungarisch-Deutsch. Akadémiai Ki-
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adó: Bp., 1980. pp. 7-15. [Ebben a sorozatban angol-magyar, francia-magyar, japán-magyar, német-ma-
gyar és orosz-magyar kötet jelent meg. (Egyébként én magyar-francia összevetéssel foglalkoztam.)]

15 Giay Béla (szerk.) A hungarológia fogalma. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 1990; A ma-
gyar mint idegen nyelv fogalma. Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 1991. (Mindkettõ a Hun-
garológiai Ismerettár sorozatban jelent meg.)

16 Szépe György. „A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképzõ Karáról, az ott folyó nyelvi és
kommunikációs nevelési programról.” in: A Hungarológia Oktatása. vol. 1, nr. 1, pp. 29-34 (Budapest,
1987). – Bécsy Tamás. „Az irodalmi képzésrõl.” in: A Hungarológia Oktatása. vol. 1, nr. 1, pp. 34-39 (Bu-
dapest, 1987).

17 Csécsy Magda [Madeleine]. Études de linguistique française et hongroise. Description et enseignement.
Faculté des Lettres de l’Université de Nice: Nice, 1996. 254 p. – Errõl írt recenzióm: in: Modern Nyelv-
oktatás [Új sorozat], vol. 5, nr. 1, pp. 83-84 (Budapest, 1998)

18 Fülei-Szántó Endre (1924—1995) idevágó mûvei: Magyar nyelv külföldiek részére. I-IV. kötet. TIT: Bu-
dapest, 1973. – „A magyar mint idegen nyelv diszciplínája.” in: Magyar Nyelvõr. vol. 102, pp. 46-47 (1978).
– „Komparatív mûveltségblokkok.” in: A hungarológia oktatása. vol. 1, nr. 1, pp. 23-28 (Budapest, 1987).
– „A hungarológia helye és szerepe a tudományok és a mûvelõdéspolitika rendszerében.” in: A hungaro-
lógia oktatása. vol. 1, nr. 2, pp. 3-18 (Budapest, 1987). – „A nemzetkarakterológia mint diszciplína.” A
hungarológia oktatása. vol. 4, nr. 7-8, pp. 3-6 (Budapest, 1990). – Bukaresti tartózkodásáról és vendég-
tanári munkájáról írt könyve: Fortélyos fogságban (Egy vendégtanár pszichológiai kalandjai a Balkánon).
Baranya Megyei Könyvtár: Pécs, 1993. (Pannonia Könyvek sorozat)

19 Márk Tamás (1946—1985).
20 Szûcs Tibor két könyvet publikált a MIH szakterületérõl: Magyar-német kontrasztív nyelvészet a hungaro-

lógiában. Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest, 1999. (Pécsi Nyelvészeti Tanulmányok, 4. szám) 315 p.; A ma-
gyar zene hungarológiai közvetítése. JPTE BTK—Dialóg Campus Kiadó: Pécs/Budapest, 1999. 89 p.

21 Bécsben (az Osztrák—Magyar Monarchia központjában) van a legrégebbi hagyománya az egyetemi szintû
magyaroktatásnak Márton József jóvoltából.

22 Horváth Tamás (1946—1991), a Janus Pannonius Tudományegyetem Magyar Nyelvi Tanszékének adjunk-
tusa szentpétervári magyar lektori tevékenységének idején hunyt el.

23 Szépe György. „Új egyetemi magyar intézet az Egyesült Államokban.” in: Nyelvünk és Kultúránk. vol. 86,
pp. 93-94 (1992).

24 A „Hungarian Heritage Center”-rõl az Évkönyv egy késõbbi kötetében szeretnék beszámolni.
25 A témakör legutolsó összefoglalása: A magyar nyelv és kultúra megtartása. USA 1997. A Magyar Nyelv

és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia: Budapest, 1999.
26 Csak egy-két tankönyvet említek: a „színest” (Erdõs József – Kozma Endre – Prileszky Csilla – Uhrmann

György. Színes magyar nyelvkönyv. I-II. Tankönyvkiadó: Bp. 1979), továbbá a Bíró Ruth – Kontra Mik-
lós – Radnai Zsófia-féle Képes szótár-t, valamint a Beszéljünk magyarul! és a Hogyan mondjuk helyesen?
c. könyveket [Ginter Károly (szerk.). Tankönyvkiadó: Budapest, 1976].

27 Megjegyzendõ, hogy a Tanárképzõ Kar a késõbbiek során több részre bomlott; a MIH-program a Bölcsé-
szettudományi Kar keretében a Nyelvtudományi Tanszék gondozásában folyik. – „Az alkalmazott nyel-
vészet kutatásáról és oktatásáról.” in: Harmadik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. 1993. áp-
rilis 2-3. Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék: Miskolc,
1993. pp. 17-28.

28 MAGYAR MINT IDEGEN NYELV / HUNGAROLÓGIA SPECIALIZÁCIÓ. –  A specializáció gazdá-
ja: a Nyelvtudományi Tanszék. A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik egyrészt a magyar nyelv
tanításának elméletében és módszertanában válnak szakemberré, másrészt a magyar nyelv, irodalom, tör-
ténelem és kultúra külföldi bemutatására (lektori vagy hasonló tevékenységre) kapnak felkészítést. Olyan
szakemberek képzése a cél, akik a szakterület elméleti és gyakorlati kérdéseiben egyaránt járatosak. – A
kompatibilis szakok: Bármely BTK-s szak. Optimális esetben a nyelvtudomány—magyar irodalom sza-
kon belül végezhetõ el (ebben a vonatkozásban a nyelvtudomány szakváltozat egyik összetevõje lehet).
Megfelelõ feltételek mellett, egyedi felvétel keretében elvégezhetõ más szakosok által is. – A specializáció
változatai: S [vagyis specializáció]. – Felvételének feltétele a „Bevezetés a magyar mint idegen nyelv / hun-
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oktatás.” in: Klaudy Kinga és Lengyel Zsolt (szerk.). Az idegen nyelvi nevelés-oktatás néhány iránya és
lehetõsége. Mûvelõdési Minisztérium: Budapest, 1986. pp. 11-36. – „Language policy, language planning,
status planning.” in: L. Mac Mathúna, N. French, E. Murphy & D. Singleton (szerk.). The less widely taught
languages in Europe. Irish Association of Applied Linguistics: Dublin, 1987. pp. 179-194. – „Remarks on
language policy and language learning in Europe (demonstrated by the problems of Hungary).” in: Teaching
Foreign Languages and Promotion of Cooperation and Understanding in Europe. Charles University:
Prague, 1989. pp. 71-79. – „Language teaching in the twenty-first century.” – „Central and Eastern
European Language policies in transition (with special reference to Hungary).” in: Current Issues in
Language & Society. vol. 1, nr. 1, pp. 41-64. (Clevedon). – „Language policy in Central and East Europe
after the changes.” in: Gyõri György (szerk.). Lingua 802 English. vol. 7, pp. 5-20. – „Major language issues
of the region.” in: Neofilolog. vol.7, pp. 16-20 (Poznan). – „Egynyelvû alkalmazott nyelvészet a többnyelvû
világban.” in: Folia Practico-Linguistica, vol. 24, nr. 1, pp. 24-35 (Budapest, 199?). – „Recent changes
in language policy in Hungary.” in: W. Scott és S. Mühlhaus (szerk.). Languages for Specific Purposes.
Kingston University and CILT: Kingston/London. pp. 24-29.

34 Az UNESCO nagyon sok kiadványt szentelt a nyelvi nevelésnek; ezek között implicit formában általában
jelen van a nyelvpolitika. Az én hozzájárulásom ehhez a következõ: Szépe György. Less taught languages
in Europe. Their place in education and their role. UNESCO: Paris, 1980. 118 p. – Herman József és Szépe
György. L’expérience hongroise dans le domaine de la planification et de méthodologie de l’enseignement
des langues relativement peu enseignées en Europe. UNESCO: Paris, 1983. 107 p.

SZÉPE GYÖRGY



23

23. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

35 A FIPLV idevágó törekvéseinek rövid összefoglalása: E. Batley, M. Candelier, G. Hermann-Brennecke, Szépe
György. [Egy-egy füzet angol, illetve francia nyelven.] Language policies for the world of the twenty-first
century. Les politiques linguistiques dans le monde pour le 21ème siècle. World Federation of Modern
Language Associations / Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes: Paris, 1993. 50 p.

36 A nyelvi jogokról készített írásaim: „A nyelvi jogokról (a nyelvész szemével).” in: Lengyel Zsolt és tár-
sai (szerk.) Szociolingvisztika. Budapest – Pécs – Veszprém, 1996. pp. 87-100. – „A nyelvi jogokról (a
nyelvész szemével).” in: Vigilia. vol. 61, nr. 7, pp. 501-509 (Budapest, 1996).

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV/HUNGAROLÓGIA KONCEPCIÓJA




