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0. A 2012-es szegedi MANYE-kongresszus hungarológiai műhelyének („Változatok 
és változatosság – magyarul külföldieknek”) vezérgondolata sokkal összetettebb an-
nál, hogysem negyedórában akár még csak vázolni is lehetne egyes összefüggéseit. 
Műhelyvezetőként ezért inkább először futólag és tézisszerűen néhány föltehetően 
mindannyiunkat foglalkoztató kérdésfölvetést (1.), majd pedig egy-két általam kü-
lön is kiemelt szempontot (2.) kínálok fel a vita számára.

1. Kiindulásul bizonyára egyetérthetünk abban, hogy a társadalmi és a nyelvi 
változásoknak valamilyen mértékig mindenkor tükröződniük kell a magyar mint 
idegen nyelv hungarológiai igényű tananyagaiban. A nyelv és a kultúra köz-
vetítéséhez általában szükséges viszonylagos állandóság biztosítását és a hiteles 
(autentikus) életszerűséghez kívánatos változ(tat)ás megjelenítését megfelelő (op-
timális) arányban célszerű érvényesíteni. Milyen mértékben érdemes és célszerű 
tehát a tananyagokban az interkulturalitás igényeihez is igazodó ország-, illetve 
magyarságismereti témák aktualizálására, a kisebb-nagyobb léptékű társadalmi 
változások követésére, valamint mindennek nyelvi leképezésére törekedni (egészé-
ben az alakulóban lévő élőnyelvi szókincs stílusrétegeit illetően, különös tekintettel 
a szlengre)? Az újdonság elevenségének varázsával ható és egyben a folyamatos 
elavulásnak, cserélődésnek kitett neologizmusoknak is megvan a maguk helye a 
szituatív-kommunikatív nyelvoktatásban. Régi és új magyar reáliákkal (mint a fo-
lyamatosan megőrizve változó kultúra nyelvileg megkövült, illetve napjainkban 
rögzülő rétegeivel) általában is folyamatosan számolnunk kell. 

A külföldi nyelvtanulók különféle indíttatású szükségleteinek és az egyes ok-
tatóhelyek ugyancsak eltérő helyi igényeinek összehangolása igazi kihívás a nyelv-
tanár számára. Képesek-e az eleve hosszabb távra íródó nyelvkönyvek önmagukban 
mindennek megfelelni? A lépéstartáshoz korábban – hagyományos módon – áthidaló 
megoldást jelenthettek a saját (tanári-helyi) összeállítású kiegészítő segédanyagok. 
Manapság egy újabb nyomtatott műfaj, a „tanfolyóirat” (pl. Magyarul tanulo/ók) 
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megjelenése mellett tálcán kínálkozik az új elektronikus kommunikációs felületek 
nyelvoktatói bevonása (a maga lehetőségeivel és korlátaival). 

Az internetes tananyagok multimédiás, interaktív formái máris jelen vannak, 
ám az informatikai eszközök nyújtotta digitális tananyagok, illetve az eLearning 
alkalmazásának hatásait még föl sem tudtuk mérni, távlatait pedig igazából még be 
sem láthatjuk. Fogadtatásában igen széles a skála – a tanári/tanulói idegenkedéstől 
a fenntartás nélküli alkalmazásig. S a viszonylagos idegenkedésben nyilvánvalóan 
megfogalmazódik a személyes tanár–diák kapcsolat hiányérzete is. Ma persze 
már nem ritkaság a virtuálisan egyénített (páros vagy kiscsoportos) nyelvoktatás a 
számítógépes tanár–diák kommunikációban (e-mailes levelezés stb. formájában), s 
kezdhetjük is érzékelni annak nyelvezetet alakító vonzatait, amelyek a norma és a 
stílus fellazulásával nem mindig kedvezőek éppen a nyelvpedagógiában. A technikai 
kérdéseken túl a változásokban számolni kell a globális nyelvi tendenciák magyar 
leképeződésével is. Építhetünk-e olyan jótékony hatásokra pl. az angol nyelvi és 
kulturális imperializmus mai terjeszkedésekor, mint amiként általában a korábban 
nyelvünkbe került idegen szavak és jövevényszavak esetében támaszkodhatunk már 
kezdő szinten e könnyebben elsajátítható lexikai réteg áthidaló megoldásaira – még 
az ún. hamis barátok csapdáival együtt is?

2. Bő húsz évvel ezelőtt még nem is sejtettük, illetve érzékeltük, hogy a hir-
telen megindult gyökeres társadalmi változásokkal és az európai nyitással együtt 
az informatika ugyancsak föllendülő forradalmasodása is kezdetét vette. Ennek 
megélésének első éveiben, müncheni lektorságom idején még be kellett érnem az 
akkor rendelkezésre álló szűkös tananyagválasztékkal, s a hagyományos nyomtatott 
anyagok mellett még éppen csak megindulóban voltak a különféle egyéb ígéretes 
szemléltetési lehetőségek (néhány korszerűbb nyelvkönyv, a Hungarolingua kísérő 
anyagai, a tévés nyelvtanfolyamok, egyáltalán a parabolával világszerte fogható 
Duna TV), de akkoriban magam még nem élvezhettem a multimédiás formák hasz-
nosítását és az internet adta elektronikus hozzáférés sokszínű frissességét. Azóta 
azonban sorra jelentek meg tényleg korszerűnek nevezhető nyomtatott nyelvkönyvek 
is (munkafüzetekkel és komplex szemléltetést kínáló multimédiás mellékleteikkel), 
s az internetnek köszönhetően egyre inkább teret hódítanak a nyelvváltozatok gaz-
dagságát hordozó, frissen autentikus elektronikus tananyagok.

2.1. Az 1997-es budapesti MANYE-kongresszuson éppen a hungarológia inter-
kulturális nyitottságáról szólottam (Szűcs 1997, 149–151). 

A társadalmi-politikai fordulat után és az ezredforduló közelében elvárható 
korszerűséget és megújulást hangsúlyozva – az újabb európai kihívásokra reagál-
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va, amelyek a belterjesség helyett a kapcsolódás, a bezárkózás helyett a kitekintés 
igényével ösztönzik a hungarológiát mint nyelvünk és kultúránk elválaszthatatlanul 
egységes közvetítését a kívánatos nyitottságra. 

Ma is úgy látom, hogy az összefüggések mozgósításában egyaránt számolnunk 
kell a nyelvoktatásban a kontrasztív, kommunikatív és kognitív szemlélet közös 
funkcionalitásával, valamint a kultúraközvetítésben a komparatisztikai-interkul-
turális megközelítés szemiotikai tágasságával, s közös nevezőként a pragmatika 
dominanciájával. Ebben a széles keretben válik értelmezhetővé és kezelhetővé a 
társadalmi változások nyelvhasználati és kulturális leképeződése, illetve az ennek 
megfelelően korszerű nyelv- és kultúraközvetítés (vö. Hidasi 2004; Szili 2005).

Ekként érhető tetten európaiságunk és magyarságunk egysége, illetve regionális 
beágyazottságunk is. Így lehet hiteles a hétköznapi országismeret, a mindennapos 
magyarságkép (vö. Bori–Masát 2008), s ebben a szociolingvisztika manapság hasz-
nos ösztönzéssel szolgálhat az interkulturálisan kontrasztív-komparatív pragmatika 
alapjaira helyezett tananyagok kidolgozásához (pl. Cseresnyési 2004). Mindeközben 
szem előtt kell tartanunk, hogy – areális tekintetben európai helyünket illetően – 
nyelvünk sziget, kultúránk híd.

2.2. Az említett téma kapcsán, 15 évvel ezelőtt még a „jövő zenéjeként” vi-
zionáltam (Szűcs 1997), ma viszont már lehetővé is tenné korunk technikai-infor-
matikai előrehaladottsága egy multimediálisan, illetve elektronikusan illusztrált és 
akár interaktív módon is használható kommunikációs „szó- és kifejezéstár” mint 
pragmatikai helyzetgyűjtemény elkészítését, amely interlingválisan és interkul-
turálisan, áttekinthetően rendszerezett elérési úton és könnyen kezelhető formában, 
tipikus szupraszegmentális és nonverbális kommunikációval kísért minidialógusok, 
illetve beszédaktusok köré csoportosítva rögzítené a társalgási fordulatokat, szöveg-
töredékeket, a hozzájuk tartozó prozodémákat és az ezeket kísérő vagy helyettesítő 
testbeszédet. Ezekről az egységekben összekapcsolódó vagy összetartozó szegmen-
tumokról, egyúttal a metakommunikáció jeleiről és jelkomplexumairól többnyelvű 
feliratozás nyújthatna egyértelműsítő interpretációs támaszt, valamint utalást a más 
nyelvekben szokásos megfelelőkre, amelyeket ugyancsak célszerű lenne vagy ugyan-
ott, vagy egyszerű programkapcsolási művelettel elérhető helyen, hasonlóképpen 
teljes életszerű szemléltetéssel tárolni, azaz az autentikus ekvivalenciát efféle újszerű 
„pragmatikai-lexikográfiai” megoldással megjeleníteni.

Nyomtatott formában egy ideje máris eleve rendelkezésre áll viszonylag gazdag 
szakirodalom az összehasonlító kultúra- és kommunikációkutatás körében – akár 
európai vonatkozásban, akár Európát például az arab vagy főként a távol-keleti világ-
gal egybevető szembesítésben. Ezeket az etnoszemiotikai, kulturális antropológiai, 
kommunikációelméleti vagy szociolingvisztikai írásokat gyakran kíséri is állókép-



145szeMPoNTok a NyelvköNyvszövegek éleTszerű válTozaTosságához

szerű szemléltetés, illetve egyezményes jelölési technika. Mindez kitűnő kiindulású 
alap lehetne az említett multimediális rendszerezéshez, amelyre viszont – legalábbis 
magyar vonatkozásban – tudomásom szerint még nemigen van példa. A megszokott 
szócikkek analógiájára olyan elektronikus megoldású „helyzetcikkekre”, multime-
diális lexikonegységekre gondolok, mint helyeslés, rosszallás (pl. bosszankodás), 
kapcsolatfelvétel (idegen járókelő vagy akár ismert társaságbeli személy megszólítá-
sa), köszönetnyilvánítás és válasz, bocsánatkérés és válasz, mentegetőzés és válasz, 
elutasítás (föltételezés, álláspont vagy kínálás visszautasítása) és reakció, rendre 
vagy csendre intés, odahívás (ismerős, idegen és a felszolgáló szólítása), sajnálko-
zás, vigasztalás, biztatás, jókívánságok, tanácstalanság, titkolózás, fenyegetés stb., 
stb. Ezeknek a beszédhelyzeteknek megvannak a maguk nyelvi fordulatai, prozodé-
mái, s többnyire szintén jellemző nyelven kívüli eszköztára, amelyek kultúránként 
ugyancsak mutathatnak eltéréseket (vö. Szili 2004), sőt különösen tanulságos lehet 
a verbális és a nonverbális összetevők együttes-szembesítő megjelenítése a tipikus 
metakommunikáció árnyalt bemutatásához is (vö. Szende 2012).

Mindennek történetileg és társadalmilag, nyelvrétegenként vagy korosztályon-
ként változó nyelvi és nyelven kívüli, illetve metakommunikációs tényezőin túl ma-
guk a társalgási témák is jellemzőek lehetnek bizonyos esetekben, s mint tudjuk, jó 
szándékú igyekezetünk, őszinte közeledésünk, spontán közlékenységünk könnyen 
átcsaphat az ellenkező, nem kívánatos perlokúciós hatásba, ha például illetlen kér-
désnek, bizalmaskodásnak, tolakodásnak, kényes témának vagy kifejezetten tabu 
feszegetésének minősül egy másik kultúrkörben.

Talán ennél is gyakrabban azonban éppen a jelzett szupraszegmentális, paraling-
vális és nonverbális jelkomplexumok helytelen értelmezése vagy hiányos ismerete 
vezet kellemetlen félreértésekhez. Köztudott, hogy távolabbi kultúrák között jelentős 
eltérésekkel kell számolni a proxemikában (főként a térköz és az érintés tekinteté-
ben), valamint a paranyelvi tartományban (suttogás, köhintés, mormogás, csettintés 
stb.). Az igazából nyelvi, a beszédre szupraszegmentálisan rárakódó, analóg kódolású 
prozódiai eszközök pedig kétarcúságuk miatt is külön figyelmet érdemelnek: elvonat-
koztatott szinten, ikonikus vagy indexikus jellegüknél fogva számos univerzálészerű 
egyezést mutathatnak, s a konkrét helyzetek szintjén is egyéniségtől és lelkiállapottól 
függően tükröződő motiváltság fejeződik ki bennük, másrészt viszont nyelvspecifi-
kusan rögződött, s ezzel bizonyos mértékig digitalizálódott vonásaik is vannak.

2.3. A következőkben röviden jelzem, hogy a nyelvet és a kultúrát a változás-
ban is együttesen kezelve ugyancsak megnő a jelentősége egy másik lexikográfiai 
segédanyagnak, a korszerű kulturális szótárnak. Bart István (1999, 2000) magyar 
kulturális szótára (többnyelvű kiadásában) voltaképpen elemi reáliaszótár Magyar-
országról, a magyarokról, mindennapi kultúránkról. Hiánypótló igénnyel született 
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meg az ezredfordulón, egészében még mindig frissnek hat, ám érdemes volna mind 
korábbi művelődéstörténetünk, mind a mai fejlemények terén bővíteni és kiegészíteni 
lexikográfiai tételeit, címszószerű bejegyzéseit. A nyelvünk és kultúránk szerves egy-
ségéről tanúskodó nyelvi konzervek, nyelvi kövületek az eleven nyelvoktatás és az 
ekvivalencia hiányával küszködő fordítási gyakorlat számára egyaránt érdekes szín-
foltot, izgalmas kihívást jelentenek (vö. Burget 2008; Fazekas 1999). S hogy még e 
nyelvi konzervek is kulturálisan rétegzett történeti sorozatban váltakoznak, miközben 
jelentésük időszerű marad, elég csak egyes reáliák elértéktelenedést kifejező frazeo-
logizmusaira utalni: fabatkát sem ér, nem ér egy lyukas garast sem, filléres gondjai 
vannak, s nemsokára jöhet a pénzforgalomból immár kivont egy és két forintos.

2.4. Végezetül még egy fontos szempontot – kissé részletesebben is – kiemel-
nék. Egy bizonyos: a korral való haladás igényének megfelelően – a nyitottságból 
és a felgyorsult friss hozzáférési lehetőségekből fakadóan is – még fokozottabb az 
autentikus tananyagok elvárása. Ez pedig könnyen átértékelheti a klasszikusan vett 
négy nyelvi készség jelentőségének belső arányait (Alderson – Clapham – Wall 
1995), azaz fölértékelheti a hallott és olvasott szöveg megértését mint hagyomá-
nyosan passzívnak tekintett készségeket, hiszen a nyelvi kulcsot éppen ezek kínálják 
a változó társadalmi-kulturális körülmények, illetve a velük együtt változó nyelv-
használat követéséhez. 

Mindennek kielégítésére a hitelesen életszerű tananyagszövegek azonban ter-
mészetesen továbbra sem csak a mindennapi kommunikáció frissen eleven mintáiból 
meríthetnek, hanem az e változékonyságot közvetlenül tükröző nyelvi adatokon túl 
továbbra is szükség van a változásokat közvetettebben, áttételesebben leképező, az 
elsajátítandó nyelvi norma viszonylagos állandóságát tartósabban képviselő publi-
cisztikai, tudományos és szépirodalmi stílusregiszter igényes és persze ugyancsak 
autentikus szövegeire is. Ez az elvárás – következetesen és teljes mértékben – csak 
a nyelvtanulás igazán haladó szintjén teljesedhet ki. Ilyen (tkp. mesterszintre fölké-
szítő) autentikus és sokoldalú, korszerű országismereti tematikát felvonultató nyom-
tatott tananyagokban még bizony nem bővelkedünk, ha még azt is hozzátesszük, 
hogy ezen a magas szinten is szükség van a grammatika és a lexika együtthaladóan 
rendszeres építkezésére is.1 Hiszen a kognitív értelmű nyelvi világban való igazi 
otthonossághoz a kultúra kulcsa maga a nyelv. 

1 Egy például kifejezetten éppen ilyen igénnyel föllépő vállalkozásról, készülőben lévő tananyagról fölkért 
tanácsadóként és lektorként van tudomásom: a „Magyarokról magyarul” c. haladóknak szánt nyelv- és 
országismereti könyvről (és tervezett on-line változatáról), amelynek alcímében a négy készség egyaránt 
hangsúlyosan megjelenik: „Beszéljünk, írjunk, olvassunk és értsünk magyarul!” (Fábián Judit, Katona 
Judit és Magyar Judit összeállításában)
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A jelen fölvetésben ebben a szellemben kitüntetett figyelmet érdemel a magyar-
oktatás és a magyar nyelvvizsga két – újabban joggal fölértékelődött – összetevője, 
a hagyományosan passzív készségnek tekintett szövegértés két változata (ti. a hallott 
és az olvasott szöveg megértése). 

A korábbi évtizedek nyelvpedagógiai hagyománya szerint inkább aktív–passzív 
sorrendű megalapozáshoz képest – oktatástörténetileg tekintve – nem feltétlenül 
hasonló tanulsággal szolgál a nyelvkönyvi kidolgozottság sorrendisége az írott ol-
dalon: a hagyományos nyelvtanítás ugyanis kezdettől fogva nagyobb jelentőséget 
tulajdonított az olvasmányoknak (eredetileg a klasszikus nyelveken iskolázódva az 
irodalmilag autentikus szövegek olvasásának és feldolgozásának), s ehhez a min-
tához igyekezett igazítani azután a saját írásproduktumok, a fogalmazás igényes 
stíluskövetelményeit is. Ami viszont ezen belül a megcélzott regisztert illeti, máris 
érzékelhető a pregnáns különbség a múltbeli törekvések és a jelen tendenciái között, 
hiszen ma egyre inkább a mindennapi élő nyelvhasználat feszesebb és lazább stílus-
rétegei (például konkrétan egyfelől a publicisztikai-közéleti és másfelől a magán-
levél között feszülő skála írott változatai) alkotják az autentikusnak tekintett kortárs 
szövegminták prototípusát. Emellett persze továbbra sem szabad elhanyagolni az 
irodalmi értékű szövegeknek a nyelvoktatásba történő beillesztését. 

A távlati cél természetesen az, hogy az irányított megközelítés és feldolgozás 
tanulságaival gazdagodván a nyelvtanuló aztán képes legyen majd külső támasz 
nélkül, önállóan is eredeti szövegek befogadására. Az irodalmi, publicisztikai és 
tudományos-ismeretterjesztő műfajú szövegek egyben arra is kiválóan alkalmasak, 
hogy az autentikus igényesség színvonalán képviseljék a nyelv és a kultúra szerves 
egységének vonzó és élvezetes elevenségét. Ezzel az ismételten ugyancsak igényes 
célkitűzéssel nem is szabad valamilyen minimális programra korlátozódni vagy 
ilyesminél leragadni, hanem kellő nagyvonalúsággal inkább célszerű e téren is elé-
be menni a mindenkori elvárásoknak és szintbeli adottságoknak, hogy minél előbb 
beavathassuk a nyelvtanulót a művészi szöveg nyelvi rejtelmeibe.

A nyelvhasználat- és beszédaktus-központú funkcionális eljárás ezért nem is 
nyelvtani és fordítási tesztekben gondolkodik, hanem magát a stílusregiszter szerint 
árnyalt autentikus szöveget állítja előtérbe, s azt méri és értékeli, hogy a vizsgázó 
hogyan tud az ezzel kapcsolatos kommunikatív követelményeknek hatékonyan és 
egyben életszerűen megfelelni.

Ekként tehát nemcsak a nyelvoktatásban, hanem az azzal lépést tartó mérés 
során is a kommunikatív kompetencia megcélzásával kell közelítenünk a nyelvi 
kompetencia felé (vö. Huszti 2002). Ebből következően meghatározó jelentőséget 
tulajdoníthatunk a szituációban kiteljesedő, pragmatikai vezérlésű és a szeman-
tikailag kontextuális érvényű, a szövegszerveződést alakító mechanizmusoknak, 
illetve tényezőknek. Ebben a kívülről meghatározott és felülről haladó keretben a 
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beszédaktusok (pl. köszönetnyilvánítás, ígéret, meggyőzés stb.) végrehajtása és az 
interkulturális-intertextuális kritériumok teljesítése egyaránt minősíti a nyelvhasz-
náló teljesítményét (vö. Szili 2004, 2005). 

Ennek megfelelően a legfelső nyelvi szint, a szemantikailag is legdifferenci-
áltabb szövegszint jelentősége fölértékelődik a hagyományosabban elsődlegesen 
megcélzott szintaxissal és morfológiával szemben. Ebben a szemléletben magán 
a grammatikai kompetencián belül is kiemelt jelentőségre tesznek szert a szöveg-
szintű grammatikai szerveződés elemei (vagyis a konnexitás szintaktikai tényezői a 
koherencia és a kohézió pragmatikai, illetve szemantikai kritériumai mellett). Ez a 
szövegközpontúság annál is indokoltabb, mivel az egyes elbeszélő, leíró és párbe-
szédes beszédműfajok szövegtípusonként más és más nyelvtani eszközöket mozgó-
sítanak (stilisztikai, illetve szociolingvisztikai regisztereikben). Mindennek fényében 
a nyelvi és a kommunikatív kompetencia széles skáláját kell mérni. A szocioling-
visztikai összetevő a kulturális dimenzió fontosságára hívja fel a figyelmet: főként 
a nyelvtudás felsőbb szintjein jogos elvárás a különböző alapregiszterek (formális, 
semleges, családias) felismerése és helyes használata. Emellett a pragmatikai kom-
ponens arról vall, hogy a nyelvtanuló támaszkodni tud szituatív forgatókönyvekre, 
s maga is betartja a Grice-féle (1975) kooperatív társalgási szabályokat. 

Mindenképpen kívánatos, hogy az úgynevezett passzív készségek, vagyis a hal-
lott és olvasott szöveg megértésének készsége a nyelvoktatásban és a nyelvvizsgán 
teljesen egyenrangú kiegészítője legyen az aktív készségeknek, azaz az írásnak és a 
beszédnek. Erre azért érdemes felfigyelni, mert manapság egyre inkább kirajzolódik 
egy új, specializálódást jelző nyelvtanulói igény is: vannak olyanok, akik például 
az írott formát tekintik céljuknak, illetve akiket sajátos instrumentális motiváció 
jegyében jelesül a szakirodalom olvasása ösztönöz nyelvtanulásra. A külföldi egye-
temisták és ösztöndíjasok zöme mellesleg éppen ebbe a csoportba tartozik. Ehhez 
képest más célcsoporthoz tartozó kört képviselnek a valóban (szóban és írásban) 
társalogni kívánó nyelvtanulók.

Összegzésül: az olvasott és hallott szövegek megértésével kapcsolatban az 
eddigiekben vázolt oktatási és vizsgáztatási kezdeményezésekben tehát közös vo-
nás, hogy ezek a jelzett újabb megközelítések már ténylegesen a kommunikatív 
nyelvoktatáson iskolázódott nyelvtanulók igényeire építenek, s ezért is mernek élni 
a hitelesen sokszínű változatosság gyakorlási, illetve mérési megoldásaival, s (a 
nyelvtudáson lényegében túlmutató, sajátos többletkészségre támaszkodó fordítás és a 
tételes nyelvtani tudás közvetlen értékelése helyett) ezért is részesítik előnyben az élő 
nyelvhasználatban tükröződő kompetencia minősítését (vö. Szűcs 2003, 87–90). 
A magyar mint idegen nyelv tanításának és a hungarológiai ismeretek közvetítésének 
szintézisében gondolkodva, vagyis a nyelv és a kultúra elválaszthatatlan egységét 
vallva pedig ekként számoljunk a nyelvi és kommunikatív kompetencia együttes fej-
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lesztésének igényével, ez utóbbihoz – különféle szakirodalmi álláspontokat képviselő 
megnevezések (és differenciáltságuk) függvényében – hozzávéve, illetve beleértve a 
pragmatikai, szociokulturális, interkulturális  stb. kompetenciát is!
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Szűcs, Tibor
Some aspects of real life diversity of texts appearing in course books 

(The pragmatic aspects of cultural and linguistic mediation)

There should be an optimal balance between the relative consistency and the variation of the real life 
authenticity necessary for cultural and linguistic mediation. To what extent is it advisable and worthy 
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to update the topics on civilization and streamline the texts connected to Hungarian culture answering 
the needs of their intercultural presentation? Is it important to follow social changes and map them in 
the field of language use?
The vivid novelty of neologisms exposed to constant lapse and replacement has its role in situational 
communicative language instruction. We have to count on neologisms similarly to the old and new realties 
like the linguistically fossilized or steady layers of the continuously changing but preserved culture.
The harmonization of the different needs language learners coming from diverse linguistic backgrounds 
is a great challenge for language teachers. Involving the new electronic means of communication, the 
internet based, interactive multimedia teaching materials into the process of language tuition offers a 
great further potential.


