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1. A Magyar Lektori Központ, amely 1983-ban jö t t létre a hungaroló-
gia külföldi felsőfokú oktatásának szervezésére és szakmai támogatására, 
személyi és tárgyi feltételeit tekintve csak az utóbbi egy-két évben került 
olyan helyzetbe, hogy érdemben hozzákezdjen hungarológiai feladatainak 
megvalósításához. Az intézményi működés első három évében megszerez-
tük a szakterülettel kapcsolatos legfontosabb információkat, megkezdtük 
az intézményi és személyi kapcsolatok kiépítését,és létrehoztuk a szakmai 
infrastruktúra alapjait (könyvtár, dokumentáció, videotéka stb.). A műkö-
dési tapasztalatok alapján egyre jobban kirajzolódtak egy autentikus szak-
intézmény kialakításának körvonalai, amelynek létrehozására fejlesztési ter-
vet dolgoztunk ki. Kezdettől fogva érezhetőek voltak azok a megkésettség-
ből adódó feszültségek, amelyek a hungarológia-oktatás alapvető szakmai-
módszertani kérdéseiben, a hazai támogatásban, a tananyagellátásban, a 
Magyarországról k iküldött vendégoktatók ügyeinek intézésében, a pályáz-
tatásban és a felkészítésben mutatkoztak meg a leginkább. Az is látható 
volt, hogy ezeknek a szakmai gondoknak a megszüntetése csak hosszabb 
időt alatt, az intézményi munkához szükséges feltételek lényeges javításá-
val képzelhető el. Az 1986-ban megkezdődött létszámbővítéssel, valamint 
az elhelyezési körülmények javításával lehetővé vált a szakmailag igénye-
sebb és összetettebb feladatok megoldása is. 

Az alábbiakban a Magyar Lektori Központ eddig végzett hungarológiai 
tevékenységének legfontosabb eredményeit tekint jük át. 

2. A hungarológiai tevékenység egyes területeit vizsgálva azt láthatjuk, 
hogy az egyik legkomolyabb gond a tájékoztatás alacsony színvonala és az 
információhiány. Az utóbbi egy-másfél évtizedben a külföldi egyetemek 
hungarológiai oktatóhelyeinek száma jelentősen megnőtt, ezzel együtt a 
gondok is szaporodtak. A szakmai információs tevékenység fejlesztése és 
az oktatók közötti személyes kapcsolatok, a tapasztalatcsere erősítése szem-
pontjából fontos eredményként értékelhető az, hogy az MLK szervezésében 
az 1980-as évek elejétől ismét rendszeressé váltak a lektori konferenciák. 
A tanácskozásokon a legaktuálisabb szakmai kérdések megvitatására került 
sor (a magyar mint idegen nyelv oktatás módszerei, a magyar kultúra kül-
földi terjesztése, a magyar irodalom oktatásának helyzete stb.). A köztes 
években a vendégoktatói munkával összefüggő kérdések megbeszélésére 
munkaértekezleteket szerveztünk. 1989-ben kerül sora hungarológus okta-
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tók első nemzetközi konferenciájára és intézetünk tervezett önállósítására. 
Ezzel remélhetően új szakasz kezdődik a hungarológia-oktatás szakmai szer-
veződésében. 

3. A Magyar Lektori Központ kezdettől fogva törekedett arra, hogy a 
hungarológia-oktatásnak publikációs fórumot teremtsen. Az erre való törek-
vések kezdeti eredményének tekinthető, hogy a lektori konferenciák elő-
adásait gyűjteményes kötetekben megjelentettük. 1987-ben hoztuk létre 
„ A Hungarológia Oktatása" című időszakos kiadványunkat, amely évente 
két alkalommal, számonként 5—6 ív terjedelemben jelenik meg. ,,A Hunga-
rológia Oktatása" foglalkozik elméleti kérdésekkel, az egyes műhelyek tevé-
kenységével, az oktatás módszertanával, helyet ad a szakterület aktuális ese-
ményeivel foglalkozó beszámolóknak, dokumentumokat ad közre, és recen-
ziókat közöl egyes szakmai kiadványokról. 

4. A hungarológia és a magyar mint idegen nyelvoktatásával kapcsola-
tos közlemények a korábbi időszakban intézményi periodikákban, alkalmi 
kiadványokban jelentek meg. Ezek nehezen hozzáférhetőek, ugyanakkor 
egyre inkább szükség lenne „újrafelfedezésükre" a szakmai folyamatosság 
megteremtése, valamint az oktatási feladatra vállalkozók felkészítése érde-
kében. Ebből kiindulva terveztünk meg, illetve készítettünk elő egy kiad-
ványsorozatot, amely a „Hungarológiai Ismerettár" címet viseli. Első köte-
tei az alábbi témákat ölelik fel: válogatás a lektori konferenciák előadásai-
ból, ajánló bibliográfia a magyar mint idegen nyelv tanulmányozásához, ta-
nulmányok a magyar mint idegen nyelv diszciplináris kérdéseinek köréből, 
valamint a magyarságtudományból. 

5. Több ezerre tehető azoknak a nem magyar anyanyelvűeknek a szá-
ma, akik Magyarországon vagy külföldön beilleszkedési, utazási vagy tanul-
mányi célból magyarul tanulnak. A tankönyvkiadás sem itthon, sem külföl-
dön eddig még nem jelentetett meg olyan könnyen hozzáférhető, praktikus 
nyelvhasználatra, gyakorlati ismeretekre is tanító magyar nyelvkönyvet, ma-
ganizokat, amelyek megfelelnek a gyorsan változó tanfolyami vagy egyéb 
igényeknek. Céljaink között egy ilyen negyedéves magazinjellegű kiadvány 
létrehozása is szerepel, amely kezdő és haladó szinten színesen és érdekesen 
mutatja be a magyar nyelvet és Magyarországot. 

6. A Magyar Lekori Központban 1987 végén kutatócsoport alakult a 
hungarológia külföldi egyetemi oktatásának összehasonlító elemzésére. 
A négytagú kutatócsoport a TS—4/5 magyarságkutatási program keretében 
dolgozik. A kutatási program 1989 végén egy tanulmány elkészítésével fe-
jeződik be. Az oktatással kapcsolatos adatok és jellemzők felmérésére egy 
kérdőívet készítettünk, amelyet minden külföldi oktatóhelynek megküld-
tünk. A visszaérkezett anyagok feldolgozása és elemzése részben manuáli-
san, részben számítógépes program segítségével történik. A szinkron kutatás 
mellett, amelynek eredményei remélhetőleg sok információt és gyakorlati 
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segítséget is nyújtanak a hunarológia-oktatás fejlesztési stratégiájának kidol-
gozásához, mihamarabb szükség lenne az oktatás történeti kérdéseit feltáró 
és elemző kutatásra is. v 

7. A hungarológia oktatás alapja a nyelvoktatás, amelynek eredményes-
sége döntően befolyásolja a szaktárgyi oktatás tartalmi és módszertani lehe-
tőségét. A nyelvoktatás történeti-módszertani szakirodalmának feltárása 
azonban még hiányzik. A Központban két éve készül a magyar mint idegen 
nyelv oktatásának tanulmányozására szolgáló ajánló bibliográfia, amelynek 
célja, hogy a szétszórtan megjelenő tanulmányok, cikkek bibliográfiai ada-
tainak összegyűjtésével és rendszerezésével lehetővé tegye a szakterület 
megismerését. A munka első szakaszában az 1945 és 1988 között megjelent 
hazai szakirodalmat dolgoztuk fel. Tervezzük, hogy a munkát fo lytat juk, és 
kiterjesztjük a megelőző korszakokra is, illetve feltárjuk a külföldön megje-
lent szakirodalmat is. 

8. A magyar mint idegen nyelv tanításához és tanulásához sajnos sok 
taneszköz és segédanyag hiányzik. Nincsenek korszerű nyelvkönyvek, mód-
szertani kézikönyvek, pedagógiai grammatikák, gyakorisági szótárak, hogy 
csak a legfontosabbakat említsük. Ma még a nyelvkönyvek többnyire úgy 
készülnek, hogy láthatóan nem előzi meg különösebb tananyagelemzés a 
konkrét tankönyvírási munkát. A tankönyvírók saját oktatási gyakorlatuk 
tapasztalataira hagyatkoznak, és többnyire sokféle felhasználói igényt igye-
keznek kielégíteni. így születnek azok a nyelvi anyagok, amelyek a nyelv-
tanulás korszerű követelményeinek nagyon sok vonatkozásban nem felel-
nek meg. A Magyar Lektori Központban a tankönyvírók, valamint a taná-
rok és tanulók munkáját megkönnyítendő, elkezdődött egy gyakorisági és 
funkcionális szempontokat is érvényesítő didaktikai célú magyar lexikai 
minimum szótár szerkesztése. Ennek munkálatait egy nagyobb létszámú 
csoport végzi. A munkát az utóbbi időszakban készült, hét magyar nyelv-
könyv lexikai anyagának elemzésével kezdtük. A szótár anyagát négy nyel-
vű (angol, francia, német, olasz) szemantizációval jelentetjük meg. Ennek 
a munkának a befejezése után szeretnénk hozzáfogni a ma használatos 
nyelvkönyvek nyelvtani anyagának elemzéséhez is. 

9. A hungarológia-oktatás múltjának megismeréséhez, valamint a kor-
szerű információs tevékenységhez alapvetően szükséges a hungarológiai do-
kumentáció megteremtése. A Központ alapítása óta gyűjt jük az oktatásra, 
az oktatóhelyekre vonatkozó dokumentációt, a lektori jelentéseket stb. 
A hungarológia dokumentáció kiépítése, a hiányzó anyagok beszerzése 
többéves folyamat, az alapokat azonban már létrehoztuk. A dokumentumo-
kat alapvetően az egyes oktatóhelyek szerint szerkesztjük. A levéltári anyag 
mellett szándékunkban áll egy videó- és hangdokumentáció létrehozása is 
(szakmai tanácskozások, konferenciák, tanórák felvétele, interjúk a hunga-
rológia kiemelkedő képviselőivel stb.). 
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A hungarológia-dokumentáció kiegészítését, valamint szakkönyvtárunk 
rendszeres bővítését is ma még a helyhiány akadályozza. Az elhelyezési 
feltételek gyors javítása nélkül nem tudjuk fejleszteni az intézményi mű-
ködéshez alapvetően szükséges tevékenységeket. 

10. A Magyar Lektori Központ egyik fontos feladata a külföldi mun-
kára induló hungarológus oktatók hazai felkészítése. Ennek a feladatnak a 
megoldásával hosszabb ideje foglalkozunk, eddig azonban csak kezdeti ered-
ményeink vannak. Részben a szerény elhelyezési és anyagi körülmények, 
részben szervezési problémák miatt eddig csak két ízben tudtunk felkészítő 
tanfolyamot megszervezni. A pályázatok elfogadásának elhúzódása, a kikül-
dés és a fogadás körüli bizonytalanságok megnehezítik az egyeztetést és 
sokszor a döntés is csak a kiutazás előtti hetekben születik meg. A felkészí-
tési gondokat tanfolyammal szeretnénk megoldani, ezen a kiküldésre váró 
jelöltek vennének részt. A néhány napos tanfolyam szakmai programjának 
a keretei kialakultak, így a közeljövőben minden bizonnyal hozzákezdhe-
tünk a megvalósításhoz. 

11. A megoldatlan gondok közétartozik a külföldön működő hungaro-
lógus oktatók, magyar fordítók, tolmácsok stb. továbbképzésének ügye is. 
Ma még igen hosszú idő telik el, amíg a magyar tudományos eredmények 
megjelennek a külföldi hungarológia-oktatásban. Ezeken a problémákon se-
gíthetne egy szakmailag differenciált igényeket kielégítő hungarológiai nyári 
egyetem megszervezése, amelyen elsősorban a fenti szakemberek vennének 
részt, de gondolkodni kellene a külföldi magyar szakos hallgatók részképzé-
sének jobb és hatékonyabb megszervezésén is. Ezeket a kérdéseket illetően 
egyenlőre még a tájékozódás és az információgyűjtés szakaszában vagyunk. 
Szeretnénk felhasználni jól bevált külföldi tapasztalatokat, megoldási mó-
dokat is. 

12. A fentieken kívül vannak még olyan egyéb szakmai feladatok is, 
amelyeket egy címszó alá nehéz besorolni. 

A hungarológiai munkának egyik fontos eleme az oktatással, kutatással 
kapcsolatos írásos anyagok véleményezése, előterjesztések készítése. Sok 
munkát jelent az oktatóhelyek szakanyagokkal való ellátása, az új tanszé-
kek, lektorátusok létesítésében és felszerelésében való közreműködés is. 

A Központ jelentős mennyiségű és értékű szakkönyvvel, tankönyvvel, 
jegyzettel támogatja az egyes oktatóhelyek könyvtárfejlesztési törekvéseit, 
és igyekszünk teljesíteni az oktatók oktatástechnikai eszközökre, illetve 
szemléltetőanyagokra vonatkozó kéréseit is. Az intézményben rendelke-
zésre álló hang- és videoanyagok igénybevételének megkönnyítésére kataló-
gussorozatot szerkesztettünk. 

A Központ foglalkozik a vendégoktatói munkára alkalmas jelöltek pá-
lyázatainak regisztrálásával és elbírálásával is. Rendszeresen részt veszünk a 
különböző intézmények szakmai konferenciáin és bekapcsolódtunk a Hun-
garológiai Tanács munkájába. 
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A Magyar Lektori Központ hungarológiai tevékenysége még kezdeti stá-
diumban van. Az első eredmények már megmutatkoztak, ezek egyszerre je-
lentik a követendő irányt és gyakorlatot is. Számos sürgető igénynek még 
nem tudunk megfelelni, ehhez további fejlesztésre, egy szakmailag, gazdasá-
gilag önálló intézményre van szükség. Olyan intézményre, amelynek felté-
telrendszere összhangban van a feladat komolyságával és nagyságával. A mi 
számunkra kézzelfogható valóság, hogy a hungarológia külföldi felsőfokú 
oktatása a magyar felsőoktatás egyik legfontosabb nemzetközi kapcsolat-
rendszere, a jövőépítés egyik stratégiai kérdése. 

ÉDER ZOLTÁN - HEGEDŰS RITA - HORVÁTH JUDIT -
SZILI KATAL IN 

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV TANÁRI SZAK 

A magyar mint idegen nyelv és a hozzá szervesen kapcsolódó magyarság-
ismeret oktatása, mint bármely idegen nyelvé és kultúráé, önálló szakma. 
A szakma elsajátítására két mód kínálkozik. 

Az egyik az empirikus, az az út, amelyet eddig a legtöbben végigjártunk: 
az oktatás sok éves, esetleg évtizedes folyamatában szerezni meg a szüksé-
ges nyelvi—nyelvészeti—pedagógiai ismereteket, találni meg a megfelelő 
módszereket és alakítani ki azt a szemléletet, amely a magyar nyelv saját-
ságait és rendszerét, működését és használati szabályait más nyelvi rend-
szeriek) szemszögéből, a magyar művelődés múltját és jelenét pedig az 
egyetemes kultúra szempontjából és részeként képes látni és megláttatni. 

A másik mód a diszciplináris, a szakmai igényeknek és a korszerű köve-
telményeknek megfelelő képzés és továbbképzés. Egy olyan tudomány-
szak, amely a közelebbi és távolabbi múlt idevágó oktatási tapasztalatai-
nak, valamint elméleti törekvéseinek felkutatása és összegyűjtése alapján, 
az alkalmazott nyelvészet, a pszicholingvisztika és a szociolingvisztika, 
a pedagógia, továbbá a művelődéstörténet újabb eredményeinek értékesí-
tésével egységes rendszerbe állítja a magyar mint idegen nyelv és a hunga-
rológia oktatásának elméletét és gyakorlatát, és tantárgyi diszciplínák kere-
tében közvetíti azokat az ismereteket és módszereket, amelyekre az idegen 
ajkúakat tanító magyartanárnak szüksége van. 

Felismerve a kérdés korunkban egyre növekvő jelentőségét, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara — Magyar Nyelvé-
szeti Tanszékcsoportja által jóváhagyott tanterv alapján — 1981-ben felter-
jesztette a Művelődési Minisztériumnak a kar Központi Magyar Nyelvi 
Lektorátusán, nappali tagozaton létesítendő magyar mint idegen nyelv 
tanári C-szakra vonatkozó javaslatát. A minisztérium 1982-ben posztgradu-
ális képzés formájában engedélyezte a szak létesítését, kari hatáskörbe utal-
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