
7

STuRCz zOLTÁN

Modern Nyelvoktatás:  
indulás és elsô korszak 1963–1989

Szépe György emlékének ajánlva

Modern Language Teaching: The early stages of the periodical from 1963 to 1989.  
In memoriam György Szépe
50 years ago, in 1963, under the auspices of the Literature and Language Board of the Society for 
Dissemination of Knowledge in Hungary, the periodical Modern Language Teaching was launched. 
Though the periodical had the subtitle News for higher education and adult training, in reality its goal 
was to show the relationship between contemporary language training and applied linguistics. Today 
these early stages of the periodical until 1989 are regarded as phases of historical importance for the 
development of language pedagogy and applied linguistics in Hungary. In the different volumes of 
the periodical, pedagogic research, new trends in linguistics from Hungary as well as from Eastern 
and Western countries were equally presented. Besides its informative function, the journal offered 
an opportunity for publications and established a forum for professionals. The wide range of content, 
the high quality of the articles, overviews of the state of the art in the field, volumes devoted to specific 
themes and the bibliographical references all enhanced the professional activity of language training 
departments and departments of applied linguistics in tertiary education. The qualitative and 
quantitative analysis of the contents proves that, thanks to the devoted contribution of the editorial 
board, the periodical – which started as a professional „samizdat” distributed in mimeographed copies 
– reached the level of a high-quality professional journal. As a result, it inspired professionals for 
launching similar publications and series in the field.

Indulás, háttér, alapok
Jelen folyóirat – a Modern Nyelvoktatás – jubileumi évfordulóhoz érkezett. 2013-ban 
ünnepelheti ötvenedik születésnapját. Fél évszázada, 1963-ban a Tudományos Isme-
retterjesztő Társulat keretében, azon belül a TIT Irodalmi és Nyelvi Választmánya 
gondozásában elindult a Modern Nyelvoktatás című periodika. A kiadvány A felső- és 
a felnőttoktatás tájékoztatója alcímet viselte, de igazából kezdetektől a nyelvoktatás 
modern eszköztárát, új útjait és az alkalmazott nyelvészettel való összefüggéseit kí-
vánta bemutatni. A periodika 1989-ig tartó szakaszát ma már a magyar nyelvpedagó-
gia és az alkalmazott nyelvészet tudománytörténeti eseményeként tarthatjuk számon. 
Tegyük hozzá, hogy ez a korszak, az 1963–1989 közötti időszak a folyóirat életének 
első szakasza, amelyet szervezési, kiadási, anyagi okok miatt, néhány éves kényszerű 
szünet után, 1995-től követett a második szakasz.

Joggal merül fel a kérdés, hogy miért a TIT, a Tudományos Ismeretterjesztő Társu-
lat keretében született meg a gondolat, és valósult meg a periodika. Alapjában véve 
ebben semmi különös nincs, hiszen a TIT funkciójából fakadóan több tudományos 
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folyóirat, kiadvány gondozója és gazdája volt ekkoriban is, bár ezek többsége termé-
szettudományi irányultságú. Az alkalmazott nyelvészet, a nyelvpedagógia általában 
a TIT-en belül, de azon túl is „fehér foltként” volt csak feltérképezhető. A magyarázat 
és a lehetőség két további okban keresendő. Az egyik ok közvetlen, gyakorlati és per-
sze szakmai is: a TIT adott szervezeti keretet a nyelvoktatásnak – benne a felnőttok-
tatásnak, a „felnőttnyelvoktatásnak”. Hosszú ideig a legnagyobb, de egyben olcsó és 
népszerű nyelviskolaként működött. A TIT nyelviskolai fénykorában – ez az 1970-es 
évek vége, 1980-as évek eleje – 50 000 nyelvtanuló vett részt a kurzusain, 20 nyelvet 
oktattak (!), az összes TIT-óra 20%-a nyelvóra volt (Vigh 2001). Az ma már evidencia, 
hogy a TIT sok nyelvre és sok szintre kiterjedő nyelvtanfolyamai – a hatékonyság 
fokától függetlenül – a nyelvkultúránkat befolyásoló sikertörténetnek számítanak. 
A tudománytörténeti elemző így fogalmaz erről: „Eredményesnek bizonyultak a szer-
vezett felnőttoktatáshoz kötődő, azt rugalmasan kiegészítő vagy helyettesítő tanfolyamok 
vagy a határozottan megnyilvánuló lakossági igények kielégítését szolgáló tevékeny-
ségek, például a nyelvoktatás” (Kovalcsik 2003: 818). Egyébként ugyanő ír – a másik 
okról – a folyóiratok megjelentetési szándékáról: „A társulat folyóiratai, amelyek meg-
bízhatóan színvonalas tudományos ismeretterjesztő fórumok, a szakosztályokban ér-
lelődő kezdeményezésekből merítettek, de maguk is orientálták az ismeretterjesztést 
nemcsak tematikailag, hanem a szemléletformálás értelmében is. Ez az útkeresés 
gyakran teremtett »kényes helyzeteket« és vitákat azokkal, akik az ismeretterjesztést 
»egyirányú csatornának« értelmezték, és a közös gondolkodást a társadalmi nyilvá-
nosság szűkebb kereteiben vélték csak helyesnek” (Kovalcsik 2003: 819).

Elöljáróban le kell szögezni, hogy a formálódó periodika lényegesen többet gondolt 
magáról, mint hogy csak ismeretterjesztő anyagként jelenjen meg: egyrészt a tudomá-
nyos hiánypótlás szerepét vállalta fel, másrészt a nyelvpedagógia, az alkalmazott nyel-
vészet szakmai fórumává is kívánt válni. Erről szólnak a létrehozók, a szerkesztők 
nyilatkozatai. Krammer Jenő főszerkesztő így fogalmaz*: „Időközi tájékoztatónk meg-
indulásakor tehát elsősorban azt a kivánságot szeretném kifejezésre juttatni, hogy fü-
zeteinkben valósuljon meg az idegen nyelvek tanitásával kapcsolatos módszertani és 
gyakorlati munka szoros és termékeny, nagyon konkrét együttműködése azzal a lélek-
tani és nyelvészeti kutatással, amely hivatott sok problémánk jobb megvilágitására és 
eredményesebb megoldásának elősegitésére” (Krammer 1963: 4). Nagy László, a TIT 
akkori főtitkára a periodika első számában azt írja: „…mert ennek a szakágnak egyéb 
közlési lehetősége, szaklapja nincs. Reméljük, hogy ilymódon nemcsak a tapasztalat-
cserének, az oktatás még fokozottabb korszerűsitésének nyújtunk lehetőséget, hanem 
a külföldi szakkönyvek, cikkek, uj tudományos és metodikai eredmények ismerteteté-
sével egyuttal a munkában résztvevő pedagógusok továbbképzésének is” (Nagy 1963: 1). 
Simon Józsefné Tudóssy Margit, az induló periodika felelős szerkesztője a bevezető 
oldalakon elemzi, hogy geopolitikai, oktatáspolitikai helyzetünk és a szakemberképzé-
sünk nyelvigényes volta szükségszerűen hívta életre ezt az orgánumot. Majd kifejti, hogy 
a nyelvtudás tekintetében: „…egy kis ország nyelvi elszigeteltsége és gazdasági adott-
ságai talán az átlagosnál még nagyobb szükségességet bizonyitanak” (Simon 1963: 9).

* A szerző kérésére a bekezdés idézeteinek szövegét nem szerkesztjük, helyesírási szempontból sem 
javítjuk. – A szerk.
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A periodika létrehozásához megvolt az erős szervezeti háttér és szakmai csapat. 
A szervezeti és menedzseri hátteret mindvégig a TIT különböző és olykor módosult 
neveken futó belső magja, az Idegennyelv-oktatási Választmány, az Idegennyelv-ok-
tatási Központ, az Idegennyelv-oktatási Csoport, a Nyelvoktatási Igazgatóság alkotta. 
Ez a testület persze egyben a szakmai háttér része is volt, de a kiadvány ott tudhatta 
szakmai csapatként maga mögött a sok száz fős saját és nyelvileg sokszínű nyelvtaná-
ri gárdáját is, akik az ún. felnőttnyelvoktatást és a felsőoktatási nyelvoktatást végezték. 
Ez a felnőttnyelvoktatás kicsit sajátos és egyben csalóka fogalom is volt, mivel a kor-
osztály tekintetében a középiskolai, sőt a felsőoktatási korosztályt is magába foglalta, 
különösen azokat a tanulókat és hallgatókat, akik több nyelv tanulásába, illetve a kö-
zépiskolákban, a felsőoktatásban nem oktatott nyelvek (holland, lengyel, román stb.) 
tanulásába fogtak bele.

A periodikáról elmondhatjuk, hogy sajtótörténeti kuriózum: egyrészt azért, mert 
úgynevezett „réskiadvány”, másrészt azért, mert gyakorlatilag szakmai „szamizdatnak” 
tekinthető. Réskiadvány azért, mert mint említettük, megtalált egy szakmai rést, de 
réskiadvány azért is, mert bátran és taktikusan kihasznált egy majdnem politikainak 
minősíthető rést is. A periodika indulásának korában, de később is némi szerepköri 
viták dúltak a TIT-esek és a népművelők között. Továbbá a politika eleve gondban volt, 
hogy a TIT-et tömegszervezetnek, társulatnak, egyesületnek vagy klubnak tekintse-e; 
és egyáltalán munkás-paraszt vagy értelmiségi vagy népfrontos attitűdnek felel-e meg 
a működése. Az igazság az, hogy munkájának széles, átfogó, interdiszciplináris jellege 
folytán mindegyik benne volt a tevékenységében. Ebbe a szabad és nem tiltott résbe 
– ráadásul a széles körű nyelvoktatási tevékenység miatt pozitívan megítélt térbe – 
vonultak be az alapító szerkesztők. E tekintetben szerencsés volt az alcím taktikus 
megválasztása is (A felső- és a felnőttoktatás tájékoztatója), hiszen ebben is van egy 
„résmomentum”: a felsőoktatás mint célterület, amely kevésbé férhetett bele a tudo-
mányos ismeretterjesztés hagyományos, illetve a korszakbeli felfogásába. A főcím 
megválasztásáról az akkori szerkesztők egyike, a második korszak főszerkesztője, 
Szépe György így nyilatkozott 1995-ben írt, visszaemlékező, de a jövőről is szóló ta-
nulmányában: „Folyóiratunk címe azonos a Modern Nyelvoktatás periodikáéval. Ez 
nem véletlen, mert több tekintetben folytatásnak tekintjük magunkat. S vállaljuk a cím-
ben megbúvó kétértelműséget is: a modern – vagyis élő – nyelvek tanításáról lesz szó, 
mégpedig modern – vagyis friss – keretben” (Szépe 1995: 4). A címadásba feltehető-
en a fenti sorokkal összefüggő másik két inspiráló momentum is belejátszhatott. Az 
egyik az a hagyomány, miszerint az élő nyelvek tanítását a magyar nyelvpedagógiai 
szakirodalom már az 1900-as évektől, a „holt nyelvek kontra modern nyelvek” össze-
vetésben emlegette és használta. A másik az a gyakorlat, amit az angolszász termino-
lógia és címgyakorlat is használt: így például az 1957-ben indult és nálunk is hozzá-
férhető The Modern Language Journal (a National Federation of Modern Language 
Teachers Association, USA fóruma).

A „szakmai szamizdat” jelleget több tényező is megerősítette. A műfajt periodika-
ként határozták meg, kerültek mindenféle hivatalos beiktatást. Kéziratként jelezték az 
anyagot, bár az 1970-as években „szereztek” és jelöltek hivatalos ISBN (International 
Standard Book Number, 1975-től), illetve az 1980-as években ISSN (International 
Standard Serial Number, 1983) számot. A további számokban mindkettőt használták 
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is. A kéziratjelleget erősítette a stenciles sokszorosítási eljárás is, továbbá az, hogy 
a teljes szerkesztést, a közlendő anyagok megalkotását, a technikai, terjesztési felada-
tokat szándékosan társadalmi munkában végezték az érintettek. Ezzel a stratégiával 
és a TIT védőhálójának felhasználásával a periodika elnyerte, illetve fenntartotta a szak-
mai és szerkesztési függetlenségét.

Tények, adatok, tudástár, forrástár
A Modern Nyelvoktatás az 1963 és 1989 közé eső első korszakában az I–XXII. évfo-
lyam megjelölés alá rendeződnek a számok, összesen 42. Az első két évfolyamról 
(1963, 1964) hiányzik a szokásos római számos évfolyamjelzés. Ezt csak 1965-től, 
a tulajdonképpeni III. évfolyam megjelenésétől alkalmazták. A működési évszámke-
retből (27 naptári év), az évfolyamok jelöléséből (XXII), valamint a kiadvány évfolya-
mokon belüli számaiból megállapítható, hogy nem szabályos rendezettségben és nem 
szabályos vagy rendszerszerű számszaki viszonyban állnak egymással, úgy is mond-
hatnánk, hogy nincsenek kiadási tervbe szorítva. Ez a szabálytalanság egy periodika 
életrajzába messzemenően belefér. Meg kell jegyezni, hogy a nyitószám negyedéves 
megjelenési sűrűséget ígért. Ez nyilvánvalóan az önfenntartó működtetés és a „szak-
mai szamizdat” jelleg miatt nem volt tartható. Meglepő viszont a magas megjelenési 
példányszám, amely számonként 800 és 1200 darab között mozgott. A számok döntő 
többsége 1200 példányos megjelenést jelez, ritka a 800-as vagy az ennél kisebb pél-
dányszám. Alacsonyabb példányszám csak az „abszolút célközönségnek” szánt számok 
esetében fordul elő, így például a francia nyelvű szám vagy az – akkori megnevezés-
sel még – szerbhorvát nyelvű speciális szám esetében. Ez a magas példányszám azt is 
jelentette, hogy a TIT nyelvoktatási fórumain túl a felsőoktatás nyelvi lektorátusait és 
az egyéb nyelvoktatási profilú egységeket is be lehetett vonni a terjesztői, illetve az 
olvasói körbe. A nyelvoktatás szakmai műhelyei szempontjából a terítés úgyszólván 
országos lefedettséget mutatott.

A számok összesített oldalszáma 6188, ami azt jelenti, hogy számonként körülbelül 
150 oldalas kiadvánnyal találkozhatott az olvasóközönség. Ebben is némi szabályta-
lanság tapasztalható. Egyrészt előfordultak összevont, azaz dupla számok (ilyenek 
például az induló számok: 1963/1–2., 3–4., 1964/5–6.; később 1966/1–2., 1978/1–2. 
számok egybefűzve). Másrészt a tematikus vagy a konferenciákhoz is kötődő számok 
oldalszáma kevesebb vagy éppenséggel több volt az átlagosnál. Tanulságként levon-
ható az összesített számadatokból, hogy képzeletbeli könyvkötetekre átváltva mintegy 
25–30 kötetnyi nyelvpedagógiai, alkalmazott nyelvészeti szakirodalmat tesznek ki. Ez 
a mennyiség impozáns adattár és forrás a magyar nyelvoktatás-történet megismerése, 
kutatása szempontjából. Az adattárra, forrásra vonatkozó megállapításunk a hazai 
alkalmazott nyelvészet kialakulása, fejlődése szempontjából is igaz. Ennek a tudás-
tárnak és forrástárnak a kialakításában az adatok szerint 640 hazai és külföldi szerző 
vett részt.

A periodika külső formáját tekintve kezdetben a szokásos írógéppapír méretét, il-
letve a stenciloldalak nagyságát, az A4-es formátumot követte, majd a harmadik év-
folyam után váltott kisebb, A5-ös, folyóirat-formátumra. A stencilre szánt oldalak 
írógéppel előkészítve, a mai olvasónak már szokatlanul sorkizárás nélkül, jobboldalon 
„cakkos” formában kerültek a stencilgépbe. A címoldal – nagyságbeli változását le-
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számítva – mindvégig megőrizte jellegadó padlizsánlila háttérszínét, a cím, az alcím, 
a számozások fekete-fehér betűkombinációit.

Végezetül el kell mondani, hogy a Modern Nyelvoktatás tudományos tartományát, 
célterületét tekintve hosszú ideig egyedülálló kiadvány volt. Társlapja és versenytársa, 
Az idegen nyelvek tanítása, a Művelődésügyi Minisztérium módszertani kiadványa 
1958-ban indult, és 1990-ig jelent meg. Profiljában és célközönségében eltért a Modern 
Nyelvoktatásétól, hiszen csak a közoktatással foglalkozott, és kimondottan tananyag-
centrikus, szakdidaktikai, metodikai szempontú volt, csak rövidebb cikkeket, ismer-
tetéseket közölt. Bizonyos értelemben az iskolarendszerű nyelvoktatás, a szakmai 
tanácsadás és a szakfelügyelet fóruma volt.

A Modern Nyelvoktatás nemcsak a nyelvpedagógia és az alkalmazott nyelvészet 
szempontjából vizsgálható kortörténeti, kultúrtörténeti, tudománytörténeti alapon, 
hanem a sajtótörténet és a történelem számára is izgalmas lehetőség, mondhatni saj-
tótörténeti és kortörténeti kuriózum.

Szerkesztôk, szerkesztés, elvek és tartalom
Indulásakor a szerkesztőség tizenegy főből állt: főszerkesztőből, felelős szerkesz-
tőből, szerkesztőből és nyolc szerkesztőbizottsági tagból. A periodika ezt a szerkesz-
tőségi létszámot fennállása során egy-két fő ingadozással folyamatosan fenntar-
totta. Ha a szerkesztőségi tagok – a világhálón jobbára fellelhető – szakmai életrajzát 
olvassuk, kiderül, hogy két-három diplomás, több nyelvre kiterjedő tudással, tan-
anyagírói, szerkesztői tapasztalattal rendelkező szakmabeliek vállalták ezt a felada-
tot. Az sem mellékes körülmény, hogy a szerkesztőség tagjai tudásukból, szakmai 
helyzetükből, de akár élettapasztalatukból fakadóan is széles kapcsolati hálóval ren-
delkeztek. Mindez önmagában garantálta a folyóirat sikerét, tartalmas és sokszí nű 
jellegét.

A főszerkesztők, a felelős szerkesztők, a szerkesztők személye meghatározó volt 
a periodika működésében, bár a megbízások, szerepkörök és elnevezések időnként 
változtak. Krammer Jenő, majd 1971-től Telegdi Zsigmond főszerkesztő mellett a szer-
kesztői posztot Fülei-Szántó Endre töltötte be 1977-ig. Ezt követően Szépe György 
irányító szerkesztőként váltotta fel Telegdit, és Basel Péter felelős szerkesztő közre-
működésével készült a kiadvány. Az induláskor és az azt követő években – a tartalmi 
munkában, a szervezési, a technikai, az anyagi feltételek megteremtésében, a profil 
kialakításában egyaránt – óriási munkát vállalt fel Simon Józsefné (Tudóssy Margit). 
A szerkesztőség összetételéről és verbuválásáról az első számban így nyilatkozik: „A 
szerkesztőbizottság tagjai a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti és vidé-
ki nyelviskoláinak tanárai, és a vidéki és a budapesti felsőoktatási, egyetemi lektorá-
tusok, tanszékek munkatársai. Ily módon kapcsolatunk a vidéki és budapesti nyelv-
oktatók között közvetlen is kialakulhat” (Simon 1963: 10). Azt mondhatjuk, hogy ő 
volt a szerkesztés „lelke és motorja”. A szerkesztő, Fülei-Szántó Endre Simon József-
né 1970-ben bekövetkezett halálakor a következőket írta a róla szóló nekrológban: 
„Simon Józsefnének köszönhetjük a Modern Nyelvoktatás című szakfolyóiratunkat, 
mely Magyarországon az egyetlen alkalmazott nyelvészeti szakfolyóirat. Mint felelős 
szerkesztő, rendíthetetlen munkabírással irányította, ellenőrizte a lap munkáját, s maga 
is aktív irodalmi tevékenységet fejtett ki. […] Legfőbb erényei a modern, mindig idő-
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szerű tájékozódás, az extenzív felfogóképesség, a kritikai szellem és a rendkívüli 
morális erő volt. Állandóan olvasva, szinte az avantgarde nyelvoktató szívósságával 
kutatott mindent, és soha nem hagyta szem elől a jó hagyományokat sem. De az egyszer 
felismert igazságból nem engedett, a minőség rovására nem kötött kompromisszumot 
semmiben és senkivel” (Fülei-Szántó 1970: 183). Simon Józsefnének nagy szerepe volt 
a nemzetközi kapcsolatok építésében is, többek közt az ő tárgyalásai és munkája nyo-
mán lett Magyarország, ezen belül a TIT Idegennyelv-oktatási Választmánya a FIPLV 
(Fèdèration Internationale des Professeurs de Langues Vivantes) tagja. Az 1972-es 
összevont (IX/3. és X/1.) számot a szerkesztőség Simon Józsefné emlékszámként jelen-
tette meg, és ebben bevezető tanulmányként közölte az általa írt A vizuális szemlél tetés 
pedagógiájának többfajta iránya című tanulmányt.

A szerkesztőség egy-egy speciális szám esetében alkalmi szerkesztőt vagy a szer-
kesztőség egyik szakértő tagját bízta meg az adott szám összeállításával. Ilyen kiadás 
például a XVII. évf. 1. száma, amely A szituáció szerepe az idegen nyelvek oktatásá-
ban (Tanulmányok egy országos konferencia alapján) címet viselte, és Szentiványi 
Ágnes szerkesztésében készült.

A szerkesztőség címének, irodájának és a sokszorosításnak az első két évben a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Intézete (Budapesten, a Di-
mitrov téri épületben) adott helyet és lehetőséget. Később a számok a TIT Központi 
Sokszorosító Üzemében (Budapest, Bródy Sándor utca) készültek.

A szerkesztőség filozófiáját, elveit, céljait az alábbi két idézet jól megvilágítja. Az 
első idézet az egyik szerkesztőbizottsági tag, majd később szerkesztő visszaemléke-
zéseként 1995-ben született. „A régi Modern Nyelvoktatás [az 1963–1989 közötti] az 
idegen nyelvek tanítását a nyelvészet (elsősorban az alkalmazott nyelvészet), a peda-
gógia és a pszichológia nemzetközi eredményeinek segítségével kívánta fejleszteni, 
nagy súlyt helyezve a magyarországi tapasztalatok bemutatására. Ez a felfogás meg-
lehetősen különbözött az akkori – hivatalos – felfogástól, amely az idegen nyelvek ok-
tatását egyszerű didaktikai (szakdidaktikai, metodikai) feladatnak tekintette, és a pe-
dagógiai szakma vége felé sorolta be” (Szépe 1995: 4).

A második idézetet az első számban megjelenő egyik alapvető, illetve irányadó 
tanulmányból emeltem ki: „Köztudomású, hogy ez idő szerint az idegen nyelvek ta-
nulásának tekintélyes mennyiségi mutatói mögött a minőségi mutatók meglehetősen 
szerény helyet foglalnak el. Ez a helyzet ugyan számos okkal magyarázható, de nem 
csökkenti a szakemberek növekvő és érthető nyugtalanságát. […] Felfogásom szerint 
az idegen nyelvek oktatása eredményességének jelentős fokozását három – egymással 
összehangolt – irányból kiindulóan lehet előmozdítani:

1) A tananyagokat a modern nyelvtudomány elméleti útmutatásainak gyakorlati 
alkalmazásával kellene előmozdítani;

2) Sokkal több gondot kellene fordítani a nyelvoktatás pszichológiai vonatkozású 
tanulmányozására;

3) Széleskörűvé kell tenni a technikai segédeszközök /magnetofon, diktafon, rádió, 
film stb./ alkalmazását.

E három irány feltételezi és kiegészíti egymást, s így igen hatékony erőt képvisel” 
(Hegedüs 1963: 12).

Sturcz zoltán

MNYO2013_4.indd   12 2013.11.26.   22:42:07



13

A szerkesztőség a célokhoz igazította a periodika struktúráját. A fő szerkezeti ele-
mek a következőképpen alakultak: 1. törzsanyag: tanulmányok, cikkek; 2. szemle: 
könyvismertetők, tananyagkritikák, bemutatók, tájékoztatók, hírek; 3. ajánló biblio-
gráfiák. A szemlerovat és annak részei, valamint a rendkívül alapos, soktételes és 
tematikus ajánló bibliográfiák a szakmai tájékoztatás, az információáramlás szem-
pontjából különösen fontosak voltak. Mindezek – a tanulmányokkal együtt – átfogóan 
bemutatták a hazai és a külföldi nyelvpedagógiai, alkalmazott nyelvészeti anyagokat, 
eredményeket. Ezt a célt szolgálták az angol (1974), orosz (MAPRJAL [Orosz Nyelv- 
és Irodalomtanárok Világszövetsége]) (1978), francia (1986), szerbhorvát (1989) nyelvű 
számok is. Szintén ebbe a körbe sorolhatjuk az azonos tematikával kitöltött, a szó-
kinccsel (Szókincsoktatás – szókincsfejlesztés, 1977) vagy az országismerettel 
(Országismeret és idegennyelv-oktatás, 1981) foglalkozó számokat. A többnyelvűség-
re, az interkulturális, az interdiszciplináris megközelítésre törekvés kezdettől jelen volt 
a szerkesztőség gondolkodásában: orosz, angol, német, francia, olasz nyelvű tanulmá-
nyokat is közöltek külföldi szerzőktől. A folyóirat egyre nyitottabbá vált a nyugati 
nyelvekre, a velük kapcsolatos nyelvpedagógiai kérdésekre, ezzel is igyekeztek ellen-
súlyozni az orosz nyelv kötelező túlsúlyából fakadó alaphelyzetet. A többnyelvűség 
aspektusát erősítette az a gyakorlat is, hogy az 1965. évi 2. számtól kezdve magyar–
orosz–angol, azaz háromnyelvű tartalomjegyzéket adtak közre.

A periodikának, a szerkesztőség csapatának és a TIT idegen nyelvi választmányá-
nak döntő szerepe volt számos kiemelkedő szakmai esemény, konferencia megszer-
vezésében, a felhívások közzétételében, majd az ott elhangzottak publikálásában. Így 
például közösen vállaltak szerepet A nyelvészet és a pszichológia viszonya a korszerű 
idegennyelv-oktatásban (1971), a Kontrasztív nyelvészet és a nyelvoktatás (1975) vagy 
A szituáció szerepe az idegen nyelvek oktatásában (1979) című konferenciák rendezé-
sében, anyaguk gondozásában és közzétételében. De példaként kiemelhetjük az 1973. 
évi 2–3. összevont számból az első hazai IATEFL*-kongresszus felhívási anyagát is, 
amelynek szövegéből idézzük a következő sorokat: „1974. április 9–11. között Buda-
pesten kerül megrendezésre a TIT és az IATEFL közös kongresszusa. Az MNYO Szer-
kesztősége ebből az alkalomból felhívja olvasói figyelmét a kongresszus fontosságára, 
és egyben megragadja az alkalmat, hogy a részleteket ismertesse. A jelentkezés meg-
könnyítése érdekében jelen kötet mellékleteként közöljük a részletes tájékoztatót, és 
kérjük, hogy ennek ismeretében igényeljenek részvételi, illetőleg jelentkezési lapot.” 
A kongresszus Az angol nyelv oktatása különböző tudásszinteken címet viselte. Ez 
a határozott szervezői, irányítási aktivitás és a témaválasztások jellemzően deklarálják 
azt a mély elkötelezettséget, amelyet a Modern Nyelvoktatás a hazai nyelvi kultúra 
fejlesztése érdekében képviselt.

A szerkesztőség – mai szóval élve – minőségbiztosítási szempontokat is figyelembe 
vett, így rendszeresen vizsgálta, hogy a periodika megfelel-e a szerkesztési elveknek. 
Például Krammer Jenő főszerkesztő 1965-ben az előző három év munkáját elemezve 
megállapítja, hogy a folyóirat az elhatározott elvek és szabályok alapján működik. Egy 
dolgot bírál csupán, éspedig azt, hogy a történeti elemek nem kaptak elég hangsúlyt 
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a kiadványban: „A modern nyelvoktatás hazánkban idestova százéves múltra tekint 
vissza. Ha gazdag irodalmában lapozgatunk, sok olyan elméleti fejtegetést, gyakorla-
ti elgondolást és kísérletekről szóló beszámolót találunk, amely mai törekvéseinkhez 
hasonló. Kár ezeket a feledés homályában hagynunk, mert gyakran nagyon gondolat-
ébresztőek, ösztönzőek, sőt ki is egészíthetik ma vallott nézeteinket, meg is erősítve 
azokat a »haladó hagyomány« erejével” (Krammer 1965: 5). Többek között Brassai 
Sámuel nyelvpedagógiai munkásságára, annak kikerülhetetlen történeti örökségére 
hívta fel a figyelmet. A következő nagy kritikai összegzés a két évtizedre visszatekin-
tő 1983-as, jubileumi szám volt, amely megállapíthatta, hogy a periodika betöltötte 
nyelvpedagógiai hivatását, és „…az MNYO I–XX. évfolyamának eddigi számai váz-
latos áttekintést adnak a hazai idegennyelv-oktatás útjáról, a fejlődésről és a gondok-
ról” (Hofmann 1983: 5).

Eredmények, értékek
Az első Modern Nyelvoktatás a nyelvoktatás modern eszköztárát, új útjait, valamint 
az alkalmazott nyelvészettel és részben a lélektannal való összefüggéseit kívánta be-
mutatni. A periodika kötetei egyszerre nyitottak ablakot a hazai, a keleti és a nyugati 
nyelvpedagógiai kísérletekre, nyelvészeti irányzatokra. Lépést tartott a vasfüggönyön 
innen és túl szervezett szakmai eseményekkel, a fő irányok alakulásával. Ez nemcsak 
a tartalmi, elemző és tájékoztató tevékenységben mutatkozott meg, hanem a termino-
lógia alkalmazásában is. Követte, tisztázta – ha kellett magyarította –, bevezette az új 
nyelvpedagógiai és alkalmazott nyelvészeti kulcsszavakat, fogalmakat a hazai elmé-
letbe és gyakorlatba. A periodika tevékenysége, nagy példányszáma és kisugárzása 
révén – más fórumokkal együtthatva – jelentős szerepet játszott abban, hogy a rend-
szerváltáskor nem kellett a szakmának küszködnie a „nyelvpedagógiai és alkalmazott 
nyelvészeti rendszerváltással”.

Elmondható, hogy a periodika a szerkesztői gárda vezetésével a fókusz, a centrum 
szerepét is betöltötte. Magához vonzotta és inspirálta a szakma legjobb erőit. Általános 
tájékoztató szerepén túl jelentős publikációs fórum is volt, helyt adott a szakmai kez-
deményezéseknek. Műhelyteremtő szerepet is betöltött, mivel sokszínűsége, kiváló 
tanulmányai, összefoglaló anyagai, tematikus számai, bibliográfiai ajánlásai serken-
tőleg hatottak a felsőoktatás lektorátusaira, a nyelvi tanszékekre, az alkalmazott nyel-
vészettel foglalkozó egységekre. Úttörő szerepe volt abban is, hogy a felsőoktatás kö-
rében a szakmát, a szakmai közösségeket újabb, hasonló jellegű egyszeri vagy 
sorozatkiadványok elindítására, illetve szakmai rendezvények: szimpóziumok, kon-
ferenciák, vándorgyűlések szervezésére inspirálta.

A periodika színvonalát mutatja, hogy megnyerte magának az időszak nagy nyel-
vészeit munkatársnak, tanulmányszerzőnek. Ebbe a sorba tartozik például Balázs 
János, Deme Zoltán, Dezső László, É. Kiss Katalin, Fülei-Szántó Endre, Hegedüs 
József, Kiefer Ferenc, Klaudy Kinga, Kontra Miklós, Papp Ferenc, Péntek János, Pe-
tőfi S. János, Székely Gábor, Szépe György, Telegdi Zsigmond és – hogy egy jeles 
külföldit jelöljünk a sorban – Lothar Hoffmann. A nyelvpedagógia oldaláról is számos 
kiváló szakmai egyéniséget nyert meg magának, többek között Bakonyi Istvánt, Bár-
dos Jenőt, Budai Lászlót, Ferenczy Gyulát, Gárdus Jánost, Medgyes Pétert, Mikó 
Pálnét, Pongrácz Juditot, Stephanides Károlynét. Sorolhatnánk még azok nevét is, akik 
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a lektorátusi nyelvoktatás és nyelvpedagógia gyakorlati és elméleti művelésének ki-
váló képviselői közé tartoznak. (Ide kerülhetnének – az időnként változó, és újabb 
neveket felvonultató – teljes szerkesztőségi névsorok is!) A felsoroltak közül sokan 
mindkét oldalt képviselték, megvalósítva azt a gondolatot, hogy az alkalmazott nyel-
vészetnek egyszerre kutatási terepe és kutatási célja a nyelvoktatás, illetve hogy ez 
utóbbi lehet legnagyobb felhasználója az alkalmazott nyelvészeti eredményeknek. Ezt 
a szellemiséget Szépe György emlékező soraiban így fogalmazta meg: „Mi is ez a 
szakma? Az alkalmazott nyelvészet, amelynek szakfolyóirata vagyunk indulásunk óta. 
Ennek ezernyi meghatározása lehet, de talán az volna a legszűkebb és egyben legtágabb 
meghatározása, hogy közreműködés nyelvvel kapcsolatos problémák megoldásában, 
illetve a nyelvészet (s rokon területei) által való közreműködés bármilyen probléma 
megoldásában. […] Ezzel együtt kiemelkedő fontosságú az alkalmazott nyelvészek 
helyzetfelismerése, vállalkozása, menedzseri hajlandósága…” (Szépe 2005: 3).

A periodika részéről ennek a „vállalkozói, menedzseri hajlandóságnak”, más szóval 
az innovátori magatartásnak egyértelmű megnyilvánulása, ahogyan korán nyitott olyan 
új területek felé, mint a pszicholingvisztika, a szociolingvisztika, a fordítástudomány 
vagy a számítógépes nyelvészet, illetve ahogyan ezeknek a nyelvoktatással való szoros 
összefüggéseire felfigyelt.

A periodika számainak mennyiségi és minőségi mutatóit vizsgálva megállapítható, 
hogy a stencilgéppel sokszorozott, gyakorlatilag szakmai szamizdatként induló perio-
dika nehézségek árán, de fokozatosan fejlődve a több mint két évtizedes szakaszában 
modern szerkesztésű, szakmailag igényes folyóirat-formátummá nőtte ki magát. A rend-
szerváltást követő néhány éves, kényszerű szünet után az 1995-ben, Szépe György 
főszerkesztésében induló második Modern Nyelvoktatás joggal tekinthette alapnak, 
kiindulási pontnak és modellnek elődjét. De úgy gondolom, hogy a Medgyes Péter 
főszerkesztő által elindított harmadik korszak is folytatja azt a szerkesztői filozófiát, 
azt a szellemi örökséget, amelyet az első korszak kezdetén célként megfogalmaztak 
az alapítók. A főszerkesztő 2012 áprilisában megjelentetett bevezető soraiban így 
fogalmaz: „A minőség megtartása mellett fő törekvésem az, hogy közelebb vigyük 
a folyóiratot a gyakorló nyelvtanárokhoz. Ennek feltétele, hogy minél több tanulmány 
szóljon róluk, és egyetlen olyan munka se jelenjék meg, amely nem hozzájuk szól. 
Ennek feltétele a közérthető, sallangmentes fogalmazás, ha ugyanis egy nyelvtanár 
nem ért meg valamit, az nem az ő bűne, hanem a szerzőé. És mivel nemcsak az alkal-
mazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai kutatómunkában, hanem az osztályteremben is 
szép számmal akadnak kiemelkedő egyéniségek, terveink szerint minden számban köz-
lünk riportot a szakma egy-egy kiemelkedő képviselőjével” (Medgyes 2012: 3). Az új 
főszerkesztő a Beköszöntő címet adta írásának. Ötven évvel ezelőtt Krammer Jenő fő-
szerkesztő is Beköszöntővel és – ahogy azt a bevezető, az indulásról szóló fejezetben 
felidéztem – hasonló gondolatokkal indította útjára az első korszakot. Ez az átvehető, nem 
megkopott szellemi alapállás és egyben folytatható tradíció is az értékek sorába tartozik.

Mégis a legfőbb értéknek magát az ötven évet, a fél évszázadot tarthatjuk. Ez akkor is 
igaz, ha tudjuk, hogy a rendszerváltás utáni anyagi gondok és a korábbi gazda, a TIT 
átalakulásával járó bonyodalmak miatt 1990 és 1994 között szünetelt a kiadás. Ezt 
a szünetet teljes joggal tekinthetjük úgy, mint az újraindításhoz, az újraszervezéshez, 
a stabilitás megteremtéséhez szükséges időszakot. Ha arra gondolunk, hány folyóirat 
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kallódott el a fent jelzett időszakban, akkor bátran állíthatjuk: a szakmai és a szellemi 
folyamatosság visszaállítása, illetve továbbvitele – azaz az ötven év – sikertörténetnek 
számít. Ehhez csak annyit lehet hozzátenni a nyelvtanárok, a nyelvpedagógusok, az al-
kalmazott nyelvészek nevében és az újabb ötven évre tervezhető szakmai szolgálat remé-
nyében: boldog születésnapot és további sikereket kívánunk a Modern Nyelvoktatásnak!

Utószó
Utaltam rá, hogy a Modern Nyelvoktatás első korszaka ma már tudománytörténeti 
forrás és tárház a nyelvtanárok, nyelvészek, kutatók számára. Példányai nehezen el-
érhetők, ezért tájékoztatásul jelzem, hogy biztos módon – bár némileg számhiányos 
sorozatokban – a következő helyeken érhetők el a korábbi számok: Országos Széché-
nyi Könyvtár (Budapest, Budavári Palota F épület), Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum (Budapest, VIII. kerület, Könyves Kálmán krt. 40.), Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központ Könyvtára (Budapest, XI. ke-
rület, Egry József u. 1. E épület VIII. emelet). Ez utóbbi helyen őrzött példányokat 
Ferenczy Gyula tanár úr, egykori szerkesztőségi tag adományként bocsátotta a szakma 
rendelkezésére. Az alapvető tájékozódási lehetőség, a tematikus kikereshetőség szán-
dékával elkészült a számok teljes tartalomjegyzéke Sturcz Zoltán összeállításában, 
Perényi Józsefné technikai szerkesztésében. Ez a MANYE honlap: Modern Nyelvok-
tatás 1963–1989. Tartalomjegyzék címszó alatt érhető el.

Megjegyzendő, hogy a folyóiratunk 1995-ben újrainduló második korszakának, 
azon belül első évtizedének Modern Nyelvoktatás Repertórium 1995–2004 címmel 
elkészült a szerzők és műveik jegyzéke, amely a Modern Nyelvoktatás 2005. XI. év-
folyam, 1. számának önálló mellékleteként jelent meg.

Ez a két tájékoztató anyag – amelyekben a múlt és a közelmúlt összekapcsolódik 
– megkönnyítheti mindazon oktatók, szakértők, kutatók dolgát, akik a nyelvpedagógia, 
az alkalmazott nyelvészet, illetve a kettő összekapcsolódásának tartalmi, történeti 
kérdéseivel kívánnak foglakozni.
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