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ellenére - Olaszországon kívül ma is csak 
nehezen elérhetőek, illetve összegyűjthető- 
ek. Jó lenne, ha a Le varietà deli italiano 
minél több olasz nyelvet tanuló, illetve taní
tó kollégához eljutna.

Wallendums Tünde

Giay Béla és Nádor Orsolya (szerk.)
A magyar mint idegen 
nyelv/hungarológia 
Tankönyv és 
szöveggyűjtemény
Janus/Osiris Kiadó: Pécs/Budapest, 
1998. 582 p.

Jelentős eseménynek tekinthető, hogy meg
jelent Giay Béla és Nádor Orsolya több év
tizedes kutató munkájának eredményekép
pen ez a hiánypótló könyv. A Pécsi Tudo
mányegyetemen ma már a magyar szakon 
belül specializációként vagy külön diplomát 
nyújtó „B”-szakként egyaránt felvehető a 
magyar mint idegen nyelv/hungarológia 
szakterület; ennek hallgatói számára készült 
ez összefoglaló jellegű mű. A szerkesztők 
tudatosan törekedtek arra, hogy minden ér
demi kérdést érintsenek, illetve bemutassák 
a magyar mint idegen nyelv/hungarológia 
elméleti és gyakorlati területein született, 
egymástól eltérő álláspontokat is. Erre jó 
példa mindjárt a könyv elején a hungaroló
gia tartalmának és fogalmának meghatáro
zása.

A könyv tekintélyes terjedelme első lá
tásra elriaszthatja a tanulni szándékozókat 
(eredetileg három különálló könyv össze- 
szerkesztését tervezték, de a tematikai ösz- 
szetartozás és a kiadói szempontok miatt lett 
egyetlen kötet); ne felejtsük el, hogy szöveg
gyűjteményként is funkcionál ez a vastag 
kötet. Dicsérendő az a koncepció, amely 
szerint a fejezetek elején írt bevezető tanul
mányok a szöveggyűjteményben szemelvé
nyeivel együtt válnak hitelessé és teljessé, 
így a hallgatók érdekes, és esetleg könyvtár

ban nehezen hozzáférhető cikkekkel, tanul
mányokkal gazdagíthatják tudásukat (tud
ván azt is, hogy a szemelvények nem pótol
ják a teljes művek ismeretét). Külön érdeme 
a könyvnek, hogy a további kutatást, hozzá- 
olvasást segítik a tanulmányok, illetve feje
zetek végén gazdag és pontos bibliográfiai 
mutatók.

A könyv három nagy fejezetre oszlik. Az 
első fejezetben a hungarológia és a magyar 
mint idegen nyelv fogalmát járja körül Giay 
Béla. Majd az eltérő álláspontot képviselő 
szakemberek fogalom-meghatározási kísér
leteit is közli, kezdve a „hungarológia” szót 
először használó Gragger Róberttól Keresz- 
tury Dezsőig. Míg a hungarológia tartalmá
nak megértéséhez és definiálásához elen
gedhetetlen annak történeti vonatkozásait fi
gyelembe venni, addig a magyar mint ide
gen nyelv esetében a tipologizálás: elsősor
ban a nyelvhasználat alapvető kategóriáinak 
elemzése (a magyar mint a) anyanyelv, mint 
b) idegen nyelv, mint c) kömyezetnyelv, s 
mint d) származásnyelv) visz közelebb a 
fogalom meghatározásához.

A második fejezet a magyar mint idegen 
nyelv/hungarológia oktatástörténeti kérdé
seit tárgyalja. A fejezet bevezető, történeti 
áttekintést nyújtó tanulmányát Nádor Orso
lya írta, aki a szöveggyűjteménybe kiválasz
tott cikkeket hat tematikus egységbe csopor
tosította. Az első rész „Magyartanítás a tör
téneti Magyarországon” címet viseli, és a 
magyar nyelv XVIII. század végi, XIX. szá
zadi állapotát tárja elénk többek között Czu- 
czor Gergely írásában, aki Vörösmarty vai 
együtt részt vett a középiskolák I. és II. osz
tálya számára írt nyelvtankönyvek összeál
lításában. - Bepillantást kaphatunk a horvát- 
szlavón iskoláztatási rendszerbe, illetve a 
fiumei közoktatásba is.

A második rész „Magyartanítás külföl
dön - a magyar kulturális diplomácia” a 
magyar mint idegen nyelv/hungarológia in
tézményrendszerének formálódásáról szóló 
írásokat tartalmazza. A két világháború köz
ti időszak kulturális külpolitikájának - sze
mély szerint Klebelsberg Kunónak - kö-
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szönhetően nyíltak meg az oktató- és kuta
tóhelyek szerte a világban. - Márton József
ről (a magyar nyelv első bécsi tanáráról), 
valamint Riedl Szendéről (az első, hivatalo
san kiküldött magyarországi vendégoktató
ról) is olvashatunk a „Történelmi-művelő
déstörténeti kapcsolataink és a magyartaní
tás” című részben. A továbbiakban a külföl
di oktatóhelyeken folyó oktatással, egyete
mek hungarológiai programjaival ismerked
hetünk meg: „Magyamyelv-oktatás nyelv
rokonainknál és Svédországban”, „Magyar
tanítás szláv nyelvterületen”, „A magyar 
mint idegen nyelv/hungarológia helyzete 
angol és francia nyelvterületen”. - Helyhi
ány miatt természetesen nem lehet minden 
oktatóhelyről részletesen beszámolni, mégis 
a földrajzi közelség, valamint a kulturális és 
történelmi kötődések indokolttá tennék, 
hogy említést tegyünk a német nyelvterüle
ten létrejött gazdag intézményhálózatról is. 
- A tanulmányok közötti oldalakat olyan 
nyelvtankönyvekből másolt lapok színesí
tik, melyek a magyar mint idegen nyelv/ 
hungarológia oktatástörténetében mérföld
követ játszottak; az első Bél Mátyás Der 
Ungarische SprachMeister című könyve, 
majd Márton József és mások nyelvtanaiból 
szemezgethetünk.

A tankönyv harmadik fejezetét a mód
szertannak szentelték a szerkesztők. Ennek 
bevezetésében Giay Béla a magyar mint ide
gen nyelv/hungarológia oktatásának mód
szertani alapkérdéseivel foglalkozik, az 
egyes részterületeket hat csoportba sorolt 
tanulmányok segítségével mutatja be. Az el
ső rész a magyamyelv-oktatás általános kér
déseivel foglalkozik. A második és a harma
dik rész a külföldi és a hazai intézményi 
gyakorlatba nyújt bepillantást. Ma már kö
zel száz egyetemen, emellett számos nyelv
tanfolyamon is folyik magyamyelv-oktatás, 
kevéssé ismertsége révén a külföldiek fel
nőtt fejjel, és már „nem első” idegen nyelv
ként kezdik el tanulni a magyart. Sajátos 
helyzete mégis a külföldön élő magyarok 
két- vagy többnyelvű környezetben való ma
gyartanításából adódik. Ezzel a kérdéskörrel 

foglalkozik a vajdasági Horváth Mátyás és 
az amerikai Nagy Károly írása. A magyaror
szági intézmények idevágó gyakorlatából 
mutat be néhányat Giay Béla és Sturcz Zol
tán. A negyedik és ötödik rész a magyar mint 
idegen nyelv/hungarológia szaktárgy okta
tása során felmerülő nyelvi, illetve hungaro
lógiai jellegű, ezen belül is főleg irodalmi és 
országismereti kérdésekre tér rá. A befejező 
részben négy tankönyv elemzésével és a Szí
nes Magyar Nyelvkönyv általános célkitűzé
seivel ismerkedhetünk meg.

Véleményem szerint nemcsak azok az 
egyetemisták forgathatják haszonnal ezt a 
segédkönyvet, akik (bármilyen formában) 
magyar mint idegen nyelv/hungarológia 
programot választottak, hanem azok a gya
korló pedagógusok is, akik a mindennapok
ban találkoznak nyelvünk külföldieknek tör
ténő közvetítésének mikéntjével. Végezetül 
bátran ajánlom ezt a könyvet olyan érdeklő
dőknek is, akik tájékozottak szeretnének 
lenni a magyar nyelv és kultúra hazai és 
külföldi oktatásában.

Hoppálné Erdő Judit

Bakonyi István és Pápai Vilma (szerk.)
Business and intercultural 
communication
Széchenyi István Főiskola: Győr, 
2000. 111 p.

A kötet négy intézmény közös munkájának 
eredménye; a szervező győriek mellett részt 
vettek a pozsonyi közgazdasági egyetem és 
műegyetem, valamint a linzi Kepler Egye
tem idegen nyelvű részlegei. (A recenzióban 
a várost adom meg - a győriek kivételével. 
A cikkek címét magyarra fordítottam; csak 
ott utalok a cikk nyelvére, ahol az nem az 
angol.) Feladatomnak azt tartottam, hogy az 
újszerű vonásokra hívjam fel a figyelmet.

A négy részre tagolt kötet I. részében 
(Menedzserek és kommunikáció) a pécsi 
Szépe György nyelvész (1-5), Sziray József


