
Péter Nóra

Az Európai Unió oktatáspolitikájának megjelenése
a magyar mint idegen nyelv oktatási folyamataiban, 

tananyagszerkesztésében

Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozása nem csupán gazdasági 
változást eredményezett országunk életében, hanem számos más területen is újat 
hozott. Jelen tanulmány a magyarnak mint idegen nyelvnek az Európai Unión belüli 
helyét vizsgálja nyelvi-oktatáspolitikai szempontból, oktatásának célkitűzéseit, az 
Európa Tanács vele szemben támasztott követelményeit, továbbá új tananyagainak 
szerkesztési elveit és fölépítettségét.

A nyelvoktatásnak az Európai Közösségben kettős feladata van: egyrészt a 
nagy európai kulturális közösségek nyelveinek elsajátíttatása, másrészt az anya-
nyelvi kultúra megőrzése. Az Európa Tanács oktatáspolitikai célkitűzéseinek fő te-
vékenységi területei között az egyik az idegennyelv-oktatás. Az ET értéknek tekinti 
a pluralizmust, a nyelvi sokféleséget. Megalkották a Közös Európai Referencia-
keretet, amelynek célja a többnyelvűség elősegítése, a közös alap megteremtése a 
különböző államok nyelvi tanterveinek, tantervkészítési irányelveinek, vizsgáinak, 
tankönyveinek kidolgozásához.

Az általános nyelvismereten túl a nyelvhasználat és a nyelvi kompetencia rész-
letes lebontását is tartalmazza ez a dokumentum. A Közös Európai Referenciakeret 
(KER) szerint a nyelvoktatás fő célja, hogy elősegítse a tanulók személyiségének 
és identitástudatának megfelelő fejlődését a nyelvi és kulturális másság ismeretében 
– mindezt interkulturális megközelítésben értelmezve. Minden nyelvnek a nyelvi 
és kulturális kompetenciáját módosítja a többi ismerete, és ez hozzájárul az inter-
kulturális tudatossághoz, készségekhez és jártasságokhoz, ezáltal növelik az egyén 
további idegennyelv-tanulási képességét, valamint nyitottabbá teszik egy más kul-
túra új élményeinek befogadására (KER 2002, 55). Az interkulturális kompetencia 
kialakításával a nyelvtanuló képes lesz megérteni a célkultúrát, annak szocioprag-
matikai jelenségeit. Az interkulturális tanulás közösségekben valósulhat meg, így 
középpontjában nem az egyén, hanem a közösség áll. 

Az európai nyelvoktatás köre kibővült, a nyelvi ismeretek átadásán túl helyet 
kapnak olyan célok is, mint a nyelvtanuló személyiségfejlesztése, a személyes 
kompetenciák kialakításának segítése, az élethosszig tartó tanulás és a tanulni tudás 
képességének kialakítása.
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Megváltoznak a tartalmak is: az autentikus szövegek használata kerül túlsúlyba. 
Különös hangsúlyt kap a célnyelvi kultúra és a kulturális produktumok megismerése 
is (legtöbbször irodalmi, művészeti alkotások tükrében). A metodikai eljárások bő-
vülnek: a tanulói aktivitás és autonómia növekszik, a pedagógus a tanulási folyamat 
segítőjévé válik. Egyre elterjedtebbé válik a projektpedagógia. A nyelvpedagógiai 
technológia fejlődése újabb és újabb lehetőségeket ad: az elektronikus levelezés, a 
különféle oktatóprogramok, oktatási segédanyagok (CD-ROM, DVD) mind bővítik 
a nyelvtanulás színterét. Közben a motiváció is növekszik: az európai dimenzióban 
való gondolkodás, a munkavállalói mobilitás, a felsőoktatásban létrejött lehetőségek 
– a különböző csereprogramok, ösztöndíjak (Socrates / Erasmus), pályázati lehető-
ségek (Lingua Project) – mind serkentőleg hatnak a nyelvtanulásra. 

A magyar mint idegen nyelv oktatásának néhány célkitűzése az Európai Unióban

E fejleményekkel együtt a magyar mint idegen nyelv szerepe is egyre nagyobb 
lesz: lehet a tudományos kutatás vagy az oktatás eszköznyelve, ugyanakkor az integ-
rálódást segítő tényező is (Nádor 2003, 17). Szili Katalin (2005, 44) szerint napjaink-
ban a magyar mint idegen nyelv oktatásában legnagyobb kihívásként a kultúrának a 
nyelvoktatás modern elveivel és az aktuális kultúradefi níciókkal összhangban álló 
oktatását, valamint a megfelelő segédanyagok összeállítását kell megjelölni. 

A kultúra már a kezdetektől része a nyelvoktatásnak-nyelvtanulásnak, hiszen a 
nyelvtanulóban él egyfajta kíváncsiság a célnyelvet beszélő nemzet iránt. Régebben 
ezt az igényt a nemzeti irodalmak tanításával, illetve országismereti kurzusokkal pró-
bálták kielégíteni. A hetvenes évektől a kommunikatív kompetencia fogalmának 
megjelenése a nyelv és a kultúra egyidejű, a nyelvórák keretein belül történő okta-
tására ösztökélte a szakembereket. A nyelvoktatás célja továbbá az interkulturális 
kompetencia kialakítása is: az, hogy olyan készségeket fejlesszen ki a tanulókban, 
amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy megértsék a célkultúrát és a társadalmi 
konvenciókat. Továbbá a célnyelvi beszélő szociokulturális normáival harmonizáló 
nyelvhasználat kialakítása, tehát egy olyan intercultural speaker „kiművelése”, aki 
saját kultúrájának tükrében megértéssel tudja értelmezni a célnyelv közösségének 
kulturális normáit.

A tananyagszerkesztésben fontos célkitűzés a nyelv használatát valós társadalmi 
kontextusokba ágyazó, a nyelvvel valóban cselekedtető szövegek létrehozása. Köve-
tendő példaként szolgálhatnak más idegen nyelvek (angol, német, francia stb.) már 
meglévő újabb tananyagai, nyelvkönyvei, de persze saját hagyományaink tanulmá-
nyozása is, főként éppen a régebbi tankönyveké. Pelcz Katalin (2005, 118) konkrét 
példákon keresztül mutatja be a célnyelvi kultúra nyelvórán kívánatos interkulturális 
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megjelenését, amikor is a kulturális ismeretek nem külön tanulási egységként kerül-
nek elő. A nyelvtanuló számára fontos, hogy olyan nyelvi cselekvésekre, reakciókra 
vonatkozó információkat sajátítson el, amelyeknek szituációban történő használata 
nélkülözhetetlen egy adott célnyelvi ország mindennapi életében. Ezért a tankönyv-
szövegeknek mindenképpen alkalmazkodniuk kellene ehhez a kritériumhoz, minél 
több életszerű példát, autentikus párbeszédet kínálva – természetesen az országra jel-
lemző szokások bemutatásával egyetemben. Például ilyen lehet a szokásos étterem/
étkezés témakör esetében a magyarországi borravaló-etikett bemutatása is (a borrava-
ló körülményei, lehetséges módjai), hiszen gyakori problémaforrást jelent a külföldi 
diákok számára, miként az is, ha fi zetéskor, a „köszönöm” szó elmondása után a pincér 
elfelejti visszaadni a visszajáró pénzt. Ez csak egy példa a számtalan közül. 

A kulturális tartalmak kiválasztását a tanulók érdeklődésének megfelelően, 
illetve kommunikációs céljaik szerint kell alakítani: bele lehet vonni őket is a téma-
választásba. A különböző kultúrák, népek közötti kapcsolat megértését, elfogadását 
segítheti az olyan feladatok végzése, amelyek ezen eltérésekre mutatnak rá. Egy 
sikeres nyelvóra témája lehet –bármilyen nyelvismereti szinten – a hungarikumok 
világa, s egyben remek alkalom megkérdezni diákjainkat az ő hazájukra jellemző 
unikumokról, akár kiselőadás formájában is. 

A hungarikum szóra többféle defi níció létezik: beszélhetünk egy szűkebb és 
egy tágabb értelmezésről is. Az előbbi szerint a hungarikum ’a ritka, értékes és ma-
gyar vonatkozású (szellemi) alkotás’ (Bakos 1994, 327), az utóbbi a magyar kultúrát 
reprezentáló összes jellegzetességet (magyarságszimbólumokat, a magyarok jellem-
vonásait stb.) magában foglalja (Kiss – Bori 2005, 125). 

Az utóbbi években előtérbe kerültek azon kutatások, amelyek megpróbálják 
összegyűjteni a magyarságra jellemző mindennemű szellemi-tárgyi terméket (ezt 
tükrözi például a világhálón szereplő hungarikum.lap.hu), illetve azt, hogy vajon mi-
lyen kép él a külföldiekben rólunk, magyarokról, szokásainkról, jellemvonásainkról 
(erről tanúskodik például a Balassi Intézet hungarikum-kutatása). Megemlítendők 
még az olyan – főként éppen külföldieknek írott – munkák, mint pl. Bart István 
Hungary and the Hungarians. A Concise Dictionary of Facts and Beliefs, Customs, 
Usage & Myths, illetve Ardo Zsuzsanna Culture Shock! Hungary – A Guide to Cus-
toms and Etiquette című műve. (Az, hogy e művek milyen magyarságképet festenek 
rólunk, nem a jelen tanulmány tárgya.) Megemlítendő továbbá a Balassi Bálint In-
tézet 2005-ben kiadott, Milyen a magyar...? 50 hungarikum című könyve is, amely 
olyan fogalmakat emel a hungarikum-defi níció körébe, mint lélek, nő, férfi , betegség, 
táj, ló, kortárs író, színház, fényképész, feltaláló, fűszer, előétel és desszert, 19. szá-
zadi politikus – csak néhányat említve a sok közül. E mű megjelenését egy előzetes 
(az intézetben, külföldi diákok körében végzett) kutatás inspirálta, amelyben újra 
föltették Karácsony Sándor, illetve a híres Szekfű-kötet (és más múlt századi neves 
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elődök) ma már ugyancsak klasszikusnak számító alapkérdéseit (A magyar észjárás 
/ Mi/milyen a magyar?). Máig nehéz kérdés – még nekünk, magyaroknak is. 

Azt már könnyebb meghatározni, hogy mely produktumok számítanak jelleg-
zetesen magyarnak; erre minden külföldi tud néhány példát. Ha nyelvórán felmerül 
a kérdés, ilyen válaszokat lehet hallani: paprika, Pick-szalámi, Unicum, túró rudi, 
pálinka, néhányan pedig még a világörökség magyar részeiből is tudnak sorolni. Sa-
ját kérdőívem alapján – arra a kérdésre, hogy milyenek a magyarok – olyan jelzőkkel 
illettek minket, mint vendégszeretők, kedvesek, temperamentumosak, pesszimisták, 
szépek stb. – kiemelve azt, hogy sokat panaszkodunk, és nagyon szeretünk dohá-
nyozni. Magyarországot szépnek, kulturálisan sokszínűnek, anyagi szempontból 
általában olcsónak, a társadalmi beilleszkedést tekintve toleráns országnak tartják. 
A magyar nyelvet nehéznek, ám érdekesnek, egyesek kimondottan logikusnak vélik; 
elenyésző azok száma, akik megtanulhatatlan akadályként tekintenek rá. 

Érdekes kutatás anyagát alkothatja az, ha a magyar mint idegen nyelv tananya-
gaiban megvizsgáljuk a szűkebben és tágabban értelmezett hungarikumok meg-
jelenését. Fontos kultúraközvetítő követelménynek tesznek eleget a nyelvkönyvek 
azzal, ha minél több – a magyarságra jellemző – szimbólummal, nyelvi fordulattal 
teszik színesebbé használatukat.

Örvendetes tény, hogy – az EU-csatlakozásnak is köszönhetően – egyre nagyobb 
igény mutatkozik a magyar mint idegen nyelv tanítására, tanulására. Elengedhetetlen 
a megfelelő tanárképzés, hungarológusképzés, tehát olyan szakemberek fölkészítése, 
akik kellő módszertani háttérrel rendelkezve alkalmasak a kultúraközvetítő és nyelv-
tanító szerepre. Több egyetemen működik ilyen képzés (már szak formájában is), s 
a jövőben remélhetőleg bővülnek majd az intézményi keretek.

Miként Jónás Frigyes (2003, 45) rámutat, a hazai hungarológia célja a magyar 
mint idegen nyelv oktatásában a közvetített kultúra (országismeret) és a befogadó 
személyiség intellektuális és affektív tényezőinek összehangolása, amelyhez egy 
fontos didaktikai mozzanat társul: a tanórán kívüli kulturális élmények bevonása a ta-
nulásba, s a tananyagból való kilépés egyben aktualizálás a nyitott kontextus felé.

A magyar mint idegen nyelv hazai oktatása jobbára elit célfunkciós keretekben 
folyik egyetemeken, főiskolákon, illetve egyéb oktatási egységekben (idegen nyelvi 
lektorátusokon). Egyre fontosabb szerep jut a nyári(-téli) egyetemeknek is; legnagyobb 
múlttal ebben a Debreceni Nyári Egyetem rendelkezik, de egyre több egyetemünk 
nyári programkínálatában (sőt a téli időszakban is) szerepel intenzív – akár négyhetes 
– nyelvtanfolyam (például Budapesten, Szegeden, Pécsett). Nem szabad fi gyelmen 
kívül hagyni a nyelviskolák szerepét sem: kitüntetetten ilyen például a Hungarian 
Language School, amely saját kidolgozott tananyagával oktatja nyelvünket az idegen 
ajkú érdeklődőknek. De fontos megemlíteni a nem intézményes keretek között működő 
magánnyelvórák terepét is mint a magyartanulás lehetséges színterét.
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Jelentős feladat – és az Európai Unióban már régóta bevett követelmény – a 
minőségbiztosítás kidolgozása a magyar mint idegen nyelv oktatásában. A peda-
gógia tudománya ma már minden oktatási intézményben megköveteli a minőség 
biztosítását, ez alól a felsőoktatás sem kivétel. A minőségbiztosítás olyan vizsgá-
lati módszeregyüttes, amellyel egy adott intézményt vagy folyamatot aprólékosan 
meghatározott szempontok szerint leírnak, ellenőriznek, s mindezt úgy teszik, hogy 
közben fi gyelnek a hatékonyságnövelő lehetőségekre. A minőségbiztosítás tudatos 
és folyamatos tevékenység, amely a tényleges munka állandó vizsgálatát jelenti a 
tevékenység és a cél közelítésének fényében. A magyar mint idegen nyelv tanítása 
ugyanolyan oktatási folyamat, mint más idegen nyelv esetében, s ehhez is ugyan-
azokat a részelemeket lehet és kell hozzárendelni (Csonka 2003, 99). A minőségi 
oktatómunka eléréséhez szükséges föltérképezni az egész folyamatot – az intézményi 
és a diszciplináris minőségbiztosítással együtt. Az intézményi minőségbiztosításban 
jelenleg a magánnyelviskolák vezetnek. 

Elengedhetetlen lenne alaposan kidolgozni e téren is a minőségbiztosítási folya-
matot: a magyar mint idegen nyelv oktatásának komponensein belül különös hang-
súlyt fektetve a folyamati szakaszra, amely a tananyagvizsgálatot, a tanulói, tanári, 
osztálytermi megfi gyeléseket is magában foglalja. Az egyetemi nyelvkurzusokon 
alapvető értékelési mód a diákok által kitöltött kérdőív, értékelési skála, amely egy-
ben visszacsatolást biztosít a tanár számára is az oktatás minőségét illetően.

A megszerzett nyelvtudás egységes európai keretben történő egyik lehetséges 
tesztelése, mérése Magyarországon és külföldön is az ECL-nyelvvizsga.1 Ez kez-
dettől fogva kifejezetten standardizált tesztrendszer (az EU-tagállamok nyelveire 
kidolgozva), s megbízható mércét biztosít a megszerzett tudás méréséhez, értéke-
léséhez. Nem mellékes jellemzője e nyelvvizsgarendszernek éppen az, hogy bárhol 
honosítási eljárás nélkül is érvényes bizonyítványt nyújt. Az ECL vizsgarendszere 
írásbeli és szóbeli része egységes elvek és kritériumok alapján méri, minősíti a jelöl-
tek nyelvtudását. Az ECL magyar nyelvvizsgája – a többi vizsganyelvhez hasonlóan 
– a négy nyelvi készséget négy szinten, készségenként két-két feladattal teszteli – a 
kommunikatív nyelvoktatásból ismert feladattípusok alapján, az egyes szintekre 
meghatározott témakörökben (Háry 2003, 111). A magyar nyelv elsajátításához 
moduláris felkészítő kurzusrendszert is kifejlesztettek, és egyre több intézményben 
tehetnek magyar nyelvvizsgát a külföldi diákok.

A sikeres magyar nyelvvizsga letétele föltételezi egy adott nyelvismereti szint 
(hagyományosan: alap-, közép-, illetve felsőfok) meglétét. Az ún. Küszöbszint 
(The Threshold Level of Hungarian) kidolgozása is az Európa Tanács, valamint az 

1 l. a kötet végén szereplő hirdetményünket! (A szerk.)
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Oktatási Minisztérium által támogatott projektum keretében készült. A mű célja a 
magyar nyelv funkcionális szempontú leírása – követve az eredeti (’Threshold Level 
1990’) mintát –, egyben egy olyan nyelvleírás közreadása, amely a magyarral mint 
idegen nyelvvel foglalkozó különböző felhasználók (nyelvtanárok, nyelvtanulók, 
tananyagírók stb.) igényeit egyaránt kielégíti. Nem tankönyv és nem is zárt rendszer, 
hanem keret, amely magában foglalja mindazt, amit küszöbszinten, azaz a nyelvtani 
szerkezetek és a szókincs terjedelme szempontjából alapfokon a nyelvtanulónak föl-
tétlenül tudnia kell. Ugyanakkor foglalkozik a szociokulturális kompetenciával, a 
kompenzációs stratégiákkal, valamint a nyelvi és nyelvtanulási készségek fejlesztési 
módjaival is (Erdős et. al 2000).

A tankönyvek nyelvhasználatáról, világképéről; a nyelvtanár feladatairól

A nyelvtanárnak a megfelelő tananyag kiválasztásán, a sikeres óra megtervezé-
sén túl egyéb dilemmái is vannak; ilyen lehet például a következő kérdés: a magyar 
nyelv melyik változatát tanítsuk külföldi nyelvtanulóinknak? Kontra Miklós (2001, 
148) szerint minden használt nyelvváltozathoz különféle társadalmi értékítélet kap-
csolódik, s így válik a nyelv végül a diszkrimináció eszközévé. (Gondoljunk csak 
arra, hogy a nyelvjárásban beszélő gyermek nyelvhasználata gyakran stigmatizálttá 
válik, hiszen a tanár javításával azt üzeni a diáknak, hogy „rosszul beszélsz magya-
rul.”) A magyar mint idegen nyelv tanításában természetesen mindenképpen a stan-
dard nyelvet kell közvetítenünk, s a tanár példamutató szerepe igen nagy: választékos 
stílusával, hibátlan hangképzésével köteles követendő mintát nyújtani diákjainak. 

Miként Peter Trudgill (2001, 133) is rávilágít tanulmányában, a tankönyvek 
nyelvhasználatával kapcsolatban érdekes kérdés, hogy milyen mértékben különbözik 
egymástól a tankönyvírók által használt nyelvezet (melyet követendő példaként mu-
tatnak be), valamint az a nyelv, amelyet az anyanyelvüket beszélő tanulók magukkal 
visznek az iskolába; ez a megállapítás a magyar nyelvkönyvekre is igaz. Trudgill 
merészen kijelenti: a tankönyvek természetellenesek, mert tartalmukban eltérnek a 
valóságtól, amikor a nyelvtanuló számára szokatlan helyzeteket, helyszíneket, ér-
tékeket festenek le.

Maga a nyelvtanár is „skizofrén” állapotban van, hiszen más nyelvet beszél 
a mindennapi életben, mint a nyelvórán; e kettő között nem csupán regiszterbeli 
különbség áll fenn: egyszerre kell kívülről és belülről szemlélnie a nyelvet. Nem 
elhanyagolandó szempont az sem, hogy a kontrasztív szemléletnek is hatalmas sze-
repe van: ha közvetítőnyelvet használunk a magyar mint idegen nyelv tanításában, 
hiszen nem elegendő az adott közvetítőnyelv nyelvtani rendszerével tisztában len-
nünk, hanem a nyelvórán ülő összes diák nyelvéről, kultúrájáról kell rendelkeznünk 

hugarologia_10.indd   190hugarologia_10.indd   190 2009.03.19.   9:22:262009.03.19.   9:22:26



191AZ EURÓPAI UNIÓ OKTATÁSPOLITIKÁJÁNAK MEGJELENÉSE…

valamennyi szükséges ismerettel. Ugyanakkor a nyelvtanulónak közvetített nyelvi 
anyagnak nemcsak nyelvközvetítő, hanem kultúraközvetítő szerepe is van: egy 
nyelvkönyv tematikájából, szókincséből, gyakorlataiból kisugárzik bizonyos általá-
nos benyomás, életérzés. Ez meghatározza azt, hogy a célnyelvet anyanyelvükként 
beszélőket rokonszenvesnek vagy ellenszenvesnek, érdekesnek vagy inkább unal-
masnak tartják a nyelvtanulók; mindezekből egy egész előítélet-rendszer alakul ki 
bennük. A nyelvkönyvírókra nagy felelősség hárul bizony e tekintetben is. 

Galambos Csaba megvizsgálta a közelmúltban írt magyar nyelvkönyveket, s 
arra a következtetésre jutott, hogy a témák tekintetében eléggé visszafogottak. En-
nek oka abban rejlik, hogy a magyart idegen nyelvként tanulók köre nemzetiség, 
életkor és műveltség tekintetében oly mértékben eltérő, hogy ezek legnagyobb 
közös osztóját veszik alapul a tankönyvírók. Továbbá az is nyilvánvaló tény, hogy 
általában pozitív dolgokat tanítunk, s tabunak számítanak az olyan témák, mint pél-
dául a bűnözés, drog, kedvezőtlen társadalmi folyamatok, politika, vallás, vagyis az 
úgynevezett ’politikailag nem korrekt’ jelenségek köre. Nyelvhasználat tekintetében 
tabunak számít a szleng tanítása, hiszen gyorsan változó volta miatt nem érdemes 
tanítani (Galambos 2003, 106). Belátható azonban, hogy a szlengnek mégis fontos 
szerepe van, bármennyire is változó nyelvállapotról beszélünk, hiszen egy hazánk-
ba kerülő diák (legyen akár középiskolás, akár egyetemista) szocializációjához el-
engedhetetlen néhány korcsoportjában használt szleng kifejezés ismerete. Gyakran 
előfordul – s a magyar mint idegen nyelv tanáraként gyakran tapasztalom is –, hogy 
a magyar középiskolában és felsőoktatásban csereprogram keretében tanuló külföldi 
diák olyan kifejezésekkel nyilvánítja ki tetszését a nyelvvizsgán, mint pl. baró, ki-
rály, tuti, zsír, hiszen csoporttársai ezeket tanítják meg neki, és ezek a televízióban 
is felismerhetőek. Véleményem szerint a probléma nem a szleng tanításában van 
(igenis kell valamennyi – éppen korszerű – szlenget tanítanunk), hanem a kifejezések 
használati körének tudatosításában. 

Néhány tankönyvben persze azért föllelhetünk egy-két példát szleng kifeje-
zésekre is: a Hungarolingua 1. kötete bemutatja klassz szavunkat, és a 2004-ben 
átdolgozott, javított Lépésenként magyarul című nyelvkönyv is alkalmaz néhányat 
(duci). Gondoljunk csak az angol nyelvvel terjedő szleng kifejezésekre is, amelyek 
mostanában bejárják a világot, s néhány nyelvben átvétellel szinte meg is „hono-
sodnak”; ilyen a manapság éppen (a magyarban és különben például a németben is) 
divatos kúl szó (cool). 

A nyelvtanárnak egy-egy témából való alapos fölkészültsége tehát elengedhe-
tetlen, hiszen mindkét (vagy akár mindegyik további érintett) kultúra sajátosságait 
ismernie kell, hogy szakszerű moderátora lehessen az interkulturális folyamatnak 
(Bandiné 2005, 43).
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Péter, Nóra
The education policy of the European Union in curriculum design 

and the teaching of Hungarian as a foreign language

This study aims to give a brief overview of the goals and methods to be used in the teaching of Hun-
garian as a Foreign Language (HFL) in the European Union. In particular, the research focuses on the 
question of how to develop a competent ’intercultural speaker’, who understands the socio-pragmatic 
phenomena of the target language and culture. In addition, the elaboration of an effective quality assur-
ance should also play a crucial part in the fi eld of HFL methodology. The topics covered in language 
books are quite limited: neither do they deal with topics that can be considered as ’politically incor-
rect’ nor with slang. Apart from the language that is being taught, the language methodology and the 
culturally open attitude of the language instructor are all relevant factors in the successful teaching and 
learning process. Therefore, the author of the present study also attempts to give practical advice on 
how to make learning HFL in class more enjoyable for foreign students in an intercultural context.
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