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Beöthy Erzsébet 

Magyar nyelvoktatás magyarságtudományi kon
textusban. Amszterdami tapasztalatok, ered

mények ós tervek 

Magyarországon meglehetősen jól ismert Amszterdam, ez 
a varázsos hollandiai város, azonban az már kevésbé ismert, 
hogy miképpen van jelen Magyarország, a magyar nyelv, kultú
ra és tudomány Amszterdamban. Éppen húsz éve, 1969. szeptem
berében nyílt meg az Amszterdami Egyetemen a Finn-ugor szak
csoport, melynek keretein belül egyre bővülő körben elkezdő
dött a magyar nyelv oktatása az egyetem bölcsészkarának hall
gatói számára. A hallgatói kör alakulása és változása önmagá
ban is jól mutatja, hogy a magyarságtudomány és a magyar tár
sadalom iránti attitűdök miként differenciálódtak. Kezdetben 
elsősorban olyan hallgatóink voltak, akik hírét váve a szak
csoportnak, magyar származásuk, rokoni kapcsolataik, vagy ba
ráti és beteljesült, vagy beteljesülni vélt szerelmeik okán 
határozták el magukat arra, hogy megismerkedjenek a magyar 
nyelvvel. Ez a csoport azóta is folyamatosan reprodukálódik, 
bár mint a későbbiekből kiderül, egyre csekélyebb súllyal re
prezentálja a Magyarország iránt megnyilvánuló hollandiai ér
deklődést. A magyarok iránti érdeklődés komoly és tartós for
rása az a hallatlan presztízs, melyet a huszadik századi 
klasszikus magyar zeneszerzés és zenetudomány vívott ki maga 
iránt. Ez persze távolról sem csupán hollandiai specialitás, 
a magyar zene vonzása megfigyelhető egész Európában, Észak-
Amerikában,sőt még Japánban is. A magyar nyelv viszonylagos 
európai magánya, strukturális különállása, melyet Magyaror
szágon szokás panaszként és árvaság-élmány kiváltó okaként 
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felróni, Amszterdamban kifejezetten előnyök forrása. Általá
nos nyelvészek számára, mint az köztudomású, a magyar nyelv 
mind a leíró, mind a generatív és más modern grammatikák 
vizsgálatakor izgalmas kihívásként és felettébb hasznos ösz-
szehasonlítási bázisként kínálkozik. Hasonló motivációval 
számolhatunk a bölcsészkar keretei között létező különféle 
filológiai szakosok esetében. A szempont ebben az esetben 
természetesen kiegészül irodalomtudományi, esztétikai, szín
háztudományi és más, összehasonlító kulturális összefüggé
sekkel. Újabb fejlemény, mely a szakcsoportban folyó nyelv
oktatás kiterjesztését, hungarológiai kontextusba való ágya
zását indokolja, hogy a magyarországi reformfolyamat kedvező 
hollandiai recepciója nyomán a magyarok iránti érdeklődés je
lentősen megnőtt a politológiai, szociológiai, antropológiai, 
nyelvpszichológiai szakok hallgatóinak körében. A Kelet-Euró
pában és a Szovjetunióban folyó változások avantgárdjaként 
jelenik meg ebben az esetben Magyarország. Az érdeklődés te
hát voltaképpen bővebb körre terjed ki, azonban magyar szem
pontból előnyösen kihasználható. 

A kurzus időtartama maximálisan három szemeszter. A 
hallgatók közül, azok írnak magyar tárgyú szakdolgozatot, akik 
a magyart mellékszakként vették fel, s mely mellett főszakjuk-
nak megfelelően írják diplomamunkájukat (a dolgozatok címlis
táját a melléklet tartalmazza). A szakcsoport az 197o-es évek 
közepétől fogva folyamatosan törekedett arra, hogy tudományos 
kutatói és oktatási kapcsolatokat építsen ki a hungarológia 
magyarországi és nyugati műhelyeivel. E törekvés jegyében jött 
létre együttműködés az MTA Nyelvtudományi Intézetével, a deb
receni KLTE Finnugor Tanszékével, a Nemzetközi Magyar Filoló
giai Társasággal, az ELTE Finnugor Nyelvészeti és Magyar Iro
dalmi Tanszékeivel. 

A kutatómunka iránya a szociolingvisztika és a pszicho-
lingvisztika nyomvonalain haladt. Kutatói együttműködést épí-
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tettünk ki a University of New Mexico nyelvészeti tanszéké
vel, valamint az ELTE Szociológiai Intézete szociálpszicho
lógiai tanszékével. A kutatás tárgya a magyar nyelv elsajá
títása kétnyelvű kommunikációs miliőben, valamint a magyar 
nyelvhasználat szociokulturális háttere. 

A nyolcvanas évek elejétől fogva rendszeressé vált 
szakcsoportunkban az a gyakorlat, hogy külföldi vendégelőa
dókat hívunk meg, akik előadássorozat keretében szaktudomá
nyuk, vagy művészeti águk hungarológiai vonatkozásairól szá
molnak be. Az előadások angol nyelven folynak és rendszerint 
egy héten keresztül zajlanak. A hollandiai magyar diaszpóra 
számára ilyenkor mindig lehetőséget biztosítunk arra, hogy 
az előadókkal egy este informális találkozásra összejöjjenek 
(a második mellékletben soroljuk fel a meghívott vendégelőa
dókat és előadásaikat). 

Megérlelődött a gondolat, hogy a szakcsoport egyre ki
terjedtebbé váló hungarológiai munkáját oly módon dokumentál
juk, hogy a magyar nyelvet nem ismerő, de a magyarságtudomány 
iránt érdeklődő tudományos közösség számára is hozzáférhető 
legyen. E célt valósítottuk meg a Tótfalusi Kis Miklósról el
nevezett füzetsorozatunk útjára bocsátásával. (Tótfalusi Se-
ries of the University of Amsterdam, Studies in the Cultural 
Connections in Europe - East and West - No. 1., 1988). A név
választás nem véletlen, a 17-18. század fordulóján Erdélyben 
élt nemzetközi hírű nyomdász, tudós, nyelvész, betűmetsző és 
betűöntő, könyvkiadó, aki a magyar művelődéstörténet egyik 
legtehetségesebb és legtragikusabb alakjaként írta be nevét 
a történelembe, 3oo évvel ezelőtt, nem messze a helytől, ahol 
a szakcsoport húsz éve működik, Amszterdamban tevékenykedett. 
A sorozat első füzete már megjelent, a második előkészületben 
van. Az előadásokat elhangzásuk nyelvén közöljük, magyar szö
veg esetében angol nyelvű kivonatot mellékelünk. A füzeteket 
Európában és Észak-Amerikában terjesztjük. 
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Az első holland nyelven írt korszerű leíró magyar 
nyelvtan 1983-ban jelent meg (E. Beöthy, 1983). Terveink kö
zött szerepel e nyelvtan új kiadása, melyre a Londoni Egye
temmel való együttműködésben kerülne sor. Az idegen nyelv
ként tanított magyar nyelv kurrens tankönyvei, valamint a 
magyar nyelvi gyakorisági szótár alapján összeállítottuk 5oo 
ige listáját. Az igéket minden módban és minden időben rago
zott változataikban, alfabetikus sorrendben, kézikönyvszerű
en kívánjuk kiadni. Az igék jelentését infinitívusz formában 
angol, német, holland, olasz ós francia nyelven adjuk meg. 
Tervezzük egy magyar nyelvoktatást szolgáló videó sorozat 
megvalósítását, mely modulszerűen nyelvleckéket, valamint a 
magyar történelem és társadalom lényeges vonatkozásaira össz
pontosító, vizuális illusztrációkat (film, fotó, kép, karika
túra) felhasználó előadásokat tartalmazna. 

A szakcsoport húszéves munkájának eredményei is bele
játszottak abba, hogy 1989 júniusában a holland-magyar tudo
mányos és kulturális egyezmény keretei között megalakult 
Hollandiában a Hungarológiai Központ. A Központ alapítása az 
Amszterdami és a Groningeni Egyetemek közös kezdeményezésének 
eredménye, mely egyben kezdete a budapesti Eötvös Loránd Tu
dományegyetemmel és a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye
temmel már fenntartott kapcsolatok kibővítésének. A Központ 
alapvető célkitűzése a hungarológiai tanulmányok ösztönzése 
holland nyelvterületen. A Központ léte szakcsoportunk számára 
azt jelenti, hogy egy Magyarországról érkezett anyanyelvi 
lektor részfoglalkozásban bekapcsolódhat a magyar nyelv okta
tásába Amszterdamban. 

A következőkben röviden néhány olyan módszertani meg
fontolásról szeretnék számot adni, melyeket tapasztalataim 
szerint a teljesebb nyelvtudás kialakítása érdekében érdemes 
figyelembe venni az oktatásban. Úgy találtuk, hogy az alapfo
kú magyar nyelvismeretet elmélyíti, a közép- és felsőfokú 
nyelvtudás kialakítását nagymértékben segíti, ha szociling-
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visztikai szempontokat is beépítünk az oktatás folyamatába, 
Hasznosnak találtuk a beszédaktus-elméletnek azt a felisme
rését, hogy a szavaknak és a mondatoknak nemcsak grammatikai 
helyessége, hanem kommunikációs használatukkal összefüggő 
megfelelése is van. Azokra a cselekvésekre gondolunk, amelye
ket cs'ak szavakkal lehet létrehozni, de a szituációk és az 
odaillő szavak felismerése és a megfelelő nyelvi viselkedés 
megvalósítása mér a nyelvi világon kívül eső társadalomlélek
tani ós kulturális világ ismeretét igényli. 

A hollandiai magyar nyelvoktatás során az első szocio-
lingvisztikai tény, melyre irodalmi, valamint filmművészeti 
példákkal a hallgatók figyelmét felhívjuk, hogy a beszéd, 
mint nyelvi kijelentések sorozata, a magyar kultúrában telje
sen más interakciós szerepet tölt be, mint a hollandban. A 
magyar társadalomban a beszéd sokkal gyakrabban használatos 
pusztán konszumatórikus,passtime (időtöltés) jellegű funkciók 
ellátására, mint a holland társadalomban. A beszéd a magyar 
közlési kultúrában kiterjedt, expresszív és metakommunikációs 
funkciókat tölt be, szoros összhangban a paralingvisztikai kó
dok (gesztusok, érintés, testtartás, nézés, arcjáték, távol
ságtartás, mozgás) egyidejű alkalmazásával. A holland hallga
tók közlései nyomán jutottunk arra a következtetésre, hogy e 
mindennapi benyomás szintjén magától értetődő különbségek mé
lyén az a történeti és kulturális ok lappanghat, hogy a ma
gyarországi társaséletben a beszédnek és egyáltalán a beszéd 
által konstituált társas kapcsolatoknak önértékük van, miál
tal nem szükséges intimitás és interpersmnális közelség ah
hoz, hogy a beszéd mint kapcsolatszervező komponens előtérbe 
kerüljön. Ezzel szemben a hollandiai interakciókra a formá
lis és informális szerepek nagymérvű elkülönülése jellemző, 
amiből az következik, hogy a beszéd az interakciókban túlnyo
mó részt mint eszközérték jelenik meg és fő funkciója ezáltal 
az információ-továbbítás. Ez viszont nyilván kevésbé igényli 
a nyelven kívüli metakommunikációs kódok használatát. Szó 
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sincs arról, hogy a kétfajta nyelvhasználat közötti különb
séget értékelném, az is meglehet, hogy csupán a benyomás ál
tal hitelesített hipotézisről van szó (amíg pontos összeha
sonlító vizsgálatok eredményei nem állnak rendelkezésünkre, 
másként nem is lehet) ám az oktatás során ezt a szempontot 
figyelembe kell venni és a beszéd eltérő társadalmi értéké
ből adódó kommunikációs implikációkat meg kell tanítani. 

A beszéd konkrét interakciós helyzetekben betöltött 
eltérő szerepét és a nyelvhasználat társas szerepéből adódó, 
illőnek és helyénvalónak ítélt voltát jól szemléltethetjük a 
köszönés nyelvi formáinak megtanítása során adódó problémák
kal. A magyar nyelv gazdag repertoárban tartalmazza a külön
böző köszönési fordulatokat, de ezek csupán nyelvi ismerete 
egy holland anyanyelvű beszélő számára teljességgel félreve
zető, ha nem ismeri azokat az udvariassági- és illemszabályo
kat, melyek az egyes fordulatok alkalmazását előírják. A ma
gyar társadalomtörténet fejlődési megkésettsége, társadalom
lélektani értelemben vett, máig fennmaradt feudális ízű 
strukturáltsága az informális és formális kapcsolati formák 
végtelen gazdagságát élteti, mely nehezen belátható egy pol-
gáriasult, piacgazdaságra épülő, demokratikus politikai be
rendezkedésű társadalom polgára számára. 

Minden idegen nyelv tudásának próbája a hermeneutikai 
kompetencia, mert a nyelvi kifejezésformák mögött rejtett ér
telmek, utalások, ki nem mondott, sőt sokszor kimondhatatlan 
utalások húzódnak meg. A magyar kultúra produktumainak befo
gadásához (és itt távolról sem csak az irodalmi alkotásokra 
gondolunk, ideértjük a filmművészet, a színművészet, de még a 
zene és a képzőművészet produktumait is) e rejtett jelentés
szervező univerzum ismerete elengedhetetlen. Természetesen a 
magyar nyelv tudásának ez a foka már messze meghaladja a 
nyelvkönyvek és nyelvórák által szokásosan megcélzott szintet, 
ugyanakkor tudatában kell lennünk annak, hogy a magyar kultú-
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rának igazi hívei és szeretői csak azok táborából toborozha
tok, akikben a magyar szavak nemcsak grammatikai, hanem tör
ténelmi, kulturális ós társadalomlélektani jelentéseikben is 
élnek. 
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