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R E S U M É 

I. SZEKCIÓ 

Benedek András: A magyar kultúra és a művelődés fórumai Kár
pátalján a csehszlovák időszakban, a visszacsatolást követő
en és 1945 után. "Valamennyi magyar kisebbségi terület közül 
Kárpátalja léte és fogalma a legbizonytalanabb, legfeltétele-
sebb. Kis túlzással azt mondhatnánk, hogy már magát a létét 
is egy vasútvonalnak és egy történelmileg nem igazolt geopo
litikai koncepciónak köszönheti." 

Berthelné Tátray Katalin: Csepp a tengerben...Több mint lo é-
ves középiskolai magyartanítás tapasztalatainak összefoglalá
sa. "Kakukkfiókának érzem magam. Nem vagyok lektor, nem egye
temen tanítok, mág a végzettségem sem a magyar tanitásra képe
sít. Azt hiszem, hogy státuszom egész Nyugat-Európában egye
dülálló: a francia közoktatási rendszer keretében egy strjss-
bourgi állami liceumban tanítom a magyar nyelvet." 

Jakócs Dániel: A magyar irodalom és a kultúra külföldi okta
tásának problémái. "Ez a referátum egy nagyot', legalábo 3-4 
cikkből álló sorozat része, amelyben a magyar nyelv, iroda
lom és kultúra külföldieknek történő oktatását és problémáit 
szeretném áttekinteni. Most csak a külföldi egyetemi képzés
sel, elsősorban annak módszertani kérdéseivel foglalkozom." 



Kálmán Péter: Aurélien Sauvageot, "Már külföldieket tanítot
tam magyarra, amikor egy franciául is beszélő amerikai hall
gatóm panaszkodott; csak angolul beszélő társainak nem tud o-
lyan tömör és világos magyar nyelvtörténetet ajánlani, mint 
Sauvageot L'édification de la langue hongroise-ja vagy olyan 
leíró nyelvtant, mint az Esquisse de la langue hongroise." c. 
müve." 
Paul Kárpáti: Alkalmazott irodalomtudomány művelése Berlin
ben. "Hangzott már el itt utalás a berlini hungarológia ta
nulságos történetére. Fontosak ezek az emlékezések ... A cím
ben jelzett irodalomtudomány kereteire korlátozva hadd mond
jam el vázlatosan, hová térünk vissza a berlini hungarológiai 
örökség hasznosításának szándékával." 

Kornya Lás2ló: Egy hungarológiai műhely történetéhez: magyar 
lektorok a berlini egyetemen 1917 és 1945 között a Gragger 
Róbert alapította Ungarische Jahrbücher alapján. "Mostanában 
különös érdeklődés mutatkozik az intézménykutatás iránt: a 
berlini hungarológia története többszörös társadalompoliti
kai, egyetempolitikai és egyetemszervezeti változások kerete
iben kialakult intézmények (Magyar Intézet, Collegium Hunga-
ricum) története. Hosszú a megtett u't: a kezdeteket az 1916-
os Magyar Szeminárium, a jelent a mai intézményes keret, a 
Humboldt Egyetem Fachgebiet Hungarologie/Finno-ugristik je
lenti. " 
Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Hungarológia Finnországban a 
Jyvaskylai Egyetemen. "1912-ben kerül sor az első kurzus
ra, ezt általában nyári egyetemnek nevezik. Már az első 
tanfolyammal egyidőben felmerül a rokonnyelvek oktatása, 
1923-ban sor kerül a magyar nyelvószkörökben jól ismert 
Aarni Penttila vezetésével az első magyar tanfolyamra. A 
későbbiekben ezt a munkát magyarok végezték." 
Korompay Klára: Az első két év tapasztalatai a Bordeaux-i 
Egyetem magyar lektorátusán, "A föltoluló kérdések sokaságából 
ötöt emelnék ki részletesebben: 1. A magyaroktatás helye a 
Bordeaux-i Egyetemen, viszonya más nyelvekhez, kultúrákhoz. 
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2. A rá vonatkozó szervezeti keretek, tartalmi és formai elő
írások. 3. A hallgatóság összetétele, a magyar iránti érdek
lődést meghatározó főbb mozzanatok. 4. Az oktatás tartalmi és 
módszertani kérdései... 5. A könyvtár helyzete." 

Lars-Gunnar Larsson: A magyar nyelv oktatásának kialakulása 
a svédországi egyetemeken. "Egy nyelvészeti fakultáson a ma
gyar nyelv vagy önálló tárgyként szerepelhet vagy a finnugor 
tudománynak egy részeként. A svédországi egyetemeken néhány 
év óta csak ez a második lehetőség van, és ezáltal a magyar 
nyelv oktatásának kialakulása a saját kiindulópontjához tért 
vissza." 

Molnár Zoltán Miklós: A hungarológia művelésének és oktatásá
nak néhány jellemzője a maribori Magyar Lektorátuson. "Előadá
somban a maribori lektorátus hungarológiai tevékenységéről az 
egy éve kapott megbízásom eddigi szakaszára vonatkozóan próbá
lok meg néhány észrevételt tenni. ... eddigi teendőim elsősor
ban az új munkakörrel való ismerkedést jelentették, ugyanakkor 
azonban előző kollégáim eredményeinek folytatására is kötelez
tek. " 

Norvik Piret: Magyaroktatás a tartui egyetemen az Észt Köztár
saság idején. "Már 1919-től kezdve a bölcsészkari tanács ülé
sein többször szóba került a finn és a magyar nyelv tanításá
val kapcsolatos kérdéskör. Hilja Kettunen, a finn lektor hamar 
megkezdte munkáját a tartui egyetem újranyitását követően, a 
magyar lektorátust azonban csak néhány évvel később hozták 
létre. 1922. november 3-án a tartui egyetem magyar lektora Vi
rányi Elemér lett." 
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Romsics Ignác: Francia-magyar kulturális kapcsolatok és a pá
rizsi Magyar Intézet a két világháború között. "Gróf Bethlen 
István 193o-ban így fogalmazott: Hát maradjunk a kultúrában 
az egyoldalú német orientációban? ... Mi igenis érintkezést 
keresünk és kell keresnünk nemzeti érdekeink céljából az ösz-
szes nagy nyugati nemzetekkel, mert ha ezt nem tesszük, ki
szolgáltatjuk nemzetünket annak, hogy kulturális téren saját 
zsírjába fullad meg, vagy hogy megint egyoldalú orientációba 
kerül." 

Sárközy Péter: Az olaszországi hungarológia úttörői: Várady 
Imre és Tóth László. "Ha Várady Imre professzor nevéhez fűző
dik az olaszországi hungarológia önálló diszciplínakén ti el
fogadtatása, akkor elmondható, hogy az olaszországi nyelvok
tatás igazi megalapozója Tóth László volt." 

Schneider Márta: A bécsi magyar kulturális intézetek tevékeny
sége a két világháború között. "Klebelsberg Kúnó kultuszmi
nisztersége idején a tudományos kutatás és a magyar kultúra 
terjesztésének céljából külföldön magyar intézeteket létesí
tettek. ... így jött létre a berlini bécsi és római történeti 
intézmények és Collegium Hungaricumok láncolata. Tevékenységük 
kétirányú volt: egyrészt létükkel bizonyítani a külföld számá
ra a magyar kultúra jelenlétét, másrészt biztosítani a magyar 
értelmiség magas szintű továbbképzését ..." 

Andrzej Sieroszewski: A Varsói Tudományegyetem Magyar Filoló
giai Janszékónektörténeteé "A Varsói Tudományegye
tem Magyar Filológiai tanszéke, amely 1952-ben jött létre, nem
csak az első magyar tanszék a lengyel tudomány és felsőoktatás 
történetében, hanem mindmáig az egyetlen is. így, természetes 
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módon, a magyar filológusok képzésének, a magyar filológiai 
kutatásoknak, a hungarológiának lengyelországi központja." 

Leonyid Szuvizsenko: A "Nyugat" írói az egyetemi magyar iro
dalomtörténeti előadásokon. "Előadásom célja az, hogy ezen a 
tekintélyes fórumon vessem vizsgálat alá azokat a módszere
ket, amelyek segítségével a leningrádi egyetemen a hallgató
kat megismertetjük a magyar irodalomtörténet egyik legérdeke
sebb, az átlagostól eltérő jelenségével, a "Nyugat"-mozgalom
mal. Az ide tartozó írók szellemi örökségének felismertetése, 
tudatosítása igen nehéz feladat elé állítja az egyetemi tan
tervek összeállítóit és az irodalomtanárokat egyaránt...." 

Darina Sztefanova: Az irodalomkritika néhány sajtóműfaji jel
lemzője. ' kutatásunk tárgya négy irodalmi lapnak, a magyar 
Élet és Irodalom, a bolgár Literaturen Front, a francia Maga
ziné Littéraire és az orosz Literaturnaja Gazjeta 1989 első 
félévi számainak könyvkritikái voltak. Az összes könyvismerte
tést, recenziót és könyvbírálatot összevetettük stilisztikai 
szempontból." 

Szűcs József: Iqecentrikus kommunikatív nyelvtanítás. "A nyelv
oktatás célja alapfokon, hogy a tanuló köznyelvi szituációkba 
be tudjon kapcsolódni, illetve képes legyen beszédszituációt 
kezdeményezni, akaratét és szándékát minimális szókincse, ki
fejezőkészsége révén megvalósíthassa. ... Ehhez a lexikai és 
grammatikai ismereteiket szinkronba kell hoznunk jártasságaik
kal és készségeikkel, különben nincs meg a feltétele a kreatív 
nyelvtudás létrehozásának." 
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Takács Győző: A magyar mint idegen nyelv oktatása Bulgáriá
ban. "Mint kommunikatív célirány, a magyar nyelv Bulgáriában 
két történelmileg kialakult nemzeti közösség reális kapcsola
tai megvalósításának eszköze. Ez azt jelenti, hogy Bulgáriá
ban a magyar nyelv lehetőség a hungarológia fejlesztésére, és 
arra, hogy azok az emberek, akik ismerik a nyelvet, az ország 
társadalmi életének különböző szféráiban tevékenykedhessenek." 

Varga József; Kétnyelvű (magyar-szlovén) oktatás a Szlovén 
Szocialista Köztársaságban. "Tájékoztató jellegű beszámolómban 
a kétnyelvű oktatásunk szervezési és módszertani gondjairól 
szeretnék szólni; azokról a problémákról, gondokról, amelyek 
jelen vannak a murántúli kétnyelvű nevelési-oktatási intézmé
nyeink mindennapi gyakorlatában, ahol a többségi szlovén mel
lett egyenlő jogokkal próbáljuk megvalósítani a magyar nyelv 
és irodalom széleskörű alkalmazását a vegyes lakosságú közös
ségünkön belül. " 

Zaicz Gábor: Magyar szak az uppsalai egyetemen: Tárgyak - kö
vetelmények - segédeszközök - tapasztalatok. "A magyar szakot 
Uppsalában elvileg két év alatt lehet elvégezni, de mindez a 
gyakorlatban rendszerint tovább tart, még a magyar származású 
hallgatók esetében is. A következőkben sorra veszem a magyar 
szak egyes tárgyait, ismertetem e tantárgyak követelményeit, 
az oktatás segédeszközeit, s tapasztalataim felvázolása során 
kitérek bizonyos módszertani kérdésekre is." 
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II. SZEKCIÓ 

Holqer Fischer: A hungarológia kutatásának helyzete az NSZK-
ban, különös tekintettel a Hamburgi Egyetemre. "A magyar 
nyelvoktatás, nyelvészeti és irodalomtudományi kutatások 
mélyreható elemzéséről most lemondok, de szeretném felhívni 
figyelmüket a Wolfgang Veenker és Tiborc Fazekas tollából 
megjelent sokkal részletesebb cikkekre. A következőkben sze
retnék arra a magyar filológián túlmenő, interdiszciplináris 
és regionális szaktudományként értelmezett hungarológiára 
koncentrálni, amely a magyarság egészét érintő szellem- és 
társadalomtudományi diszciplínákat is magába foglal.ia." 

Fülei-Szántó Endre: A Magyarország-imázs váltakozása Romániá
ban. "Nem a párizsi pör győzteseként jöttem, hanem mint test
vér" - így kezdte kolozsvári beszédét Petru Groza. A Népi 
Szövetség korában a félig sztálinista manipuláció nemzetközi
vé igyekezett kialakítani a kölcsönös országimázst. Ez nem 
sikerült. A legújabb kor viszont a társadalmi-politikai káoaz 
eredményeként imázskáoszt is teremtett. Irányítottan negatív 
felszíne mögött az etnikum lassú felénk fordulása érhető tet
ten. Ez azonban még nem vált imázzsá. Inkoherens szövegek u-
ralma idején az apró és a nagy tettek határon túli besugár
zása készíti elő a jövő új imézsét." 

Kovács Ilona: Hungarika kutatás - hungarológiai oktatás. "Né
pünk és kultúrájának kutatása nem nélkülözheti annak törté
nelméről "tanúskodó" forrásokat és bizonyítékokat, vagyis a 
kutatás alapját képező dokumentumokat. A dokumentumok köre 
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széles, írott és tárgyi dokumentumok egyaránt beletartoznak. 
Én itt ezúttal csak a könyvtári hungarikumok ügyéről szólha
tok. A kérdés széleskörű áttekintése Klaniczay Tibor irányí
tásával több mint egy évtizede megtörtént." 

Lukács István: A magyar irodalom recepciójának alakulása 
Szlovéniában a XX. században. "Dolgozatunkban - ha vázlato
san is - áttekintést adunk a magyar irodalom szlovéniai fogad
tatásáról ebben az évszázadban. Számba vesszük azokat a szel
lemi csatornákat, amelyek az irodalmi információkat közvetí
tették, és szólunk azokról az irodalmárokról is, akik kezde
ményezői és ápolói voltak ezeknek az irodalmi kontaktusoknak. 
Mivel a szellemi mozgások nem egyirányúak - kiváltképpen szom
szédos népek esetében nem azok -, ezért a szlovén irodalom ma
gyarországi fogadtatása kapcsán feltétlenül érintenünk kell 
azokat a körülményeket, amelyek a magyar irodalom szlovéniai 
befogadására is hatással voltak." 

Magyar Miklós: A Párizsi Hungarológiai Központ kutató ás ok
tató munkája. "A Párizsi Hungarológiai Központ (Centre Inter-
universitaire d'Études Hongroises), C.I.E.H., 1985 óta műkö
dik. Létrehozása annak a nagyszabású koncepciónak része, amely
nek során Rómában, Berlinben, Bécsben, Ungváron, Groningenben 
is létrejöttek hasonló központok, és amiről Köpeczi Béla kul
turális miniszter az alábbiakat mondta a hatodik lektori kon
ferencián: "Ha mi azt akarjuk, hogy utánpótlás nevelődjék, il
letve olyan képzett szakemberek kerüljenek közel a magyar stú
diumokhoz, akik abban az országban számítanak, akkor saját e-
gyetemi kutató rendszerükön belül kell megtalálni a megfelelő 
szervezeti formát. Ezért szorgalmazzuk a hungarológiai közpon
tok létrejöttét a különböző egyetemeken." 
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Nagy Gézar Megjegyzések a hungarológia- elméletéhez és gya
korlatához, a Lektori központ tevékenységéhez. "Ez a lektori 
konferencia olyan körülmények között ülésezik, amelyek gyöke
resen újaknak minősíthetők a korábbi állapotokhoz képest. E-
zek az új fejlemények a magyar kultúra és civilizáció jelen
legi, egészen aktuális fejlődésében figyelhetők meg. Ez arra 
kell késztesse a hungarológia teoretikusait és gyakorlati mű
velőit, hogy rendszerszerű ténykedésük konstans elemei (iro
dalom, nyelv, kultúrtörténet) mellett gondolják végig és mun
kájuk során vegyék figyelembe, mit követelnek tőlük a magyar
országi változások." 

Jonka Najdenova: A magyar szépirodalom befogadásának kezdete 
Bulgáriában, s a befogadás jellemzése a történelmi korszakok
ban, 1944-ig. "Amikor a magyar szépirodalom bulgáriai befoga
dásáról szólunk, nem az egész irodalmat értjük rajta, csupán 
annak meghatározott területeit, amelyeket Bulgáriában is meg
találhatunk. ... - a romantika fejlett formáinak irodalma, a-
melyre hatott a XIX. századi realista-népies irányzatj - a Nyu
gat irodalmi mozgalmának néhány irányzata a XIX. század első 
felében^ - az emigráns proletárirodalom; az ún. népszerű, vagy 
a tömeg-, ill. a szórakoztató művek." 

Pordány László: Közép-európai hungarológia. "Engedjék meg, 
hogy a továbbiakban egy konkrét példán keresztül számoljak 
be egyfajta közép-európai típusú hungarológia-oktatásról. A 
helyszín, illetve a központ Szeged, ahol a 3ATE (üózsef At
tila Tudományegyetem) Bölcsészettudományi Karán mintegy 18 
éve oktatunk hungarológiát (pontosabban: eleinte magyar nyel
vet), nem további magyarországi tanulmányok előkészítéseként, 
hanem cél-jelleggel, gyakorlatilag elsősorban amerikaiaknak. 
Eredetileg ehhez a programhoz csatlakozott egyik jelenlegi 
partnerünk, az LCC (Lewis and Clark College) az Oregon állam
beli Portlandból." 
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Richárd Prazák: Hungarológia Cseh- és Morvaországban 1945 
után. "Ahogy e rövid beszámolóból is talán kitűnik, a cseh 
hungarológia fejlődése nagyon dinamikus és termékeny. A nem
zetközi tudományos élet legmodernebb és legproduktívabb mód
szertani irányzataihoz kapcsolódik, elsősorban az irodalom
tudomány és a nyelvészet területén. Itt elevenen él tovább a 
prágai nyelvészeti kör és Jan Mukarovsky esztétikai iskolájá
nak példája, melyet a mai Szlovákiában a nyitrai irodalomtu
dományi központ, valamint Rudolf Chmel összehasonlító tipoló
giai felfogása követett. 

Szathmári István: Hungarológia a Helsinki Egyetemen - levon
ható tanulságokkal. "Mi a hungarológiának - tartplmát tekint
ve - olyan változatát választottuk, amelyet "kiszélesített 
filológiai modell"-nek nevezhetnénk. Ez azt jelenti, hogy a 
nyelvészeti és irodalmi stb. tárgyak mellé felsorakozik a 
gazdasági élet alakulását is vizsgáló és több tudományágnak 
- mint amilyen a történelem, a néprajz, a szociológia, a mű
velődés- és művészettörténet stb, - az eredményeit értékesí
tő kultúrtörténet, valamint a szintén sok diszciplínára tá
maszkodó fordításelmélet és gyakorlat." 

Karol Tomié: A magyar irodalom fogadtatásának időszakai a 2o. 
századi szlovák irodalomban. "A századforduló óta eltelt idő
szakban a magyar irodalom szlovák recepcióját három fő idő
szakra bonthatjuk. A korszakhatárok nagyjából egybeesnek a 
lényeges történelmi eseményekkel. Az első időszak kezdete a 
19. század második felébe nyúlik vissza, és az államfordulat 
évével, 1918-al zárul le. Ennek.az időszaknak alapvető megha
tározója a szlovák és a magyar nemzet közös államalakulatban 
élése, a szlovák és a magyar irodalom közös társadalmi, poli
tikai és kulturális légkörben való fejlődése." 
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Vörös Ottó: A magyar kultúra befogadása ás a magyar nemzeti
ségi kultúra nyelvi sajátosságai Szlovákiában. "Van azonban 
egy sajátos helyzet, amely ősidők óta kimutatható kultúrák 
találkozásánál, ós amely a kultúrák közvetítésének legeredmé
nyesebb módja napjainkig, a két- és többnyelvűség. "Maga a 
kétnyelvűség - kétnyelvű környezetben - egy fenntartható és 
természetes állapot. A kétnyelvű lakosságra igen fontos föl
adat vár, mert ők lehetnek a közvetítők a két nemzet tudo
mánya és kultúrája között." 
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III. SZEKCIÓ 

Bagi Ferenc: A dativuszi -nák. -nek mint módszeres egység a 
magyar nyelv környezetnyelvként való tanításában. "Az idegen
nyelv-oktatásban és ennek változataiban a környezetnyelv, az 
L„-nek nevezett nyelv/nyelvek, stb. tanításában ma is aktuá
lis szakmai téma az anyanyelvi ismeretek célnyelvi órán, azaz 
a célnyelv anyagának feldolgozásában való felhasználása. Sze
rintünk az anyanyelvi grammatikai ismeret kiinduló alap kell 
hogy legyen ezek elsajáttítatásában akkor is, amikor a két a-
dott nyelv, a szerbhorvát és a magyar, elemei a soros-módsze
res egységet képező szegmentum esetében ellentéteket, és ak
kor is, amikor éppenséggel hasonlóságokat mutatnak." 

Bencze Lóránt: Ikonikus, kognitív és szisztémikus grammatikai 
hangsúlyok a magyar nyelvtanban. "Az ikonicitás fogalmát tár
gyalva a "vizsgálat sarkpontja röviden az, hogy a nyelv nem 
annyira önkényes, ahogy azt Saussure óta a nyelvtudomány elő
szeretettel hirdette." Kognitív hangsúlyoknál: "a formális le
írás nem kielégítő. A kognitív nyelvtan a jelenségek olyan in
tegrált magyarázatára törekszik, amely elfordul a formalizálás
tól, s inkább a beszélgetés, gondolkodás útján próbálja a nyel
vi jelenségeket megérteni." A szisztémikus hangsúlyok "megköze
lítésében a sarkpont az, hogy a nyelv is rendszer, és a nyelv
tan maga is rendszer." 

Zsuzsanna Björn Andersen: Hjelmslev és a magyar nyelv. "A mo
dern nyelvtudomány egyik legnagyobb alakja, Louis Hjelmslev ak
tívan érdeklődött a magyar nyelv iránt. Az előadás célja felvá-
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zolni azokat a területeket, melyek bizonyítják ezt az érdeklő
dést, ós bemutatják e témában való tudományos kutatásainak e-
redményeit." 

Bokor József: A nyelvi-nyelvészeti képzés sajátosságai a két
nyelvűség körülményei között Mariborban, "A referátum lényegé
ben két kérdés köré csoportosítja a mondandóját. Az első, a 
nagyobbik része a nyelvi-nyelvészeti anyag tervezésével, a vá
logatással ás a súlypontozással foglalkozik, ennyiben tehát az 
alkalmazott nyelvészet témakörébe vág. A második, a rövidebb 
része az anyagfeldolgozás néhány sajátos módjába enged bepil
lantást, azaz szakmódszertani jellegű." 

Forgács Tamás: A nyelvtörténet mint segédeszköz a magyarnak 
mint idegen nyelvként való oktatásban. "... lehet-e a magyar
nak idegen nyelvként való oktatásában nyelvtörténeti ismere
teket alkalmazni? Szabad-e egyáltalán egy idegen nyelv oktatá
sa során nyelvtörténeti ismereteket "közvetíteni?" ... nemcsak 
lehet vagy szabad a nyelvelsajátítás megkönnyítéséra nyelvtör
téneti ismereteket jLs felhasználni, hanem - szerintem - kell/ene/ 
is ezt tenni." 

Győry-Nagy Sándor: Idegenedő anyanyelv (Kisebbségi nyelvökoló
giáról, nyelvtanításról). "Az azonos jelentés- és használati 
körű másodnyelvi szószervezet több elemének bázisos beáramlása 
az anyanyelvi szószervezet több tagja helyére azonban már új, 
azaz másodnyelvi fonológiai-jelentésszerveződési törvények egy
re vehemensebb érvényesülését jelzi, mely konkrétan is tetten 
érhető, A nyelvi rendszer szintjén ez valamely nyelvpártól füg
gő kétnyelvi anyanyelvi változat létesülésével jár." 
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Hegedűs Rita: A kon.junktívusz problémája a németben és a ma
gyarban. "Német tanulók esetében kézenfekvőnek látszik a meg
oldás: vegyem az Imperativ és a Konjunktiv 1. paradigmát, s 
ezeket lefordítva, a magyar felszólító móddal párhuzamba ál
lítva megoldhatok minden problémát. Ez így sajnos nem igaz. 
Már az előbb utaltam rá, hogy nyelvtant nyelvtanból - azaz az 
egyik nyelv grammatikájából a mási'c nyelv grammatikáját nem 
lehet megtanítani; még kevésbé lehetsépes az egyik nyelv gram
matikájából a másik nyelven történő kommunikációt elsajátíta
ni." 

Mirella Jordanova: Az alany és az állítmány számbeli egyezte
tése a magyar és a bolgár nyelvben. "A kongruencia klasszikus 
kategóriái közül a magyar nyelvben az alany és az állítmány 
számbeli és személybeli egyeztetését vehetjük számításba, a 
bolgárban viszont ezeken kívül nembeli egyeztetés is megfigyel
hető. Mind a két nyelvben alaki és értelmi egyeztetés nyilvánul 
meg. ... A dolgozat tárgyát az alany és az állítmány szintagmán 
belüli számbeli egyeztetése képezi." 

Natália Kolpakova: A relatív jelentésű szavak sajátosságai a 
magyar nyelvben. "M.A. Zsurinszkaja a relatív jelentésű főne
vek megvizsgálása után fontos következtetést vont le: a rela
tív jelentésű szavaknak univerzális szintaktikai sajátosságaik 
vannak még azokban a nyelvekben is, amelyekben az immanens ösz-
szetartozásnak nincs kategória-státusa (illetve amelyekben 
nincs meg külön a grammatikai eszközök rendszere). Éppen ez a 
figyelemre méltó állítás ösztönöz minket arra, hogy megkeres
sük a fentemlített univerzális sajátosságokat a magyarban is, 
jóllehet nem fér kétség ahhoz, hogy e nyelvben hiányzik a szó
banforgó kategória." 
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Lengyel Zsolt: A nyelvoktatás néhány szocio- és etnolingvisz-
tikai kérdése. "E szociolingvisztikai komponensen belül a 
hangsúly arra a mozzanatra került, hogy a társadalom ad-e, és 
ha igen, akkor milyen segítséget az első nyelv elsajátításá
hoz. A következő részben néhány gondolat erejéig azt vizsgá
lom, hogy működik-e valamilyen segítségnyújtás a magyar mint 
idegen nyelv elsajátításakor. Tehát kap-e valamiféle támoga
tást, segítséget a nyelvünket elsajátító idegen, és - a fen
tiek szellemében - itt a támogatás és segítés nem (oktatási) 
intézményi formájára gondolok, hanem azokra a társadalomban 
élő "ösztönös" mechanizmusokhoz hasonlókra, melyek az anya
nyelv elsajátításakor aktivizálódnak." 

Pomozi Péter: Van-e konjunktívusz a magyarban? (A probléma 
történeti háttere). "A rokon nyelvek tanúsága alapján való
színű, hogy a célhatározói mellékmondat-értékű infinitívuszi 
szerkezet lényegesen régebbi mint a megfelelő alárendelés. 
Ez utóbbi kései megjelenése oka lehet annak, hogy a konjunk-
tívusznak nincs önálló módjele. ... A konjunktívusz tehát nem 
lenne más, mint egy relatíve igen kései paralell nyelvi fej
lemény által kikényszerített "modus", amelynek pontosabb kro
nológiáját akkor tudnánk adni, ha tisztázódna, mikortól jele
nik meg nyelvünkben a célhatározói alárendelés." 

Péter Sherwood: Nyelvtan, terminológia, nyelvtanítás: nyelv
leírás és pedagógia összefüggése két terminus technikus pél
dáján. "Az itt tárgyalandó latin mintára alkotott két tükör
szó azonban a magyar nyelv leírásának olyan észre nem vett a-
lappillérévé vált, hogy egyikük sem szerepel külön A magyar 
nyelv történeti-etimológiai szótárában. A többes jelnek neve
zett -K, -I, valamint a vele szorosan összefüggő birtokosnak 
nevezett személyjelek a magyarban tizennégy olyan nominális 
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bázist képeznek, amelynek leírása a magyartól tipológiailag 
eltérő jellegű latin nyelvből fordított szavak és kifejezé
sek (plurális, possessio) segítségével nem oldható meg." 

Tatár Mária Magdolna: Kontrasztív megfigyelések a magyar 
nyelvtan tanításában. "A birtokviszony magyarban posszesszí-
vusszal vagy más módon való jelöltségéről és annak idegen 
nyelvben (norvég) jelentkező hiányáról,illetve helyettesíté
séről." 
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IV. SZEKCIÓ 

Bazsó Zoltán: A "Magyar nyelvkönyv bolgárok számára" c. tan
könyv komplex elemzése."... még fokozottabban szükséges a tan
könyv a külföldön magyar nyelvet oktató vendégtanár számára a 
napi munkavégzés során: az idegen ajkú nyelvtanuló kezébe u-
gyanis mindenképpen írott/nyomtatott anyagot kell adni, ... 
amely az adott ország célnyelvi sajátosságaira épül, és folya
matos összevetést biztosít a magyar nyelvi egységekkel." 

Beöthy Erzsébet: Magyar nyelvoktatás magyarságtudományi kon
textusban. (Amszterdami tapasztalatok, eredmények és tervek.) 
"A holland hallgatók közlései nyomán jutottunk arra a követ
keztetésre, hogy e mindennapi benyomás szintjén magától érte
tődő különbségek mélyén az a történeti és kulturális ok lap
panghat, hogy a magyarországi társaséletben a beszédnek és 
egyáltalán a beszéd által konstituált társas kapcsolatoknak 
önértékük van, miáltal nem szükséges intimitás és interperso-
nális közelség ahhoz, hogy a beszéd mint kapcsolatszervező 
komponens előtérbe kerüljön." 

Csécsy Magdolna: Helyzetközpontú vagy nyelvtanközpontú magyar
tanítás? "A strukturo-globális forradalom lényege, hogy a pa-
radigmatikus tengely helyett a szintagmatikus tengelyre helye
zi át a tanítás alapját. MondatstruktúYákat tanítunk, a szavak 
és szóelemek megfelelő egymásutánját igyekszünk beidegeztetni 
- és legfeljebb a második ütemben, utólagos tudatosításként re
konstruáljuk a paradigmákat. ... Mondhatjuk, hogy az dn. nyelv-
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tanközpontú, hagyományos nyelvtanítás végülis a nyelvtannak 
egy nagyon megcsonkított, nagyon részleges értelmezésén ala
pul és a strukturo-globális módszer volt az, amely a nyelv 
működésének dinamikáját helyreállította. 

Erdős József: A vizuális szemléltetés a magyar mint idegen 
nyelvként való oktatásban és a "Színes magyar nyelvkönyv"szem
léltetési rendszerének néhány kérdése. "A cikk maga és a szer
zőkollektíva összetétele arra enged következtetni, hogy két, 
a kommunikációelmélet és a szemiotika iránt érdeklődő hallgató 
professzora segítségével végzett első szárnypróbálgatásainak 
vagyunk tanúi, s mindennek talán teljesen véletlenül lett te
repe a SzMNy. ... a cikk elolvasása mégis hasznos volt számom
ra. Ugyanis újólag fölhívta a figyelmemet arra, hogy egy tan
könyv esetében nem érvényes az a művészetek területén elfoga
dott szabály, hogy az alkotó ne magyarázza, értelmezze a mű
vét.. . " 

Fazekas Tiborc: A magyar nyelv oktatásának tapasztalatai Ham
burgban. "Szeretnék néhány szót szólni a tankönyvekkel kapcso
latos problémákról. Hamburg, az oktatás helyszíne távol van 
Magyarországtól, sem a rádió, sem a televízió vételére nincs 
lehetőség, s a sajtótermékek is rendszertelenül és korlátolt 
számban jutnak el hozzánk. Ilyen esetben, ha lehet, még súlyo
sabb a tankönyv hiánya. Ez a legfontosabb eszköz, s a forga
lomban lévők gyakorlatilag használhatatlanok, elavultak. Ma
napság egészen mások a körülmények és az elvárások. 
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Guttmann Miklós: A szlovéniai kétnyelvű oktatás a magyar lek
tori munka tükrében. "A maribori magyar lektor munkáját dön
tően a magyar anyanyelvű középiskolai tanulók és egyetemi hall
gatók hungarológiai oktatása jellemzi..... Ez tapintatos nyelvi 
nevelőmunkát igényel, hiszen a kisebbségben élőkben nagyon ele
ven a nyelvi kisebbségi tudat, a "nem tudunk olyan jól magya
rul" szemlélete." 

Hollósy Béla: Egy angolul beszélőknek készülő magyar tanulói 
szótár tervezete és előmunkálatai. "... a szerkesztés folya
mán támaszkodni kívánunk ... a hétkötetes Értelmező szótár, 
valamint a hamarosan megjelenő Magyar ragozási szótár gazdag 
anyagára. ... Az írott forrásokból merített példákat a tanulói 
szótárak általánosan elfogadott elvei szerint szerkesztjük és 
adaptáljuk, ennek hiányában a szerkesztők saját nyelvérzékük
re hagyatkozva alkotnak példamondatokat a tipikus szövegkör
nyezet bemutatására," 

Horváth Mátyás: A magyar mint idegen nyelv (környezeti nyelv) 
tankönyvei Jugoszláviában. "A Vajdaságban ... idegen nyelv is 
a magyar, meg nem is. ... Sajátos helyzete miatt a tantárgy 
segédletei, a tankönyvek sem teljesen az idegen nyelv tanítá
sához készült tankönyvek hagyományait követik. Egyéni vélemé
nyem, hogy nagy hibát követünk el, amikor lemondunk ezekről a 
gyakorlatban kipróbált és bevált tapasztalatokról." 

Kiss Antal: A magyar igeragozás oktatásának kérdései (finnor
szági tapasztalatok alapján). A nyelvtanulás során az idegen 
nyelv jelenségeit igyekszünk anyanyelvünk megfelelő vagy töb
bé-kevésbé hasonló jelenségeivel összekapcsolni. ... így vet-
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hetjük össze formálisan az egész finn magyar igeragozási 
rendszert, jól tudva, hogy egy igealak funkcionális megfele
lője nem mindig a másik rendszer azonos pontján található. 
... Ennek ellenére érdekes és hasznos az igeragozás tanításá
nak kezdetén egy rövid áttekintést adni az egész rendszerről." 

Kölzow Julianna: A nyelvtan szerepe és súlya a szövegszer
kesztésben és a gyakorlatban. 
'A jegyzet koncepciójának elkészítésekor döntenünk kellett ar
ról, hogyan érhetjük el azt, hogy a hallgatóink a magyar 
nyelv nyelvtani szabályainak legnagyobb részét egy éven belül 
felhasználásra készen elraktározhassák emlékezetükben, elsa
játíthassanak egy bizonyos mennyiségű szókincset és ezzel egy
idejűleg, vagy legalábbis ezzel szoros egymásutánban bizonyos 
jártasságra tegyenek szert a magyar beszélt nyelv mechanizmu
sában. " 

Petro Lizanec - Horváth Katalin: Magyar nyelvtankönyv kezdők
nek. "Miért láttunk hozzá mégis egy újabb tankönyv elkészíté
séhez? Rövidebb terjedelmű, az alapszókincs legaktívabb szava
it felölelő, az elengedhetetlenül fontos nyelvtani tudnivaló
kat tartalmazó eszközt kívánunk a magyar nyelvet idegen nyelv
ként tanulók kezébe adni." 

Somos Béla: A hungarológiai ismeretnyújtás és a nyelvtanítás. 
Mondandómat ... három témakör köré csoportosítom: 1. a magyar 
kultúra és nyelv iránt érdeklődők összetétele, előzetes isme
retei, érdeklődésük motivációja; 2. a hungarológia fogalma, 
egy-két értelmezési lehetősége; 3. egy a hungarológiai isme
retnyújtás ós a nyelvoktatás szempontjait összekapcsolni tö
rekvő - tananyag bemutatása. 
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Szende Aladár: Gyermekek magyarra tanítása nyelv és kultúra 
egységében. "Mindkét megjelent nyelvkönyv simulékonyan szán
dékozik idomulni ahhoz a követelményhez, hogy a magyar nyel
vet kevésbé mint megőrzendő kommunikációs eszközt kell tekin
teni, hanem mint "származásnyelvet" (azaz nem teljesen idegen 
nyelvet), hiszen nemigen számíthatunk arra, hogy a magyarság
ról mit sem tudó családnak eszébe jut gyermekét magyarra ta
nítani. Kell élni a családban az érdeklődésnek az óhaza iránt, 
még akkor is, ha már csak emlékei élnek benne az ősök hazájá
nak, s benne esetleg a nyelvnek." 

Szende Tamás: Didaktika-oktatás és magyar nyelv a párizsi 
Sorbonne Nouvelle Egyetemen. "A bemutatásra kerülő felvétel a 
tanárképzés egy jellegzetes momentumát idézi: hallgatóim mint
egy 15 óra nyelvtanulással a hátuk mögött az önképzés és a 
gyakorló tanítás sajátos ötvözetének vetették magukat alá a 
kamera lencséje előtt. Azt vizsgáltuk, képesek-e a szerzett 
ismereteiket kölcsönösen felmérni, ezekkel autonóm módon él
ni, magyar nyelven viselkedni, kommunikálni? Működik-e, mű
ködtethető-e az órákon elsajátított kevés nyelvi építőelem, 
a redukált szókincs és a grammatika?" 

Vavra Klára: A nyelvoktatás kezdeti szakasza. "Az első sza
kasz fontos szerepén azt értem,hogyha megfelelően kialakí
tott módszerrel egy-másfél hónap alatt már felmutatunk bizo
nyos eredményeket, ezzel megadjuk az impulzust a továbbtanu
láshoz. A módszer a felnőtt, nyelvészeti képzettséggel nem 
rendelkező, különböző szakmájú tanulókra számít, olyanokra, 
akik célja a magyar nyelv minél gyorsabb gyakorlati elsajá
títása. " 


