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Könyvismertetések 
A Debreceni Nyári Egyetem új magyar nyelvoktató anyaga 

A Debreceni Nyári Egyetem, amely 1927 óta a magyarul tanuló külföldiek 
ezreit látta vendégül nyelvtanfolyamain, bő két évtizedes kitérő után 
1989-től ismét kizárólagosan a Kossuth Lajos Tudományegyetem rendezvé-
nyeként működik. Az Egyetemi Tanács által 1989 végén megbízott új vezető-
ség - érzékelve a fokozódó érdeklődéssel természetszerűen együtt járó 
megnövekedett igényeket - kiemelt feladatként jelölte meg egy új magyar 
nyelvoktató anyag létrehozását. 

Ez az igény a magyarul tanulók és a magyart idegen nyelvként tanító 
tanárok részéről nemcsak a Nyári Egyetem kurzusai kapcsán fogalmazódott meg, 
hanem a magyar nyelvoktatás általános problémájaként másutt is jelentkezett. 
A nemzetközi kulturális-tudományos kapcsolatok többszálúvá válása, az euró-
pai kultúrához való erősebb kapcsolódásunk fokozottan megmutatta, hogy 
magyar nyelvkönyveink mind szemléletükben, mind módszereikben, mind pedig 
formai megjelenésükben messze elmaradnak a kor követelményeitől. 

Úgy véltük, hogy a Nyári Egyetem tanárainak nagy nyelvoktatási tapasz-
talatai, a KLTE szakmai-tudományos háttere s a nagy világnyelvek tanításá-
nak módszertani elemzése kellő alap ahhoz, hogy egy olyan új tananyagsoro-
zat elkészítésére vállalkozzunk, amely túllép a Debreceni Nyári Egyetem 
keretein. 

Tananyagunkat, a Hungarolinguát, olyan egységes sorozatnak tervezzük, 
amelyet a kezdetektől a legmagasabb szintig használhat a magyarul tanuló. 
A négy szintre (kezdő, alapfokú, középfokú, felsőfokú) szánt anyag megvaló-
sítását természetszerűen a kezdők számára készített résszel indítjuk. 

A tananyagban közvetítő nyelvet nem használtunk, így felhasználhatósága 
természetszerűen sokkal szélesebb körű lehet. Az anyagot tanulhatják tanári 
segítséggel, de az egyénileg tanulók is boldogulnak vele. Tematikájának 
összeállításában arra is tekintettel voltunk, hogy ne csak egy-egy korosztály-
hoz, réteghez szóljunk. A tananyag kommunikatív irányultsága abban fejeződik 
ki, hogy a magyarul tanulók számára reálisan megjelenő szituációkban köve-
tendő nyelvi magatartásformákat igyekeztünk modellálni. Eközben természete-
sen figyelembe kellett vennünk, hogy a magyar nyelv szerkezetében, jelle-
gében eltér azoktól a világnyelvektől (angol, német, francia), amelyekre a 
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legsikeresebbnek bizonyult nyelvoktatási stratégiákat kidolgozták. 
A tananyagban egyetlen módszert sem abszolutizáltunk, vállalva a mód-

szertani heterogenitás esetleges vádját is: a nyelvtanulásban a változa-
tosságot mindenek felett érvényesítendónek tartjuk. Nemcsak azért, mert 
minden nyelvtanuló más-más céllal, képzettséggel, érzékkel közelít a meg-
tanulandó nyelvhez, de azért is, mert bizonyos nyelvi jelenségeket leg-
inkább vizuálisan, másokat auditíven, megint másokat mechanikus gyakorlással 
stb. lehet legeredményesebben elsajátítani. 

Tananyagunkban azért az információhordozó médiák komplex felhasználására 
törekedtünk. 

Az anyag gerincét egy 178 oldalas, színes fotókkal, grafikával illusztrált 
tankönyv adja. A 12 lecke tematikusan s nyelvtani anyagát tekintve is el-
különül egymástól. A témák közül néhány fontosabb: ismerkedés, utazás, szállo-
dában, étkezés, vásárlás, környezetünk (a lakás, a város stb.), telefonálás, 
szabadidő, orvosnál stb. A nyelvtani anyag egyneműsége (alanyi és tárgyas 
ragozás, felszólító mód, tárgyrag, többesjel, belső és külső helyragok, 
birtokos személyragok) biztosítja, hogy a fenti témákat kellő nyelvi szin-
ten közelíthessünk meg. 

A tankönyv ilyenfajta tematikus, kommunikatív építkezése bizonyos mér-
tékig újszerű a magyar nyelv tanításában. Még inkább annak tekinthető az, 
hogy a könyv anyagához olyan további bővítési lehetőségeket kapcsoltunk, 
amelyek más-más nyelvi készségek fejlesztését szolgálják. 

A két darab 60 perces fonetika kazetta a helyes hangképzés kialakítását 
(A, B oldal), valamint a magyar hangsúly, beszéddallam, és - ritmus el-
sajátítását (C oldal) szolgálja. A tankönyv leckéihez hallás utáni megértési 
gyakorlatokkal (0 oldal) közvetlenül is kapcsolódik. A kazetták szövegét 
önálló szövegkönyv tartalmazza. 

Kétszer 60 perces videofilmen jelenítjük meg a tankönyv legfontosabb 
szituációit. A 30 másodperctől 7-8 percig terjedő csaknem félszáz jelenet 
azt és csak azt a nyelvi anyagot tartalmazza, amit a nyelvtanuló az adott 
fázisban megérthet, ill. használni tud. A filmen olyan komplex anyagtudást 
feltételező részek is találhatók, amelyek a tankönyvből hiányoznak. Az egész 
videofilm feldolgozását egy több mint száz oldalas munkafüzet segíti. 

Az elsajátított nyelvi-nyelvtani anyag elmélyítését a tankönyvhöz 
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hagyományos módon, leckénként kapcsolódó munkafüzet is segíti. Hasonló 
céllal készült - de nem leckekövető szerkezettel - a számítógépes nyelv-
oktató program is: a nyelvi gyakorlás határai ennek segítségével jelentősen 
kiterjeszthetők. 

A tananyagban előforduló szavakat, kifejezéseket - ottani jelentésüknek 
megfelelően - négynyelvű szótárfüzetben (magyar - angol, német, francia) 
közöljük. 

A Hungarolingua 1. az egyes részek kapcsolatának megfelelően nagyon 
sokféle haladási lehetőséget kínál. Nagyon alkalmas a kombinált (tanár 
segítségével történő és egyéni tanulás) felhasználásra. A tanulók képessé-
geiknek, céljaiknak megfelelően, a számukra legmegfelelőbb haladási ütemet, 
tanulási intenzitást választhatják. 

A Hungarolingua 1. elkészítéséhez 1990. októberében fogtunk hozzá. A 
tananyag egy jelentős részét a Debreceni Nyári Egyetem 1991. évi intenzív 
80 órás téli kurzusán kipróbáltuk. A sokféle koncepcionális, ill. a rész-
leteket érintő változásokat az ottani tapasztalatok alapján elvégeztük. Az 
1991-es nyári kurzuson kezdő és alapfokú tanfolyamainkon a teljes anyagot 
használtuk, bár formailag végleges megjelenésére csak a nyári egyetem 4. 
hetében, augusztus elején kerülhetett sor. 

Megrendelhető a Debreceni Nyári Egyetem Titkársága címén (4010 Debrecen 
Pf. '35.). A teljes anyag ára: 120 USD 

( dr. Hoffmann István ) 
a Hungarolingua 
szerkesztője 

( dr. Gellén József ) 
a Nyári Egyetem 

ügyvezető igazgatója 

Részlet a tananyaghoz készült ismertetőből 
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István Bibó 
Democracy, Revolution, Self-Determination 

Selected Writings 
Edited by 
Károly Nagy 

István Bibó (1911-1979), a Hungárián professor of political 
science, was one of the most profound social-political thinkers of 
Central Europe's recent history. Writing his brilliant studies amidst 
adverse and dangerous war-torn conditions, foreign occupations, 
revolutions, imprisonments and dictatorships, he remained a painstakingly 
objective humanist. His analyses and theories utilize various methods of 
political science, history, law, sociology, psychology and economics. 

The present English-language volume, published on the eightieth 
anniversary of István Bibó's birth, hopes to acquaint the reader with 
Bibó's major studies at a time when East Central Europe is undergoing 
major political transformations. Bibó's life work - this becomes obvious 
from his writings here - contributed to a significant extent to preparing 
his society for the contemporary revolutionary changes toward democracy 
and self-determination. 

- From the Editor's Foreword, by Károly Nagy, 
Professor of sociology, Middlesex County College 
and Rutgers University. 

Out of hundreds of works from all over the world, the best and 
most authentic answers came from István Bibó, the most influential political 
thinker of 20th-century Hungary. 

- From the Introduction by Géza Jeszenszky, 
Professor of history, Budapest University of 
Economics, Foreign Minister. 
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A great intellectual, a realistic ideálist, addressing humanity's 
greatest problems, who deserves to be studied in every country of the 
world. 

- Professor Bemard Crick, University of London. 

István Bibó was the most originál and most perceptive political 
theorist of 20th Century Hungary. Bibó's conception of politics was not 
something abstract, however. His particular concern was to look at concrete 
situations and to suggest solutions based on his analysis that were 
eminently realistic. 

- Professor George Schöpflin, 
London School of Economics 

Bibó.s lifework could have a fruitful impact on Western social 
sciences. It should be of interest to historians, political scientists, 
sociologists, students of Judaic studies, as well as to the educated 
public intent to learn more of modern European history. 

- Dr. Zoltán Tar, New York, 
New School for Social Research 

István Bibó 
Democracy, Revolution, 

Self-Determination 
Selected Writings 

Edited by Károly Nagy 
Atlantic Research and Publications, Nű, USA 

ISBN 0-88033-214-X 
1991 Summer. 591 pages. 269.00 

Order from: 
Columbia University Press 
136 So. Broadway 
Irvington, NY 10533, USA 
Telephone: (914) 591-9111 
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Korompay Bertalan: Finn nyomokon 
Folklór, néprajz, irodalom 

Az 1989-ben megjelent kétkötetes tanulmánygyűjtemény hat évtizedes 
munkásság eredményeit foglalja össze. A tanulmányok fele kiadatlan volt, 
a már publikált anyag egyharmada pedig külföldi folyóiratokban jelent meg, 
finnül, németül és angolul. 
Folklór, néprajz és irodalomtörténet együttes tárgyalására eddig még nem 
történt hazai kísérlet. A könyv fő jellemzője az interdiszciplináris 
szemlélet és a nemzetközi összehasonlítás: a finnugor, orosz, ukrán és 
román néphagyomány anyagát tárja fel és viszonyítja a magyar művelődés-
történet emlékeihez és forrásaihoz. A mű három fő részből áll: az első a 
folklór és az irodalom kapcsolatait mutatja be és XIX. századi példákon 
szemlélteti a két nagy terület fontos érintkezési pontjait a Kalevala 
születésétől Arany János felfogásáig. 
A második rész a régészet, az őstörténet és az ősvallás szempontjából 
vizsgálja a finnugor eredet és rokonság kérdéseit. Az összehasonlító nép-
rajz tudománytörténeti feldolgozását segíti a magyar és a finn kutatások 
jelentős kezdeményezőinek portré-sorozata és a finnugor néprajz múltját 
és lehetőségeit elemző fejtegetések. A harmadik nagy egység fejezeteit 
egyrészt a történeti szintézisből következő tudománykritika jellemzi, mely 
a jelenre és a jövőre vonatkozó fő tanulságokat szűri le; másrészt pedig 
itt találhatók az összehasonlító elemzések: ezek közül a két legterje-
delmesebb Molnár Anna balladájának és Ludas Matyi meséjének változataival 
foglalkozik. Ára: 250 Ft 
Megrendelhető utánvétellel a következő címen: 

Korompay Bertalan 
1112 Budapest Törcsvár u. 20. 

Átutalás esetén a bankszámla száma: 
"Vértes" Takarékszövetkezet, Bicske 
299-98331-12-232, 
Korompay Bertalan. 
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Győri-Nagy Sándor - Kelemen Janka (szerk.) 

Kétnyelvűség a Kárpát-medencében 

1989 végén tartották Budapesten az I. Kárpát-medencei Kisebbségi 
Kétnyelvűségi Tanácskozást, melynek előadásanyagából tartalmaz tizenöt 
írást a kötet. 

Szerzői hazai és szomszédos országokbeli kutatók, oktatás- és neve-
lésügyi szakemberek, akik térségünk kisebbségi-nyelvészeti gondjaival 
foglalkoznak nyelvpárövezetek szerint, főleg nyelvszociológiai és 
kétnyelvűség-lélektani szempontból, illetőleg egy-egy régió kétnyelvűség-
történeti folyamatait, ezek szocio-kulturális közegének alakulását 
elemzik. 

A bilingvis nyelvelsajátítás és nyelvhasználat életkori lépcsőinek 
vonatkozásában is áttekintő jellegre törekszik a kötet. Egyaránt tartalmaz 
elemzéseket az óvodai és általános iskolai korosztályok kétnyelvűségi 
problémáinak köréből, ahogyan a kisebbségi oktatás- és nevelésügy számára 
szakembereket képző felsőoktatás mai kutatási horizontját is jelzi tér-
ségünk országaiban. 

* * * 

A kötetet megrendelésre utánvéttel elküldi a Pszicholingva Nyelv-
iskola (1142 Budapest, Balázs park 1.). 
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Új szemle-folyóirat 
a Kisebbségkutatás 

A hiteles és korszerű magyarságtudat kialakulásának egyik előfeltétele, 
hogy feldolgozzuk magunkban a közép-kelet-európai kisebbségi kérdést. A 
feladat korántsem egyszerű. Tudnunk kell, hogy a hazai kutatás mit derített 
fel, meddig jutott el e téren, és mit lát a magyarországi és tágasabb 
régiónkra vonatkozó interetnikus kapcsolatokról az érzelmi felhangoktól 
mentes külföldi publikációk sora. 

A fokozódó érdeklődés hatására növekszik a kisebbségi kérdéskör tudo-
mányos feldolgozásainak száma itthon és külföldön egyaránt; egyre - másra 
jelennek meg a témakörre szakosodott folyóiratok és más kiadványok. Emellett 
- a téma multidiszciplináris jellegét jelezvén - az egyes szakmai és iro-
dalmi orgánumok közleményeiben is markánsan jelentkeznek kisebbségi témák. 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár a Kisebbségkutatás című szemle indí-
tásával - e témakörben elsőként - arra vállalkozik, hogy e felettébb szét-
szórtan publikált (hazai és külföldi) megnyilatkozásokat tematikus elrende-
zésben csokorba szedje (kisebbségi politika, jog, a kisebbségek irodalma, 
nyelvhasználata, története stb.), referálja, és bizonyos szintézisre töre-
kedve közzétegye. 

A szerkesztőség bízik abban, hogy a történészek, jogászok, nyelvészek, 
irodalmárok és néprajzosok, a hazai nemzetiségi környezetben munkálkodó 
pedagógusok, népművelők és könyvtárosok, a nemzetiségi kérdésben illetékes 
kormányzati és önkormányzati tisztviselők, a hazai nemzetiségek prominens 
személyiségei, illetve intézményeik/ szervezeteik elő fogják fizetni ezt a 
hiánypótló szemlét. Szeretnénk, ha a kisebbségi magyarság intézményeibe és 
a külföldön kisebbségi kérdésekkel foglalkozó szakemberekhez és tisztségvi-
selőkhöz is eljutna szemlénk. 

Évente négy számot adunk közre. Az előfizetési díj egy évre 800 forint. 
Az első szám 1991. szeptember végén- október elején jelenik meg, s így első 
évfolyama az 1991/1992. jelzést fogja viselni. A szemle- folyóirat tisztelet-
beli főszerkesztője Benda Kálmán; felelős szerkesztő Cholnoky Győző. 
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M E G R E N D E L É S 

Név (intézmény-v. személynév): 
Példányszám: 

Cím: 
Megrendelem a Kisebbségkutatás című szemlét 1991/92-re. A négy szám 
előfizetési díját, példányonként 800,- Ft-ot, (külföldön 40 2 pld. ill. 
360 Kcs/pld.) az Országos Idegennyelvű Könyvtár MNB 232-90142-7662 sz. 
számlájára postautalványon egyidejűleg befizettem. 
A megrendelőlap beküldendő: 
A Kisebbségkutatás Szerkesztőségének. 
Országos Idegennyelvű Könyvtár, Budapest, Pf. 244. Molnár u. 11. 1368 
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H U N G I N F O 
Hungárián Social Sciences and Humanities 
Contents of Periodicals 

Az MTA Könyvtár kiadásában megjelent a Hunglnfo című folyóirat 3 
évfolyama /1987, 1988, 1989/, melynek kiadása anyagi okok miatt fel-
függesztésre került. 

Megfelelő anyagi források biztosításával az intézmény újólag, várha-
tóan 1992-től folytatni kívánja a folyóirat kiadását. Az évente 4 számban 
megjelenő periodika a külföldi érdeklődők számára kíván tájékoztatást 
nyújtani a magyar társadalom- és humántudományok területén megjelent cikk-
anyagról a folyóiratok tartalomjegyzékeinek a közreadásával. A folyóiratok 
részben idegen, részben magyar nyelvűek, de a tartalomjegyzékek minden 
esetben angol, francia vagy német nyelven kerülnek közlésre. A folyóirat-
válogatás felöleli a társadalom- és humántudományok teljes körét. A 
kiadvány díjmentesen kerül terjesztésre. 

A folyóirat újraindítását megelőzően szeretnénk tájékoztatni, hogy milyen 
mérvű lenne az igény a jelzett folyóiratra. Ezért kérném, hogy érdeklődés 
esetén az alábbi kérőlapon saját, valamint ismeretségi körének a folyóiratra 
való igényét jelezni szíveskedjék. 

Hunglnfo szerkesztősége 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
Budapest, Pf. 7. 
Arany János u.l. 
1 3 6 1 

Hunglnfo 
MTA Könyvtár 
1361 Bp. Pf. 7. Igénylőlap 

Kérem a Hunglnfo című folyóirat nevemre való expediálását az alábbi címre: 
Név: 
Postacím: 

aláírás 
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A NEMZETKÖZI HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT KIADVÁNYAI 

A HUNGAROLÓGIA OKTATÁSA (periodika) 
1987. 1. sz. 
1987. 2. sz. 
1988. 3. sz. 
1988. 4. sz. 
1989. 5-6. sz. 
1990. 7-8. sz. ára számonként 50,- Ft 

HUNGAROLÓGIAI ISMERETTÁR 
(tanulmánygyűjtemény-sorozat) 

1-2. A hungarológia-oktatás elmélete 
és gyakorlata ár: 200,- Ft 

3. Ajánló bibliográfia a magyar mint idegen 
nyelv tanulmányozásához ár: 100,- Ft 

4. Egy angol-magyar műveltségközvetítő: 
Békássy Ferenc ár: 50,- Ft 

5. A hungarológia fogalma ár: 100,- Ft 
6. A magyar mint idegen nyelv fogalma ár: 100,- Ft 
7-8. Hagyományok és módszerek ár: 200,- Ft 

HUNGAROLÓGIAI HÍRLEVÉL (információs bulletin) 
1989. 1. sz. 1990. 1-2. sz. 
1989. 2. sz. 
1989. 3-4. sz. 

1990. 3-4. sz. 
1991. 1-4. sz. 
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