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BESZÁMOLÓK 

Berényi Mária — Novotny Júlia: 

A magyar mint idegen nyelv oktatásának infrastruktúrája6 

(Iskolák, tanárok, nyelvkönyvek) 

1. Felmérésünk célja az volt, hogy feltérképezzük a magyar mint 
idegen nyelv oktatásának helyzetét, hiszen mindannyian, akik e területen 
dolgozunk, látjuk, hogy rajtunk kívül számos iskola, intézmény, egyén 
műveli ezt a szakmát, ugyanakkor minimális információnk sincs a 
"konkurenciáról". Nem titkoljuk, hogy azzal a két prekoncepcióval kezd-
tünk munkához, hogy feltételeztük, az intézmények valójában nem jelen-
tenek igazi konkurenciát egymásnak, tevékenységükkel inkább kiegészítik 
egymást, másrészt, hogy a magyar mint idegen nyelv oktatásával foglalko-
zó társintézmények igényelnének egy olyan háttérintézményt, amely köz-
ponti (állami) támogatással, biztos költségvetéssel rendelkezve, elvégezné 
a színvonalas oktatáshoz szükséges alapkutatásokat, és ezek alapján bizto-
síthatná megfelelő tananyagok és kiegészítő anyagok (szótárak, 
nyelvtanok, szöveggyűjtemények) szakmailag megalapozott, folyamatos 
készítését, kiadatását. 

2. Míg a 80-as évek végéig magyar nyelvoktatásra szinte kizárólag az 
egyetemre készülő, illetve ott tanuló külföldi diákoknak volt szükségük, 
ezeket az igényeket teljesen kielégítette a NEl-ben és az egyetemeken fo-
lyó nyelvoktatás. A Debreceni Nyári Egyetem és a külföldre elszármazott 
családok gyermekei számára Sárospatakon szervezett nyelvtanfolyamok 
egészítették ki a palettát. Természetesen külföldi egyetemeken is régóta 
folyik magyartanítás. Itthon a 80-as években a NEI mellett először a TIT és 
az Arany János Nyelviskola szervezett tanfolyamokat. A hazai oktatóhe-
lyeken, és részben külföldön is nagyrészt a NEI tankönyveit használták. 

Az oktatás viszonylag igen gyors kiszélesedését az a tény váltotta ki, 
hogy a rendszerváltás után egyre több külföldi érkezik hazánkba hosszabb 
időtartamra, akiknek természetes igényük a nyelv bizonyos szintű ismere-

6 Elhangzott a IV. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián a Budapesti Műszaki Egyete-
men 1994-ben. 
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te. Jelentős számban érkeznek olyan — főleg a fiatalabb generációhoz 
tartozó — külföldiek is, rövidebb-hosszabb időre, akik pusztán egyéni 
érdeklődésből akarják megismerni változó világunkat, s ennek szükséges 
feltételeként ismerkednek nyelvünkkel. Ezt a növekvő igényt felismerve 
hozták létre kollégáink a különböző magyar nyelvet (is) oktató nyelvisko-
lákat — jobbára egymástól elszigetelten, vagy egy-egy korábbi nyelvisko-
lából kinőve, illetve annak részeként, menet közben fejlesztve ki az elen-
gedhetetlennek látszó infrastruktúrát. Szólnunk kell arról, hogy az anyagi 
érdekek természetes szem előtt tartása mellett missziót teljesítenek vala-
mennyien, hiszen csak általuk lehetséges, hogy nyelvünk és kultúránk iránt 
feltámadott érdeklődése mindenkinek kielégítést nyerhessen. 

3. Felmérésünkkel azokat az iskolákat kerestük fel, amelyek külföldi-
ek számára is elérhető módon (újságban, plakáton) hirdetik magukat. 
Meglepetésünkre találtunk olyan — a múlt években még hirdető — köz-
pontokat is, melyek azóta megszűntek. Idő és kapacitás hiányában a fel-
mérést Budapestre koncentráltuk, az egyéb oktatóhelyekről csak véletlen-
szerű, szórványos információkkal rendelkezünk. Nem készítettünk felmé-
rést az egyénileg működő nyelvtanárokkal sem, viszont az anyagban sze-
repel néhány olyan iskola egy-egy adata, ahol nem készítettünk felmérést. 
A legtöbb megkeresett nyelviskolában készségesen, segítőkészen fogadták 
érdeklődésünket, megerősítve azt a feltevésünket, hogy kollégáink igényt 
tartanak egymás megismerésére. 

A következő nyelviskolák adatait dolgoztuk fel: 

BELL Iskolák Kft. 
BME Studia Nyelvi Centrum 
Hungárián Language School 
ELTE BTK 
International House 
International Language School 
NEI 

Két megkeresett nyelviskola nem szolgáltatott adatot. 

4. Kérdőívünk három kérdéskört vizsgál: 

a) szervezet-szervezés 
b) tananyagok, tanárok 
c) milyen külső segítséget látnának szükségesnek. 

A kérdőívet általában maguk az iskolák töltötték ki, a látszatát is sze-
rettük volna elkerülni annak, hogy az iskolák színvonalát, tartalmi mun-
káját kívánnánk vizsgálni. 
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A három fő kérdéskörön belül a következőket vizsgáltuk: 

- a csoportok heti- és összóraszáma 
- az intézményben tanuló csoportok száma, összetétele 
- a hallgatók életkora 
- az oktatás szintjei 
- tandíj 
- oktatói követelmények 
- tananyagok 
- igények, javaslatok 

5. A tapasztalatok összegezése 

5.1. Az összóraszám tekintetében elég változatos a kínálat. Vannak 
olyan nyelviskolák, ahol a megrendelők igényei diktálnak, és vannak olya-
nok, amelyek különböző hosszúságú és intenzitású tanfolyamokat kínál-
nak. Ez utóbbiakra néhány példa: a legrövidebb a 12 órás ún. "túlélő" 
tanfolyam, mely a tapasztalatok szerint nagy sikernek örvend. A leghosz-
szabb a kb. 670 órás kurzus. Ezeken kívül három, illetve tizenkét hetes 
ciklusú intenzívebb (heti 5x5 vagy 5x3 óra), ill. lazább (heti 2x2 óra) tan-
folyamokra van a legnagyobb kereslet. 

5.2. A tanulócsoportok.!öbb iskolában is arról számoltak be, hogy 
akár egy fővel is foglalkoznak (ennek nyilván megfelelő anyagi konzek-
venciájával), de az átlagos a 6-12, legfeljebb 13 fő egy csoportban. Ennek 
a témának igazán gazdag a pedagógiai, ill. pszichológiai irodalma, de a 
gazdaságossági számítások is azt igazolják, hogy az ideális csoportlétszám 
8 fő körül mozog. Természetesen azokban az iskolákban, ahol 1-3 fővel is 
indítanak tanfolyamot, eleve kevesebb a diák, tehát nehezebb a 
csoportösszeállítás. Úgy látjuk, hogy azokban az iskolákban könnyebb 
egy-egy ideális csoportot létrehozni, ahol előre meghirdetett kezdési idő-
pont van. Ugyanakkor látnunk kell, hogy azok számára is szükséges bizto-
sítani a tanulás lehetőségét, akik nem tudnak éppen az adott időpontban 
kezdeni. A csoportlétszám szempontjából is elmondhatjuk, hogy változa-
tos, az igényekhez igazodó megoldásokat tapasztalhatunk. 

A csoportok összeállításánál csak a NEl-ben és az ELTE-n veszik fi-
gyelembe a hallgatók anyanyelvét, a közvetítő nyelvet, erre egyrészt a 
viszonylag magas hallgatói létszám ad lehetőséget, másrészt az egyik itt 
használt tankönyv — Kovácsi: Itt magyarul beszélnek c. könyve —, amely 
közvetítő nyelvű magyarázatokkal van ellátva. (A hét közvetítő nyelv: an-
gol, francia, német, orosz, arab, spanyol és koreai.) 

5.3. A tanulók életkori megoszlása. A tanulók 15-20%-a 18-25 éves, 
60%-a 25-40 év közötti, kb. 20%-a 40 év fölötti. Az első kategóriát nagy-
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részt egyetemisták alkotják, az utóbbi kettőben a hazánkban dolgozó vagy 
rokonként idekerült külföldiek vannak a leginkább. A diákkornak a hosz-
szabb időtartamú, alaposabb nyelvtudást ígérő intenzívebb tanfolyamokra 
iratkoznak be, az idősebbek inkább a rövidebb, kevésbé intenzív, esetle-
ges munkájuk mellett elvégezhető kurzusokat kultiválják. 

Összegzésünkből kiderült, hogy egy adott időszakban kb. hányan 
tanulnak Budapesten magyarul szervezett keretek között. (Itt nem számo-
lunk az egyetemeken és a NEl-ben tanuló egyetemi hallgatókkal és az 
egyéni oktatásban résztvevőkkel.) Számításaink szerint idén február-
március hónapban kb. 300 külföldi vett részt magyar nyelvoktatásban. 

5.4. A tanfolyami szintek. Az egyes tanfolyamok óraszámából ter-
mészetszerűleg következik a választható szintek száma: ahol a legrövidebb 
ideig tart egy-egy kurzus, ott 7 szinten is tanulhatnak, míg a szemeszterek-
ben működő intézményeknél csak kezdő és haladó csoportok vannak. 

Van olyan iskola, ahol a hallgatók 70%-a kezdő, de olyan is, ahol a 
többség álkezdő vagy középhaladó, mert már valamit tanulgatott, ragadt 
rá, és ezzel a több-kevesebb tudással iratkozott be a nyelvtanfolyamra. 
Mindnyájan ismerjük az ilyen oktatás nehézségeit, hiszen igen ritka, hogy 
egy 6-8 fős csoport úgy álljon össze, hogy tudásuk kb. azonos szintű le-
gyen. Ilyen szempontból a legkedvezőbb helyzetben azok az iskolák van-
nak, ahol a szeptemberi kezdő szintről májusra a haladó szintig jutnak el a 
csoportok. 

5.5. A tandíjak 180.- és 500.- Ft/óra között mozognak. Ez — egye-
bek között — függ a csoport nagyságától, a tanfolyam intenzitásától és az 
iskola presztízsétől. 

5.6. Az oktatói követelmények. A főállású tanárok létszáma igen 
alacsony, összesen kb. 10 fő (itt nem vesszük figyelembe a NEl-ben és az 
egyetemeken ösztöndíjas hallgatókat oktatókat), a többi oktató szerződéses 
vagy megbízásos formában dolgozik. Általános követelmény a felsőfokú 
diploma (a Berlitz nyelviskolákban — mint tudjuk — ez sem kötelező). 
Van, ahol a tanítóképzői végzettség is elegendő, máshol a magyar szak 
mellett idegennyelv-szakos diplomát, vagy magas szintű nyelvismeretet is 
megkövetelnek. A magyar mint idegen nyelv szak elvégzése nem követel-
mény, de mindenhol említették, hogy nyelvünk oktatásában tapasztalatot 
szerzett tanárokat foglalkoztatnak szívesebben. Két nyelviskola szervez — 
saját követelményszintjét elérendő — tanártréninget is. 

5.7. A tankönyv- és tananyagellátás természetesen valamennyi ok-
tatóhely számára kulcskérdés. Az iskolák által felsorolt tankönyvlista azt 
jelzi, hogy igyekeznek kiválasztani a profiljuk számára legmegfelelőbbet, 
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de ez nem mindig lehetséges. A leggyakrabban használt tankönyvek: Er-
dős-Kozma-Prileszky-Uhrman: Színes Magyar Nyelvkönyv, Kovácsi M.: Itt 
magyarul beszélnek és Erdó's-Prileszky: Halló, itt Magyarország! Haszná-
latban van még a Hungárián in Words and Pictures és a Forrás c. tan-
könyv, valamint a Hungarolingua tananyaga. A külföldön kiadottak közül 
J. Payne: Colloquial Hungárián és a Teach Yourself sorozat (ed. Hodder 
and Stoughton) Pontifex, S.: Hungárián c. könyve. 

Kiegészítő anyagként használnak hang- és videokazettákat, bár ez 
utóbbiból a magyar mint idegen nyelv oktatására szolgáló tananyagként 
csak egyet találtunk (Szili Katalin videosorozata az osztrák tévé számára). 
Néhány iskolában eredeti filmeket, filmrészleteket is felhasználnak az ok-
tatásban. 

5.8. Az oktatáshoz szükséges feltételek javításával kapcsolatos utol-
só kérdésünkre adott válaszokból az új tananyagok és segédanyagok iránti 
igény rajzolódik ki leginkább. A viszonylag nagy választékot kínáló kezdő 
tananyagokon kívül szükség van több típusú haladó nyelvkönyvre, kiegé-
szítő, kommunikáció központú tananyagokra és szöveggyűjteményekre. 
Több iskola is jelezte, hogy szükség lenne egyrészt a tanárok, másrészt a 
diákok számára készülő gyakorlati nyelvtanra, egynyelvű szótárra, amely a 
szómagyarázaton kívül bemutatja az adott szó nyelvtani alakjait is. 

6. Következtetések 
Adataink igazolni látszanak azokat a feltevéseinket, melyekkel vizs-

gálatunkat elkezdtük. 
A különböző nyelviskolák tevékenysége egymást kiegészíti, a konku-

rencia nem megy túl a piacon szükséges egészséges verseny határain. A 
külföldi, aki napjainkban magyarul akar tanulni, megtalálhatja Budapesten 
a számára megfelelő iskolát. A jövőben szükséges és lehetséges, hogy az 
iskolák tisztázzák saját profiljukat, így a "vevőkör" is jobban orientálódhat. 

Elismerve a létjogosultságát a saját profil kialakítása érdekében tör-
ténő, egy-egy iskolán belüli kísérleteknek, fel kell ismernünk, hogy szükség 
van egy olyan bázisintézményre, amely biztosítja a továbblépéshez szük-
séges feltételeket. Az elsősorban tudományos kutatómunkát folytató ELTE 
Magyar mint idegen nyelv tanszéke mellett ezt a munkát a NEI koordinál-
hatná, ill. végezhetné: anyagi és szellemi adottságai révén pályázatok ki-
írásával, a kiadás megszervezésével, a finanszírozás módjának kidolgozá-
sával vállalkozhatna az új anyagok létrehozására. Ehhez azonban szüksé-
ges lenne az Önök erkölcsi támogatása mellett az olyan állami elismerés 
és felhatalmazás, anyagi támogatás, amellyel jelenleg az intézet nem ren-
delkezik. 
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