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A HÁROM KORSZAK:

• : a TIT-korszak, a hőskor >>> az alkalmazott nyelvészet – benne a 

nyelvpedagógia beveszi a magyar nyelvtudomány fellegvárát; a szerkesztés 

önkéntes, a kivitelezés házilagos (stencilezett), a terjesztés esetleges, a 

példányszámok 800-1200 között

• : a MANYE megalakulását követően, a név maradt, de a paletta a 

magyarországi alkalmazott nyelvészeti felfogásnak megfelelően kiszélesedett; a 

szerkesztési munka önkéntes, a megjelenés, a kiadás és a terjesztés 

professzionális lett, a példányszámok 300-600 között; 2018-ban bekerült az MTA 

jegyzett folyóiratai közé

• – elkezdődik a digitális korszak, cél a nemzetközi ismertség és elismertség



AZ INDULÁS ÉVEI

• A TIT tevékenysége

• Tudományos igényű ismeretterjesztés, országos hálózat: természet- és társadalomtudományok 

népszerűsítése + egyetemi előkészítők + nyelvoktatás + folyóiratkiadás

• A legnagyobb nyelviskola volt – állami keretek között szolgálta a felnőttek növekvő nyelvtanulási 

igényeit

• A legjobb középiskolai és egyetemi nyelvtanárok tanítottak – a legkorszerűbb módszerekkel 

• Megérett az igény a tudás összegyűjtésére, kiadványsorozatba rendezésére, és 

1963-ban megjelenik a 



NÉHÁNY ADAT AZ 1963–1989 KÖZÖTTI IDŐSZAKRÓL

• A tervek szerint negyedévenként jelent volna meg, de inkább akkor, amikor volt elég írás (terjedelem: min.80 oldal, 

de volt több mint 300 oldalas konferenciaanyag is)

• Főszerkesztők: Krammer Jenő irodalomtörténész (1963–1967)

Telegdi Zsigmond nyelvész (1968–1976)

Szépe György nyelvész (1977–1989)

• A szerzők között ott vannak az alkalmazott nyelvészet későbbi emblematikus alakjai:  Szépe György, Fülei Szántó 

Endre, Pete István, Hegedűs József, Papp Ferenc, Hidasi Judit, Klaudy Kinga, Basel Péter, Kontra Miklós

• Összesen a 27 év alatt:

• 6188 oldalnyi írás jelent meg

• 640 szerzőtől

• 689 írás (hosszabb és rövidebb tanulmányok, könyvismertetések, tananyagkritikák, hírek, bibliográfiák)



AZ 1963 ÉS 1989 KÖZÖTTI SZÁMOK TARTALOMJEGYZÉKÉNEK 
TANULSÁGAI

• A széles körben ismert nyelvek (többnyire: orosz, angol, német, francia) tanításának elméleti és módszertani 

kérdései – pl. a kontrasztív módszer alkalmazása; a fordítás szerepe és hatékony tanítása; készségfejlesztés; 

kísérleti módszerek (audiovizuális oktatás); szépirodalom és nyelvtanítás; országismeret; szókincsminimum; 

nyelvkönyvek és egyéb tananyagok; hibaelemzés; idegen nyelvi mérés; a nyelvtanuló

• A nyelvpedagógia mellett megjelenő egyéb alkalmazott nyelvészeti területek: fordítástudomány, 

pszicholingvisztika, lexikológia, lexikográfia; pragmatika

• A Szemle rovatban közölt ismertetések bekapcsolták a magyarországi nyelvtanárokat alkalmazott nyelvészet a 

nemzetközi hálózatába

• Megjegyzés és kérés: a kutatást megnehezíti, hogy a könyvtárakban hiányos a sorozat, elektronikus formában 

pedig csak egy-egy szám elérhető. Kérjem, hogy akinek van nélkülözhető sorozata, juttassa el a jelenlegi 

szerkesztőknek! ( modernnyelvoktatas@gmail.com; 1146 Budapest, Dózsa György út 25-27.)

mailto:modernnyelvoktatas@gmail.com


AZ ÚJRAINDULÁS 1995-BEN: SZÉPE GYÖRGY TERVEI

• 1995. 1. szám – idézetek a főszerkesztői előszóból

• „a modern - vagyis élő - nyelvek tanításáról lesz szó, mégpedig modern - vagyis friss – keretben”

• „Elsősorban a magyar anyanyelvi oktatás legfontosabb kérdéseinek szeretnénk helyet biztosítani, mégpedig 

nem szembeállítva, hanem összhangba hozva az idegen nyelvek oktatásával. Hasonlóképpen tematikánk 
részének tekintjük a magyarországi nemzetiségiek és etnikai csoportok nyelvi nevelését, a kétnyelvű oktatást. 

Igen fontosnak tartjuk, hogy a fordítás, a lexikográfia és a terminológia problémáiról és eredményeiről hírt 

adjunk. Úgy véljük, hogy a nyelvoktatás ma már nem lehet meg a nyelvpolitika, a szociolingvisztika és az 

antropológiai nyelvészet eredményei nélkül. Röviden összefoglalva: azt hisszük, hogy az alkalmazott nyelvészet 

egésze tanulságos lehet a folyóirat olvasói számára, ezért a nemzetközi kommunikáció, a nyelvoktatás technikai 
eszközei (elsősorban a számítógép és a videó), a kommunikációs defektusok, gyermeknyelv, írástanítás is mind 

fel fognak bukkanni füzeteinkben. Nem kell azonban attól félni, hogy a tanítási módszerek, a tananyagok
bemutatása, a tantervek elemzése emiatt háttérbe szorul; épp ellenkezőleg, a szélesebb kereteket tekintjük a 

hagyományosan egy kissé beszűkült témák sikeres kezelési feltételének.”

• Rovatok: Tanulmányok; Könyvszemle; Hírek, felhívások; Levelek a szerkesztőnek



NÉHÁNY ADAT AZ 1995–2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKBÓL

• Főszerkesztők: Szépe György (1995–2011); Medgyes Péter (2012–2014); Dróth Júlia (2015-2017) Nádor Orsolya 

(2018 ̶ )

• Szerkesztők: Blaschtik Éva (1995–2006) ; Szöllősy Éva (2006–2011; 2016 ̶ 2018); Dróth Júlia (2011–2014);       M. 

Pintér Tibor (2018 ̶ )

• Szerkesztőbizottság: a magyar alkalmazott nyelvészeti műhelyek képviselői (10 ̶ 12 alkalmazott nyelvész)

• Tanácsadó testület: magyarországi alkalmazott nyelvészek (6 ̶ 8)

• Kiadó: Corvina Kiadó (1995 ̶ 2006); Tinta Könyvkiadó (2006 ̶ 2018); Gondolat Kiadó (2018 ̶ )

• Állandó rovatok: Tanulmányok; Műhelytitkok; Könyvszemle; Szoftverszemle; Szótárszemle; Folyóiratszemle; 

Interjú; Hírek – a rovatokat rovatvezetők gondozzák

• Elektronikus hozzáférés: Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (1995–2000; 2006–2019) 



AZ 1995 ÉS 2020 KÖZÖTT MEGJELENT ÍRÁSOK STATISZTIKÁJA 
– ÖSSZESEN 1375 ÍRÁS

• Tanulmány: 385 (főként idegennyelvi nyelvpedagógia; nyelvpolitika, nyelvtervezés; interkulturális kommunikáció)

• Műhely: 80 (a nyelvoktatás különféle területeihez  kapcsolódó, gyakorlati kutatási eredmények)

• Interjú: 20 (nyelvtanári életpályák)

• Könyvszemle: 644

• Szoftverszemle: 64

• Folyóiratszemle: 9

• Szótárszemle: 21

• Hírek: 109 + köszöntők, megemlékezések: 31

• Egyebek (dokumentumok, vita, levelezés; Egy nyelvész olvasónaplója): 12

• Tematikus számok: 2018 és 2020 között megjelent egy fordítástudományi, egy mérés-értékelési és egy nyelvtervezési-tantervi különszám 
Dróth Júlia, Einhorn Ágnes és Csizér Kata – Öveges Enikő felelős szerkesztői közreműködésével



A KÉT KORSZAK FŐBB MUTATÓI 
1. OLDALSZÁMOK (14519)



A KÉT KORSZAK FŐBB MUTATÓI
2.  A MEGJELENT ÖSSZES ÍRÁS (2064)



A KÉT KORSZAK FŐBB MUTATÓI
3.  A SZERZŐK SZÁMA



A FOLYÓIRAT JÖVŐJÉRŐL (2021-TŐL):  
A DIGITÁLIS TÉR FELÉ VEZETŐ ÚT ELSŐ LÉPÉSEI

2018-ban: Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis – először: 2006 ̶ 2018; 2020-ban pedig az 1995 

és 2005 közötti számok is felkerülnek 

Kiadónk: Gondolat Kiadó



2021:  A MÁSODIK LÉPÉS A JÖVŐ FELÉ 

• A háttérről: 

• Tény: az egyesület anyagi helyzete már nem teszi lehetővé a papír alapú megjelenés folytatását – különös 

tekintettel a postaköltségekre

• Megoldás: költözés a virtuális térbe

• A folyóirat elektronikus megjelenését az OSZK Digitális Tartalomfejlesztési és Szolgáltatási Osztálya felkarolta, és 

a Corvina Kiadótól kapott számokat szkennelik, folyamatosan közzéteszik az epa.hu adatbázisban; 

• A MANYE megújult honlapján külön menüpontból lehet elérni

• A folyóirat mindenki számára elérhető formában az online térbe költözik 2021-től: ELTE Egyetemi Könyvtár és 

Levéltár együttműködésével bekerül az OJS (Open Journal System) rendszerébe, a tudományos cikkek 

visszamenőleg is DOI azonosítót kapnak, a megjelenés önálló honlapon történik, a lektorálást az általuk 

szolgáltatott szoftver segíti majd            OPEN ACCESS             ERIH PLUS

• A Gondolat Kiadó vállalja, hogy igény esetén, a honlapján közzétett áron elkészíti a nyomtatott változatot is.



Köszönettel tartozunk minden alkalmazott
nyelvésznek és nyelvtanárnak, szerkesztőségi
munkatársunknak, kiadónknak, akik eddig
lehetővé tették a Modern Nyelvoktatás
megjelenését ̶ és azoknak az együttműködő
partnereinknek, akik a jövő felé tett
lépéseinket segítik!
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• Sturcz Zoltán 2013. Modern Nyelvoktatás: indulás és első korszak 1963–1989. 

Szépe György emlékének ajánlva. Modern Nyelvoktatás 4:  7 ̶  16.

• Szépe György 1995. Modern Nyelvoktatás. Modern Nyelvoktatás 1: 3–6. 

• Szépe György 2006. Szerkesztői levél. Modern Nyelvoktatás 2: 3.


