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Az egyetemeken meghirdetett kurzusok nem feltétlenül illeszkednek az aktuális hallgatók 

motivációihoz, képességeihez, illetve az ugyancsak aktuális oktató kínálta lehetőségekhez. A brnoi 

Masaryk Egyetem haladó kurzusára ezért magam verbuváltam a lyukasóráik szerint más szintekre 

szóródott hallgatókat, akiknek a nyelvi szintje elérte a haladót. Az első ismerkedő, tudás- és 

igényfelmérő elbeszélgetésünket az egyetem melletti parkba szerveztem részint abból az 

előfeltételezésből, hogy a kötetlenség körülményei által bőbeszédűbben nyilvánulnak meg. Részint 

pedig tanterem híján voltunk rendhagyó kurzus lévén, ezért ez alkalommal az órák további 

helyszínére is javaslatokat vártam és hamar kaptam is: egy másik kar aulájában az elhelyezett 

asztalok és székek éppen az ilyen kiscsoportos tanulási feltételeknek feleltek meg.  

 A megbeszélésünk helyszínéül szolgáló parkbéli padhoz tartván a diákok azt lócának 

nevezték, amiből már ekkor messzemenő következtetéseket vontam le a nyelvtudás, nyelvhasználat 

bázisáról, a nyelvi státusz kérdéséről, a regiszterekről, a várható nyelvtanulási igényeikről és 

ezekhez képest a saját tanári feladataimról. Nevezetesen a később is megerősödő funkcióm 

tanárként az volt, hogy értékes tájnyelvi tudásukat úgy fejlesszem tovább, hogy azt ne cseréljék fel 

a jelenlegi magyarországi köznyelvre. Mivel igényelték a magyarországi élőnyelvi lexikát, 

felhívtam a figyelmüket arra, hogy jelenlegi nyelvtudásukkal, nyelvállapotukkal párhuzamosan 

építsék fel új tudásukat.  

 A célnyelvi regiszter két okból mutatkozott számukra jelentősnek: szakmai szempontból 

azért, mert magyarországi felsőoktatási intézetben is terveztek továbbtanulást, illetve áthallgatást; 

személyes okból a magyarországi diáksággal való kommunikáció elősegítése tűnt fontosnak. A 

diákok beszámoltak nekem saját nyelvállapotuk helyzetéről, valamint a mai magyar diákok 

nyelvének és a sajátjuknak a különbségeiről, tehát voltaképpen arról, hogy nem értik jól a mai 

magyarországi diákok beszédét. Ezért megvilágítottam nekik a két nyelvállapot sajátosságaiból 

adódó különbségeket, melynek fontos része, hogy biztosítani kell őket saját nyelvük értékeiről, nem 

szabad és nem is indokolt alacsonyabb státuszúnak gondolniuk a sajátjukat.  

 Mindezek miatt természetesen a nekik megfelelő tananyaggal való ellátásuk volt az 

alapfeladat, annak megfelelő szintű és módú begyakoroltatása.  

 A hat hallgató tehát mind szlovákiai – egymástól valamelyest különböző szintű – kétnyelvű 

volt, akik erős nyelvtanulói motiváltsággal érkeztek az órára. Itt a kezdőknél olykor nagyobb 

szerepet játszó kreditszerzési motiváció már nem volt jellemző. Mivel eddig inkább családtagokkal 

volt módjuk magyarul beszélni, mint iskolában tanulni, az előzetes igényfelmérésemből az 

rajzolódott ki, hogy az olvasás, az írás, a szóbeli és írásbeli fogalmazás kerül majd előtérbe.  

 Minden óra többféle egységből állt össze, ami a sokszínűség, a változatosság mellett a 

különböző feladattípusok, az eltérő képességek fejlesztése miatt adódott. 

 Az első tényleges óra bemutatkozás részét a második foglalkozástól a házi feladat 

megbeszélése, javítása váltotta fel. A második egység a Lépésenként magyarul II. tankönyv 

valamely nehezebb nyelvtani sajátosságokkal terhelt feladata volt, amely rendszerint tartogatott 

újdonságot a hallgatóknak, ezekből szószerkezeteket, szinonimákat, szórendet, mai magyar 

nyelvhelyességet is elsajátíthattak.  

 A néhány perces tankönyvi részleg után egy általam kiválasztott aktuális/jelentősnek 

gondolt/kulturális-irodalmi téma felvetése következett, melyet kerekasztal-beszélgetés formájában 

vitattunk meg, ahol lehetőség kínálkozott a saját véleménykifejtésre, megvitatásra, érvelésre. 

 Miután szóban körüljártuk, megismerkedtünk a témával, egy ahhoz kapcsolódó szöveg 

következett, melyet nagyjából bekezdésekre osztva olvastak fel a diákok. Itt nagy szerepe volt az 

értő olvasásnak. A megfelelő artikuláció, hangsúlyozás jelentősége olyankor nőtt meg, amikor úgy 



kellett felolvasniuk egy szöveget vagy kérdést, hogy a többiek a szöveget csak hallva 

reflektálhassanak rá. Az olvasás során előkerültek ismeretlen szavak, fogalmak, szószerkezetek, 

amelyeket tisztáztunk, így az olvasás végére nem maradtak ismeretlen, meg nem értett részek a 

szövegben. Ez egyúttal az intenzív olvasás gyakorlására szolgált, ami viszont a legtöbb választott 

szövegtípus által – irodalmi szövegek, szövegrészek lévén – felkínálta az átvezetést az extenzív 

olvasáshoz, a hosszabb lélegzetvételű olvasmányok kézbevételéhez, melyek a lexikális érthetőség 

szempontjából minimális mennyiségű újdonságot tartalmaznak. Ez persze, azaz az olvasás, mint 

tudjuk, nem feltétlenül népszerű – kellemes kivételek azért adódhatnak. A közgazdász, 

matematikus, orvos stb. pályára készülő gárda kissé megtorpant az irodalom szó említésekor, ezért 

inkább kerülő úton vezettem be foglalkozásainkba az irodalmi szövegeket, ezzel el lehetett kerülni a 

feszengést, megmaradt az érdekes, az aktuális, esetenként a humoros szöveg, mely segítségként 

szolgált nekik saját gondolataik kifejezésére is, célnyelven. 

 Az olvasás után ismét szóbeli megvitatásra került sor a szöveg alapján. Miután már egyszer 

beszélgettünk a témáról, mindenki kifejtette a véleményét, így most maga a megszólalás jóval 

könnyebb, gördülékenyebb, az újdonságot a téma szövegben található leszűkítése adja. Meg lehet 

ítélni, hogy mennyiben érintettük előzetes beszélgetésünkben a szöveg által tárgyalt vonatkozást. 

Valamelyest mindenképpen, hiszen moderátorként ügyeltem a beszélgetés és a szöveg tartalmának 

kapcsolatára. A kérésem az volt, hogy ügyeljenek a szövegben előforduló lexika, az általuk kevésbé 

használt vagy éppen eddig ismeretlen szavak, szerkezetek véleményükbe szövésére. A megszólalás 

sorrendje fakultatív volt, a megszólalás ténye kevésbé, azaz újra mindenkinek véleményt kellett 

formálnia, ami azonban bármilyen szintű lehetett, azaz a szöveg eszmei tartalmával érvelő 

vitatkozástól egy diáktárs véleményével ellenkezés vagy egyetértés kifejezéséig. 

 Miután közösen értelmeztük a szöveget, az óra végére az írásbeli teljesítmény maradt. Mivel 

az első irányított beszélgetésben megalapoztuk a témáról az ismereteket, és ehhez hozzáadódott a 

kapcsolódó szöveg és annak megvitatása, így az írásbeli feladatig már alaposan körbejártuk az adott 

témát. Részlegesen friss, de megfelelő tudással rendelkeztek tehát, mellyel nekikezdhettek 

véleményük írásbeli összefoglalásának.  

 A következőkben a teljesség igénye nélkül néhány feldolgozott szövegünkről teszek 

említést. Az egyik feladatban Márai Sándor Arról, hogy szabadok vagyunk című szövege kapcsán  

elsőként a hatalom szót definiáltuk, végiggondoltuk annak megjelenési formáit, például mit 

jelenthetnek a következők: a tudás hatalom, a pénz hatalom, a szépség hatalom; vágyunk-e 

hatalomra vagy sem; mit jelent a politikai hatalom. Majd a szabadság következett hasonlóképpen. 

Néhány diák számára egyes igék vonzata az újdonság erejével hatott.  

 A szöveg lexikáját nézve megállapítottuk a szöveg és a mai magyar átlagos nyelvhasználó 

regisztere közötti különbséget. Például az állasz szemközt kifejezésben az állasz kissé archaikus, 

mára állsz-ra rövidült, és bár a szemközt szó eleven használatnak örvend, mégis inkább a szemben 

használatos mai megfelelőként. Hasonló szó a viselkedel, mely kapcsán lehet beszélni az ún. ikes 

igék és a történetiség kapcsolatáról, időben változó formáiról. 

 Egy másik feladatban Varga Tímea Komolyzene kontra könnyűzene című szövegével 

foglalkoztunk, melyet korábban érettségire felkészítő szövegértési feladatként használtam 

gimnáziumban – ez a jelentőség külön motiváló tényező lett. Itt elsőként a komoly és könnyű 

terminusok helyénvalóságáról osztottuk meg egymással véleményünket, illetve arról beszélgettünk, 

hogy milyen szerepe van egyiknek, másiknak az életünkben; zenél-e, énekel-e valaki közülünk. 

Néhány megbeszélt szerkezet, kifejezés: őszinte szenvedéllyel, szégyenkezve bár, rájuk fittyet 

hányni, mértékadó mű, mű született... tollából, közhiedelmet oszlatott el, igencsak időszerű. 
 A következő órára ismét érettségire felkészítő gyakorlás szövegeit vittem. Az összehasonlító 

verselemzés bevezető szintű példája Nagy László Adjon az Isten, illetve Lackfi János Követelő című 

versének összevetése. Nagy László versében ismerős szavakat találtak a következők között: 

kemence, véka, gabona, árva kéz, parola. Lackfi János versének szókészlete azonban modernebb 

nyelvállapotot tükröz, melynek egy részét képezik az idegen eredetű kifejezések: flexibilis nyél, 

halogén izzó, horoszkóp, wellness hétvége. Az utóbbi szövegben szerepel a vaduljak, mászkáljak 

diáknyelvben is használatos értelme. Ezen az órán tehát megismerkedtek egy magyarországi 



érettségifeladat-típussal; az előbbi vers irodalmi-kulturális jelentősége mellett valamelyest az ő saját 

nyelvállapotukat tükrözte, míg a modernebb szöveg a megtanulandó regiszterhez áll közel. Az 

összehasonlítás számos civilizációs kérdést vet fel. Az irónia, a humor fesztelen közeget biztosított 

a nyelvileg cseppet sem jelentéktelenebb nyelvi vonatkozásoknak. 

 Mivel nem kifejezetten bölcsész beállítottságú diákokról van szó, hanem az 

orvostanhallgatótól a matematikusig, a fizikustól a közgazdászig színesítették a palettát, az egyik 

utolsó órán, amikor már december elején jártunk, a hasznosság, az aktualitás és a humor jegyében 

először a bürokrácia sajátosságairól beszélgettünk, majd átvettük a hivatalos levél sajátosságait, 

egységeit, stilisztikai jegyeit, míg az óra végén egy hivatalos levél megírása volt a feladatuk, ám a 

címzett a Mikulás volt. 

 

Összefoglalás: 

A brnoi Masaryk Egyetem Baltisztika Tanszékén belül létező magyar nyelv tanfolyam szintjei 

között bárki megtalálhatja a magáét, aki magyarul szeretne tanulni. Különösen akkor, ha az 

előirányzott szint helyett a tanulók nyelvi szintje alapján szervezi meg a tananyagot az oktató. Jelen 

kurzus esetében a diákok kisgyerekkoruk óta beszélik a magyar nyelvet, ám a magyarországi 

diákság nyelvéhez képest számos eltérésről van szó. Az asszimilációtól óva intve igyekeztem 

előzetesen felmért igényeik szerint megismertetni velük az élő célnyelvi regisztereket. 

Foglalkoztunk a nyelvtudásukban jelentkező deficitekkel az olvasás, az írás, az érvelő beszéd- és 

írásmód területén. Ennek módja a szintezettség volt, ahol egy-egy órán ugyanazon témát jártuk 

körbe folyamatosan pontosítva: az általános témafelvetés és ráhangolódó beszélgetés után 

következett az olvasás, a szövegértés feladata, melyben a szavak, kifejezések tanulása után 

pontosabban ki tudják fejezni gondolataikat a felvetett témáról. A szöveg irodalmi vagy kultúrával 

kapcsolatos volt, de ez a tény nem volt hangsúlyos, mert csupán az irodalmi szöveg tény volta 

keltett ellenérzést, a benne foglaltak viszont nem. Azaz belopva a kultúrát az eszmecserének 

álcázott nyelvtanulásunkba a kurzus végén arra eszméltek, hogy nyelvi szintjük, olvasás- és 

beszédkészségük, érvelő megfogalmazásuk fejlettebb lett, s mindemellett jól szórakoztak. 

 

 


