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Időről időre – „Mennyi az idő?” 
A pontos idő megadásának nehézségei  
a magyar mint idegen nyelvi órákon 

 
 
Időről időre eszembe jut egy kedves iráni tanítványom arca, amikor arról tanultunk, hogy 

hogyan fejezzük ki az időt magyarul. Rám nézett, és közölte, hogy ez így „nem jó”. Ha a két 
óra negyvenöt percre azt mondanánk, hogy „háromnegyed kettő”, akkor megértené, hogy mit 
akarunk mondani, de a „háromnegyed három” egyszerűen nem jó. Valóban „nem jó”, hiszen 
ők nem így mondják.  

Az említett iráni hölgy több nyelven beszél középszinten. Ha neki ekkora nehézséget okoz 
az idő kifejezése magyarul, akkor milyen bonyolult lehet egy gyermeknek, akinek az első 
idegen nyelve a magyar! Írásomban azokra a nehézségekre szeretném felhívni a figyelmet, 
amelyekkel a tanulók szembekerülnek a pontos idő megadásának tanulásával kapcsolatban a 
magyar mint idegen nyelvi órán. Nem kísérlem meg a különböző nyelvek részletekbe menő 
leírását, csak egy kis áttekintést szeretnék adni a felmerülő problémákról. 

Az idő kifejezésének tanítása meglehetősen korán előkerül a magyar mint idegen nyelvi 
órán. Gyakorlatilag a számok tanulása után nem sokkal megjelenik. Az egyszerűbb kifejezések, 
mint például az egész órák, nem jelentenek különösebb nehézséget a tanulók számára. A perc 
megjelenésével azonban egyre nyilvánvalóbbá válik számukra, hogy a magyar nyelvben és az 
anyanyelvükben vannak eltérések. Ha a tanuló rendelkezik már egy második nyelv ismeretével, 
az sem biztos, hogy megkönnyíti a megértést, sőt sokszor hibáznak az angol vagy francia 
mintára létrehozott mondatokkal.  

Kínai, török, arab és perzsa felső tagozatos tanulókat kérdeztem arról, hogy mi okozza nekik 
a legnagyobb nehézséget. 

 
Idő az arab nyelvben 

Szíriai, arab anyanyelvű gyerekeknek tettem fel először a kérdést. Az általuk használt arab 
nyelvben az óráknál sorszámneveket használnak, kivétel ez alól az „egy óra”. Ugyanúgy, ahogy 
az angol nyelvben az órát kétfelé osztják. A fél tizenkettőt úgy mondják, hogy „tizenegy és fél.” 
Ha több mint harminc percről beszélünk, akkor pedig azt adják meg, hogy a következő órához 
képest hány perccel kevesebb van. Például a „háromnegyed tizenkettő” az „negyed óra híján 
tizenkettő”, ha szó szerint fordítjuk.  

Sokan tehát a negyed, fél, háromnegyed kifejezéseket sorolták fel a kérdőíven. Ha tehetik, 
nem használják, és hosszabb ideig kell gondolkodniuk, ha hallják ezeket. Volt, aki azt említette 
meg, hogy ők tizenkét órás beosztást használnak, illetve a napszakok közül a délelőtt és a 
délután is hiányzik.  

 
Idő a farsi nyelvben 

A perzsák az időt ugyanúgy fejezik ki, mint az angolok – annyi eltéréssel, hogy amikor nem 
egész óráról van szó, akkor mindig hozzá kell tenni a szám után, hogy daghighe, vagyis ’perc’. 
A második harminc percben az angollal teljesen megegyezik, az egész óránál és a harminc 
percnél kevesebb perc megadásakor viszont már szórendbeli eltérések vannak. A sā’at jelentése 
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’óra’, a nim pedig ’fél’ értelemben szerepel. Ahogy az arabban, itt is inkább úgy fordíthatjuk a 
fél kettő-t, hogy ’egy és fél.’  

 
Five minutes to four. (3:55) panj daghighe be chāhār (’five minutes to four’) 
It’s one o’clock. (1:00) sā’at yek e 
It’s ten o’clock. (10:00) sā’at dah e 
Half past one. (1:30) yek o nim 
Half past five. (5:30) panj o nim 

(Dehghani 2001) 
 
A napszakok közül nincs szavuk a délelőttre, de ők is huszonnégy órában gondolkodnak, 

tehát ez nem okoz problémát számukra. 
 

Idő a török nyelvben 
A farsihoz hasonlóan fejezik ki a törökök az egész órákat: saat iki (’két óra’), saat on bir 

(’tizenegy óra’). Az órát ugyanúgy két részre osztják, ahogyan az angolok, de nem a perccel, 
hanem az órával kezdenek.  

 
Fél előtt Fél után 

saat + hour + -(y)i + minute + geçiyor 
 

saat beşi on geçiyor (5:10, 5 múlt 10-zel) 
saat üç ü yirmi beş geçiyor (3:25, 3 múlt 25-tel) 
saat on ikiyi çeyrek geçiyor (12:15, 12 múlt 
negyeddel) 

saat + hour + -(y)e/a + minute + var 
 

saat yediye yirmi var (7:40, 7 lesz 20 perc múlva) 
saat on bire beş var (10:55, 11 lesz 5 perc múlva) 
saat dokuza çeyrek var (8:45, 9 lesz negyed óra múlva) 

 
A geçiyor első jelentése ’megy’, a var pedig ’van’; a –(y)e/a az irányt mutatja. A buçuk 

(’fél’) után nem mondunk semmit: iki buçuk, vagyis ’kettő fél’ szó szerinti fordításban. 
A törökök is huszonnégy órában gondolkodnak, és minden magyar napszaknak van török 

párja. Nyelvük abban is hasonlít a magyarra, hogy tizenhárom órától kezdve a tizenkét órás 
beosztást veszik alapul, ha a fél, negyed szavakat használják, vagyis náluk sem létezik „fél 
tizennégy”, csak „fél kettő”.  

Ha azt akarjuk kifejezni, hogy pontosan mikor történik vagy történt egy esemény, akkor 
nehezebb dolgunk van, mert míg a magyarban egyetlen temporalis esetraggal (-kor) egészítjük 
ki a szót (órakor, perckor), addig a törökben a harminc perc előtt használt geçiyor helyett a 
geçe szó, a harminc perc után használt var helyett pedig a kala szó jelenik meg. Ha egész óráról 
van szó, akkor a számot –da/-de toldalékkal egészítik ki (saat ikide, saat altıda), illetve a buçuk 
(’fél’) –ta végződést kap (dört buçukta ’fél ötkor’).  

 
Idő a mandarinban 

A kínai gyerekek számára is a legnagyobb gondot a negyed, fél, háromnegyed kifejezések 
okozták. Kínaiul sokkal egyszerűbben fejezik ki az órát, mint a magyarban. Általában a digitális 
formát használják: pl. 10:45 (tíz negyvenöt). Egyedül a fél órákat fejezik ki úgy, hogy ’féllel 
múlt ... óra.’ Sokszor tévesztik el, ha a fent említett bonyolultabb kifejezésekkel kell 
elmondaniuk, hogy mennyi az idő, ezért próbálják is kerülni ezeket. 

 
Összegzés 

Úgy gondolom, hogy vannak olyan témák a magyar nyelv tanítása során, amelyek 
megjelenése előtt mindenképpen meg kell ismernünk, hogy a nyelvtanulók anyanyelvében 
miként fejezik ki azokat, illetve hogy milyen eltérésekkel kell számolni a magyar nyelv és az 
adott csoport tanulóinak anyanyelve, illetve már tanult nyelveik között. Az egyik ilyen tehát az 
idő kifejezésének témaköre.  
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Az általam megkérdezett tizennyolc tanuló közül problémaként mindenki megemlítette a 
negyeddel, féllel, háromnegyeddel kapcsolatos kifejezéseket, amelyeket túl bonyolultnak 
tartanak. Felmerülhet a kérdés, hogy mindenképpen így kell-e nekik tanítani az órán, s miért 
nem elég csak a digitális formátumot ismerniük, ahogy a kínaiak mondják. Viszont valóban 
meg kell tanítani még a bonyolultabb eseteket is. Nem kell aktívan használniuk ezeket, de fel 
kell ismerniük őket, mert a mindennapi életben, az anyanyelvi beszélőkkel való kommunikáció 
során nem tudásuk félreértésekhez vezethet. Írásom csak röviden tekintette át, hogy a felsorolt 
négy nyelvben hogyan adják meg a pontos időt. Csak az egyszerűbb kifejezéseket vizsgáltam, 
nem kerültek elő a még bonyolultabbak, mint például az „öt perc múlva fél egy”. Egyre többen 
vannak azok a perzsa, kínai, török és arab anyanyelvű nyelvtanulók, akik magyarul szeretnének 
tanulni, ezért fontosnak tartom ennek a témának a további, alaposabb és részletesebb kutatását.  
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Vermeki, Boglárka 
Time after Time – „What time is it?” 

Teaching of telling the time at the Hungarian as an Additional Language Lessons 
 
This paper seeks for giving a short summary of the challenges a language lerner has to face with during the 

learning of how to tell the time in Hungarian. Eighteen students aged 11-15 were asked about the difficulties of 
learning the time expressions in Hungarian. I tried to collect the similarities and differencies among their mother 
tongues (Farsi, Mandarin, Turkish and Arabic) and Hungarian. Although, it is not a detailed analysis the problems 
appear clearly. Because of the growing number of language learners with the above mentioned first languages this 
topic requires a more detailed research. 

 
 


