
Gyöngyösi Lívia

a hasznosság elve mint motiváció – a magyar mint idegen 
nyelv szókincsének elsajátításában

0. Bevezetés

Kiindulási pontként használtam fel azt a személyes tapasztalatot, amely szerint 
az alulmotivált csoportok érdeklődése is könnyen felkelthető, ha a tanár bevonja 
őket a tervezés folyamatába. Nyilvánvalóan nem szabhatják meg az egyébként 
kötött tananyagot, de sok esetben nagyon is érdemes megkérdezni diákjainkat 
arról, hogy mely beszédhelyzetekben van lehetőségük és főképp szándékuk meg-
nyilatkozni. Ezzel máris bevonjuk őket egy tudatos tervezési folyamatba, amely 
eredményeként közelebb kerülhetnek az adott nyelvhez, és személyes motivációt 
szerezhetnek ahhoz, hogy a kapott ismereteket azonnal hasznosítsák anyanyelvi 
környezetben. 

1. A felmérés

1.1. Elméleti kérdésfelvetés
Arra a kérdésre, hogy mely beszédhelyzetek, hozzájuk kapcsolódó szókincs 

és nyelvi formák a legszükségesebbek a magyarnyelv-tanulás kezdeti szakaszában, 
több forrásból is kereshetünk választ. Először is a már meglévő nyelvkönyvekből, 
a gyakorló tanároktól, illetve más idegennyelv-tanulás tapasztalataiból. 

A nyelvkönyvek első leckéit érdemes fellapozni és szembesülni azzal, hogy mi 
mindennel riogatják az egyébként is bizonytalan és sokszor alulmotivált nyelvtanu-
lókat. A nyelvtanárok személyes tapasztalata és gyakorlata nagyon hasznos lehet, ám 
lévén magyar anyanyelvűek, nehéz külső szemmel, a kezdő nyelvtanuló szemüvegén 
át látni nyelvünket, emellett sok esetben jelen van a magyarnyelv-tanárokra jellemző 
maximalizmus és nyelvtani precizitás, amely sokszor hátulütője annak, hogy a nyelv-
tanulás kezdetén is használható és élvezetes nyelvet adjanak át. A más nyelvekből 
átvett gyakorlat hasznos lehet, ám sok esetben nagy a kulturális különbség, így nem 
lehet teljességében alkalmazni a magyar nyelvre és a magyar kultúrára.

Ezért is gondoltam arra, hogy nyelvünk esetében a legkézenfekvőbb magát a 
célcsoportot megkérdezni, hiszen az ő nyelvtanulásukról van szó.
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1.2. A felmérés módszere
A felmérés  a tényfeltáró, induktív, új információt képző primerkutatások közé 

tartozik, amelynek során a mérések kvalitatív és kvantitatív módszerekkel egyaránt 
történtek. A kutatás eredménye számszerű adat és leírás, amelynek alapja empirikus 
mérés volt, konkrétan kérdőív kitöltése. 

A kérdőív feladatainak elkészítéséhez a szemantikai hálók és az asszociációs 
eljárások elméletét használtam fel.

1.3. A felmérés célcsoportja
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem elsőéves hallgatói közül harmincan 

vettek részt a felmérésben. Nemzetiség szerint hat csoport öt-öt tagja töltötte ki a 
kérdőívet angol nyelven. A nemzetiségek a következők voltak: amerikai, ciprusi, 
izraeli, japán, norvég és svéd. Életkorukat tekintve 19 és 25 év közöttiek, a nemek 
szerinti eloszlás 50-50% volt. A résztvevők 100%-a beszél anyanyelvén kívül magas 
szinten angolul, és sokan harmadik, negyedik nyelven is. Ez abból a szempontból 
előnyös, hogy tapasztalt nyelvtanulókról van szó, más részről – éppen a magyar-
nyelv-tanulás szempontjából – rendkívül előnytelen, hiszen angolul tökéletesen 
boldogulnak a mindennapi beszédhelyzetekben is. 

Magyarországi tanulmányaik során az első félévben kötelező számukra a ma-
gyar nyelv tanulása, majd a harmadik év végén (hatodik szemeszter) egészségügyi 
nyelvi szigorlatot kell tenniük. Sajnos az első félévet leszámítva nem kötelező a ma-
gyar nyelvórákra bejárniuk, ami nagyban megnehezíti a szigorlatra való felkészülést 
is. Ez a körülmény még inkább nehezíti a tanárok munkáját, egyben ösztönzi is őket 
arra, hogy valamilyen módon motiválják a nyelvtanulókat. 

A diákok heti négy órában (2x2) tanulják a magyar nyelvet, amire mindhárom 
év során van lehetőségük, ha választják. Ez a választás azonban nagyban függ az 
első félév tapasztalataitól és minőségétől. 

1.4. A kérdőív előkészítése és lebonyolítása
A felmérés előkészítése során igyekeztem rövid, könnyen érthető, játékos mó-

don összeállított kérdőívet készíteni, amelyet kifejezetten adott célcsoporthoz iga-
zítottam. A kérdőív négy feladatból áll (ld. a mellékletben), amely azt a szókincset 
és beszédhelyzeteket igyekszik felderíteni, amelyeket a célcsoport fontosnak tart 
nyelvtanulása kezdetén. 
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2. A kérdőívben alkalmazott feladatok elméleti háttere

2.1. A szemantikai hálók 
A kognitív megközelítés a nyelvhasználatot információ-feldolgozó keretben 

értelmezi. Az ember az elméjében mentális reprezentációt készít az őt körülvevő 
dolgokról és így tárolja azokat. Az így kialakított képek a szimbólumok, amelyek a 
fizikai ingereket reprezentálják, sajátos kapcsolatban állnak egymással. A kognitív 
tudományok kutatják azt, hogy hogyan keletkeznek a szimbólumok, hogyan tárol-
juk, majd hívjuk elő azokat. A szimbólumok tárolása és előhívása több tényezőtől 
függ. Ilyen kognitív tényezők a nyelvérzék és a munkamemória, affektív tényezők 
pedig a motiváció, a nyelvi szorongás és különböző személyiségjegyek (Racsmány 
2004, XX). A motivációt kiemelt fontosságúnak érzem, ezért gondolom azt, hogy 
ha a célcsoport maga jelöli ki az elsajátítani kívánt anyagot, ez a választás pozitívan 
hat majd a tárolás és az előhívás folyamatára is.

A megismerés modellálására egy komputációs eljárás nyújtott segítséget a 
kérdőívem elkészítésekor. Ez a szemantikai háló. A tudást a kapcsolatok mintá-
zata képviseli, egy olyan struktúrában, amely az asszociációra vezethető vissza. 
(Pléh: 1998)

Az első két feladatot a szemantikai hálók működésére építettem. Az első fel-
adat egy megkezdett „mind-map”, amelynek három eleme van: alapszituációk, 
alapszókincs és alaptémák. Ezeket kellett folytatni szabad asszociációkkal. Ennél 
a feladatnál arra építettem, hogy minden ismeret asszociációkban létezik. Ha pedig 
a fogalmak asszociációs viszonyban állnak egymással, szemantikai hálót alkotnak. 
A háló csomópontokból áll, ahol minden csomópont egy-egy fogalmat reprezentál. 
A felmérés befejeztével arra számítottam, hogy összesítve az eredményeket, meg 
tudok rajzolni egy olyan szemantikai hálót, amely egy ábrában mutatja a kapott ered-
ményt. Ehhez Collins–Quillian (1969) hálózatelméletét vettem segítségül, amely 
hierarchikus rendszerbe foglalja az ismereteket.

A második feladat az első kérdés egyenes folytatása, direktebb, irányított mó-
don. Ennél a feladatnál két konkrét területet határoztam meg, a tanulmányaim és a 
szabadidő témaköröket, hiszen a külföldi orvostanhallgatók idejének nagy részét 
ez a két terület tölti ki.

2.2. Megadott kompetenciák súlyozása
A harmadik feladat az első kettőt pontosan ellentétes oldalról közelíti meg, 

ugyanakkor mintegy kiegészíti. Megadott témákat, szókincseket, beszédhelyzeteket, 
kompetenciákat kellett pontozniuk 1-től 10-es skálán, ahol az általuk leghasznosabb 
elemek 10 pontot, a legkevésbé hasznosak 0 vagy 1 pontot értek a véglegesítésben. 
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Egy értéket többször is fel lehetett használni, tehát minden egyes komponenshez 
lehet egy számot rendelni, amely százalékos arányban ad képet az adott célcsoport 
véleményéről együttesen, illetve nemzetiségek szerint. 

A megadott témák, beszédhelyzetek, kompetenciák a következők: közleke-
dés, utazás, „small talks” (hétköznapi udvarias „fecsegés”), élelmiszer-vásárlás, 
szórakozás, vendégségben, vásárlás, dolgok, események leírásának képessége, 
telefonbeszélgetés, érzelmek kifejezése, időjárás, hivatalos nyelvi fordulatok isme-
rete, újságolvasás, számolás, használati tárgyak megnevezése és a magyar nyelv 
helyesírása. 

2.3. Asszociációs láncok
A negyedik feladat szabad asszociációs feladat. Célja kettős, egyrészt könnyű 

levezetésként szolgál az előző három megerőltetőbb kérdés után, másrészről olyan 
nem tudatosan előhívott témákat, ötleteket adhat, amelyek beépítése a tananyagba 
szintén meggondolandó. A három kiindulási pont: az otthonom, Budapest és más 
országban élni. Nagy előnyük az ilyen típusú asszociációs láncoknak az, hogy ér-
zelmi oldalról késztetik a válaszadást, ugyanakkor ez a hátrányuk is. 

3. Feldolgozás és értékelés

3.1. Az első feladat eredményei
Az első feladat során a megkérdezettek szabadon határozhatták meg a nyelv-

tanulás kezdetén számukra fontos szituációkat, témákat és szókincset. A kapott vála-
szokat százalékos arányban a következő táblázatban foglaltam össze. Függőlegesen 
nemzetiségenként lebontva, vízszintesen összesítve szerepelnek az eredmények. 

% svéd norvég izraeli ciprusi japán amerikai összesen
vásárlás 100 80 100 80 100 40 83%
étteremben, rendelés 40 100 - 40 - - 30%
utazás, útbaigazítás 60 60 60 100 40 40 60%
elsősegély, segítségkérés 80 20 20 80 - 20 37%
orvosnál 80 20 20 20 - - 23%
bemutatkozás 60 - - 10%
egyszerű kérdések és 
válaszok
pl.: szomszéddal

40 100 80 60 40 - 53%
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udvarias kifejezések, 
köszönések 40 40 - - 40 - 20%

igék 40 20 - 40 - - 13%
számok 40 40 20 20 80 - 33%
irányok 20 - - - - -  3,3%
ételek, élelmiszerek 60 40 60 100 100 80 73%
idő, dátumok 20 40 - - - - 10%
kulturális – és 
országismeret 20 40 20 - - - 13%

telefonbeszélgetés- - 20 20 - - -     6,6%
helyek a városban, 
üzletek - 20 20 60 - -    16,6%

napok - 20 - - - -    3,3 %
lakás körüli ügyintézés - - 20 - - -    3,3 %
testrészek - - 20 - - -    3,3 %
állatok - - 20 - - -    3,3 %
szleng - - 20 - - -    3,3 %
használati tárgyak - - 20 20 - -    6,6%
az egyetemen - - - 20 - 20    6,6%
rendőrségen - - - - - 40    6,6%
taxirendelés - - - - - 60 10%

1. ábra – Alaptémák és szókincs

A legnagyobb százalékot a vásárlás kapta, több mint ¾ részben emelték ki. 
Ehhez kapcsolódóan 73%-ot kapott az ételek, élelmiszer szókincs. Jelentős még az 
utazás, közlekedés, amely 60%-ot ért el, illetve az egyszerű kérdések és válaszok, 
kommunikáció a szomszéddal, amelyet 53%-ban tartottak fontosnak. Az elsősegély és 
segítségkérés 37%-ban jelent meg, amely egyáltalán nem szerepel a tankönyvekben, 
nemhogy a kezdeti fázisban. 

A nemzetiségenkénti eltérések nem számottevők, ám kiemelendő, hogy az ame-
rikaiak említették a rendőrségen, az egyetemen és a taxi-rendelés beszédhelyzeteket 
is, amelyek szintén ritkán részei a kezdeti nyelvtanulásnak.

Megpróbáltam elkészíteni az összesített szemantikai hálót, Collins és Quillian 
hálózatelmélete alapján úgy, hogy vízszintesen és függőlegesen is jól láthatóak le-
gyenek az összefüggések és a hierarchia.
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TÉmÁk
↓

alaP-
↓

SZiTuÁCiók
↓

SZókinCS
↓

1. vÁSÁrlÁS           →                 étteremben    →
↓

rendelés
↓

taxi-rendelés    →

élelmiszerek
↓

ételek, italok

számok
2. UTAZÁS, 

köZlEkEDÉS →
             útbaigazítás     → irányok

↓
helyek a városban

↓
üzletek

3. EGYSZERŰ 
kÉrDÉSEk ÉS 
vÁlaSZok →

bemutatkozás    →
↓

társalgás a szomszédokkal  →
↓

telefonbeszélgetés     →
↓

egyetemen     →
↓

rendőrségen

köszönések
↓

udvarias kifejezések
↓

szleng
idő kifejezése

↓
napok

4. ELSŐSEGÉLY → segítségkérés       →
↓

az orvosnál     →
↓

a kórházban       →

testrészek
↓

betegségek
↓

igék

5. lakÁS       → lakás körüli teendők       → használati tárgyak
6. kulTÚra ÉS  

orSZÁgiSmErET →
utazás         → turizmus

↓
politika

↓
vallás

2. ábra – Összesített szemantikai háló

Véleményem szerint, ha ezt a szemantikai hálót kibővítjük, konkrétabbá tesszük, 
pontosítjuk, használható támpontot kapunk ahhoz, hogy mely anyagrészeket kellene 
korábban tanítani, vagy érinteni a nyelvtanulás kezdeti fázisában is. 
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3.2. A második feladat eredményei
A második feladat során két előre meghatározott témakörben kellett bővíteni 

a szemantikai hálót. Az egyik témakör a tanulmányaim, a másik a szabadidő. Két 
külön táblázatban összegeztem a kapott válaszokat.

% svéd norvég izraeli ciprusi japán amerikai összesen
betegségek 40 40 - - - 40 20%
gyógyszerek 40 - - - - - 6,6%
tárgyak nevei 60 40 80 40 40 - 43%
testrészek 20 40 - 40 - - 16,6%
jegyek, osztályzatok 20 20 - - - - 6,6%
a könyvtárban
könyvesboltban

20 - - - - - 3,3%
- - - 40 - - 6,6%

udvarias kifejezések
panasztétel
adminisztráció

- 20 - 60 40 - 20%
- 20 - - - - 3,3%
- - - 40 - - 6,6%

írás, olvasás - - - - - 40 6,6%
3. ábra – Tanulmányok

A tanulmányok témán belül a tantárgyak nevei, a betegségek és a testrészek sze-
repeltek nagyobb arányban, de említették a gyógyszerek neveit, az osztályzatok kife-
jezéseit, illetve olyan szituációkat, mint az iskolai adminisztráció, panasztétel, udvarias 
kifejezések és a könyvtárban, könyvesboltban használt tipikus beszédpanelek.

% svéd norvég izraeli ciprusi japán amerikai összesen
mozi, filmek 60 - 60 80 60 20 46,6%
bulizás 20 40 40 100 40 - 40%
étterem 60 - 40 - - 60 26,6%
sport és hobbik 40 - 60 20 - - 20%
barátok
kötetlen beszélgetés

60 40 - 40 40 - 30%
40 60 20 - - - 20%

főzés 20 - 40 40 - 40 23%
vásárlás 40 60 60 80 60 - 50%
pihenés - 20 - 40 - - 10%
telefonbeszélgetés - 20 - - - - 3,3%
újságolvasás - 20 - - - - 3,3%
utazás - 20 - - 60 60 23%
rendőrségen - - - - - 20 3,3%
hegedű - - - - 20 - 3,3%

4. ábra – Szabadidő
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A szabadidős tevékenységek közül a vásárlás a legerősebb, majd a mozi és 
a filmek szókincse, ezt követve pedig a bulizás. Többen írták még az éttermi szi-
tuációkat, a főzés, a sport és hobbik szókincsét, a barátokkal történő kötetlen be-
szélgetések nyelvezetét, kisebb arányban pedig szerepelt az újságolvasás, hegedű, 
telefonbeszélgetés és a pihenés.

Mindkét táblázat használható és tartalmaz olyan elemeket, amelyek egyszerű-
ségük és logikusságuk ellenére sem szerepelnek a tananyagokban. 

3.3. A harmadik feladat
A kapott eredményeket nemzetiségenként és összevonva is megvizsgáltam. 

Ez a feladat volt az, amely során legnagyobbak a nemzetiségenkénti eltérések. Az 
alábbi táblázatban százalékos arányban tüntettem fel az eredményeket, jelölve az 
adott nemzetiségek által leginkább és legkevésbé preferált területeket. (Az eredetileg 
színes ábrán a legelső és legutolsó helyen állókat külön sötétítettem is.) 

% svéd norvég izraeli ciprusi japán amerikai összesen
közlekedés, utazás 88 74 92 58 60 76 75%
„small talks” 66 56 82 68 40 84 66%
élelmiszer-vásárlás 94 90 100 70 48 100 84%
Szórakozás 76 54 68 72 42 58 62%
Vendégségben 50 42 46 60 60 40 50%
vásárlás 78 56 84 62 26 52 60%
leírás képessége 68 48 56 78 62 44 59%
telefonbeszélgetés 52 64 68 94 56 36 62%
érzelmek kifejezése 70 46 46 80 90 42 62%
időjárás 60 26 28 66 20 32 39%
hivatalos nyelv ismerete 64 58 38 66 54 36 53%
hírolvasás 52 56 38 72 46 74 56%
számolás 82 78 92 68 50 82 75%
használati tárgyak 86 76 70 36 54 82 67%
helyesírás 60 38 38 50 42 70 50%

5. ábra – Kompetenciák súlyozása
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3.3.1 Az összesített eredmény elemzése
1. élelmiszer-vásárlás 84%
2. közlekedés, utazás 75%
3. számolás 75%
4. használati tárgyak 67%
5. „small talks” 66%
6. érzelmek kifejezése 62%
7. telefonbeszélgetés 62%
8. szórakozás 62%
9. vásárlás 60%
10. leírás képessége 59%
11. hírolvasás 56%
12. hivatalos nyelv ismerete 53%
13. vendégségben 50%
14. helyesírás 50%
15. időjárás 39%

6. ábra – Összesített eredmény - kompetenciák

A válaszadók 84 százalékban értettek egyet az élelmiszer-vásárlás és az ah-
hoz kapcsolódó szókincs fontosságában. A második helyen a közlekedés és uta-
zás beszédhelyzetei állnak 75%-kal, majd ugyancsak 75%-os eredményt kapott a 
számoláshoz kötődő nyelvi fordulatok elsajátítása. Ezt követi a használati tárgyak 
neveinek ismerete 67%-kal, majd 66%-ban tartották fontosnak az udvarias cseve-
géseket, érzelmeink kifejezésére pedig 62% jutott. Ezt követte a telefonbeszélgetés 
és a szórakozás (62%), a vásárlás (60%), a leírás képessége (59%), az újságolvasás 
(56%), a hivatalos nyelv ismerete (53%), majd az utolsó három helyre a vendégség-
ben használt fordulatok (50%), a helyesírás (50%) és az időjárás (39%) került.

A kapott eredmény követ egy bizonyos logikát. Úgy tűnik, hogy legnagyobb 
fontossággal az alapszükségletek ellátása bír. A 84%-ot kapott élelmiszer-vásárlás 
megdöbbentő számomra, hiszen a gyakorlatban bemegyünk a boltba és leemeljük 
az adott terméket a polcról. Mégis a vásárláskor használt kifejezések ismeretét a 
legfontosabb kompetenciának. Ugyanakkor számunkra ez jó eredmény, hiszen a 
későbbiekben könnyíteni fogja a kérés funkcióinak, illetve a tárgyrag használatá-
nak elsajátítását. A közlekedés és utazás fontossága logikusnak tűnik, hiszen egy 
olyan nagyváros közlekedésében kell eligazodniuk, ahol angol nyelvű tájékoztatók 
nincsenek maximálisan jelen. A számolás, számok ismeretének 75%-os fontossága 
szintén meglep, ugyanis a számok azok, amelyeket leírva is értünk, nem kell kiej-
teni őket, sem a boltokban, sem az étteremben, mindenhol kivetítőn vagy számlán 
szembesülünk velük. A „Mennyibe kerül?” kérdés egyedül a piacon lehet aktuális. 
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Valószínűnek tartom, hogy a számok ismerete ugyanabból a tudásvágyból szár-
mazik, mint az első helyezett élelmiszer-vásárlás, nagyobb biztonságban érezzük 
magunkat, ha ismerjük a számokat egy idegen nyelven. Ugyanez a véleményem 
a következő kategóriáról is, amely a használati tárgyak elnevezéseinek ismerete. 
Kommunikatív szempontból teljességgel felesleges ismerni például a bútorok ne-
veit, hiszen az esetek többségében nem beszélünk róluk, hanem használjuk őket. 
Természetesen a nyelvtudás szintjének előrehaladtával nagyon is fontosak, ám 
a kezdeti szakaszban semmi szükség ezekre az ismeretekre. Úgy látszik, hogy a 
diákok más véleményen vannak. Azonban az igazán meglepő eredmény nem is 
ezeknek a kategóriáknak a magas százaléka, hanem az, hogy a „small talks”, a te-
lefonbeszélgetés, a vásárlás és a vendégségben fordulatai lemaradtak mellettük. Ha 
a kommunikatív nyelvoktatás szemszögéből nézem ezt az eredményt, meglepőnek 
találom. Ha azonban a józan mindennapi logika szerint, nagyon is érthető, hogy a 
nyelvtanuló kezdetben, idegen környezetben, a számára biztonságot jelentő témá-
kat és szókincset részesíti előnyben. Nyilvánvalóan fontosabb ismernie a kedvenc 
sajtjának magyar nevét, mint a szomszédokkal az időjárásról csevegni. Később ter-
mészetesen ez az arány eltolódik. Az időjárás utolsó helyezése is meglepett. Úgy 
tűnik, nem fontos számukra az időjárás-jelentés pontos megértése. Nem is csoda 
ez, hiszen a gyakran használt piktogramok és fokok segítségével nem is igazán 
szükséges érteni a szavakat. Az utolsó előtti helyen szereplő helyesírást, amelyet 
csak 50%-ban tartanak fontosnak, ellenben magam egy olyan tényezőnek tartom, 
amellyel nem szabad egyetértenünk. A magyar hangok, betűk megtanulásának kez-
deti nehézsége okozhatta ezt az eredményt, ám ez az, amely az első helyen kell, 
hogy álljon a MINY-tanár és a magyar nyelv szempontjából. Enélkül ugyanis nincs 
kommunikáció.

3.3.2 Nemzetiségenkénti eltérések
Az összesített eredmények is okoztak meglepetést, ám a nemzetiségenkénti el-

térések még ennél is érdekesebbnek bizonyultak. A hat nemzetiség közül kettő tért el 
nagymértékben a többitől, ők a ciprusiak és a japánok voltak. Míg a többségnek az 
érzelmek kifejezése nem tartozik a kezdeti célkitűzések közé, a japánok 90%-ban, a 
ciprusiak pedig 80%-ban tartották fontosnak. Ugyancsak ez a két nemzetiség hang-
súlyozta a leírás képességét, amelyet egyáltalán nem méltányolt a többi nemzetiség. 
A telefonbeszélgetés nyelvezetét egyedül a ciprusiak részesítették előnyben, ők első 
helyre tették.

A small talk kifejezéseinek az amerikaiak 84%-ot adtak, ellentétben az összes 
többi nemzetiséggel. 

Mindezek az eredmények hasznosak lehetnek akkor, amikor vegyes nemzeti-
ségű csoportokat tanítunk. 
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4. A negyedik feladat

Szabad asszociáció volt a feladat. Nemzetiségenkénti jelentős eltérést ennél a 
feladatnál nem tapasztaltam, ezért azokat a válaszokat emelem ki, amelyek legalább 
kétszer szerepeltek. Érzelmi hozzáállástól függően pozitív és negatív tartalmú sza-
vakat kaptam válaszként, ezeket a következő táblázatban foglaltam össze. A kapott 
válaszok zöme melléknév és főnév.

 

1. az otthonom otthonos, meleg, tiszta, kényelmes, 
olcsó
az én helyem, szobatárs
nappali, konyha, hálószoba
központ, aludni, tévé

drága
problémák
stressz

2. Budapest romantikus, történelmi, jó ételek, 
gyönyörű város, olcsó, kultúra, 
fürdők, Duna

hideg, kutyapiszok, koszos, régi, 
szürke

3. más országban élni függetlennek lenni, kaland, kihívás, 
önismeret, új élet, új kultúra 
ismerete, felnőttnek lenni, jó buli, 
szabadság

nehéz, lehangoló, honvágy, fárasztó, 
frusztráló, haza akarok menni, 
rutinszerű, elszigetelt, egyedül

7. ábra – Szabad asszociációk

Érdemes lenne megvizsgálni a kapott szavak gyakoriságát, vagy egyáltalán elő-
fordulását a tananyagokban. Mindenképpen érdemes lenne beépíteni ezeket a kifeje-
zéseket a kezdeti szakaszba, hiszen olyan egyszerű szókincs bontakozott ki, amely a 
nyelvtanulók közvetlen életét, érzelmeit és személyiségét érintik. Ismeretük segíti őket 
az önkifejezésben a mindennapi társalgások során, és olyan hiteles szókincset nyújta-
nak, amely megállja a helyét az igényes beszélt nyelvben. Néhány kifejezés talán nem 
kezdő-szókincs, ám éppen ezért további motiváció forrása is lehet az, ha a nyelvtanuló 
nemcsak „butított” nyelven próbál kommunikálni, hanem igyekszik beépíteni a szá-
mára fontos és kifejező szavakat is, legalább a névszók és a melléknév szintjén.

5. Összegzés és a további kutatás lehetséges útjai 

Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy kevésbé motivált 
magyarnyelv-tanulók érdeklődését hogyan lehetne felkelteni a nyelvórákon. Kér-
dőív segítségével mértem fel harminc külföldi diák véleményét arról, hogy milyen 
szókincset, beszédhelyzeteket, témákat tartanak fontosnak saját magyarországi 



40 gyöNgyösi lívia

magyarnyelv-tanulásuk során. A kérdőív módszereit tekintve a szemantikai háló és 
az asszociációs rendszerek elméletét használtam fel a gyakorlatban. 

Hat nemzetiség képviselői segítették munkámat, úgy érzem hasznosan. Olyan 
egyszerű és logikus összefüggésekre világítottak rá, amelyek – ki tudja, miért – hiá-
nyoznak a tananyagokból. Érdemesnek tartom átgondolni a kapott javaslatokat és itt-ott 
kiegészíteni velük az adott anyagot. Könnyen lehet, hogy a használható szókincs nagy-
mértékben segíti a kommunikáció vágyát, azaz maga a hasznosság motivációt jelenthet 
még akkor is, ha egyébként nem kényszerülnek rá a magyar nyelv használatára.

Kutatásom során egyre több kérdés merült fel bennem. Kifejezetten izgat a 
nemzetiségek közötti különbségek vizsgálata, amely leginkább a harmadik feladat 
eredményeiben mutatkozott meg. Szembetűnő különbségeket találhatunk az egyes 
nemzetiségek között. Erre érdemes lenne odafigyelni, akár vegyes-, akár egynem-
zetiségű csoportok estén is. Továbbá a gyakorló MINY-tanárok véleményére is 
kíváncsi lennék. Akár ugyanezen kérdőív kitöltése is érdekes eredményeket hoz-
hatna. Jelen kutatásomat folytatva pedig tovább lehetne bontani a most megkapott 
témákat konkrét szókincsre. Praktikusan kirajzolódna az a szókincs, amely adott 
pillanatban a vizsgált célcsoportnak fontos. Az adott pillanat és a konkrét célcsoport 
kulcsjelentőséggel bírnak, hiszen ahány célcsoport, annyiféle igény és sorrendiség 
jelentkezhet. Tehát érdemes lenne más célcsoportokat is megvizsgálni, majd össze-
vetni a kapott eredményeket. 

Az ilyen jellegű vizsgálatok segíthetik a személyre szabott magyarnyelv-tanu-
lást, amelyre – kis nyelv lévén – szükség is lenne.
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Gyöngyösi, Lívia
The principle of usefulness as motivation in the acquisition of Hungarian as a second  

or third language

In the course of acquiring a second, third or a new language (L2, L3,…), motivation is believed to be 
one of the most determining factors (Hild:2007, MENYÉT). It is especially true for learning Hunga-
rian as a second language (henceforth MINY), even in the case of living and learning in the native 
environment. Without appropriate motivation, MINY-learners easily switch to other languages because 
even in this way they are able to communicate successfully in everyday situations.  In my survey I was 
looking for a method which would make it possible to motivate those MINY-learners who basically do 
not need to use Hungarian language, but have to learn it for official reasons. In my present survey 30 
first-year medical students from the Semmelweis Medical University helped my research with filling 
in my questionnaire. As students representing six nationalities have completed the tasks the national 
differences are also noticeable.

Melléklet

Questionnaire

This questionnaire is to research the basic topics, situations and vocabulary when learning 
a new (second, third, etc.) language in a foreign country living among native speakers.

Please fill in the mind-maps, spidergrams and answer the following questions!
Thank you very much for your help! 

Nationality: ______________________________   Male / Female

1. if you could plan a survival Hungarian language course for foreigners in Hun-
gary, what topics, situations and vocabulary would you teach first?

BASIC VOCABULARY
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2. Please, continue the following spidergrams!

MY 
STUDIES

IN MY 
FREETIME

3. How important are the next contexts (with their vocabulary and phrases) in 
learning a new language? 

 Please rate them from 1 to 10. (1 for the most important, 10 for the least prac-
tical)

transportation

small talks

buying food

going out

visiting people’s home

shopping

describing things

telephone conversations

expressing emotions

weather

using formal language

being able to read news

counting

everyday objects

spelling and writing

4. Please, continue the next association-line!
 my apartment
 Budapest
 living far from home


