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Guttmann Miklós 

A szlovéniai kétnyelvű oktatás a magyar lektori 
munka tükrében 

A Magyar Lektori Központ felmérése szerint napjaink
ban 29 országban 96 egyetemen folyik valamilyen formában a 
hungarológia oktatása. Minden országnak, egyetemnek megvan
nak a speciális sajátosságai, amelyek befolyásolhatják az o 
folyó munka hatékonyságát, eredményességét. Jómagam Szlovén 
ában, a Maribori Egyetem Pedagógiai Fakultásán láttam el a 
magyar lektori feladatokat, így a továbbiakban az itt gyűj
tött tapasztalataimból kívánok néhányat közreadni. 

Köztudott, hogy Szlovéniában mintegy tízezer magyar 
él. Nagy többségében a Muravidéken (Pomurje): Lendva környé 
kén, az Őrség és a Hetes Szlovéniába átnyúló területein, de 
szétszórtan az egész Szlovéniában. A maribori magyar lektor 
munkáját döntően a magyar anyanyelvű középiskolai tanulók é 
egyetemi hallgatók hungarológiai oktatása jelenti, de emel
lett a kétnyelvű iskolákban végzett szlovén anyanyelvűek is 
bekapcsolódnak. Ez utóbbiak legfőbb nyelvi jellemzője, hogy 
jelentős részük a mindennapi társalgás szintjén ismeri a ma 
gyár nyelvet. A kétnyelvű általános és középiskolában szer
zett anyanyelv-, illetőleg magyar nyelvismeret az alap a 
nyelvápoláshoz, a nyelvfejlesztéshez, s ezen keresztül a tá 
gabb értelemben vett hungarológiai ismeretek megszerzéséhez 

A nyelvhasználatban megfigyelhető jelenségeket alap
vetően két csoportba sorolhatjuk. Egyrészt a szókészleti, 
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másrészt a grammatikai, vagyis a nyelvi struktúra körébe. 
Mindkét csoportba sorolt jelenségeket döntően két tényező 
határozza meg. Egyrészt a muravidéki magyarság nyelvjárási 
sajátosságainak érvényesülése, másrészt a többségi nemzet 
nyelvének, azaz a szlovénnek a hatása, vagyis a bilingviz-
musból fakadó nyelvi, nyelvhasználati hibák. 

A szókészleti jelenségek között a legfeltűnőbb, s 
egyúttal leggyakoribb a magyar mondatokban, szövegekben 
rendszeresen használt szlovén szavak nagy száma. A minden
napi nyelvhasználat különböző szituációiban megtaláljuk a 
magyar mondatba szerkesztett szlovén szót, így a gazdaság, 
a munkahely, az öltözködés, a táplálkozás, a közlekedés, 
szórakozás stb. témakörében megjelennek ezek a szókészleti 
egységek. Pl. kokice "pattogatott kukorica", pástéta "máj
krém", hrenovka "mustár", trénerka "melegítő", mesnica 
"mészárszék, húsbolt", tájnik*v szekreter "titkár", borec 
"harcos, partizán", dnevnica "napidíj", deizurni "ügyeletes", 
naloga "feladat" stb. 

Tovább lehetne sorolni a szavakat, amelyek használa
tával szerkesztődnek az ilyen mondatok: A studenszkiben ami
kor brucovanjénk volt nagyjából megismertem az egész, stukkót. 
Szombaton a moziban olyan guzsva volt, hogy alig bírtam kapni 
vstopnicát arra a jó grozlivkára. Hazafelé a potoválkámba el
felejtettem betenni a sminkémat. 

Számtalan példával folytathatnám a sort, de az említet
tek is bizonyítják, hogy a többségi nemzet nyelvének szókész
leti hatása nagymértékű. A kétnyelvű oktatásban résztvevők 
nyelvi tudatában kell keresni elsősorban az okokat, hiszen ta
pasztalataim szerint gyakran nem a magyar szó ismeretének a 
hiánya okozza a szlovén szó használatát, hanem a kényelmesség, 
nyelvi igénytelenség. El kell azonban ismerni azt is, hogy 
többször nem tudják az adott dolog, tárgy, közigazgatási egy
ség stb. magyar megfelelőjét, így kénytelenek helyette a szlo-
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vén formát alkalmazni. A falusi környezetben felnövő, onnan 
származó hallgatók nyelvében kisebb mennyiségben fordulnak 
elő az említett jelenségek. Egyéb nyelvi vizsgálati tapasz
talataim abban is megerősítettek, hogy az idősebb generációk 
anyanyelvismerete és -használata, magyarságtudata még tuda
tosabban kerüli a szlovén szavakat. 

Megítélésem szerint a család, az iskola feladata, 
hogy a felnövekvő nemzedék nyelvhasználatának ilyen jelensé
geit javítsa, s tudatosítsa a helyes szóhasználatot. Nem re
ménykedem a jelenség teljes visszaszorításában, de csökkenté
sében, a tisztább magyar nyelv használatában igen, s itt el
sődlegesen a különböző iskolatípusokban tanító pedagógusok 
nyelvi nevelőmunkája hozhat eredményt. 

A magyar nyelv oktatásának fő célja a köznyelvi nyelv
használat megtanítása. Szókészleti szempontból szívesen hall
gattam és jegyeztem fel az alábbi mondatokat. A moszigálót is 
fölvittük a hegyre. Télen a tokára jártunk csúszkálni. Jól 
jön a nagymama duncosüvegje telle uborkával. Barátaimmal sür-
ven kilátogatunk az erdőre. Tegnap mostam hajat, ezért máma 
igen szüntös. A mondatokban szereplő moszigáló, toka, duncos-
üveg, sürven, szün tös szavak a köznyelvi nyelvhasználatban nem 
fordulnak elő. Muravidéki tájszavak, amelyek napjainkban is 
elevenen élnek a fiatalok nyelvében is. Ezek ismerete, hasz
nálata mellett azonban a köznyelvi alakokat is meg kell ismer
tetni. Ez tapintatos nyelvi nevelőmunkát igényel, hiszen a 
kisebbségben élőkben nagyon eleven a nyelvi kisebbségi tudat, 
a "nem tudunk olyan jól magyarul" szemlélete. Ha a tájszavak 
és a köznyelvi szavak tanításakor erre nem figyelünk, akkor 
valóban nem tudjuk tudatosítani, gazdagítani nyelvhasználatun
kat. A muravidéki tájszavak használata a szlovén anyanyelvűek 
nyelvében is megfigyelhető, s ez azt igazolja, hogy a magyar 
nyelvi környezet döntően befolyásolja a szlovének magyar 
nyelv ismeretét is. 
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A szókészleti jelenségek vizsgálatakor felfigyeltem 
egy másik jelenségre is. A szerkesztett mondatok teljes e-
gészében magyar szavakat tartalmaztak, de a magyar szavak 
jelentésének pontatlan ismerete miatt hibás, helytelen a 
mondat értelme. Ezzel együtt jelentkezik a szlovén mondatok 
tükörfordításának eredményekónt a homályos, hibás értelmű 
magyar mondat is. 

P1. Itt volt rá lét, hogy aktívan dolgozhattam. Is
kolánk Vlaj Lajos nevét hordja. Renátával elég jól összeér
tünk. 

A lét - lehetőség, hordja - viseli, összeértünk - j3-
gyetértünk szavak jelentésének keveredését tapasztaltuk ezek
ben a mondatokban. 

Esténként nyári moziban is voltunk. Ahol mi förödtünk, 
ott nem voltak tengeri kutyák. A postojnai cseppkőbarlangban 
emberi halacska is él. Többféle végtermék lát itt napvilágot. 

Ezekben a mondatokban a nyári mozi a letno kinő tükör
fordítása magyarosan kertmozi, a tengeri kutya morski pes,az-
az cápa, az emberi halacska cloveska ribnica.azaz barlangi 
gőte, végtermék konc'ni produktfazaz késztermék. 

Magyar és szlovén anyanyelvű egyetemi hallgatók nyel
vében egyaránt előfordulnak a fenti jelenségek. A kétnyelvű 
oktatás eredményessége, hatékonyságának növelése érdekében 
sokkal hatékonyabb munkára lenne szükség az alsóbb iskolai 
osztályokban, hogy érvényesüljön a gyakorlatban a kétnyelvű 
oktatás elméletében megfogalmazott elvárás. 

Az elmondott szókészleti jelenségek általános érvé
nyűek, tehát minden tanítványom nyelvében megtalálhatók. A 
magyar nyelvi alapműveltség megszerzése és ehhez kapcsolódó 
nyelvi tudat alapján a beszélő saját maga is sokat tehet a 
hibák kiküszöbölése érdekében. 

A magyar nyelv használatának grammá tikai, strukturá
lis hibáit a nyelvet használó tanuló már nem képes egyedül 
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javítani, ehhez szükséges a magyartanár szaktudása a hibák 
okainak feltárására, illetőleg a magyarázatára. Ebbe a cso
portba sorolható jelenségek száma meglehetősen magas, így 
gyakorisági szempontok alapján az általánosan jelentkezőkről 
szólok. 

A nyugati nyelvjárástípus őrségi, hetési sajátosságai 
elevenen élnek az egyetemi hallgatók nyelvében. A jelenségek 
közül néhány: 

- a köznyelvi ó, £5, .i helyén u_, £ többször diftongusos 

variánsai állnak pl.: varunő, disznu, iru, kettü, idü, kü-
szolgál stb. 

- a köznyelvi e_, e_, helyén az JL ejtése gyakori pl.: 
estire, nigy, zenit, Csentibe, életi, vennik, szeretnik, kör-
nyikin stb. 

- Az £ utáni o-zás is elevenen él a nyelvhasználatban 
pl.: lábos, ovodábo, iskolábo, mámo, megbántom, jácconi stb. 

- A szótagzáró 1 kiesése is gyakori: körübelü, pörüni, 

hagatom, tanuni, rosszakodik, gondukosztam, pörünek stb. 

- A mássalhangzók hangzóközi nyúlása általános a be

szédben: ellemi, röffögnek, képessek\ mezzőn, mezzitláb, rok-
konok, számittani, segíttek, igasságossan, magassak stb. 

- A főnévi igenév -ni képzője helyett gyakran -nyi 
hallható: ennyi, lennyi, mennyi, olvasnyi. 

Tovább lehetne sorolni a jelenségeket, de tanítványa
im által használt nyelv hangtani, alaktani arculatát ezek a 
példák is meggyőzően igazolják. 

Az említett dialaktológiai vonások mellett a szlovén 
nyelvnek a magyar nyelvi rendszerre gyakorolt hatását is ér
zékelhet j ük. 

A határozóragok használata a szlovén nyelvből való 
tükörfordítás eredményeként a magyar nyelvhelyesség szempont
jából helytelen szerkezetek alkotásához vezetnek, s nagyon 
gyakran superessivusi és sublativusi formákat használnak. 
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Pl.: Pedagógiai gimnáziumra iratkoztam. Imádok diszkóba tánc
ba járni. Szeretném, ha kétnyelvű iskolán taníthatnék. 

A magyar nyelv egyeztetési szabályai helyett megjelen
nek a szlovén analógiájára történő egyeztetések. Pl.: Testvé-
reimek nincsenek. Sok új emberekkel ismerkedtem meg. Elégett 
a cigányok tanyájuk. 

Az igeragozás használatakor az alanyi ikes és iktelen, 
valamint a tárgyas ragozás közötti különbségek okozzák a leg
több gondot. Nem, vagy csak nehezen érzékelik a kettő kö-zötti 
alaki, tartalmi különbséget különösen a szlovén anyanyelvűek. 
Pl. Most a student kollégiumban lakok. Azokra már nem emlék-
szek vissza. Találkozok a barátokkal. Nem lakok otthon. 

Ritkán ugyan, de a -suk, -sük ragozás is megjelenik a 
nyelvhasználatban, amely a nyelvjárásban nem volt jelen, de 
úgy tűnik, napjaink terjedő nyelvi jelensége a korábban érin
tetlen területeken is érezteti hatását. Pl.: Az elemi iskola 
ötödik osztályát látogassa. 

Előadásomban néhány sajátosság megemlítésére volt le
hetőségem. A kétnyelvű oktatásban részesülő fiatalok anyanyel 
vi, illetőleg magyar nyelvi ismereteinek hiányosságai arra fi 
gyelmeztetnek, hogy a tudatos nyelvi nevelésben, az alkalma
zott módszerek, eszközök kiválasztásában még nagyobb fokú oda 
figyelésre van szükség, hiszen a fentebb bemutatott jelensége 
ket a szervezett iskolai nyelvtanulás utolsó szakaszában rész 
vevő fiatalok nyelve tartalmazza. 

Ha a kétnyelvű oktatás gyakorlata ki tudja alakítani a 
tanulókban mindkét nyelv megközelítőleg azonos szintű haszná
latát, akkor tekinthetjük igazán hatékonynak, s a nemzetiség 
nyelve akkor őrződik, fejlődik tovább. Ellenkező esetben a 
lakóhely, a család nyelvévé válik, amely elvezet az asszimi
lációhoz, azaz a nyelvcseréhez. Ez napjainkban senkinek nem 
lehet érdeke. A nyelvhasználat jelenségeinek feltárásával, 
elemzésével lehet igazán tudatos nyelvi nevelést végezni nem-




