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Időértelmezési lehetőségek  

a magyar mint idegen nyelv órán 

(A1 és A2 szinten) 

 
 

Az idő képének a megközelítése a magyar mint idegen nyelv szempontjából rendkívül 

összetett téma, és a teljesség igényével lehetetlen beszámolni róla 20 percben
1
. Én arra                              

a kérdésre szeretnék válaszolni, hogy hogyan gondolkodnak, beszélgetnek az időről a magyarul 

tanuló külföldiek (lengyelek), azaz mi az idő magyar konceptualizációja a magyar nyelvet főleg 

minimum- (A1) és alapszinten (A2) használó külföldiek szempontjából, valamint milyen 

szinteken beszélhetünk / kell beszélnünk az időről a magyar mint idegen nyelven. 

Köztudott, hogy az idő fogalmának meghatározásával több tudományág is foglalkozik, 

és a saját módszereivel és szemléletmódjával másképp is értelmezi és kezeli azt. Egy állítás 

azonban biztos: ha az időről beszélünk, univerzális jellegű fogalomról beszélünk, vagyis 

olyanról, ami az egész emberiség tudásában aktivizálódik. Párhuzamosan kultúraspecifikus 

jellegű fogalomról is, hiszen minden közösség másképp definiálja az időt. 

Hogyan definiálják az időt a magyarok? A szótári elemzés azt mutatja, hogy a mai 

nyelvhasználatban az idő szó előfordulása nagy gyakoriságot mutat, a leggyakrabban használt 

magyar szavak közé tartozik. Az idő szó jelentése összetettnek tekinthető, azaz több profilú 

kognitív bázist hív elő: jelentheti azt a nem térbeli dimenziót, amelyben az események egymást 

követik – a múltból a jelenen keresztül a jövőbe tart, továbbá jelentheti valaminek                                

az időpontját, valamint időszakot, időtartamot, a sportban pedig a teljesítménynek 

időegységben kifejezett eredményét, a napnak vagy az évnek valamely (ismétlődő) jelenséggel 

vagy eseménnyel jellemezhető szakaszát, életkort, a történelem, a társadalmi, politikai élet 

folyamának egy szakaszát, korszakát. Lehetséges még az idő szónak az időszámításként, 

                                                           
1
 Az előadás a Pécsen rendezett VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson hangzott el 2016. augusztus                

24-én. Az alábbiakban a prezentáció diáival gazdagított előadás szövegét közöljük. 
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időmérésként, valamint időjárásként való értelmezése. A nyelvtanban viszont fontos 

kategóriaként jelenik meg (vö. Eőry Vilmos (főszerk.), Értelmező Szótár+, Tinta Könyvkiadó). 

 
 

Több szóösszetételben is használatos, több közmondásnak és szólásnak is címszava,                           

ami bizonyítja, hogy a mindennapi életben fontos tényezőként emlegetjük és érzékeljük az idő 

létezését és múlását. Az idő konkrétan befolyásolja az életünket, de mivel elvont fogalom,                        

nem lehet egyszerű rámutatással kijelölni az ember környezetében. Ezért is nehéz megragadni          

a jellegét. Az is köztudott, hogy ilyen absztrakt fogalmakat már ismert, jól érzékelhető 

dolgokból kiindulva képesek vagyunk megjeleníteni, értelmezni. Ezeknek a nyelvi egységek-

nek, fogalmi metaforáknak az elemzésével rekonstruálható az adott fogalom konceptuáli-

zációja, amellyel eljuthatunk a fogalom nyelvspecifikus jelentéséhez. Ha az idő lexémát 

kognitív metaforaelmélet segítségével kívánnánk értelmezni, természetesen a teljesség igénye 

nélkül, a következőket sorolhatnánk fel:  

- az idő élőlényként való felfogása, ami több doménben is lokalizálható,  

- az emberi tapasztalatok az időt értékjeleggel ruházták fel: az idő pénz metafora                 

az egyik legismertebb képe az időnek,  
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- gyakori az idő térként való felfogása, ami a tér felosztásának analógiájára 

használatos,  

- a szubsztanciaként konceptualizált idő is gyakran megjelenik a magyar nyelvben,  

- több kultúrában és nyelvben ismert az idő folyóként való konceptualizálása. 

 

 

Ezek felsorolását még folytatni is tudnánk. 

A leíró nyelvtanban, ha az időbeliség kérdése kerül szóba, alapvetően három dolgot kell 

egyszerre figyelembe venni: az események külső és belső idejét, valamint azt, hogy                        

az események egymáshoz viszonyítva egy időben, egymást követve vagy megelőzve 

játszódnak-e le (Hegedűs Rita 2005: 163). Ezzel párhuzamosan, ha szóasszociációs vizsgálatot 

végeznénk, az idő leggyakrabban emlegetett jellemzője a mulandóság. 

Mindez a magyar anyanyelvi használók mindennapi tudásának a modelljét tükrözi. 

Kétségkívül a fogalmi metaforák eredményesen alkalmazhatók a nyelvtanításban is, hiszen 

érdekesebbé tehetik a nyelvtanulást, ugyanis közelebb hozzák a kultúraspecifikus ismereteket,  

a célnyelven beszélő közösség gondolkodásmódját, aminek megismerése és elsajátítása végül is 
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a hallgató végcélja. De mielőtt a tanuló elsajátítja a nyelvet olyan magas szinten, hogy megértse 

azokat a metaforákat, és beszélni tudjon róluk, meg kell tanulnia az alapokat.  

Mit tud az a külföldi, aki már alapszinten beszél magyarul? Nagyjából három fő dolog 

határozza meg a nyelvtanítási és -tanulási folyamatot: a Közös Európai Referenciakeret,                     

a nyelvvizsga tételek és maga a tankönyv, amelyből tanítunk, és amely minden esetben                        

a tanítási folyamat szervezésének egyik közvetlen tényezője, hiszen befolyásolja a tananyag 

választását és a bevezetésének sorrendjét. 

 

 

A Közös Európai Referenciakeret szerint az A1 szint a nyelvhasználat legalacsonyabb 

szintje, amelyen a tanuló igazán egyszerű módon tud kommunikálni, fel tud tenni és meg tud 

válaszolni saját személyével kapcsolatos egyszerű kérdéseket, nagyon ismerős témákkal 

kapcsolatban egyszerű megállapításokat tud tenni, vagy ilyenekre reagálni. Az A2 szinten már 

nem csupán a szituációhoz kapcsolódó fordulatok begyakorolt, lexikailag elrendezett, 

meglehetősen korlátozott készletére épít a tanuló. Fontossá válnak a társadalmi funkciókra 

vonatkozó interakciók, bár az információcsere még csak a mindennapi tevékenységekre vagy 

témákra, rutinszerű helyzetekre vonatkozik. 
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Ha átnézzük a nyelvvizsga témaköröket, látjuk, hogy az A2 szinten az idő témakör 

mindenekelőtt azonos az időjárással. De ahhoz, hogy a vizsgázó tudjon válaszolni arra                            

a kérdésre, hogy milyen az idő, hogy tudjon beszélni az időjárásról, nemcsak az időjárásra 

vonatkozó kifejezéseket kell megtanulnia, hanem a hónapok és az évszakok neveit is, ráadásul                   

a megfelelő időhatározós formában. Párhuzamosan a nyelvvizsga témaköröket tanulmányozva 

azt is észrevehetjük, hogy az idő kifejezése több témánál is szükséges. 

 

 

Melyik lexikális és nyelvtani egységek tartoznak az idő komplex jelentésköréhez az A2 

szinten? Forrásként a MagyarOK című tankönyvcsalád első két kötetét használom, mivel                     

a létező magyar nyelvkönyvek közül a legmodernebb, azaz a legújabb nyelvészeti kutatásokon 

alapuló tananyagot nyújtja a diákoknak és tanároknak. A szerzők nem összpontosítottak                          

egy bizonyos nyelvi közönségre, így a könyvek célköre a magyarul tanuló külföldiek. Ezért is 

mostanában ez a legkedveltebb magyar nyelvkönyv. Ráadásul pontosan meghatározza a Közös 

Európai Referenciakeret szintjét, amelyiket lefedi. A második kötet az A2+ szintet, azaz erős 

A2-t kíván lefedni. Több ez, mint A2, de még egyáltalán nem beszélhetünk B1 szintről. A dián 
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látható, hogy mely az időre vonatkozó egységeket vezeti be a könyvben és munkafüzetben 

prezentált tananyag. Nem kevés anyag ez! 

 

 

A temporalitás eszközrendszerén belül központi szerepe van az igeidőnek és a különféle 

időhatározóknak. A MagyarOK tananyagát elemezve látjuk, hogy a magyar nyelvtudás alap- 

szintjén a tanulónak tudnia kell precízen kifejezni majdnem az összes időhatározós szerkezetet. 

Az A2 szinten elsajátított magyar nyelvtudás megköveteli a tanulótól és biztosítja neki mind             

a három igeidőben történő beszédprodukciót, de egyelőre csak kijelentő módban. A tanuló                  

az igék befejezett formáit is tudja. A bevezetett időhatározók mutatják, hogy a tanuló nemcsak                            

az időpontot, hanem az időtartamot, ill. az időkeretet is meg tudja határozni. Le tudja írni                        

a cselekvések ismétlődését, ki tudja fejezni az egyszeriséget és a gyakoriságot,                                          

a folyamatosságot, a folyamat kezdetét, ill. végét, előidejűséget, utóidejűséget és egyidejűséget, 

valamint egymásutániságot. Utalni tud a jelenre, a múltra és a jövőre. Teret tud mérni az idő 

segítségével. 

A magyarul tanuló által elsajátított szókincs nagyon korlátozott, de már több főnév, 

melléknév, határozószó és ige vonatkozik az idő hívószóra. A többségük az életkori 
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szakaszokat és a naptári egységeket, ill. folyamatokat nevezi meg. Az időbeli relációszavak 

kifejezik a dolgok tulajdonságait, a folyamatok, vagyis történések, események, cselekvések 

közötti viszonyokat. 

Ha a fogalmi metaforákra szeretnénk hivatkozni, hangsúlyoznunk kellene az idő térként 

való felfogását: a magyarul tanuló külföldi először a helyhatározó ragokat használja, és csak 

idővel tanulja meg alkalmazni őket a különböző időegységek kifejezésében. A tanuló 

szemszögéből nézve az idő többé-kevésbé pontosan elképzelhető helyű szituáció. 

Egy sajnos nem reprezentatív értékű szabad szóasszociációs vizsgálat, vagy inkább 

kísérlet anyaga bizonyítja, hogy a magyarul tanulók, ebben az esetben az A2 szinten beszélő 

lengyelek körében az első pillanatban az időt, mint hívószót problematikusnak találják.                        

Az anyanyelvükön a „mulandóság” lenne az első szó, amelyiket kimondanák az idő hívószóra. 

Ezt magyarul nem tudják még kifejezni.  

 

 

A magyar szókincsüket aktivizálva először az összetett szavakat keresik, amelyekben az idő 

elő- vagy utótag. Ezzel eszükbe jutnak azok a témakörök, amelyek keretében meg kellett 
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tanulniuk az időre vonatkozó lexikális egységeket, és csak ezt követi az említett egységek 

felsorolása.  

Jellemző volt, hogy a feladat kevesebb szót hívott elő, mint amennyi elsajátítandó volt, 

ennek az oka az, hogy az aktív nyelvtudás mindig kisebb a passzívnál. A lexikális egységek 

felsorolását követte a nyelvtani egységekre való koncentrálásuk: itt főleg azokat az egységeket 

sorolták fel, amelyek bizonyos szempontból fontosak, pl. kivétel, ill. a lengyelben nem létező 

nyelvtani kategória, mint pl. a hangok időtartama. Idővel aktivizálódott a hallgatók anyanyelve 

is: voltak, akik a magyar nyelvtudásukkal próbálták kifejezni azt, ami az anyanyelvükön jutott 

eszükbe. Így megjelentek olyan asszociációk, amelyek a hallgatók nyelvi produkciói.                    

De az a kreativitás hibákhoz is vezethet, mert amit kevés szókinccsel is le tudunk fordítani 

magyarra, nem biztos, hogy a magyarban érthető lesz: a lengyel „fekete óra” a legrosszabb 

anyagi helyzetet jelenti, a lengyelek „száz évet” kívánnak annak, akinek épp születésnapja van, 

illetve lengyelül „száz éve” nem láttunk valakit. Ez jól bizonyítja, hogy a magyarul tanuló 

külföldiek – nemcsak lengyelek – az anyanyelvük felől közelítik meg a magyart,                                 

s párhuzamosan a saját kultúrájuk felől a magyar kultúrát.  

A tananyag és a témakörök feldolgozása az órákon lehetőséget nyújt a kulturális 

információkra való kitérésre, pl. tudni kell, hány órakor illik megjelenni, ha valaki ebédre 

hívott meg minket. Bizonyos szavaknak kultúránként változik a szokásos jelentése, amivel nem 

árt tisztában lenni, ellenkező esetben ez konfliktusforrást jelenthet, illetve a kommunikációt 

gátló tényező lehet. Így jól tudni pl., hogy elvárt-e a pontosság, máshol is érvényes-e a lengyel 

ún. „akadémiai ne-

gyedóra”, azaz álta-

lánosan elfogadott 15 

perces késés? 

Összefoglalva 

az időértelmezési le-

hetőségek a magyar 

mint idegen nyelven 

három szinten mu-

tatkoznak meg: a lexi-

ka, a nyelvtan és                       

a kulturális ismeretek 
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szintjén. És csak e három szint együttes fejlesztése biztosítja az eredményes nyelvtanulást és                     

-tanítást. Ebből a szemszögből az idő nemcsak nyelvi, hanem kultúrfogalom is, amely tükrözi    

az adott közönségnek a gondolkodásmódját és a létezési jellemzőit. Ez azonban – ahogy Janusz 

Bańczerowski írja – már nem a világ nyelvi képével áll szorosabb kapcsolatban, hanem a világ 

ideológiai képével (Bańczerowski 2008: 140). 
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