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„Nem érthetek egyet.”  
Magyarul tanuló külföldiek  

egyet nem értési stratégiái a tanórán*

1. Bevezetés

Tanulmányomban azzal foglalkozom, hogy a magyarul tanuló külföldiek ho-
gyan valósítják meg magyar nyelven egyet nem értésüket, és milyen stratégiákat 
alkalmaznak ellentmondásuk megfogalmazásakor. Első lépésként röviden meg-
határozom az egyet nem értés fogalmát, és megvizsgálom az ellentmondás meg-
formálását meghatározó tényezőket. Ezután bemutatom egyetemi tanórákon felvett 
hanganyag alapján készült vizsgálatom eredményeit. Számba veszem a magyarul 
tanuló külföldi egyetemisták egyet nem értési stratégiáit, és ezeket összevetem a ma-
gyar anyanyelvű hallgatók stratégiáival figyelembe véve a kutatás speciális színtere, 
azaz az egyetemi környezet és az oktatási szituáció hatását.

2. Az egyet nem értés

Salsbury és Bardovi-Harlig (2000) az egyet nem értést (a cáfolat, tagadás, ki-
hívás, sértés, fenyegetés mellett) a szembenállást kifejező ellentmondó beszédet 
(oppositional talk) megvalósító illokúciós aktusok közé sorolja. Ezt elfogadva mun-
kámban a vizsgált jelenségre egyet nem értésként és ellentmondásként is utalok.

Az egyet nem értés sokféleképpen megközelíthető: felfoghatjuk egy propozíció 
igazságtartalmának megcáfolásaként (Rees-Miller 2000), egy szándékkal (Geor-
gakopoulou 2001, Kreutel 2007) vagy egy már megtett cselekedettel (Rees-Miller 
2000) kapcsolatos ellentétes állásfoglalásként, valamint a beszédpartnerétől eltérő 
vélemény vagy hit kifejezéseként (Wierzbicka 1987). Az egyet nem értés továbbá 
olyan arcfenyegető beszédaktus, amelynek megvalósítását bizonyos udvariassági 
(Brown−Levinson 1978, 1987, Holtgraves 1997, Rees-Miller 2000, Kreutel 2007) 
és konverzációszervezési elvek (Sacks 1973, Pomerantz 1984, Kothoff 1993) ha-
tározzák meg. 
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Goffman (1967) megállapítja, hogy a felnőttek támogató jellegű interakcióinak az 
interperszonális konszenzusra törekvés a fő szervezőereje, azaz a nyílt fogalmazásnál 
fontosabb a disszonancia elkerülése. Levinson (1983) felhívja a figyelmet arra, hogy 
a hétköznapi beszélgetésekben vannak preferált és nem preferált beszédcselekvések. 
Sokkal pozitívabban viszonyulunk például az elfogadáshoz és az egyetértéshez, mint 
a visszautasításhoz és az egyet nem értéshez. A konverzációelemzés a szomszédsá-
gi párok kapcsán beszél preferált és nem preferált válaszlépésről. A preferált aktus 
egyszerű struktúrájú, ezzel szemben a nem preferált aktust szerkezeti összetettség 
jellemzi (Schlegoff et al. 1977). Az elvárt egyetértés általában azonnal megjelenik az 
adott válaszlépésen belül, az egyet nem értést viszont többnyire késleltetjük, ezért a 
válaszlépés belsejében vagy végén helyezkedik el. Az egyet nem értés késleltetésére 
alkalmas eszközök például a hezitálás, a késleltető szavak, a visszakérdezés, illetve a 
jelképes egyetértés (Igen, de…). Az alábbi példában egy választ nem igénylő halogató 
kérdés, a bizonytalanságot kifejező hát késleltetőszó és jelképes egyetértés vezeti be 
az − óvatosan megfogalmazott − ellentétes véleményt.

– Nagyon jó ez az étterem.
– Jó volt? Hát, igen, de a kiszolgálás nagyon lassú volt.

Az ellentmondás azonban bizonyos esetekben mégiscsak lehet preferált aktus. 
Egyes kulturális közegekben a verbális konfrontáció elfogadott és elvárt társadalmi 
és nyelvi viselkedés lehet olyan helyzetekben is, amikor más kultúrákban nem az 
(Schiffrin 1984). Az intimitás mértéke szintén hatással van az ellentmondás meg-
ítélésére, hiszen gyakran tapasztaljuk, hogy az egymáshoz közel álló beszédpartnerek 
interakcióinak jellemzője a ritualizált barátságos konfliktus (Georgakopoulou 2001, 
1882). Kothoff bizonyította, hogy a támogató beszélgetések kontextusából kilépve, 
valódi vitahelyzetben megváltoznak a preferenciaviszonyok, és az egyetértés helyett 
az ellentmondás lesz az elvárt válaszlépés (Kothoff 1993, 205). Meg kell említe-
nünk a jellegzetes színterek szerepét is, gondoljunk például a bírósági helyzetekre, 
amelyek elbírják, sőt előnyben részesítik a nem enyhített ellentmondást. Az oktatás 
folyamatában szintén sajátos célja és haszna van az egyet nem értés kifejezésének. 

Oktatási szituációban intézményesült hatalmuknak köszönhetően a tanároknak 
intézményesült joguk van megfogalmazni egyet nem értésüket a diákokkal szemben. 
A diák egyet nem értése elméletben potenciális arcfenyegető aktus, amely kihívást 
jelent a tanárra és tudására nézve. (Rees-Miller 2000). Rees-Miller hangsúlyozza 
azonban, hogy pedagógiai kontextusban sokszor magának a specifikus helyzetnek, 
valamint a cselekvés (tanítás−tanulás) céljának nagyobb hatása van az egyet nem 
értés nyelvi megformálására, mint a tanár relatív hatalmának vagy az ellentmondás 
súlyának (Rees-Miller 2000, 1107). Az oktatási helyzetből természetesen követke-
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zik, hogy a hallgatók gyakran fogalmaznak meg véleményt, érvelnek és cáfolnak, 
ami érdeklődésre és aktív részvételre utal, tehát nem feltétlenül minősül erős arc-
fenyegetésnek.

3. Az egyet nem értés a köztes nyelvi vizsgálatokban 

A nyelvtanárok jól tudják, hogy a kommunikatív kompetencia, s ezen belül a 
pragmatikai kompetencia fejlesztése komplex feladat, mivel a grammatikai szabá-
lyokkal szemben a kommunikációs elvek nehezen definiálhatók, számuk tulajdon-
képpen végtelen, ezért lehetetlen a nyelvtanulókat minden kommunikációs helyzetre 
felkészíteni. A magyar mint idegen nyelv tanáraként gyakran tapasztalom, hogy a 
magyart magas szinten beszélők sem rendelkeznek mindig megfelelő pragmatikai 
kompetenciával.

A köztes nyelvi pragmatika az idegen nyelvet beszélők célnyelvi nyelvhaszná-
latának jellemzőit, pragmatikai kompetenciájuk fejlődését és fejlesztési lehetőségeit 
vizsgálja. Nagy figyelmet fordít a pragmatikai hibákra (pragmatikai kudarcokra), 
amelyek a célnyelvi szokáskultúra hiányos ismeretéből vagy a pragmatikai erő 
helytelen kódolásából fakadnak (Thomas 1983, Kasper 1992). Több kutatás foglal-
kozik azzal, hogy még a haladó nyelvtanulók megnyilatkozásai is gyakran vezetnek 
pragmatikai kudarchoz, amelyek súlyával a beszélők nincsenek tisztában (Salsbu-
ry−Bardovi-Harlig 2001, Edwards 2006).

Az egyet nem értéssel foglalkozó szakirodalom − melynek nagy része az angolt 
második nyelvként beszélőkkel foglalkozik − számos tipikus jelenségre mutatott rá. 
Az anyanyelvű beszélők ellentmondásuk megfogalmazásakor többnyire komplex 
stratégiákat alkalmaznak, és hozzájuk képest a nem anyanyelvűek megnyilatkozá-
saira a szerkezeti egyszerűség, rövidség és minimalizmus jellemző (Beebe-Taka-
hashi 1989, Garcia 1989, Nakajima 1997). A nem anyanyelvűek sokszor explicit 
módon, performatívummal fejezik ki véleményüket (I disagree) olyan helyzetekben 
is, amelyekben ez természetellenes az anyanyelvi beszélő számára (Pearson 1984, 
1986), és az anyanyelvűekhez képest nagy számban élnek a tagadószóval való nyers 
ellentmondás (no) lehetőségével (Bell 1998). Ugyanakkor gyakran nem fejezik ki 
egyet nem értésüket olyan helyzetekben, amelyekben anyanyelvükön valószínűleg 
hangot adtak volna (Pearson 1986). A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy mivel 
a nyelvtanulók gyakran nem rendelkeznek a megfelelő mennyiségű egyet nem értési 
és egyet nem értést enyhítő stratégiával, megnyilatkozásaik sokszor túl direktnek és 
udvariatlannak tűnnek (Kreutel 2007).

Salsbury és Bardovi-Harlig (2000) a modalitáshordozó nyelvi elemek haszná-
latát vizsgálták az ellentmondó beszédben. Azt tapasztalták, hogy az idegen anya-
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nyelvű diákok ismerik az egyet nem értés pragmatikáját, tisztában vannak arcfenye-
gető voltával, és érzik, hogy enyhíteniük kell az ellentmondásukat. Ennek ellenére 
gyakran nem használják ki a rendelkezésükre álló célnyelvi eszköztárat, azaz még ha 
tudatában is vannak a segédigék szerepének, akkor is sokkal jobban bíznak a lexikai 
egységek erejében. Még a nyelvtani szempontból magasabb tudásszintű nyelvtanulók 
is sok esetben az I think-et és a maybe-t találták „biztonságosnak” az erősen arcfe-
nyegető szituációkban, és az anyanyelvi beszélőkhöz képest sokkal kisebb arányban 
használták a megfelelő segédigéket (Salsbury–Bardov-Harlig 2000).

4. A vizsgálat bemutatása

Vizsgálatom során arra kerestem a választ, hogy oktatási szituációban a ma-
gyarul tanuló külföldi egyetemi hallgatók milyen egyet nem értési stratégiákat 
alkalmaznak, és milyen nyelvi eszközök segítségével formálják meg őket. Az ered-
ményeket magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók nyelvi viselkedésével vetettem 
össze. A vizsgálati korpuszt 540 percnyi, egyetemi szemináriumokon és külföldi 
hallgatóknak szóló beszédkészség-fejlesztés órákon készített hangelvételekből nyer-
tem. A nem anyanyelvű hallgatók B2–C1 szinten beszéltek magyarul. A korpuszba 
– az összehasonlíthatóság érdekében – csak azokat az ellentmondó aktusokat vettem 
fel, amelyek valamilyen véleménnyel, hittel, képzettel szemben fogalmaznak meg 
ellentétes álláspontot. 

Először számba veszem, majd összehasonlítom a magyar és a külföldi hallgatók 
egyet nem értést megvalósító stratégiát, utána pedig megvizsgálom, hogy az egyet 
nem arcfenyegetésének enyhítésére, ezen belül késleltetésére milyen eszközöket 
alkalmaztak az adatközlők. (Fontos különbséget tennünk az egyet nem értést önma-
gukban megvalósító stratégiák és az ahhoz járulékosan kapcsolódó, az ellentmondás 
arcfenyegetését enyhítő vagy fokozó stratégiák között.)

Hipotézisem szerint a magyarul tanuló külföldiek kevésbé komplex stratégi-
ákat alkalmaznak, mint a magyar anyanyelvűek, és az egyértelműségre törekedve 
a magyaroknál gyakrabban alkalmaznak direkt stratégiákat. Feltételezem továbbá, 
hogy mindkét csoport él a késleltetés univerzális jelenségének különböző módoza-
taival, bár vélhetőleg a nem magyar anyanyelvűek kisebb eszköztárral rendelkeznek 
e tekintetben is.

A rendelkezésemre álló hangfelvételek alapján természetesen a hallgatók és az 
oktatók megnyilatkozásait is össze lehet hasonlítani, de mivel jelen kutatás első-
sorban a köztes nyelvi viselkedésre összpontosít, ezt a szempontot csak helyenként 
érvényesítem.
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3.1. Az egyet nem értést megvalósító stratégiák
A magyar anyanyelvű adatközlők a tanórák során öt különféle egyet nem értést 

megvalósító stratégiát alkalmaztak.

1. táblázat 
A magyar anyanyelvű adatközlők egyet nem értést megvalósító stratégiái

STraTÉgia PÉlDa

a vélemény ellentétességének 
hangsúlyozása

– Ez volt a legjobb megoldás.
– Én nem értek ezzel egyet.

ellentétes állítás/korrigálás – Azt hiszem, kétszer választották meg elnöknek.
– Nem kétszer, hanem háromszor.

magyarázat/okok felsorolása – Ezt a tanulmányt mindenki élvezte, ugye?
– Nem tudok angolul.

kételkedés /elbizonytalanítás
– 1990-ben volt.
– Biztos vagy benne?

részleges elfogadás – Ez jó.
– Jövő hétig jó lesz.

Fontos megjegyezni, hogy a stratégiák sok esetben nem önállóan jelentek meg, 
hanem stratégiakombinációkat alkottak. Az ellentétes állítás/korrigálás például rit-
kán fordult elő önmagában, az esetek nagy részében magyarázattal kapcsolódott 
össze:

– Ezt manapság már nem csinálják.
– Még csinálják azért, mert a konzervatívabb tanárok ragaszkodnak hozzá.

A nem magyar anyanyelvű hallgatók stratégiaválasztása némileg eltért a ma-
gyarokétól. Az általuk használt stratégiákat a 2. táblázat foglalja össze. (A külföldi 
adatközlőktől származó példákat minden esetben változtatás nélkül közlöm.)
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2. táblázat 
A nem magyar anyanyelvű adatközlők egyet nem értést megvalósító stratégiái

STraTÉgia PÉlDa

a vélemény ellentétességének 
hangsúlyozása

– Ez nagyon hasznos minden országnak.
– Én nem azt gondolom.

– Szerintem ez a legjobb megoldás, amit Claudia mondta.
– Nekem van más véleményem.

ellentétes állítás/korrigálás

– Oroszországban van.
– Ez nem Oroszországban, hanem Ukrajnában.

– Amerikában kell, amerikai barátom azt mondta.
– Nem kell.

értékítélet/minősítés

– Lengyelországnak szüksége van erre.
– Ez butaság.

– Ezek az országok egyedül túl gyengék.
– Ez buta vita.

magyarázat/okok felsorolása – Peter igaza van, jó film.
– Beteg volt múlt héten, nem látta a filmet.

1. ábra 
A magyar és nem magyar anyanyelvűek egyet nem értést megvalósító stratégiái
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A nem magyar anyanyelvűek stratégiái a magyarokéhoz hasonlóan gyakran 
stratégiakombinációkat alkottak. Az 1. ábra diagramjait összehasonlítva azt tapasz-
taljuk, hogy mindkét csoport szignifikánsan leggyakrabban magyarázattal kapcsolta 
össze az ellentétes állítást. Ez az oktatási helyzet sajátosságaiból is következik, hi-
szen ott a hallgatóknak folyamatosan számot kell adniuk tudásukról, véleményükről, 
és elvárt annak indoklása is.

Érdekes, hogy mindkét adatközlői csoportnál megjelennek olyan stra-
tégiák, amelyek a másik csoportra nem voltak jellemzőek. A magyar anya-
nyelvűek két indirekt stratégiát (kételkedés/elbizonytalanítás, részleges 
elfogadás) alkalmaztak, amelyet a nem anyanyelvűek nem. Más kutatás 
(Walkinshaw 2007) is rámutatott arra, hogy az anyanyelvű beszélőkre sokkal 
inkább jellemző az egyet nem értés arcfenyegetésének indirektséggel való 
enyhítése, mint a nem anyanyelvűekre. Ez abból következik, hogy utóbbiak 
igyekeznek kiküszöbölni annak kockázatát, hogy megnyilatkozásuk a nem 
megfelelő nyelvi eszközök kiválasztása miatt váljon arcfenyegetővé, ezért 
inkább ragaszkodnak a számukra egyszerűbb, begyakorolt formákhoz – még 
ha azok direktek is. Ezt támasztja alá az is, hogy nem magyar anyanyelvű 
adatközlőim az indirektebb stratégiák kerülése mellett használtak két igen-
csak direkt stratégiát (a vélemény ellentétességének hangsúlyozása: Nem 
értek egyet; értékítélet/minősítés: Ez butaság) is, amelyeket a magyarok nem, 
vagy csak nagyon ritkán alkalmaztak. A nem magyar anyanyelvűek − ha tu-
dattalanul is − sokszor biztosabbnak érzik beszédszándékuk megvalósulását, 
ha egyértelműen, világosan fogalmaznak, és tanult paneleket alkalmaznak. 
A vélemény ellentétességét hangsúlyozó kifejezések (Én nem ezt gondolom; 
Nem értek egyet; Nekem van más véleményem) valószínűleg ezért jelentek 
meg szignifikánsan nagyobb arányban a külföldiek megnyilatkozásaiban.

A stratégiaválasztás mellett az egyet nem értő megnyilatkozások nyelvi meg-
formálása terén is mutatkozott eltérés a két adatközlői csoport között. A külföldi 
hallgatók a nem megfelelő nyelvi eszközök kiválasztásának következményeként 
számos pragmalingvisztikai hibát követtek el. Az egyik adatközlő A vonat legalább 
félórát késik megnyilatkozásra így reagált: Nem hiszek neked. Ez a grammatikailag 
kifogástalan mondat akár még sértés is lehetne, hiszen úgy tűnik, mintha a beszélő 
kételkedne a beszédpartner szavahihetőségében. Itt a tágabb kontextus adta a meg-
oldást: az adatközlő csupán azt akarta kifejezni, hogy soknak tartja a félórát, és nem 
hiszi, hogy ennyit fog késni a vonat. Másik két adatközlő Én nem lehet egyetértenem, 
illetve Nem érthetek egyet megnyilatkozásai olyan érzést keltettek a hallgatókban, 
mintha a beszélők az egyetértés lehetőségének hiányáról beszélnének, holott az 
adott beszélgetésből itt is csak a beszédpartnerek egyszerű véleménykülönbsége 
következett. 
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3.2. Az egyet nem értés késleltetése
Az egyet nem értés megvalósítása szempontjából kiemelt szerepe van azoknak a 

nyelvi eszközöknek, amelyek az egyet nem értés arcfenyegető voltának enyhítésére 
szolgálnak. Az enyhítő eszközökön belül különös figyelmet kapnak a szakirodalom-
ban a késleltetés nyelvi eszközei. A rendelkezésemre álló korpuszban a késleltetés 
alábbi módozataival találkoztam:   

a. késleltető szó: az egyet nem értést bevezető, bizonytalanságot, hezitálást 
sugalló szócska (hát, nos)

b. halogató kérdés: az egyet nem értést késleltető, választ nem igénylő kérdés
Nincs több megoldás.
Miért? A hármas is jó.

c. jelképes egyetértés (Brown−Levinson 1987, 113): a beszélő egyet nem 
értésének “elrejtése” céljából látszólag kifejezi egyetértését, és csak utána 
fogalmazza meg ellentmondását (Igen, de…; Jó, de…; Persze, de…)

d. kertelő vélemény (Brown−Levinson 1987, 116): közvetlenül a vélemény 
előtt (esetleg után) megjelenő nyelvi elem, amely azt sugallja, hogy a beszélő 
nem szándékozik egyértelmű véleményt nyilvánítani, illetve álláspontja nem 
megingathatatlan (Azt gondolom, hogy…;  Úgy gondolom,hogy …; Szerin-
tem…; Nem is tudom…)

e. önmagunk/véleményünk leértékelése (Holtgraves 1997): a beszélő ellent-
mondása enyhítése érdekében negatívan értékeli saját ötletét, véleményét. 
(Lehet, hogy hülyeség, de...; Lehet, hogy hülye vagyok, de…).

f. biztonságos téma (Brown−Levinson 1987, 112): a beszédpartnerek az egyet 
nem értés arcfenyegető hatását úgy próbálják enyhíteni, hogy megpróbálnak 
olyan (általában neutrális) témákat találni, amelyekkel kapcsolatban átmene-
tileg létrejön az egyetértés 

A tanárok és a hallgatók nyelvi viselkedését összevetve azt tapasztaltam, hogy 
a tanárok gyakrabban törekedtek egyet nem értésük késleltetésére, mint a hallgatók. 
A fenti késleltető eszközök közül a biztonságos téma, azaz az egyetértés viszonylag 
hosszabb időn át való fenntartása inkább a tanárokra volt jellemző, hiszen oktatási 
szituációban a diákok véleményének pozitív értékelése, a megerősítés és bátorítás 
speciális pedagógiai célt szolgál. 

A magyar anyanyelvű hallgatók a biztonságos témán kívül valamennyi kés-
leltető eszközt alkalmazták: a késleltető szót, a jelképes egyetértést és a kertelő 
véleményt hasonló arányban, a halogató kérdést és a vélemény leértékelését sokkal 
kevesebbszer. A külföldiek megnyilatkozásaiban egyáltalán nem szerepelt a véle-
mény leértékelése, viszont a magyarokhoz hasonlóan náluk is a késleltető szó, a 
jelképes egyetértés és a kertelő vélemény volt a legkedveltebb. 
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A két csoport között a legnagyobb különbség az alkalmazás gyakoriságában és 
a nyelvi megformálásban mutatkozott. A nem magyar anyanyelvűek szignifikánsan 
kevesebbszer késleltették egyet nem értésüket, mint a magyarok. Érdekes, hogy 
éppen a direkt egyet nem értési stratégiák (a vélemény ellentétességének állítása és 
az ellentétes állítás) jelentek meg a leggyakrabban késleltetés nélkül. A nem késlel-
tetett Nem értek egyet; Nekem van más véleményem vagy az Én nem ezt gondolom 
meglehetősen direktnek és arcfenyegetőnek tűnhet (és az adott szituációkban való-
ban annak is tűnt ) a magyar anyanyelvű beszédpartner számára. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy a külföldi adatközlők kizárólag a diáktársak megnyilatkozásaira 
reagáltak így, és sohasem a tanárokéra. Ez alapján úgy tűnik, hogy a nem magyar 
anyanyelvű diákok is tudatában vannak direkt ellentmondásuk enyhítésének szüksé-
gességével – de ezt a szituációt meghatározó tényezők közül leginkább a viszonylag 
nagy hatalmi távolság esetén érezték így. A magyar anyanyelvű csoportban a késlel-
tetés arányának tekintetében nem tapasztaltam szignifikáns különbséget a csoport-
társak és az oktatók megnyilatkozásaira adott egyet nem értő válaszok között.

4. Összegzés

Munkámban a magyar és nem magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók egyet 
nem értési stratégiáit hasonlítottam össze oktatási szituációban. A speciális hely-
zetnek köszönhetően az adatközlők érvelésük részeként gyakran fogalmaztak meg 
ellentmondó állításokat csoporttársaik és oktatóik megnyilatkozásaira reagálva. 
A nem magyar anyanyelvű adatközlők nyelvi viselkedése sok tekintetben meg-
egyezett a magyarokéval, hiszen a két csoport ugyanazt a stratégiakombinációt (el-
lentétes állítás + magyarázat) alkalmazta szignifikánsan leggyakrabban egyet nem 
értése megvalósításakor. Ugyanakkor a stratégiaválasztásnál mutatkoztak eltérések 
is. A legindirektebb stratégiákat a magyar adatközlők, a legdirektebbeket a nem 
magyar anyanyelvűek alkalmazták. A külföldi adatközlők ragaszkodtak a vélemény 
ellentétességét egyértelműen kifejező panelekhez. Ez egyrészt a tanult nyelvi ele-
mek adta biztonsággal, másrészt a beszédszándék megvalósításának prioritásával 
magyarázható. 

Az egyet nem értés késleltetése általában mindkét csoport megnyilatkozásaiban 
nagy arányban jelent meg, ám összességében a magyar hallgatók szignifikánsan 
többször késleltettek, mint a nem magyar anyanyelvűek, akik a csoporttársakkal 
való interakciók során, ellentétes véleményük explicit kifejezésekor nem mindig 
éltek az egyet nem értés késleltetésének lehetőségével.
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Tanulmányomban a magyarul tanuló külföldiek nyelvi viselkedésére össz-
pontosítottam, de a vizsgált korpusz alapján természetesen lehetőség nyílik további 
kutatási szempontok érvényesítésére is.
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Bándli, Judit
Students’ disagreement strategies  

in HFl (Hungarian as a foreign language) classroom

This paper examines the disagreement strategies of foreign students who learn Hungarian as a foreign 
language, performed in Hungarian language in educational situation. First it defines the notion of 
disagreement and the factors determining the formation of disagreement. Second it demonstrates 
the results of an investigation based on audio-recorded university lessons. The paper compares the 
disagreement strategies of foreign sudents who learn Hungarian as a foreign language and native 
Hungarian students regarding the specialities of the educational situation.


