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A magyar mint második nyelv használata  
szlovén fiatalok körében:  

a másodnyelvi önbizalom és a normatív hatás szerepe

A második nyelv elsajátításának társadalmi kontextus-modellje szerint (Clément 
1980; Clément–Kruidenier 1985) kétnyelvű környezetben, ahol a nyelvcsoportok 
közvetlen kapcsolatban állnak egymással, a nyelvelsajátítás sikerességében fontos 
szerepet játszik a másodnyelv beszélőivel való kapcsolat gyakorisága és minősége. 
Pontosabban, ahogy arra Clément és munkatársai rámutattak, a szomszédos nyelv-
csoporttal való kapcsolat hozzájárulhat az úgynevezett másodnyelvi önbizalom 
megerősödéséhez (l. még Clément 1986). A másodnyelvi önbizalom pszichológiai 
konstrukció; arra utal, hogy a nyelvtanuló képesnek érzi magát a második nyelv 
használatára. A fogalom két egymáshoz szorosan kapcsolódó komponensből, egy 
affektívból (másodnyelvi szorongás) és egy kognitívból (szubjektíven érzékelt 
másodnyelvtudás) áll. A nagy másodnyelvi önbizalommal rendelkező személy úgy 
érzi, hogy kompetenciája a második nyelvben megfelelő, s ezért nem szorong vagy 
aggódik, ha használnia kell azt. Következésképpen, ahogy azt több empirikus ku-
tatás is alátámasztotta, a másodnyelvi önbizalom a második nyelv használatának 
egyik lényeges meghatározója (pl. Clément–Kruidenier 1985; Clément et al. 2003; 
MacIntyre et al. 2001).

Ugyanakkor az empirikus vizsgálatok arra is felhívták a figyelmet, hogy a má-
sodnyelvi önbizalom nem minden esetben vonja magával a második nyelv használat. 
Ajzen (1991) tervezett magatartás-elméletére támaszkodva (l. még Armitage–Conner 
2001) Clément és kollégái úgy érveltek, hogy a másodnyelvi önbizalom leginkább 
azok körében vezethet a második nyelv tényleges használatához, akik úgy érzékelik, 
hogy környezetük is támogatja őket ebben (Clément et al. 2003; MacIntyre et al. 
2001). Azok körében, akik ismeretségi körükben nem érzik elfogadottnak a máso-
dik nyelv használatát, a másodnyelvi önbizalom ritkábban eredményez tényleges 
nyelvhasználatot. 

E rövid elméleti áttekintés után cikkünk egy empirikus kutatás eredményeit 
tárgyalja, melynek során a Clément és munkatársai által felállított hipotéziseket 
teszteltük le szlovén középiskolások körében. Bár a környező országok közül Szlo-
véniában a legalacsonyabb a magyar ajkúak száma (kb. 7500), Szlovénia az egyetlen 
olyan szomszédos állam, ahol a magyar nyelvet a többségi nyelvcsoporthoz tartozók 
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számára is tanítják. Az 1991-es szlovén alkotmány szerint Lendva-vidéken, ahol a 
magyar kisebbség mintegy 40 %-át teszi ki a helyi lakosságnak, a magyar nyelv 
hivatalos státussal rendelkezik, s használható a közigazgatásban és a különböző 
hivatalos intézményekben is (Kolláth 2005, Vidmar 2011). A lendvai kétnyelvű 
gimnáziumban az oktatás a szlovén ajkú diákok számára szlovénul, a magyar anya-
nyelvűek számára magyarul zajlik, de mindkét nyelvcsoporthoz tartozók tanulják 
heti néhány órában a másik nyelvet is. 

Az alábbi ábra az általunk tesztelt modellt ábrázolja. A modell négy hipotézist 
foglal magában. Egyrészt arra számítunk, hogy a magyarokkal való kapcsolat minősé-
ge meghatározó lesz a másodnyelvi önbizalom alakulásában; azaz akiknek pozitívabb 
kapcsolata van a magyar kisebbség tagjaival, nagyobb önbizalommal rendelkeznek a 
magyar nyelv használatában. Másrészt föltételezzük, hogy a magyarokkal való kap-
csolat gyakorisága ugyancsak hozzá fog járulni a másodnyelvi önbizalomhoz; akik 
gyakrabban érintkeznek magyar anyanyelvűekkel, nagyobb önbizalommal fognak 
bírni a magyar nyelvben. Harmadszor: a másodnyelvi önbizalom fontos meghatá-
rozója lesz aztán a magyar nyelv használatának; nagyobb másodnyelvi önbizalom a 
magyar nyelv gyakoribb használatához fog vezetni. Végül pedig úgy véljük, hogy 
a másodnyelvi önbizalom főként azok körében fogja eredményezni a magyar nyelv 
használatát, akik úgy érzik, környezetük is elfogadja, támogatja azt.

A magyarokkal való 
kapcsolat minősége

A magyarokkal való 
kapcsolat gyakorisága

Másodnyelvi 
önbizalom Nyelvhasználat

Normatív nyomás

1. ábra. A vizsgált modell

Módszer

Adatközlők
Az adatgyűjtésre egy kérdőív segítségével került sor 2012-ben a lendvai két 

tannyelvű gimnázium diákjai körében. A kérdőívet összesen 180 diák töltötte ki, de 
kutatásunkba csak az egynyelvű szlovén diákokat vontuk be (N = 119), akik a ma-
gyart második nyelvként tanulják. Az adatközlők 45 %-a lány, 55 %-a fiú volt.
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Változók
A kapcsolat gyakorisága. Az adatközlőknek egy ötfokú skálán (1=szinte soha, 

5 =mindennap) kellett megjelölniük, milyen gyakran van személyes kapcsolatuk 
magyarokkal.

A kapcsolat minősége. Tausch és kollégáinak munkája (2007) alapján két ötfokú 
skálával mértük a magyarokkal való kapcsolatuk minőségét. Azt adatközlőknek azt 
kellett bejelölniük, hogy a magyar anyanyelvűekkel való korábbi találkozásaik álta-
lában negatívak vagy pozitívak (1 = negatív, 5 = pozitív), illetve kellemetlenek vagy 
kellemesek (1 = kellemetlen, 5 = kellemes) voltak-e. A két alskálát összevontuk egy 
skálába, melynek megbízhatósága magasa volt (α = .96).

Másodnyelvi önbizalom. A változót a Clément (1986) által leírtak alapján nyolc 
alskálából hoztuk létre. A másodnyelvi szorongást (pl. „Nem érzem kényelmetlenül 
magam, ha magyarul kell beszélnem.”) és a szubjektívan értékelt magyar nyelvtudás 
(pl. „Mennyire érzed nehéznek, hogy magyarul adj útbaigazítást?”) is négy-négy 
kérdéssel mértük. Az összevont skála megbízhatósága magas volt (α = .89).

Normatív hatás. A MacIntyre és munkatársai által (2001) bemutatott módon 
négy ötfokú skálán mértük a normatív hatást. Az adatközlőknek azt kellet meg-
jelölniük, hogy számukra fontos személyek (szülők, testvérek, barátok, tanárok) 
mennyire támogatják a magyar nyelv használatát. A skála megbízhatósága megfelelő 
volt (α = .69).

Nyelvhasználat. Négy ötfokú skálán mértük a magyar nyelv használatának 
gyakoriságát (baráti körben, a városban, magyar anyanyelvű személyekkel, média-
használatkor). Az alskálák ötfokúak voltak (1=csak szlovénül, 5=csak magyarul). 
A skála megbízhatósága megfelelő volt (α = .75).

Elemzés

Modellünk teszteléséhez moderált közvetítő elemzést használtunk az SPSS 
programcsomaghoz készült „PROCESS” makro segítségével (Hayes 2012). A közve-
títő elemzés az ún. bootstraping eljáráson alapul, melynek lényege, hogy a program 
a meglévő adatbázisból 5000 véletlenszerű mintát vesz, amelyeken külön-külön is 
lefuttatja a kért elemzéseket, jelentősen növelve ezáltal az eredmények megbízható-
ságát. Az elemzés az eredményeket 95%-os konfidencia-intervallum (megbízhatósági 
tartomány) megadásával mutatja be.
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Eredmények

Az alábbi táblázat a vizsgálatban szereplő változók átlagértékeit mutatja szó-
rásukkal együtt, valamint a változók közötti kapcsolatot. A kutatásban részt vevő 
szlovén diákoknak inkább pozitív kapcsolatuk van a magyarokkal. Gyakoriságát 
tekintve e kapcsolat szinte mindennapos, ami az oktatási intézmény kétnyelvű jel-
legéből adódóan nem meglepő. Másodnyelvi önbizalmuk közepes, közepesnél ala-
csonyabb támogatottságot érzékelnek környezetükben a magyar nyelv használatára, 
s így a magyar nyelv használata csak kevéssé jellemző körükben.

1. táblázat. A kutatásban vizsgált változók

Átlag  
és szórás

a kapcsolat 
gyakorisága

Másodnyelvi 
önbizalom

normatív 
hatás

nyelv- 
használat

A kapcsolat  
minősége

3.52 (1.15) .41** .57** .38** .37**

A kapcsolat 
gyakorisága

3.91 (1.20) .30** .42** .20**

Másodnyelvi 
önbizalom

3.12 (.95) .54** .65**

Normatív hatás 2.87 (.83) .44**

Nyelvhasználat 1.73 (.74)

Megjegyzés. Minden változót ötfokú skálán mértünk. A magasabb értékek pozitívabb és gyakoribb 
kapcsolatot, nagyobb másodnyelvi önbizalmat, nagyobb normatív hatást és a magyar nyelv 

gyakoribb használatát jelzik. 
** p < .01

A közvetítő modell tesztelése szignifikáns eredményt hozott. A modell 51 %-át 
magyarázta meg a célváltozó (nyelvhasználat) varianciájának, R2 = .51, F(5, 93) = 
19.46, p < .01. A kapcsolat minősége szignifikánsan kapcsolódott a másodnyelvi 
önbizalomhoz (B = .52, p < .01), mely ugyancsak szignifikánsan kapcsolódott a 
nyelvhasználathoz (B = .48, p < .01). Ily módon a másodnyelvi önbizalom közve-
títette a kapcsolat minőségének hatását a nyelvhasználatra, B = .23, 95% CI [.15, 
.31]. A normatív hatás szignifikánsan moderálta a másodnyelvi önbizalom hatását a 
nyelvhasználatra (B = .19, p < .01). A változók közötti interakció eredményeit a 2. 
ábra mutatja. Amint az látható, a másodnyelvi önbizalom azok körében vezet a ma-
gyar nyelv használatához, akik úgy érzékelik, környezetük elfogadja és támogatja 
azt. Ugyanakkor, ha a másodnyelvi önbizalom kicsi, akkor a magyar nyelv hasz-
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nálata – a normatív hatás mértékétől függetlenül – elenyésző. Végül eredményeink 
azt is jelezték, hogy a magyarokkal való kapcsolat gyakorisága sem a másodnyelvi 
önbizalom alakulására (B = .01, p = .95), sem a magyar nyelv használatának gya-
koriságára nem volt szignifikáns hatással (B = .04, p = .42)..

Mindent egybevetve tehát: négy hipotézisünkből háromra találtunk empirikus 
bizonyítékot.

2. ábra. A másodnyelvi önbizalom  
és a normatív hatás interakciójának szerepe a nyelvhasználatban.

Diszkusszió

Cikkünk lendvai szlovén középiskolások körében vizsgálta magyar nyelvhasz-
nálatuk szociálpszichológiai hátterét. Kutatásunk eredményei azt jelzik, hogy a ma-
gyarokkal való kapcsolat minősége jelentősen befolyásolja a szlovén diákok másod-
nyelvi önbizalmát, ami a magyar nyelv használatának fontos előidézője. Ugyanakkor 
a nyelvi önbizalom elsősorban azoknál vezet a magyar nyelv használatához, akik 
úgy érzékelik, hogy társadalmi környezetük támogatja őket a magyar használatában. 
Eredményeink emellett azt mutatják, hogy a magyarokkal való kapcsolat gyakorisá-
ga nincs kapcsolatban sem a másodnyelvi önbizalommal, sem a nyelvhasználattal. 
Ez azonban valószínűleg csak látszólag van így: a lendvai középiskola kétnyelvű 
jellegéből adódóan a megkérdezettek rendkívül gyakran kerülnek személyes kap-
csolatba magyarokkal, ezért a kapcsolat gyakoriságára vonatkozó kérdés irreleváns 
lehetett számukra. Amennyiben a válaszadók között e tekintetben valóban jelentős 
eltérések lettek volna, valószínűsíthető, hogy a második hipotézist sem kellene el-
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vetnünk. Összességében elmondható, hogy empirikus megfigyeléseink a négyből 
három hipotézisünket igazolták.

Kutatásunk eredményeit figyelemreméltónak tartjuk – különösen azért, mert 
ismereteink szerint ez idáig nem készült hasonló felmérés a szlovén fiatalok másod-
nyelvi magatartásáról. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy minél több kutatás folyjék 
a szomszédos országok többségi beszélőinek körében a magyar nyelvhez való 
viszonyukról, nyelvtudásukról, nyelvhasználatukról. Ahhoz, hogy a magyar nyel-
vet kétnyelvű környezetben interetnikus kommunikációban is lehessen használni, 
elengedhetetlen, hogy megbízható ismeretekkel rendelkezzünk arról, hogy mely 
tényezőknek van szerepük abban, hogy a többségi nyelvű beszélők készek legyenek 
használni kisebbségi nyelvi ismereteiket.

irodaloM

Ajzen, I. 1991. The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Pro-
cesses, 50(2): 179–211.

Armitage, C. J. – Conner, M. 2001. Efficacy of the Theory of Planned Behaviour:A meta-analytic re-
view. British Journal of Social Psychology, 40: 471–499.

Clément, R. 1980. Ethnicity, contact and communicative competence in a second language. In: H. Gi-
les – W. P. Robinson, – P. M. Smith (eds.), Language: Social psychological perspectives. Oxford, 
UK: Pergamon. 147–154.

Clément, R. 1986. Second language proficiency and acculturation: An investigation of the effects of 
language status and individual characteristics. Journal of Language and Social Psychology, 5(4): 
271–290.

Clément, R. – Baker, S. C. – MacIntyre, P. D. 2003. Willingness to Communicate in a Second Lan-
guage. The Effects of Context, Norms, and Vitality. Journal of Language and Social Psychology, 
22: 190–209.

Clément, R. – Kruidenier, B. G. 1985. Aptitude, attitude and motivation in second language proficiency: 
A test of Clément’s model. Journal of Language and Social Psychology, 4(1): 21–37.

Kolláth, A. 2005. Magyarul a Muravidéken. Maribor: Slavistično društvo.
MacIntyre, P. D. – Baker, S. C. – Clément, R. – Conrod, S. 2001. Willingness to communicate, social 

support, and language learning orientations of immersion students. Studies in Second Language 
Acquisition, 23: 369–388.

Tausch, N. – Hewstone, M. – Kenworthy, J. – Cairns, E. – Christ, O. 2007. Cross-Community Contact, 
Perceived Status Differences, and Intergroup Attitudes in Northern Ireland: The Mediating Roles 
of Individual-level versus Group-level Threats and the Moderating Role of Social Identification. 
Political Psychology, 28: 53-68. 

Vidmar, T. 2011. Schooling of National Minorities in Slovenia – Two Approaches. Facta Universitatis 
(Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History), 10: 31–43.



217a magyar mint második nyelv Használata …

Marton, Enikő
The use of Hungarian as second language among young Slovenes:  

the role of second language confidence and normative pressure

This paper provides an insight into the use of Hungarian as second language among Slovene-speaking 
secondary school students in Lendava. The conceptual model was inspired by the work of Clément 
and his colleauges. The hypotheses were tested by a moderated mediation analysis. The results have 
provided ample support for the predictions. The quality of contact with Hungarian speakers increased 
the confidence in the second language, which was an important precursor of its actual use. At the 
same time, it was also demonstrated that second language confidence led to the use of Hungarian 
more often among those, who perceived greater social support for it. Findings and their implications 
are discussed.


