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Dömötör Adrienne

Az egyiknek evidens, a másiknak nem
(A magyarnyelv-tanulás kezdõ szintjének

néhány hátrányos helyzetû nyelvtani anyagáról)*

1. Bevezetés
Rendszeresen tapasztalható tény, hogy a magyar nyelvet akár már haladó fo-

kon tanuló idegen ajkú diákok – míg a bonyolultabb nyelvi jelenségek között kivá-
lóan eligazodnak – a kezdõ szinthez tartozó néhány alapvetõ szabály alkalmazásá-
ban rendre hibáznak. Ezekben az esetekben általában olyan jelenségekrõl van szó,
amelyek – bár a tanulóknak korántsem problémamentesek – a tananyag összeállí-
tásakor gyakran elsikkadnak amiatt, hogy a tankönyvszerzõnek mint anyanyelvi
beszélõnek túlzottan is magától értetõdõnek, s így a nyelvtani anyaggal való taka-
rékoskodás jegyében kihagyhatónak vagy éppen csak érintendõnek tûnhetnek.

A tankönyvekben mutatkozó ilyesfajta hiátusok azzal függenek össze, hogy a
nyelvtanközpontú, „poroszos stílusú” nyelvtanítást felváltó kommunikációközpontú,
„angolos eleganciájú” oktatás szempontjait érvényesíteni törekvõ tananyagokban a
nyelvtan kezelésében gyakorta a zavar jelei mutatkoznak. Hiszen az a követelmény
– amely egyébként kezdõ szinten kiválóan mûködik mindenekelõtt az angoloktatás-
ban –, hogy az órák legyenek vonzóan könnyedek, játékosak, magával vonja a nyelv-
tani anyag minél óvatosabb adagolását, a nyelvtani gyakorlatok alapos csökkenté-
sét. Holott éppen ez lehet az, ami a magyar nyelvet tanulók körében meggátolja a
kommunikáció(központúság) sikerét, mivel a szituációk, szerepjátékok, párbeszé-
dek már a legelsõ óráktól kezdve sem oldhatók meg produktív nyelvtani ismeretek
nélkül. (Az irányított szövegalkotás hasznos eljárás ugyan, amíg a tanulók nem bir-
tokolják egy-egy szabályrendszer egészét – például a múlt idejû formák elsajátítá-
sának egyes szakaszaiban olyan igéket kapnak építõkövekül, amelyek a már meg-
tanult típus(oka)t képviselik –, kívánatos azonban nem túl bõkezûen bánni az ilyen
gyakorlatokkal: kezdõ szinten a lexika még nem elég gazdag ahhoz, hogy az így
megalkotandó szövegek megfelelõen változatosak, egyáltalán motiváltak lehesse-
nek. Mindenképpen ajánlatos, hogy az ilyen kvázi-kommunikatív feladatokat
(Littlewood 1981: 86) valódi, funkcionális-kommunikatív gyakorlatok kövessék.)
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Így tehát szembe kell nézni azzal, hogy a tankönyvszerzõnek leckérõl leckére,
a tanárnak pedig óráról órára meg kell küzdenie a nyelvtani bõség zavarával. Ezen
belül azonban nem mindig sikerül kellõ figyelmet, idõt és energiát szentelni az egy-
szerûbb jelenségeknek, s a mulasztás csak akkor tudatosul, amikor a tanulók rend-
szeresen ugyanazokat a hibákat követik el. Hosszasan lehetne sorolni erre még azo-
kat az eseteket is, amelyek ugyan mindig szerepelnek ugyan a tananyagokban, csak
a bevésésük nem elégséges: a diákok – rendszerint az anyanyelvük vagy tanult nyel-
veik hatására – a késõbbiekben áttérnek a nem szabályos forma használatára. (En-
nek minden bizonnyal az egyik legszemléletesebb példája a határozott és határozat-
lan számneveket követõ egyes szám helyett a nyelvtanulók körében oly nagy
elõszeretettel alkalmazott többes számú forma.)

A példák hosszas felsorolása helyett három esetet vizsgálok meg közelebbrõl.
Választott példáim a nyelvtan különbözõ rétegeibõl származnak. A témák a követ-
kezõk: a vegyes hangrendû szavak toldalékolása, a nincs(enek) és kiegészítõ formá-
inak mûködése és az idõegyeztetés hiánya a függõ mondatokban. A jelenségek tár-
gyalásának mikéntjét az újabban született tankönyvek (tankönyvcsaládok) közül
abban a háromban vizsgáltam meg, amely részben saját tapasztalatok, részben egy
felmérés tanúsága szerint (Berényi – Novotny 1995) a legtöbbek által használato-
sak. A három könyv megoldásait elsõ köteteik elsõ megjelenésének idõrendjében
hozom, de a javított, átdolgozott anyagoknak természetesen a legutóbbi kiadását
vizsgálom: (A) pontban: Hlavacska–Hoffmann–Laczkó–Maticsák 1991/1996–1999;
(B) pontban: Erdõs–Prileszky 1992/2002; (C) pontban: Kovácsi 1993–2000. (D)
pontjaimban az adott anyag kezelését illetõ javaslatokat teszek; ezek az Érted? címû,
kiadás elõtt álló tankönyvem megoldásaival vannak összhangban.

Bár talán az eddigiekbõl is érzékelhetõ, külön is szeretném leszögezni: természe-
tesen nem tankönyvkritikát akarok adni; semmi esetre sem gondolom, hogy három
cseppben megtükröztethetõ lenne a tananyag összeállításának problématengere. Sa-
ját kérdéseimre kerestem választ, s eközben fordultam az összevetés szándékával
mások – a tanításban korábban általam is használt – munkáihoz. Az alábbiakban en-
nek eredményét foglalom össze.

2. A vegyes hangrendû szavak toldalékolása
(A) Szemléletesen elkülöníti a magas és mély magánhangzókat két kör alakú

ábrában (elõször: I. 15)1, melybõl szükség esetén (az ajakmûködés szerinti illeszke-
dés bemutatásakor) a magas hangokét két félkörre hasítja. Nem utal azonban a ve-
gyes hangrendû szavak létére és toldalékolási eljárásaira (valamint az i, í hangokat
tartalmazó szótövek toldalékolásának kétféleségére sem). Ugyanakkor természetes-

1 A római számok itt és a továbbiakban az adott könyv(család) kötetének számát jelölik.
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nek véteti például az Amerikában, Ausztráliában, franciául stb. formákat (I. 18–19),
amelyeket a tanulók – a korábban felállított szabály fényében elõre is várhatóan –
értetlenül fogadnak. Egy késõbbi táblázat (I. 28) mellett felsorolt példákból pedig
(diákok, villamosok, színházak) könnyen levonják azt a téves következtetést, hogy
a vegyes hangrendû szavaknál a toldalék hangrendje minden esetben megegyezik
az utolsó szótag hangrendjével.

(B) Az elsõ alkalommal (I. 21) úgy különíti el két rekeszben a mély és a ma-
gas hangokat, hogy mind a kétszer a mély hangokat jelölõ betûket írja ki, és a má-
sodik rekeszben áthúzza õket (ez utóbbiba beírja az ö-t, ü-t is, ha szükség van az
ajakkerekítéses hangok külön jelölésére). Kissé talányos ábra születik így, amely-
bõl éppen a vegyes hangrendûség szempontjából meghatározó e, é és i, í hangok
betûjelei maradnak ki – és ezzel együtt a könyvbõl a vegyes hangrendûség (és az i/
í-s szótövek) problematikája is. (A továbbiakban csak ritkán szerepel a hangrendi
csoportok ábrázolása.)

(C) Nem alkalmaz ábrát, de külön csoportokban, jól áttekinthetõen felsorolja
a mély és a magas – (a) ajakréses, illetve (b) ajakkerekítéses – hangokat (I. 22).
Három nyelvû nyelvtani magyarázataiban pedig leírja a szótövek háromféle lehet-
séges hangrendjét és toldalékolási szabályaikat. A vegyes hangrendû szavakról azt
tanítja, hogy csakúgy, mint a mély hangrendûek, mély hangrendû toldalékokat kap-
nak (I. 23–25). A továbbiakban így is szerepelteti majd a csoportokat: mély + ve-
gyes hangrendûek, illetve magas hangrendûek. (Az i/í-s szótövek problematikáját
a késõbbiekben, más anyaghoz kapcsolva érinti: I. 99.)

(D) Magam fontosnak tartom a szemléletes (és a kezdõ szint összes érintett
anyagrészében újra és újra megtett) vizuális elkülönítést. (Célszerûnek gondolom az
i, í hangokat – zárójelben – hozzáírni a mély hangrendû sorhoz is, s ezzel már az
elsõ leckétõl kezdve utalni az i/í-s tövek problematikájára, amely néhány leckénként
ismétlõdni fog; vö.: híd, férfi, zsír, (fel)hív, ír (ige), iszik, nyit stb.) Az elsõ lecké-
ben – a lecke anyagából adódó példákon keresztül – felhívom a figyelmet a vegyes
hangrendû szavak népes csoportjára, és szemléltetem, hogy toldalékuk legtöbbször
mély; s a szabályt a vegyes hangrendû szavakra vonatkozó toldalékolási gyakorla-
tok is követik (egyelõre a mély hangrendû toldalékokra való példákkal). Azért tar-
tom fontosnak hangsúlyozni, hogy ez nem 100%-os szabály, hogy megalapozzuk,
amikor a továbbiakban a kocsiban, kávéba és egyéb „rendesen viselkedõ” társaik
mellé felsorakoznak majd a computerrel, októberben, sofõrnek, hotelban ~ hotelben,
fotelban ~ fotelben formák is. (De nagy eséllyel már az elsõ órán elõjöhet egy ma-
gas hangrendû toldalékot megkívánó vegyes hangrendû városnév is.)

DÖMÖTÖR ADRIENNE



83

83. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

3. A nincs(enek) és kiegészítõ formáinak mûködése
(A) Miután a létigét már korábban vette, kitér tagadó formájának bemutatásá-

ra is (I. 44). Az új kiadásban áttekinthetõen szemlélteti egymás mellett mind a hat
személyre vonatkozóan a fõigés (õ) nincs itt és a kopulás (õ) nem diák szerkezete-
ket (I. 44). Ez jelentõs változtatás az elsõ kiadás hiányos és nem túl világos anyag-
bemutatásához képest. Újdonság az is, hogy az átdolgozott kiadásban a kötet végi
nyelvtani mutatóban is látható a két táblázat, csakúgy, mint a párhuzamos állító
mondatok paradigmái (I. 174). A tankönyv dialógusai azonban nem aknázzák ki a
van – nincs kérdés–felelet lehetõségét még az erre leginkább kínálkozó témákban
sem (bolt, vendéglõ stb.), s gyakorlatokban is keveset szerepelnek a nincs, nincse-
nek formák (I. 44, ill. Mf.2  I. 22). A jövõ idõnél nem tér ki a nincs – nem lesz szem-
benállásra (I. 93), a múlt idõnél azonban szembeállítja a nem volt alakot a nincs-csel
(II. 7), de gyakorlatot sem itt, sem a munkafüzetben nem hoz. A tagadó névmás ta-
nításakor (II. 100) nem szerepel a senki nincs/sincs itt típusú szerkezet.

A birtoklást kifejezõ ige tagadó formájaként jól áttekinthetõen, egyszerre mu-
tatja be a nincs, nem volt és nem lesz (vkinek vmije) formákat (II. 47); a munkafü-
zet sok és jó gyakorlatot hoz az anyagra (Mf. II. 26–27).

(B) A létigét és harmadik személyû tagadó formáját a használatban szemléle-
tesen bemutatja egy párbeszédes szöveg (I. 39), s a lecke nyelvtani összefoglalója
elismétli a van – nincs oppozíciót (I. 42). A paradigma többi tagja azonban nem
szerepel; a nincsenek elõfordul a következõ lecke olvasmányában (I. 46), de az 1.
és 2. személyû (nem vagyok, nem vagy, nem vagyunk, nem vagytok) alakok a továb-
biakban sem. A kötet végi nyelvtani mutató sem tartalmazza a formákat (mint rend-
hagyó igéket). A múlt és a jövõ idõ tárgyalásakor nem szerepel utalás a nincs(enek)
– nem volt(ak) – nem lesz(nek) szembenállásra (I. 141, ill. II. 61). A tagadó névmás
említésekor nem fordul elõ a nincs (I. 105).

Birtoklásigeként szintén csak egyes számban és kizárólag jelen idõben lehet
találkozni a van tagadó formájával (I. 77), s ez a párbeszédes gyakorlatok egyiké-
ben is elõfordul (I. 75).

(C) A létigével együtt tagadó formáját is hozza jelen idõben mind a három sze-
mélyben, egyes és többes számban is (I. 22, 30, 42, 51), párhuzamban a névszói-
igei állítmány tagadásával, s a gyakorlatok között is visszatér rájuk (I. 32, 55–56).
A tagadó névmásnál azután ismét elõkerül a nincs (II. 63–64).

Birtoklásigeként is elõször csak jelen idõben tanítja a van-t és a nincs-et, egyes
és többes számban (I. 210, 216–217), és gyakoroltatja is õket (I. 221–222). A ké-

2 A tankönyvvel párhuzamos munkafüzetet jelöli.
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sõbbiekben a létige (és a névszói-igei állítmány kopulájának) múlt és jövõ idejû alak-
jait a birtoklásige múlt és jövõ idejû formáival együtt veszi, igen jól áttekinthetõen
(II. 90, 95–96, ill. II. 120); a fordulatok a gyakorlatokban is megjelennek (II. 100,
ill. II. 131).

(D) A tapasztalatok azt igazolják, hogy feltétlenül indokolt a nem vagyok itt
– (õ) nincs itt, (õk) nincsenek itt típusú szerkezetek együttes bemutatása és alapos
begyakoroltatása. Az anyag remekül kínálja magát párbeszédekben való felhaszná-
lásra is. Mindenképpen hasznos továbbá a nem volt és a nem lesz kapcsán is vissza-
kanyarodni a nincs-hez, hiszen a jelen idejû forma megtanulása után újdonság, hogy
a jelentõl eltérõ idõkben a nem ismét visszaugrik a rendszerbe. Nem hagyható ki a
nincs itt – nem itt van féle jelentésbeli különbség tisztázása sem. A senki, semmi (stb.)
tagadó névmások tanítása és használata pedig végképp elképzelhetetlen a létige ta-
gadó formája nélkül.

Birtoklásigeként – ha ez a tananyagok sorrendje – már ismétlésnek számít a
nincs – nem volt – nem lesz (vkinek vmije) szerkezet igéje; kiválóan használtatható
párbeszédekben, gyakorlatokban egyaránt.

4. Az idõegyeztetés hiánya a függõ mondatokban
(A) A függõ mondatokra viszonylag késõn tér ki (II. 13), és csak jelen idejû

fõmondatok környezetében. Az idõhasználat kérdése sem itt, sem a késõbbiekben
nem merül fel – egészen a haladó szint anyagának utolsó elõtti leckéjéig, amely tar-
talmaz néhány ide vonatkozó példamondatot (III. 110).

(B) Függõ kijelentést, függõ érzékelést tartalmazó mondatokat nem tárgyal.

(C) A kezdõ szinten belül érinti a függõ idézetet (I. 186, 189), majd a haladó
szint anyagai között külön fejezetet szentel az igeidõk összetett mondatokbeli hasz-
nálatának. Példákkal és magyarázatokkal igazít el a függõ kijelentést, érzékelést stb.
tartalmazó mellékmondatokra vonatkozó idõhasználati szabályok körében (III. 120,
122), és gyakoroltatja is a megtanultakat (III. 124).

(D) A függõ mondatok, legelsõsorban is a függõ idézetek (azt mondja, hogy…
stb.), a véleményt megformáló mellékmondatok (azt hiszem, hogy…; azt ~ úgy gon-
dolom, hogy… stb.) megfogalmazása része már az alapszintû kommunikációnak is,
ezért fontos, hogy részletesen és a kezdõ szinten belül is minél korábban essék szó
errõl a mondattípusról. Az anyag elhelyezése természetesen nagyban függ a kapcso-
lódó egyéb tananyagok sorrendjétõl. Saját elrendezésemben ez a mondatszerkezet
rögtön a határozott igeragozást bevezetõ anyagrész után következik. Így – miköz-
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ben segít folyamatosan napirenden tartani az újonnan tanult ragozási sor alakjait –
újabb használati formájával ismertet meg. Az itt tanítandó szerkezetekbõl összeál-
ló mondatsorok és párbeszédek gyakorlása nagyban megkönnyíti a határozott rago-
zású formák automatizálását.

Mivel a leckék az ezt megelõzõekben még nem foglalkoztak a jelen idõtõl külön-
bözõ igealakokkal, a tananyag csak a késõbbiekben ad módot az Azt mondta, hogy
otthon marad(Ø) és tanul(Ø) típusú idõhasználati kérdésre. Erre a múlt idejû határo-
zott igealakok gyakorlása (s egyúttal a függõ mondatok ismétlése) során kiváló alka-
lom nyílik. (A magyarul tanulók többsége – más nyelvekbõl való elõismereteik alap-
ján – a mellékmondatban is múlt idejû formát próbál használni.) A tanuló(csoport)
függvényében érdemes fontolóra venni, hogy elõször csak a fentebb bemutatott szer-
kezeti típust stabilizáljuk-e, vagy rögtön tudatosítsuk az Azt mondta, hogy dolgozik /
Azt mondta, hogy dolgozott szerkezetek jelentésbeli különbségét is.

5. Összegzés
Rövid áttekintésemben arra próbáltam ráirányítani a figyelmet, hogy a kezdõ

szint nyelvtanításában akadnak olyan nyelvtani jelenségek, amelyek egyszerûen
átláthatók és elsajátíttathatók, mégis érdemes idõt szánni a türelmes bemutatásuk-
ra, gyakoroltatásukra, adandó alkalommal az ismétlésükre. Csak így érhetõ el, hogy
ezek a számunkra maguktól értetõdõ, s ezért esetleg túl sommásan tárgyalt (vagy
egyenesen kihagyott) jelenségek ne okozzanak a nyelvtanuló tudásában olyan hiá-
nyosságot, hibalehetõséget, amelyet a késõbbiekben már sokkal nehezebben lehet
csak korrigálni.
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