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Az elmúlt egy-két évtizedben az idegennyelv-oktatásban figye-
lemre méltóan előretörtek, sőt talán azt is mondhatnánk, hogy 
elsődlegesekké váltak a tanulók hallás utáni nyelvértésének és be-
szédkészségének fejlesztését célzó törekvések. Az e kérdésterülettel 
foglalkozó szakemberek számos olyan tényezőre mutattak rá, ame-
lyek gátolják az említett célok maradéktalanabb elérését, s ugyan-
akkor számos olyan megoldási lehetőséget is feltártak, amelyek, 
szerintük, serkentik és eredményesebbé teszik az ilyen jellegű 
nyelvoktatást, illetve nyelvtanulást. Így Petar Guberina arra figyel-
meztetett, hogy: „Ha a nyelvtanulást írással és olvasással kezdjük, 
— a beszéd intonációját, ritmusát és intenzitását sohasem sajátí t-
hat juk el. Ezen az úton járva a tanuló sohasem fog folyékonyan 
beszélni. Ellenben, ha a tanuló elsajátítja a beszéd teljes akuszti-
kai rendszerét, akkor áttérhetünk az írásra és olvasásra."1 Fülei-
Szántó Endre is nagy fontosságot tulajdonít a helyes célnyelvi kiej-
tésnek. Szerinte azonban ennek kialakításában, kifejlesztésében a 
legjelentősebb szerepe az éneknek, azaz az éneklésnek van, ugyanis: 
„Az éneklésnek van frissítő, a személyiség lelki gazdagságát növelő 
hatása és van sajátos, a nyelvtanulásban alig helyettesíthető ha-
tása is. Ha jó a hang, magas szintű a csoportos élmény is. Ha nem 
szép a hang, de helyes a dallam, az élmény még mindig megma-
rad. Ha itt-ott elvétenek egy hangot, vagy a dallam egy-egy rész-
letét, még mindig megőrzik a ritmus pontos s t ruktúráját a dalban. 
S a nyelvtanulás szempontjából ez a legfontosabb."2 A pszichológus 
Büky Béla A beszédtanítás pszichológiája című összefoglaló jellegű 

1 Dr Petar Guberiaa: Audiovizuelna-globalnostrukturalna metoda. GO-
VOR Godina I, Zágreb 1967. Broj 2 21. str. (Az idézetet magyarra 
magunk fordítottuk. Horvátszerbül így hangzik: „Ako uceraje jezika za-
poőnemo pisanjem i citanjem — intonacija, ritam i intenzitet nikada 
nece biti usvojeni. Iduci tim putem uőenik nece nikada taéno govoriti. 
Ali, kad je ucenik usvojio akusticnu cjelinu jezika, moze se prijeci na 
citanje i pisán je.") 

2 Dr. Fülei-Szántó Endre — Szilágyi János: A nyelvtanulásról. RTV — Mi-
nerva, Budapest, 1975. 111—112. old. 
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igényes kis könyvében az idegen nyelvi beszédre való tanítás ered-
ményesebbé tételének érdekében írja többek között a következőket: 
„Különösen az emotív, a politikai és a konatív, de kisebb mértékben 
a referenciális, a metanyelvi és a fatikus funkciók is elválasztha-
tatlanok az extralingvisztikai (hangerő, hangmagasság, tempó stb.) 
jelzések helyes alkalmazásától. A beszédtanításnak tehát — a gram-
matikai vonatkozások bevésésével egyidejűleg — nagy gondot kell 
fordítani az idegfen nyelv tanítása során az extralingvisztikai kife-
jezőkészség kialakítására is."3 

Természetesen, sem az idézett szerzők többsége, de mások sem 
maradnak meg pusztán az általunk átvett gondolatoknál, hanem a 
probléma teljesebb megvilágítására, s a megoldások szélesebb körű 
feltárására törekszenek. Az oktatás célszerűbbé és eredményesebbé 
tétele szempontjából igen fontosak az olyan nyelvészeti, kommuni-
kációelméleti stb. kutatások, amelyek ismeretanyagát az idegennyelv-
oktatás (és ennek keretében a környezeti nyelvoktatás) tényanyag-
ként hasznosíthat. Így a célnyelvi helyes ejtés és a célnyelven folyó 
színvonalasabb kommunikáció kifejlesztésének főbb kérdéseit és az 
eredményesebb tanítás előfeltételeit sarkítottabban, pontokba fog-
laltan összegezik Horváth Tibor és Péter Mihály. Írásaikból azokat 
a pontokat idézzük, amelyek megítélésünk szerint vizsgálódásaink 
tárgykörébe vágnak. 

Bár Horváth Tibor: A külső és belső hangkontrasztivitás sze-
repe az idegen nyelvek oktatásában címmel elhangzott nyelvérte-
kezleti felszólalásában az angol nyelv tanításának szempontjából kö-
zelíti meg az ejtésgyakorlás kapcsán felmerülő kérdéseket, s e szem-
pontból határozza meg a szerinte legszükségesebb tennivalókat, 
meglátásait a magyar nyelvnek mint környezeti nyelvnek a tanítása 
szempontjából is hasznosíthatónak tekinthetjük. Szerinte: „A bi-
lingvális kontrasztív hangtani vizsgálatnak ki kell terjednie a filo-
lógiai, akusztikai és fonológiai területekre egyaránt, hogy megálla-
píthassuk a hangtani diagnózist és kidolgozhassuk a megfelelő 
terápiát."4 A legfontosabb tennivalókat a következőkben összegezi: 

„1. A bilingvális hangtani egybevetések paramétereinek figye-
lembe vétele mellett minden célnyelvnek ki kell dolgozni 
a monoliguális belső kontrasztokon alapuló gyakorlati fo-
netikai és fonológiai rendszerét. 

2. A gyakorlati fonetikát, fonológiát és beszédtechnikát taní-
tani kell mindvégig a nyelvoktatásban. 

3. A beszédközpontú nyelvoktatást gyakorlati alapokra kell 
helyezni, ami azt jelenti, hogy a hangokat, szótagokat, sza-

;! Büky Béla: A beszédtanitás pszichológiája. Tankönyvkiadó. Budapest, 1973. 
126. old. 

5 Horváth Tibor: A külső és belső hangkontrasztivitás szerepe az idegen 
nyelvek oktatásában. Megjelent az összevető nyelvvizsgálat, nyelvokta-
tás c. kötetben. Szerk.: Horváth Miklós és Temesi Mihály. Tankönyvkiadó. 
Budapest, 1972. (A pécsi nyelvkonferencia anyaga.) 283. old. 
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vakat, mondatokat, mondanivalókat létrehozó beszédszer-
vek helyes beszédtechnikáját kell feltárni, szabályozni és 
automatikus beidegzését elvégezni. 

4. A kiejtés sajátosságait, törvényszerűségeit meg kell taní-
tani. Ez azonban nem csak értelmi kérdés, hanem analó-
giás is, amit már az első órától kezdve fejleszteni kell ta-
nári példaadással, hanglemezen, magnószalagokon rögzített, 
a célnyelvet anyanyelvként beszélő bemondók beszédének 
hallgatásával, következetes ellenőrzéssel, javítással. 

5. A helyes, érthető, szép angolos beszéd türelmes kitartó 
munkát igényel. 

6. A mondatszerkezetet irányító, szemantikai funkciót betöl-
tő hangsúlyozás mellett nagyobb gondot fordítani a mon-
danivaló érzelmi aspektusát meghatározó, jelentésváltozást 
előidéző nyelvi elemre, az intonáció oktatására is."5 

Horváth Tibor alapos előmunkálatokat megkövetelő feladatössze-
gezését, véleményünk szerint, a feladatok teljesebb felvázolásának 
út ján haladva sikeresen egészíti ki Péter Mihály: A nyelv funkcio-
nális változatainak problémája címmel ugyanazon nyelvkonferen-
cián elhangzott felszólalásában. Szerinte: „A jelenkori, fejlett civili-
zációval és kulturális hagyományokkal rendelkező nyelvközössé-
gekben a nyelv funkcionális varianciája legalábbis hét dimenzióban 
érvényesül. Ezek a következők: 1. A térbeli dimenzió, amely a köz-
nyelv és a nyelvjárások szembeállását foglalja magában; 2. A köz-
nyelvi norma dimenziója, azaz a köznyelv normatív és nem norma-
tív használata (utóbbira jó példa az orosz prosztorecsje)\ 3. A nyelvi 
jelek anyagi manifesztálódásának dimenziója: írott és beszélt nyelvi 
valtazatok; 4. A nyelvi kommunikáció s t ruktúrájának dimenziója: 
párbeszéd és monológ; 5. A társadalmi tevékenység különböző terü-
leteinek, valamint a társadalmi rétegeződésnek dimenziója, amely 
hagyományos értelembe vett stílusokat és a különböző réteg- és 
csoportnyelveket foglalja magában; 6. A tág értelemben vett beszéd-
helyzet (szituáció) dimenziója: e dimenzió sokrétűsége, úgy vélem, 
három változat körül csoportosítható, ezek: a fesztelen, a semleges és 
a választékos beszéd; 7. A nyelv esztétikai vagy nem-esztétikai cél-
zatú használatának dimenziója, amely elsősorban a szépirodalmi 
nyelv funkcionális szembeállását fejezi ki a nyelvhasználat mind-
azon eseteivel szemben, ahol a nyelv nem a művészet anyagaként 
szerepel."6 

Idézeteinkből minden bizonnyal egyértelműen kitűnik, hogy 
az idegennyelv-oktatás igen szövevényes és sokoldalú feladattal ke-
rül szembe célkitűzésénék, a célnyelv elsajátíttatásának megvaló-

6 Péter Mihály: A nyelv funkcionális változatainak problémája. Megjelent: 
Összevető nyelvvizsgálat, nyelvoktatás 152. old. 
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sítása során. Csak bonyolítja a feladat megvalósítását a tény, hogy 
a nyelvi rendszer különböző elemei szerteágazó összefüggések lán-
colataiban szerveződnek egységgé, ami a tanítás és tanulás foko-
zatos voltának kialakítását nagyban nehezíti. A magyar nyelvnek 
mint társadalmi környezeti nyelvnek rendszeresebb tanítása és tanu-
lása érdekében az alábbiakban kísérletet teszünk a magyar népi mon-
dókák főbb jellemző és szempontunkból nézve fontosabb vonásainak 
körvonalazására (2.); a magyar nyelv egy-két jellemző, de a szerb-
horvát nyelvtől eltérő vonásának mondókák út ján történő érzékel-
tetésére (3.); néhány kiválasztott mondókán, mondóka-részleten 
igyekszünk majd bemutatni a mondókák ejtésgyakorlatokként való 
hasznosításának lehetőségét (4.); egy újabb mondókán megpróbál-
juk a magyar nyelvre jellemző, a szerbhorvátra viszont nem jellem-
ző határozott és határozatlan névelő használatot, s magának a ha-
tározottság és meg nem határozottság fogalmának kialakítási lehe-
tőségét bemutatni (5.); továbbá egy rövidke népdalon a magyar 
igék feltételes módja jellemző jegyeinek megláttatására teszünk 
kísérletet (6.). Az előzőek során idézett gondolatokra nem szándé-
kozunk fejtegetéseinkben közvetlenül hivatkozni, de hogy monda-
nivalónk ezekkel összefüggésben áll, arra majd összefoglalásunkban 
(7.) igyekszünk rámutatni . E munkánknak tehát elsősorban az a 
célja, hogy számba vegye: az idegennyelv-oktatás egészének kere-
tébe illeszthető környezetnyelvi magyarnyelvtanítás számára biz-
tosítható-e olyan szöveganyag, amely által sűrítetten és tar-
tartalmasan érvényesíthetők, megvalósíthatók azok az elvi és gya-
korlati követelmények, amelyeket a célnyelv sikeres elsajátítása és 
elsajátíttatása szempontjából, jelenlegi ismereteink alapján aktuá-
lisaknak, eredményeseknek és fontosaknak tekintünk. 

2. A magyar népi mondókákról 

2.1. A magyar nyelv értelmező szótárának meghatározása szerint 
a mondóka: „Rendszerint gyermekjátékokkal kapcsolatos kötött, 
néha rímes szöveg". E rövid terjedelmű hangulatos népi alkotáso-
kat a néprajzkutató Katona Imre „a népköltészet kisebb, alkalmi 
műfajainak" a csoportjába sorolja, s megállapítja róluk: „A mon-
dókák, rigmusok általában rímes, ritmusos szerkezetűek, dallamuk 
azonban nincs." „Ha dallamuk nincs is, dallamosságuk van, ezt soha-
sem veszíthetik el" — veszi át a szót és egészíti ki Katona Imre meg-
állapítását is idéző Matijevics Lajos: Tíz, tíz tiszta víz című, 
jugoszláviai magyar mondókákat tartalmazó gyűjteményének utó-
szavában (Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1976., 221. old.). Ebben 
Matijevics behatóan foglalkozik a mondókákkal, jellemző jegyeik 
alapján kialakított kritériumok szerinti alfajokra való felosztásukat, 
csoportosításukat is elvégzi. E kritériumok szerint különböztet meg 
tréfás mondókákat és mondókameséket, játékserkentőket, nyelvtö-
rőket, számolósdikat, állatok és tárgyak beszédét utánzó mondóká-
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kat, — azaz összesen 16 alcsoportot. A csoportosításból kitűnik, 
hogy a gyermek mindennapos játékainak és egyéb tevékenységé-
nek jó részére, számos fázisára találhatunk mondókát. Ezek a jel-
lemzők viszont a mondókák szituációgazdagsága mellett szólnak, 
beszéd és cselekvés kapcsolódik össze bennük. De Matijevics gyűj-
teményének mondókéi, nézetünk szerint, már a nagyobbacska, 
illetve a nagyobb (a tizedik életévükhöz közeledő) gyermekeknek 
valók. Vannak azonban népi mondókák, gyermekjátékok az egé-
szen kicsinyek számára is. Ilyenek például a Cinege, cinege, kis-
madár .. ? című kötetbe gyűjtöttek, amelyeket a Magyar Rádió 
Ifjúsági és Gyermekosztálya pályázatának anyagából Borsai Ilona 
és Kovács Ágnes válogatott. Az ő kötetük utószavában is több olyan 
fontos gondolatra bukkanhatunk, amelyek nevelési, neveléslélek-
tani, de nyelvi-nyelvtanulási és nyelvtanítási szempontból is igen 
tanulságosak. A fentebb említett két mondókáskönyv utószavából 
kitűnik, hogy írásunk előző részében idézett és az idegennyelv-okta-
tás sikeresebbé tételének szempontjából kiemelten fontosnak tartott 
szempontok az anyanyelvelsajátítás folyamatának időszakában is 
aktuálisak, mert a gyermekkorban elmondogatott mondókák is a 
beszédtanulást szolgálták, illetve szolgálják. De a mondókák hang-
képzés, hanglejtés és a szép, értelmes beszéd más elemeinek kiala-
kítását és javítását szolgáló nagy lehetőségeire Matijevics fel is 
hívja a figyelmet: „A tájnyelvi kiejtéshez ragaszkodó írásmódot 
azért mellőztük, mert úgy véljük, mondókáink nagyon alkalmasak 
a hangképzésnek és a szavak értelmes ejtésének gyakorlására, s álta-
lában a nyelvápolásra, a nyelv csiszolgatásra." (222. old. Kiemelte 
B.F.) A beszédelsajátítás szempontjából Matijevics megállapításai 
nyomán kiemelhetjük a mondókák közvetlen környezethez és a be-
szédhelyzethez való szoros kapcsolódását, szemléletességét, monda-
nivalójuk és gondolattartalmaik egyszerűtől összetettebb felé való 
haladását, még a játékserkentők csúfolódásaiban is megnyilvánuló 
kedvességet és mértéktartást, az anyanyelv adta fonetikai és mor-
fológiai lehetőségeinek nagyfokú kihasználását, a bennük fellelhető 
társadalmi és történelmi vonatkozású tartalmakat stb. 

2.2. Mondókák a magyarnak mint környezeti nyelvnek az 
oktatásában 

Matijevics Lajos a kötetbe sorolt mondókákat köznyelvi átí-
rásban tette közzé, s ezzel idegennyelv-oktatási szempontból is 
használhatóakká tette őket, mivel ott is a köznyelvi normáknak 
megfelelő nyelv elsajátíttatása a feladat. De környezeti nyelvkénti 
magyartanításban való felhasználásukat, természetesen, nem csak 
ez a megoldás teszi lehetővé. Erre a célra alkalmassá válnak fen-

7 Cinege, cinege kismadár . . . Népi mondókák, gyermekjátékok kicsinyeknek. 
Szerk.: Derera Éva. MRT — Minerva, Budapest, 1975. 
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tebb felsorolt tulajdonságaik révén is. A gyakorlati megvalósulás 
is könnyűnek ígérkezik: gyermekek környezeti nyelvre, magyar 
nyelvre való oktatása esetén ismertetjük a mondóka mondásának 
körülményeit, célját (egy a tanulók anyanyelvén elmondott szerb-
horvát mondókával konkretizálhatjuk is ezt), majd a kiválasztott 
magyar mondókát mondjuk el, utánmondással gyakoroltatjuk be, 
s végül rendeltetésének megfelelően a játék megfelelő szakaszában 
alkalmaztatjuk, hasznosíthatjuk a megszerzett ú j ismeretet. Ez azon-
ban már aktivitással jár, tehát lehetőséget teremt egyrészt a be-
szédet kísérő elemek begyakorlására is (mozdulatok, hanghordozás, 
arcjáték egybehangoltsága), másrészt mindez a szavak memorizá-
lását is megkönnyíti. A felnőtt nyelvtanulók esetében a mondóka 
lejátszását a lejátszásra való emlékeztetés pótolja, amelyet a raon-
dóka-szituáció leírásával, s egy-két közismert szerbhorvát nyelvű 
mondóka felidézésével könnyűszerrel elérhetünk. Az emlékezés fel-
csillantása, a mondóka derűs, gyermekien friss tartalma, ritmusa, 
hanglejtése, a szituáció könnyű elképzelése, gyermekkori játékélmé-
nyek felvillanásai, — mind-mind olyan elem, ami a nyelvtanulás 
kezdetére jellemző ejtésgyakorlatok számos buktatóját, erőlködését, 
küszködését hangulatilag könnyíti meg, vagy legalább a monotóniá-
tól mentesíti. Az ejtésgyakorlást segíti még továbbá az is, hogy a 
mondókát elmondhatjuk ritmusegységeinek kihangsúlyozásával 
(skandálásra emlékeztetően), esetleg lelassítva, de felgyorsítva is az 
ejtést (ha a tanuló már könnyebben mondja el), és természetesen a 
megszokott közlésnek megfelelően is. A normális közlésmodortól 
elütő elmondást a nyelvtanulás kezdetén álló tanuló nyelvállás-ki-
alakítása, begyakorlása, azaz az ejtés tökéletesítése végett áthidaló 
megoldásként és könnyítési szándékkal alkalmazzuk, a mérce azon-
ban mindig a mondóka-szöveg tartalmából adódó elmondási mód. 
Ennek a célnak pedig sokkal jobban megfelel bármilyen példamon-
datnál, s több is a szemléltető képpel kiegészített példamondatnál, 
mert egész, mert szöveg. A mondóka a példamondatokhoz viszo-
nyítottan mindig plasztikusabb: az elmondás felgyorsítása, lelassí-
tása, vagy más változtatása ellenére mondóka marad, de nem így 
a példamondat! 

A mondókák azonban, túl azon,, hogy elmés-játékos nyelvi ej-
tésgyakorlatul szolgálhatnak, akár az írást megelőző, akár írásta-
nulásba még azon az órán áthajló tanítási szakaszokban, szavak-
ból állnak össze, szókinccsel rendelkeznek. E szókincs a ritmusnak, 
a tartalomnak, rímnek stb. köszönhetőleg könnyebben memorizál-
ható a felnőttek számára is. A mondókák kapcsán tulajdonképpen 
nem is beszélhetünk hagyományos értelemben vett szótanulásról, 
hanem rövid, kerek, önmagukban egész szövegek megjegyzéséről és 
beszéddallamok memorizálásáról. S ha a több, vagy éppenséggel a 
sok nyelvet beszélők vallomásának hinni lehet, akkor minden jel 
szerint az ilyen szövegek megjegyzése könnyebb művelet a puszta 
szótanulásnál. Erre utal a tizenhatnyelvű tolmács Lomb Kató: Így 
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tanulok nyelveket8 címmel megjelentetett feljegyzéseiben is. ö a 
„memotechnikai fogásokra" hivatkozva a szavak emlékezetbe vésé-
séről, tanulásáról a következőképpen vall: „ A megjegyzendő szót 
vagy nevet sohasem szabad légüres térben lebegni hagyni, hanem 
valamilyen más, már ismert kifejezéssel kell asszociálni. Nem kell 
okvetlenül értelmi kifejezések után kutatni: a formai hasonlóság 
legalább olyan jó eszköz a rögzítésre." A mondókák esetében a sza-
vak egyszerűen nem lebeghetnek „légüres térben", hiszen ritmusos, 
tartalmas, szituációt leíró, rögzítő versikékhez kötődnek, sőt moz-
dulatokhoz, emlékképekhez, esetleg képek, filmkockák vizuális em-
lékeihez csapódnak, ha fényképeket, hurokfilmeket vagy néprajzi 
tárgyú dokumentumfilmeket is bemutatnak a mondókák világából 
az órán. De a mondókák szókincsanyaga a nyelvtani anyag és a be-
széd elemeinek mondókától függetlenített gyakorlataiban is felhasz-
nálható, s ez a megoldás a tanulók egy-egy szóval való többszöri 
találkozását, tehát a szavak biztosabb megjegyzését, valamint a 
szókincs kihasználását is lehetővé teszi. Az ejtésgyakorlatok során 
nyelvtani ismereteket nem nyújtunk, azaz nem többet a szavak 
ragjainak és a jeleknek (ha rendelkeznek e toldalékokkal) elhagyá-
sánál, esetleg a képezett szavak képezőelemeinek szóbeli ismerte-
tésénél, — tehát inkább csak az adódó példák révén alakítjuk ki a 
tanulókban a rag, jel és képző fogalmát. A nyelvtani anyag tanítása 
következzék a magyar nyelv hangállományának, beszéddallamának 
és szókincsének egy bizonyos alapot biztosító mennyiségi és minő-
ségi elsajátítása után. 

2.3. A mondókák és a nyelv funkcionális változatai 

A mondókáknak mint szövegeknek meg van a sajátos szerepük 
a játék folyamatában, de szempontunkból nézve ennél fontosabb 
tényező magának a nyelvnek az elsajátítása: a különböző mondó-
kákkal a nyelv funkcionális változatait, változatainak egy részét is 
elsajátítja, illetve gyakorolja a mondókázó gyermek. A mondókáknak 
a környezetnyelvkénti magyar nyelvtanításban való felhasználása 
révén a nyelvtanuló e változatok mondókákban fellelhető részével 
is megismerkedik (1. Péter Mihály felsorolását.) A köznyelven meg-
jelentetett és a környezetnyelvi magyartanításba beiktatott mondó-
kák a köznyelv normatív használatát példázzák írott és beszélt vál-
tozatban egyaránt. A nyelvi kommunikáció s t ruktúrája szempontjá-
ból nézve a mondókák feloszthatók monológokra, dialógusokra és 
dialógusokon belüli monológokra. A monológ-jelleg a leírásokat tar-
talmazó, de még inkább a nyelvtörők csoportjába sorolt mondókák-
ban érvényesül, ugyanis ezekben a mondókákban az előadó szerepét 
vállaló gyermek helytállása, helytállásának foka az, ami a gyermek 

8 Lomb Kató: így tanulok nyelveket. Egy tizenhat nyelvű tolmács feljegy-
zései. Gondolat, Budapest, 1972. 146—47. old. 
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illetve a felnőtt hallgatóságot érdekli. Teljesebb értékű dialógu-
soknak a felelgetős mondókákat tekinthetjük, amelyekben kérde-
zőt és kérdésekre felelőt különböztethetünk meg. A legtöbb mondó-
kát azonban a harmadik csoportba sorolhatjuk, a dialógusokon 
belüli monológok csoportjába. Ezekben a mondókákban a szöveget 
vagy „kergető" szerepkörben, de mondókáját csak őt illető, csak 
mondó tulajdonképpen a játszótársakhoz szól „kiolvasó", „fogó", 
őrá tartozó szövegként mondja (monológ), ám ennek végére jutván 
„hallgatóságának", játszótársának játékszabályok szerinti reagálását 
várja el (elfutás, helycsere, elrejtőzés stb.), s maga is bekapcsolódik 
a játékba: üldözőbe veszi a szertefutókat, a kijelölt helyek egyikét 
igyekszik megszerezni, az elbújtak keresésére indul stb. 

Mindezek a mondóka-szituációk az élő, eleven beszéd válto-
zatait tartalmazzák, s előadásukkal, elmondásukkal e nyelvet kör-
nyezeti vagy idegen nyelvként tanulók így is saját í that ják el, s 
nem elvont magyarázatok és utasítások útján, — tehát játékosan 
(gyermekek esetében), illetve az emlékezés derűjével (felnőttek). 
A nyelv emotív, poétikai, konatív, referenciális, metanyelvi és fa-
tikus funkciónak elsajátítását (Büky) könnyíti meg az is, hogy a 
mondókák leszűkítették a beszélőtárs megváltozásával járó beszéd 
intonásálában szükségszerűen bekövetkező változások skáláját. A 
mondókákban a beszédpartnerek legtöbbször kortársak, vagy jó-
ismerős felnőttek (családtagok, rokonok, a család baráti körébe tar-
tozó felnőttek stb.). Leggyakoribbak tehát az „ismerős-ismerős", az-
az a fesztelenebbeknek tekinthető kommunikációs kapcsolatok, s az 
általunk említett tanulói közösségekre is ez a leginkább jellemző 
kommunikációs kapcsolat, — így ennek elsajátítása az elsődleges 
feladat. A tanulók tehát az „ismerős—ismerős" között lefolyó, ez-
zel körvonalazott beszéd-háttér keretein belül ismerkednek meg a 
kérdő, kijelentő, felszólító stb. mondatok hanglejtésével és ezek 
változataival, árnyalataival. Az ilyenfajta tanulásból származó elő-
nyöket csak akkor mérhet jük fel, ha figyelembe vesszük azokat a 
nagy akadályokat, amelyeket egy-egy példamondat beszédhelyzetbe 
való illesztése, beszéd-háttérbe, beszédkörülménybe, szituációba 
való helyezése jelent a tanár számára csak azért, hogy a példamon-
dat dallamát, mondathangsúlyát igazolja, avagy egy másféle hang-
súlyozás indokoltságát megmagyarázza. Nem kisebb erőfeszítést kö-
vetelnek meg ugyanezek az esetek a tanulótól sem, akinek viszont 
a leírtakat, elmondottakat kell élő-elevenen elképzelni, hogy a tanár 
szavai nyomán úgy, olyan hangsúly- és dallamváltozatokkal ejtsen 
egy-egy példámondatot, ahogy az a beszédhelyzetből éppen követ-
kezik. Ez utóbbiak igazolására hadd említsünk példát is. Példánkat 
Fónagy I. — Magdics K.: A magyar beszéd dallama9 című köny-
véből kölcsönöztük. Egy igen egyszerű mondat ejtésváltozatairól 

9 Fónagy I. — Magdics K.: A magyar beszéd dallama. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1967. 302—203. old, 
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van szó, amelyeket a színész Pécsi Sándor huszonnégyféleképpen 
mondott el a megadott konkrét helyzetek alapján. Nem kimon-
dottan szükségszerűségből, de a szemléltetés hozzáférhetősége ér-
dekében mi ebből az anyagból az első négy változatot idézzük e 
helyütt kottázottan és szövegmagyarázattal: 

> 

g) g t ^ -

Nyolc ó — ra. 

„Nyolc óra! Ezt a tényt százféleképpen állapíthatjuk meg, asze-
rint, hogy mit jelent számunkra, hogy most már (vagy még) nyolc 
óra van. Előfordulhat az is, hogy semmit sem jelent nekünk. Csak 
éppen megkérdezte tőlünk valaki az utcán, a sétatéren. Még ebben 
a helyzetben is másképpen mondja valaki, egy fér f i például, ha 
egy másik férfi kérdezte tőle: 

> 

vagy egy ötéves kisgyerek, akinek lágy, enyhén kiénekelt hangon 
mondjuk: 

> 

Ha valaki percenként kérdezi, hogy hány óra van, az ember 
először még udvariasan felel, de már érezteti, hogy sokallja az ér-
deklődést. 

> 

Végül kijön a béketűrésből. A mindenit, hát hányszor mondjam 
még!" 
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Az idegennyelv-oktatásnak, s vele párhuzamosan a környe-
zetnyelvi magyartanításnak sem lehet feladata az ejtés „százféle" 
lehetőségének megtanítása, és nem is kell ilyen nagyméretű fela-
datokat rászabni, hisz a tanuló ösztönösen maga is tud az ejtésár-
nyalatokról, s alkalmazza is ezt majd önnállóan, ha konverzálni 
kezd a célnyelven. De az alapdallamok kialakítása során, különösen 
példamondatokon való gyakoroltatás esetén, le kell írni, el kell kép-
zeltetni a beszédszituációt, ami koránt sem könnyű feladat. Ettől 
az ú j ra való szituáció-elképzeltetéstől és elképzeléstől menti meg 
kialakult és állandósult beszédhátterével, beszédszituációjával a ta-
nárt és tanulót a mondóka, s teszi lehetővé az egymással szemben 
jószándékú ismerős beszédpartnerek konverzációjában megnyilvá-
nuló árnyalatok megfigyelését és beszéddallamok emlékezetbe való 
vésését. 

3.1. A magyar nyelv néhány jellemző vonásának mondókák 
útján történő érzékeltetése 

Az alábbi mondókát alkalmasnak véljük arra, hogy a magyar-
nak környezeti nyelvként való tanításában bevezető mondóka le-
gyen, mert ilyenként felhasználható a nyelv bizonyos sajátságainak 
érzékeltetésére. A következő, gyermekkorunkban sokszor hallott és 
mondogatott versikéről van szó: 

EGY, KETTŐ, HÁROM 

Egy, kettő, három, 
Hátamon a zsákom, 
Zsákomban a mákom, 
Mákomban a rákom, 
Kivágta a zsákom, 
Kihullott a mákom! 
Foltozd meg a zsákom, 
Te leszel a párom. 

E rövidke szöveg mondásának begyakoroltatása közben észre-
vétlenül történik megtanulása íS j Ezek után rátérhetünk „elem-
zésére", azaz hangzóinak, s főképpen magánhangzóinak megfigyel-
tetésére. Szinte azonnal megállapítható, hogy ezek a magyar nyelv-
ben két csoportra oszthatók: hosszúkra és rövidekre. Az ejtés idő-
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tartamában megmutatkozó különbséget illusztrálhatjuk is: a rövid 
magánhangzókat egy, a hosszúakat két vonalkával jelöljük, így: 

Mint ismeretes, a szerbhorvát nyelv nem tesz ilyen értelem-
ben különbséget az ejtési időtartam terén, a magyarban viszont 
ez a mássalhangzókra is jellemző lehet, s ezt az ábrán aláhúzással 
emeltük ki. Megállapítható továbbá az is, hogy a magyar nyelvben 
számszerint is több magánhangzó van, mint a szerbhorvátban, s 
hogy é hangzók között vannak olyanok, amelyek ejtése jórészt meg-
egyezik a két nyelvben (o — o; u —u; i — i); amelyek bizonyos 
hasonlóságot tartalmaznak (magyar á, szerbhorvát a; magyar é, 
szerbhorvát e), és vannak olyanok is, amelyekhez hasonló nincs a 
szerbhorvát nyelvben (ö — ő, ü — ű). Megjegyezhető, hogy a más-
salhangzók esetében nagyobb fokú egyezésekről beszélhetünk. A 
legtöbb mássalhangzó ejtése nem fog különösebb gondot okozni az 
anyanyelvét igényesen beszélő szerbhorvát anyanyelvű tanulónak. 
A mássalhangzók kapcsán azt emelhetjük ki, hogy a magyarban 
van egy olyan mássalhangzó, amely nincs meg a szerbhorvátban, 
— a dz, és van egy olyan betűalak, amelyhez gyakorlatilag nem 
kapcsolódik hang az ejtésben (az ly). ezzel szemben a szerbhorvát-
ban, illetve a horvátszerbben ez utóbbi betűnek megfelelő betűalak 
és hang is létezik, a Ij. Az itt említetteket a hallgatók maguk is 
megállapíthatják, ha jól hívjuk fel a figyelmüket a kontrasztokra. 
Az elemzést folytatva a tanulóknak/hallgatóknak rej tvényfeladvány-
ként adhatjuk, hogy találják meg a mondókában azt a három szót, 
amelyek ejtése mindkét nyelvben hasonló, jelentése pedig teljesen 
azonos. Némi próbálkozás, kísérletezés után elő is kerül a három 
szó, de még egy valamivel nagyobb eltérést tartalmazó negyedik 
is: 

E rejtvényfeladvány megfejtése után a két neylv d hangjának éles 
kontrasztbeállítása nyomán a mondóka többi hangzója párhuzam-
baállítását is elvégezhetjük, valamint az akcentuskülönbözőségre is 
felhívhatjuk a figyelmet. Megállapíthatjuk a magyar mangánhanzók 
nagyfokú minőségi állandóságát, de a szerbhorvát nyelv magán-
hangzóinak szóhangsúlytól való függését is. Ez a művelet a szavak 

-GY, K-TT-, H-R-M 
-gy, k-tt—, h--r-m, 
H—t-m-n a zs—k-m, 
Zs—k-m b-n - m—k-m, 
M—k-m b-n - r—k-m, 
K-v—gt- - zs--k-m, 
K-h-ll-tt - m - k - m ! 
F-lt-zd m-g - zs—k-m, 
T- 1-sz-l - p—r-m. 

mák — mák 
pár — pár es a: 

rák — rák 
zsák — dzák 
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nagymértékű egyezése révén a mondóka jelentésének megismeré-
séhez közelített bennünket, a fordítás azonban további ismeretszer-
zésre nyúj t lehetőséget. 

3.2 A birtokos ragozásról 

A magyar nyelvre jellemző birtokos ragozás érzékeltetése szem-
pontjából jobb, hasznosíthatóbb, ha ezúttal a szóban forgó mondóka 
szószerinti szerbhorvát fordítása mellett döntünk, tehát: 

JEDAN, DVA TRI 
Jedan, dva, tri, 
Na mojim ledima je moj dzak, 
U mome dzaku je moj mak, 
U mome maku je moj rak, 
Isekao je moj dzak, 
Prosuo se moj mák! 
Zakrpi moj dzak, 
Bices mi ti par. 

A magyar mondóka egészéből, főleg ritmusából és tartalmából 
még a szó szerinti fordítás is megőrzött valamennyit. A birtokos ra-
gozásra kívánván felhívni a hallgatók figyelmét, abból induljunk ki. 
hogy a fordítás leggyakoribb szavára fordít juk a figyelmet. Ez a 
„moj" (enyém) szó. E szónak magyar megfelelője azonban egyszer 
sem jelenik meg az eredeti szövegben, tehát a birtoklást kifejező 
szerbhorvát szónak birtokos rag felel meg a magyar mondókában. 
E megfelelést a birtokos személyrag fokozatos elvonásával játé-
kosan így érzékelhetjük: 

a) EGY, KETTŐ, HÁROM 
Egy, kettő, három, 
A hátamon a zsák-, 
A zsákomban a mák-, 
A mákomban a rák-, 
Kivágta a zsákot-, 
Kihullott a mák-! 
Foltozd meg a zsákot-, 
Te leszel a pár-. 

b) EGY, KETTŐ, HÁROM 
Egy, kettő, három, 
A háton- a zsák-, 
A zsákban- a mák-, 
A mákban- a rák-, 
Kivágta a zsákot-, 
Kihullott a mák-! 
Foltozd meg a zsákot, 
Te leszel a pár-. 
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A mondóka variancia-képességének köszönve szinte a szöveg 
mondanivalójának megtartásával végezhettük el a lebontást, s ha 
az a) és b) változatnak megfelelően a műveletet a szerbhorvát for-
dításon is elvégezzük (áthúzatjuk, töröltetjük a szerbhorvát birto-
kos névmást), akkor egyúttal azt is megfigyeltethetjük, hogy a ma-
gyar birtokos ragot hogyan helyettesíthetjük a fordításban a szerb-
horvát nyelv szellemének megfelelő szóval (pl.: Zakrpi mi dzak.). 
Ezt a szórakoztató bíbelődést két okból is hasznosnak tar t juk. Az 
első az, hogy szemléletes a két nyelv összehasonlítása, s alkalmas 
a nyelvi eltérések, sajátosságok érzékeltetésére, ami az ismeret tar-
tós megszerzését biztosítja, ugyanis: „Az érzékelések adatai az em-
berből nem tűnnek el olyan nyomtalanul, mint a falitűkörből a kép. 
ha a tárgy már nincs jelen. Minden érzékelés valamilyen ,nyomot' 
hagy az emberben."10 A második ok pedig az, hogy e „játékkal" 
kialakított fogalmakat a későbbiek során elmélyíthetjük, hivatkoz-
va, emlékeztetve rájuk. 

3.3. A létige használatáról 

Ha a mondóka néhány magyar és szó szerinti fordítású szerb-
horvát mondatának összehasonlítására szólítjuk fel a hallgatókat, 
pl.: Hátamon a zsákom, — Na mojim ledima je moj dzak, akkor a 
létige használatában megmutatkozó különbségekre tereljük figyel-
müket, ugyanis kitűnik, hogy a magyar szövegben nincsen a je-nek 
megfelelő szó. A szöveg alapján csakúgy bizonyítható az is, hogy 
a magyar nyelvben nem különböztetünk meg nemeket, míg a for-
dítás szövegében arra bőven van példa, hogy a szerbhorvát nyelv-
ben e sajátosság megvan. Ha akár egyetlen példamondatba sűrí t jük 
a két nyelv e két eltérését, pl.: On (ona, ono) je lep (-a, -o), akkor 
már a magyar nyelv tanulásának kezdetén álló hallgatók is könnyen 
megértik , hogy a szerbhorvátul beszélő magyar ajkúak miért té-
vednek ezen a téren. 

4.1. A mondókák kiejtésgyakorlásra való alkalmasságáról 

„Az iskolában a kézi-, a kosár-, vagy a röplöbda a játék, s a 
tornatanároknak csak nagyon mellékes gondját képezi az a tény, 
hogy a fiús népi játékok mind olyan ügyességreflexeket fejleszte-
nek, melyek elsajátítása sok-sok év után, felnőtt életünkben is ott 
lapul biztonságérzetünkben egy-egy jól harmonizált mozdulat mögött, 
vagy nagyon hiányzik annak, akinek nincs" — írja Dr. Burány 
Béla: Hej, széna, széna11 címmel kiadott gyermekjátékdalainak elő-

10 Dr. Lénárd Ferenc: A problémamegoldó gondolkodás. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1967. 302—303. old. 

11 Dr. Burány Béla: Hej, széna, széna. 120 vajdasági magyar gyermek já-
tékdal. Gyűjtötte Dr. Burány Béla. Zentai Múzeum. Zenta, 1973. 
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szavában. Dr. Burány Béla meglátását áttételesen az anyanyelv-
és idegennyelvtanulásra is vonatkoztathatjuk, ugyanis mindkettőben 
igen fontos az ejtés kellő megalapozottsága. Az idegen nyelvek 
tanításában igen gyakran bukkanhatunk olyan, minden ritmust, rí-
met, hangjelentést és a beszéd más kísérő elemét figyelem kívül 
hagyó, csak egyetlen elemre, legtöbbször az ejtésre összpontosító 
gyakorlatokra, amelyeken csak a legelszántabb nyelvtanulók törik 
át magukat. Minden bizonnyal szükség van az ilyen mondatokra, 
nyelvgyakorlatokra is, de számuk jórészt csökkenthető a megfele-
lően kiválasztott mondókák által. Erre hozunk fel most néhány pél-
dát Matijevics Lajos mondókagyűjteményéből. Természetesen, ezút-
tal nem térünk ki külön-külön mondókával a magyar nyelv vala-
mennyi magán- és mássalhangzójának mondókák általi illusztrálá-
sára, hanem csak a bemutatás szándékával az a — á magánhangzó, 
valamint az s mássalhangzó lehetséges begyakoroltatására szorítko-
zunk. 

A — a 
ANNA — BANNA 

Anna — Banna, 
Kuka, manna, 
Egyet-kettőt 
Ugorj, Anna! 
Hopp, hopp! 

(Ugráltatok) 

A mondókában 13 előfordulásával (a címet is beszámítva) do-
mináns hang az a. Előfordul szó eleji, hangzóközi és szóvégi hely-
zetben, s nem szerepel közvetlenül más magánhangzók mellett, így 
tisztábban figyeltethető meg ejtése. Előfordulásának magas száma 
biztosítja megkülönböztetési lehetőségét a többi magánhangzóval 
szemben. Szerbhorvát anyanyelvűek magyartanulásáról lévén szó, jó 
hogy a mondókában háromszor fordul elő az o, ugyanis a mély 
magánhangzók vonalán a magyar magánhangzók sorában u,ú — 
o,ő — a — á a nyelvállás szerinti sorrend, míg a szerbhorvát nyelv 
esetében ebből a sorrendből éppen az a hiányzik, tehát a szerb-
horvát anyanyelvűeknek a hangparcipiálás terén fellépő interfe-
rencia, illetve az anyanyelvi hangfelfogásban, meghallásban jelent-
kező halláskorrekció következtében nehéz megkülönböztetniük ezt a 
hangot az o-val, illetve az á-val szemben. A mondókában az a hang 
inkább a szöveg kezdetén, az o viszont a szöveg végén tömörül, s 
így a két hang közötti különbség kirajzolódása élesebbé válik, te-
hát nagyobb a tanuló esélye is megkülönböztetésükre. Ez azonban 
nem tekinthető lezárt, befejezett ténynek, inkább olyan folyamatnak, 
amely az elkövetkező magánhangzók előtérbe állításakor is érvé-
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nyesül azzal a különbséggel, hogy a következő mondókában egy 
másik magánhangzó (ezúttal az á) is megjelenik: 
a — á 

A VARJŰFIÜ BESZÉDE 
Kár, kár, Varga Pál, 
Nem kapál, nem kapál, 
Csak a lányok után jár. 

(Állatok beszéde) 

E mondókában egyaránt 8—8 előfordulással az a — á a két do-
mináns hang, ú j magánhangzók az ú (kétszeri) és az é egyszeri elő-
fordulással. Az a címbeli előfordulása után az á kerül előtérbe, 
majd (szinte a kontraszt kedvéért!) az előzőleg megismert a jelenik 
meg, s ismét az ál — mindannyiszor külön-külön szóban. Ezután 
következik a megkülönböztetés nehezebb foka: egy szóban fordul 
elő a két hang, — kapál! A már figyelmet kiérdemelt o csak ezu-
tán jelenik meg, s az u, ú-val kialakulóban van a mély magánhang-
zók sora, de ennek, valamint az e — é — ő,ö sornak tudósítására 
nem térünk ki. Egyelőre az a—á megkülönböztetése érdekében az 
o — a — á sor biztos megkülönböztetése a cél, s ezt a következő 
rnondókarészlettel folytathatjuk: 

A KACSÁK BESZÉDE 
Hány zsák árpátok van? 
Hány zsák árpátok van? 

(Állatok beszéde) 

Ha e hangtani gyakorlatok után felidézzük a már említett 
mák — mak, pár — par, rák — rak és zsák — dzak jelentésükben 
egyező szavakat, akkor az d hang szerbhorvát nyelvű rokonhangjá-
tól eltérő mozzanatait kellőképpen kidomborítottuk. Ezekkel a gya-
korlatokkal, úgy hisszük, a magyar a — á megkülönböztetésének, 
valamint a szerbhorvát a-tól elütő sajátosságaiknak alapvető voná-
sait kialakítottaknak tekinthetjük. E hangok ejtésgyakorlása azon-
ban ezzel még nem ért véget, ugyanis a hangtani gyakorlatok során 
olyan mondókák követik egymást, amelyek mindegyik magán-, illet-
ve mássalhangzót előtérbe helyezik, tehát a többi hangzó ejtését 
szolgálják elsődlegesen, de az illető hang mellett az a — á-t, és 
persze másokat is, tartalmazhatják, mint ahogy a természetes be-
szédnek megfelelően az idézett mondókákban is előforultak más 
hangzók is. 

Mint említettük, a mássalhangzók ejtését begyakoroltató mon-
dókák közül az s begyakoroltatásának módjára térünk ki. Erre a 
célra a következő mondókát lát juk alkalmasnak: 

A HANGYÁK BESZÉDE 
Sí, sí, sí, 
Sisorog, sisorog, 
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Siessünk;, gyűjtsünk! 
Sú, sú, sú, 
Susorog, susorog, 
Gyűjtsünk, gyűjtsünk! 
Sí, sú, sí, sú, 
Sisorog, susorog, 
Siessünk, gyűjtsünk! 

(Állatok beszéde) 

Ennek a hangnak az ejtése a szerbhorvát anyanyelvű tanulóknak 
nem okozhat különösebb nehézséget, hisz anyanyelvük megfelelő 
hangját majdhogynem teljesen azonos módon képezik és ejtik. A 
két nyelv ugyanezen hangjának ejtése között ennek ellenére van 
különbség, — a magyar mássalhangzó hosszú is lehet. Az írásra 
rátérve pedig fel kell hívnunk a tanulók figyelmét, hogy noha az 
ejtésben ez a hang el is tűnhet, az írásban mégis rögzíteni, jelölni 
kell: gyűjtsünk — ejtésben: gyűjtsünk. E mondóka tehát példáz-
hat ja azt a magyar nyelvre esetenként jellemző nyelvi-helyesírási 
jelenséget, amely az ejtés és írás eltéréseit érvényesíti, s ami a 
szerbhorvát ejtésre és helyesírásra nem jellemző. 

4.2. A mondókák és a magyar beszéd dallama 

A mondókák mint kerek, egész szövegek a magyar beszéd dal-
lamát is kifejezik. A beszédhelyzetnek valamint változásainak meg-
felelően mondókánként más-más intonáltságú beszéddallamokra 
figyelhetünk fel, a mondókákon belül pedig a szituációnak meg-
felelően változhat a mondatok zeneisége. Az Egy, kettő, három cím-
mel közölt mondókában a „bajbajutot t" segélykérő és ígérgető 
hangja hallható az alapvetően tréfás történetelmondáson átszűrő-
dően (Foltozd meg a zsákom, / Te leszel a párom.); az Anna-Banna 
címűben a bátorítást és serkentést tartalmazó rábeszélő felszólítás 
jut kifejezésre, míg a Kacsák beszédé ben az enyhén tolakodó és 
torkoskodó-bizalmaskodó hanghordozást érezhetjük, érzékeltethet-
jük a kérdőmondatban. A hangyák beszédének felszólítása már más 
felszólítás. Elüt attól, amit az Anna-Banna című mondókában ta-
pasztalhattunk. Ez határozottabb biztatást, felszólítást tartalmaz, 
s ilyen értelemben már ki is lép mondókakereteiből: általánosabb 
értelemben aktualizálódik, szorgalmat, szorgos munkát hirdet, arra 
hív fel. Ez már a munkát, munkájá t hanyagoló mondókabeli, vagy 
„egyszeri embernek" nevezhető Varga Pálnak is szólhat, akit ott, 
„saját mondókájában" fejcsóválást, nemtetszést kifejező, de „fia-
talság bolondság"-féle alapon történő megértéssel rótak meg, és 
nem szigorúbban, mert hát az a Varga Pál fiatalember, legényféle 
lehet, a lányok pedig, mi tagadás, mégiscsak szépek . . . 

A mondókákban egymáshoz simulóan, egymást kiegészítőén 
kapcsolódnak egymáshoz a beszéd alkotó elemei. 
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5. A határozott és határozatlan névelő 

A mondókákban rejlő képszerőség aknázható ki a határozott, 
illetve határozatlan névelő, és a nyelvi meghatározottság és meg-
határozatlanság fogalmának kialakításakor is. Alapvetően szükséges 
is képszerűen, azaz „kézzelfoghatóan" megtalálni a kétféle névelő 
és a velük kifejezett nyelvi aspektus közötti különbséget, mert „A 
szerbhorvátban a magyar névelő helyett általában nem áll sem-
mi."12 Éppen ezért feltételezhetőleg nem lesz elegendő az, ha a 
határozatlan névelőről elmondjuk, hogy: „ . . . főnevének jelentés-
tartalma körében e g y vkire, vmire i r á n y í t j a a f i g y e l -
m e t anélkül, hogy pontosan meg is határozná, melyikre a lehet-
séges egyedek közül; azaz csak e g y m e g h a t á r o z a t l a n t 
á l l í t s z e m b e a többi azonos élőlénnyel vagy dologgal . . ."1 3 , 
illetve az, ha a határozott névelőről azt közöljük, hogy határozott-
ságra mutat rá, „Határozottnak pedig az olyan fogalmat (dolgot) 
tekinti gondolkodásunk, amelyről a b e s z é d b e l i e l ő z m é -
n y e b e k b e n már volt szó, vagy amely a konkrét b e s z é d -
h e l y z e t b ő l , a beszélő és hallgató feltehető e l ő i s m e r e t e i -
b ő l kifolyólag már ismertnek vehető."14 E magyarázatokat a kö-
vetkező mondókában konkrétan és szemléletesen vél jük fellelni: 

VOLT EGYSZER EGY TEVE 

Volt egyszer egy teve, 
Szakálla volt egy kefe. 
Elszakadt a kefe, 
Elszaladt a teve. 

(Tréfás mondókák, mondókamesék) 

Az első sorban közölt mondanivalóval összhangban az e g y 
határozatlan névelő fordul elő, mert „a lehetséges egyedek közül" 
egy valóban meghatározatlan tevét említ, s ennek a meghatározat-
lan tevének először említett, tehát beszédelőzményből nem ismert, 
meghatározatlan szakállát képszerűen kefének minősíti a mondóka 
szerzője. (A mondóka eredeti szövegében csak a ritmus megtartá-
sának céljából maradt el a névelő.) De egy bizonyos cselekmény (a 
kefe elkopásának) megtörténte után már a „beszédbeli előzmény-
ből" ismert teve „fut el". Most már meghatározott, ismert tevéről 
van szó, arról, amelyiknek szakálla csak egy kefe volt, s tetejében 
még az is elkopott, — tehát a névelőcsere indokolt. E mondóka 

12 Dr. Mikes Melánia, dr. Dezső László, mr. Vukovic Gordana: A főnévi 
csoportok alapkérdései. A Hungarológiai Intézet Nyelvészeti Füzetei, 2. 
szám. Szerbhorvát—magyar kontrasztív nyelvtan. Üjvidék, 1972. 38. old. 

,3 A mai magyar nyelv leíró rendszere. Leíró nyelvtan I. kötet. Szerk.: Tom-
pa József. Akadémiai Kiadó Budapest, 1961. 275. old. 

14 Leíró nyelvtan I., 269. old. 
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különben elég könnyen és sikeresen fordítható le szerbhorvátra, s a 
határozottság, illetve meghatározatlanság fogalma ezáltal még kife-
jezettebbé és észlelhetőbbé válhat. Természetesen, e mondóka a 
nyelvtani anyag fogalmának kialakítására szolgál, a begyakorlás 
más példaanyagon történik. 

6. A feltételes mód jelölése 

A feltételes mód fogalmának kialakításával nem szükséges 
külön foglalkozni, hiszen ezt az igemódot a szerbhorvát ismeri. Ha 
fiatalabb, azaz egészen fiatal korú nyelvtanulókkal foglalkozunk, 
akkor nem a nyelvtani ismeretnyújtásra alapozunk, hanem az anyag 
gyakorlatias felfogására, beszédbeli használatára építünk. Felnőtt 
korú nyelvtanulók esetében az anyanyelvi előismeretekre alapozunk, 
nyelvtani, nyelvészeti ismereteket nyújtunk, valamint a kontrasz-
tív lingvisztikai eredményeket is hasznosíthatjuk. A magyar nyelv 
gyakorlati elsajátítása szempontjából 'azonban a felnőttek nyelvta-
nulása esetében sem feledkezhetünk meg arról, hogy az illusztratív 
anyagbemutatás és a gyakorlatok igen-igen fontosak, sőt nélkülöz-
hetetlenek. A feltételes mód jelölésének szemléletes bemutatására 
nagyon alkalmasnak véljük a következő rövid népdalt: 

GARZÓ PÉTER MEGY A RÉTRE 

Garzó Péter megy a rétre, 
Vele megy a felesége. 
Lennék én a felesége, 
Mennék vele én a rétre. 

A népdal célunknak megfelelő felhasználását alkalmassá teszi 
szókincsének egyszerűsége és sokoldalúbb felhasználásának lehető-
sége, ugyanis a megy, a feleség, a vele, a lesz, lenne segédige a 
leggyakrabban használt szavaink közé tartoznak, a rét szó viszont 
a szerbhorvát rit-tel igen hasonlatos, s így könnyen megjegyez-
hető. A népdal első két sora szemléletes, valósághű és egyszerű 
közlést tartalmaz. Ezt a közlést a befejező két sor feltételes mód-
ban ismétli meg, s az ilyen módon történő megismétlés kölcsönöz 
a versnek költői és emberi mélységet. A nő, aki a mindennapi 
munkára, ha úgy tetszik, robotra menő emberpár helyzetében a 
maga szempontjából óhajtott, tehát meg nem valósult idillikus élet-
képet lát, „ . . . a feltételesen végbenő folyamatot (meg az ilyennek 
f e l t é t e l é ü l m e g j e l ö l t cselekvést) . . ."1 5 (Leíró nyelvtan) 
nevezi meg. A feltételes módról kialakítandó fogalom teljesebbé 
tétele érdekében felsorolhatok azok az általunk és a nyelvtanulók 
által is logikusaknak tekinthető okok, amelyek miatt a Garzóékat 
szemlélő nő egyszerűnek tűnő vágya nem teljesülhetett. Megállapít-
hat juk továbbá, hogy a versben szereplő segédige és ige magas 

15 Leíró nyelvtan I., 487. old. 
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hangrendű szavaink csoportjába tartozik, tehát a módjel ilyen vál-
tozatával is rendelkeznek, míg mélyhangrendű ikerpárukra, vala-
mint határozott ragozású igékhez járuló alakváltozatukra megfelelő 
példákat hozunk fel. Ezek után térhetünk át az anyag begyakor-
lására, majd pedig kijelentő módban álló igék feltételes módba való 
transzformálására, mondatok, szövegek szerkesztésére, stb. 

7. Összefoglalás 

Ha a mondókakincset a magyar nyelv mint környezeti nyelv 
tanítása, vagy akár anyanyelvi tanulása szempontjából tekintjük 
át, vizsgáljuk, akkor szinte megkerülhetetlenül azt állapíthatjuk 
meg, hogy a mondókák a gyermekdalokkal, gyermekjátékokkal és 
népmesékkel kiegészülve nemcsak népművészeti alkotások, hanem 
a népi gyermeknevelésben fontos szereppel rendelkező darabok is, 
mert a gyermek szellemi fejlődését, gyermeki és felnőtt közösségbe 
való beépülését rendkívül kedvesen és igen színvonalasan segítik 
elő. A mondókának egészében véve — egyes alfajában pedig hang-
súlyozottan — a szép és helyes kiejtés kialakítása jutott nevelési 
szerepként, de úgy, hogy belőlük a más-más népi műfajokban inkább 
kidomborodó vonások sem maradtak ki űrthagyóan. Rövidségük 
ellenére tartalommal és mondanivalóval bírnak, variálhatok, — a 
beszéd rugalmasságával rendelkeznek. Dallamosságuk a beszéd ter-
mészetes dallama, s ennélfogva inkább alkalmasak a természetes 
beszéd elsajátíttatására, mint a zenei dallammal rendelkező szöve-
gek. Az elmondott, leírt tartalom szemléletességéből következőleg 
pedig könnyebben képzeltetik el a beszédhelyzetet sok igyekvő 
leleményességgel megrajzolt szemléltető képnél, illusztrációnál, de 
ha kell, a mondókák legtöbbje illusztrálható is, — pl. az Egy, kettő, 
három című mondóka minden sora egy-egy képkocka is lehet. 

A mondókák hanganyaga, hanganyagának eloszlása természe-
tesen nem „A bilinguális hangtani egybevetések paraméterei figye-
lembe vételével" alakult ki, de a „ . . . monolinguális jellegű 
belső hangkontrasztokon alapuló gyakorlati fonetikai és fonológiai 
rendszer" (Horváth Tibor) körvonalai eléggé élesen rajzolódnak ki, 
annak ellenére, hogy mondókáinkból olyan válogatást még nem 
állítottak össze, amely e szempontot lett volna hivatott érvényesí-
teni egy gyűjteményes kötet egészén át. Mégis megállapítható, hogy 
a mondókákban fellelhető hangkontrasztivitásmak az a legfőbb sajá-
tossága, hogy inkább rátapintó ösztönösséggel, mint tudatosan, 
gyakorlati célokat szolgál: nagyobb számban lelhetők fel a gyer-
mekeknek ejtési nehézséget képező hangzók kiugratásával mondó-
kák, mint a könnyebben ejthető hangokra. Az azonban, hogy egyik-
másik magán- vagy mássalhangzónk milyen számszerűen k imu-
tatható arányban válik domináns hanggá egy-egy mondókán belül, 
az ülető hang magyar nyelven belüli gyakoriságától függ. Ebből a 
szempontból nézve gyakoribbak a rövid magán- és mássalhangzók 
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a hosszúaknál, tehát dominánshangként is nagyobb arányban for-
dulnak elő amazoknál, de ettől függetlenül található olyan mon-
dóka, amelyben éppen hosszú magán-, illetve mássalhangzó a domi-
náns hang. A hosszú magán- vagy mássalhangzók ejtésének begya-
korlására, természetesen, ilyen mondókát fogunk választani. Meg 
kell azonban azt is jegyeznünk, hogy a magyar nyelv környezet-
nyelvként való tanításában nem alapozhatjuk az ejtés elsajátítását 
teljesen, minden hangzó kiejtésének esetében a mondókára, mert 
a már említett mondókagyűjteményben nem is lelhetünk fel min-
den, magyar nyelvben előforduló hangot. Nincs egyáltalán dzs s e 
hang hosszan ejtett változata s csakúgy nem bukkantunk hosszú 
zs (zzs)-re sem, dz-ből viszont mindössze 4 van,, s persze, ezek is 
rövidek. E hiányokat pótolni kell, de ez nem okozhat gondot. 

Nézetünk szerint a mondókák révén az igényes, de mégis egy-
szerűbb magyar köznyelvvel, esetenként ennek már az irodalmi 
nyelv felé hajló változatával ismertethetjük meg a magyarul tanu-
lókat, viszont az irodalmi nyelvvel, azaz a nyelv „művészet anya-
gaként" (Péter Mihály) való használatával inkább a nyelvtanulás 
későbbi szakaszában felhasználható irodalmi alkotások programba 
bevonása ú t ján ismertethetjük meg a tanulókat koruknak megfe-
lelő szinten. Mert a mondókák verses formájuk ellenére sem költői 
alkotások, még a népi alkotások keretein belül sem. Közlésük, belső 
struktúrájuk, hangulati és tartalmi mondanivalójuk szintje nem iro-
dalmi szint. Gyakorlatias, mindannapi és nevelési célokat szolgál-
nak a bennük fellelhető biztatások, serkentések, közlések, csendes 
dorgálások, a jónak és rossznak bizonyos szembeállításai. Az anya-
nyelv elsajátításában a gyermek korának megfelelő élettapasztalat 
és ítélőképesség érlelését segíti elő ez a szint, viszont a felnőtt 
nyelvtanuló számára ez az a szint, amelyhez emlékezése, gyermek-
kori tapasztalatai alapján leereszkedhet az ú j nyelv elsajátítása érde-
kében. Öt a szövevényesebb, áttételesebb költői nyelv csak zavarná 
nyelvtanulásának kezdetén. 

A mondókák szóanyagában viszonylag kevés képzett, de még 
kevesebb továbbképzett szó van. A képzett és továbbképzett szavak 
használata az összetettebb mondanivalót tartalmazó szövegekre (cso-
portnyelvi rétegek) jellemző inkább, így a mondókákkal kialakított 
kiejtés és egyszerűbb szókincsük révén kifejezhető közlések, beszéd 
után összetettebb köznyelvi-csoportnyelvi szövegek képezhetik a 
nyelvi továbblépést szolgáló olvasmányok anyagát, s csak ezután 
jöhetnek az irodalmi alkotások. Tehát a mondóka képezi a kezde-
tet, az első lépcsőt a lépcsőzetes nyelvtanulásban. 
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R E Z I M E 

PRIMENA TAPŠALICA U NASTAVI MAĐARSKOG JEZIKA 
KAO JEZIKA DRUŠTVENE SREDINE 

Tapšalice i brojalice u nastavi mađarskog jezika kao jezika društvene 
sredine (ili kao stranog jezika) veoma su pogodne u početnoj fazi učenja, 
jer sadrže kratke, osnovne reči spojene u celinu jednom fabulom. Ako iz 
velikog bogatstva mađarskih tapšalica i brojalica izaberemo za svaki glas 
mađarskog fonološkog sistema (odnosno za svako slovo azbuke) po jednu od 
ovih narodnih umotvorina, pružamo učeniku mogućnost da u živom govoru 
uoči glasovne, prozodijske pa i morfološke osobine mađarskog jezika. Ritam 
i rima tapšalica olakšavaju memorizaciju nove leksike, usvajanje naglaska 
reči, intonacije rečenice i morfoloških osobina jezika. Na te osnovne ele-
mente nadgrađuje se svesno usvajanje gramatičkog sistema. 

THE USE OF NURSERY RHYMES IN THE TEACHING OF HUNGARIAN 
AS A LANGUAGE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT 

The use of nursery rhymes and rhythmic verse in the teaching of Hun-
garian as a language of the social community (i.e. as a second or foreign 
language) has proved most effective in the early stages of learning, since 
these verses contain short, basic words with a complete narrative link. By 
selecting from the rich fund of Hungarian nursery rhymes one song for 
each sound in the Hungarian phonological system (i.e. for each letter of 
the alphabet), one is able to help the pupil to identify the phonetic, pro-
sodic and morphological characteristics of the language in everyday speech. 
The rhyme and rhythm of these verses facilitate the memorization of new 
lexical items, enabling the pupil to master word stress, sentence intonation 
patterns and the morphological characteristics of the language. The acquisi-
tion of these basic elements serves later as a basis for the formal study of 
the grammatical system. 
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