
Molnár Zoltán Miklós 

Magyar-szlovén párhuzamok a leíró magyar 
nyelvtan maribori oktatásában 

1. Szlovéniában a Maribori Egyetem Pedagógiai Karán, illetőleg jogelőd 
intézményében, a Maribori Pedagógiai Akadémián 1966 óta folyik magyar-
oktatás (vő. Varga J. - Bokor J., 3.). Kezdetben ezt csupán a Magyar 
Lektorátus végezte azzal az alapvető feladattal, hogy biztosítsa a muravidéki 
kétnyelvű (szlovén-magyar) területen elhelyezkedni szándékozó, a szakmáju-
kat lényegében szlovén nyelven tanuló óvónő, tanító és tanár szakos, 
illetőleg jogi, közgazdasági, mezőgazdasági és műszaki karos hallgatóknak a 
magyar nyelvi és nyelvű kiegészítést (1. uo. 12-3). 

A muravidéki, mintegy tízezer főnyi magyarságnak a magyar szakos ta-
nárok képzésére vonatkozó igényei eredményezték, hogy a szóban forgó 
intézményben 1980 óta Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék is működik (1. 
uo. 23). A két oktatási egység a Kar szervezeti felépítésének megfelelően 
1989-től a Magyar Nyelv és Irodalom Intézet keretében működik együtt 
(Molnár Z. M. 1990, 98). Munkájában szlovéniai magyar nemzetiségű okta-
tók mellett Magyarországról jött lektor is részt vesz. Ezt a feladatot 1988 
és 1993 között jómagam láttam el. 

A mindenkori lektornak - egyébként széles körű oktató, kutatási, kultu-
rális, szervezési, kapcsolattartó tevékenységformáinak sorában - az a fő 
feladata, hogy ellássa az említett óvónő, tanító és (nem magyar-) tanár sza-
kos hallgatóknak a kötelező, valamint a más karos egyetemistáknak a 
fakultatív magyaróráit. A Magyar Tanszék kérésére besegít a magyar szako-
sok képzésébe is (sőt a Mariborban és környékén tanuló középiskolások 
fakultatív magyartanításába is). Ezek a hallgatók zömmel a Muravidékről, 
tehát a kétnyelvű területről származnak, akik vagy magyar anyanyelvűek, 
vagy olyan szlovének, akik környezetnyelvként már előzőleg, az általános és 
középiskolában is tanulták - több-kevesebb sikerrel - a magyart. Csak cse-
kély részük találkozik kezdőként a magyar nyelvvel (Molnár Z. M. 1990, 
78). 
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Mindegyik csoport (az óvónő, a tanító, a nem magyartanár, a magyar 
szak, a többi, nem pedagógiai karos hallgatóság) külön program szerint dol-
gozik . A pedagóg ia i karosok á l ta lános hungaro lóg ia i , magyar 
nyelvhasználati, szaknyelvi és módszertani stúdiumokon vesznek részt, a 
nem pedagógiai karosok számára ez utóbbiak nincsenek. A magyar szakosok 
pedig olyan tanterv alapján végzik munkájukat, mint amilyenek más magyar 
nemzetiségi (a kolozsvári, az újvidéki stb.) magyar tanszékeiről ismerősek. 
A Mariborban folyó magyartanítás korábbi és pedagógiai sajátosságairól, a 
nyelvészet keretében a magyar nyelvi rétegződésbeli, a szaknyelvi, a nyelvi 
érintkezések szerinti, a nyelvművelő stb. vonásokról számos tanulmány jelent 
meg (a részletező hivatkozás alól fölment Guttmann M. és Molnár Z. M. 
bibliográfiája). 

Jelenlegi dolgozatomban csupán a leíró magyar nyelvtan maribori oktatá-
sára kívánok kitekinteni, kizárólag a magyar-szlovén párhuzamok 
szemszögéből (egyéb szempontból 1. Bokor J. 1990, 39.). Az ilyen gramma-
tikai összefüggések a nem magyar szakosok körében többnyire közvetve, 
főleg a nyelvhasználattal való szoros kapcsolatban, vagy fordítás során szok-
tak fölvetődni (1. pl. Bokor J. 1991; Molnár Z. M. 1990; Varga J. 1991.). 
A magyar szakosok esetében pedig eleve igénylik a nyelvi szerkezeti ösz-
szevetéit a leíró magyar nyelvtani stúdiumok, amelyek hét féléven keresztül 
tekintik át a hangtantól a szövegtanig tartó szintek anyagát. Noha a kont-
rasztív vizsgálatokról, elméleti magalapozottságukról eltérőek a vélemények 
(vö. Szathmári I., 48.), úgy látom én is, hogy a szlovén környezetben folyó 
magyartanítás nem lehet meg - akár rendszerezettebb formában, akár csak 
utalásszerűén is - a szlovén nyelvi párhuzamok nélkül. 

2. Ezt az eljárásmódot (szlovénül: primerjanje „összehasonlítás, összevetés"; 
kontrasíivna obravnava („kontrasztív vizsgálat") szándékozom most illusztrál-
ni néhány példával. Nem aszerint csoportosítom őket, hogy hol, a hallgatók 
mely rétegeiben vetődtek fel, hanem a magyar nyelv szintjei szerint haladva 
mutatom be őket. Néhol azonban utalok a tárgyalt téma óraösszefüggéseire 
is. A szlovén nyelvi megfelelők pontosításában főleg Remic-Jager, V. és 
ToporoSiő, J.) grammatikáját használtam föl. 

2. 1. A hangkapcsolati mechanizmusok terén nyilvánvalóan számos egyedi, 
egymástól eltérő vonása van a szóban forgó két nyelvnek. Például az o, 
illetőleg az e magánhangzós toldalékok a szlovénban nem a szó hangrend-
jéhez, hanem a tő (kemény vagy lágy) mássalhangzójához illeszkednek: 
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darilo „ajándék", de polje „mező"; 
z vozom „kocsival", de z nozem Réssel". 

A részleges hasonulás viszont bőven kínál egymással megfeleltethető pél-
dákat mind a zöngésség, mind a képzés helye szerinti asszimiláció 
szempontjából. Például: 

szín. nizko „alacsonyan" - m. tízkor 
(kiejtve: niszko) (kiejtve: tiszkor); 
szín. braniti „véd" m. különben 

obramba „védelem" (kiejtve: külömben). 
Itt mellesleg jó alkalom nyílik arra, hogy tudatosítsuk a hangkapcsolatok 

jelölési szabályszerűségeit is. Jóllehet a szlovén is eléggé ragaszkodik a 
szóelemző és hagyományos jelölési szokásokhoz, például a fonetikusabb írá-
sú szerbhez vagy horváthoz viszonyítva (vö. Remic-Jager, V., 214.), a 
magyarhoz képest azonban több esetben jelölheti is a zöngésség szerinti 
részleges hasonulást. Például a s (kiejtve sz) elöljáró csak zöngétlen mással-
hangzóval kezdődő szó előtt fordul elő, magánhangzóval vagy zöngés 
mássalhangzóval induló szó előtt z változata szerepel: 

Govorim s yîlologom. ~ „Beszélek a filológussal." 
s £lientom. az ügyféllel. 
s profesoijem. a professzorral. 
z wradnikom. a tisztviselővel, 
z gospodom. az úrral. 
z voznikom. a vezetővel. 

A példasor persze nemcsak helyesírási, hanem egyéb hangkapcsolódási 
jellemzőket, például a v-nek az asszimilációban betöltött szerepét illetően is 
följogosíthat szlovén-magyar összevetésre. 

2. 2. A következőkben vessünk futó pillantást a lexikai szerkesztés szint-
jére! A leggyakoribb szóalkotási mód a szlovénban is a szóképzés (vö. i. 
m. 202). Az alapszó > származékszó irányulásoknak is hasonló típusai van-
nak, mint a magyarban. Alkothatunk például főnevet főnévből: 

kmet „gazda, paraszt" > kmetija „gazdaság, parasztbirtok"; 
melléknévből: 

dober , jó" > dobrota „jóság"; 
igéből: 

hoditi , jár" > hója „járás"; stb. 
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Létrejöhet aztán ige igéből: 
dati „(oda)ad" > dajati „ad(ogat)"; 

főnévből: 
kmet „gazda" > kmetovati „gazdálkodik, földműveléssel 

foglalkozik"; 
melléknévből: 

tih „csendes" > utihniti „elcsendesül" stb. 
Ugyanúgy, mint a magyarban, a szlovénban is igen gazdag a képzőállo-

mány. A fokozás is hasonló jellegű a két nyelvben: 
szín. debel ~ m. vastag 
debelejíz vas t aga i 
rtű/debelejsz /egvastagaM. 

Amellett, hogy fokozás közben egyes esetekben változatlanul marad, má-
sutt módosul az alapszó, arra is találhatunk példát mindkét nyelvben, hogy 
körülírt fokozással nyomósítjuk a toldalékkal fokozhatatlan vagy nemigen 
fokozható szavakat: 

szín. tuj ~ m. idegen/külföldi 
bolj tuj inkább (jobban) idegen/külföldi 
najbolj tuj leginkább idegen/külföldi. 

(Vö. Rupel, M., 70-2.; MMNY. 188-9.; természetesen a magyarban az 
idegen/külföldi, idegenebb/külföldibb, legidegenebb/legkülföldibb sor - bár 
szokatlan - talán mégis elfogadható, az idegen/külföldi, kevésbé idegen/kül-
földi, legkevésbé idegen/külföldi sorozat jelezte csökkenő irányú fokozás 
viszont csak körülírással fejezhető ki.) 

A szóösszetételnek is számos fajtája van mindkét nyelvben. Az egyes 
foglalkozásokon ilyes vonatkozásban általam kiemelt ekvivalensek helyett 
azonban itt most csak két, a közelmúltban gyűjtött adatomat teszem közzé: 
a mariborski (azaz: maribori) hamburger újabban marburger, illetőleg hambi 
is lehet. Emlékeztetnek ezek a manapság nálunk is divatos szóösszevonások-
ra, rövidítéssel együttjáró, becéző-kedveskedő szóképzésre. 

2. 3. Ha a szófajtani szempontra térünk át, a mindkét nyelvben jelentkező 
univerzálékon (igei, főnévi stb. kategóriákon) kívül jó néhány egyedi sajá-
tosságra is támaszkodhatunk a grammatikai leírásban. Például a szlovén 
igekötő (inesem „viszem" > odnesem „elviszem") elsősorban arra szolgál, 
hogy a folyamatos igeszemléletet befejezetté tegye; vagyis csupán a képzők 
funkciójára emlékeztet, és nincs a viszonyszóra, pontosabban a csak félig 
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kötött morfémákra emlékeztető jellege, mint a magyarénak (vö. Bernjak, E. 
25.). Ha viszont a szlovén elöljárókat nézzük, ezek prepozícióként ugyanazt 
a (határozói) szerepet töltik be, mint a magyar névutók posztpozícióként: 

szín. ucenci ~ m. tanulók 
po odmoru a szünet «tán. 

Jóllehet névelő nincs a szlovénban, de van olyan elem, amellyel a magyar 
névelőnek a determinálásában való működését szemléltetni lehet. A mellék-
neveknek hímnemű, egyes számú, alany esetű alakja határozott főnévre 
vonatkoztatva -i toldalékot kap, határozatlanra utalva pedig enélkül szerepel. 
Például: 

szín. Kupujem nov zvezek, ~ m. új füzetei veszek, 
stari je ze popisan. a régi már tele van írva. 

A példa a magyar melléknév minősítő, illetőleg kijelölő minőségjelzői 
funkciójával való összevetést is lehetővé teszi. Hiszen a határozatlan forma 
a szlovénban kakSen?, a magyarban milyen? kérdésre felel; a határozott alak 
pedig az előbbi nyelvben a kateri?, az utóbbiban pedig a melyik? kérdéssel 
függ össze. 

Hogy mégsem alaptalan a névelők kapcsán felvetni a szlovén melléknév-
toldalékolási alakváltozatokat, azt e köznyelvi formák nyelvjárási 
megfelelőivel is igazolhatjuk. Ugyanis a szlovén dialektusos nyelvhasználat-
ban ismerik az en nov zvezek (azaz egy új füzet), valamint a ta stari (vagyis 
a régi (füzet)) szerkezeteket, amelyekben az en a szlovén köznyelvi „egy" 
számnévvel, a ta az „ez" jelentésű mutató névmással tart etimológiai kap-
csolatot (Remic-Jager, V. 170.). 

2. 4. Már ennek a szófajtaninak mondott jelenségnek a kapcsán is érintet-
tünk alaktani, sőt mondattani összefüggést is. Morfológiai párhuzamokról 
külön szólva mindenekelőtt a magyar szakosok tőtani foglalkozásait említem 
meg, mivel korábbi anyanyelvi (magyar nyelvi) stúdiumaikhoz képest ezek 
újdonságot jelentenek számukra. Éppen ezért a tőtípusok, például a szö-szö-
vött, mező-mezeje vagy a forog-forgott, verem-verme fajtájú szembenállások 
részletezésekor föltétlenül építenünk kell a szlovén flektálás bizonyos esete-
ire. A peti „énekelni" - pojem „énekelek", potovati „utazni" - potujem 
„utazom" vagy az Ura je sedem „Hét óra van" - Ura je deset do sedmih 
„Hét óra lesz tíz perc múlva" típusú szerkezetek kiválóan alkalmasak erre. 

A nyelvtörténeti órákon sem kell külön energiát fordítani arra, hogy a 
kettős szám vagy az összetett múlt idő fogalmát körüljárjuk. Hiszen a duális 
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a szlovén főnevek mai rendszerében - legalábbis irodalmi nyelvi szinten -
kézenfekvő valóság; továbbá a szlovén igék időszerkezete nemcsak a múltra, 
hanem a jövőre vonatkozóan is eleve összetett. Sőt a sem bral „olvastam", 
bom bral „olvasni fogok" szerkezetek mellett egyenrangúan fordul elő a sem 
bil bral „olvastam volt"-féle, régmúlthoz hasonló konstrukció. 

Egyébként arra, hogy a szlovén alaktani építkezés inkább analitikus, a 
magyar pedig szintetikus jellegű, a múlt időn kívül számos bizonyítékot 
gyűjthetünk össze.A szlovénban csak névmással tehetjük visszahatóvá az 
igét, a magyarban képzővel is: 

szín. uciti ~ m. tanít 
uciti se tanul. 

A szlovén esetrendszerhez elöljárók sokasága szükséges, a magyaréhoz 
pedig ragok (csak kiegészítésül névutók): 

szln. V razredu ~ m. osztályban. 
Aztán a házam a szlovénban moja hiSa (azaz nem birtokos személyjeles, 

hanem névmásos), vagy az aki vonatkozó névmás hímnemű tárgyesete ki ga 
„akit" (amely a ki „aki" és a ga „őt" elemből áll össze). Ugyanígy a nézem 
szlovén megfelelője, a gledam ga szerkezet, a ga „őt" névmással utal a 
harmadik személyű tárgyra, míg a magyar formában megteszi ezt a rag a 
cselekvő számára és személyére való utalással együtt. 

2. 5. Ezzel tulajdonképpen mondattani sajátosságokat is emlegetünk. A 
teljesség kedvéért illik hozzátenni az előbbihez, hogy az igealak elé a ma-
gyarhoz hasonlóan a szlovén sem szokta kitenni hangsúlytalan alanyi 
helyzetben a személyes névmást: 

szln. berem ~ m. olvasok 
(vö. ném. ich lese ~ fr. je lis ~ ol. io leggo). De ha tipikusabb szintak-

tikai témát szándékozunk itt most kiemelni, akkor célszerűbb a vonnzatok 
problematikájára kitekinteni, mivelhogy mind az egyszerű, mind az összetett 
mondatok tárgyalásakor szóba jön. A szlovén igék, névszók, állandósult ki-
fejezések egyik csoportja olyan formájú bővítményeket vonz, mint 
amilyeneket a magyar megfelelőik: 

szln. misliti na koga ~ m. gondol valakire 
pomosen na kaj büszke valamire 
biti odvisen od cesa függ valamitől. 

Másik csoportjuk viszont eltérő vonásokat mutat: 
szln. udeleziti se cesa ~ m. részt vesz valamiben 
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(azaz birtokos esettel) 
zavarovati pred cim biztosít valamiről 
(eszközhatározós esettel) 
bogát s cim gazdag valamiben 
(eszközhatározós esettel) 

Szerkesztési sajátosságaik kontrasztív tudatosításával küszöbölhetjük ki az 
olyan alakvegyülékeket, mint például a bekopogtat az ajtóra (vö. szín. potr-
kati na vrata ~ m. bekopogtat az ajtón) és a hozzá hasonlók. 

2.6. A szöveggramatikai eljárások tekintetében ugyanolyan természetes 
módon jellemzik a szlovén társalgás nyelvét a szövegösszefüggésből kiegé-
szülő hiányos-kihagyásos szerkezetek, mint a magyarét: 

szín. — Si priSel? m. — Megérkeztél? 
— Seveda. BoS Sel — Természetesen. Velem jössz? 
— Morda — Talán. 

A vissza- és előreutaló elemek is egyformán fontosak mind a szlovén, 
mind a magyar szövegalkotásban: 

szín. Delal je od ranega útra m. Kora reggeltől késő estig 
do poznega vecera. [<--] dolgozott. [<--] 
To ga je tako utrudilo, Ez annyira elfárasztotta, 
da ponoci dolgo ni mogel hogy éjszaka sokáig nem 
zatisniti ocesa. tudta lehunyni szemét. 

* * 

To ga bo spametovaio, ce Ez észre fogja téríteni, ha 
nie drugega. To ga bo. nincs más. Ez észre téríti. 
[—>] Krüh in voda, tema, [—>] A kenyér és a víz, a 
prepoved delà, nobenih sötétség, nem cselekedhet 
stikov z ljudmi. szabadon, nincs kapcsolata 
[<—] To je §e vsakega emberekkel. [<--] Ez még 
omelicalo, pa bo tudi tega, mindenkit megszelídített, 

meg fogja őt is. 
/L. To poro Sic, J., 422./ 
A szlovénban is előfordulnak a magyarhoz hasonló olyan töltelékelemek, 

amelyek különösebb információt nem közvetítenek, a szövegalkotás folyama-
tossá tevésében viszont lehet némi szerepük. Például: 

szín. recimo m. mondjuk 

74 



mislim /úgy/ gondolom; stb. 
3. Végül is a fent említett hasonlóságok vagy eltérések, amelyek a ma-

gyar és a szlovén nyelv szabályrendszeréből kiemelve most egymás mellé 
kerültek, talán vázlatosságukban is járhatnak némi haszonnal. Ha szerény 
összeállításban is, de jelzik azt, hogy a leíró magyar nyelvtan maribori ok-
tatásában milyen esetekben, milyen mértékben jön számításba a kontrasztív 
grammatikai megközelítés. Az efféle paralelizmusok segíthetik a nyelvi szer-
kesztés, a gondolkodás tudatosabbá tételét, sőt az így szerzett tapasztalatok 
a nyelvi érintkezés vizsgálatában, a nyelvi interferenciajelenségek megítélé-
sében is kamatoztathatók (Molnár Z. M. 1990c.). 

A felhasznált irodalom 

Bernjak, E. = doc. mag. Eliyabeta Bernjak: Kontrastivna obravnava dvo-
jezicnosti s posebnim poudarkom na slovensko-madzarsko dvojezicnost na 
narodnostno meSanem obmocju Prekmurja [A kétnyelvűség kontrasztív 
vizsgálata, különös tekintettel a Murántúl nemzetiségileg vegyesen lakott te-
rületének szlovén-magyar kétnyelvűségre]. Lendvai Füzetek - Lendaviski 
zvezek 12-13: 9-26. 

Bokor J. 1990 = Bokor József: A nyelvi-nyelvészeti képzés sajátosságai 
a kétnyelvűség körülményei között Mari borban. = Egyed Orsolya-Giay Bé-
la-B. Nádor Orsolya szerk.: Hagyományos és módszerek (Hungarológiai 
ismerettár 8). NHK, Bp., 1990. 37-43 

Bokor J. 1991 = Bokor József: Pável Ágoston egyik Cankarfordításának 
néhány nyelvi jellemzője a lexikai transzformációk tükrében. = Varga József 
- Molnár Zoltán szerk.: Corvin Mátyás konferencia - Posvetovanje Matjaza 
Korvina. Maribor, 1991. 134-7. 

Guttmann M. = Dr. Guttmann Miklós: A muravidéki nyelvművelés a 
témák tükrében (1970 - 1984). Muratáj, 1991/1: 22-7. 

MMNy. = Bencédy József - Fábián Pál - Rácz Endre - Velcsov Márton-
ná: A mai magyar nyelv. Tk., Bp., 1974. 

Molnár Z. M. 1990/a = Molnár Zoltán Miklós: A hungarológia művelé-
sének, oktatásának néhány jellemzője a maribori Magyar Lektorátuson. = 
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