
Ginter Károly: 

Nyelvelsajátí t ás és a nyelven belüli részrendszerek 

Meggyőződésem szerint más dolog egy nyelvet vagy 
annak egy szeletét megismerni, és más dolog ugyanazt 
elsajátítani, A. megismeréshez tartozónak érzem a jelensé-
gek? szavak, kötőelemek, szupraszegmentális építmé-
nyek felismerését, megértését^ az elsajátítás pedig a 
biztos használatot is jelenti, Nyelvtanári beszámolók-
ban, meditációkban tűhik fel újra és újra a gond: 
megtanítottam például a tárgyas ragozás használatát, 
most álljak meg az anyagban gyakorolni addig, amíg 
jól nem használják hallgatóim, vagy pedig építsem 
tovább a. nyelvi rendszert, mintegy megemésztetlenül 
hagyva az átadott, megtanított jelenségeket. Megítélé-
sem szerint az első a. linearítás abszolutizálását 
jelentij a. gyermeknyelv fejlődését figyelve inkább a 
második eljárás mellett kell állást foglalni, nem 
feledkezve meg azonban a tanított jelenségek megfele-
lően súlypontozott s rendszeres ismétléséről, /A 
lineáris elv "hosszabb távú" alkalmazásának tartom 
egyébként az első, köznyelvi félév elnyújtására való 
törekvést az intézeti munkában,/ 

Az ismétlésbeli súlypontozást befolyásolja 1. a 
jelenségek idegensége a hallgatók anyanyelvéhez képest 
/pl," a szavak megtanulásához legalább 6-8 ismétlés 
szüksége®/, 2, a jelenségben részt vevő elemek száma 
/a rövidebb szavakat könnyebb megtanulni9mint a hosz-
szabbakat, a névutó helyét gyorsabban veszik tudomá-
sul, mint az igekötő mozgását, amelyet ráadásul a 
mondatbeli környezet és/vagy a beszélő gondolata hatá-
roz meg, illetve befolyásol/, 3» a kifejezésre szol-
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gáló elemek közötti választási lehetőség, illetve 
kényszer. Ebben nyelvünk az átlagosnál gazdagabb, 
s e gazdagságból következik a helyes nyelvhasználat 
elsajátításának nagyobb nehézsége, magyarán: ettől 
nehezebb a magyar nyelv, mint a többiek. 

A nagy számú elem közti választást megint több 
szempont irányítja. Yannak közöttük hangtani jellegű-
ek /a magas, illetve mély hangrendű toldalékok, vala-
mint az ajakműködés szerinti illeszkedés/, s befolyá-
soló) tényező maga az üzenet tartalma és a kifejezésére 
szolgáló nyelvi eszközök s kombinációk sajátosságai. 
Ez utóbbiak a hangtani szabályoknál sokkal több gondot 
okozhatnak. Az ige többes szám első személyére utaló 
toldalék a hangrend szerint két választásos /tanulunk, 
ülünk/| a jelen idő, kijelentő mód egyes szám 2v sze-
mélyű alanyra utaló toldalék ugyan egy alakú /yársz, 
káysz/, de több eset is megjelenik az s, sz, z, a 
két mássalhangzóé végű és az ikes igéknél. Mindez leg-
alábbis megkettőződik a szóval kifejezett vagy látens 
tárggyal bővített mondat esetében, ahol a választást 
irányító elv - a tárgy határozott vagy határozatlan 
volta - oly szokatlan, hogy az elsajátítás, a teljes 
automatizálás szinte lehetetlen. így már a többes 
szám első személy két alakjával szemben is nagyobb a 
választási lehetőség, illetve kényszer: tanulunk, 
ülünk, várjuk, kérjük, olvassuk, keressük, vonalazzuk, 
nézzük, játsszuk, metsszük, szeretjük, adjuk, fonjuk, 
kenjük - s ez még akkor is hat változat, ha egy kalap 
alá vesszük a teljes hasonulásokat, és nagyvonalúan nem 
szólunk a palatizációról /a tanuljuk, üdvözöljük-féléket 
pedig még példaként sem soroljuk fel/. 
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Mindezek azonban csupán a mondaton belüli alaktani 
kérdések. Ennél szélesebb, szabályokkal nehezebben le-
írható kérdéskör jelenik meg a határozói segétlelemek 
kiválasztásánál. Több,mint tizenöt határozóragunk 
/egy, két, három, sót négy változattal, amelyek azon-
ban a könnyebben automatizálható hangtani keretbe 
tartoznak/, ennél is nagyobb számú névutónk olyan 
őserdő a magyarul tanulónak, amelyben az igazán hala-
dó' is csak nehezen tájékozódik, s nem egyszer irányt 
téveszt. 

A helyes irány megleléséhez a terület megfelelő, 
elemeinek jellegéből adódó tagolására van szükség. 
Van egy hagyományos, több mint egy tucat kategóriából 
álló tartalmi tagolásunk, a határozórendszer} a kategó-
riák, a határozók száma rendszerezőről rendszerezőre 
változik, s ez a változatosság a látható, mérhető és 
logikai valóságnak a szemlélő egyéniségéből, gondol-
kodásából fakadóan különböző tagolásából ered. /Egy 
rövid felszólalás keretében nem érdemes konkrét szá-
mokkal előállni, mert ez egyben valamelyik tagolás 
melletti állásfoglalást is jelentené, ez azonban most 
nem célunk./ Lehetséges azután egy mintegy két tucat 
elemből /ragból/ álló alaki megközelítésű osztályozás} 
pontos szám itt sem mondható, mert például kérdéses, 
hogy az egynek is számolható -n^ rag nem bomlik-e a 
helyhatározói -n/on/en/ön-re és a módhatározói -an/en«-
re} hogy a -lag/leg határozórag-e vagy képző /ez 

s  
utóbbi mellett szólhat a továbbképzési lehetőség, mint 
utólag - utólagos, viszonylag *f viszonylagos stb./. 

A két rendszer az elemek számszerűségéből is 
láthatóan nem felel meg pontosan egymásnak, hanem a 
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legtöbb ragunk a vártnál erősebb poliszémiát mutatt 
Összesen négy határozóragnnkról állapítható meg az 
egyértelműség /-kor, -nta/nte, -szor/szer/ször, 
-vá/vé/, s a jelentések száma, egyre növekszik a -ban/ben 
tizenegy jelentéséig /a MMNYR kategóriáit használva 
hely-, idő-, mód-, eszköz-, ok-, cél-, fok-, állapot-, 
szám-, környezet- és tekintethatározó/. Megfordítva 
pedigs nincs határozónk^ amelyet csak egyetlen eszköz-
zel lehetne kifejeznij a ragokat szemlélve egy-egy 
határozói kategóriának 2-14 rag felel megj a helyha-
tározó vezet tizennégy raggal, majd az idő-, mód- és 
állapothatározó 13-13-mal, a vonzat tízzel stb., & 
ekkor még a napjainkban is egyre gyarapodó, névutó-
készletről nem is beszéltünk. Nyilvánvaló, hogy to-
vábbi tagolásra van szükségj a hely és idő esetében 
segít a. hármas irányulás, de ennek érvénye sem teljes, 
sokszor a sajátos és nehezen rendszerezhető nyelvi szem-
lélet, hagyomány, néha akár helyi szokás lép közbe. 
Gondolhatunk például a jövő héten és a következő hetek-
ben logikailag alig megmagyarázható kettőségére, az 
ebben az évben és az ez éven változatokra. 

A magyarul tanuló fejében további zavart kelt az, 
hogy anyanyelvéből már /ösztönösen vagy - ritkábban -
tudatosan is/ ismer egy formarendszert, amely hgsonló 
tartalmú kapcsolatok kifejezésére szolgál, s amelynek 
elemeit megpróbálja fordítani, vagyis megpróbál meg-
feleléseket találni. Nyelvenként eltérő mértékű 
poliszémla feltárható más nyelvekben is, csak éppen a 
poliszémia. mezeje nem ugyanaz, tehát a. közvetlen 
fordítás igen sok hiba forrása, az interferencia, igen 
erős. Az ELTE Francia Tanszékének egy munkacsoportja 
- melynek egy tagját, Bana Enikőt kollégáink között 
tudjuk - csupán a helyhatározók körében és csupán 
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egy viszonylag kis korpuszra támaszkodva is tájékoztató 
képet adott a francia elöljárók és magyar megfeleléseik 
között. Adataikból néhány is elengendo ahhoz, hogy se-
gítségükkel betekintsünk a nyelvtanulók fejében kialaku-
ló zavarba, így a dans elöljárónak hat magyar rag és 
három névutó, felel meg, az a-nak kilenc rag, a sur-nek 
öt rag és két névutó), a cüe-nek-öt rag, a vers-nek 
négy rag és két névutó, a devant-nak két rag és két név-
utói, S & táblázatos összevetésben csupán a közvetlenül 
szembeállítható elemeket látjuk, míg a szövegükben ki-
térnek a teljesen eltérő! nyelvi elemek szembeállítására 
is, A másik irányú megközelítésben az -on/en/ön-nek 
nyolc, a -ban/ben-nek hét francia megfelelése van, a 
-ba/bc-nek hat, a. -ra/re-nek öt, a -ból/báuL-nek, 
-ró1/ről-nek, -hoz/hez/höz-nek és a -nál/nél-nek négy, + 
Még egyszer hangsúlyozom? itt csupán egy behatárolt 
vizsgálatról volt szó, a nagy szótárakban nem rendkívüli 
a húszas nagyságrendű megfeleléssorozat sem. 

Az igét bSvítő, jelentését pontosító határozók so-
rában nyelvtanaink kiemelt helyet biztosítanak a kötött 
határozóknak, a vonzatoknak, A legtöbb esetben azonban 
maga a vonzat meghatározása elég bizonytalan marad. 
Klasszikus példánk ai vmi függ vmitol igei vonzat. Más 
esetekben, elsősorban akkor, ha a bővítmény más határo-
zóként is értelmezhető, nem minden esetben gondolunk 
vonzatra: vki heveredik vhova esetében inkább helyhatá-
rozóra gyanakszik az elemző, Péter a földre heveredett, 
— Hova heveredett? - A földre. Ez igaz? a heveredik ige 
mellett azonban a hova? kérdésre válaszoló dinamikus 
határozó kötelező, nélküle nincs helyes magyar mondat: 

+ Etude contrastive de l'expression du lieii dans un 
corpus; littéraire. Annales Universitatis Scientiarum 
Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio 
linguistica, Tomus XIII, 1982, pp* 139-151. 
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• Eéter heveredett. Ez azt sugallja, hogy egyrészt a más 
határozói kategóriába sorolható határozó is lehet vonzat, 
másrészt a vonzatnak mondott kategória, nem teljesen egy-
séges. 

Megítélésem szerint vonzat az igének olyan határozója, 
amely formailag kötötten fejez ki egy bizonyos körülményt, 
b nélküle az ige vagy nem használható, vagy egészen elté-
rő jelentést kap. Elgondolkodtató̂ , hogy az igekötőtől 
meghatározott vonzat mennyiben az ige vonzata, mennyiben 
a kevéssá önállónak ítélt igekötőé. /Pl. az összes bele-
igekötős ige vonzata -ba/be, s ugyanezek az igék nem 
ilyen kötöttek igekötő nélkül./ 

A. formai kötöttség is kétféle lehet: vagy egy ragot, 
vagy egy irányulást ír elő. A találkozik ige mellett 
csak -val/vel ragos határozó mutathatja a találkozás má-
sik oldalát, az idézett heveredik kiegészíthető a -ra/re 
ragos határozón kívül más ragos, illetve névutós bővít-
ményekkel, egy lényeges csupán, az illativusi irányulás: 
a fa ,árnyékába, a fa alá, a kemence mellé, stb. 

Ritkán és nem elég nyomatékkal mondjuk, hogy nem 
egyedül az állandó; határozók tekintendők vonzatnak, 
hanem ebbe a bővítményi kategóriába tartozik a tárgy, 
sőt az alany is. Ez azonban éppúgy más vizsgálódás tár-
gya lehet, mint a melléknevek, határozószók és főnevek 
vonzatai, sőt ez utóbbi kört tovább bővítve a jelzői 
értékű határozók kategóriája. A jelenlegi rövid áttekin-
tés azt sugallja, hogy a határozórendszer elemei között 
nyelvről nyelvre való összevetéssel lehet megkönnyíte-
ni a magyarul gondolkodva tanuló hallgatók munkáját. 


