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Héger Ágnes

A névelõ használatának problémái
a magyar mint idegen nyelv oktatásában

A névelõk a nyelv legkisebb testes részei közé tartoznak. Nem is sejtené az
ember, hogy ezek a szócskák mennyi problémát okoznak a nyelvtanulásban. Vi-
szonyszókként önmagukban nincs jelentésük, viszont fontos szerepet játszanak a
mondat és a szöveg szintaktikájában, szemantikájában és pragmatikájában. Hasz-
nálatuk igen szerteágazó, a nyelv sok jelenségével összefüggésben áll.

A magyar névelõk használatát minden anyanyelvûeknek íródott összefoglaló
munka megemlíti. A mai magyar nyelv rendszere és a Nyelvmûvelõ kézikönyv két-
pólusúnak tekinti a névelõrendszert (határozott és határozatlan névelõ). A Magyar
grammatika már felveszi a névelõtlenséget mint önálló funkcióval bíró jelenséget.
Nagy elõrelépés az akadémiai nyelvtanhoz képest, hogy a NyK. több helyen is fel-
hívja a figyelmet a szórend, a hangsúly és a névelõzés összefüggéseire. A MG. is
megemlíti a szórendet a névelõket tárgyaló fejezetben: „A határozatlan névelõ egyik
legfõbb szerepe a mondat (szöveg) rémájának, a még nem ismert tartalmi mozza-
natnak a jelölése. Ezért gyakran fordul elõ szövegkezdetben, mondatok élén [...] A
mondat téma-réma szerkezetében a réma szerepû fõnév vagy fõnévi csoport elõl
maradhat el a [...] névelõ.” (MG. 284 f.)

Nehéz a helyzet a magyar mint idegen nyelv tanításában is, hiszen nincs kor-
szerû, funkcionális szempontokat érvényesítõ leíró nyelvtanunk külföldiek számá-
ra. A névelõzés tekintetében különösen tanácstalanná válhat a magyarul tanuló, mivel
a nyelvkönyvek kifejtetten alig foglalkoznak a jelenséggel, az csak az olvasmányok-
ban és a gyakorlatokban érhetõ tetten. Támpontok híján megnõ az anyanyelv és a
már elsajátított idegen nyelvek jelentõsége, a nyelvtanuló párhuzamokat keres ed-
digi ismeretei és az új jelenségek között, gyakoribb lesz az interferencia. Az aláb-
biakban a német anyanyelvû diák „szemüvegén át” vizsgálom a magyar névelõket.
A probléma kétirányú, s bár e dolgozat elsõsorban a MID tanítására összpontosít,
remélem, az eredmények mindkét nyelv oktatásakor hasznosíthatók.

A német nyelvben a magyarhoz hasonlóan háromosztatú a rendszer: megta-
lálható benne a határozott és a határozatlan névelõ, valamint a névelõtlenség. A
németoktatásban régóta ismert tény, hogy a névelõhasználat az egyik leggyakoribb
hibaforrás (Grimm 1986: 7), és hogy nehézség nemcsak a der/die/das, hanem a der/
ein/Ø közötti választásból is adódik (Helbig 1976: 117). A német névelõkrõl Grimm
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(1987) a teljesség igényével pontosan megadja azokat a feltételeket, amelyeknek
teljesülésekor az adott névelõ használható. Német oldalról éppen Grimm mûvei
(1986, 1987) szolgálnak referenciaként1 az alábbi összehasonlító vizsgálathoz is,
melynek célja, hogy megvilágítsa a magyar és a német névelõk használati különb-
ségeit, s ennek alapján megkíséreljen néhány módszertani javaslatot tenni.

A továbbiakban névelõn kizárólag az a/egy/Ø típusformákat értem. Mindkét
nyelv esetében a beszélõ többféle információ tudatában választ a három forma kö-
zül. Ismernie kell a nyelven kívüli szituációt (világról való tudás, beszédhelyzet), a
szövegkörnyezetet, továbbá az adott mondat szemantikai és grammatikai viszonyait.
Mindezekkel a hallgatónak is tisztában kell lennie, hogy megfelelõen érthesse az
üzenetet.

E dolgozat nem állítja, hogy interferencia csak a nyelvek közti eltérésbõl adó-
dik (és szükségszerûen adódik belõle), hiszen ismert a különbség hiányából adódó
homogén gátlás jelensége is (Juhász 1970). Azokat a fõbb csomópontokat vizsgá-
lom, amelyek nehézséget okoznak a német ajkú diákoknak. Mivel a diák számára
nem kontrasztív stúdiumokkal kezdõdik egy idegen nyelv megtanulása, hanem tan-
órákkal és tankönyvekkel, a dolgozat tankönyvelemzésre épül. Az egyik legelter-
jedtebb, leggyakrabban használt tankönyvet, a Halló, itt Magyarország! címût2 elem-
zem részletesebben – figyelembe véve Szili Katalin és Szalai Zsuzsa osztrákoknak
írt Lépésrõl lépésre címû könyvét (1. kiadás: 1990). Ennek alapján hipotéziseket
állítok fel a valószínûsíthetõen problémás esetekre vonatkozóan. A vizsgálat elsõ-
sorban problémafelvetõ jellegû. A jelenségek leírásához ugyan grammatikai kate-
gorizálást is használok, a diákokban azonban fontosabb ezek funkcióit, a szemanti-
kai/pragmatikai motiváltságú névelõválasztást tudatosítani.3

Besorolás és azonosítás – fõnév állítmányi szerepben
A hallgató a tankönyvek elsõ leckéiben a besorolás (Én tanár vagyok H1/12,

Ez egy szálloda H1/14) és az azonosítás jelenségével (Ön az orvos? H1/13, Ez a
Fórum szálloda H1/14) találkozik4. Az azonosító mondatok „két ismert, határozott
fogalmat” rendelnek egymáshoz „annak alapján, hogy a két dolog, fogalom érvé-
nyességi köre megegyezik” (Hegedûs 2003)5. A határozottságot mindkét nyelv tu-

1 A Lexikonra oldalszámmal és a vonatkozó szabály számával hivatkozom (pl. Grimm 1987: 104, E 7).
2 Erdõs József – Prileszky Csilla, 1. kiadás: 1992. (Az új kiadás tartalmilag szinte változatlan, de az oldal-

számozás csúszása miatt az idézetek máshol találhatók.)
3 E munka egy átfogó vizsgálat rövidített változata.
4 A továbbiakban a tankönyvi idézeteket a következõképpen jelölöm: H6/36 = Halló, itt Magyarország! I.

kötet, 6. lecke, 36. oldal; L5/33 = Lépésrõl lépésre, 5. lecke, 33. oldal. A nem jelölt mondatok saját pél-
dák.

5 Mivel a könyv még csak kézirat formájában létezik, nem lehetséges a pontos hivatkozás.

A NÉVELÕ HASZNÁLATÁNAK PROBLÉMÁI A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV…
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lajdonnévvel, névmással és határozott névelõs névszóval fejezi ki, így nem okoz kü-
lönösebb problémát.

A besoroló mondatokban „egy kisebb terjedelmû kategóriát egy nagyobb ter-
jedelmû kategóriába tartozónak állítunk” (Korchmáros 1996: 45). Németül az osz-
tályba sorolás általában határozatlan névelõvel történik (Grimm 1987: 104, E 7) –
kivéve éppen azokat a szerkezeteket, amelyekkel emberek csoporthoz való tartozását
fejezzük ki, pl. nemzetiség, származás, foglalkozás, vallás stb. tekintetében (Grimm
1987: 137 k., N 9). Ezek a fõnevek a magyarhoz hasonlóan névelõtlenek. A diák
számára a sokkot inkább a jelen idõben, kijelentõ módban, egyes és többes szám
harmadik személyben hiányzó, illetve zéró fokon álló van jelenti, s hogy a létige
meglétekor elsõ és második személyben viszont a személyes névmás marad el.6

Nyelvtani kifejtés híján zavarossá válhatnak például a Mi ez? kérdésre adott
válaszvariánsok. A Halló elsõ leckéjében a következõ példamondatokkal találkoz-
hatunk: Mi ez? Ez egy szálloda. Ez szálloda? Igen. Ez szálloda. / Nem. Ez nem szál-
loda. (H1/14) A német az effajta osztályba sorolást határozatlan névelõvel, a taga-
dást a kein névelõszerû szócskával fejezi ki. A Halló példáiból egy külföldi számára
nem derül ki, miért tûnt el az eldöntendõ kérdésbõl és az arra adott válaszokból a
határozatlan névelõ. A helyzet a jelzõvel bõvített fõnévi állítmány megjelenésekor
tovább bonyolódik: Ez egy nagyon szép ing (H4/27), ugyanakkor: De ez nagyon zajos
hely (H5/31). És ha nem is tûnt el a névelõ, hanem ellenkezõleg: megjelent? A pél-
damondatok ugyanis arra világítanak rá, hogy a magyar nyelvnek ez a részrendszere
éppen átmeneti állapotban van, bizonytalanságot okozva még az anyanyelvi beszé-
lõnek is; a nyelvészeknek, nyelvmûvelõknek pedig vitára ad okot. A MMNy. eluta-
sítja a fõnévi állítmány elõtti határozatlan névelõt. Eszerint az egy használata egy-
értelmûen fölösleges, s „elsõsorban német hatásnak [!] tulajdonítható, pedig a
magyarban jóval szûkebb a határozatlan névelõ szerepe, mint az indoeurópai nyel-
vekben” (74). A NyK. némileg megengedõbb, fõleg a metaforikus használatkor és
az egyediség hangsúlyozásakor (485 k.). A probléma tehát már régóta létezik. Az
utóbbi években viszont annyira elterjedt a határozatlan névelõ beillesztése akár pusz-
ta fõnévi, akár jelzõs fõnévi állítmány elé, hogy a jelen nyelvállapotban szinte egyen-
rangúan él egymás mellett a névelõs és a névelõtlen forma. A tendencia mind a hét-
köznapi nyelvhasználatban, mind a médiában megfigyelhetõ, de csak az
alapszórendnek számító alany–állítmány sorrendnél, fordítva szóba sem jöhet.7

6 Azonosító mondatban viszont éppen a névmás hangsúlyos: ‘Én vagyok a király. A király ‘én vagyok (Milne
1983: 40).

7 Íme néhány példa a legkülönbözõbb helyekrõl, értékítélet nélkül: A Ritalin egy veszélyes drog (napilap),
Ez egy kutya (Kiefer é.n.: 27), ez most nem egy szamuráj-tévésorozat, hanem egy komoly expedíció (Ne-
mere 1989: 96), végül egy „klasszikus”: hiszen õ egy tehetetlen asszony (Gozsdu 1969: 115); de *Egy
veszélyes drog a Ritalin. Továbbá: ahol a kifejezés névelõ nélkül jelzõs szerkezetként is olvasható, a név-
elõnek egyértelmûsítõ szerepe van: A Fórum egy szálloda, A reneszánsz egy korstílus.

HÉGER ÁGNES
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Nem tehetõ ki a névelõ a jelzõtlen anyagnevek elé: *Ez egy bor, ugyanakkor a
jelzõvel bõvített, ezáltal egyedített anyagnév (Ez egy jó bor, MG. 286) semmivel sem
fülsértõbb, mint a nem anyagnévi állítmányt tartalmazó mondat. Metodikai szempont-
ból talán érdemesebb lenne a „hagyományosabb”, névelõtlen alakot tanítani. A jelzõs
állítmányoknál a Halló is a névelõtlenséget részesíti elõnyben. Az elliptikus monda-
tokban pedig, ahol a szövegkoherencia miatt nem is tanácsos kitenni a fõnévi vagy
mutató névmási alanyt, tilos kitenni az egyet is: Az étterem neve: Jófalat. Nagyon jó
étterem, és nem is túl drága. Ezért nagyon népszerû hely, sokan járnak ide. (H13/71)
Kertész Mária, 20 éves. Õ is egyetemista. Csinos, kedves, szorgalmas lány. (L1/7) (A
német ilyenkor mindannyiszor kiteszi a személyes névmást a kopulával együtt.)

Az alanyi szerepû fõnévi csoport

A létezés és a határozói kiegészítõvel rendelkezõ állítmány

A német nyelv formailag is elkülöníti a ‘valahol van valami’ esetét az alany
létének hangsúlyozásától. Az elõbbi esetben a sein létigét használjuk, az utóbbiban
az es gibt + Akkusativ szerkezetet. Bizonyos helyzetekben ugyanakkor mindkettõ
alkalmazható. Magyarul a valakinek/valaminek a létezését kifejezõ állításokban is-
mét a határozatlan névelõ és/vagy névelõtlenség okozza a problémát, hiszen a ha-
tározottság és a létezés állítása nem fér össze (vö. Kiefer é.n.: 151). Alapesetben
pusztán valaminek a létét állítjuk/tagadjuk, illetve kérdõjelezzük meg hangsúlyos
igével, névelõ nélkül: Van igazság, Nincs kardfogú tigris (MG. 402). Bonyolultabb
a helyzet, ha valaminek nem a létét állítjuk, hanem adott helyhez/idõhöz kötjük.
Ilyenkor a határozói körülmény és a létezés kifejezése összemosódhat. A Hallóból
vagy a Lépésrõl lépésre c. könyvbõl tanulók fõleg a lakás és lakókörnyezet téma-
körében találkoznak ezzel a jelenséggel.
• nyomatékos mondatok: eldöntendõ és kiegészítendõ kérdések

Van lift? (Értsd: ‘a házban’. H5/31, L5/33) Úgy tûnik, a magyar nyelvben csak
a névelõtlen forma fogadható el szórendtõl függetlenül: Lift van? *Van egy lift?
Tagadó kérdésnél szintén: Lift nincs? Nincs lift? *Nincs egy lift? A válaszmonda-
tokban ugyanez a szabály érvényesül: Igen, van lift, Nem, nincs lift. (*Nem, nincs
egy lift.) A fenti mondatokban a létezés kifejezése dominál. A nyomatékot az ige
hordozza, az alanyként álló nem specifikus fõnév nem kap névelõt. A kiegészíten-
dõ kérdéseknél és a válaszoknál inkább a határozói körülményen van a hangsúly, a
kérdésbe azonban itt sem illeszthetõ bele a névelõ: Bocsánat, hol van a közelben
bank? (L5/33 – szintén nem specifikus, hanem tetszõleges bank)
• nyomatéktalan és nyomatékos kijelentõ mondatok

Ez a hálószoba. Van egy nagy ágy, egy szekrény, egy fotel és egy éjjeliszekrény.
(H6/37) Elfogadhatók a névelõtlen alakok is: Van egy nagy fürdõkád, zuhany, mosdó.

A NÉVELÕ HASZNÁLATÁNAK PROBLÉMÁI A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV…
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(H6/36) Ilyen nyomatéktalan mondatokkal fõleg leíró szövegekben találkozunk. A
másodikban kicsit jobban érzõdik a létezés hangsúlyozása. Az alanyi kiegészíten-
dõ kérdésre válaszoló, vagyis nyomatékos mondatban is elfogadható mindkét for-
ma, bár az elsõ ritkábban fordul elõ: Mi van a szobában? Szekrény és ágy van a szo-
bában. / Egy szekrény és egy ágy van a szobában. Úgy tûnik, ez esetben nem(csak)
a nyomaték megléte vagy hiánya a meghatározó, hanem hogy a beszélõ érzékeltet-
ni akarja-e a [pontosan egy] jelentést, mely a határozatlan névelõvel valósul meg.
Névelõ nélkül tetszõleges számú ágy és szekrény lehet a helyiségben, inkább a ka-
tegória megnevezése a fontos. (‘Van valami a szekrények osztályából.’) Ez a ket-
tõsség a Lépésrõl lépésre c. könyvben is tetten érhetõ: A közelben van egy ABC,
általában ott vásárolok (L5/44 – a második tagmondat egyedít), de minden van a
közelben: ABC, posta, csak az egyetem van messze. (L7/61)

A jelzõvel bõvített fõneves szerkezeteknél szembeötlõbb a szórend szerepe: A
ház körül nagy kert van. (L5/44) E leíró mondatban az ige elõtti pozíció egyaránt
megtûri a névelõs és a névelõtlen fõnevet (A ház körül egy nagy kert van), bár ez
utóbbi forma a nyelvmûvelés szempontjából még vitatható. Ha viszont az ige mögé
helyezzük az alanyt, az inkább névelõvel hangzik természetesebbnek (A ház körül
van egy nagy kert). A Hallóban is kizárólag névelõs formákat találunk, mert a jel-
zõs szerkezet az ige után áll: Itt Kelenföldön van egy szép lakás. (H5/31)

A két tankönyv említett leckéiben a lakás témaköréhez kapcsolódóan a magyarul
tanuló az egyes és többes számú állító és tagadó létige szinte minden elõfordulásá-
val megismerkedik. Az állító mondatok viszont hasonló bizonytalanságot idézhet-
nek elõ, mint a már tárgyalt Ez szálloda / Ez egy szálloda típusúak, hiszen bár az
esetek többségében a szövegben van névelõ, elõfordulnak ellenpéldák is. Sugallhatja
a mondatszerkezet azt is, hogy a puszta fõnév elõtt fakultatív a névelõhasználat, jel-
zõs szerkezet elõtt (egyedítés) pedig nem: [Van] ott cirkusz, fürdõ, egy kis tó és sok
más is. [...] Van egy nagyon érdekes kiállítás. (H15/81) A nyelvtudás szintje alap-
vetõen meghatározza a tanítás módszereit. Már kezdõ szinten fontos lehet elkülö-
níteni a névelõtlenség három alapvetõ esetét: a kérdést, a tagadást és az egziszten-
ciális predikátumot. Ez egyszerû szemantikai magyarázat: ha valaminek a létét
hangsúlyozzuk, nem teszünk ki névelõt. Talán az [egy dolog/tetszõleges számú do-
log] is jól megfogható, és igazolódni látszik, hogy az ige utáni fõnév gyakrabban
igényli a határozatlan névelõt, mint az ige elõtti.

A birtoklás

A birtoklásmondat (‘valakinek van valamije’) sok európai nyelvben az ún. habeo-
szerkezettel valósul meg, ahol az igét az alanyesetben álló birtokossal egyeztetjük.
Ezzel ellentétben a magyar konstrukcióban a van/nincs ragozatlan (mert az alanyi sze-
repû birtokhoz egyeztetjük, amely értelemszerûen harmadik személyû), és maga a

HÉGER ÁGNES
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birtok kap személyjelet, a birtokos pedig ragot. (A névelõzés szempontjából újra az
egy kitétele a kérdés, hiszen a létezés kifejezése csak határozatlan olvasatú lehet.)
A magyarban az alábbi esetek érdemelnek külön figyelmet:
• kérdések és válaszok

Van tollad? Van autója Péternek? Van tollam. Nincs autója. E mondatokban
éppen az igével való kérdezés miatt a birtok léte az elsõdleges (l. fent), így nem te-
hetõ ki a névelõ. (Kitehetõ viszont, ha a szituációból kikövetkeztethetõen vagy egyéb
nyelvi eszközökkel szûkítjük a lehetséges birtokok körét: Nincs véletlenül egy tol-
lad? ‘a számomra’, ‘kölcsönbe’ stb. A magyar anyanyelvû a számomra szó nélkül
is képes dekódolni az üzenetet, mely tulajdonképpen kérdõ formájú kérés.) A vá-
laszmondatban szintén a névelõtlen forma a természetes. Feltehetünk a birtokosra
is kérdéseket: Kinek van tolla? De: Kinek van egy kése? (H10/60) A Halló mégis
beteszi a névelõt egy kontextus nélküli gyakorlófeladatba. (Vajon miért?) A Lépésrõl
lépésre viszont még az egyértelmûen kérésnek tekinthetõ kérdésben sem használja
a névelõt: Nincs felesleges buszjegy[etek]? (L11/96)
• kijelentõ mondatok

Itt is feltûnõ a határozatlan névelõ / zéró névelõ váltakozás: Péter barátjának van
egy nyaralója az északi parton (L14/119), Új tanárotok van (L11/97), Van egy Pesti
Mûsorom (H17/92), Bérletük van az Operaházba (H18/97), Uram, jó hírem van (H19/
102). A jelenség ismét a mondat hangsúlyviszonyaival, a szórenddel mutat összefüg-
gést: A határozatlan névelõs fõnév ige utáni pozícióban áll (ekkor az ige a nyomaté-
kosabb). Ige elõtt, fókuszként viszont névelõtlen. Ez persze nem jelenti azt, hogy az
ige után mindig kitesszük a névelõt. Érezhetõ a nyomatékkülönbség a következõ
mondatokban is: [V]an egy lányom és egy fiam (H20/107) – ‘Van lányom. (‘De fiam
nincs.’ Sõt: ‘Több lányom is van.’) Az eset a fent leírtakhoz hasonló: fontosabb-e a
kategória, mint a [pontosan egy]. Tagadó mondatban nincs meg ez az alternatíva, hi-
szen ha valami nem létezik, akkor nem játszhat szerepet a [pontosan egy] érzékelte-
tése. Itt is érvényes tehát: kérdésben és tagadásban nincs névelõ. (Tekintsünk most el
a kérés aktusától.) Szintén nincs névelõ a létezést, a kategóriát (és magát a birtokot)
kiemelõ mondatban. Az egyszerû leíró mondatban viszont, melynek szórendje: (3.
személyû birtokos) + ige + birtok, természetesebb a névelõs forma.
• a birtok mint tulajdonság

Külön esetnek kell tekinteni azt, amikor a birtoklás valójában tulajdonság, te-
hát a „birtok” szorosabban tartozik a birtokoshoz. Ez a magyarban morfológiailag
is kifejezõdik: Tamásnak fekete haja van. → Tamás fekete hajú – a fekete hajú Ta-
más. „Az elidegeníthetetlenséget általában kiterjesztjük olyan dolgokra is, amelyek
valójában elidegeníthetõk, de hozzátartoznak az alapszóval jelölt személyhez vagy
tárgyhoz. [...] Ilyen járulékos viszonyt találunk például a ruházat és annak viselõje
között” (Kiefer é.n.: 201 ff.). A megállapítást továbbgondolva úgy látszik, az elide-
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geníthetetlenség szemantikai feltétele a birtokos szerkezetek névelõvel történõ el-
látására is hatással van.

A magyarban kizárólagosan a birtokos + jelzõs birtok + létige a nyomatékta-
lan, illetve a birtok milyenségét hangsúlyozó mondat szórendje. Mivel a birtok száma
a világról való tudásunk alapján egyértelmû, nincs szükség a [pontosan egy] jelen-
tést érzékeltetõ egyre, amely egyébként éppen a szórendi helyzet miatt meg sem
jelenhet. Ezek a mondatok tehát mindig névelõtlenek. Ugyanakkor lehetõség van a
melléknévképzésre is (talán ez kompenzálja a szórendi kötöttséget), ami a kevésbé
szorosan kötõdõ birtoknál lehetetlen:

A kisbékának széles szája van. → A kisbéka széles szájú. → a széles szájú kisbéka [sic!]
A férfinak barna kabátja volt. → A férfi barna kabátos volt. → a barna kabátos férfi
de: Tündének okos nõvére van. → *Tünde okos nõvérû. → *az okos nõvérû Tünde

Létrehozható az A férfinak volt egy barna kabátja mondat is, amely megmutatja,
hogy az elidegeníthetetlenség terén is vannak fokozatok. Ha a birtok elidegeníthe-
tõ, szabadabb a szórend, és akkor életbe lépnek az elõzõ pontban összefoglalt név-
elõzési szabályok. Az elidegeníthetetlenség szemantikai feltétele a tanításban már
kezdõ szinten bevethetõ és szükséges, hiszen a jellemzés elég fontos téma. A bir-
toklás kicserélhetõ tartalmilag ekvivalens határozós vagy tárgyas szerkezetre is, ahol
szintén az elidegeníthetetlenség (és a névelõtlenség) a döntõ: Laci fekete nadrágban
van, Laci fekete nadrágot hord, *Laci hord egy szemüveget. Ez átvezet a követke-
zõ kérdéskörhöz.

Fõnévi csoport határozói szerepben – igemódosítók és egyéb határozók
Az elõbbiekben a ‘Mi van (valahol)?’, ‘Van valami (valahol)?’ típusú kérdé-

sekben és az arra adott válaszokban az alanyi szerepben álló fõnevet vizsgáltuk név-
elõhasználati szempontból. További kérdéseket vet fel a fõnévvel kifejezett határozó
névelõvel való ellátása, különösen a német anyanyelvû diákok számára. Mivel a
tanuló figyelme elsõsorban az elsajátítandó határozóragokra irányul, elõfordulhat,
hogy nem tisztázódnak a névelõzési szabályok.

A Hol? kérdésre válaszoló mondatokat a Halló a 3. leckében tárgyalja: Hol van
a táska? A táska a szekrényben van. (H3/24) A nyelvtani bemutatás után a könyv
hasonló szórendû mondatokat gyakoroltat: A Margitsziget[en] sétálok, Anna a
könyvtár[ban] olvas (H3/25), vagyis nem a van a meghatározó, hiszen egyéb (sze-
mantikailag kompatibilis) igékkel is felcserélhetõ. A Lépésrõl lépésre szabályt is ad
ehhez a mondattípushoz (L5/35), s ez teljes mértékben megfelel a német nyelv lo-
gikájának: ha egy határozott dolog/személy határozott helyen csinál valamit vagy
van valamilyen állapotban, a német is a határozott névelõt használja.
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Ugyancsak határozott névelõt használ viszont olyan esetekben is, amikor szó
sincs határozottságról. Ezt Grimm (1987: 51, D 11) részleges tipizálásnak nevezi.
Fontos jellemzõje ezeknek a szerkezeteknek, hogy a fõnév egyes számban áll, a
határozott névelõ más (névelõvel rokonítható) szóval nem helyettesíthetõ, s általá-
nos az elöljárószó és a névelõ szócsonkulással járó kontrakciója. Ez utóbbiból lát-
szik leginkább, hogy a határozott névelõ elveszítette eredeti funkcióját, már nem
fejez ki határozottságot. Grimm (i.h.) az alábbi pontokba sorolja a részleges tipizá-
lás eseteit:

(1) intézmények (intézménynek tekintett személyek) és rendezvények:
zum Arzt gehen, in die Disco gehen, bei der Post arbeiten, das Gymnasium besuchen
(2) helyek: aufs Land fahren, auf den Sportplatz gehen
(3) közlekedési eszközök: mit der Straßenbahn / mit dem Taxi fahren
(4) eszközök: etwas in der Waschmaschine waschen, mit der Maschine / mit der Hand
schreiben
(5) média: etwas in der Zeitung lesen, im Radio hören
(6) idõmeghatározás: am Wochenende, in der Nacht
(7) igébõl elvont vagy képzett fõnevek: auf die Jagd gehen, zum Training gehen
(8) embertípusok: den Dummen spielen

Számunkra fõleg az elsõ négy pont érdekes, ahol magyarul általában névelõtlen
formákat használunk. A közelebbrõl meg nem határozott eszköz kifejezése a két nyelv-
ben egy az egyben megfeleltethetõ egymásnak: német határozott névelõ – magyar zéró
artikulus (D 11.3. és 11.4.). A Halló elsõsorban a határozórag begyakoroltatásával, a
teljes hasonulással foglalkozik, bár a szemfüles diák maga is rájöhet az autóbusszal
– a 49-es villamossal (általános vs. konkrét) különbségére. A Lépésrõl lépésre expli-
cit szabályt is ad (L14/123), amely a 2. leckében megfogalmazott szórendi szabállyal
együtt értelmezve és azt kiterjesztve válik sokatmondóvá: „Wenn ein Akkusativobjekt
ohne Artikel steht, wird es immer vor das Verb gesetzt” (L2/13). Ez a megállapítás a
határozókra is érvényes, s a mi szempontunkból már csak a ha–akkor viszony felcse-
rélése szükséges: nyomatéktalan mondatokban az eszközt kifejezõ fõnév az ige elé
kerül, ha viszont az ige elõtt áll, nincs névelõje.

A kötött szórendi hely oka az, hogy e fõnevek az ige puszta névszói vonza-
tai, s az igekötõhöz hasonlóan igemódosítóként viselkednek. A puszta névszói vonzat
lehet tárgy, határozó, predikatív névszó és téma/patiens szerepû alany (egyetlen sze-
mantikai egységet alkotva az igével, önálló referencia nélkül): Imre könyvet olvas,
Imre moziba ment, Imre orvos lesz, Késsel vágta a kenyeret. A névszó olyan szoro-
san kapcsolódik az igéhez, hogy megelõzi azt (méghozzá névelõtlenül), és csak
akkor mozdulhat ki a helyérõl, ha valami nagyobb hatókörû operátor (pl. kérdõszó
vagy tagadószó) lép be a mondatba: Imre nem olvas könyvet (É. Kiss 1992: 129k.).
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A nyelvórán persze nem szükséges ezekkel a terminusokkal élni, de az ige és név-
szója komplexitását érzékeltetni kell.

Az eszközhatározóknál könnyen adható szabály. Nem ilyen egyértelmû a ‘Hol
van valaki/valami?’, ‘Hová megy valaki/valami?’ és a ‘Honnan jön valaki/valami?’
szerkezetû kérdésekre adott válasz, vagyis a helyhatározók névelõzése (Grimm: D
11.1., 11.2.). A magyar az esetek többségében névelõtlen formát használ, ha nem
konkrét, ismert helyrõl van szó: moziba megy, egyetemen tanul. Van, ahol a szó je-
lentésében eleve bennfoglaltatik a [meghatározhatatlan hely] jelentés, így egyálta-
lán nem tehetõ ki névelõ: *a/egy külföldön, *a/egy vidéken tartózkodik valaki (vö.
auf dem Lande, im Ausland). A többi esetben viszont nem magától értetõdõ a hatá-
rozott névelõ és a névelõtlen forma közti választás. A Halló a 4. leckében kezdi el
a Hová? kérdésre felelõ határozóragok tanítását, egyelõre konkrét, határozott irá-
nyokkal: a szereplõk a Corvin Áruházba, az egyetemre, a postára, a könyvtárba stb.
mennek (H4/26 k.). A 7. leckében bukkannak fel az irányjelölõ igekötõk (elõször
nyomatéktalan mondatban, alapszórenddel), ahol módszertanilag indokolt is, hogy
az igéhez határozott névelõs helyhatározó kapcsolódjon, hiszen erre épül a késõb-
biekben az aspektus tanítása: Az orvos bemegy a házba (H7/44). A probléma a 9.
leckénél jelentkezik, ahol az a klubba megyek szerkezet mellé becsúszik a névelõtlen
színházba megyek (H9/53), a 10. leckében pedig már mindenki megy mindenhová
– névelõvel vagy anélkül: Délután orvos[hoz] megyek, Egy elõadásra megyek, A
könyvtárba megyek (H10/58 k.).

Magyar anyanyelvû beszélõk spontán feleletei alapján megpróbáltam névelõ-
zési szempontból összegyûjteni és rendszerezni azokat a gyakori helyhatározókat (a
teljesség igénye nélkül), amelyek a Hová mész? kérdésre válaszolnak. (Az egysze-
rûség kedvéért most hagyjuk figyelmen kívül a másik két kérdést.)

névelõ nélkül névelõvel

színházba, moziba, múzeumba, kiállításra, a sportpályára, a parkba, az állatkertbe, a játszó-
cirkuszba térre
diszkóba, koncertre, hangversenyre, operába (?) a zeneakadémiára
orvoshoz, fodrászhoz, cipészhez (?) a bevásárlóközpontba, a kocsmába (?)
bankba, postára, könyvtárba, boltba az utazási irodába, a mûvelõdési házba, a reptérre
munkába, iskolába, edzésre a hivatalba (?), a klubba (?)
étterembe, uszodába a telekre, a várba, a hegyre, a folyóhoz
órára, elõadásra, tanfolyamra a fõiskolára, az egyetemre (?)8

templomba, misére
esküvõre, temetésre, keresztelõre
értekezletre, megbeszélésre, gyûlésre
táborba

8 Itt az egyetemre jár (‘öt évig’) és az egyetemre megy (‘órája lesz’) különbség is belejátszik.
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A kép eléggé sokszínû. Látható, hogy a névelõhasználat független a határozó-
ragtól, viszont függ a fõnév jelentésétõl, még ha nem is kizárólagosan. Úgy tûnik,
a névelõtlen forma a tipikus tevékenységek, szolgáltatások esetében használatosak.
Egyértelmû, hogy táborba táborozni, edzésre edzeni, diszkóba táncolni, boltba vá-
sárolni megy az ember, sõt járhat is (rendszeresen), és hogy ez a hely tetszõleges.
Névelõ az unikálisnak érzett vagy nem tipikus helyek elõtt áll: a vár, a reptér, a
zeneakadémia. A kérdés ezzel már a pragmatika körébe tartozik: a névelõhaszná-
latot a beszélõ és a hallgató közös elõismerete határozza meg. Pl.: Könyvtárba me-
gyek (‘valamelyik számomra tetszõleges könyvtárba’), A könyvtárba megyek (‘az
egyetem könyvtárába, ahova egyébként is járok, és ezt te is tudod’ vagy ‘csak egy
könyvtár van a faluban, tehát oda’). Továbbá van különbség az A gyerekek iskolá-
ba mennek (‘tanulni’), és a Szabó tanárnõ az iskolába megy (‘dolgozni’) mondatok
között is. Ezért kérdéses a jelen nyelvállapotban pl. az operába/az operába megyek,
hiszen városaink nem bõvelkednek operaházakban, de már névelõ nélkül sem kifo-
gásolható a szó. Ugyanakkor játszótérbõl, sportpályából elég sok van, e fõnevek
mégis igénylik a névelõt. A központi probléma tehát az, hogy van-e határozott névelõ
vagy nincs. A nyomatéktalan mondat alapszórendje az (alany) + határozó + ige, de
nyomatékos mondatban sem változik meg a névelõhasználat: ‘Nem megyek színház-
ba. ‘Ki megy a parkba? Igenis ‘voltam ma orvosnál.

A kérdéskör tovább bõvül a nem igemódosító szerepû határozókkal (sõt a tárgyak-
kal), ahol az egy is belép a mondatba. Az igekötõs igéket például határozott névelõ-
vel vezetjük be, késõbb azonban megjelennek a határozatlan névelõs alakok: Leül egy
kényelmes fotelbe (H11/61), beülünk egy cukrászdába, megeszünk egy fagylaltot (L13/
114). Igekötõs igéknél (alany) + ige + határozó/tárgy a nyomatéktalan mondat szórend-
je, ahol a határozó vagy a tárgy kötelezõen névelõvel áll (szövegkörnyezettõl függõ-
en határozottal vagy határozatlannal). Nyomatékos mondatban nincs névelõ: ‘Nem
ülünk be cukrászdába. Váltakozhat a névelõzés az alábbi típusú mondatokban: Egy
középiskolában tanít, Az apám még dolgozik, mérnök egy gyárban (H12/66). Állítmány
utáni pozícióban mindig szükséges az egy: *Tanít középiskolában. Az állítmány elõtt
fakultatív a használata (középiskolában tanítok – ez a kategóriát emeli ki), az egy a
[tetszõleges, de pontosan egy] jelentést adja a névszóhoz.

Összefoglalva: a magyarban a fenti esetekben sokkal kisebb a határozott név-
elõ használati köre, mint a zéró artikulusé. A diákokban tudatosítani kell a kivéte-
leket (a nem tipikus, egyedi helyeket), s hogy igekötõs igéhez nyomatéktalan mon-
datban névelõs fõnév járul.

A tárgyi szerepû fõnévi csoport
„A tárgy történetileg a határozóból fejlõdött ki, s ma sem más, mint annak spe-

ciális, elkülönült alfaja” (Korchmáros 1996: 73). – „A tárgy és bizonyos kötött ha-
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tározók között hasonlóság állapítható meg abból a szempontból, hogy mindkettõ a
cselekvésnek, történésnek stb. valamely objektumra való irányulását fejezi ki” (MG.
420). Szintaktikailag is gyakran hasonlóan viselkednek, azonban alapvetõen külön-
böznek abban, hogy az ige és tárgya között határozottságbeli egyeztetés van. A kül-
földiek számára a határozott/határozatlan ragozás az egyik legfurcsább jelenség;
ráadásul nemcsak tisztán szemantikai-logikai érvek döntik el a tárgyhatározottságot,
hanem nehezen indokolható grammatikai érvek is. A köznévi tárgynál a határozott
tárgy – határozott névelõ összefüggése triviális, ugyanakkor nem nyilvánvaló, mi-
ért határozott névelõs a generikus értelemben vett tárgy: Szeretem a csokoládét. A
határozatlan tárgy pedig lehet határozatlan névelõs és névelõtlen is. Itt is tisztázan-
dó tehát, hogy mikor kell és mikor lehet kitenni a névelõket.

A tárgynak a kérés, vásárlás, rendelés szituációjában nagy kommunikatív értéke
van, ezért mind a Szalai–Szili, mind az Erdõs–Prileszky szerzõpáros a tankönyv
elejére helyezi a (határozatlan) tárgy tanítását. A legfontosabb ige a kérek, amely elé
és mögé egyaránt beépülhet a tárgy: Mit parancsol? Egy kólát kérek és két pogá-
csát (H3/21), Kérek egy füzetet és egy borítékot (H3/22), Egy kis sós süteményt?
Vagy szendvicset? Köszönöm. Szendvicset kérek (H11/61), Kérek egy kávét (L2/10).
Az ige elõtti tárgy névelõvel való ellátása attól függ, a kategóriát akarjuk-e inkább
hangsúlyozni vagy a [pontosan egy, egységnyi] jelentést. Azért lehetséges az egyéb-
ként névelõtlen anyagnevek elé is kitenni a névelõt (a németben is: Ich trinke Cola
/ Ich trinke eine Cola), mert az egy magában foglalja a mértéket is: egy kóla ‘egy
üveg vagy pohár kóla’. (A Lépésrõl lépésre a tárgyat bemutató 2. leckében még csak
a nem specifikus, nem egységnyi tárgyat használja: Péter szendvicset eszik. – L2/
13.) Az ige utáni tárgy alapvetõen névelõs, a névelõtlen forma inkább a nyomaté-
kos mondatokban használatos: De igen, ‘kérek szendvicset. Eldöntendõ kérdésben
ugyanazon okból szintén szerepelhet névelõ: Kérsz kávét? Kérsz egy kávét? Igére
kérdezéskor a tipikus szórend ige + tárgy, ha viszont a tárgy kap nyomatékot, az ige
elé kerül névelõtlenül: ‘Kávét kérsz? Ezért hangzanak furcsán a Cigarettát paran-
csol? (H7/41) és a Látcsövet, mûsorfüzetet parancsolnak? (H18/97) kérdések, hi-
szen itt az ige lenne hangsúlyos. Tagadáskor nem teszünk ki névelõt (*Nem kérek
egy kávét, *Nem egy kávét kérek), bár eldöntendõ kérdésben pragmatikai okokból
lehetséges: Nem kérsz egy kávét? Kirívóan szerencsétlen mondat a Halló 16. lecké-
jének címe: Jegyeket, bérleteket kérem! (H16/86), mely sajnos valóban gyakran
hangzik el az ellenõrök szájából, de egy nyelvkönyv nem közvetítheti, fõleg nem
szentesítheti a nyelvhelyességi hibákat.

A többi tárgyas szerkezetre szintén érvényes a megállapítás, miszerint az ige
után általában névelõs, elõtte névelõtlen a tárgy (ez pedig attól függ, mit nyomaté-
kosítunk): Lakást keresünk, Bérelünk egy lakást együtt (H5/31), Elõször készítek egy
listát (L12/102). A szórend önmagában nem dönti el a kérdést, fontos az is, hogy a
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tárgy specifikus-e vagy sem. Ha igen, a magyar is kiteheti a névelõt. Ezért lehet
helyes a következõ – tagadást tartalmazó – mondat: Nem találtak a buszban egy
táskát? – ‘az enyémet’ (H19/104). A jelzõ is hozzájárulhat a tárgy specifikus jelle-
géhez: Mit játszanak a Puskinban? Egy amerikai krimit (H17/92), és az igekötõs igék
tárgya sem lehet névelõtlen (l. fent): Mit akarsz megnézni? Nem is tudom... Talán
egy vidám filmet (uo.), ki kellett töltenünk egy tesztet (L17/142).

Fontos csoportját alkotják a tárgynak az igemódosítók. Ezek nyomatéktalan
mondatban az ige elõtt állnak: Mit csinálsz?[...Z]enét hallgatok, Televíziót nézünk
(H5/33), Levelet írok (H7/43), kezet mos (H7/45), A férfi újságot olvas [...] Az öreg-
asszony pulóvert köt (H10/56).9  Az ige és a tárgy szoros szemantikai egységét az
is mutatja, hogy a Mit csinál? kérdésre a teljes szintagmával (tárgy + ige) válaszo-
lunk. Azonban még ez a kategória sem egységes, a szemantikai eltéréseknek pedig
a névelõre nézve is vannak következményei. Ha megcseréljük a tárgyat és az igét,
bizonyos tárgyak megtûrik maguk elõtt a határozatlan névelõt, mások nem: Légy
szíves, írjál már egy levelet a nagyinak!, de *hallgat egy zenét, *gyûjt egy bélyeget,
*nézek egy tévét, Géza anyja nyit ajtót (H9/51) vs. *Géza anyja nyit egy ajtót, *mo-
sok egy kezet stb. Az okok különbözõek: a zene elvont fogalom, nem lehet belõle
egységnyit kiszakítani; a gyûjt a [több dolgot] implikálja, a kezet mosok pedig azt,
hogy a saját kezeimrõl van szó. Az ajtót nyit, tévét néz a ‘bejárati ajtót’, illetve ‘azt
az ajtót, amin valaki éppen be akar jönni’, továbbá ‘a tévékészülékben látható prog-
ramot (és nem a készüléket!) szórakozás céljából figyeli’ jelentéseket foglalják
magukba. Határozott névelõvel azonban ige után is állhatnak ezek a tárgyak: nézem
a tévét, nyitja az ajtót, mossa a kezét. A német az ilyesfajta szerkezeteket határo-
zott névelõvel (Ich wasche mir die Hände), névelõtlenül (Platz nehmen) vagy töb-
bes számban használja (Briefmarken sammeln), vagy puszta ige fejezi ki a cselek-
vést (fernsehen – tévézik).

A névelõzés kérdése a fentiekbõl következõen elsõsorban megint a szórend ta-
nításával függ össze. Különösen nagy figyelmet kell szentelni a tagadásnak és a
kérdésnek. Ki kell térni az állandónak minõsülõ (tehát nem névelõzhetõ) szerkeze-
tekre, az ige vagy a fõnév jelentésébõl adódó korlátokra.

9 “A névelõtlen tárgy + ige szerkezet általában komplex tevékenységet jelöl, a tárgy nem szab korlátot a
tevékenység, történés számára. Az igés szerkezet folyamatos aspektusú. A névelõtlen tárgy azonban bi-
zonyos feltételek mellett egyéníthetõ. Az egyénítés szintaktikai eszköze a szórend és a hangsúly: a tárgy-
nak hangsúlyosnak kell lennie és az ige után kell állnia. Kivételt ez alól csak az állandósult kifejezések
képeznek. Az egyénített névelõtlen tárgy már nem alkot szoros egységet az igével [...] Az egyénített
névelõtlen tárgyat tartalmazó igés szerkezet aspektuálisan egyenértékû a határozatlan névelõs tárgyat tar-
talmazó igés szerkezettel: írtam levelet = írtam egy levelet. [...] Eredménytárgy vagy egyéníthetõ tárgy
esetén a hangsúlyos ige +  hangsúlyos tárgy befejezett aspektusú.” (Kiefer 1992: 841 k.)
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Összefoglalás
A Halló, itt Magyarország! és a Lépésrõl lépésre címû tankönyvek szövegeit

megvizsgálva több – egymással összefüggõ – problémás terület is körvonalazódott.
A dolgozat gyakorlati jellege azt kívánta, hogy a korpuszt ne a hagyományos osz-
tályozás alapján közelítsem meg, vagyis nem volt érdemes elõbb a határozott, majd
a határozatlan névelõ, végül a névelõtlenség egyes eseteit pontról pontra végigkö-
vetni. Ehelyett azt vizsgáltam, hogyan viselkedik a puszta vagy jelzõs fõnév külön-
bözõ mondatrészi szerepekben.

Minden mondatrész tárgyalásakor a nyomaték és a szórend kérdésébe ütköz-
tünk. A magyar nyelvben a névelõ kitevése vagy elhagyása nagyban függ a mon-
dat hangsúlyviszonyaitól. A köztudatban uralkodó felfogás (a magyar kötetlen szó-
rendjérõl) túlságosan leegyszerûsíti a helyzetet. Tény, hogy a jelenség nehezen
foglalható explicit szabályokba, és módszertani szempontból is nehezen köthetõ
graduált jelenséghez. Már a nyelvoktatás kezdeti szakaszában foglalkozni kell pél-
dául a kiegészítendõ és eldöntendõ kérdés, illetve az erre adott válaszok szórendjé-
vel, valamint a tagadással, hiszen ezek gyakran fordulnak elõ a mindennapi élethely-
zetekben. A nyomatéktalan kijelentõ mondatok szórendjét nehéz elsajátítani, de ez
is nagy kommunikációs értékû alaptípus. Az egyéb nyomatékos mondatok még ne-
hezebbek, ezek tanítása már túlmutat a kezdõ-középhaladó szinten. A két könyv
közül csak a Lépésrõl lépésre ad kifejtetten megfogalmazott nyelvtani szabályokat,
s ezeken belül a szórendre és a névelõhasználatra is történik utalás. Szükséges len-
ne, hogy minden tankönyv (és nem csak a magyar mint idegen nyelv területén) ki-
térjen idõnként a névelõhasználat szemantikai és pragmatikai vonatkozásaira. Ter-
mészetesen nem a maga teljességében, hiszen kezdõ-középhaladó szinten még nem
kell a típusokat összegezni. Alaposan be kellene viszont gyakoroltatni az aktuális
jelenséget, ehhez pedig egységes és következetesen felépített szövegek és feladatok
kellenek. Hasznos, ha az induktív vagy a heurisztikus utat választja a tanár, s a diák
magától jön rá az összefüggésekre, de ezután érdemes megfogalmaz(tat)ni és tuda-
tosítani a jelenség lényegét – akár a diák anyanyelvével is összehasonlítva (ám nem
túl sok nyelvészeti szakkifejezéssel terhelve).

A tanítás gyakorlatához elméleti megalapozás kell. A névelõzés nagyon sok
nyelvi szintet érint (morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika stb.), így csak
nagy összefüggésekben vizsgálható. Üdvözlendõ lenne egy – Grimm Lexikonához
hasonló – a magyar nyelvre vonatkozó, rendszerezõ leíró nyelvészeti munka, mely-
nek eredményeit a mindennapokban is hasznosítani lehetne. Finomítani kellene azt
az egyébként helytálló megállapítást, miszerint hangsúlyos állítmány után általában
van határozatlan névelõ, az állítmány elé kiemelt hangsúlyos fõnév elõtt nincs. A
fõnév specifikussága a jelzõtõl és az ige jelentésétõl is függ, a szintagmákat tehát a
maguk komplexitásában kellene szemantikai és pragmatikai elemzésnek alávetni.

HÉGER ÁGNES
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Az igemódosítók és az aspektus összefüggésére a Strukturális magyar nyelvtan már
rávilágított. A eredmények jó kiindulópontként szolgálhatnának a névelõkutatás
számára is. Lehetne átfogó anyanyelvi felmérést végezni a még vitatott egy vs. zéró
artikulus elfogadására vonatkozólag.

Nagy szükség van összevetõ vizsgálatokra is, különös tekintettel a névelõtlen
nyelvekre és az angolra, amely gyakran közvetítõ nyelv a MID tanításában. Egy
idegen nyelv elsajátítása azonban sokkal bonyolultabb folyamat annál, mintsem hogy
csak és kizárólag az anyanyelvi interferencia leküzdésére redukálódna (vö. Juhász
1970: 158). A tudatosítás, a szabályok megértése szükséges, de nem elégséges fel-
tétele a sikernek. A nyelvrõl való tudás a tanításban másodlagos; a végcél a tanul-
tak alkalmazása, amely sok-sok gyakorlást igényel (uo. 163).
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