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A szambeli egyeztetes nehany kerdese 
a magyar es a bolgar nyelvben 

(a magyar szakos bolgar hallgatok nyelvi fejlodesenek 
tapasztalatai alapjan)' 

A Szofiai Ohridai Szent Kelemen Egyetemen 1984 ota letezik foszakkent a 
magyar szak, amely eredetileg az Angol Filologia, majd kesobb, 1990-t61 a Klasszi-
ka-Filol6gia Tanszek (a Klasszikus es Modern nyelvek Karanak) reszekent muko-
dik. A szakparositas nam kotelezo, bar a hallgatok egy resze altalaban a 4. szemeszter 
utan folvehet mas idegen nyelvi szakot, esetleg mas foszak mellett felveheti a ma
gyart. A felveteli vizsga nem magyar nyelvbol, hanem szabadon valasztott mas ide
gen nyelvbol all, mivel Bulgariaban kozepiskolai szinten sehol sines magyar nyel
vi oktatas. A magyar szakra mint foszakra evente felvett hallgatok szama 8 es 18 
kozott ingadozik, illetve bizonyos idoszakonkent 5-6 fos csoportok csokkentett ora-
szamban, kiilon tanterv szerint tanulnak magyart mellekszakkent. A foszakon az 
eredetileg egyseges 5 eves kepzes iijabban, 1999 ota ket fokozatiiva valtozott, meg-
pedig 8 szemeszteres hakalaver (BA) es tovabbi harom feleves magiszteri (MA) fo-
kozatra. A kepzes alatt a hangsiily a gyakorlati magyar nyelv elsajatftasara es a ja-
vareszt magyar nyelven eloadott elmeleti tantargyak mellett a forditas elmeletere es 
gyakorlatara keriil, hiszen a vegzett hallgatok tobbnyire forditokent es tolmacskent 
tudnak elhelyezkedni. A foszakon a kepzes osszesen kb. 3000 ora a hakalaver szinten 
es tovabbi 780 ora a magiszteri fokozaton. 

A magyar szakos hallgatok, mire az egyetemre keriilnek, mar tanultak egy vagy 
ket idegen nyelvet, ez viszont kivetel nelkiil indoeuropai nyelv. Igy ertheto, hogy 
tanulasuk, tanitasuk folyaman a magyart mindig oppozicioba allitjak, illetve a ma
gyart oktato tanar kontrasztiv alapon tanit, s a nyelvi orakon a nagyobb figyelmet, 
idot es energiat nem is annyira a nyelvi univerzalekra, hanem a divergens vonasok-
ra, a magyar nyelvnek az indoeuropai nyelvektol, leginkabb a bolgar nyelvtol elte-
ro egyes specifikus vonasaira forditja. 

Elhangzott: a XV, Magyar AlkalmazoU Nyclvc'szeti Kongiesszu.son (Miskolc, 2005. aprilis 8.) 
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Ezek koziil - mint a bolgar anyanyelvuek szamara legfontosabbakat - az alabbi-
akat sorolnam fel: a magyar hangsuly, intonacio es kiejtes; a maganhangzo-illeszke-
des; az agglutinalo tipusii szoalakok felepitesenek, foleg a nevszoi paradigmaknak az 
elsajatitasa; a sajatosan magyar (paradigmatikus birtokjelekkel torteno) birtokviszony 
kifejezese; a nominativusi mondatokban a letige hianya; a ket nyelvben a nevelo hasz-
nalataban jelentkezo elteresek; a magyarban meglevo ket igeragozas szabalyainak 
megertese es helyes alkalmazasa; az egyeztetesi szabalyokkal osszefiiggo magyar 
nyelvi sajatossagok; a magyar igekotok funkcioi es szorendi helye; a specifikus ma
gyar szorend es az ezzel kapcsolatos kerdeskor stb. (MapKOBa 2004). 

E rovid ismertetes celja, hogy a szak kereten beliil immar tobb mint 20 eve fo-
lyo magyar mint idegen nyelvi oktatas tapasztalatai alapjan korvonalazza azokat a 
nyelvi nehezsegeket, amelyek a magyarul tanulo bolgar diakoknal a szambeli egyez
tetesi szabalyok helyes hasznalatanak elsajatitasa, a magyar nyelvu szoveg megal-
kotasa, illetve a bolgarrol magyarra forditas soran meriilnek fel. Ki kell emelnem, 
hogy osszevetesem gyakorlati celii, s ezert nem melyedek el a ket vizsgalt nyelv 
grammatikai kifejezoeszkozeinek targyalasaban, sem pedig az erintett egyeztetesi 
szabalyokban nyomon kovetheto, az adott nyelv torteneti fejlodese soran bekovet-
kezett valtozasokban; tovabba azt is, hogy feldolgozasom nem erinti az esetlegesen 
nyelvjarasokban elofordulo, a normativ koz- es irodalmi nyelvhez kepest elterese-
ket mutato jelensegeket sem. 

Elore kell bocsatanom meg, hogy a grammatikai egyeztetes szamban, szemely-
ben es egyeb vonatkozasban sokszor elvalaszthatatlan egymastol. Jelenlegi eloada-
som kereteben viszont csak a szambeli egyeztetes nehany kerdeset erintem; a tob-
bire esetleg csak utalok. A vizsgalt szintagmat egyszeru vagy osszetett mondatba 
mint minimalis kontextusba helyezve mutatom be. Ismertetesemnel kiindulasi ala-
pul a bolgar nyelvi, az egyeztetes szempontjabol bizonyos „tipust" kepviselo - az 
elso-, illetve masodeves hallgatok magyar nyelven irott dolgozataibol idezett- pel-
daknak a bolgar nyelvi megfelelojet adom meg, mivel a tanulas soran leginkabb 
anyanyelviik hatasara alkotjak meg hallgatoink a „hibas" magyar szerkezeteket, i l 
letve mondatokat. A problemas kerdeseket olyan sorrendben erintem, amely bizo
nyos fokig erzekelteti a nehezsegek fokozodasat is. 

1. Az magyar alany-allitmanyi szintagmakon beliili szambeli egyeztetesben megfi-
gyelt (a ket nyelv egyeztetesi szabalyainak elteresebol adodo) leggyakrabban elo
fordulo hibak 

1.1. Ha a mondat alanya a szemelyes nevmas magazo udvarias alakja, az allitmany 
a magyarban egyes szam harmadik szemelyu, a bolgarban pedig kotelezoen tobbes 
szam masodik szemelyu (MyTa4)HHeBa H np. 1998). 
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Bue HU noMOZHOxme c nojiesnu cheemu. *0n (maga) hasznos tandcsokkal se-
gitettetek. Helyesen: On (maga) hasznos tandcsokkal segitett-o. 

Az ilyen tipusii helytelen mondatok altalaban csak a kepzes kezdeten, tehat alap-
fokon fordulnak elo. 

1.2. Ha az alany formailag tobbes szamu tulajdonnev, de fogalmat je lo l , az alany es 
az allitmany kozotti egyeztetes a bolgarban alaki, a magyarban viszont ertelmi. 

CteduHeHume oMepmaHCKU iqamu ne ce npucveduHuxa KhM npedjiooKeHuemo. 
*Az Egyesiilt Allamok nem csatlakoztak a javaslathoz. Helyesen: Az Egyesiilt Alla-
mok nem csatlakozott a javaslathoz. 

A hibas alaki egyezetest mutato megoldasok hasonlo esetekben altalaban 
konnyen kikiiszobolhetok. 

1.3. Tobb egyes szam 3. szemelyu szemelyeket jelolo alany eseten az alany es az 
allitmany kozotti egyeztetes a bolgarban tobbnyire ertelmi (MyTac})HHeBa H np. 1998), 
a magyarban viszont alaki is es ertelmi is lehet. Abban az esetben viszont, ha az alany 
nem szemelyeket, hanem targyakat je lo l , a magyarban szabalyosan inkabb az alaki 
egyeztetes fogadhato el (Racz 1976; Deme 1960). E szabalyok kovetkezetes alkal-
mazasa mar tobb gyakorlast igenyel. 

K)jim u MapuH padomnm e 6u6jiuomeKama. Julia es Mdria a konyvtdrhan 
dolgozik. ~ Julia es Mdria a konyvtdrhan dolgoznak. 

Ha MQcama zo Haxaxa edua KHUZQ, edua mempadxa u edna nucajixa. *Az asz
talon egy konyv, egyfuzet es egy toll vdrtak rd. Helyesen: Az asztalon egy konyv, egy 
fiizet es egy toll vdrt-o rd. 

Ugyanakkor szemelyeket jelolo, egyes szamu halmozott alany eseten a magyar
ban, ha az allitmany eleinte egyes szamu is, uj mondatban vagy tagmondatban at-
csaphat tobbes szamba (Racz 1976, 51): 

IJemhp u MapuH ucxaxa da cu xynnm XOJIKU, samoea nonumaxa K-bde Mozam 
da ce Hcmepfim. *Peter es Mdria jegygyCirCiket akartak vdsdrolni, ezert megkerdez-
tek, hoi lehet kapni. Helyesebb: Peter es Mdria jegygyiiriit akart-0 vdsdrolni, ezert 
megkerdeztek, hoi lehet kapni. 
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Peldamondatunk a ket nyelvben egyeztetes szempontjabol mas elterest is mu-
tat, megpedig a targyas szintagman beliil . A bolgar mondatban a targy tobbes sza-
ma a visszahato ( C M Kynmi) igealak mellett egye'rtelmiien kifejezi azt, hogy csak egy 
par {ket) jegygyururol van szo, mfg a magyar mondatban a targy tobbes szamii alakja 
ketertelmu, lehetseges ertelmezese: esetleg kereskedelmi cellal sok jegygyiirCit akw-
tak vasarolni. 

Bonyolultabb mondatszerkezetekben, ha birtokos szemelyjeles szo vagy ertel-
mezo is van a mondatban, illetoleg vonatkozo mellekmondat csatlakozik az alany-
hoz, a magyar nyelvi helyes megoldas megkeresese meg tovabbi nehezseget okoz: 

B deHH Ha cead6ama cu HeoH u c-bnpyeama My cu Hanpaeuxa CHUMKU. Ivan es 
felesege eskiivojiik napjdn fenykepeket keszitettek. Vagy: Ivan es felesege eskiivoje 
napjdnfenykepet keszitett-0. 

2. A minosegjelzos szintagmak belii l i szambeli egyezteteseben megfigyelt ( a ke't 
nyelv egyeztetesi szabalyainak elteresebol adodo) leggyakrabban eloforduio hibak 

2.1. A magyar nyelvben a minosegjelzo altalaban nem egyezik meg jelzett szavaval, 
nem veszi fel annak ragjat es jelet (Benczedy es masok 1985, 341), a bolgarban v i 
szont a minosegjelzot kotelezoen egyeztetjiik szamban es nemben (MyTa4)HHeBa H np. 
1998). Helyes hasznalatuk elsajatftasa inkabb az elso evben okoz gondot. 

Haepaduxa do6pua yueHUK. A jo tanulot kitiintettek. Haspaduxa dodpume 
yneHuijU. *A jok tanulokat kitiintettek. * A jokat tanulokat kitiintettek. Helyesen: A 
j6-0 tanulokat kitiintettek. 

Ugyanakkor ha a minosegjelzos szintagmabol transzformacioval ertelmezo j e l -
zos szintagmat alkotunk, az elozo analogiajara a hallgatok „elfelejtik" szamban es 
egyeb jelekben illetve ragokban egyeztetni a jelzettet es a jelzot. 

A piros tdskdk itt vannak. —> *A tdskdk, piros-o^ itt van-o. *A tdskdk, piras-o^ 
itt vannak. Helyesen: A tdskdk, a pirosak itt vannak. 

2.2. A fonevi mutato nevmasi jelzo eseteben viszont a magyarban, ha kozottuk all a 
hatarozott nevelo, a szambeli es ragbeli egyeztetes kotelezo (Benczedy es masok 
1985, 341). A nevszoragozas hianya miatt a bolgarban ilyen esetben ragbeli egyez-
tetesrol nem beszelhetiink, viszont kotelezo a szambeli es nembeli egyeztetes. 
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Hsnpamu so na mosu yneHUK.' ~ Msnpamu zo HQ masu yneHUHKa! ~ Msnpamu 
zo Ha moea MOMHC! ~ Hsnpamu zo na moea MOMme! *Ez-0 a didknak kiddd el! ~ 
*Ez-0 ci didk(ldny)nak kiddd el! ~ *Ez-0 afiiinak kiddd el! ~ *Ez-0 a Idnynak kiddd 
el! Helyesen: Ennek a didknak kiddd el! ~ Ennek a didk(ldny)nak kiddd el! ~ En-
nek a fiunak kiddd el! ~ Ennek a Idnynak kiildd el!; Hsnpamu zo HO meiuymnuiju! 
*Ez-0 a didkoknak kiildd el! *Ez,ek a didkoknak kiddd el! Helyesen: Ezeknek a 
didkoknak kiddd el! 

3. A mennyisegjelzos szintagmakon beliili szambeli egyeztetesben megfigyelt (a ket 
nyelv egyeztetesi szabalyainak elteresebol adodo) leggyakrabban elofordulo hibak 

3.1. A szamnevi mennyisegjelzos szintagmakon beliil a magyarban az egyeztetes 
alaki, a bolgarban kotelezoen ertelmi: 

JJ,oudoxa nem deifu. *0t gyerekek eljdttek. Helyesen: Ot gyereko eljdtt-o (Racz 
1980). 

3.2. Egyeb - tobbseget kifejezo - mennyisegjelzos szintagmak eseteben a helyzet a 
fentivel megegyezik: 

fl,oudoxa HHKOJiKO deifu. ~ ffoudoxa MHOZO deifa. *Nehdny gyerekek eljdttek. ~ 
*Sok gyerekek eljdttek. Helyesen: Nehdny gyerek-0 eljdtto. ~ Sok gyerek-e eljdtt-o. 

A 3.1-2. pontban targyalt - gazdasagosnak nevezheto - „sajatosan magyar 
egyeztetes" elsajatftasa sok gyakorlast igenyel, fokent akkor, ha a mennyisegjelzo 
es a jelzett szo koze mas szavak ekelodnek: 

B 6u6jiuomeKama npucmuzHOxa MHOZO ifennu, xydaeu u nojiesnu KHUZU. *A 

kdnyvtdrba sok ertekesek, szepek es tiasznosak kdnyvek erkeztek. Helyesen: A kdnyv-
tdrba sok ertekes-e^ szep-e es hasznos-o konyv-e erkezett-e. 

4. A birtokos jelzos szintagmak egyeztetesenel felmeriilo (a ket nyelv egyeztetesi 
szabalyainak elteresebol adodo) leggyakrabban elofordulo hibak 

4.1. Magyar nyelvi sajatossagkent kell tanitani, hogy a tobbes szam harmadik sze-
melyu birtokos jelzos szintagman beliil gyakran nines szambeli egyeztetes: „Min-
dig egyes szamii harmadik szemelyu szemelyrag utal a tobbes szamu harmadik sze-
melyil birtokosra, ha ez kozvetleniil megelozi a birtokszot; pi.: a fitiknak a konyve 
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vagy kimyvei" (Benczedy es masok 1985, 192), ami osszefiiggesben van a monda-
ton beliil az allitmannyal valo egyeztetes tovabbi szabalyaival. 

LUariKama na MOMwemo 6eiue xydaea. A Idny sapkdja szep volt. LUanKume na 
MOMmemama 6Hxa xy6aeu. *A Icinyok sapkcii szep-0 voltak. A Idnyok sapkdi szepek 
voltak (elfogadhato valtozat). ~ A Idnyok sapkdja szep-o volt-o (ajanlott valtozat). 

4.2. A birtokos szintagmak egyeztetesi szabalyainak tanitasa, elsajatitasa soran k i i -
lon figyelmet kell forditani a gyakran ertelmi kiilonbseget hordozo ketfajta egyezes 
kozott, mivel a bolgar nyelv hatasara a diakok altalaban csak a masodik valtozatot 
hasznaljak. 

UoKaHeHume doudoxa chc chnpyeunte cu. A meghivottak a felesegukkel jottek 
afogaddsra (tehat mindenkinek kiilon-kiilon egy felesege van). Vagy: A meghivot
tak a felesegeikkel jottek afogaddsra (tehat mindenkinek kii lon-kii lon tobb felese
ge van). (Martinko 1972). 

Ismertetesem nem oleli fel a vizsgalt ket nyelvben meglevo es a szambeli egyez
tetes szempontjabol figyelmet erdemlo osszes elterest mutato eset bemutatasat. A 
kerdeskor sokkal bonyolultabb es sokretiibb. A celom csupan az volt, hogy rairanyit-
sam a figyelmet nehany olyan esetre, amely a ket nyelv eltero szabalyaibol eredo 
hibak forrasa lehet, s alahiizzam annak a fontossagat, hogy egy adott nyelv tanitasa 
soran tekintettel kell lenniink a nyelvtanulo szamara termeszetes anyanyelvi szerke-
zetek hatasara. Hasonlo megfigyeleseim szolgaltak alapjaul az altalam szerkesztett, 
a masodeves magyar szakos bolgar hallgatok szamara keszitett magyar nyelvtani 
segedkony vnek, amelyben a magyar nyelvi kategoriak bemutatasakor a hangsuly a 
bolgar nyelvtol eltero sajatos magyar nyelvi vonasokon van. 
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