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Bevezetés
Előadásom első részében öt olyan nyelvkönyv1  szórendtanítási koncepcióját

ismertetem, amelyek az utóbbi évtizedekben jelentős szerepet játszottak magyarnak
mint idegen nyelvnek az oktatásában. A nyelvkönyvekben fellelhető, a szórendre
vonatkozó explicit magyarázatokat és implicit szabályokat egy adott pontig köve-
tem: általában az időhatározó megjelenéséig. Mivel azonban a nyelvkönyvek nem
egységesek abban a tekintetben, hogy a tanítás mely pontján vonják be az elsajátí-
tandó anyagba a legegyszerűbb időhatározókat, így nem azonos mennyiségű anyag
elemzésének eredményei jelennek meg az előadásban. A kiindulópont az volt, hogy
a bemutatott, illetve magyarázott mondatszerkezetek között szerepeljenek igekötőt,
helyhatározót, lehetőség szerint időhatározót, valamint kérdőszót, feleletet és taga-
dott mondatrészt, továbbá mondattagadást tartalmazó mondatok. Így – bár a vizs-
gált anyag mennyisége eltérő az egyes nyelvkönyvek esetében – a korpusz egysé-
ges képet mutat. A vizsgálódás fókuszában néhány, a nyelvtanítás folyamán
sarkalatos (vagy éppen problémás) pontnak tekinthető mondatszerkezet áll. A bemu-
tatandó nyelvkönyvek esetében megkerestem és elemeztem, hogy

– megtörténik-e és hogyan az alany és az állítmány szórendi szétválasztása;
– milyen mondatszerkezeteket mutatnak be a nyelvkönyvek a háromelemű, ezen

belül a hely- és néhány időhatározót tartalmazó mondattal kapcsolatban;
– hogyan mutatják be a határozatlan (és lehetőség szerint a határozott) tárgya-

kat tartalmazó mondat szórendjét;
– hogyan ábrázolják és magyarázzák a kérdések és feleletek szórendjét;
– mennyire következetes a mondat- és mondatrésztagadás bemutatása;
– milyen módszerrel ábrázolják és tanítják az igekötő szórendi viselkedését.
A továbbiakban e koncepciók közös elemeinek és tanulságainak felhasználásá-

val egy szintetizált módszert mutatok be, amely segítséget jelenthet a magyar nyelv
szórendjének szemléltetésében, a helyes szórendű mondatok megalkotásában a
magyar mint idegen nyelvi órákon.

1 A vizsgált nyelvkönyvek bibliográfiai adatai megtalálhatók az irodalomjegyzékben.
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1.  A nyelvkönyvek szórendtanítási koncepciójának általános jellemzői
A vizsgált nyelvkönyvek alapvetően két elképzelést követnek. Az egyik csopor-

tot a Színes magyar nyelvkönyv, a Hungarian in Words and Pictures és – bizonyos
mértékig – a Halló, itt Magyarország! című nagy múltú nyelvkönyvek évtizedes
nyelvtanítási gyakorlat során kialakult szórendtanítási elképzelése képviseli. A –
részben – közös szerzők évek során alkották meg azt a rendszert, amely egyre tisz-
tább és világosabb formát ölt, és igyekszik megfelelni az időközben megváltozott
nyelvtanítási feltételeknek és nyelvtanulói igényeknek. E nyelvkönyvek közös mód-
szere a kezdetektől következetesen végigvitt rendszerszerű bemutatás. Ezekben a
nyelvkönyvekben a magyar nyelv szórendjét színek, jelek, szimbólumok, betűk,
ábrák szemléltetik és magyarázzák, ám eleve feltételezik a tudatos, biztos nyelvel-
méleti háttérrel rendelkező nyelvtanulót. Ennek hátterében természetesen a nyelv-
tanulói célcsoport ismerete áll; a kezdet kezdetén a Színes magyar nyelvkönyv a NEI
tanulói számára készült. A későbbi kötetek más csoportot céloznak meg, s ennek kö-
vetkezményeként változik a koncepció is; a szemléltetés egyszerűsödik, a példaként
bemutatott mondatszerkezetek egységesednek. Marad azonban a – magyar nyelvű
(!) – nyelvelméleti ismeret elvárása. Ez a föltételezés gyakran teszi nehézkessé a
koncepció alkalmazását a változatos nyelvi-nyelvelméleti tudással bíró nyelvtanu-
lói csoportok esetében.

A Halló, itt Magyarország! a szórendtanítási koncepció tekintetében vegyes ké-
pet mutat. Egyrészt megtaláljuk a szemléltetéshez korábban alkalmazott szimbólu-
mokat, s így a könyv a szerzők korábbi munkáinak egyértelmű folytatása; másrészt
azonban hiányzik a tételes szórendelmélet, s így átvezet a nyelvkönyvek másik cso-
portjához. A további vizsgált anyagok más módszereket követnek a szórend bemuta-
tásában és tanításában. Kovácsi Mária (Itt magyarul beszélnek) nem fogalmaz meg sza-
bályokat, mégis határozott koncepció sejlik fel a nyelvkönyv elején: világos,
szabályszerű szerkezeti elemzését adja a három- és négyelemű mondatoknak. Ez azon-
ban nem válik következetesen végigvitt rendszerré. A szerző a későbbiekben csak egyes
mondatrészletek sorrendjének bemutatására vállalkozik, majd végleg eltűnnek a szó-
rendi szabályszerűségeket bemutató példamondatok. A Hungarolingua kezdő kötete
végképp szakít a szórend elméleti elemzésével és magyarázatával. Módszere az induk-
tív levezetés; a szabályokat szellemes képi szemléltetés közvetíti, amely nem kívánja
meg a grammatika-elméletben jártas nyelvtanulót.

2.  A nyelvkönyvek szórendtanítási koncepciója a sarkalatos kérdésekben
2.1. Színes magyar nyelvkönyv

A Színes magyar nyelvkönyv bevezetőjében a szerzők részletesen ismertetik a
szórend szemléltetésére és magyarázatára alkalmazott jeleket. A cél a grammatikai
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szerkezetek képi ábrázolása (Színes: 4); ezt táblázatok, a táblázat pozícióinak meg-
nevezésére használt nagybetűk (A, B, C, D), a grammatikai funkció jelzéséül szol-
gáló színek, valamint ennek megfelelően különböző színű körök és szimbólumok
segítségével közvetítik. A bevezetőben találjuk a szórendi táblázatok alapjául szol-
gáló szabályt is: a mondat kiindulópontja az ige, amely a mondat lehetséges négy
pozíciója közül a 3.-at (C) foglalja el. Ez alól csak egyetlen kivétel van: a névszói
állítmányt tartalmazó mondat, amelyben a C pozíció üresen marad (9). Az igéhez
képest határozzák meg a többi elem helyét. A rendszerben a szerzők határozottan
összpontosítanak a mondat B és C pozíciójára, amelyek közül az egyik – a mondat-
ban megjelenő nyomatéknak megfelelően – hordozza a mondat értelmét, lényegét
jelentő mondatrészt. A mondat további helyei (A és D pozíció) tartalmaznak min-
den egyéb, nyomatéktalan mondatrészt. A könnyebb megértést szolgálja a szórend
általános szabályait szemléltető táblázat, amely a mondat nyomatékviszonyai alap-
ján mutatja be a lehetséges mondatszerkezeteket, a szimbólumok magyarázatával
együtt. Fontos még megjegyezni, hogy a nyelvkönyv megkülönbözteti a mondat
nyomatékát és hangsúlyát; az előbbit a mondat logikai összefüggései, míg a mási-
kat a prozódia határozza meg.

A Színes magyar nyelvkönyv következetességét mutatja, hogy az első néhány
lecke mindegyike tartalmaz egy-egy – a bevezetésben már sematikusan bemutatott
– táblázatot, amelyekben példamondatok világítják meg és igyekeznek rögzíteni a
különböző mondatszerkezeteket. Ezek alapján e koncepció tanulságait a következő-
képpen összegezhetjük:

– a mondat alapvető szerkezete négy pozícióra osztható, amelyből a B pozí-
ció – amennyiben betöltött – a nyomatékos mondatrész helye;

– a C-ben kötelezően az ige jelenik meg, de ez névszói állítmány esetén hiá-
nyozhat;

– ha a B pozíció üres, az ige kötelezően nyomatékos;
– a nyomatékos B pozícióban jelenhet meg a kérdőszó, a felelet és a tagadott

mondatrész is (a tagadott ige kivételével, amely továbbra is a C-ben marad);
– a nyomatéktalan alany kötelezően az A pozícióba kerül;
– a viszonylag későn (10. lecke) megjelenő tárgy ugyanolyan szórendi visel-

kedést mutat, mint más mondatrészek, függetlenül a tárgy határozottságától;
– a 12. leckében tárgyalt időhatározók – a tárgyhoz hasonlóan – beilleszkednek a

négypozíciós koncepcióba; egyéb szórendi változatokat a tankönyv nem tárgyal;
– az igekötő alaphelyzetben az igével együtt foglalja el a B és C pozíciót; sem-

leges mondatban nyomatéktalanul, eldöntendő kérdés és nyomatékos mon-
dat esetében nyomatékkal;

– a tagadott igekötős ige igéje a tagadószóval együtt a C pozícióban marad, míg
az igekötő a D-be kerül;
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– kérdés, felelet és tagadott mondatrész (nem ige) esetében a hangsúlytalan ige
a C, az igekötő a D pozícióban jelenik meg;

– a D pozíció a jelek szerint a „maradék” helye; a nyomatékos pozíciókból,
illetve az alany helyéről kiszoruló minden egyéb elem – ideértve az aláren-
delő összetett mondat alárendelt tagmondatát is – válogatás, rendszerezés
nélkül kerül ebbe a pozícióba.

2.2. Hungarian in Words and Pictures

Ez a nyelvkönyv angol nyelvű bevezetőjében hangsúlyozottan a Színes magyar
nyelvkönyv utódjának vallja magát (Hungarian: 17). Míg ez utóbbi a Magyarorszá-
gon szervezett keretek között, a magyar felsőoktatásban (magyarul) továbbtanulni
kívánó, a NEI-ben intenzív nyelvi képzésben részesülő hallgatók számára készült,
addig a Hungarian in Words and Pictures e nyelvkönyv „civil” változata: minden
magyarul tanulni szándékozónak szól, függetlenül a nyelvtanulás céljától és helyé-
től (Hungarian: 15). Így természetes, hogy a Színes magyar nyelvkönyv esetében
bemutatott koncepció egy változatát találjuk ebben a könyvben. Megegyezik a szim-
bólumrendszer és a szimbólumok magyarázata is. Eltérés azonban, hogy az újabb
változat nem színes; a színeket árnyalatok helyettesítik, továbbá hiányzik a beveze-
tőből a szórendi táblázat. Ezt az 1. lecke 13. pontjában találjuk meg (Hungarian: 43.);
a Színestől eltérően nem elméleti szinten, hanem példamondatokon keresztül szem-
léltetik a szerzők nyolc kérdés, továbbá a hozzájuk tartozó állító és – ha lehet – ta-
gadó válaszok szórendjét, jól áttekinthető táblázatokban. Ezeket követi az angol
nyelvű magyarázat. Az alapkoncepció megegyezik a Színes magyar nyelvkönyvével:

– minden mondat estében a szerkezet rögzített eleme a C pozícióban álló ige;
a többi mondatrészt ehhez viszonyítva találjuk;

– az igét megelőző B pozíció a nyomatékos elem helye, ennek hiánya esetén
az ige lesz nyomatékos;

– az A pozíció a nyomatéktalan alanyé;
– a nyomatéktalan D-be kerül minden más elem;
– a tárgy, valamint az igekötős ige bemutatása megegyezik a Színes magyar

nyelvkönyvével;
– az időhatározó szórendi megjelenése nem kap külön táblázatot.
Elméleti eltérés tehát nem mutatkozik e két nyelvkönyv szórendi rendszerében;

a különbségek nyomdatechnológiai jellemzőkből adódnak. A két színnel nyomtatott
táblázatokat szürkék váltják fel. További eltérés, hogy a szórendi táblázat egy osz-
loppal bővül: minden sor elején kis körök jelzik a mondatfajtát és a mondat logikai
minőségét.
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2.3. Halló, itt Magyarország!

E nyelvkönyv 1. kiadása 13 évvel követte a – részben közös szerzőktől származó
– Színes magyar nyelvkönyvet. Ez az időszak szükségszerűen változásokat hozott
mind a magyar nyelvet tanulni kívánók összetételében, a nyelvtanulói célokban, mind
pedig a nyelvtanítási módszerekben és a nyelvoktatás szervezeti kereteiben is. Ez a
könyv – amint azt a szerzők a rövid magyar nyelvű bevezetőben megjegyzik – mind
az egyéni, mind a csoportos, az önálló vagy a nyelviskolai tanulást segíteni kívánja,
ezért nincsenek hosszas magyarázatok és elméleti leírások (Halló: 7). Ennek elle-
nére a két előző nyelvkönyvben bemutatott koncepció egyszerűsített változata fedez-
hető fel itt is, valóban erősen egyszerűsített formában. Visszatérnek a színek a mon-
datrészek meghatározására, de hiányoznak a táblázatok: az egymásnak megfelelő
szórendi elemeket – a színek mellett – az íráskép jelzi. A mondatok egymáshoz ké-
pest elcsúsztatott helyzete – amelynek segítségével az egymásnak megfelelő mon-
datrészek egymás alatt helyezkednek el – azonos szórendi pozícióra utal anélkül,
hogy valóságos (pl. betűvel jelölt) szórendi pozíciókat meghatároznának a szerzők.
A korábban megismert koncepció jelentősen egyszerűsödött, és eltűnt annak fő eleme
is: a C pozícióban rögzített ige. Valójában a korábban a tanítás–tanulás egyik fő ele-
meként bemutatott szórendtanítás tűnik el, és átadja a helyét a különböző mondat-
szerkezetek kérdés–felelet formájú szemléltetésének. Az elcsúsztatott helyzetű, szí-
nekkel mondatrészekre tagolt példamondatok az egyes leckék C betűvel jelölt
fejezetében találhatók, amely a nyelvtani anyag magyarázatát tartalmazza (Halló: 7),
így ez sokkal inkább a grammatikai anyag illusztrációja, mint a szórendi variációk
magyarázata. A mondatszerkezet bővülésével pedig összezavarodik az egyszerűbb,
rövidebb mondatok esetében az íráskép segítségével sugallt szórend, így az elren-
dezés tovább már nem segíti a nyelvtanulót. Az egyszerűsített, de koncepcióvá nem
fejlődő szemléltetés az oka annak is, hogy viszonylag kevesebb figyelem jut egyes
nehéz szórendi eseteknek, amilyen például az igekötős igét tartalmazó mondat. A
8. leckében (Halló: 49) megjelenő ilyen mondatokat már nem a korábban megszo-
kott csúsztatott elrendezéssel mutatja be a könyv, csupán egy-egy példát hoz az egye-
nes szórendű igekötőt, illetve a kérdést, feleletet vagy tagadott mondatrészt tartal-
mazó mondatokra. Ez természetesen szabályt sugall, de nem tisztázza megfelelően
e mondatok felépítését.

2.4. Itt magyarul beszélnek

A szerző eredeti elképzelése szerint a könyv használata során jelentős feladat
hárul a nyelvtanulóra: mind a szövegrészt, mind pedig a szöveghez indexszámok-
kal kapcsolt nyelvtant önállóan kell feldolgoznia (Itt magyarul…: 3). Ez a kettő adja
a leckék első két fejezetét. A harmadik fejezet a Mondatok címet viseli. A szerző az
idegen nyelvű bevezetőkben feltételezi, hogy a nyelvtanuló – amennyiben többször
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figyelmesen elolvassa ezeket a példamondatokat – automatikusan elsajátítja a mon-
datok helyes szórendjét (Itt magyarul...: 3). A fejezet alpontjainak címe az első két
leckében határozott – bár ki nem mondott – szórendi szabályt sugall. Sugall, mivel
sem szöveges magyarázat, sem szabályelvonás nem kapcsolódik a bemutatott mon-
datokhoz. A 3. leckétől a fejezet alcíme már nem tartalmazza ezt a – mondatrészek
megnevezésére épülő – „szabályt”. Az íráskép, az egymás alatt elhelyezett azonos
mondatrészek, a sok példamondat továbbra is a szabály sugalmazása szintjén ma-
rad. A továbbiakban már az íráskép sem segíti a mondat szórendjének értelmezését,
így a leckék Mondatok fejezete példamondatok gyűjteményévé válik, amelyből a
nyelvtanuló vagy a nyelvtanár – ha akar és tud – elvonhat szabályokat. Végül ez a
fejezet a későbbi leckékben különböző mondatok (szórendi szempontból) rendsze-
rezetlen halmazaként a tanulandó grammatikai anyag illusztrációjául szolgál.

Mindezek miatt a szórendtanítási koncepció szempontjából a nyelvkönyv első
3–4 leckéjét érdemes megvizsgálni. A szerző nem osztja pozíciókra a mondat he-
lyeit; a pozíciókat a grammatikai funkciókhoz köti. Újdonság a korábbi rendszerek-
hez képest, hogy

– az alany kimaradhat a mondatból; ezt jelzi a zárójel;
– ugyanakkor továbbra sem merül fel, hogy az alany számára nem kötelező a

mondatkezdő hely;
– a sok azonos szerkezetű példamondat erősen nyomatékosítja az alany és az

ige szórendi eltávolodását, és egy más mondatrész (elsősorban helyhatáro-
zó) beékelődését a két elem közé;

– a tagadás az első három leckében csak mondattagadás; ennek szerkezetét
megfelelően tudatosítják a példák;

– a negyedik lecke példamondatai között azonban már van mondatrésztagadás
is, amelynek szórendjét azonban nem magyarázza a szerző;

– a kérdés–felelet szórendjében félkövér betűtípus jelzi a rövid válaszként ad-
ható szavakat, de a szórend sajátosságait kezdetben csak automatizálás vagy
induktív és önálló szabályelvonás útján sajátíthatja el a nyelvtanuló;

– a 3. leckében azonban az idegen nyelvű magyarázatokban határozott szabályt
fogalmaz meg a kérdés és a felelet esetében:

kérdés: interrogative pronoun + verb + (prefix) + (subject) + (complements)
felelet: (subject) + response word + verb + (v. prefix) + (complements)

– ezek a szabályok kétségtelenül segítséget jelentenek a nyelvtanulónak a he-
lyes szórendű mondatok megalkotásában, azonban nem utalnak arra, hogy a
mondat értelmének megváltozása nélkül más helyes szórendű mondatok is
lehetségesek;
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– az igekötős ige egyenes szórendjét az igekötő nélküli mondatokkal szembe-
állítva szemlélteti, s ez ismét az önálló következtetésnek ad teret;

– szellemes rajzzal mutatja be és magyarázza az igekötő fordított szórendjét;
az ilyen mondatokat azonban egymástól elválasztva, elkülönítve mutatja be,
és később sem szervezi átlátható rendszerré;

– a tárgy helyét az igekötő nélküli vagy az igekötős igéhez képest határozza
meg, attól függően, van-e névelője a tárgynak, azonban teljes mondatszer-
kezetbe nem helyezi, és nem utal a jelentések különbségére sem;

– az időhatározóval a szerző csak a lexikai magyarázat szintjén foglalkozik; az
időhatározók sem a nyelvtani anyagban, sem a példamondatokban nem je-
lennek meg.

2.5. Hungarolingua

A Debreceni Nyári Egyetem nyelvoktatási gyakorlatában kialakított és alkal-
mazott Hungarolingua 1. kiadása 1991-ből származik. Minden korábbitól eltérő célt
szolgál ez a nyelvkönyv: a Magyarországon magyarul tanulni kívánók intenzív, né-
hány hetes tanfolyamon vesznek részt, ahol csoportokban, nyelvtanár irányításával
tanulnak. A könyv a népszerű angol nyelvkönyvek mintájára sok képpel, rövid, élet-
szerű dialógusok segítségével közvetíti a tanítandó-tanulandó anyagot. Összekötő
szöveg, magyarázat, közvetítő nyelv nincs; a képek és párbeszédek folyamát csak
ritkán szakítják meg a grammatikai jelenségeket illusztráló ábrák, táblázatok. A
nyelvkönyvhöz társuló nyelvtani munkafüzet segít ezeknek a grammatikai fordula-
toknak a rögzítésében. Ebben sincs azonban sem magyar, sem más nyelvű instruk-
ció vagy magyarázat. Mindezek ellenére a tankönyvcsalád felépítése világos, jól
követhető; a magyarázatok hiányát egyrészt a nyelvórán bizonyára fontos irányító
szerepet játszó tanár, másrészt a lexikai-tematikai, illetve grammatikai szerkezetek
következetes és drillszerű ismétlése-ismétlődése ellensúlyozza. Érdekessége a nyelv-
könyvnek, hogy egyes leckék végén egész lapot betöltő „téglafalat” találunk (45.,
57.; 73.; 114.), amely rajzos-humoros formában összefoglalja a lecke (vagy leckék)
folyamán megjelenő fontos szórendi variációkat. Ezek az összefoglalók elsősorban
a semleges és nyomatékos mondatok elkülönítését szolgálják: a szerkezetek párhu-
zamos bemutatása, valamint az eltérő színek segítenek a semleges és a nyomatékos
mondatok eltérő szórendjének megkülönböztetésében. A téglaszerű háttér szelleme-
sen utal a mondatépítkezésre, bár a sötét tónusok kissé nehezítik a lényegkiemelést
a szem (olvasó) számára. A nyelvkönyv második felében azonban már nincs ilyen
összefoglaló mondatszerkezeti bemutatás; a „téglafal” csak a 8. leckében bukkan fel
ismét, ahol képek segítségével ismétlő-összefoglaló feladatul szolgál. Ennek ellenére
a könyv segítséget nyújt a különböző szórendű mondatok órai magyarázatában.
Ennek eszközei lehetnek a leckék egyes pontjain megjelenő, az adott feladaton be-
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lül azonos mondatszerkezetet gyakoroltató feladatok, amelyek megértését, bevésé-
sét az adott lap alapszínétől eltérő hátterű kiemelés is segíti (pl. alany-állítmány szét-
választása 19., 29.; állító–tagadó mondatok 44.; igekötős ige 101.; 104.). Mindez arra
utal, hogy – bár elméleti magyarázatokat nem találunk a könyvben – a nyelvtanár
induktív módon juttathatja el a nyelvtanulókat a magyar mondatépítkezés megfele-
lő fokú megértéséhez.

3.  A nyelvkönyvek szórendtanítási koncepciójának tanulságai
Láthatjuk, hogy a szórend tanításában a szerzők különböző utakon haladnak. Az

is világos, hogy még egy a nyelvtanárra komoly szervezőmunkát, a nyelvtanulóra
aktív közreműködést, induktív szabályelvonást bízó nyelvkönyv sem kerülheti meg
a szórend kérdését.

Milyen eredményekre vezet e nyelvkönyvek vizsgálata? Melyek lehetnek azok
a közös elemek vagy éppen ellentmondások, amelyek mentén egy szintetizált kon-
cepció alakulhat ki?

A nyelvkönyvek tanulsága alapján a következő kérdéseket kell végiggondolni:
– Egyes nyelvkönyvek meghatározzák és megnevezik a mondat pozícióit, míg

mások nem. A csak egymáshoz képest meghatározott mondatbeli hely azon-
ban nem teszi lehetővé a szórendi szempontból azonosan viselkedő monda-
tok felismerését, vagyis a szórendre vonatkozó tudás elvonatkoztatását a
konkrét esetektől. Így tehát érdemesnek tűnik rögzített mondatpozíciókkal
dolgozni. A rendszert azonban érdemes olyan terminus technikusokkal meg-
fogalmazni, amelyek nem teszik próbára a nyelvelméletben járatlan nyelv-
tanulót.

– Ugyanakkor fontos kérdés, hogy mikor jelenjen meg a tanításban a betűvel
vagy számmal jelölt szórendi táblázat. A Színes magyar nyelvkönyv és
Hungarian in Words and Pictures az első leckében bevezeti a négypozíciós
modellt, amely azonban nagy nyelvi tudatosságot igényel a nyelvtanulótól
már akkor, amikor még csak minimális magyar nyelvi ismerettel rendelke-
zik – ez pedig riasztó lehet a nyelvtanuló számára. Az sem célravezető azon-
ban, ha a szórend csak mintegy összefoglalásként jelenik meg – hiszen ad-
digra a nyelvtanuló már sok harcot megvívhatott a helyes és helytelen
mondatszerkezetekkel.

– Kérdés az is, valójában hány mondathelyet kell meghatároznunk. Az eddig
bemutatott egyetlen példa a négypozíciós, amelyeket a szerzők nagybetűk-
kel jelölnek. Emellett Kovácsi Mária rendszere is sugallja a mondatrészek és
funkciók mondathelyekhez kötődését, de kimondott szabályt csak a kérdés–
felelet esetében fogalmaz meg.
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– A mondat „tartó és forduló sarka az ige” – tudjuk már Brassai óta (idézi É.
Kiss 1983, 5). A bemutatott koncepciókban az ige helye rögzített: mindig a
3. pozíció. Ezek szerint tehát van a mondatnak egy olyan eleme, amely nem
mozdul – függetlenül attól, milyen szerepben áll a mondatban. Érdemes
meggondolni, elléphet-e az ige – pl. a kérdés, a nyomatékos vagy a tagadott
ige – ebből a fix pozícióból. Érdemes-e az ige számára saját, a többi mon-
datrésztől különböző szórendi szabályokat felállítani, vagy beilleszthetők-e
ezek a szerkezetek a többi mondatrészre megállapítható szabályok rendjébe?

– Azt is láthattuk, hogy a mondat szórendjének meghatározása valójában nem
az abban szereplő mondatrészek jellegétől, hanem a megnyilatkozás formá-
jától, a beszélő szándékától függ. Így két mutatót kell figyelembe vennünk:
a mondat eleminek számát, valamint semlegességét és nyomatékosságát. A
koncepcióban tehát egyrészt lehetőséget kell adni a mondat bővítésére, a fel-
állított szabályok megtartásával, másrészt közös szabályt kell találni mind a
semleges, mind a valamilyen szempontból nyomatékos mondatokra – bele-
értve a kérdést, feleletet és a tagadott mondatot is.

– A kezdő szintű nyelvkönyvek vizsgálatának elgondolkodtató eredménye,
hogy a mondat bővítésével nem jelennek meg a szabályokban az időhatáro-
zók. Érdemtelenül maradnak ki vagy kerülnek későbbre a nyelvkönyvekben,
hiszen a nyelvtanuló célja a kommunikáció, az információ közlése vagy ké-
rése, s ebben már a kezdetekben jogos igény, hogy a tanuló megértse vagy
feltegye a mikor kérdést. Természetesen a kezdő szinten nem kell minden idő-
határozóval foglalkozni, de érdemes megvilágítani a napszakokat, évszako-
kat, hónapokat, időpontokat és néhány időhatározószót tartalmazó mondat
érdekes felépítését.

– Végül még egy megfontolandó megfigyeléshez vezet a nyelvkönyvek vizs-
gálata: dolgozzék egy nyelvkönyv bármennyire is alaposan végiggondolt,
jól felépített szórendtanítási elmélettel, az itt bemutatott nyelvkönyvek
mindegyikére jellemző, hogy a szövegekben, párbeszédekben és gyakor-
latokban mindenféle szórendi variáció fellelhető, azaz a nyelvkönyvek sa-
ját szórendi szabályaikat sem alkalmazzák következetesen. Könnyű belát-
ni, mennyire összezavarodik a nyelvtanuló, aki megismerkedik a szórendet
leíró szabályokkal, ám olyan mondatokat olvas – mindenféle magyarázat
nélkül –, amelyek nem engedelmeskednek azoknak!

4.  A „Szóforgató”
Az előadás befejező részében szeretnék ismertetni egy olyan eszközt, amely

segíthet a helyes szórendű mondat lépésről lépésre történő felépítésében. Munkanév-
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ként az eszköz a „Szóforgató” nevet kapta. Ez az eszköz a mondat szórendi helyeit
tartalmazó sablon, amelynek mondatpozíciónként forgatható lapjain az egyes pozí-
ciók és az adott helyen lehetséges mondatrészek találhatók. Az eszköz alkalmas a
különböző szórendű mondatok bemutatására, helyettesítheti a kártyákkal történő
szemléltetést vagy a táblára írt ábrákat, átláthatóvá teszi a mondat elemeinek moz-
gását, szolgálhat vázlatul és emlékeztetőül a gyakorlás során, vagy lehet éppen az
összefoglalás, rendszerezés eszköze.

4.1. A Szóforgató első szabálya

Az első kérdés: valójában hány pozíciót kell meghatározni a mondaton belül, s
azokat milyen módon érdemes megjelölni. A bemutatandó koncepció számokkal
jelöli a mondat helyeit, de megpróbálja áthidalni a túl korán megjelenő teljes táblá-
zat és a mondathely-meghatározás nélküli koncepció közötti távolságot: a mondat-
helyek száma a nyelvtanulók ismeretével, a mondatban megjelenő elemek számá-
val együtt növekedik. Így az első szabály a háromelemű mondat esetében jelenik
meg; 1. pozíciójában a nem kötelező alany, a 2.-ban a bővítmény (név, melléknév,
határozó), a 3.-ban az ige található.

További fontos kérdés, mikor kell megkezdeni a szórend tanítását. Minden
nyelvtanár szórendet tanít már az első nyelvórán, amikor felhívja a figyelmet az alany
és az ige eltávolodására a magyar mondatokban. Bármilyen módszerrel tanít is a
tanár, ez alkalom lehet az első szórendi szabály tudatosítására:

1. 2. 3.

(SUBJECT) NAME VERB

A későbbiekben a név helyét más szavak veszik át, így ez a szórendi szabály
hosszan alkalmazható a nyelvórákon; alkalmas mind a kezdő órákon megjelenő,
névszói-igei állítmányt, mind pedig a helyhatározót vagy határozatlan tárgyat tartal-
mazó mondatok szórendjének gyakorlására. Csupán a Szóforgató 2. pozícióját kell
továbblapozni, így az eszköz segít tudatosítani, hogy a mondanivaló változásával a
szerkezet nem változik.
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1. 2. 3.

(SUBJECT) OCCUPATION VERB

1. 2. 3.

(SUBJECT) VERBCOMPLEMENT

NATIONALITY

INDEF.
OBJECT

ADVERB OF
PLACE

Végül elvonhatjuk a közös szabályt:

4.2. A Szóforgató felépítése: a nyomatékos mondatok

Már a tanítás kezdetén felmerülnek a semlegestől eltérő mondatok is, így ezek
szórendjére is szabályt kell adnunk. A vizsgált nyelvkönyvek ebben a kérdésben a
legegységesebbek: a nyomatékos elem helye az ige előtt van, s ez a nyomatékos elem
lehet az új információt hordozó szó, kérdőszó, felelet vagy tagadott mondatrész. A
szabályt kiterjeszthetjük magára az igére is: lehet, hogy éppen az ige a leghangsú-
lyosabb mondatrész, a kérdés vagy a felelet a mondatban. Sőt, ha lehetőséget adunk
az igének az elmozdulásra a neki kijelölt 3. pozícióból, akkor egységes szabállyal
írhatjuk le és magyarázhatjuk a mondat- és a mondatrésztagadást is. E mondatok
szórendjének szemléltetése a háromelemű mondat esetében helyes intonációval, írás-
ban nyomdatechnikai eszközökkel valósítható meg, mivel ezek szórendje megegyez-
het a semleges mondatéval. Éppen ezért érdemes a kérdést a négyelemű mondato-
kon megvizsgálni.
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1. 2. 3. 4.

(SUBJECT) STRESSED
WORD

VERB COMPL.

QUESTION
WORD

ANSWER
WORD

NEGATED
WORD

NEGATED
VERB

–

4.3. Az időhatározó helye a Szóforgatóban

A nyelvkönyvekben gyakran mostohán kezelt időhatározó a nyelvtanár elkép-
zelésétől, a nyelvtanulók igényeitől függően akár már a háromelemű mondatban is
megjelenhet. Különösen érdekes azonban az egyszerűbb időhatározók és idő-
határozószók viselkedése a négy- vagy ötelemű mondatban. Ennek kapcsán felhív-
hatjuk a nyelvtanulók figyelmét az aktuális mondattagolásra: a mondat információ-
közvetítő funkciójában kevésbé fontos szerepet betöltő elemek (gyakran az
időhatározók) elfoglalhatnak egy, a mondat elején megjelenő hangsúlytalan pozíciót.
Ebben a koncepcióban ez a hely a 0. pozíció elnevezést kapta: egyrészt nem köte-
lező, másrészt hangsúlytalan volta miatt. Ezzel lehetővé válik, hogy felhívjuk a
nyelvtanulók figyelmét a legegyszerűbb időhatározók, pl. a napok, napszakok, hó-
napok, évszakok, stb. sajátos, „szabad” mozgására a mondaton belül, mivel ezek
mind a mondat elején, mind a mondat 4. pozíciójában hangsúlytalan helyet találnak,
függetlenül attól, hogy a mondat semleges vagy nyomatékos. Emellett természete-
sen az ige előtti pozícióban is (2., complement) megjelenhetnek:
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4.4. Az igekötő helye a mondatban

Korábbi dolgozatomban tárgyaltam az igekötő sajátos szórendi megjelenésének
tanítását, nem célom tehát sem ennek elméleti kérdéseit, sem a megoldási lehető-
séget megismételni (Nagyházi 2005). El kell azonban helyezni ezt a sajátos mon-
datszerkezetet is a Szóforgatóban annak érdekében, hogy az eszköz a tanítás későbbi
menetében is használható legyen. Önálló lapot kell létrehoznunk az egyenes szórendű
igekötő számára, ám a többi mondatszerkezet (kérdés–felelet, tagadó és nyomaté-
kos mondat) esetében csak ki kell egészítenünk a korábban már – vélhetően – be-
vált szabályt. A Szóforgató korábbi lapjainak használatával bemutathatjuk, hogyan
illeszkedik be az igekötő a korábbi mondatszerkezetbe. Amennyiben az igekötőt a
kezdő szinten nem távolítjuk el az igétől, azaz kizárólag a leginkább jellemző ige +
igekötő szórendet tanítjuk a nyomatékos mondat esetében, úgy nem kell az igekö-
tőt a hangsúlytalan, szabad szórendű 4. pozícióba száműzni, s ezzel megkönnyítjük
a nyelvtanulók eligazodását a mondat felépítésében:

0. 1. 2. 3. 4.

(TIME) (SUBJECT) COMPLE-
MENT

VERB COMPLE-
MENT

(TIME) (SUBJECT) COMPLE-
MENT

VERB + V.
PREFIX

COMPLE-
MENT

0. 1. 2. 3. 4.

0. 1. 2. + 3. 4.

(TIME) (SUBJECT) VERBAL PREFIX + VERB COMPLE-
MENT
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5.  Összegzés
Az előadás első részében az utóbbi évtizedek legjelentősebb magyar nyelvköny-

veinek szórendtanítási koncepcióját vizsgáltam. E rendszerek és módszerek egybe-
vetése rávilágít a kezdő szinten legnehezebb, legellentmondásosabb pontokra a ma-
gyar mondatok szórendjének tanításában. Az itt vázolt modell2  alapvetően a
törekszik a nyelvkönyvek gyakorlatának továbbvitelére, összegzésére és kiegészíté-
sére, s csak néhány ponton tér el azok elméleti rendszerétől.

Az előadás második részében bemutatott Szóforgató előnye, hogy már a taní-
tás kezdetén vezérfonalként segítheti a nyelvtanulót az alapvetően SOV szerkezetű
magyar mondat automatizálásában. Kezdetben ez a rendszer csak a három mondat-
pozícióval dolgozik, így az üres, vagy éppen értelmetlennek tűnő helyek nem veszik
el a nyelvtanuló kedvét. A sablon a nyelvtanuló tudásával együtt növekszik négy-,
majd ötpozícióssá. Mivel azonban a rendszer gerince, az 1–3. pozíció változatlan
marad, a bővítés természetesen, magától értetődően megy végbe.

A gyakorló nyelvtanár állandó harcot vív a helytelen szórenddel megfogalma-
zott mondatokkal a magyar mint idegen nyelvi órán. Az előadásban bemutatott szem-
léltetőeszköz is tízévnyi hibajavítás eredményeként alakult ki. További sorsát más
nyelvtanárok tapasztalatai, eredményei, javaslatai határozhatják meg.
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