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Forma és funkció kapcsolata a magyar köztes nyelvben

1. Bevezetés

A köztes nyelvi (interlanguage) leírás a formális nyelvoktatásban nem részesü-
lő tanulók nyelvhasználati sajátosságait mutatja be. A nemzetközi (főként angol és 
német nyelvű) kutatások eredményeinek megfelelően a magyar köztes nyelvben is 
megfigyelhető, hogy a tanulók által használt nyelvi formák egy sajátos rendszerben 
helyezkednek el. A dolgozatban az igeidők elsajátítási jellegzetességeit feltáró kuta-
tás eredményeit tárgyalom „a forma megelőzi a funkciót” alapelv (Bardovi–Harlig 
2000) viszonylatában. 

2. A köztes nyelv sajátosságai

A Selinker (1972) által bevezetett interlanguage kifejezés a tanulók által a 
nyelvelsajátítás közben kialakított sajátos rendszerszerű nyelvet takarja. A legegy-
szerűbb definíció szerint a nyelvtanuló nyelve az interlanguage, amely magyarul a 
köztes nyelv kifejezésként terjedt el (vö. pl. Szűcs 2006, 98).

A célnyelv és az idegen nyelv összehasonlításakor a köztes nyelv kutatási pa-
radigmájában visszatérő megállapítás, hogy a nyelvtanulók által használt nyelvi 
formák nem felelnek meg a célnyelvi normarendszernek. Ugyanakkor az elmúlt 
néhány évtized vizsgálatai (Towell–Hawkins 1994, 5) egyértelműen megállapították, 
hogy a célnyelvhez képest hibásan használt formák rendszerszerűséget (systemati-
city) mutatnak, vagyis jól kirajzolódó sémákba rendeződnek. A hibák és tévesztések 
bizonyos elemeit okozhatja a nyelvi transzfer, azonban ez semmi esetre sem mond-
ható el mindegyikükről.

A nyelvtudás előrehaladásával együtt változik a köztes nyelvi rendszer, amely eb-
ből következően maga is fejlődési szakaszokból (developmental stages) áll (Ellis 1994, 
100). Ezek a fokozatok az idegen nyelv egészen primitív és a normáktól nagyban eltérő 
verzióitól a fokozatosan egyre kidolgozottabbakon át a már-már teljesen célnyelvszerű 
változatokig terjednek. Jó példa a rendszerszerű szerveződésre a felsőfokú szinten álló 
nyelvhasználóké, akiknek a nyelvi produkciója olyan szabályok sorozatával írható le, 
amely szabályok belső szerveződését tekintve rendelkeznek saját integritással, továbbá 
nem csupán a célnyelv normatív szabályainak elégtelen derivációi.
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A köztes nyelv fejlődési szakaszainak egymásutánisága egy meghatározott út-
vonalat (route) jár be (Ellis 1994, 102). Fokozatosan követik egymást az etapok, 
amelyek jól kirajzolódnak az egyes kulcsfontosságú grammatikai jelenségeken 
keresztül. Minden nyelvtanuló végighaladhat ezen az útvonalon, ugyanakkor nagy 
eltérések mutatkozhatnak a tempóban (rate) (Ellis 1994, 102). 

A tanuló nyelvi rendszerét a rendszerszerűség mellett nem jellemzi az állandó-
ság: folyamatosan kitett a változásnak, amelyből fakadóan nagyfokú variabilitás / 
változékonyság (varibility) figyelhető meg (Towell – Hawkins 1994, 5). A köztes 
nyelv variabilitását mutatja a nyelvhasználók megnyilatkozásaiban szereplő hibatí-
pusok pillanatról-pillanatra történő változása. Továbbá a hibás és a megfelelő formák 
párhuzamosan kerülnek be a nyelvi repertoárba, hosszú időn keresztül váltogatják 
egymást, míg egy-egy nyelvi forma többé-kevésbé megszilárdul, és egyre kevesebb 
esetben érintett hibaforrásként. A Towel et al. (1996) által leírt változékonyság köz-
ponti sajátossága a tanulók köztes nyelvének.

A fentebb leírt rendszerszerűség szorosan kapcsolódik a nyelvi kreativitáshoz. 
A tanulók felszíni megnyilatkozásait egy szabályrendszer irányítja, amely bár a 
célnyelvtől eltérő, azzal összehasonlítva nagymértékben egyszerűsített rendszer. Az 
adott pillanatban fennálló – egyben folyamatosan változó – szabályrendszer lehetővé 
teszi, hogy a tanuló a szövegösszefüggésnek megfelelő, originális megnyilatkozá-
sokat generáljon, olyanokat, amelyeket korábban még nem hallott. Ez a használati 
sajátosság írható le a nyelvi kreativitás (Myles et al. 1999) kifejezéssel. A kreatív 
nyelvhasználat az idegennyelv-tanulás legkorábbi szakaszában is megfigyelhető 
már, amikor még nem áll a tanuló rendelkezésére olyan széles nyelvi eszköztár, 
amely lehetővé tenne bizonyos megnyilatkozásokat, ezért ahelyett egy egyszerűsí-
tett formát használ, ami a meglévő tudáselemekből deriválható. Az így keletkező 
megnyilatkozások igen távol eshetnek a célnyelvi normarendszertől, ugyanakkor a 
nyelvet beszélők által az adott kontextusban értelmezhetők.

A kreatív használatot segítik, bizonyos értelemben kiegészítik a panelelemek, 
más néven formulák, amelyek egészlegesen megtanult, sokszor analizálatlanul me-
morizált egységek. Fontos jellemzőjük, hogy előre gyártottan rendelkezésre állnak, 
a megfelelő szövegkörnyezethez érve a nyelvhasználó aktiválja ezeket. Előfordul, 
hogy nem pontos a memorizálás, így kisebb-nagyobb eltérések figyelhetők meg 
kimondásukkor, ugyanakkor a hibák nem befolyásolják a megértést (Myles et al. 
2003). Korpusznyelvészeti kutatási eredmények mutatják, hogy első nyelvi beszélők 
esetében a mindennapi beszédben óriási szerepe van a formuláknak és a rutinoknak 
(Sinclair 1991). A beszédfolyam panelek és kreatív nyelvi elemek komplex keve-
réke. Megállapítást nyert, hogy idősebb nyelvhasználók könnyebben sajátítanak el 
hosszú, analizálatlan paneleket, mint alkalmazzák a célnyelvi normának megfelelő 
szabályt. Kezdő nyelvtanulóktól gyűjtött idegen nyelvi adatok (Myles et al. 1998) 
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kiterjedt és szisztematikus panelelem-használatot mutatnak, amelynek célja a kom-
munikációs szükségletek minél szélesebb körű kielégítése.

A nyelvtanulók között akadnak olyanok, akik függetlenül a tanulás típusától, 
az intenzitástól vagy a mennyiségtől láthatóan nem mutatnak haladást a nyelv-
elsajátításban (White 1996, 115). Másoknál nem stagnálás figyelhető meg, hanem 
bizonyos nyelvi jelenségek elsajátítása nem vezet sikerhez, egyes elemeknél meg-
rekedés tapasztalható, miközben a nyelv más területein továbbfejlődés észlelhető. Az 
elakadási pontokon megfigyelhető nyelvi tartalom megkövül, nem változik tovább, 
fosszilizáció következik be.

A mindennapi életből nyert megfigyelésekre támaszkodva az az elképzelés él 
az emberekben, hogy az idegen nyelven történő megnyilatkozást befolyásolja a már 
ismert nyelv: egynyelvűeknél az első nyelv, többnyelvűek esetében természetesen 
nyelvekről van szó vagy a korábban tanult idegen nyelvek. Ilyen befolyásoló ténye-
ző lehet például az ismert nyelvek fonológiai rendszere, amely hatások az idegen 
akcentusban manifesztálódhatnak. A szakirodalom (Gass 1996, 322) a leírt jelen-
séget nyelvi transzfernek nevezi, viszont a pontos definiálása az adott nyelvészeti 
megközelítéstől függ. 

A behaviorista nyelvészek a második nyelv elsajátításakor a nyelvi transzfert a 
hibák és az interferencia jelenségek forrásának tekintették. Ez a nézet abból fakad, 
hogy az első nyelvhez kapcsolódó ismeretanyag megbízhatóan és igen mélyen be-
ágyazott a tudásba.

A behavioristákkal szemben a köztes nyelvi teoretikusok meggyőződése szerint 
a köztes nyelvben beazonosíthatóak egymást követő fejlődési szakaszok, amelyeken 
minden nyelvtanulónak végig kell haladnia, függetlenül az első nyelvi kompetenci-
ájától. A nyelvtanulás során jelentkező hibák tehát nem vezethetők vissza a nyelvi 
transzfer jelenségére, azok inkább a köztes nyelv egyes fázisaiból következnek.

3. „A forma megelőzi a funkciót” elv

A jelenlegi nyelvészeti megközelítés újra fontos szerepet tulajdonít a nyelvek 
közti befolyásoló tényezőknek, miközben nagy eltérések mutatkoznak a befolyáso-
ló tényezők mértékének és működésük mibenlétének megítélésében. A European 
Science Foundation (ESF) keretében 1982 és 1988 között hat éven át folytatták azt 
a kutatást, amelynek során öt nyelv második nyelvként való elsajátítását vizsgálták. 
Az öt nyelv az angol, a német, a holland, a francia és a svéd volt. A vizsgálatban 
résztvevők első nyelve a következők közül volt valamelyik: punjabi, olasz, török, 
arab, spanyol és finn. A vizsgálat longitudinális volt; összesen 21 emberrel 2,5 évig 
készítettek hang- és videofelvételeket. Az ESF kutatói a kutatási eredmények alap-
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ján szintén vitatják a nyelvi transzfer jelentőségét a nyelvtanulás korai szakaszában. 
Ugyanakkor megállapítást nyert az is, hogy a tanulás során, ahogy a nyelvtani struk-
túrák összetettebbekké válnak, úgy a nyelvtanulók által használt nyelvtani rendszer 
több variációt tartalmaz, amelyek viszont visszavezethetők nyelvi transzferre. Más 
kutatók (Keller-Cohen 1979, Zobl 1982; idézi Gass 1996, 322–3) szerint a különböző 
nyelvi háttérrel rendelkező tanulók eltérő mértékben fejlődnek, továbbá a célnyelv 
bizonyos nyelvtani területein sajátos elsajátítási útvonalat követnek, amely a nyelvi 
transzfer jelenlétét igazolja.

Bardovi–Harlig (2000) a European Science Foundation kutatási eredményei 
alapján megállapította, hogy köztes nyelvi használatkor – legyen szó bármely nyelv-
ről – a következő fázisok figyelhetők meg az idő kifejezésekor. Az első a pragmatikai 
fázis, amelynek keretében az idő kifejezésekor a beszélő a beszélőtárs szövegének 
felépítettségére hagyatkozik, a szövegkörnyezetből levonható következtetésekre, az 
egymással szemben álló eseményekre és a kronologikus sorrendre. A második a le-
xikai fázis, amelynek során idő kifejezésekor a beszélő előnyben részesíti a hely- és 
időviszonyokra vonatkozó határozószókat, a kötőszókat, a naptári meghatározásokat 
és az igei szóalakokat. A harmadikban, a morfológiai fázisban, a tanuló elkezdi 
használni az igeragozás elemeit – az idő és az aspektus kifejezésére – mint az idő 
kifejezésének indikátorait. 

Bardovi–Harlig (2000) a morfológiai fázist a következő sajátosságokkal jellem-
zi. A forma megelőzi a funkciót, vagyis előbb használ a nyelvtanuló egy bizonyos 
formát, mint hogy a funkcióval teljesen tisztában lenne; a rendhagyó morfológia 
megelőzi a regulárist, tehát a rendhagyó igealakok előbb jelennek meg; a morfo-
lógia elsajátítása fokozatos és lassú folyamat, a nem flektáló igeformák késleltetve 
jelennek meg a beszédben; a nyelvtanulók észrevesznek és használnak a múlt időre 
jellemző végződéseket, továbbá előnyben részesítik azokat a segédigékkel szemben. 
A múlt idejű particípiumok segédigék nélküli használatát más kutatási eredmények 
is igazolják (Andersen 1991, Givón 1982, Giacalone-Ramat 2002). Bardovi–Harlig 
(1998) az igeidő és az igeaspektus elsajátításának vizsgálatakor arra az eredmény-
re jutott, hogy függetlenül az anyanyelvi háttértől a tanuló nyelvében a következő 
sorrendben jelennek meg a különböző igei idő–aspektus struktúrák: past – past 
progressive – present perfect – pluperfect.

Az idő kifejezésének elsajátítási szakaszai, azon belül a morfológiai fázis ily 
módon meghatározott tulajdonságai Bardovi–Harlig szerint bármely nyelvre igazak. 
Ugyanakkor a vizsgálatban szereplő öt nyelv mindegyike indoeurópai nyelv: az öt 
nyelvből négy (angol, német, holland, svéd) germán nyelv, a francia pedig újlatin 
nyelv. Felmerül tehát a kérdés, hogy mi történik olyan nyelvek esetében, ahol a mor-
fológiának, az időszemléletnek, az aspektusjelölésnek nyelven belüli szerveződése 
eltérő a fentebb említett két nyelvcsoporttól.
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4. Módszerek

A kutatás azt vizsgálja, hogy a magyar nyelvre is működik-e Bardovi–Harlig 
megállapítása: ténylegesen előbb szerepelnek-e bizonyos formák, minthogy a tel-
jes funkcióképlet kialakulna a tanulóban. A magyar nyelv morfológiai telítettsége 
okoz-e eltérést a fejlődési szakaszok sorrendjében, illetve milyen módon történik 
a múlt idejű igeragozás elsajátítása? Az alapvetően szintetikus (eltekintve néhány 
formától, mint például a feltételes múlttól) múlt idő képzéséhez képest érzékelhető-e 
az analitikus szerkezetek irányába mutató hatás?

A vizsgálatban három eltérő nyelvi szinten álló, különböző anyanyelvű, de a 
csoportokban azonos számú megegyező nyelvi háttérrel bíró tanulótól származó 
szóbeli és írásbeli megnyilatkozást elemeztem. A résztvevők közül senki sem ré-
szesült jelentős mennyiségű formális nyelvoktatásban, így nem a nyelvtanfolyamok 
eredményességét mértem. Az adatgyűjtés kvalitatív jellegű: 25–30 perces interjúk a 
nyelvhasználókkal. A következő témákat érintette a beszélgetés: a származási helyet, 
foglalkozást, szabadidős tevékenységeket, a nyári utazást, családi kapcsolatokat, a 
Magyarországhoz kötődő viszonyt.

A kutatás alapvetően korpuszalapú. A korpuszt (Szirmai 2005, 19) a kísérlet-
ben résztvevők megnyilatkozásai alapján két korpuszegység került kialakításra: egy 
szóbeli és egy írásbeli. Az Exmeralda korpuszkezelő program segítségével történt 
az átírás és az adatfelvitel. Az annotáció kategóriái a következők voltak: határozott 
helyes – határozott helytelen – határozatlan helyes – határozatlan helytelen; illetve 
a nyelvi háttér jelölése szerepelt. A korpusz elemzése AntConc – Anthony’s Concor-
dancer korpuszelemző programmal történt. 

5. Eredmények

A pragmatikai fázis esetében élesen kirajzolódik az a tendencia, hogy a 
beszélő megismétli a beszélgetőpartner kérdésében hallható időre vonatkozó 
részeket (Mit csináltál 10 éve? Mit csináltál a nyáron?). A múltbeli események 
elmesélését a lineáris szerkesztettség uralja. Ezen megnyilatkozások az egyes 
szintre jellemzőek.

A lexikai fázisban a naptári kifejezésekre utaló fokozott figyelem jele, hogy 
gyakori a hónapok és az évszakok említése (nyáron, májusban). Az időbeli távolság 
jelölésére szolgáló kifejezések meghatározó fontosságúak a mondatszerkesztésben 
(10 éve(s), amikor gyerek voltam). A helyviszonyok használata olyan értelemben, 
mint az időben egy pont kijelölése: amikor ott volt (’én’). A lexikai fázis elemei fő-
ként a kettes szintű adatközlőktől származnak.



48 schMidT ildikó

A morfológiai fázis során a tanuló elkezdi használni az igeragozás elemeit, 
eleinte csak az egyes szám harmadik személyű határozott ragozású alakokat (mondta, 
jött, tudta). Majd folyamatosan jelenik meg a megfelelő szám személy használata, 
először az egyes szám első személyű ragozás (voltam, úsztam, főztem). A határozott 
vagy határozatlan ragozás ebben a számban és személyben nem válik szét, így nem 
állapítható meg, melyik alkalmazásáról van szó. A kettes szinten elindulnak ezek a 
nyelvhasználati tendenciák, ugyanakkor a teljes morfológiai képlet – a határozott 
ragozást is beleértve – a hármas szinten bontakozik ki. 

6. Értékelés

Az eredmények ismeretében látható, hogy a múlt idő elsajátításának Bardovi–
Harlig (2000) által meghatározott három fázisa a magyar nyelvre is igaz. A mérle-
gelendő kérdés az, hogy a morfológiai fázis sajátosságai is jellemzik-e a magyar 
köztes nyelvi megnyilatkozásokat a múlt idő tekintetében.

A forma megelőzi a funkciót elv szerint előbb használ a nyelvtanuló egy bi-
zonyos formát, mint hogy a betöltött funkcióját ismerné. A múlt idő kifejezésére 
vonatkoztatva mindenképpen igaz, hogy a nyelvtanuló a nyelvtani jelenségre utaló 
grammatikai és lexikai struktúrákat használja. Ugyanakkor ez kiegészítésre szorul 
annyiban, hogy a funkció alapmotívuma a beszédpillanathoz képest valamiféle 
korábban történtség kifejezése. Ezen túl válik lényeges megállapítássá az, hogy a 
használt forma nem illeszkedik a célnyelvi norma funkciójába. Összefoglalva tehát, 
a tanuló függetlenül a funkció valódi jellemzőitől először csak a formát kölcsönzi 
a célnyelvi normarendszerből. 

A forma és funkció ilyetén módon való összefüggése elsősorban a lexikai és a mor-
fológiai fázist jellemzi, ahol megfigyelhető a köztes nyelvi nyelvtani szabályrendszer 
kialakulása. Az eredményekben leírt megnyilvánulások jelzik, hogy a lexikai és a mor-
fológiai szakaszt milyen módon érinti ez a belső összefüggésektől vezérelt rendszer.

A következő Bardovi–Harlig által megjelölt sajátosság, hogy a rendhagyó mor-
fológiai elemek előbb jelennek meg, mint a reguláris igealakok. A létigére vonat-
koztatva ez igaz a magyar nyelvre is. Más igealakok esetében kisebb a jelentősége 
a reguláris-irreguláris szembenállásnak, mivel a magyar nyelvben az igeragozásban 
kevésbé erőteljesen érvényesül a flektáló tulajdonság, lévén hogy a rendhagyó ala-
kok is reguláris toldalékot, személyragot kapnak. 

Elválaszthatatlan ettől az a gondolat, hogy a morfológia elsajátítása fokozatos és 
lassú folyamat. Nem abban az értelemben, ahogy azt Bardovi–Harlig leírta, vagyis a 
nem flektáló igeformák késleltetve jelennek meg a beszédben, hanem sokkal inkább a 
múlt idejű igealakok morfológiai sokszínűsége az, ami lassúvá és jól körülhatárolható 
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fokozatosságúvá teszi az elsajátítás folyamatát. Elsősorban azért, mert miközben a 
ragozási sorok összetettek, a nyelvtanuló már akkor is akar múltbeli eseményekről 
beszélni, amikor még nem áll rendelkezésére a kifejezéshez szükséges eszköztár. 

A múlt időre jellemző végződéseket a nyelvtanulók észreveszik és használják. A 
magyar nyelvre a szintetikus igeidő struktúrák a jellemzőek. Így az analitikus – se-
gédige és participium – szerkesztettségből fakadó azon sajátosság, hogy a tanulók a 
participiumokat előnyben részesítik a segédigékkel szemben (Andersen 1991, Givón 
1982, Giacalone-Ramat 2002), nem érzékelhető a magyar köztes nyelvben. Mind-
emellett a lexikai fázisban a magyar megnyilatkozások esetében is megfigyelhetők a 
befejezett melléknévi igealakok, de ezek a magyarban megegyeznek az egyes szám 
harmadik személyű határozatlan ragozású alakokkal. Azonban valószínűbb a ragozott 
alak megjelenése, mint a befejezett melléknévi igenévé, mivel a morfológiai fázisban 
a határozott ragozású egyes szám harmadik személyű formák is jelen vannak.

Végül az igeidő és igeaspektus kifejezésének elsajátítása nem követi azt a sor-
rendet, amit Bardovi–Harlig (1998) leír. Ennek elsősorban az az oka, hogy a magyar 
nyelv az igeaspektusokat nem az igeidő aspektusos változtatásával éri el, hanem egyéb 
morfológiai és lexikai elemek bevonásával. Elsőként a ragozás pontosítása történik 
a morfológiai szinten, illetve ezzel némileg átfedésben a lexikális fázisból származó 
kifejezések megszilárdulása jellemző, majd azok gazdagodása. Majd a tanulás sokkal 
későbbi fázisában a határozói igenév, a folyamatos és a beálló melléknévi igenevek ta-
nulásával történik az eltérő aspektusok kifejezése, ha egyáltalán eljut odáig a beszélő.

A bemutatott adatok feltárnak bizonyos összefüggéseket a magyar köztes nyelv 
működését tekintve. Így kirajzolódott egy szabályrendszer, amelynek iránya, markáns 
fokozati sajátosságai egyértelműek. Azonban a szabályrendszer további feltárása, al-
szabályokkal történő kiegészítése még hátra van. További nyelvi adatokon, más nyelvi 
háttérrel rendelkező vizsgálati személyektől származó forrásokon is ki kell próbálni, 
hogy a szabályrendszer tényleges működését a legteljesebb módon sikerüljön leírni.
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Schmidt, Ildikó
The Relation between Form and Function in the Hungarian Interlanguage

This description of interlanguage presents language usage characteristics of students not taking part 
in formal language instruction. In accordance with the results of international research (primarily in 
English and German), it can also be observed in the Hungarian interlanguage that language forms 
used by students fit into a unique system. In this paper, I discuss the research results which explore 
the features of mastering verb tenses within the context of Bardovi-Harlig’s fundamental principle 
of form precedes function. This study analyses oral and written utterances of students at three diffe-
rent stages of language acquisition who have different mother tongues; however, each group had an 
identical number of students with the same language background. The results partially conform to the 
basic principle of form precedes function, although differences arose primarily from the Hungarian 
language’s morphology and manner of handling time.


