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BuDAI LÁSzLó

Merjünk támaszkodni  
anyanyelvünkre!

Tertium comparationis
Tertium comparationis a neve annak a harmadik valaminek, aminek közösnek kell 
lennie két összehasonlított dologban. Ha ez hiányzik, értelmetlen az összehasonlítás. 
Két nyelv viszonylatában a jelentést vagy a formát ragadhatjuk meg tertium 
comparationisként. Csak olyan nyelvi egységeket érdemes összevetni, amelyek hason-
ló jelentéssel bírnak. (Két nyelv esetében a jelentés azonosságáról nem beszélhetünk, 
mert vagy a nyelv valamelyik szintjén, vagy a kulturális háttérben mindig találhatunk 
valamilyen különbözőséget.) Azokat a szerkezeteket, amelyek kölcsönösen lefordítha-
tók egymásra, ekvivalens konstrukcióknak nevezzük. Ha a szemantikai ekvivalencia 
formai hasonlósággal is párosul, kongruenciáról beszélünk. A kongruens szerkezetek 
azonos számú, típusú és sorrendű összetevőkből állnak (Krzeszowski 1967, 1971; 
Catford 1965; Marton 1968).

Kongruens szerkezetek például az angolban és a magyarban:

the new English book s a very beautiful girl
az új angol könyv -ek egy nagyon szép lány

Az ekvivalens struktúráknak se szeri, se száma. Amit tanítunk egy idegen nyelvből, 
és megtaláljuk magyar nyelvi megfelelőjét, azt ekvivalens struktúrának nevezhetjük. 
Ilyenek például ugyancsak angol és magyar viszonylatban:

1. these two red apple s 2. Kate is pretty.
ez a két piros alma Kati csinos.

3. It is raining cats and dogs.
Zuhog, mintha dézsából öntenék.

Az 1. példában egyrészt többes és egyes számú mutató névmás és főnév áll egymással 
szemben, másrészt pedig az angolban a mutató névmás kizárja a határozott névelő 
használatát. A 2. példában testes és zéró kopula kontrasztjával találkozunk. A 3. pél-
dában már lehetetlen a szerkezeteket összehasonlítani egymással. Tudomásul kell 
vennünk, hogy ugyanazt a természeti jelenséget két különböző hasonlattal fejezi ki az 
angol és a magyar.
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Nem szándékom, hogy sorra szedjem a kontrasztok és a belőlük eredő hibák típusait. 
Ezzel kapcsolatban bővebben lásd: Budai 2010.

A nyelvek összehasonlításának célja az idegennyelv- 
oktatásban
Az idegennyelv-oktatásban két nyelvet, a célnyelvet és a tanuló anyanyelvét azért ha-
sonlítjuk össze, hogy meg tudjuk állapítani a hasonlóságokat és a különbözőségeket 
abban a hitben, hogy a hasonlóságok könnyebbé, a különbözőségek pedig nehezebbé 
teszik az idegen nyelv tanítását. Az tény, hogy tipizálni lehet a differenciákat, és típu-
saik szoros összefüggésben vannak a hatásukra ejtett hibákkal. Ha ez igaz is, arra már 
nehezebb magyarázatot találni, hogy miért van nagy szóródás a tanulók között abból 
a szempontból, hogy kit mennyire zavarnak a megállapított különbözőségek.

A kontrasztív vizsgálatok eredményeit kétféleképpen lehet figyelembe venni az 
idegennyelv-oktatásban: implicite és explicite.

Az eredmények implicit hasznosításáról akkor beszélünk, amikor sem a taneszkö-
zökben, sem a nyelvoktatás mindennapjaiban nem folyamodunk a nehézségek felol-
dásáért az anyanyelvhez, de a taneszközök készítői és/vagy az órára készülő tanár 
feladatainak súlypontozásakor figyelembe veszi a kontrasztok által jelölt nehézségi 
pontokat.

Az eredmények explicit hasznosítása azt jelenti, hogy akár a taneszközökben, akár 
a tanórai munkában ténylegesen jelen van a tanuló anyanyelve. Hogy milyen formában 
és mértékben, az már a pedagógiai szakértelem és bölcsesség kérdése.

Itt mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy a tanuló anyanyelve hallhatatlanul és 
láthatatlanul mindig ott van a tanuló tudatában. Ráadásul nem is tétlenül, hanem vagy 
segíti, vagy hátráltatja az idegen nyelv tanulását. A tanuló minden tudását, tapaszta-
latát átszövi az anyanyelv, anyanyelvével együtt bontakozik ki személyisége. Az anya-
nyelv óriási kincs, amelyre támaszkodni lehet és kell az idegennyelv-oktatás minden 
eszközében és fázisában mind implicite, mind explicite.

Az anyanyelv explicit szerepe az idegennyelv-oktatásban
Az általános iskola 4. osztályába járó unokámmal németeztünk a tankönyve alapján. 
Nem érdekesek a könyv adatai, akármelyik olyan könyv lehetne, amely külföldön 
készült nemzetközi használatra: a könyv szép, mutatós, és természetesen egynyelvű. 
Németül van benne minden, az iskolai vagy a házi feladatokra felszólító mondatok is. 
A könyv végén levő szószedet megadja a szavak szükséges szótári alakját, és utal első 
előfordulási helyükre. A jó könyvnél is lehetne persze még jobbat írni, de ettől a köz-
helytől eltekintve semmi rosszat nem tudok a könyvre mondani. Ami hiányzik belőle 
implicite és explicite, az a tanuló anyanyelve. Ezt a többletet a könyvet használó ta-
nárnak kell hozzáadnia.

Aki nem zárja ki idegen nyelvi óráiról az anyanyelvet, annak elsősorban egy két-
nyelvű szótárfüzet és a szövegek magyarra fordítása jut az eszébe. A jelentésfeltárás-
nak ezek a leghagyományosabb, a leggazdaságosabb és a legmegbízhatóbb formái. Ez 
a három leg nem jelenti azt, hogy a leghasznosabbak is, ha a nyelvet mint produktív 
kommunikációs eszközt tanítjuk. A jelentésfeltárásnak jó pár egynyelvű eljárása is 
van, amelyekről nem kellene lemondani, de kétségtelen, hogy a jelentést egyértelmű-
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vé tenni csak az anyanyelv segítségével lehet. A jelentések félreértésének vagy meg 
nem értésének az eredménye az idegen nyelvi sejtés, amelynek a következményei 
változatos negatívumok lehetnek (Budai 2006).

A kétnyelvű szótározásból fakad az idegennyelv-oktatás leghaszontalanabb ellen-
őrzési-visszajelzési módszere, a szódolgozat, amely a tanulót helytelen tanulási mód-
ra kényszeríti, a tanár figyelmét pedig eltereli az idegen nyelvi tudás számos más 
összetevőjéről. Arról a tanárról pedig, aki főleg azért írat szódolgozatokat, mert általuk 
tudnak a tanulók a legkönnyebben jegyet szerezni, most nem írom le a véleményemet. 
Mivel a nyelv bárki által könnyen felfedezhetően szavakból (is) áll, szótudás nélkül 
természetesen nem lehet verbálisan kommunikálni. A szavak tanulása, elsajátítása 
azonban nem történhet izoláltan, jellemző környezeteik nélkül. A szavakat, pontosab-
ban a konkrét szóalakokat környezetükkel együtt kell számon kérni, ami persze sokkal 
több szaktudást, időt és energiát kíván a tanártól.

A szövegek magyarra fordításának semmi kártékony hatása nincs, ha célja a jelen-
tés egyértelmű feltárása. A fordításon kívül azonban egy szöveggel sok minden mást 
is lehet csinálni a célnyelvhez ragaszkodva.

Az unokám németnyelv-tanulásához is – mint kiderült – tartozik egy kétnyelvű 
szótárfüzet, és könyvében a német nyelvű feladatokra felszólító mondatok környékén 
ceruzával írott magyar nyelvű fordításfélék éktelenkednek. Mivel a könyvben még 
nincsenek összefüggő szövegek, a fordítás ennél nem terjed tovább. A magyar nyelv 
használatára, hasznosítására egyéb fény nem derült, pedig számtalan lehetőséget kínál 
a könyv anyaga; az a rész is, amellyel éppen foglalkoztunk.

A könyvben az alábbiakban bemutatásra kerülő feladat megoldása szemre is tetsze-
tős, áttekinthető. Van egy kisebb és egy jóval nagyobb sugarú kör. A kis körben szépen 
elrendezve, képekkel illusztrálva olvashatók a következő mondatkezdetek: Zappo 
läuft…, Zappo kriecht…, Zappo klettert…, Zappo springt… A kis körtől a nagy kör 
felé sugarak ágaznak el, a sugarak között az iménti mondatok határozói találhatók in, 
über, unter, auf, vor, neben, hinter elöljárószókkal. Lehetnének olyan mondatok is, 
amelyekben a határozók hol? kérdésre felelnek, de itt csak hová? kérdésre felelő ha-
tározók vannak. Nyilván a határozott névelő miatt, amelynek az alakjait a könyv 
óvatosan adagolja. Az ábra példatára követi az egyik fontos tanácsot: az új nyelvtani 
anyagot tanult szavakkal, az új szavakat pedig már ismert nyelvtani szerkezetekbe 
ágyazva kell bemutatni és tanítani. Mivel a főnevek ismerősek, csak a grammatikai 
szavak, a prepozíciók jelentenek új feladatot. Úgy tűnt, hogy ez utóbbiak pontos magyar 
jelentése homályban maradt. A kis kör alanyát és állítmányát kellett a megadott hatá-
rozókkal kiegészíteni. Mivel az ábra alapján rossz mondatot nem lehetett gyártani, 
nem derülhetett ki, hogy a kis papagájok agya mennyit fogott fel ebből az új nyelvta-
ni feladatból.

A tanulókkal a nyelvtani szerkezeteket is meg kell értetni szellemi képességeik 
szintjén. Ez történhet vizuális eszközökkel és/vagy az anyanyelvükre támaszkodva. 
A nyelvtani anyag meg nem értése súlyos következményekkel jár az előmenetel szem-
pontjából, különösen ha halmozódik, de pszichésen is veszélyes, frusztrációhoz, ma-
gatartási problémákhoz vezet. Jól, de legalábbis sokkal jobban érzi magát a tanuló, ha 
érti azt, amit tanulnia kell vagy kellene. A szorgalom is könnyebben jön, ha nem 
frusztrált a diák.
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A tanárt semmi sem menti fel azon kötelessége alól, hogy tiszta képet, tiszta fogal-
makat teremtsen tanítványai tudatában. Egy nyelvtanár sem mondhat olyat, hogy ta-
nítványai nem szeretik a nyelvtant. Hol van a nyelvtan például a matematika nehéz-
ségi fokától, mégis vannak matematikusok, akik meg tudják szerettetni tantárgyukat! 
A nyelvtant persze sokféleképpen lehet értelmezni és tanítani. Kellő tanulással, böl-
csességgel és szorgalommal mindig meg lehet találni a jó megoldást, aminél egy 
másik alkalommal lehet jobb is.

Ennyi jó tanács és a kollégákkal szemben támasztott követelmények után, számom-
ra parancs, hogy valamilyen példát is mutassak. Nem nagy dolgokról lesz szó, mások-
nak jobb ötletei is lehetnek.

Példák az anyanyelv explicit szerepére az idegennyelv- 
oktatásban
Az imént ismertetett nyelvtani feladathoz, a lecke szókincséhez ragaszkodva lehet 
készíteni például egy behelyettesítő táblát (substitution table), amelyből 7 × 21 = 147 
hibátlan szerkezetű mondat hívható elő. Déjà vu? Igen! Erre a feladatra és még sok 
minden másra azonban kiválóan alkalmas.

HOVÁ?

-ba, -be

-ra, -re

fölé

alá

elé

mögé

mellé

in

auf

über

unter

vor

hinter

neben

DEN

Wagen
Teppich
Zug
Tisch
Zirkus
Käfig
Stuhl

DIE

Kiste
Lampe
Brücke
Dusche
Schule
Tür
Uhr

DAS

Haus
Radio
Sofa
Bett
Fahrrad
Schiff
Auto

               in das = ins

Mindegyik elöljárószó társítható mindegyik névelős főnévvel. Az eredmény vagy köny-
nyen elfogadhatónak, vagy nehezen elképzelhetőnek, vagy elképzelhetetlennek minősül. 
Kezdődhet a feladat az elfogadható tartalmú mondatokkal, majd el lehet engedni a ta-
nulók fantáziáját. Versenyezni fognak – nagy derültség közepette, hogy ki tudja kitalál-
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ni a legképtelenebb mondatokat. Például: Zappo kriecht über das Haus. Zappo klettert 
in die Lampe. Zappo läuft unter das Schiff. Zappo springt ins Radio. Stb. Nem kell 
félni a képtelen, meseszerű mondatoktól, hiszen nyelvileg mindegyik tökéletes lesz.

Akármennyi időt el lehet tölteni a táblázattal, mert a következő feladatok is maguk-
tól adódnak. Először is Zappo helyett másvalaki is lehet az alany. Minden bizonnyal 
sorra veszik egymást a tanulók. Azután már a táblázatban nem található főnevek is 
szerepelhetnek. Itt már el kell találniuk a helyes névelőt. Valamilyen könnyebb vagy 
nehezebb házi feladat is adható a táblázattal kapcsolatban.

Mennyi szerepet játszik az egész órán a magyar anyanyelv? Mindössze annyit, 
amennyi a táblázatból is kitűnik? Nem egészen! Az első oszlop még üres az óra elején. 
Ennek kitöltése az órán történik meg a tanulók segítségével. Hogy ebben mekkora 
szerep jut az anyanyelvnek, az már a tanár ügyességétől függ. Félni azonban akkor 
sem kell, ha néhány perc magyar nyelvű beszéddel telik el. Mindenképpen el kell érni, 
hogy a tanulók pontosan értsék, hogy mit tanulnak, mit gyakorolnak.

Mindennek mennyi a valós kommunikatív értéke? Nem kell állandóan a végcélt 
lebegtetnünk magunk előtt. Gondoljunk arra, hogy a focisták is sokkal több időt töl-
tenek az edzőpályán, mint a tétmérkőzéseken! Sok edzés nélkül nem sokra mennének 
a pályán.

Ilyen alapon sok olyasmit szabad, sőt kell csinálni az idegen nyelvi órákon, ami nem 
tűnik kommunikatívnak. Lehet csiszolni az egyes hangok kiejtését, lehet gyakorolni 
az intonációt, el lehet időzni a nyelvtani jelenségeknél, meg lehet állapítani a köztük 
levő összefüggéseket, bizonyos fokig rendet lehet teremteni a rendezetlen halmazúnak 
tűnő szókincsben, stb. Mindennek során állandóan lehet és kell támaszkodni a magyar 
anyanyelvre. A legnagyobb segítséget az anyanyelv abban nyújtja, hogy általa a tanu-
lók már rendelkeznek egy kommunikációs eszközzel, tudnak kommunikálni szóban is 
és írásban is. Nem kell őket kommunikálni tanítani! „Csak” annyi a feladatunk az 
idegen nyelvi órákon, hogy kommunikációs képességüket egy másik eszközrendszer-
rel is felvértezzük. Arra is szánhatunk időt, hogy felkészítsük őket a kommunikációs 
sokk elhárítására. Ez vagy sikerül, vagy nem. Mindenkit fog érni meglepetés, ha a cél-
országba kerül. Tudtommal ebbe még senki sem halt bele, legfeljebb átmenetileg 
kellemetlenebbül érezte magát.

Ha a tanulókat nem kell kommunikálni tanítani, akkor mit jelent a ma sokszor em-
legetett kommunikatív nyelvoktatás? Mindössze annyit, hogy amennyire lehetséges, 
az idegen nyelv tanítása és tanulása számára életszerű szituációkat érdemes teremteni. 
Nyelvoktatásunk csúcsát azonban az jelenti, ha tanítványainknak intellektuális örömet 
jelent, ha az idegen nyelvvel foglalkozhat, akár kommunikatíve, akár nem.

Közismert, hogy vannak nyelvtanárok, akik kevésbé tudnak lelkesedni, ha a nyelv-
tanról van szó. Az angol szakosok között lehet olyanokat is találni, akik hajlandók 
elhinni, hogy nyelvtan nélkül is lehet idegen nyelvet tanítani. Lehet, de nem érdemes! 
Hitüket táplálják azok az angolok, akik maguk sem sokat értenek anyanyelvük nyelv-
tanához; de az angol nyelv kezdeti egyszerűsége is hozzájárul a tévhithez. Nincsenek 
tisztában azzal, hogy már az is nyelvtantanítás, ha tanítványaikat kérdezni tanítják, 
és Is it …? kezdetű mondatokat várnak az It is … helyett?

Az angol nyelvet tanító tanárnak semmi nyelvtannal kapcsolatos gondja sincs, ha 
ilyeneket tanít angolul: az angol könyv (the English book), egy szép lány (a beautiful 

MNYO2013_4.indd   51 2013.11.26.   22:42:10



52 Mûhelytitkok

girl), drága autókat (expensive cars). Még ezek is könnyen mennek: az angol köny-
vemben (in my English book), a második polcon (on the second shelf) stb. A német, az 
orosz és még jó pár nyelv tanára fellélegezhet, ha már ezeken túl van, ha egyáltalán 
túljut rajtuk valaha is számos tanítványa estében. Az semmi esetre sem jutna az eszé-
be, hogy nyelvtan nélkül is lehet idegen nyelvet tanítani. A magyar anyanyelv az ő 
esetükben is sokat segít.

A német határozott névelőknek ismerős táblázatai vannak, amelyekkel a tanulók 
egy része elboldogul. Sokan vannak azonban, akiknek segíteni kellene a homály el-
oszlatásában. Legalább a jelentéseket kellene tisztázni valamilyen nagyon egyszerű 
metanyelv segítségével vagy anélkül. Erre talán az alábbi táblázat is megfelel. Ha el-
hagyom a felső sort, kiiktathatom a metanyelvet. Egy ilyen nyelv esetében viszont 
aligha hátrányos ennek a három szakszónak az ismerete.

EGYES SZÁM HÍMNEM NŐNEM SEMLEGESNEM

Ki? / Mi?
Alanyeset

der Schüler
a tanuló

die Katze
a macska

das Kind
a gyerek

Kit? / Mit?
Tárgyeset

den Schüler
a tanulót

die Katze
a macskát

das Kind
a gyereket

Kinek? / Minek?
Részeseset

dem Schüler
a tanulónak

der Katze
a macskának

dem Kind
a gyereknek

Kinek/Minek a…?
Birtokos eset

das Buch des Schülers
a tanulónak a könyve

die Milch der Katze
a macskának a teje

die Katze des Kindes
a gyereknek a macs-
kája

TÖBBES SZÁM MIND A HÁROM NEM

Kik? / Mik?
Alanyeset

die Schüler / Katzen / Kinder
a tanulók / macskák / gyerekek

Kiket? / Miket?
Tárgyeset

die Schüler / Katzen / Kinder
a tanulókat / macskákat / gyerekeket

Kiknek? / Miknek?
Részeseset

den Schülern / Katzen / Kindern
a tanulóknak / macskáknak / gyerekeknek

Kiknek/Miknek a…?
Birtokos eset

die Bücher der Schüler a tanulóknak a könyvei
die Milch der Katzen a macskáknak a teje
die Katze der Kinder a gyerekeknek a macskája

Vannak táblázatok, ahol a birtokos eset megelőzi a részeshatározó esetet, de a tanítás 
fokozatossága szempontjából ésszerűbbnek tűnik a fenti megoldás.

Hasonló módon lehet elkészíteni a határozatlan névelő és a névmások ragozási 
táblázatait. Ki lehet őket függeszteni a tanterem falára. Piros színnel ki lehetne emel-
ni a névelőket és a névmásokat.

Más nyelvek ragozási táblázatait is ki kellene egészíteni magyar nyelvi megfelelő-
ikkel, akár úgy is, hogy erőszakot követünk el anyanyelvünkön. Lássuk például az 
európai portugál nyelv jövő idejét és feltételes mód jelen idejét, amelyben a személyes 
névmás tárgy- és részeshatározó esete összevonva az ige töve és a személyrag közé 
kerül:
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A személyes névmások tárgy- és részeshatározó esetének összevonása:

TÁRGYESET

E/H E/N T/H T/N
o a os as
azt azokat

R
É
S
Z
E
S
E
S
E
T

E/1.
me mo ma mos mas
nekem nekemazt nekemazokat

E/2.
te to ta tos tas
neked nekedazt nekedazokat

E/3.
lhe lho lha lhos lhas
neki nekiazt nekiazokat

T/1.
nos no-lo no-la no-los no-las
nekünk nekünkazt nekünkazokat

T/2.
vos vo-lo vo-la vo-los vo-las
nektek nektekazt nektekazokat

T/3.
lhes lho lha lhos lhas
nekik nekikazt nekikazokat

                               (E = egyes szám, T = többes szám, H = hímnem, N = nőnem)

dar to ei dar vo las íamos

ad nekedazt om ad nektek azokat nánk

Amikor jövő időben vagy feltételes módban a visszaható névmást követi a személyes 
névmás részeshatározó esete:

entregar se lhes ão

megad magukat nekik ják

Normál helyesírással:
Dar-to-ei.  Azt neked adom. / Azt neked fogom adni.
Dar-vo-las-íam. Azokat nektek adnánk.
Entregar-se-lhes-ão. Megadják nekik magukat. / Meg fogják magukat adni nekik.

Nem tudom, mennyi időnek kellene eltelnie ahhoz, hogy ilyen szerkezeteket a tanuló 
saját erejéből helyesen szegmentálni tudjon. Attól nem kell tartanunk, hogy ezzel 
tönkretesszük anyanyelvünket.

Eddig olyan példákat láttunk, amelyekben a célnyelv és az anyanyelv szegmentá-
lása után az egyes szegmentumokat valamilyen módon – a zérót is beszámítva – pár-
huzamba tudtuk állítani. A következő angol példák bonyolultabb megoldásokra szo-
rulnak, de összevethetők magyar megfelelőikkel:

Az angol nyelv egy, két, három vagy négy szóból álló 12 igeidőjének két egy-egy 
szóból álló magyar igeidő, a jelen idő és a múlt idő felel meg. (A magyar jövő időtől 
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eltekinthetünk, hiszen a magyarok tekintélyes része a jelen idővel helyettesíti.) Az 
angol igeidők (tenses) a tényleges időn (time) kívül egyéb jelentéseket is ki tudnak 
fejezni, amelyek vagy nem jutnak kifejezésre a magyarban, vagy árnyaltabb jelentésű 
igealakot használunk, vagy a mondat más összetevőin jutnak kifejezésre:

I think we were being followed. Azt hiszem követtek bennünket.
Saturday week, he will have been going out with Kate for a year.
Szombathoz egy hétre lesz egy éve, hogy Katival jár.

Vajon hogyan lehet a két angol igeidőt szegmentálni? Az összetett angol igeidők egy-
másba kapcsolódó blokkokból épülnek fel, ezért csak ezeket a blokkokat kell megta-
lálnunk, és társítanunk jelentésükkel:

A were being followed összetevői:
be —ing (Azt jelenti, hogy bizonyos időben.)

     be —en (A létige a főige 3. alakjával szenvedővé teszi az igét.)

A tényleges időt az első segédige fejezi ki, és lesz belőle a jelen időben am/is/are 
(present continuous, passive), a múlt időben was/were (past continuous, passive), 
a jövő időben pedig will be ( future continuous, passive). A will be being followed le-
hetséges, de nem használatos igeidő.

Most már csak azt kell tudnunk, hogy mindezt hogyan tudjuk kifejezni magyarul. 
Kezdjük a végén: a were egyértelművé teszi, hogy múlt időt kell használni; szenvedő 
igék, igealakok esetében többes szám harmadik személybe kerül a magyar ige, az 
alanyból pedig tárgy lesz. Most már tudjuk, hogy követtek (minket/bennünket) lesz 
a fordítás. Hogyan fejezzük ki, hogy ‘bizonyos időben’? Azt mondhatnánk, hogy 
akkor vagy éppen akkor. Ezt mi fölöslegesnek tartjuk, semmivel sem mondanánk 
ezzel több információt az esetről.

A másik példa igéjében a blokkok:
have —en (Előidejűséget fejez ki.)

         be —ing (Itt is azt jelenti, hogy bizonyos időben, időtartam alatt.)

Az első segédige, a have fejezi ki a tényleges időket, és lesz belőle a jelen időben have/
has (present perfect continuous), a múlt időben had (past perfect continuous), a jövő 
időben pedig will have ( future perfect continuous).

Ha ismét a végén kezdjük, annyit meg tudunk állapítani, hogy jövő időről van szó, 
amely helyett használhatunk jelen időt is: jár. Az időtartam kifejezésére nekünk elég 
az egy év, amely belekerül abba a mellékmondatba (szombathoz egy hétre lesz egy 
éve), amely az előidejűséget is kifejezi.

A metanyelv
Sokak számára nagy mumus a metanyelv, a nyelvről szóló nyelv. A tőle való félelmüket 
gyakran hangoztatják az angolszász országok polgárai, föltehetően azért, mert iskolá-
ikban nem megfelelő képzést kapnak belőle. Be kell vallanunk, hogy hazánkfiai sem 
rajonganak érte, pedig iskoláinknak megvan a lehetősége arra, hogy tanulóbarát módon 
sajátíttassák el. A legkevésbé érthető néhány nyelvtanár viszolygása a metanyelvtől.
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A korábbi, a német határozott névelő ragozását bemutató táblázatban a következő 
nyelvtani szavak, kifejezések szerepelnek: nem, hímnem, nőnem, semlegesnem, egyes 
szám, többes szám, alanyeset, tárgyeset, részeseset (hosszabban mondva: részeshatá-
rozó eset), birtokos eset. Tulajdonképpen el is hagyhatnánk őket; a jelentéseket megadó 
magyar nyelv segítségével fölöslegessé válnak, és az általános iskola negyedik osztá-
lyában elhagyhatók vagy elhagyandók, ha még az anyanyelvi nyelvtani szókincsükből 
is hiányoznak. Egyébként lehet idegen nyelvet tanítani a metanyelv nélkül is, egyrészt 
beszédes szituációk, megfelelő kontextusok, másrészt pedig az anyanyelv segítségével. 
Egyeseknek azonban az anyanyelv is mumus. A süketnémák is elég jól elboldogulnak 
a jelnyelvvel, de nem valószínű, hogy a jelnyelvnek olyan finom árnyalatai lennének, 
mint a hallható, mondható természetes nyelvnek. Az a kevés szakszó, amely valóban 
szükséges az idegen nyelvi órákon, rengeteg energiát szabadít fel, és maximálisan 
biztosíthatja a megértést anyanyelvi párhuzamokkal kiegészítve.

Próbáljuk összeszámolni, hogy a fentieken kívül milyen nyelvtani szakszókra van 
még szükségünk! (Elnézést, ha véletlenül néhány kimarad a listából; a lényegen nem 
változtat.)

Hangtan: hang, magánhangzó, mássalhangzó, hangsúly, hanglejtés. 
Helyesírás: betű, kisbetű, nagybetű, egybeírás, különírás, kötőjel, elválasztás, pont, 

vessző, kettőspont, pontosvessző, felkiáltójel, kérdőjel, gondolatjel, idézőjel, hiányjel.
Alaktan: szótő, toldalék, képző, jel, rag, képzett szó, összetett szó, szófaj, ragozás, 

főnév, melléknév, alapfok, középfok, felsőfok, számnév, tőszámnév, sorszámnév, tört-
számnév, névmás, személyes névmás, mutató névmás, birtokos névmás, visszaható 
névmás, kölcsönös névmás, határozatlan névmás, vonatkozó névmás, kérdő névmás, 
általános névmás, ige, igekötő, tárgyas, tárgyatlan, folyamatos, befejezett, segédige, 
igenem, cselekvő, szenvedő, műveltető, visszaható, igemód, kijelentő mód, feltételes 
mód, felszólító mód, igeidő, jelen idő, múlt idő, jövő idő, általános/alanyi igeragozás, 
határozott/tárgyas igeragozás, igenév, főnévi igenév, melléknévi igenév, határozói 
igenév, előidejű, egyidejű, utóidejű, határozószó, határozott névelő, határozatlan 
névelő, elöljárószó, névutó, tagadószó, kötőszó, indulatszó, egyeztetés.

Mondattan: szószerkezet, alaptag, bővítmény, birtokos szerkezet, mondat, alany, ál-
talános alany, állítmány, tárgy, határozó, időhatározó, helyhatározó, módhatározó, 
eszközhatározó, társhatározó, okhatározó, célhatározó*, jelző, értelmező, szórend, kije-
lentő mondat, óhajtó mondat, felkiáltó mondat, felszólító mondat, kérdő mondat, egysze-
rű mondat, összetett mondat, mellérendelő összetett mondat: kapcsolatos, ellentétes, 
választó, következtető, magyarázó; alárendelő összetett mondat: alanyi, állítmányi, tár-
gyi, határozói, jelzői; főmondat, mellékmondat, utalószó, többszörösen összetett mondat.

(*A határozók egyéb fajtáinak a megnevezésétől eltekinthetünk.)
Tehát másfél száz alatt van azoknak a nyelvtani szavaknak, kifejezéseknek a száma, 

amelyekkel már minden igényt ki lehet elégíteni a felvételi vizsgákig. A nem szako-
sodni akaró tanulónak sokkal kevesebb is elég belőlük. Ha négy év tanóráira elosztjuk 
őket, nem okozhatnak semmi gondot, extra erőkifejtést, hiszen magyarul az átlagta-
nuló számára alig akadhat közöttük olyan, amelyik nehézséget jelentene. Itt is támasz-
kodjunk anyanyelvi ismereteinkre; a nyelvtan nyelvét nem kell idegen nyelven tudni. 
A lehetőségekben bővelkedő osztályok természetesen az adott idegen nyelven is sze-
mezgethetnek belőle.
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Vannak még olyan nyelvtani fogalmak, amelyek a magyar nyelvben ismeretlenek, 
vagy szerepükkel nem szokás foglalkozni: diftongus, a főnevekkel kapcsolatban: élő, 
élettelen, megszámlálható, megszámlálhatatlan; kötőmód, a magyarban ismeretlen 
igeidők neve, elöljárószó/prepozíció, egyenes/fordított szórend, egyenes/függő beszéd, 
utókérdés stb. Ezeket jó idegen nyelven is tudni. Vannak olyan elnevezések is, ame-
lyeket nem érdemes magyarra fordítani: subject/object complement, direct/indirect 
object, Ablaut, Umlaut, accent aigu/grave/circonflexe, liaison, troncamento stb.

Végszó
Véletlenül sem szeretném, ha valaki arra a következtetésre jutna írásom olvasása köz-
ben, hogy minden megfontolás nélkül elővehetjük az anyanyelvet az idegen nyelvi 
órákon. Célom annak a hangsúlyozása, hogy a magyar anyanyelv segítségével az 
idegen nyelvi problémák tekintélyes részét meg lehet világítani, és érthetővé lehet 
tenni a tanulók számára. Az anyanyelv mellőzése sok olyan problémát generál, amely-
nek a megoldása aránytalanul több időbe kerül, ha egyáltalán sikerül, mint amennyit 
az anyanyelv elvesz tőlünk. Az sem mellékes hozadéka tanácsaimnak, hogy a tanulók 
az anyanyelvüket is tudatosabban fogják használni.
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