
REDER ANNA

Igekötők mint az
idegennyelv-tanulás „kerékkötői"

1. Az idegennyelv-elsajátítás nehézségei
Idegen nyelvek elsajátítása iskolai keretek között közismerten nem könnyű feladatot 
ró mind a nyelvtanulókra, mind pedig a nyelvtanárokra. A nyelvoktatás résztvevőin túl 
számos tényező befolyásolja annak eredményességét vagy esetleges kudarcát, de a 
nyelvelsajátítás sikerére ható tényezők gazdag tárházából kiemelhető az egyik, a meg
határozó szerepet játszó célnyelv. Az egyes nyelvi szintek közül pedig kerüljön a szó
kincs a középpontba. Tovább pontosítva a vizsgálat tárgyát, a szókincs egységei közül 
ebben a tanulmányban a kollokációkra irányítjuk a figyelmet. A kollokációk ugyanis 
„megbízható” hibaforrásként nehezítik a nyelvtanulást, hiszen összetevőik a célnyelv
ben és az anyanyelvben nem mindig ekvivalensek. Ha például egy magyar anyanyel
vű tanuló németül ecseteli napirendjét, olyan igékből és főnevekből álló szókapcsola
tokra van szüksége, amelyek látszólag a két nyelvben ekvivalensek. így pl. este

(1) beállítja az ébresztőórát,
hogy másnap időben érkezzen egy oktatási intézménybe, ahol a tanár

(2) felkelti az érdeklődését
esetleg nyelvészeti kérdések iránt is, majd

(3) felolvas egy szöveget,
(4) kérdéseket tesz fel,

mindezt összegezve
(5) tudást ad át.

A nyelvtanuló számára tehát ezek mindennapos tevékenységek. Német nyelvű meg
fogalmazásuk egyszerűnek tűnik, mégis azt tapasztaljuk, hogy a fenti szókapcsolatok 
fordítása gyakran a következő hibákba1 torkollik:

(1) den Wecker <ein>stellen1
(2) Interesse <auf>wecken
(3) einen Text <auf>lesen
(4) Fragen <auf>stellen
(5) Kenntnisse <über>geben.

Ha ezeket a hibákat elemezzük és tipizáljuk, akkor az egyik lehetőségünk, hogy a 
hibák okát keressük (lásd Kleppin 1998). A következőkben összevetve a magyar és 
német ekvivalenseket

(6) beállítja az ébresztőórát ~ den Wecker stellen
(T) felkelti az érdeklődését ~ Interesse wecken
(8) felolvas egy szöveget ~ einen Text vorlesen
(9) kérdéseket tesz fel ~ Fragen stellen
(10) tudást ad át « Kenntnisse weitergeben
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a fent felsorolt hibás kifejezéseket (1-5) interlingvális interferenciahibáknak (a foga
lomhoz lásd Hufeisen és Neuner 2000, 26) tekinthetjük. Hiszen látható, hogy a ma
gyar összetevők szószerinti átvitele a németbe a célnyelvben olyan szókapcsolatokat 
eredményezett, amelyek ott nem szokásosak. A német nyelvben ugyanis az ébresztő
órát csupán állítják és nem beállítják. Hasonlóan a kérdéseket nem felteszik, hanem 
csupán teszik.

A hibaelemzés eszköztárát kiaknázva további lehetőség adódik abból, ha a hibákat 
nyelvi szintekhez soroljuk. így a fenti esetben helytelen kifejezésekről, pontosabban 
szókincsszintű hibákról van szó. A szókincs egységei közül pedig olyan szókapcsola
tokról, melyeket kollokációnak nevezünk, így a szókapcsolatokban fellépő téves meg
feleltetéseket a kollokációs hibák közé sorolhatjuk.

2. A kollokáció fogalma
Bár a „kollokáció” fogalma a magyar nyelvű nyelvészeti szakirodalomban nem olyan 
elterjedt, mint a német vagy angol nyelvűben,3 egyre gyakrabban találkozhatunk vele 
mind nyelvészeti, mind pedig nyelvoktatási tárgyú hazai tanulmányokban is. A több
féle értelmezés közül jelen írásban a kollokáció mint frazeológiai egység szerepel. 
Burger nyomán (1998, 38) kollokáción állandó, de nem idiomatikus szókapcsolatot ér
tünk. Azaz gyakorlatilag olyan két szóból álló frazeológiai egységet, amely a szabad 
szókapcsolatok és az idiómák között helyezkedik el. A három kategória szigorú elválasz
tása egymástól természetesen nem minden esetben lehetséges. Az idegennyelv-tanuló 
szemszögéből azonban nem is az a fontos, hogy melyik frazeológiai osztályba soroljuk 
be az egyes szókapcsolatokat, hanem inkább a kollokációk azon lényeges tulajdonsága, 
hogy nem mindig lehet előre megjósolni,4 vajon a magyarban és a németben azonos 
összetevőkből állnak-e, azaz például a magyar megtartja a szavát a németben is ugyan
úgy épül-e fel. Ebből a példából is látható, hogy magyar-német összehasonlításban nem 
beszélhetünk az összetevők teljes ekvivalenciájáról, hiszen a sein Wort <ein>halten 
helyett a sein Wort halten a helyes kollokáció, a következő egyenlőség áll fenn:

(11) megtartja a szavát ~ sein Wort halten.
Más példákban viszont az összetevők teljes páronkénti megfelelését tapasztaljuk:

(12) valamivel behatóan foglalkozik ~ sich mit etwas eindringlich beschäftigen.
A kollokáció elemeit Hausmann (1984) nyomán bázisnak és kollokátornak nevez

zük. A megtartja a szavát kollokációban a szavát a bázis, mert szemantikailag auto
nóm, és a megtartja a kollokátor, mivel jelentése a bázistól függ. A „megjósolhatatlan- 
ság” tulajdonsága kizárólag a kollokáció egyik elemét, a kollokátort érinti. Nézzük meg 
ezután, hogy mennyiben térnek el a kollokátorok német nyelvi megfelelőjüktől!

3. Egyszerűsített német-magyar kontrasztív 
kollokációsmodell5
Ha néhány német kollokációt összevetünk magyar megfelelőikkel, nyilvánvaló, hogy 
német-magyar relációban is valóban megjósolhatatlan a nyelvtanuló szemszögéből, 
hogy e két nyelvben a kollokátorok ekvivalensek-e, avagy részben vagy teljesen eltér
nek egymástól. A kontrasztív frazeológiában (lásd pl. Hessky 1987, Földes 1996) hasz
nált három típus a kollokációk összevetésére is alkalmasnak tűnik, azaz hiányzó, teljes 
és részleges ekvivalencia figyelhető meg (1. ábra).

Hiányzó ekvivalenciáról (1. ábra I. sor) akkor beszélhetünk ebben a modellben, ha
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1. ábra. Német-magyar egyszerűsített kontrasztív kollokációsmodell

I. - hiányzó ekvivalencia (mit jdm) Schluß machen ~ szakít (vkivel)

II. - teljes ekvivalencia günstige Gelegenheit ~ kedvező alkalom

III. - részleges ekvivalencia

IV. - szószintü különbségek
in die nächste Klasse versetzen - következő osztályba /ép

V. - szószint alatti különbségek
Schlußfolgerungen ziehen - következtetéseket levon

egy német kollokációnak a magyar megfelelője nem kollokáció, hanem egy egyetlen 
szóból álló lexéma, mint azt az 1. ábra I. sorában található kollokáció, valamint az

(13) öffentlicher Verkehr ~ tömegközlekedés
(14) eine Pfeife rauchen ~ pipázik 

példák szemléltetik.
A teljes ekvivalencia típusa olyan kollokációkra érvényes, amelyekben mind a bá

zisok, mind pedig a kollokátorok a két nyelvben ekvivalensei egymásnak. Ennek a 
csoportnak eklatáns példái lehetnek - az 1. ábra II. sorában feltüntetett kollokáción kívül 
- még például a következők:

(15) eine Tafel Schokolade ~ egy tábla csokoládé,
(16) Wolken türmen sich auf - felhők tornyosulnak.

Végül a részleges ekvivalencia (1. ábra III. sor) típusa az egyszerűsített kontrasztív 
modellben azon kollokációkra vonatkozik, amelyekre teljesül, hogy a bázisok ugyan a 
két nyelvben egymás megfelelői, a kollokátorok azonban eltérnek egymástól. A rész
leges ekvivalencia típusa tovább bontható aszerint, hogy milyen mértékű a kollokátorok 
egymástól való eltérése a két nyelvben. A különbség ugyanis lehet szószintű (1. ábra 
IV. sor), amikor a kollokátorok teljes mértékben eltérnek egymástól, amint azt a gyak
ran példaként emlegetett

(17) sich die Zähne putzen - fogat mos
kollokációban láthatjuk. A putzen kollokátomak ugyanis a sich die Zähne putzen kol
lokáción kívüli használata során szabad szókapcsolatokban vagy további kolloká- 
ciókban nem a mos ige a megfelelője. így például a

(18) sich die Schuhe putzen - cipőt tisztít
szókapcsolatban a putzen igének a magyar megfelelője a tisztít. A mos igének pedig 
kontextusfüggetlen, prototipikus ekvivalensének a waschen ige tekinthető. Ezt a cso
portot az 1. ábrán látható példán kívül még a következő kollokációk is szemléltetik:

(19) sich Verletzungen zuziehen - sérülést szenved,
(20) Arbeitsplätze streichen - munkahelyeket megszüntet.

Az egymással ekvivalens kollokációkban azonban a német és a magyar kollokátorok 
egymástól való eltérése nemcsak szószintű lehet, hanem szószint alatti is, ami az igei 
kollokátorok esetén többek között például az igekötők6 különbözőségében mutatkoz
hat meg. Ezt az osztályt példázzák a fenti (6)—( 10) kollokációk, valamint a

(21) Druck ausüben - nyomást gyakorol.
Láthatjuk, hogy ebben a típusban a bázisok és az igetövek a németben és a magyar

ban egymásnak páronként megfelelnek, de ez a kölcsönös megfelelés már nem terjed 
ki az igekötőkre. Ilyen esetben szószint alatti részleges ekvivalenciáról beszélhetünk.
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4. Ideqennyelv-tanulók transzfermagatartására 
vonatkozó hipotézis
Az előzőekben felvázolt kontrasztív kollokációs modell példái azt mutatják, hogy a 
kollokációk összetevői a németben és a magyarban gyakran nem ekvivalensei egymás
nak. A kollokációk kontrasztív nyelvészeti leírását kövesse annak vizsgálata, hogyan 
hat az idegen nyelvet tanulók szóhasználatára az a tény, hogy a kollokációk „megjó- 
solhatatlanok”, azaz a kollokátorok a célnyelvben esetenként azonosak az első nyelvi 
megfelelőikkel, máskor pedig eltérnek tőlük. Mivel tehát a kollokátorok ekvivalenci
ája a németben és a magyarban nem mindig teljesül, abból indulhatunk ki, hogy a 
kollokációk létrehozása a tanulók számára nehézségekkel jár. Ezt a feltételezést támaszt
ják alá a fent felsorolt hibák ( 1 )—(5), valamint a tanulók nyelvhasználatában megmu
tatkozó további kollokációs tévedések. Azt a tapasztalatunkat, hogy a kollokációk hasz
nálata általában nehézséget okoz, tovább árnyalhatjuk azáltal, hogy a kollokációk kont
rasztív típusainak függvényében elemezzük az előforduló hibákat.

Hipotézis
Ha a kollokáció alkotóelemei a célnyelvben és az első nyelvben szószint alatti különb
ségeket mutatnak (lásd az 1. ábra V. sorát), akkor az első nyelvi (Ll) transzfer gyako
ribb, mint amikor a különbség a szó szintjén jelenik meg (lásd az 1. ábra IV. sorát).

Adatgyűjtési módszer
A hipotézis vizsgálatához a tesztelés módszerét választottam, azaz a tanulók transz
fer-magatartását tesztekkel vizsgálom. A tesztsorokban (items) fordítási, illetve kol- 
lokátor-beillesztési feladatok kombinálódnak a következő módon:

den Zug..................... ~ lekési a vonatot,
den Tisch.... decken ~ meg teríti az asztalt

Mint látjuk, a fordítási feladatokban az ekvivalens összetevők már adottak. így te
hát a szószintű különbségeket felmutató német és magyar kollokációk esetén a célnyelvi 
bázis már szerepel. A tanuló feladata az, hogy beírja a hiányzó kollokátort. A szószint 
alatti különbségek típusába sorolható kollokációk esetén a bázison kívül az igető is 
szerepel az ekvivalenciajeltől balra. A tanuló számára a hiányzó igekötő, illetve - ha 
igekötő nem szükséges - az 0 jel beírása a feladat, azaz a

(22) den Zug verpassen ~ lekési a vonatot,
(23) den Tisch 0decken ~ megteríti az asztalt 

megoldásokat tekintjük helyesnek.
A tesztkérdések összeállításakor fontos szerepet játszottak a kontrasztív szempon

tok, hiszen például a teljes ekvivalencia típusába tartozó kollokációk nem teszik lehe
tővé, hogy az Ll -transzfermagatartást vizsgáljuk. Kiemelten vettem viszont figyelem
be a részleges típusokat, közülük is a fenti modellben kialakított két alcsoportot (lásd 
az 1. ábra IV. és V. sorát).

Célcsoportok
Három célcsoport, a németet idegen nyelvként (DaF), nemzetiségi nyelvként (DaN) ta
nuló érettségizők, valamint német szakos hallgatók (GeS) oldanak meg a fentihez hasonló 
40 soros fordítási, kiegészítési feladatot. A tesztelésben résztvevők (célcsoportonként 200 
fő) magyar anyanyelvűek, akik első idegen nyelvként tanulják a német nyelvet.
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A tesztkérdések az érettségire felkészítő szógyűjteményekben megtalálható, a min
dennapi élettel kapcsolatos kifejezésekből merítenek (pl. az iskola, az utazás, a kör
nyezet, a napirend témaköreiből). A nemzetiségi és az egyetemi hallgatók tesztkérdé
sei a nyelvtudásuknak megfelelő szintű kollokációkkal is kiegészülnek. Ezeket nyelv
vizsgára felkészítő kifejezés-gyűjteményekből válogattam.

Vizsgálati módszer
A teszteredményeket hibaelemzési módszerekkel értékelem (lásd Kleppin 1998, Putzer 
1994). A megállapított hibák a feltételezett hibaforrás alapján a következőképpen cso
portosíthatók: az L1-transzferhibákhoz soroljuk azokat a hibákat, amelyek feltehető
en anyanyelvi befolyásra születtek, a többiek pedig az egyéb hibák csoportjába kerül
nek. Ez az osztályozás természetesen nem lehet minden egyes esetben egyértelmű. A 
lehetőség szerinti maximális objektivitásra törekedve azokat a hibákat sorolom az Ll- 
transzferhibák közé, amelyek a magyar kollokátor, illetve igekötő szó szerinti németre 
történő fordításával jönnek létre, így pléldául a siet az óra item esetén a die Uhr <eilt>, 
die Uhr <beeilt sich> megoldásokat. A siet igének ugyanis szabad szókapcsolatokban 
valóban az eilen, sich beeilen igék a megfelelői. Hasonlóan L1-transzferhibának számí
tom azokat az igekötő-tévesztéseket, amelyek a magyar igekötő prototipikus fordításá
ból adódnak. így például az egy labdát feldob kollokációnak az einen Ball <auf>werfen 
fordítását is L1-transzferhibának tekinthetjük, hiszen a fel- igekötő leggyakoribb né
met megfelelője az auf- (Schlachter és Pusztay 1983:40). Ez is a kollokációk szabály
talanságának, megjósolhatatlanságának egyik példája, hiszen a németben a Ball kon
textusában a werfen igével használt igekötő nem auf- hanem hoch-.

Kvantitatív értékelés
A hipotézisvizsgálathoz először azokat a tesztkérdésekre adott hibás válaszokat elem
zem (kiválasztom, majd összeszámolom az L1-transzferre visszavezethető hibákat), 
amelyekben a kollokátorok igekötői a németben eltérnek a magyartól. A 2. ábra első 
oszlopai azt mutatják, milyen arányban fordult elő a válaszokban negatív L1-transzfer 
a ,szószint alatti különbségek kategóriájában az egyes célcsoportokra lebontva. Ezt 
követően a szószintű különbsége közé sorolt kollokációk első nyelvi hatásra elköve
tett hibáit számoljuk meg (lásd a 2. ábra 2. oszlopait).

2. ábra. L1-transzferből eredő hibák aránya (az összes hibát 100%-nak tekintve)

Igekötők és kollokátorok hibaaránya

L1-transzferből származó hibás 
igekötők aránya

L1-transzferből származó hibás 
kollokátorok aránya
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Ha a 2. ábra megfelelő értékeit összevetjük, megállapíthatjuk, hogy az ábrázolt 
adatok mindhárom célcsoportra igazolják a feltevést. Az értékek páronkénti eltérése 
szignifikáns (DaF: 57 > 39, DaN: 45 > 33, Ges: 42 > 30). Látható, hogy akkor több az 
L1-transzfer, ha a német kollokációk és magyar megfelelőik igekötőben térnek el egy
mástól. Amikor a teljes kollokátorok különböznek a két nyelvben, a teszteredmények
ben kevesebb L1-transzfer tapasztalható. A hibaelemzéssel tehát az anyanyelvi hatás 
mindkét típusban kimutatható, mégis a magyar igekötők prototipikus fordításai a gya
koribbak. Az igekötők szó szerinti fordításával magyarázhatók a bevezetőben felsorolt 
hibás kollokációk is (1-5).

A tesztkérdések közül további példákat is sorolhatunk erre a jelenségre:
(24) den Tisch <be>decken / lásd (23)
(25) eine Hand <auf>heben / eine Hand heben ~ felemeli a kezét, jelentkezik
(26) Geld <ein>legen / Geld anlegen ~ pénzt fektet be
(TI) tot <zusammen>fallen / tot Umfallen ~ holtan esik össze
(28) der Augenblick ist <an>gekommen / der Augenblick ist gekommen ~ elér
kezett a pillanat.

5. A német-magyar kontrasztív modell további 
differenciálása
Az igekötők különbsége alapján a „szószint alatti különbségek” csoportja (lásd az 1. 
ábra V. sorát) tovább bontható attól függően, hogy az igekötők a két nyelvben milyen 
módon térnek el egymástól. így a következő három osztályt (a-c) kapjuk a „szószint 
alatti különbségek” differenciálására:

V. a) a németben igekötő nélküli kollokátornak a magyar megfelelője igekötős:
(29) das Gesetz brechen ~ megszegi a törvényt
(30) die Fahrkarte lösen ~ megváltja a menetjegyet

V. b) a németben igekötős kollokátornak a magyar megfelelője igekötő nélküli:
(31 ) Druck ausüben ~ nyomást gyakorol
(32) Gedanken austauschen ~ eszmét cserél

V. c) a kollokátorok mindkét nyelvben igekötősek, de az igekötők nem ekvivalensek:
(33) Medikamente verschreiben ~ gyógyszert ír fel
(34) etwas in die Praxis umsetz.en ~ átültet vmit a gyakorlatba

6. Az „igekötős gátlás" fogalma
Miután a kollokációkat mint frazeológiai egységeket nyelvészeti aspektusból beillesz
tettük egy lehetséges kontrasztív modellbe (2. és 5. szakasz), valamint megvizsgáltuk 
az idegennyelv-tanulók transzfer-magatartását (4. szakasz), nézzük most meg közelebb
ről, milyen pszicholingvisztikai okok magyarázzák, hogy a tanulók ilyen nagy arány
ban támaszkodnak anyanyelvűkre kollokációk használatakor! Hogyan hatnak tehát 
tanulók megnyilvánulásaira a fenti morfológiai különbségek (1. ábra V. sor)? Mint azt 
a teszteredményekből láthatjuk, jelentős számú hibát okoznak, még a teljes kollokátor- 
tévesztések számát is túlszárnyalják. Mi indokolja, hogy a hibák között ilyen sok az 
igekötők anyanyelvről történő szószerinti fordítása? Lehetséges okként vezessük be az
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„igekötős gátlás” fogalmát, amihez azonban elengedhetetlenül szükséges egy rövid 
történeti visszatekintés a magyarországi német-magyar interferenciakutatás kezdeteire.

A „homogén gátlás"
Juhász János interferenciakutatásaiban a „homogén gátlás” fogalmát használta, amellyel 
az 1970-es években arra mutatott rá, hogy a nyelvi jelenségek hasonlósága zavaró, 
akadályozó tényező lehet a nyelvtanuló számára. Ezen megállapításához Ranschburg 
Pálnak a XX. század elején végzett pszichológiai kutatási eredményét, terminusát al
kalmazta és fejlesztette tovább az idegennyelv-tanulásra. Ranschburg ugyanis kísér
lettel igazolta, hogy a tanulást, hosszabb időre történő rögzítést egyértelműen gátolja, 
ha a megjegyzendő egységek alig térnek el egymástól (lásd Juhász 1970, 93). Egy 
nyelven belüli hasonló nyelvi jelenségek, mint pl. Ergebnis, Ereignis, Erlebnis (lásd 
Juhász 1970: 92), ökonomisch, ökumenisch, illetvefruchtbar, furchtbar (Näf 2001,23'4), 
valamint további paronímiák nem csak idegen nyelvet beszélők, hanem anyanyelvűek 
szóbotlásaiért is felelősek lehetnek.

Nyelvi jelenségek hasonlóságáról azonban Juhász nyomán nemcsak egy nyelven 
belül, hanem két nyelv, a célnyelv és az anyanyelv relációjában is beszélhetünk. A 
hasonlóság, pontosabban a kontraszt hiánya interlingválisan Juhász csoportosításában 
három: auditív, vizuális és fogalmi szinten jelenik meg (vö. Juhász 1970: 98). Juhász 
három típusa két nyelv közötti fonetikai, grafematikai és szemantikai kontraszthiányok
nak felel meg. Az utóbbinak, tehát a szemantikai hasonlóságnak a tanulóra gyakorolt 
hatását nevezi Juhász „fogalmi homogén gátlásnak” (begriffliche homogene Hem
mung). Ez olyan esetben jelenthet hibaforrást, mint amikor például két fogalomnak a 
magyarban egyetlen szóalakja van, viszont ez a két fogalom a célnyelvben két szóalakra 
különül. Az ilyen, a hibaelemzés irodalmában aluldifferenciáltság (Unterdifferenzie
rung) terminussal megnevezett nyelvi jelenséget Juhász többek között az üveg főnév 
példáján keresztül szemlélteti, aminek a németben kontextustól függően vagy die 
Flasche, vagy das Glas a megfelelője. A két nyelv összevetéséből vagy az idegennyelv
tanulók hibás megnyilatkozásaiból (mint pl. einen Haushalt <leiten>) még számos 
példát lehet felsorakoztatni az aluldifferenciáltság jelenségére, például:

vezet ~ 1. führen, 2. leiten; hoz ~ 1. bringen, 2. holen; pontos ~ 1. genau, 2. 
pünktlich.

Strukturális szintű kontraszthiány
A két nyelv közötti hasonlóság lehetősége nem merül ki a Juhász által leírt három tí
pusban, hiszen a kontraszthiány még további nyelvi szinteken is vizsgálható. így pl. 
kollokációk esetén beszélhetünk strukturális szintű kontraszthiányról. Ennek kifejté
sekor a Hausmann (1984) által intralingválisan megfogalmazott szintaktikai struktú
rákból indulok ki, aki a bázis és a kollokátor szófaját figyelembe véve öt alcsoportot 
nevezett meg:

1) főnévből és melléknévből,
2) főnévből és igéből,
3) igéből és határozószóból,
4) melléknévből és határozószóból,
5) két főnévből álló kollokáció.

A fenti osztályok közül a vizsgáljuk meg közelebbről a másodikat, ahol főnév a bázis
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és ige a kollokátor! Vessük össze strukturálisan a német-magyar kontraszthiány szem
pontjából azokat a részlegesen ekvivalens kollokációkat (lásd az 1. ábra V. sorát), 
amelyek mindkét nyelvben ugyanolyan felépítésűek, azaz igéből és főnévből állnak, 
és a két nyelvben a kollokátor igekötője tér el! A hasonlóság szempontjából nem rele
vánsak, és így figyelmen kívül hagyhatók, a hiányzó és a teljes ekvivalencia típusába 
tartozó kollokációk, illetve azok, amelyek összetevőinek a szófaja a két nyelvben eltér 
egymástól. Utóbbiak nem is kaptak helyet a kontrasztív modellben, mint amilyen a

(35) darüber besteht kein Zweifel ~ afelől semmi kétség.
A két nyelvben hasonló felépítésű kollokációk strukturális szintű kontraszthiánya 

igekötő-eltérésben és hozzá társuló három ekvivalencia-jelenségben nyilvánul meg. Ezt 
az 1:3 arányt szemlélteti a következő példa:

(36) einen Text vorlesen ~ felolvas egy szöveget.
A példában a következő három teljes megfelelés fedezhető fel:
1) A két kollokáció mint lexikai egység egymás ekvivalense [lásd (31)].
2) A két bázis is ekvivalens egymással, hiszen einen Text ~ egy szöveget.
3) Ugyanígy a kollokátor igetövei is megfelelnek egymásnak, lesen ~ olvas.
E három ekvivalenciával egyetlen különbség áll szemben, mégpedig az igekötő, mert 

afel- prototipikus fordítása általában nem vor-, hanem auf-. A kontraszt hiánya, azaz a 
túlnyomó hasonlóság és a csekély eltérés a célnyelvben és az anyanyelvben - Juhász 
terminológiáját használva - homogén gátlást okozhat, ami hibás tanulói megnyilvá
nulásba torkollik. A fenti szemléltető példa magyar anyanyelvű tanulók szájából gyakran 
így hangzik:

(37) einen Text <auf>lesen « felolvas egy szöveget.
A homogén gátlás fogalmát alkalmazva a gátlás speciális esetének tekintem azt, 

amikor a kollokációk mint egységek, a bázisok, valamint a kollokátorok igetövei a két 
nyelvben azonosak, homogének, és csupán az igekötők térnek el egymástól. Az igekö
tő meghatározó szerepe miatt az ilyen jellegű kollokációs ekvivalenciának a tanulóra 
gyakorolt hatását „igekötős gátlásnak ” nevezem. így például a

(38) den Hörer <ab>legen ~ leteszi a telefont
hiba keletkezésekor feltételezhető, hogy a kollokáció, a bázis és a kollokátor azonos
sága az első nyelvben és a célnyelvben arra készteti a tanulót, hogy az igekötők azo
nosságát is feltételezze. Több esetben ezek valóban azonosak, de számos esetben - 
megjósolhatatlan, hogy mely kollokációkban - eltérnek egymástól, akárcsak a fenti 
példában (33), ahol a helyes megoldás:

(39) den Hörer auflegen ~ leteszi a telefont.
Ebben a példában segítheti az igekötős gátlás legyőzését, ha a den Hörer auflegen 

kollokáció elsajátításakor felhívjuk a tanuló figyelmét arra, hogy a német és a magyar 
igekötők gyakran függetlenek egymástól. Megkönnyítheti a kollokáció mentális lexi
konban történő rögzítését, ha tudatosítjuk a tanulóban az ige diakrón motiváltságát. 
Hiszen kezdetben a telefonkagylót fali állványra akasztották fel, ami megmagyarázza 
az auf- használatát.

Az anyanyelv hatása a „szószint alatti különbség” (lásd 5. szakasz a, b, c) mindhá
rom típusába tartozó kollokációk esetén megfigyelhető. Tekintsük az V. a) csoportot, 
ahol az a tulajdonság a jellemző, hogy a két nyelvben ekvivalens kollokációk a ma
gyarban igekötővel, a németben azonban igekötő nélkül használatosak! Az igekötős 
gátlás ebben az esetben úgy működik, hogy a tanuló - anyanyelvének analógiájára - a
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németben is igekötőt fűz az amúgy igekötő nélkül álló kollokátorhoz. így születnek az 
olyan hibák, mint pl. (1), (2), (4), (24), (25), (28). Ha a tanuló tehát az anyanyelvére 
támaszkodva feleslegesen igekötővel látja el a kollokátort, akkor ezt a mentális műve
letet morfológiai hozzáadó tevékenységnek nevezhetjük. Ez a hozzáadási kényszer 
nemcsak azokban a kollokációkban figyelhető meg, amikor a kollokátor-tövek a két 
nyelvben azonosak, hanem akkor is érvényre juthat, ha a kollokátorok eltérnek egy
mástól (lásd az 1. ábra IV. sorát). A morfológiai hozzáadó tevékenységet példázzák a 
tesztsorok megoldásai között a következők:

(40) einen Baum <aus>fällen /einen Baumfällen ~ fát kivág
(41) den Zug <ab> späten / lásd (22)
(42) das Feuer <an>bremsen / das Feuer eindämmen ~ megfékezi a tüzet
(43) Diät <ein>halten /Diät halten ~ betartja a diétát.

A teszteredmények kiértékelése tehát a homogén gátlás egy hiponímájának, az „ige
kötős gátlásnak” a meghatározásához vezetett. Ennek kapcsán megfigyeltem és leír
tam egyfajta tanulói magatartást, a morfológiai hozzáadó tevékenységet, amely meg
magyarázza, miért hajlamos sok tanuló a németben helytelenül igekötőt beilleszteni a 
kollokációba.

7. Didaktikai következtetések
A tanulmányban példaként felsorolt kollokációs hibák ugyan alapvetően nem akadá
lyozzák a kommunikáció sikerét, hiszen a tanuló mondanivalója a hibás megfogalma
zás ellenére többnyire érthető vagy kikövetkeztethető. Az interferencia hatására alko
tott szókapcsolatok azonban nem használatosak a németben, így a tanuló számára is 
kerülendők, különösen írásban. Mivel a fenti hibák leginkább az igekötős gátlásra ve
zethetők vissza, a diáknak nem könnyű feladat leküzdeni őket, és a tanárnak sincs 
egyszerű dolga, ha ebben segíteni akar. Fontos lépés az ilyen törekvésben a különbsé
gek tudatosítása és a kollokációk lexikai egységekként történő begyakorlása. A szó
kincsfejlesztésben az egyes szavak mellett helyezzük a kollokációkat a gyakorlás kö
zéppontjába! Az automatikus morfológiai hozzáadó tevékenység helyett az igekötők 
különbségeinek tudatosítására, az anyanyelvtől történő fokozatos elszakadásra kész
teti a tanulót például a következő kiegészítendő feladat:

Fehlt hier etwas?
a) Gegensätze ziehen sich.
b) Ben beendet das Telefongespräch und legt den Hörer.
c) Die Eltern übten einen erheblichen Druck auf Direktor Owens.
d) Ben ging nach vorn. „Sobald ich es befehle, kehrt jeder so schnell wie möglich 

an seinen Platz zurück und nimmt die soeben eingeübte Haltung.”
e) Es liefen auch noch andere Gerüchte.
f) Der Richter spricht das Urteil.
g) Die Verhandlungspartner schließen einen Vertrag.
h) Die Deutschstunde fällt am Montag.
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Schlüssel:
a) Gegensätze ziehen sich an.
b) Ben beendet das Telefongespräch und legt den Hörer auf.
c) Die Eltern übten einen erheblichen Druck auf Direktor Owens aus.
d) Ben ging nach vom. „Sobald ich es befehle, kehrt jeder so schnell wie möglich 

an seinen Platz zurück und nimmt die soeben eingeübte Haltung ein.”
e) Es liefen auch noch andere Gerüchte um.
f) Der Richter spricht das Urteil aus.
g) Die Verhandlungspartner schließen einen Vertrag ab.
h) Die Deutschstunde fällt am Montag aus.

További feladattípusok találhatók a kollokációk gyakorlására az Aufgabenhandbuch- 
ban (Häussermann és Piepho 1996). A kollokációk bemutatására, gyakorlására és al
kalmazására ötleteket meríthetünk még az „Aufgabentypologie für Kollokationen” 
(Reder 2003) című tanulmány gyakorlataiból és feladataiból. Az angol mint idegen nyelv 
tanításában a kollokációk használatához pedig hasznos gyakorlati tanácsokat kapha
tunk többek között Bahnstól (1997).

A szókincstanítás keretében a kollokációk rendszeres gyakoroltatásával segíthetjük 
tanulóinkat, hallgatóinkat, hogy idegen nyelveket eredményesen elsajátítsanak, és ne 
csak akkor legyenek képesek kiválasztani a helyes kollokációkat, ha az anyanyelv és 
idegen nyelv viszonyában teljes az ekvivalencia (1. ábra II. sor), mint például:

(44) sich eine Sprache aneignen ~ egy nyelvet elsajátít,
hanem akkor is, ha az csupán részleges (1. ábra IV. sor), mint a következő' példában:

(45) Sprachen beherrschen ~ nyelveket beszél,
vagy hiányzó megfelelés esetén is (1. ábra I. sor), mint a következő' kollokációban:

(46) (Sprachkenntnisse) bitter nötig haben ~ (a nyelvtudás) létfontosságúi

JEGYZETEK

1 Az itt felsorolt hibák a későbbiekben ismertetett hibakorpuszból valók.
2 A hibák jelölésében a nyelvészetben szokásos * helyett a hibaelemzésekkel foglalkozó tanul
mányokban egyre gyakrabban látható csúcsos zárójelek használatát követem.
3 A kollokáció fogalma az angol nyelvű szakirodalomból ered, a brit kontextualizmus keretében 
Firth (1957) alkotta meg. Manapság ott akár divatszónak is nevezhetjük.
4 Kollokációk vonatkozásában Herbst használja az „unpredictable” (megjósolhatatlan) fogalmát 
(1996: 383). Ő azonban nem az idegen nyelv szemszögéből beszél róla, hanem intralingválisan 
állapítja meg, hogy bizonyos kollokátorok kiválasztása és egyidejűleg mások kizárása szeman
tikailag nem mindig indokolt.
5 Egy átfogóbb kontrasztív modellhez lásd Reder (megjelenés alatt).
6 Az igekötők magyar-német kontrasztív vizsgálatához lásd Schlachter és Pusztay (1983).
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