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Anyanyelvről árulkodó jelek az 
idegennyelvi közlésekben

Kötött, de nem idiomatikus szókapcsolatok 
a némettanításban

I. Bevezetés
Annak a hallgatónak, aki ma Magyarországon kreditrendszerű egyetemi képzésben vesz 
részt, a szemeszter kezdetén kötelező és szabadon választott órákból egyénileg kell 
összeállítania az órarendjét. Megkísérel bejutni a legfontosabbnak, legérdekesebbnek 
tartott kurzusokra, ami a megnövekedett hallgatói létszám miatt nem mindig sikerül 
neki. Bár az órafelvétel így gyakran embert próbáló feladatot ró a hallgatókra, a jelen 
tanulmány középpontjában mégsem ez a probléma, hanem a német szakos órák felvé
teléhez kapcsolódó nyelvi buktatók állnak. A következő párbeszéd, amely tanár és 
hallgató között német nyelven játszódott le a Pécsi Tudományegyetem Német Nyelvé
szeti Tanszékén 2004 szeptemberében, kiragadott példa arra, hogy nem mindig a kí
vánt eredményt érjük el, ha anyanyelvi szókapcsolatokat szó szerint teszünk át idegen 
nyelvre:

hallgató: Ich möchte Ihren Kurs <aufnehmen>1.
(Szeretném felvenni a kurzusát.)

tanár: Bringen Sie bitte unbedingt einen Kassettenrecorder mit.
(Akkor kérem, hozzon magával magnót!)

1.1. Szó szerinti megfeleltetések
A fenti hallgatói megnyilvánulás nem egyedi eset, hiszen az órafelvételi héten az ta
pasztalható, hogy a hallgatók nagy része teljesen természetes módon az anyanyelvére 
támaszkodva szól a tanárhoz. A tanári válasz már inkább nevezhető nem szokványos
nak, hiszen a fenti konkrét példában a tanár megragadta a lehetőséget a nyelvi játékra. 
Nem javítja ki a hallgatót, hanem humorosan válaszol („leüti a feladott labdát”). A 
mindkét nyelven érthető poén szemantikai háttere azonban részben különbözik. Ma
gyarul a csattanó azon alapul, hogy & felvesz többjelentésű ige, és a két jelentése egy
más mellé kerül a hallgató, illetve a tanár mondatában. A felvesz ige nyilvánvalóan 
egyrészt azt jelenti, hogy ‘beiratkozunk valaki kurzusára’, másrészt pedig hogy ‘rög
zítünk valamit, pl. magnetofonra’. A magyar párbeszédben tehát mindkét mondatban 
helyes a szóválasztás, mindkét kijelentés elképzelhető ebben a környezetben, még ha 
különböző is a tartalmuk.

A helyzet az eredeti német nyelvű párbeszédben annyiban eltérő, hogy a hallgató 
helytelen szókapcsolatot használt, a hibát kijavítandó „veti be” a tanár a poliszémiát. 
A tanár nem a helyes kollokációt adja meg, azaz sich für einen Kurs anmelden vagy 
einen Kurs belegen, hanem az aufnehmen ige másik jelentésére utal (‘aufzeichnen’ [rög
zít]). Bár & felvesz igének bizonyos esetekben megfelel az aufnehmen, a két ige poli-
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szémiája nem fedi egymást. A hibás megnyilvánulás arra enged következtetni, hogy a 
hallgató a magyar ige metaforikus jelentését vitte át a német aufnehmen igére, amely
nek viszont nincs ilyen átvitt jelentése.

A tanár többféleképpen reagálhat a fenti kollokációs hibára: javíthat közvetlen mó
don, de megjegyzés nélkül is hagyhatja a hallgató helytelen szóválasztását, hiszen az 
ebben a szövegkörnyezetben alapvetően nem okoz félreértést. Annál kevésbé, mert a 
hallgató beszédszándékát már maga a szituáció is - a hallgató órafelvétel időpontjá
ban keresi a tanárt, bizonyos kurzusról beszél - egyértelművé teszi.

Nem tudhatjuk, hogy a hiba humoros helyreigazításával a tanár elérte-e didaktikai 
célját, de az idézett párbeszéd arra mindenképpen példa, hogy a kollokációk még ha
ladó szinten is okoznak meglepetéseket. Jelen tanulmány a bevezető példából kiindul
va azt a kérdést vizsgálja meg, hogy németet idegen és kisebbségi nyelvként tanulók 
milyen stratégiákat alkalmaznak, amikor metaforikus kollokációkat használnak.

II. A kollokáció mint többjelentésű szakkifejezés
A bevezető párbeszédből is kitűnik, hogy németül tanulók számára a kollokációk hasz
nálata nem mindig problémamentes, hiszen az anyanyelvi késztetés, a szó szerinti for
dítás nem minden esetben eredményez a célnyelvben is előforduló szókapcsolatot. De 
mit is értünk kollokáción?

Ez a szakkifejezés bár nem teljesen új, ma mégis nagy népszerűségnek örvend. 
Mégsem egységes a használata, különböző nyelvészeti diszciplínák eltérően értelme
zik, illetve önmaguk számára saját jelentést alakítanak ki. Tekintsük át a következők
ben a kollokáció korpuszalapú, szemantikai és frazeológiai megközelítését.

II. 1. A kollokáció klasszikus értelemben
A szakirodalom általában Firthöt tartja a kifejezés megalkotójának, aki valóban hasz
nálja is a kollokációt írásaiban, de definíciót nem ad meg hozzá (a kollokáció első hasz
nálatához Id. Firth 1957: 190-205). A kontextualista Firth azt hirdeti, hogy a szavak 
jelentését a szövegkörnyezetük adja meg, azaz azok a szavak, amelyekkel az adott szó, 
csomópont (node) előfordul. Az együtt előforduló szavakat pedig kollokációnak neve
zi. A környezet jelentőségét, a szóra gyakorolt meghatározó hatását emeli ki Reményi 
is, amikor Firthöt idézi: „you shall know a word by the company it keeps” (Firth 1957), 
és egyetértését egy magyar szólás módosított alakjával fejezi ki: „madarat tolláról, szót 
a környezetéről lehet jobban megismerni” (Reményi 2003).

A technikai fejlődésnek köszönhetően ma már egyszerűbb a helyzet, mint Firth 
idején volt, hiszen az egy bizonyos szövegben együtt előforduló szavakat különösebb 
nehézség nélkül, gyorsan ki tudjuk keresni.2 A számítógépek, pontosabban a szövegke
zelő programok igen rövid idő alatt rendkívül nagyméretű szövegeket pásztáznak vé
gig, és gombnyomásra, illetve egérkattintásra kilistázzák az együtt előforduló szavakat.

Vajon közvetlenül felhasználható-e az idegennyelv-oktatásban az ily módon auto
matikusan előállított kollokációs lista? Szembetűnő tulajdonsága az ilyen gyakorisági 
listáknak, hogy elemeik inkább csak adatjelöltek, nem feltétlenül valódi találatok. A 
lista egyrészt teljesen szövegfüggő, másrészt pedig még feltétlenül tovább finomítan
dó, hiszen a számítógép „csupán” mechanikusan felsorol. A számítógép kínálta gya
korisági listából azután a felhasználó nyelvész vagy nyelvtanár (az ember) tudja kivá
lasztani, hogy melyek a valóban jelentéssel bíró szemantikai egységek. Többjelentésű
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szavak esetén pedig az egyes jelentésváltozatok elkülönítése is további kézi beavatko
zást igényel, mivel a szemantikai ismérvek nehezen formalizálhatok.

Nézzük meg egy példán, hogyan alkalmazható Firth kollokáció-felfogása az idegen- 
nyelv-oktatásban egy megtanulandó kollokációs mező számítógéppel támogatott össze
állítására! Tekintsük a bevezetésben szereplő Kurs főnevet csomópontnak! Válogas
suk ki, pl. német nyelv szakos hallgatók számára, hogy gyakoriságuk szerint mely sza
vakat sajátítsák el a Kurs csomóponthoz! A feladatot a mannheimi, bárki számára 
elérhető „Cosmas” nevű korpuszon végzett számítógépes elemzéssel oldjuk meg. Elő
ször is kizárjuk az adatjelöltek közül a Kurs nem idevágó jelentéseit. Meglepetéssel 
tapasztaljuk, hogy a releváns adatok között is csak valahol a lista végén kullog az einen 
Kurs belegen kollokáció. A hallgató számára szükséges kollokációk között pedig az 
első helyen kellene szerepelnie minden szemeszterkezdet idején. Valószínű, hogy a fenti 
kollokáció korpuszbeli előfordulási gyakoriságát megnövelné, ha keresési feltételeket 
is szabhatnánk, pl. megadhatnánk, milyen témájú és milyen szituációkban rögzített 
szövegekre szűkítse le a gép a keresést.

Sikertelenségünk azonban nem jelenti azt, hogy a kollokációk korpuszalapú vizs
gálatának egyáltalán ne lenne létjogosultsága a nyelvoktatás számára. Hiszen a szó
nak szövegkörnyezetben való megfigyelése a jelentésmegadás egyik közismerten jól 
alkalmazható módszere. Az egy csomóponthoz kapcsolódó szövegkörnyezetek száma 
pedig jelentősen növelhető a számítógép segítségével, ami egyértelművé teszi a jelen
tést, megkönnyíti a rögzítését. A poliszémia persze ilyen esetben is inkább zavaró, mint 
segítő tényező.

//. 2. A kollokáció mint szemantikai összeférhetöség
A korpusznyelvészetben - mint fentebb láttuk - olyan szópárokat értünk kollokáción, 
amelyek gyakran állnak egymás közelében. A programhasználó határozhatja meg, hogy 
milyen távolságra legyen egymástól a csomópont és kollokátja. Az Institut für deutsche 
Sprache „Cosmas” nevű szövegelemzője például alapértelmezésben olyan kollokációkat 
kínál fel, melyek elemeit legfeljebb öt közbeékelődött szó választja el. Ezután statisz
tikai elemzéssel megadja a szópárok gyakoriságát. Szemantikai elemzést tehát az ilyen 
szoftverek - mint már említettük - nem végeznek. A tisztán formális, jelentést nem 
vizsgáló módszerek, mint tudjuk, zsákutcába torkollnak.

A kollokáció fogalmát taglalva, megemlítendő ennek a megközelítésnek a fordítottja 
is: amikor a jelentés áll a középpontban, és a formai, mennyiségi kritériumok háttérbe 
szorulnak. Ilyen felfogásban a kollokációt szinonimaként használják a kompatibilitás 
fogalmával. Ezt a szemléletet tükrözi több általános köznyelvi szótár és nyelvészeti 
szakszótár is, ahol a kollokáció lényegét az összeférhetőségben látják, mint ahogy azt 
pl. Földesnél olvashatjuk: „szavak olyan szemantikailag meghatározott kombinálha
tósága, amely által a szavak különböző aktuális jelentései realizálódnak. Pl. heller Tag, 
heller Klang, de nem * helles Wetter” (Földes 1997: 108). Ilyen értelmezésben tehát a 
kollokáció az együtt előforduló szavak közötti viszony,3 az összeférhetöség. Ezáltal 
túlzottan kitágul, ugyanakkor nehezen megragadhatóvá válik a kollokáció fogalma 
(Reder 2002a). A strukturalista szemantika létrehozta ugyan azt az eszköztárat, a „szé
nieket” [szém=jelentésmozzanat], melyek segítségével meg lehet kísérelni, hogy sza
vak összeférhetőségét, illetve kölcsönös kizárását formalizálhatjuk. Számtalan esetben 
meg lehet adni az együtt előforduló szavak jelentésmozzanatainak kompatibilitását, még
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ha gyakran vitatható is a szémek egzaktsága. Példaként tekintsük a már említett heller 
Tag szópárt. A hell melléknév konkrét jelentése a Duden Universalwörterbuch szerint 
„vom Tageslicht oder künstlichem Licht erfüllt”. Ehhez a jelentéshez jól illeszkedik a 
Tag főnév tartalma: „Zeitraum etwa zwischen Sonnenaufgang u. Sonnenuntergang, 
zwischen Beginn der Morgendämmerung u. Einbruch der Dunkelheit” (Duden UWB 
2003). A két szó kompatibilitását még az es ist noch Tag kifejezés is hangsúlyozza, amely 
szinoním az es ist noch hell (‘még világos van’) kifejezéssel. Porzig terminológiájával 
a fenti két szó közötti viszonyt lényegi jelentéskapcsolatnak nevezhetjük, mivel a Tag 
(‘nap’) jelentése magába foglalja azt, hogy hell (‘világos’) van. A kollokációnak. sza
vak összeférhetőségzként történő felfogása ezzel a konkrét példával tehát alátámaszt
ható, viszont ez az értelmezés még nem ad útmutatást arra vonatkozóan, hogy a szópár 
jelentése megegyezik-e az összetevők jelentésének összegével, esetleg annál valami
vel több is.

A szakszótárból (Földes 1997: 108) idézett másik példa, a heller Klang esetében 
nyilvánvalóan a hell poliszém melléknév egy másik jelentésváltozatáról van szó. A 
szótár segítségével ezúttal is azonosíthatunk olyan jelentés-összetevőket, amelyek nem 
zárják ki egymást. A hell jelentése hangokra vonatkoztatva: „(von einer Gehörsemp- 
findung) hoch klingend” (Duden UWB 2003), ami jól illeszkedik a Klang ‘Ton’ jelen
téséhez. Ezt a ‘magas’ jelentését a hell nem önmagában, a kollokátjától függetlenül 
tartalmazza, hanem éppen az adja, hogy a hell és a Klang együtt fordulnak elő. Tehát 
ezek a szavak egymással kompatibilisek. Érvelésünk ezzel némileg körkörössé vált, 
hiszen egyszerre állítjuk, hogy bizonyos szavak azért kompatibilisek, mert együtt for
dulnak elő, és azért fordulnak elő együtt, mert összeférhetőek. Ez nyilván sok esetben 
igaz lehet, de mindkettőre vannak ellenpéldák is. Találunk ugyanis olyan szópárokat 
is, amelyek - bár szém-elemzésük ellentmondáshoz vezet - mégis „együttjámak”. Ide 
leginkább irodalmi példákat lehet sorolni, oximoronokat, mint pl. Celannak az ismert 
„schwarze Milch” szókapcsolatát. De köznyelvi szópárokban is lehetnek szém-ellen- 
tétek, mint azt a friedliche Revolution (‘békés forradalom’) is mutatja. A Revolution 
egyik meghatározó jelentésmozzanata ugyanis, hogy „gewaltsamer Umsturz(versuch)” 
(Duden UWB 2003). A békés és az erőszakos jelentéstartalmak, ha nem is komplemen
terek, de határozottan ellentétei egymásnak. Akkor is ellentmondásra jutunk, ha az 
öffentliches Geheimnis (‘nyilt titok’) összetevőit vizsgáljuk meg szém-elemzéssel.

Másrészt pedig vannak olyan szavak, amelyek elvben összeférhetők, mégsem for
dulnak együtt elő. Egy másik nyelv tükrében különösen jól látható, hogy bizonyos 
szavak kompatibilisek lehetnének, de mégsem használjuk őket együtt egy nyelvben. 
Az például, hogy magyarul lehet kurzust felvenni, németül pedig az aufnehmen igének 
nincsen meg ez a jelentésváltozata, kevésbé magyarázható szémek összeférhetőségé- 
vel, sokkal inkább azzal, hogy az egyes nyelvekben különböző konvenciók érvénye
sülnek. A fenti heller Klang szópár is alátámasztja a németben és magyarban egymás
tól eltérő konvenciót, hiszen a magyarban a hangok magasak és csengők, németül pedig 
„világosak”. Még kevésbé tudjuk egymásnak ellentmondó szémekkel magyarázni, hogy 
a *helles Wetterten a hell és a Wetter miért összeférhetetlen.

Ha összehasonlítjuk a két nyelvben az együtt előforduló szópárokat, akkor azzal 
szembesülünk, hogy a lexikai kompatibilitás terén is érvényesülnek nyelvi sajátossá
gok. Az összeférhetőségi szabályok nem feltétlenül azonosak, sőt megjósolhatatlan, 
hogy melyek azok a konkrét esetek, amikor mégis megegyeznek. így aztán kérdéses,
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hogy mennyiben segíti a nyelvtanulót az a kollokáció-fogalom, amely szavak össze- 
férhetőségét hangsúlyozza. Hatékonynak bizonyulhat-e az a stratégia, hogy egyes sza
vak összeférhetőségi szabályait sajátítja el a tanuló? A fenti heller Tagra vonatkoztat
va a kérdést, a kollokáció mint a szó összeférhetőségi tulajdonsága arra készteti a ta
nulót, hogy elsajátítsa a hell melléknév ‘világos’ jelentését. Majd ennek a jelentésnek 
a birtokában, a produktív feladatokban a Tag főnévvel képezzen szókapcsolatot. Ez a 
stratégia lehet hasznos is, de ebben a konkrét példában az okozhat nehézséget, hogy a 
heller Tag kollokáció jelentése túlmutat összetevőinek jelentésösszegén. A heller Tag 
kollokáció mint lexikai egység ugyanis még egy jelentésmozzanatot tartalmaz, amit 
önmagában sem a hell, sem a Tag nem, csak a kettő együtt hordoz. Napsütéstől van 
világos (hell), azaz ‘nem borús az idő’. Ebben a konkrét példában tehát úgy tűnik, hogy 
nem minden esetben elegendő ellentmondásmentes széniekkel operálni, hiszen össze
férhető széniekkel rendelkező szavak együttes előfordulása időnként új szemantikai és 
ennek következtében lexikai egységet hoz létre. A következő szakaszban a kollokációt 
mint szóhatáron túlnyúló lexikai egységet értelmezzük.

//. 3. A kollokáció mint frazeológiai egység
A kollokáció fogalmának egy újabb értelmezése figyelhető meg napjainkban néhány 
német nyelvű4 frazeológiai tárgyú írásban (lásd pl. Burger 1998, Teubert 2004), ahol a 
frazeologizmusok közé nem idiomatikus szókapcsolatokat is besorolnak. Egészként 
kezelik azokat az együtt előforduló, kötött5 szópárokat, amelyek szemantikai egysé
geket alkotnak, mint a fent tárgyalt heller Tag is. A kollokáció tehát frazeológiai érte
lemben kötött, de nem idiomatikus szókapcsolatot jelent (Burger 1998: 38). Az így 
értelmezett kollokációk a szabad szókapcsolatok és az idiómák között helyezhetők el. 
Ennek a háromféle kategóriának vannak prototipikus, egymástól jól elkülönülő képvi
selői, de olyanok is, amelyek besorolása nem egyértelmű, valamelyik kategória határ
mezsgyéjén helyezkednek el.

Nézzünk először mindegyik osztályra egy-egy jellemző, „macskás” példát. Nem 
kötött szókapcsolat a die Katze spielt (‘a macska játszik’), egyértelműen a kollokációk 
közé sorolhatjuk viszont a die Katze putzt sich (‘a macska mosakszik’) példát, az etwas 
ist für die Katz' (‘értelmetlen, hiábavaló dolog’) pedig idióma.

Ezeket a példákat a frazeológiában szokásos módszert alkalmazva soroljuk be, asze
rint, hogy mennyiben vezethető vissza a kifejezések jelentése az összetevők jelentésé
re, valamint hogy milyen kötöttség jellemzi őket.

A szabad szókapcsolatok esetén (die Katze spielt) a jelentés kompozicionális, hi
szen a szintagma jelentése a két komponens konkrét jelentéséből tevődik össze. Ez 
„véletlen”, kötöttség nélküli szókapcsolat. Mindkét összetevő ugyanezzel a jelentés
sel még számtalan szókapcsolatban előfordul. A die Katze putzt sich kollokációban is 
kompozicionális a jelentés, de már kiegészül azzal a lexikai-szemantikai kötöttséggel, 
hogy a sich putzen kollokátor6 nem helyettesíthető egy vele rokon értelmű igével. 
Pontosabban, ha felcseréljük az igét egy szinonimájával, akkor a kifejezés vagy jelen
tésváltozáson megy keresztül, vagy olyan szókapcsolat keletkezik, ami a német nyelv
re nem jellemző. A lexikai-szemantikai kötöttség ebben a példában különösen feltűnő 
egy másik nyelv felől nézve. így például a macska magyarul mosakszik, amit nem for
díthatunk szó szerint, németül ugyanis nem mondhatjuk azt, hogy a die Katze <wäscht 
sich>.
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Nem kompozicionális idióma az etwas ist für die Katz’, mert jelentése nem követ
kezik az összetevők jelentéséből (hiszen itt nem igazán ‘macská’-ról, hanem tulajdon
képpen ‘hiábavalóságról’ van szó). Strukturálisan is mind morfoszintaktikai, mind pedig 
lexikai-szemantikai értelemben kötött.

A prototipikus képviselőkön kívül van számos olyan példa is, amelyek csoportba 
sorolása nem egyértelmű, inkább átmeneti, köztes helyzetűek. Kollokáció és idióma 
között nehéz pontosan megvonni a határt, ha a kifejezés részben idiomatikus, azaz az 
egyik összetevő idiomatikus, mint ahogy azt a blinder Passagier (‘potyautas’)7 kötött 
szókapcsolat példáján megfigyelhetjük. Hiszen ‘utas’-ról van szó, aki persze nem ‘lá
táskárosult’ (blind) mai nyelvhasználat szerint, hanem a blind mára már elavult jelen
tését örökíti meg, azaz ‘rejtett, titkos’. A nyelvtanulónak viszont, még ha nem ismeri is 
a fenti szókapcsolat eredetét, etimológiai motiváltságát, az ilyen szópárokat egység
ként kellene kezelnie. Az összetevők szó szerinti fordítása ez esetben ugyanis hiba lenne, 
durva hiba.

Nem kevésbé bonyolult feladat a kollokációk másik irányú elhatárolása, elkülöní
tésük a szabad szókapcsolatoktól. Különösen akkor, ha egy másik nyelv felől közelít
ve sem „tűnik fel” a szókapcsolat. Például ha a Fehler bázist fokozó értelmű8 mellék
névvel látjuk el, akkor a grober Fehler (‘durva/súly os hiba’) jelzős szerkezetet kapjuk. 
Ezt tekinthetjük szabad szókapcsolatnak is, hiszen indokolhatjuk azzal, hogy a grob 
poliszém melléknév egyik jelentésváltozata ‘schwerwiegend’ (‘súlyos’). Tehát ezen je
lentését realizálva kompozicionális szókapcsolatot alkot a grober Fehler szintagmában.

Amellett is lehet azonban érvelni, hogy a grober Fehler szókapcsolat mégis a kollo- 
kációkhoz tartozik, ha a kötöttség (Festigkeit) mint a kollokáció ismérve igazolható. 
Lexikai korlátozás figyelhető meg a grob melléknév használatában, ha annak egyik 
jelentésváltozatát (‘schwerwiegend’) tekintjük. A restrikció abban nyilvánul meg, hogy 
a melléknév ebben a jelentésben nem egy teljes paradigmából vagy szemantikai me
zőből választhat főnevet, hanem csak néhány lehetséges „partnere” van, mint a grober 
Irrtum (‘súlyos tévedés’), grobe Lüge (‘súlyos hazugság’). Bizonyos kollokációk ese
tén ez a megszorítás lehet olyan erős is, hogy egyetlen főnévre korlátozódik a válasz
tás, mint például a blinder Passagier esetén.

Amint a fenti példák is mutatják, a kollokációkat nem könnyű megkülönböztetni a 
szabad szókapcsolatoktól - már csak azért sem, mert a kompozicionalitás közös tulaj
donságuk. A kötöttség viszont a kollokáció megkülönböztető tulajdonsága. Bár a kö
töttség többnyire nyilvánvaló, mégis adódnak kérdéses esetek is. A lexikai restrikció
val kapcsolatban felmerül, lehet-e számszerűsíteni a megszorításokat. Ha a kolloká- 
torhoz csupán egyetlen bázis társulhat, mint a die Katze schnurrt (‘a macska dorombol’) 
példában, akkor a kérdés egyértelműen megválaszolható. Más esetekben viszont el
döntendő, hogy meddig tekintsük „néhánynak” a lehetséges partnerek számát, és mi
kor beszélhetünk teljes szemantikai mezőről. Néha az is megkönnyíti a hovatartozás 
eldöntését, ha kontrasztív módon közelítve a problémához, megállapítjuk, hogy a 
kollokátor nem fordítható szó szerint, például tiefer Wald (sűrű erdő). Ez biztos jele 
annak, hogy a vizsgált szókapcsolat nyelvspecifikus, így egységként kezelendő.

A frazeológiában már hosszú időre visszatekintő hagyománya van annak, hogy az 
idiómákat egységként kezeljük. Körük kibővíthető a kollokációkkal - mint azt Burger 
( 1998) is javasolja -, hiszen közös tulajdonságuk a kötöttség. Az idiomaticitás9 ismér
ve azonban elválasztja egymástól őket. Vannak azonban kollokációk, amelyek köze-
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lebb helyezkednek el az idiómákhoz a szabad szókapcsolatok, kollokációk és idiómák 
alkotta folytonos egyenesen. Ha a kollokátor idiomatikus, a bázis pedig konkrét jelen
tésű, mint az im tiefen Winter (‘a tél kellős közepén’) szókapcsolat esetén, akkor látha
tó, hogy a kifejezés összjelentésében a bázis, Winter (‘tél’), itt a kifejezésen kívüli je
lentésével szerepel (valamilyen télről van szó), és csupán a kollokátor átvitt értelmű. 
Az idiómákat ily módon közelítő kollokációk kötöttségi tulajdonsága fokozódik, ám 
egyidejűleg a kompozicionalitás gyengülhet.

Az idiómákhoz közel álló kollokációkra ugyanúgy jellemző, mint azokra, amelyek 
inkább a szabad szókapcsolatokhoz hasonlítanak, hogy összetevőik ekvivalenciája két 
nyelvben megjósolhatatlan. Vannak ekvivalens komponensek, mint azt a handfeste 
Beweise (‘kézzel fogható bizonyíték’) példa személteti, de akadnak szép számmal olyan 
kollokációk is, amelyekben a kollokátorok kollokáción kívül nem felelnek meg egy
másnak. Utóbbiak esetén az anyanyelvre történő támaszkodás stratégiája tévútra visz 
(‘der falsche Weg’).

Ha a kollokációt frazeológiai egységként értelmezzük, azt a követelményt támaszt
juk a nyelvtanítással szemben, hogy a kollokációk elsajátítása az idiómákhoz hason
lóan, tehát nem összetevőikre bontva, hanem szópárként történjen. Szóhatárt átlépő 
lexikai egységként gyakoroltassuk őket, és alkalmazási feladatokban is együtt előfor
duló szókapcsolatként szerepeljenek. Azért kell egységként rögzíteni és gyakoroltatni 
őket, hogy a tanulók egészként tudják lehívni mentális lexikonukból, amikor idegen 
nyelven nyilvánulnak meg. Elfogadva, hogy a nyelvi „félkésztermékek” (Halbfertig
produkte) előmozdítják a beszéd folytonosságát, a fent vázolt háromféle kollokáció- 
értelmezésből az idegennyelv-oktatásban válasszuk az utóbbit, értelmezzük a kolloká
ciót frazeológiai egységként.

III. A kollokációk metaforikus csoportja
A kollokációk frazeológiai egységként történő értelmezése ugyan várhatóan hatéko
nyabbá teszi elsajátításukat és használatukat, de egyben jelentősen megnöveli a meg
tanulandó lexikai egységek számát is. Ugyanis nyilvánvalóan számtalan kötött, de nem 
idiomatikus szókapcsolat van. Ez a nagyszámú, heterogén csoport további vizsgálat 
céljából különböző szempontok10 alapján tovább bontható. Ilyen szempont többek 
között az, hogy a kollokátort konkrét vagy átvitt értelemben használjuk-e.

Kiindulva a bevezető példából, sich für einen Kurs anmelden (‘órát felvesz’), kü
lönböztessük meg azokat a kollokációkat, amelyekben a kollokátor átvitt értelmű, és 
soroljuk egy másik osztályba azokat, amelyekben a kollokátor konkrét jelentésű. Azo
kat a kollokációkat, amelyekben a kollokátorokat metaforikusán használjuk, például 
Amt niederlegen (‘lemond a hivataláról’), nevezhetjük metaforikus kollokációknak. An
nak, hogy egy kollokációt metaforikusnak11 nevezzünk, szükséges feltétele, hogy a 
kollokátor poliszém legyen. Szabad szókapcsolatokban szó szerinti jelentésében for
dul elő, azaz például das Kind niederlegen, das Buch auf die Bank niederlegen stb. kol- 
lokátorként viszont átvitt értelemben szerepel. A kollokátor metaforikus olvasata sze
mantikailag motivált, azaz a hasonlóságon alapuló átvitel felismerhető benne.

Számos példával illusztrálhatjuk a metaforikus kollokációk csoportját a melléknév
főnév szópárok közül. így például metaforikus kollokációnak nevezhetjük az offener 
Mensch szókapcsolatot, mivel az offen melléknév szabad szókapcsolatokban konkrét 
jelentésében fordul elő, mint pl. offenes Fenster, offene Tür. Ezenkívül a kollokátor átvitt



30 Reder Anna

értelmű jelentése, ‘mindenre fogékony’, hasonlósági kapcsolatban áll a konkrét ‘nem 
zárt’jelentéssel. Az offen melléknév konkrét és átvitt értelmű használatában közös je
lentésmozzanat (szém) a ‘befogadókészség’. Ebben a metaforikus kollokációban te
hát többjelentésű a kollokátor: szabad szókapcsolatokban konkrét, kollokációban pedig 
átvitt értelemben használjuk.

A fenti definíciót alkalmazva a kollokációk heterogén csoportjában meghatározha
tunk egy viszonylag homogén részhalmazt, a metaforikus kollokációkét, ahová nyil
vánvalóan számos olyan elem tartozik, amelyek egyértelműen megfelelnek a feltéte
leknek. Viszont olyan kollokációk is akadnak, amelyek elemzésekor bizonytalanok 
vagyunk, hogy valóban a metaforikus kollokációkhoz soroljuk-e őket. A szükséges 
feltételek közül időnként ugyanis egyéni interpretáció függvénye annak megállapítá
sa, hogy a jelentésátvitel milyen hasonlóságon alapszik, mi a közös jellentésmozzanata 
a szabad szókapcsolatokban használt autonóm szónak, illetve a kollokátornak. így 
felmerülhet a kérdés, hogy a Sterne funkeln (‘ragyognak a csillagok’) vagy Augen 
funkeln (‘ragyognak a szemek’) közül melyik metaforikus jelentésű.

A metaforikus kollokációk komplementer csoportját a nem metaforikusak alkotják, 
ahol a kollokátorokat nem jellemzi az a kettősség, hogy mind szabad szókapcsolatok
ban, mind kollokációkban előfordulnak. Ezt a típust az eine Flagge hissen (‘zászlót 
felvon’) példa személteti. A kollokátor jelentése ebben a példában konkrét, a kötöttség 
tulajdonsága pedig szigorú lexikai restrikció formájában nyilvánul meg. Nem konkrét 
jelentésű kollokátorokat is tekinthetünk nem metaforikusnak, ha szabad szókapcsola
tokban nem fordulnak elő, mint azt a die Schule schwänzen (‘lóg az iskolából’) kollo
káció szemlélteti.

A kollokációk fenti osztályozásával, metaforikus, illetve nem metaforikus kolloká
ciók megkülönböztetésével egyfajta módon rendezzük a sokszínű kötött, de nem idio
matikus szókapcsolatokat, még ha a nem prototipikus elemek osztályba sorolása nem 
is nevezhető mindig sikeresnek. Ez a felosztás viszont nem elégítheti ki az idegen nyelvet 
tanulókat, mivel az egy nyelven belüli csoportosítás nem veszi figyelembe a tanuló 
nézőpontját. Nyelvhasználatának helyességét sokkal inkább az befolyásolja, hogy izo- 
morfok-e az anyanyelvi metaforikus kollokációk a célnyelvivel, azaz a jelentésátvite
lek kölcsönösen megfelelnek-e egymásnak a németben és a magyarban. Következés
képpen a német kollőkációkat össze szükséges vetnünk magyar megfelelőikkel.

IV. A kollokációk összevetése
További támpontot nyerük a metaforikus kollokációk vizsgálatához a tanuló anyanyelvé
nek bevonásával. Példákon keresztül megnézzük a célnyelvben, hogy milyen lexikai 
egységek felelnek meg az anyanyelvi metaforikus kollokációknak. Az összevetésből 
következő különböző típusok (la, lb, 2, 3,4a, 4b) modellben is megjeleníthetők (lásd 
1. ábra a 31. oldalon).

Az összehasonlítás során a következő három tényezőt vesszük figyelembe: nyelv, 
metafora, kollokátorok kollokáción kívüli ekvivalenciája. Mindegyikhez két változót 
rendelünk: a nyelvhez: német, magyar; metafora: kimutatható vagy nem mutatható ki; 
kollokátorok: egymásnak a két nyelvben csak kollokációban ekvivalensei, illetve egy
másnak szabad szókapcsolatokban - kollokáción kívül is - ekvivalensei. A komponen
sek morfoszintaktikai összevetésétől itt eltekintünk. Az összetevők a két nyelvben alak- 
tanilag nyilvánvalóan nem azért különböznek, mert kollokációt alkotnak, hanem tipo-
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1. ábra

lógiai jegyeikben térnek el. Ezekkel részletesen kontrasztív morfológiai tárgyú írások12 
foglalkoznak. így a jelen összehasonlítást lexikai szinten végezzük. Tekintsük át az 
egyes kontrasztív típusokat néhány kiválasztott példán keresztül.

la) Kontrasztív kollokáció-típus, melyben a kollokátorok mindkét nyelven 
elsődleges jelentésííek és ekvivalensek
Ebben a kontrasztív típusban olyan kollokációk találhatók, melyekben a kollokátorok- 
nak mindkét nyelvben nem kiterjesztett, elsődleges jelentésük van. Teljes ekvivalen
cia jellemző, mivel a bázisok és a kollokátorok egyaránt ekvivalensek. Ide sorolható 
több olyan kollokáció, melyek állati hangokat jelölnek, pl. Hunde bellen (‘kutyák ugat
nak’), Bären brummen (‘medvék brummognak’), Frösche quaken (‘békák brekegnek’), 
etc. További, nem állati példák a következők: Gas wegnehmen (‘visszaveszi a gázt’), 
lebenslanges lemen (‘élethosszig történő tanulás’), ein Formular ausfüllen (‘nyomtat
ványt kitölt’). A németben azonban vannak olyan kollokációk is, melyeknek a magyar
ban nem kollokációk felelnek meg, hanem szabad szókapcsolatok vagy szóösszetéte
lek. A következő példa ezt az altípust szemlélteti: das Schiff kentert (‘a hajó felborul’). 
A kentem ige használata vízijárművekre korlátozódik, míg magyar megfelelője, a fel
borul megkötés nélkül, szabadon használható számos szókapcsolatban. További pél
dák: einen Baumfällen (‘fát vág ki’), öffentliche Meinung (‘közvélemény’), Veto ein
legen (‘megvétóz’).

lb) Kontrasztív kollokáció-típus, melyben a kollokátorok mindkét nyelven 
elsődleges jelentésűek, de nem ekvivalensek
Ehhez a részlegesen ekvivalens kontrasztív típushoz is a nem metaforikus kollokációk 
tartoznak. Annyiban azonban különböznek az előzőtől, hogy a kollokátorok a kolloká- 
ción kívül nem ekvivalensek, azaz a kollokációk mint entitások ekvivalensek, de a 
kollokátorok más szókapcsolatokban nem felelnek meg egymásnak. Például a sich die 
Zähne putzen ekvivalens a magyar fogat mos kifejezéssel, de a putzen és a mos önma-
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gukban nem ekvivalensek. Ugyanez jellemző a következő esetekben is: die vorliegende 
Arbeit (‘jelen dolgozat’), der betreffende Schüler (‘az adott tanuló’), ungebetener Gast 
(‘hívatlan vendég’), die Straßen räumen (‘megtisztítják az utakat’).

Miután a modell jobb oszlopában elhelyezkedő két kontrasztív típust, az 1 a)-t és az 
1 b)-t jellemeztük, térjünk át az átlósan megjelenő 2)-sel és 3)-sal jelölt típusokra. 
Ezekben mindig csak az egyik nyelvben, vagy a németben, vagy a magyarban metafo
rikus a kollokátor.

2) Kontrasztív kollokáció-típus, melyben a német kollokátor metaforikus, 
magyar ekvivalense pedig elsődleges jelentésű
Ennek a kontrasztív típusnak egy képviselőjét részletesebben elemezzük, majd továb
bi példákkal világítjuk meg. Átvitt értelmű az ein Medikament absetzen (‘gyógy szer- 
[szedésjt abbahagy’) kollokációban a német kollokátor, mely szabad szókapcsolatokban 
mint die Brille, den Koffer absetzen konkrét jelentésű: ‘letesz, lerak’. A forrásfogalom 
‘vmit vhová rak, elhelyez’ összhangban áll mindennapi konkrét tapasztalatainkkal, 
hiszen a tárgyakat el szoktuk rendezni, rakni környezetünkben. Ennek a konkrét tapasz
talatnak a leképezése a célfogalomra nyomon követhető, azaz mi történik, ha ez a konk
rét tárgy, amit elhelyezünk, éppen gyógyszer. A jelentésátvitel során a konkrét ‘elhe
lyezés’ fogalom elveszíti egyik lényeges jelentésmozzanatát, hogy valahová vagy va
lahonnan helyezzük el a tárgyat. Ennek a helyére lép egy új szém, azaz hogy miért 
‘helyezzük el’ a gyógyszert (talán már nem szükséges, vagy egyéb okból nem szedjük 
tovább). Ezután már nem fontos, hogy a közvetlen közelünkben legyen, elrakhatjuk 
bárhová. A letesz, lerak igéknek hasonló jelentés-kiterjesztése ebben a szövegkörnye
zetben (a gyógyszerszedéssel kapcsolatban) a magyar nyelvben nem figyelhető meg. 
így nem csodálkozhatunk azon, hogy az ein Medikament absetzen kollokáció magyar 
megfelelőjében az absetzen kollokátomak nem a letesz, lerak az ekvivalense. Előfor
dulhatna elvileg az is, hogy egy másik, de szintén metaforikus magyar ige lenne a 
megfelő kollokátor (mint ahogy az a 4a) és 4b) kontrasztív típusokra jellemző), de ebben 
a típusban a magyar ekvivalens konkrét jelentésű.

A 2) kategória, mint látni fogjuk az empirikus részben, különösen fontos a nyelvta
nulók számára. Hiszen azzal szembesül a metaforikus német - nem metaforikus ma
gyar kollokációkban, hogy a konkrét jelentésű magyar kollokátor szó szerinti németre 
fordítása nem minden esetben célravezető stratégia.

Szemléltesse itt néhány további példa a modellben 2)-essel jelzett kontrasztív kollo- 
káció-típust: blutiger Anfänger ( ‘teljesen kezdő’13 ), Schmerz stillen (fájdalmat enyhít), 
jd fährt sich durch die Haare (‘hajába túr’), den Puls fühlen (‘pulzust mér’).

3) Kontrasztív kollokáció-típus, melyben a magyar kollokátor metaforikus, 
német ekvivalense pedig elsődleges jelentésű
Különösen „kedves” hibák egész sorát találjuk tanulói szövegekben olyan kollokációk 
használatakor, amelyekben a magyar kollokátor metaforikus, a német ekvivalense pe
dig konkrét jelentésű. Ezek a hibák szinte „kapórajönnek” a német anyanyelvű taná
roknak, mert a magyar nyelv ismerete nélkül is ízelítőt kapnak annak idioszinkretikus 
metaforavilágából. A magyar tanuló felhőtlen gyermekkorra tekinthet vissza, míg né
met anyanyelvű társai ‘panaszmentes’-re (unbeschwerte Kindheit). Jól tudjuk, hogy 
Magyarországon az ember (a tanár is) keresi a pénzt, míg német kollégája ‘megszól-
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gálja a pénzt’ (Geld verdienen). Magyar metaforikus kollokátort emel át szó szerint a 
németbe az a tanuló is, aki az <ungebundenes> Gespräch kifejezést alkotja a kötetlen 
beszélgetés mintájára, az ungezwungenes Gespräch helyett.

Természetesen az ebbe a kontrasztív típusba tartozó kollokációk rendre mind hibá
hoz vezetnek, ha nem egységként, hanem összetevőkre bontva, szó szerint ültetjük át 
őket németre. Ez a kontrasztív kollokáció-típus is bizonyára felelős a tanulók elbi
zonytalanításáért. Mennyire támaszkodjunk az anyanyelvűnkre? Mikor helyes ez a 
stratégia? Most még ne essünk pánikba (in Panik geraten), hiszen ennél is nagyobb 
kihívás vár a tanulóra, ha mindkét nyelvben metaforikusak a kollokátorok.

4) Kontrasztív kollokáció-típus, melyben mindkét kollokátor metaforikus
A modell az átlósan elhelyezkedő kontrasztív kollokáció-típuson kívül a tisztán nem 
metaforikus kollokáció-típussal szimmetrikusan elhelyezkedő, 4a)-val és 4b)-vel je
lölt kategóriákat is magába foglal. A 4-es típusba tartozó kollokáció-megfelelések közös 
vonása, hogy mind a kiinduló nyelvben, mind a célnyelvben metaforikusak a kolloká
torok. A 4a) és a 4b) típusok pedig annak függvényében alakulnak, hogy a kollokátorok 
ekvivalensek-e egymással a németben és a magyarban. Teljes ekvivalenciát mutat pél
dául az eine Grimasse schneiden és a grimaszt vág, hiszen a bázisok is, a metaforikus 
kollokátorok is kölcsönösen megfelelnek egymásnak. Hasonlóképpen ebbe a 4a) kont
rasztív típusba sorolhatók a következők is: Applaus ernten (‘tapsot arat’), tiefe Trauer 
(‘mély gyász’), eine Epidemie bricht aus (‘járvány tör ki’), ein Problem taucht auf (‘fel
merül egy probléma’), grober Fehler (‘durva hiba’), Durst löschen (‘szomjat olt’), die 
Meinung teilen (‘osztja a véleményt’), eine Freundschaft pflegen (‘barátságot ápol’), 
gepfefferte Preise (‘borsos árak’).

Ez a kontrasztív típus, amelyre teljesül, hogy mindkét nyelvben közös a metafo
ra,14 tulajdonképpen megkönnyíti a nyelvtanulást, hiszen „csupán” az anyanyelvből már 
ismert szókapcsolatokat kell idegen nyelvi elemekből azonos módon megszerkeszte
ni. Valószínűleg felvetődik a nyelvtanulóban a kérdés, hogy miből fakad az összete
vők kiszámíthatatlan ekvivalenciája. A kognitív nyelvészet is keresi arra a választ, hogy 
mennyiben univerzálisak a metaforák, milyen tulajdonságok kerülnek át a forrástarto
mányból a céltartományba (Kövecses 1998). A metaforák azonossága bizonyára rész
ben magyarázható areális nyelvrokonsággal, kulturális kapcsolatokkal és kifejezések 
más nyelvekből történő átvételével is. Napjainkban is megfigyelhető pl., hogy a szá
mítógép-használat szókészletében a német és a magyar nyelv egyaránt kölcsönöz az 
angolból szó szerint kollokációkat, mint pl. im Internet surfen (‘szörföl az interneten’), 
mit der Maus klicken (‘kattint az egérrel’). Mégsem állíthatjuk még ebben a témakör
ben sem, hogy minden átvétel tükörfordítás lenne, hiszen ellenpéldákat is fel tudunk 
sorakoztatni: der Computer stürzt ab (‘a számítógép lefagy’), eine CD brennen (‘CD-t 
ír’). Feltehetően nehezebb olyan kollokációkat elsajátítani, amelyekre az jellemző, hogy 
különböző a két nyelvben a kollokátorok jelentésátvitele. Ezt a ritkának nem nevezhe
tő jelenséget néhány további példa is szemlélteti: Vertrauen entgegenbringen (‘bizal
mat tanúsít’), überspitzte Meinung (‘sarkított vélemény’), saftige Strafe (‘komoly bün
tetés’), in die nächste Klasse versetzt werden (‘következő osztályba lép’), etwas aufs 
Papier bringen (‘vmit papírra vet’).

A fenti kontrasztív kollokáció-típusok azt mutatják, hogy a tanuló időnként bátran 
támaszkodhat anyanyelvi mintára, de gyakran célszerűbb ezt elkerülnie. A következők-
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ben arra keresünk választ, hogy milyen mértékben nyúlnak vissza a nyelvtanulók anya
nyelvükhöz, amikor a kollokációkat produktívan használják. Mennyiben függ az Ll- 
transzferek száma a kontrasztív típusoktól?

V. Tanulók transzfer-magatartásának empirikus vizsgálata
A német-magyar kontrasztív kollokációs modell leírása során azt tapasztaltuk, hogy a 
kollokációk ekvivalenciája nem feltétlenül vonja maga után az összetevők ekvivalen
ciáját. A bevezetésben taglalt eset kapcsán, sich für einen Kurs anmelden (‘órát felvesz’), 
azt is láthattuk, hogy ez a különbözőség kollokációs hiba oka lehet. A helytelen kollo- 
kátor-használat ellenére mégis sikeres lehet a kommunikáció. A helyes értelmezésben 
nyilván a szituáción kívül a tanár magyar nyelvtudása is szerepet játszott, hiszen en
nek segítségével ismerte fel a szó szerinti fordítást és ezzel együtt a hallgató beszéd
szándékát is. Milyen gyakran támaszkodnak a tanulók anyanyelvűkre az egyes kont
rasztív kollokáció-típusok alkalmazásakor? A kérdés megválaszolásakor induljunk ki 
a következő munkahipotézisből.

V.1 Hipotézis
Nem metaforikus kollokációk esetén gyakoribb az L1-transzfer, mint metaforikus 
kollokációk létrehozásakor. Más szavakkal azt is mondhatjuk, hogy metaforikus kollo
káció-típus esetén ritkábban figyelhető meg, hogy a tanuló anyanyelvére támaszkod
na, mint nem metaforikus esetén.

V.2 Empirikus adatgyűjtés
A hipotézis ellenőrzésére a németet idegen nyelvként, illetve kisebbségi nyelvként 
tanuló érettségiző fiatalokat, valamint német szakos hallgatókat vizsgálunk, csoporton
ként 200 főt. Minden vizsgált személynek magyar az anyanyelve és németet tanul első 
idegen nyelvként15. A transzfer-magatartás vizsgálatához tesztelésben elfogadott for
dítást alkalmazunk. Pontosabban olyan fordítási feladatot, amelyben magyarul a teljes 
kollokációt, németül pedig a bázist adjuk meg. A tanulók feladata a kipontozott hely
re beírni a német nyelvű kollokátort, pl.

eine Ehe........» házasságot köt'6
A kérdezett kollokációk (40) kiválasztása érettségire és nyelvvizsgára előkészítő 

szógyűjteményekből történt, mégpedig úgy, hogy a kontrasztív modellben leírt típu
sokat képviseljék.

V.3. Az adatok elemzése
A teszteredmények kiértékelésének lényege a helytelen válaszok elemzése. Mivel a 
teljesen ekvivalens kollokáció-típus helyes megoldását nem tudjuk aszerint értékelni, 
hogy L1-transzfer vagy egyéb stratégia alkalmazásával született-e, csak a hibás sorok 
analizálása lehetséges hibaelemzési módszerekkel.

Tudjuk, hogy a hibák gyakran nem monokauzálisak, hanem több okra is visszave
zethetők, esetenként nem is tudjuk feltárni az okukat. Vannak olyan hibaforrások is, 
amelyek nehezen mutathatók ki, például ha a tanuló a németben nem létező szókap
csolatot tanult meg, és azt alkalmazza. A hiba fosszilizálódásáért (rögzüléséért) már 
nemcsak az anyanyelv, hanem egyéb tanulási, tanítási módszerek, helytelen minták is 
felelősek lehetnek. Ezek a hibaokok17 nem fedhetők fel teszteléssel. A tesztanyagban
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tehát elsősorban az anyanyelv hatását keressük, az interferenciahibákat értelmezzük. 
Azokat a hibákat tekintjük L1-transzferből eredőknek, amelyekben egyértelműen ki
mutatható a magyar nyelv hatása. A hibatípusok azonosításához Hufeisen és Neuner 
(2000: 26) kategóriáira támaszkodunk. A tesztanyagban nem fordult elő a szubsztitú
ció (behelyettesítés^), amikor a tanuló fordítás nélkül emelte volna át a magyar szót a 
német szövegbe.

A tesztanyagban keresett másik interlingvális hibatípus az aluldifferenciálás (Unter
differenzierung). Ennek a hibatípusnak divergencia áll a hátterében, azaz hogy egy 
magyar szónak a németben több megfelelője van. Például a hoz ige a németben szét
válik, differenciálódik a holen és bringen igékre. Ha tehát a tanuló ezt a két igét nem 
különbözteti meg, akkor a hiba okát aluldifferenciálásnak tekinthetjük. A helyes ige 
kiválasztásában az anyanyelv nem siet a tanuló segítségére, mivel az anyanyelvi ige 
nem differenciált. Az első nyelvből eredő zavaró hatást Juhász (1970) fogalmi homo
gén gátlásnak (begriffliche homogene Hemmung) nevezi.

Az elemzett hibakorpusz az aluldifferenciálásra több adatot is szolgáltat. Az alul
differenciált hoz ige miatt születik gyakran megoldásként a gyermeket világra hoz 
kérdésre az ein Kind in die Welt <holen> a helyes ein Kind auf die Welt bringen kollo- 
káció helyett.

A magyar vezet igének több megfelelője is van a németben: leiten, führen. Ebből 
fakadóan a háztartást vezet kollokációra a leiten felhasználásával hibás válaszokat is 
kaptunk:

einen Haushalt <leiten> ~ háztartást vezet (~ einen Haushalt führen).
Hasonlóan félrevezetők a vigyáz ige achten /aufpassen megfelelői. így nem megle

pő, hogy az auf die Figur achten mellett auf die Figur <aufpassen> megoldások is 
előfordulnak.

Az LI-nek kettős hatása is nyomon követhető. Amikor a tanulóknak a törvényt hoz 
feladatot kell megoldaniuk, egyrészt megkísérlik szó szerint fordítani a kollokátort, 
másrészt pedig a hoz ige aluldifferenciáltsága is hat a helytelen választásra. Valószínű
leg így jönnek létre az ein Gesetz <holen> megoldások az ein Gestz verabschieden 
helyett.

A vizsgált tesztanyagban a fenti hibatípusokon kívül nagy számban találhatók olyan 
hibák is, amelyek típusként nem szerepelnek a hibaelemzés általam ismert irodalmá
ban, mégis egyértelműen interferenciahibának tarthatjuk őket. A kollokátorok magyar 
megfelelőinek szó szerinti fordításáról van szó, amikor a tanuló például die Uhr geht 
vor helyett a siet kollokátor szabad szókapcsolatokban előforduló német ekvivalensét 
választja, és magyar mintára olyan, a német nyelvben nem használatos szókapcsolatot 
hoz létre, mint a die Uhr <eilt> / <beeilt sich> ~ siet az óra. A hiba oka ilyenkor a 
kollokációnak nem egységként, hanem összetevők szerint történő fordítása. Ezt a men
tális operációt nevezhetjük a fordítástudományból és a kontaktlingvisztikából kölcsön
zött terminusszal tükörfordításnak. Tudjuk, hogy a tükörfordítás lehet helyes művelet 
is, hiszen teljesen ekvivalens kollokációk esetén jól működik. Az eljárást nem ekviva
lens kollokációkra alkalmazva azonban hibát vétünk. Az így keletkezett hibát tükör
fordítás-hibának. nevezhetjük. Az elnevezés előnye, hogy motivált, világosan kitűnik 
belőle a hiba oka. A vizsgált hibakorpuszban azonosított leggyakoribb tükörfordítás
hibákat az 1. táblázat mutatja.
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1. táblázat
Gyakori tükörfordítás-hibák metaforikus kollokációkban

németet idegen 
nyelvként tanuló 

érettségizők

németet 
nemzetiségi 
nyelvként 

tanuló 
érettségizők

német szakos 
egyetemi 
hallgatók

jemandem ins Wort <schneiden>: 
(= jemandem ins Wort fallen)

7619 40 33

in Wettbewerb <steigen/einsteigen/fliegen>: 
(= in Wettbewerb treten) 70 48 40

eine Ehe cbinden/ verbinden:*: 
(= eine Ehe schließen) 75 20 10

Bücher <fressen/essen>: 
f= Bücher verschlingen) 40 28 22

das Bett <drücken/pressen>: 
(= das Bett hüten) 74 53 40

in Panik <fallen>: 
(= in Panik geraten) 122 51 43

V.3.1 A hipotézis vizsgálata
A hipotézis vizsgálatához vessük össze az L1 hatására visszavezethető hibák arányát 
metaforikus és elsődleges jelentésű kollokációk esetén. Az interferenciahibák arányát 
a 2. táblázat tartalmazza. A németet nemzetiségi nyelvként tanulók és germanisták esetén 
az adatok alátámasztják a hipotézist, hiszen ebben a két célcsoportban metaforikus 
kollokációk esetén jelentősen kisebb a magyar hatásra visszavezethető hibák száma. 
Az egyharmados hibaarány egyötödre mérséklődik. A németet idegen nyelvként tanu
ló érettségiző fiatalok adatai azonban nem felelnek meg a feltételezésnek. A két érték 
(38%, ill. 39%) gyakorlatilag szinte azonos, ami arra utal, hogy a metaforikus kollo- 
kátorokat nem különböztetik meg, azok nem tűnnek fel nekik. Hasonló bátorsággal 
fordítják őket szó szerint mint a nem metaforikusokat. A nemzetiségi nyelven érettsé
gizők, illetve az egyetemisták adatai arra engednek következtetni, hogy az utóbbiak 
jelöltnek20 tekintik a metafora jelenségét, és inkább lemondanak szó szerinti fordítá
sáról, mégha valószínűleg nincsenek is tudatában a szavak metaforikus használatának. 
Feltehetően már megtapasztalták, hogy megjósolhatatlan, vajon transzferálhatók-e a 
komponensek.

Van olyan tesztkérdés is, amely mindegyik célcsoportban kevés tükörfordítást ered
ményezett, pl. a lóg az iskolából (die Schule schwänzen) metaforikus kollokáció. Az 
idegen nyelvi érettségizők mindössze egy tizede fordította szó szerint, míg a másik két 
csoportban elhanyagolható volt a számuk. Akik nem ismerték az iskolai hétköznapok
ból a német kifejezést, többnyire üresen hagyták a sort. Valószínűsíthető, hogy többen 
ismerik a lóg21 ige német szabad szókapcsolatokban előforduló megfelelőjét, mint 
ahányan nem válaszoltak a kérdésre.

Bár nem mutatható ki egyértelműen, a tesztekben szereplő teljesen ekvivalens kollo
kációk helyes megoldásainak egy része bizonyára szintén transzfer eredménye. Az ilyen 
helyes megoldások azonban nem számíthatók az L1 transzferek közé. A transzferma
gatartásról még azokból a válaszokból vonhatunk le következtetéseket, amelyek a to-
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2. táblázat
Interferenciából eredő hibák aránya

interferenciából eredő 
hibák aránya

németet idegen 
nyelvként tanuló 

érettségizők

németet nemzetiségi 
nyelvként tanuló 

érettségizők

német szakos 
egyetemi hallgatók

metaforikus 
kollokációk esetén 38 % 20 % 16 %

nem metaforikus kollokációk 
esetén 39 % 33 % 30 %

tális ekvivalencia ellenére kitöltetlenek vagy helytelenek voltak. Ezek a „megoldások” 
azt is elárulják, hogy a tanuló igyekezett elkerülni a tükörfordítást. Azonban döntésé
ben szerepet játszhatott az is, hogy nem ismeri a kollokátorok szó szerinti német meg
felelőit. Pontosabb képet kaphatunk a tanulók transzfer-magatartásáról az introspekció 
módszerével (hangos gondolkodás), ahol a tanuló elmondja, vagy leírja a teszt kitölté
se során felmerülő gondolatait. így a teszt kiértékelése kibővülne az introspekciós adatok 
elemzésével.

Introspekció nélkül is vannak azonban feltűnő tesztsorok. A teljesen ekvivalens 
borsos árak (gepfefferte Preise) megoldásakor a tanulók nagyobb része L2-re támasz
kodó stratégiát alkalmazott. Szinonimákat írt a 200-ból 117 németet idegen nyelvként 
tanuló, 108 németet nemzetiségi nyelvként tanuló és 85 egyetemi hallgató. A hohe, 
große, teure Preise megadása nyilván elsősorban azzal magyarázható, hogy a tanulók 
ezeket jobban ismerik, gyakrabban használják, mint az inkább az írott nyelvre jellem
ző gepfefferte Preise kollokációt. Ha viszont tekintetbe vesszük, hogy a bors, borsos 
szavak az alapszókincshez tartoznak, akkor az, hogy a tanulók inkább elkerülő straté
giát alkalmaztak, illetve sokan üresen hagyták a sort, arra utalhat, hogy jelöltnek tart
ják a metaforikus kollokációt. Hasonlóan értékelhető a nagy arányban előforduló el
kerülő megoldás az einen stürmischen Applaus ernten (viharos tapsot arat) teljesen 
ekvivalens kollokációk esetében a bekommen ige segítségével.

A scharfer Gegensatz (éles ellentét) kollokációban alapszókincshez tartozó mellék
név szerepel. Mégis gyakori, hogy a megoldás helye itt is üresen maradt, illetve a 
scharf2 kollokátort szinonimája (groß) helyettesítette, ami arról tanúskodik, hogy sok 
tanuló ezt a metaforikus kollokátort jelöltnek gondolja. Természetesen ennél a teszt
feladatnál sem tudjuk kizárni, hogy az L1 transzfer szándéka azért nem valósul meg, 
mert a tanuló nem ismeri az adott szót, vagy a kellő pillanatban nem tudja előhívni 
mentális lexikonából.

Összességében megállapítható, hogy a fenti hibakorpuszon végzett elemzés a né
metet idegen nyelvként tanuló, érettségiző fiatalokra nem igazolja a hipotézist. A né
metet nemzetiségi nyelvként tanuló érettségizők és német szakos egyetemisták adatai 
viszont alátámasztják a feltevést. Ebből arra következtethetünk, hogy a metafora a 
nyelvtanulók számára fokozatosan jelöltté válik. Az egyes tesztsorok megoldásai azt 
sugallják, hogy a tanulók transzfermagatartása változó - ugyanúgy megjósolhatatlan, 
mint a kollokációk ekvivalenciája.
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V. Didaktikai következtetések
Mint láttuk, a kollokációk ekvivalenciája különböző nyelvekben megjósolhatatlan, a 
tanulók transzfer-magatartása pedig kiszámíthatatlan. Ilyen helyzetben különösen fon
tos, hogy a tanulók hasznos tanácsokat kapjanak, amelyek megkönnyítik a kollokációk 
elsajátítását, mind a tanóra mind pedig az autonóm tanulás keretében.

Ennek első lépése, hogy a kollokációt mint frazeológiai kategóriát kezeljük, tanítá
sát pedig frazeo-didaktikai szempontok figyelembevételével tervezzük meg. Az eddig 
megszokott egységként elsajátított kategóriákat, mint az idiómák, a funkcióneves igei 
szerkezetek, a szólások és a közmondások, célszerű lenne kiegészíteni a kollokációkkal. 
Senki sem vitatja, hogy az állandósult szókapcsolatok közül az idiómák tanítása szük
séges, bár ennek módszerei még nincsenek teljesen kidolgozva. Ezzel szemben a kollo
kációk mint állandósult, de nem idiomatikus szókapcsolatok entitásként történő meg
tanulásának a fontosságát még tudatosítani kell. A kollokációkat a szókincstanításból 
ismert három fázisban lehet elsajáttíttatni: 1) kollokációk bemutatása; 2) kollokációk 
begyakorlása; 3) kollokációk alkalmazása.23

Milyen speciális, metaforikus kollokációkra vonatkozó feladatok tehetik hatéko
nyabbá rögzítésüket az első fázisban? Nézzünk néhány javaslatot konkrét példákkal:

1) szavak átvitt értelmű jelentésének tudatosítása;
2) a metafora motivációjának vizsgálata;
3) a metaforikus kollokátor konkrét és átvitt értelmű jelentésének szinkron (egy

idejű) megjelenítése;
4) kulturális kapcsolatok tudatosítása;
5) nyelvtörténeti érdekességek megemlítése.
A pszicholingvisztika azt tanítja, hogy a tanuló érintettsége nagyban hozzájárul a 

rögzítés hatékonyságához. Könnyebb egy metaforikus kollokációt megtanulni, ha él
ményszerű vele az első találkozás, ha nemcsak a szokásos magyar megfelelőjét adjuk 
meg, hanem valami érdekességet is megtudunk, felfedezünk róla.

A metaforák tudatosításában jól felhasználhatók azok a reklámszövegek, melyek 
arra építenek, hogy a szavak többjelentésűek. Színessé varázsolhatják az órákat az 
aktuális reklámok, melyeket tanár és tanuló ma már egyaránt könnyen kigyűjthet pél
dául internetes újságokból, vagy akár maga is készíthet. Miközben a tanuló igyekszik 
megfejteni a reklámok nyelvi hátterét, bizonyára fogékonyabbá válik a metaforákra, a 
későbbiekben is könnyebben felismeri ezt a jelenséget.

Szemléltessük ezt a lehetőséget a Haltung beweisen (‘tartást tanúsít’) kollokáció 
konkrét példájával. A Standard osztrák napilap a „STANDARD-Abonnenten beweisen 
Haltung” (www.derStandard.at) kifejezéssel hirdeti magát. A szöveget kísérő képen 
pedig egy olvasó jó néhány újságot egyensúlyoz a fején. Konkrét jelentésben tehát az 
‘egyenes tartás’ képi változatát láthatjuk. Az olvasó lelki, szellemi tartását pedig az 
újságolvasás biztosítja. Ha a tanuló megkedveli az ilyenfajta „rejtvényt” a tanórán, akkor 
reklámokkal teli világunkban újra meg újra szembesülni fog nyelvi feladatokkal, s így 
autonóm módon gyarapíthatja nyelvtudását.

Az interneten gyakran böngésző tanulók esetleg szívesen veszik, ha házi feladatuk 
elkészítéséhez is használhatják azt. Az internet bevonásával a jelentésmegadás egyik 
ismert formáját, a szövegkörnyezetből történő következtetést gyakoroltathatjuk. Egy 
adott kollokáció egy szövegkorpuszban számtalanszor előfordul, így ha több szöveg
környezetben is találkozunk vele, bizonyára megértjük a jelentését. Jól használható és

http://www.derStandard.at
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bárki számára elérhető a fent már említett IdS-Cosmas vagy a Lipcsében kezelt szö
vegtár („wortschatz.uni-leipzig.de”).

Érdeklődésre tarthat számot, ha kollokációkat saját történetükbe ágyazva mutatjuk 
be. Ezzel egyben fel is tárjuk az ekvivalencia okát. A gepfefferte Preise (‘borsos árak’) 
kollokáció igen alkalmas példa erre. Az a történeti adalék, hogy a bors mint fűszernö
vény a középkorban az arannyal szinte azonos értékű volt, elsősorban a történelem iránt 
fogékony tanulókat érinti meg, felkelti az érdeklődésüket.

Vizuális típusú tanulók számára ismert segédeszköz a rajz, amely kiegészíti, szem
lélteti a megtanulandó lexikai egységre vonatkozó magyarázatokat. Ez a módszer 
metaforikus kollokációk esetén is hatékonynak bizonyulhat. Különösen azért, mert 
lerajzolni csak a kollokátor konkrét jelentését lehet. így azután humoros ábrák szület
nek. A furcsa rajzok hatására a kollokációk könnyebben rögzülnek. Képzeljünk el re
pülőgép módjára lefelé zuhanó számítógépet (der Computer stürzt ab) vagy égő CD-t 
(eine CD brennen).

A javasolt feladatok természetesen csak potenciálisan motiválnak. Mindig vannak 
olyan tanulók, akik a tanári irányítással végzett és kipróbált gyakorlatokat beépítik 
tanulási szokásaikba. Akadnak azonban olyanok is, akik más típusú feladatokra fogé
konyak. így ha változatos módon vezetjük be a tanórákon a kollokációkat, akkor több 
tanulóban is tudatosulhat, hogy hasznos dolog ezeknél elidőzni, a kollokációkat mint 
frazeológiai egységeket kezelni.

VI. Összegzés
Közismert, hogy a metafora jellemző tulajdonsága a nyelvnek, németnek, magyarnak 
egyaránt. Az irodalmi alkotásokban előforduló alkalmi metaforák már hosszú ideje 
szerves részét képezik a művek elemzésének, gyakran fordíthatósági problémákat is 
felvetnek. Ezek közütt van néhány, melyeket szólásként a köznyelv is átvett, mint pl. 
roter Faden (Goethe). A köznyelvben is létezik azonban számos, az irodalmi nyelvtől 
független, konvencionalizált metafora. A jelen tanulmány a kollokációkban elfoglalt 
helyüket és a nyelvtanulókra kifejtett hatásukat mutatta be. Bár ezeket a nyelvészet
ben holt metaforáknak nevezzük, mert ma már a nyelvhasználóban nem tudatosul át
vitt értelmű jelentésük (Kövecses 1998: 51), mégis a fenti empirikus elemzés tanulsá
ga az, hogy nem kezdő nyelvtanulók másként kezelik őket: jelöltnek tekintik, ritkáb
ban transzferálják, mint a nem metaforikus típust.

A kollokációk tanítását a frazeodidaktika keretébe javasoljuk beilleszteni, mert ha 
a tanulók egységként rögzítik őket mentális lexikonukban, akkor feltehetően könnyeb
ben és gyorsabban tudják aktivizálni. A kollokációt frazeológiai egységnek tekintve 
sem válaszoltuk azonban meg azt a kérdést, hogy egyes esetekben miért nem ekviva
lensek a komponensek az első és a célnyelvben. Az eddigi példák is azt mutatják, hogy 
az egybeesés leginkább véletlenszerű. A bevezetésben taglalt sich für eine Lehrver
anstaltung anmelden (órát felvesz) kollokációban azt tapasztaljuk, hogy a német és a 
magyar kollokátorok nem ekvivalensei egymásnak. Továbbá még az is elmondható, 
hogy a magyar kollokátor (felvesz) a fenti kollokációban átvitt értelmű. Konkrét jelen
téssel szabad szókapcsolatokban fordul elő, mint például/e/vesz egy (leesett) papírt. A 
német sich anmelden ige használata eltér ettől, hiszen a fenti kollokációban konkrét 
jelentése van (‘bejelentkezik’).

Már az órafelvételi héten (ld. a bevezetésben felvázolt szituációt) felkelthetjük a
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hallgatók érdeklődését a kollokációk iránt, ha a tükörfordítás-hibát (einen Kurs <auf- 
nehmen>) nem hagyjuk szó nélkül, hanem közvetett vagy közvetlen módon kijavít
juk. A tudatos kollokáció-tanulás segíthet abban, hogy tanulóink, hallgatóink kissé 
elszakadjanak az anyanyelvi szókapcsolati szabályoktól. Hozzájárul ahhoz, hogy ne 
csupán megszólaljanak német nyelven, hanem jól (Sprache beherrschen) és választé
kosán beszéljenek (eloquent sprechen).

JEGYZETEK
1A hibás szót az alkalmazott nyelvészeti írásokban egyre gyakrabban használt csúcsos zárójel
lel jelzem.
2 A következő internetcímeken találhatók szövegkorpuszok, amelyek bárki számára hozzá
férhetők. Német nyelvű az IdS „Cosmas” nevű szövegtára <http://www.ids-mannheim.de/ 
cosmas> címen. Magyar nyelvű szövegekben kereshetünk a „Magyar Nemzeti Szövegtár”- 
ban, amely elérhető <http://corpus.nytud.hu> alatt, ill. a „Magyar Történeti Korpuszában 
<http:www.nytud.hu/hho alatt.
3 Közismert, hogy a szavak közti szintagmatikus szemantikai viszonyokat a nyelvészetben már 
többféle megközelítésben tárgyalták. A szavak közötti szintagmatikus szókapcsolatok megne
vezésére különböző példákat találunk a klasszikus szakirodalomban. Ilyenek pl. a „lényegi je
lentéskapcsolatok” (wesenhafte Bedeutungsbeziehungen) (Porzig 1973), a „lexikai szolidaritá
sok” (lexikalische Solidaritäten) (Coseriu 1967) és a szemantikai valencia (Leisi 1971).
4 A frazeológia fogalmának ilyen jellegű kiterjesztésével a magyar nyelvészeti írásokban nem 
találkoztam.
5 Kötöttségen (Festigkeit) Burger alapján azt értjük, hogy a kérdéses szókapcsolatot használa
tos, elterjedt. Azonkívül beszélünk még pszicholingvisztikai, strukturális és pragmatikai kötött
ségről (lásd Burger 1998: 16-29).
6 Hausmann szintaktikai és szemantikai alapon megkülönbözteti a kollokációk összetevőit, bá
zisnak és kollokátornak nevezi őket (lásd Hausmann 1984: 401).
7 A blinder Passagier poliszém kifejezésnek - szövegkörnyezettől függően - a magyarban lá
táskárosult utas, ill. potyautas felel meg. Itt az utóbbi jelentés érvényes.
8 Fokozó értelmű szókapcsolatokat szembesít Székely hasonló kategóriákkal, mint pl. kollokáció, 
szemantikai függvény, frazeológiai kötődés, és egymáshoz fűződésüket modellben ábrázolja 
(lásd Székely 2001: 16).
9 „Idiomaticitás: az alkotórészek jelentésének különbözősége az idiómákban/frazeologizmusok- 
ban és azokon kívül, pl. hohes Tier mint frazeologizmus = ‘eine Person von großem Ansehen’, 
vagyis teljesen más értelmű, mint a hoch és a Tier jelentésének összege” (Földes 1997: 90).
10 Scherfer javaslatot tesz egy csoport elkülönítésére a kollokációkon belül, melyet „lexikális 
kollokáció”-nak nevez. Ide azokat a kollokációkat sorolja, amelyeknek van szinonimájuk sza
bad szókapcsolat formájában (Scherfer 2001: 12). Jelen tanulmányban említett kollokációk kö
zül az Applaus ernten, gepfefferte Preise, blutiger Anfänger példák „lexikális kollokációk”-nak 
is tekinthetők.
11 A metafora fogalmának a szakirodalomban található változatos megközelítése megkívánja, 
hogy pontosítsuk az itt felhasznált kollokátorra vonatkozó metaforaértelmezést.
12 Morfológiai tárgyú kontrasztív munkákban nemcsak szabad szókapcsolatok szerepelnek bi
zonyos kontrasztív típusok szemléltetésére, hanem kollokációk is, lásd pl. Canisius ( 1998), Szűcs 
(1999), Bassola (1995).

http://www.ids-mannheim.de/cosmas
http://corpus.nytud.hu
http:www.nytud.hu/hho
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13 Ha a magyar teljesen kezdő szabad szókapcsolatból indulunk ki, és szó szerint fordítjuk, ak
kor a helyes, a németben is használt totaler Anfänger kötetlen szókapcsolatot kapjuk, nem szó 
szerinti fordítás esetén pedig a blutiger Anfänger kollokációhoz jutunk. így a példa egyben 
magyar-német nyelvi divergenciát is szemlélteti. A mannheimi Cosmas korpuszban vizsgálva a 
két szókapcsolatot, a kollokáció gyakorisága kétszerese a szabad szókapcsolaténak.
14 A kollokátorok konkrét jelentéssel szabad szókapcsolatokban is egymás ekvivalensei: 
Getreide ernten ~ gabonát arat; tiefer Graben ~ mély árok; ein Tier bricht aus ~ kitör egy ál
lat; das U-Boot taucht auf- felszínre jön a tengeralattjáró; grober Stoff « durva szövet; Feuer 
löschen ~ tüzet olt; den Kuchen teilen; den Kranken pflegen ~ beteget ápol.
15 A tesztelt tanulók részletes leírásához lásd Reder 2002.
16 Megoldás: eine Ehe schliessen ~ házasságot köt
17 A hibák okainak különböző szempontok szerinti osztályozását Katsikasnál (2002) olvashatjuk.
18 Näf (2001) ezt a hibatípust közvetlen átvételnek (Direktübemahme) nevezi. Magyar-német 
viszonylatban gyakori példa az „ich <zongoriere> gern”, Klavier spielen helyett, vagy az „íc/i 
wohne im <Panelhaus>” helyettesíti a Plattenbau szóösszetételt (Reder 2002).
19 A számok a hiba előfordulásának gyakoriságát adják meg. A megkérdezettek száma célcso
portonként 200 fő.
20 Jelöltségen - Edmondsonra és House-ra (2000: 145-146) támaszkodva - azt értjük, hogy a 
tanulók felmérik a transzferálás lehetőségét, várható sikerét.
21 A die Schule <hängen> németben nem használt szókapcsolat megalkotását elvileg még alá
támaszthatja a második idegen nyelvként tanult angol hang out.
22 A német scharfmellélknév ismertségét az angol kognát sharp is támogatja. A megkérdezettek 
többsége angolt tanul második idegen nyelvként, tehát valószínűsíthető, hogy ismerik a tanulók.
23 Az egyes fázisok megvalósításához javaslatokat találhatunk az „Eine Aufgaben- und Übungs
typologie zur Entwicklung der Kollokationskompetenz von DaF-Lemem” című tanulmányban 
(Reder 2002b).
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