
165. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

Hoppálné Erdõ Judit
Alaktani hibák kategorizálása magyar-német

vonatkozásban

Az alaktan sarkalatos pont a nyelvtanulók számára. Alaktani tekintetben igen
sok és igen nagy eltérések mutatkoznak a magyar és német nyelv között; ennek oka
a két nyelv eltérõ tipológiai tulajdonságaiból következik. Érthetõ tehát, hogy szá-
mos nyelvtanulási probléma forrása éppen ezekben a különbségekben keresendõ. A
magyar ige- és fõnévragozást azért lehet csak nehezen megtanítani német anyanyel-
vûeknek, mert ezzel egyben a hajlító és a ragozó típusú nyelvek sajátosságainak el-
téréseit is el kell magyarázni. Fõnévragozásnál a toldalékok okoztak sok fejtörést a
magyart idegen nyelvként tanuló tanítványaimnak, elsõsorban nagy számuk, másod-
sorban a sorrendjük (képzõ, jel, rag) miatt. Bonyolította a problémát az is, hogy a
toldalékok között vannak hasonló alakúak is. A fõnévragozásban nem kevés hiba
okozói voltak a tõtípusok és az elõhangzók. Az esetragozásban gondolkodó néme-
tek így nehezen boldogultak a fõnévragozás területén.

Az igeragozás sem volt könnyebb, hisz a magyar nyelvet az teszi egyedülálló-
vá, hogy létezik benne „alanyi és tárgyas” ragozás, ami nyelvtörténeti örökségünk.
A magyar és német igeragozás abban hasonlít egymáshoz, hogy mindegyiknek van
teljes paradigmája, a magyarban viszont a rengeteg kivétel miatt ez sem olyan ké-
zenfekvõ. Így például az alanyi és tárgyas személyragok nem egészen azonosak je-
len és múlt idõben:

„ALANYI” ragozás „TÁRGYAS” ragozás
jelen idõ múlt idõ jelen idõ múlt idõ

látok láttam látom láttam
látsz láttál látod láttad
lát látott látja látta

Sõt néhány személyben nemcsak egy, hanem két személyrag is van, például a tárgyas
ragozás egyes szám elsõ személyében -m rag van, ha a határozott tárgy egyes szám
harmadik személyû, és -lak/-lek, ha második személyû: látom õt – látlak téged.

Az ikes igék ragozása még a magyar anyanyelvûek körében is gondot okoz, így
a németek számára ez szintén potenciális hibaforrás. Az alaktan tehát, ahogy azt
megpróbáltam egy-két hibaforrás erejéig felvázolni, igen nehéz része a tanításnak.
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Mivel a morfológia az egyetlen olyan nyelvi szint, amelyben a magyar és
német nyelv gyökeresen eltér egymástól, ezért két nyelv közötti transzfer-jelenség-
rõl nem lehet beszélni. A hibákat szemlélve létezik egyfajta átvitel, amely hibás ala-
kokat hoz létre, de ez szigorúan egy nyelven belül észlelhetõ, jelen esetben a ma-
gyar nyelven belül. Ennek okait például abban kereshetjük, hogy a tanuló a szabályok
mellett nem tanulta meg a kivételeket, vagy figyelmetlenségbõl használja a rossz
alakokat. A szokatlanul sok hibázás hátterében pszichológiai okokat látok elsõsor-
ban. Tanítványaim 25-30 év közöttiek voltak, akik számára egy új nyelv tanulása
megerõltetõ feladat, és mint tudjuk, a nyelvtanulás sikeressége függ az életkortól is.
Másrészt a mindig logikus gondolkodásra törekvõ németek nehezen fogadják be azt
a jelenséget, amikor több a kivétel egy törvényben, mint a szabályszerûség, s ez
odáig vezethet, hogy negatív gátlás alakul ki bennük, amelynek eredményeképpen
tudatosan nem fogadják már be a kívülrõl jövõ információkat. Ha nincs sikerélmé-
nye az embernek, ha állandóan figyelmeztetjük, kijavítjuk, akkor ezzel a várttal el-
lentétes hatást érünk el nála, még jobban frusztrálttá válik.

A morfológiai szinten elkövetett hibák kategorizálásához külön vizsgálom a
névszóragozás és az igeragozás paradigmájában fellelhetõ hibákat.

A névszóragozás hibái

A névszóragozást a toldalékok páratlanul nagy száma teszi gazdaggá. A kezdõ
nyelvtanulók az elsõk között ismerkednek meg a többes szám jelével és a tárgy rag-
jával. Ha ezeket a toldalékokat hiba nélkül tudják hozzákapcsolni a tõhöz, akkor a
többi jellel és raggal már nincsen probléma, csak jelentésüket és használati körüket
kell megtanulni. Éppen ezért példaanyagomban a többes szám jelével, illetve a tárgy-
raggal kapcsolatos hibákat sorolom fel a teljesség igénye nélkül. A névszójelek és -
ragok kategorizálásában a legfontosabb pontként az elõhangzók helytelen haszná-
lata miatt kialakult hibákat említeném meg. Ezen belül a következõ alkategóriákat
hoztam létre:

(a) teljes analógiás nyelvi alakulat

(b1) toldalékok keverése

(b2) homonímia miatti keveredés

HOPPÁLNÉ ERDÕ JUDIT

KATEGÓRIÁK FŐNEVEK MELLÉKNEVEK
Teljes� analógiás� nyelvi
alakulat

*házok,� *ágyok,� *férfik,
*hidek�(’hidak’),�*függönyek

*hosszúk,�*gyönyörűk

Toldalékok�keverése *házan *rosszan,� *magason,� +
*okoson

Homonímia�miatti�keveredés ________________________
__

*halkul�(’halkan’)
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Az elsõ esetben a tanulók a lányok, ablakok, párok, könyvek, hölgyek, völgyek
analógiájára toldalékolták a szavakat, figyelembe nem véve azt, hogy ezek a sza-
vak a kivételek közé tartoznak. A nyelvhasználati ingadozás okán nem tudták a ta-
nulók a férfiak (valószínûleg a kocsi-kocsik szó analógiájára próbálták ragozni a
szót), hosszúak, gyönyörûek alakokat helyesen toldalékolni. A fõnevek esetében
csekély az ingadozás, a mellékneveknél azonban többnek két változata is lehetsé-
ges. A szavak pontosabb megtanulásával elkerülhetõek lettek volna az ilyenfajta
hibák. A hidak esetében ismételten kivételrõl van szó. A tanuló azonban megpróbált
logikusan gondolkodni, hiszen a magánhangzó-illeszkedés azt kívánná meg, hogy
a magas hangrendû szavakhoz magas elõhangzó társuljon, mély hangrendûekhez
pedig mély. A helyesnek vélt szó azért sem zavarta a tanuló fülét, mert könnyen
asszociált a hideg melléknévhez, amely alakilag hasonlít a hibás szóhoz.

A második esetben olyan toldalékok okoztak zavart a tanulóknál, amelyek vagy
homonim toldalékok, vagy olyan ragok, amelyek egy nyelvi alak kifejezésére szolgál-
nak, mint például a mód-, illetve az állapothatározó -n, (-an, -en), -ul/-ül, -lag/-leg
ragjai. Ezeknek a használata elsõsorban egyes szavaktól és jelentésüktõl függ. Csak-
is melléknevekhez és számnevekhez lehet kapcsolni õket, ezért sem lehet helyes a
*házan alak, de itt elsõdlegesen a toldalékok azonossága okozta a keveredést. A ta-
nuló a külsõ helyviszonyt jelölõ -n (-on /-en / -ön) ragra gondolt, mely egy alter-
nánsában azonos az essivusi-modalisi eset -n ragjával. Ráadásul az õ észjárása sze-
rint jónak kellene lennie ennek az alaknak, mert a ház szó a többes szám jele elõtt és
a tárgy ragja elõtt is kivételesen az a elõhangzót veszi fel, s nem az o-t: ház/ak, ház/at
(míg ezzel ellentétben: ablak/ok, ablak/ot). A halkul mint ige önmagában helyes, de
az egyik tanuló olyan kontextusban használta (észre nem véve a két szó eltérõ szin-
taktikai funkcióját), ahol a szövegkörnyezet a halkan módhatározót kívánta meg.

Az elõhangzós vagy a nélküli toldalékokat mindig a szótõhöz kell csatolni. Ez
az eljárás mégsem olyan egyszerû, mert oda kell figyelni a tõ típusára, a szó végsõ
hangzójának milyenségére és a többes jel elõtti magánhangzó minõségére. Vannak
egyalakú és többalakú tövek. Szótanuláskor egyrészt célszerû, másrészt elengedhe-
tetlen a rendhagyó tövûeket ragos formában is megemlíteni, így megkönnyítve a
különbözõ tõtípusok felismerését. (Csak így lehet megtanulni a német nyelvben is
a többes számú alakokat.) Az egyalakú, magánhangzóra végzõdõ tövek nem jelen-
tettek problémát a tanulóknak. Az egyalakú, mássalhangzóra végzõdõ tövek rago-
zása annál inkább vált hibaforrássá. Logikus gondolkodásuk „okozta” a következõ
hibákat: *halt a dalt mintájára vagy *vajt a bajt mintájára (sõt asszociálhatnak for-
mailag a sajt vagy a rajt szavakra is). Ezek a hibásan deklinált szavak kivételek azon
szabály alól, amely így szól: A mássalhangzóra végzõdõ tövek egy részében a puszta
-t tárgyrag (elõhangzó nélkül) a következõ hangokra végzõdõ szavaknál található
meg: likvidák (l, r), nazálisok (n, ny), szibilánsok (sz, s, z, zs), illetve j (ly).

ALAKTANI HIBÁK KATEGORIZÁLÁSA MAGYAR-NÉMET VONATKOZÁSBAN
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A többalakú tövek hibás használatát azzal tudták kiküszöbölni, hogy egy szót a
rendhagyó tövével együtt tanultak meg. Így elértem azt, hogy ha célzottan a tövekre
kérdeztem rá, és adtam egy kis gondolkodási idõt, akkor többé-kevésbé helyesen ol-
dották meg a feladatot. Tökéletes megoldást – meglehet – még egy magyar anyanyelvû
sem tudna produkálni. Szóbeli megnyilatkozásaikban az automatizmusuk látszik, hi-
szen a következõ fajtájú hibák fordultak elõ: *télt, *kézt, *térek, *várt, *lavat, *bokort,
*szobort, *vadat. Kategorizálásuk a következõképpen képzelhetõ el:
a) egyszerû tévesztés, rossz beidegzõdés miatt: *télt, *kézt, *várt;

b) automatizmus analóg módra: *bokort, *szobort (a bor/t mintájára),

*lavat (a havat, tavat mintájára);

c) automatizmus jelentésváltozással: *vadat (a vád/at helyett;

hiperkorrekció);

d) automatizmus hasonló alakúság miatt: *térek (a kérek mintájára is:

csak egy betû különbség van a két alak között, s a szó alakja elõbb

felidézõdik, mint a jelentése).

A toldalékok sorrendjét hamar megjegyzik a tanulók, de a jel és a rag funkcióját nem
értik. A német terminológiában a toldalékoknak egy jelentése van, a ’Suffix’. Ez az
elnevezés a latin suffixumból származik, ami mindenfajta szótõhöz járuló (és ezzel
egyben módosító) végzõdést jelöl. A magyarban azonban a szuffixum három fordí-
tási lehetõséget enged meg, vagy jel, vagy rag, vagy mindkettõ. Semelyik fordítása
a szuffixumnak nem hozza közelebb a német számára, hogy mit is jelent a jel és a
rag. (A képzõnek mint szóképzõ toldaléknak a mibenléte világos számukra, hiszen
a németben is létezik ilyen megegyezõ funkcióval.) Magával a sorrenddel magya-
rázni a jel és a rag funkcióját nem lehet, hiszen ebbõl még nem tudja megállapítani
egy különálló toldalékról, hogy jel vagy rag. Tanítványaimnak a következõ infor-
mációkat adtam: 1. A jel módosítja az adott szó jelentését egy bizonyos jelentésmoz-
zanattal (ilyen a birtoklás és a többség kifejezése); 2. A rag pedig viszonyítást fejez
ki, a németben ezek az elöljárószók vagy viszonyszók.

A birtokos személyragozásban az egyes szám harmadik személyû alakváltozat-
ok sokszínûsége szintén kérdõjel a németek számára. Ebben az esetben azt kell tu-
datosítani bennük, hogy nem elég tudni a szótõ típusát, az elõhangzót, még a szó
utolsó hangzóját is meg kell figyelni, fõleg ha az mássalhangzó. Még ennyi isme-
ret birtokában is adódik hiba: (a tanár kalapja mintájára) *a vár térképje, (az isko-
la padja mintájára) *a vezér hadja.

A birtokviszony kifejezését is hamar megtanulták, kezdetben még szokatlan volt
a birtokos és birtok sorrendje, így többször felcserélték a sorrendet németrõl magyar-
ra fordításkor (transzfer-jelenség): die Lampe des Zimmers ~ *a lámpa szobája.

HOPPÁLNÉ ERDÕ JUDIT
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Az igeragozás hibái

Az igeragozásnál azon kívül, hogy figyelembe kell venni a szótövet, az elõhang-
zót és a szóvégi mássalhangzót, a legfontosabb szempont az „alanyi és tárgyas” ra-
gozás, és az ebbõl adódó igei személyragok paradigmáinak tisztázása. Mivel az igei
személyragok helyes használata csak mondatba ágyazottan derül ki, így szigorúan
az alaktani felcseréléseket, a személyragok keveredését kell jelen esetben vizsgál-
ni. A névszók tárgyalásakor láttuk, hogy a hibák többsége azokban az esetekben
következik be, amikor nem egyértelmû egy-egy forma használata. Az ige esetében
ez azt jelenti, hogy a hibaforrások száma megnõ, ha egy személy kifejezésére több
rag is rendelkezésünkre áll, vagy ha a személyragok közül vannak homonimák.
Ennek alapján táblázatunk így fest:

Az elsõ probléma két részbõl tevõdik össze: a látsz, hívsz, szeretsz alakoknál
egyszerûen nem vették figyelembe a tanulók azt a szabályt, miszerint az -s, -sz, és
-z végû igék után „alanyi” ragozásban az egyes szám második személyû forma nem
-l lesz, hanem -sz. A probléma második részében éppen a szabály nem értése okoz-
ta a hibát. Tárgyas ragozás egyes számában akkor kell a –lak/-lek ragot használni,
amikor a tárgy második személyû, a többi esetben -m ragot kap az ige. A második
hibaforrás összefüggésbe hozható a zárt és nyílt /e/ fonéma jelentésmegkülönböztetõ
szerepével. Itt tehát arról van szó, hogy a fonológia szintjén elkövetett hiba kihat a
morfológiai szintre is: a személyragok formailag megegyeznek egymással, kiejté-
sükben azonban meg kell különböztetni a zárt és nyílt /e/-ket. Köztudott, hogy a le-
írt alakok jobban rögzülnek, mint a hallottak. Sajnos, nyelvtankönyveink nem jelö-
lik a két fonéma különbségét, pedig így a németek elkerülhetnék az esetleges
kiejtésbeli hibát, amely a mondat szintjén inkongruenciát hozna létre. A mentek ese-
tében a -tek két külön paradigmasor tagja:
(1) (ti) mentek: a -tek jelen idõ, alanyi ragozás, többes szám 2. személyû ragja, két
alternánsával együtt (-tok, -tök). Magas hangrendû igéinkhez a középsõ nyelvállá-
sú -tek járul.
2) (õk) mentek: ebben az esetben már múlt idõben vagyunk, ezt a szótõhöz járuló -t
jel mutatja, az igerag pedig az –ek (párja az -ak), amely a többes 3. személyre utal.
Magas hangrendû igékhez a magas hangrendû, de alsó nyelvállású igei személyrag
kapcsolódik a múlt idõ jele után.

OKOK PÉLDÁK
Egy� személyhez� tartozó� különböző� ragok
felcserélése

*látol,� *adol,� *szeretel,� *hívol,� *szívol,
*látlak�őket,�*nem�értem�téged

Különböző� személyhez� tartozó�azonos�alakú
rag�helytelen�használata

*mentek�(ti)
*mentek�(ők)

Analógia�az�ikes�igék�ragozásában
(nyelvhasználat!)

*eszek,�*iszok
*játszok

ALAKTANI HIBÁK KATEGORIZÁLÁSA MAGYAR-NÉMET VONATKOZÁSBAN



170

170. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

A harmadik hiba várható volt az idegenek szájából, hiszen mi magyarok is hely-
telenül használjuk az ikes igéket. Az ikes igék ragozása az „alanyi” ragozást követi
annyi különbséggel, hogy egyes szám elsõ személyben „tárgyas” személyragokat
kap az ige. A hibázás okát én mégsem elsõdlegesen az analógiában keresném, ha-
bár nyelvészeti szempontból ez lenne indokolt, hanem pszichológiai okokban, hi-
szen nagyon nagy egy célnyelvi környezetben a külsõ hatások szerepe. A tévesztés
valószínûsége azoknál a tanulóknál nagy, akik a mindennapokban csakis a magyar
nyelvet hallják. Megkérdezték, hogy miért nem jó ez az alak, hiszen õk így hallják
az emberek szájából. Való igaz, hogy köznapi beszédstílusunk több ponton külön-
bözik az irodalmi stílustól, többek között az ikes igék pontatlan használatában, a
szabály áthágásában.

Az alaktan szintjén csakis a legalapvetõbb hibákat említettem meg, hiszen a
kezdõ tanulók esetében alapvetõen ezeket az alakokat kell tisztázni. Ha a tanuló tudja
egy fõnévnek a tövét, akkor bármilyen toldalékot hozzá tud illeszteni, vagy ha tisz-
tában van az „alanyi és tárgyas” személyragokkal, akkor már a ható igék ragozásá-
val sem lesz gondja. Nehéz a tanulók helyzete ezen a nyelvi szinten, mert nem tud-
ják egyetlen általuk ismert nyelvhez sem kötni egy agglutináló nyelv morfológiáját.
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