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Magyartanulás – észttanulás – nyelvi oppozíciók*

Közép-Európát nyelvileg az indogermán és az uráli nyelvek határozzák meg.
Areális nyelvészeti megközelítésben e földrajzi area két finnugor nyelvét erős né-
met hatás éri, amely párhuzamos nyelvi fejlődést és a típusváltás jegyeinek felbuk-
kanását eredményezi a két nyelvben. A két rokon nyelv ily módon ismét megkezd-
te a közeledést egymáshoz, csak éppen az őstipológiai jegyek megváltoztatásával egy
„erőszakosabb” nyelv hatására.1  Mivel észt–magyar nyelvi érintkezésekről nincs
tudomásunk, a megegyező nyelvi elemeket párhuzamos nyelvi fejlődés vagy azo-
nos idegen nyelvi (elsősorban német) hatás eredményeként értékelhetjük. Pusztay
szerint a típusváltásban az uráli nyelvek közül az észt tette meg a legnagyobb lépést,
amelyben a flektáló jelleg erősödött (Pusztay 1996).

Glatz szerint a Kelet-Közép-Európában élő népek számára a német nyelv a 21.
század lokális lingua francá-ja, és a német kultúra az egyik természetes közvetítő
és testvérkultúra (Glatz 2001). Habár a statisztika azt mutatja, hogy az angol nyelv
tanulása elsőbbséget élvez a némettel szemben, azt nem lehet állítani, hogy a Magyar-
országon észt nyelvet és az Észtországban magyar nyelvet tanulóknak ne lennének
német nyelvi előismereteik.

Felméréseim szerint a Tartui Egyetemen magyar nyelvet tanulók 80,5 %-a be-
szél németül, illetve találkozott már e nyelvvel. A kérdés már csak az, hogy ezek a
nyelvi rendszerekben fellelhető egyezések és különbségek mennyiben segítik a köl-
csönös nyelvtanulást. Különösen érdekes azokat a típushibákat megfigyelni, ame-
lyek – az anyanyelvhez viszonyítva – kifejezetten egy azonos tipológiájú és egy
nyelvcsaládból származó célnyelv elsajátítása esetén jelennek meg. Emellett vizs-
gálat tárgya lehet az is, hogy melyek azok a nyelvi sajátosságok, amelyek elsajátí-

1 A 17. század végéig az írott észt nagyon németes képet mutatott szókincsét, alaktanát és mondattanát te-
kintve is: nagy számban használtak a németből átvett kifejezéseket. Az írásmód sem volt egységes: egy-
más mellett, keverve használták a latin, az al- és a felnémet írásmódot. A század végén a német eredetű
szerkezetek egy részét elhagyták, de a szigorú német írásmódot vették használatba. A 19. század közepén
Eduard Ahrens dolgozta ki a finn alapú észt írásmódot; ezt használják a mai napig.
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tásában jelen esetben éppen a német nyelv ismerete nyújt segítséget (pl. igekötők,
egyes esetragok, igevonzatok, birtokos névmási szerkezetek, szórend stb.).2

Alkalmazott nyelvészeti megközelítésben vannak olyanok, akik megpróbálkoz-
nak az area finnugor nyelveinek reménytelennek tűnő elsajátításával. A magyaror-
szági észt oktatásnak és az észtországi magyar nyelv oktatásának szerencsére már
régi hagyományai vannak az egyetemeken, tanárképző főiskolákon. A magyar és az
észt a nehezen elsajátítható nyelvek közé tartozik: gazdag morfológiai rendszerük
növelheti a hibaszázalékot, hiszen sok az a transzformációs hely, amelyet figyelni
kell. Az agglutináló nyelvek esetében különösen fontos a morfémák típusának he-
lyes meghatározása és sorrendje. A helyes alaktani értelmezés segít a szavak felépí-
tésének elemzésében és a mondattani szerepek eldöntésében. Külön nehézséget je-
lentenek a feldolgozásban azok a morfémák, amelyeknek több jelentésük van. Mivel
a magyar erősen agglutináló nyelv, felnőttkori tanítása során érdemes figyelemmel
lenni a gyermekkori feldolgozási és elsajátítási tapasztalatokra is. Magyar és észt
kutatásaimban különös figyelmet fordítok az analógiás jelenségek feltérképezésé-
re, a szabályok és kivételek helyes, illetve helytelen alkalmazására, elsajátítására. Az
analógia mint nyelvi teremtő folyamat – a hibák mellett – sok esetben nagy hasz-
nára válhat a nyelvtanulásnak, hiszen az analógia során a stabil formák segítenek a
megfelelő nyelvi alakzat létrehozásában. A stabil formák elsajátítása gyakoriság
függő: minél gyakrabban előfordul egy kivételes szóalak vagy egy szóalak megvál-
tozott formája, annál ritkább a hiba lehetősége.

A nyelvtanításban nem ismeretlen az egységes és a megosztott nyelvi reprezen-
táció körül dúló vita. A vita lényege, hogy vajon egy vagy két fonetikai, lexikai stb.
központ szolgálja-e ki a kétféle nyelvi rendszert. Vajon a beszédfunkciók egységes
központot képeznek-e, vagy a két nyelv megosztott használata a beszédfunkciókban
is különbségeket okoz. Ez a tipikusan a kétnyelvűeknél jelentkező probléma véle-

2 Az észtben jelen időt, egyszerű múlt időt, összetett múlt időt és régmúlt időt különböztetnek meg. A be-
szélt nyelvben egyre inkább terjed a saama-szerkesztésű jövő idő, amelyet a német werden-segédigés jövő
idő analógiájára képeznek: megfelelő alakba helyezett saama ige, valamint a főige -ma- főnévi igenévi
alakja. Az igék ragozása lehet aktív és passzív. Az észt olema létige használata rokonságot mutat a német
sein létige alkalmazásával (igei-névszói állítmány igei része Sg3-ban is, segédige perfektumban és
plusquamperfektumban).
Az észt nyelv szókincse saját és kölcsönszavakból áll, de mivel a szóképzés lehetőségei szinte megszám-
lálhatatlanok, talán helyesebb, ha saját és kölcsöntövekről beszélünk. A saját tövek vagy közösek a többi
finnugor nyelv saját töveinek egy részével, vagy csak az észtre jellemzőek. Alnémet kölcsönzés 771–850
tő (a 13. századtól), német kölcsönzés 486–520 tő (a 16. század közepétől).



54

54. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

VÍGHNÉ SZABÓ MELINDA

ményem szerint a késői nyelvtanulásban és így a nyelvtanításban is jelen van. A
kontrasztív nyelvi vizsgálatok, az észtül és magyarul tanuló diákok nyelvelsajátítá-
sának vizsgálata erre a kérdésre is megtalálhatja a választ.

A típusváltás mellett ma már a kisnyelvek eltűnésének veszélye is fenyeget.
Egy modern fogalomvilággal operáló, korszerű világnyelvet vagy világnyelveket
beszélő, azon író, gondolkodó réteg elnyomhatja azokat, akik csak saját anyanyel-
vüket beszélik.

A kis nyelvek modernizálása a nemzetállamok feladata, viszont e kis nyelvi
kultúrák elismerése és elismertetése az EU teendői közé tartozik. Ez meg is törté-
nik egyelőre annyiban, hogy az EU kijelenti a tagállamok nyelvének egyenjogúsá-
gát. Az Európai Unió sok dokumentumában kinyilvánítja, hogy őrizni kell Európa
nyelvi sokszínűségét – olyannyira, hogy az Európai Unióban minden tagország nyel-
ve egyúttal hivatalos nyelv is – az EU Nyelvi Chartája kimondja a hivatalos és mun-
kanyelvek egyenjogúságát. Ez a szép eszme azonban nehezen tud megvalósulni.

Az európai 21. századi versenyképesség alapja a világnyelv (vagy világnyelvek),
a lokális lingua francák és a modernizált anyanyelvek harmonikus egysége lehet
(Glatz 2001). A csatlakozás után a magyar és észt nyelv – a többi kelet-közép-eu-
rópai nyelvhez hasonlóan – az unió hivatalos nyelvei lettek, de mint kevéssé ismert
és tanított nyelvek a periférián helyezkednek el. A kelet-közép-európai kis nemze-
tek és nyelveik a globalizáció és az informatikai forradalom hatására egyformán igen
komoly kihívások előtt állnak (Szarka 2001). Ugyanakkor a magyar és az észt mint
veszélyeztetett nyelvek kiemelt támogatásra tarthatnak igényt. E kis nyelvek eseté-
ben az lesz a döntő, hogy mint kevéssé ismert nyelvek mennyire lesznek tanítható-
ak, mennyire képesek gyorsan, korszerű, akár távtanulással is elsajátítható tananya-
gokat kifejleszteni (Nádor 2003).

A magyar mint idegen nyelv megnevezés alkalmazott nyelvészeti, nyelvokta-
tási terminológiaként az utóbbi 3–4 évtizedben terjedt el a szakmai köztudatban. Az
első magyarnyelv-leírások, tudományos és gyakorlati nyelvtanok, nyelvismeretek és
nyelvkönyvek, társalgási könyvek az anyanyelvi megfigyelések mellett olyan ész-
revételeket is tartalmaztak, amelyek a magyar nyelv más nyelvekkel való összeve-
tésének eredményeképpen kerültek felszínre. A módszertani munkához azonban
viszonylag kevés segédeszköz áll rendelkezésre, fontos elméleti és gyakorlati alap-
munkák hiányoznak (pl. szótárak, grammatikák, a korszerű módszerekkel és mód-
szertani eljárásokkal számoló tankönyvek, szemléltető anyagok stb.).

A magyar mint idegen nyelv diszciplína döntően a felnőttoktatás, ezen belül is
a felsőoktatás kereteiben alakult ki és formálódott. A magyar mint idegen nyelv
mindenekelőtt szemléletet jelent. Azt, hogy nyelvünket idegen szemszögből nézzük,
ami korszerű módszerekben, módszertani eljárásokban realizálódik a tanítás folya-
mán. Az azonban specifikumnak számít, hogy a magyar mint kevéssé elterjedt nem
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indogermán nyelv tanulása számos nyelvpedagógiai nehézséggel jár együtt. Kuta-
tásaimban ez utóbbi jellegzetesség vizsgálata a meghatározó.

Észtországban a magyar nyelv és kultúra sokkal fontosabb szerepet kap az egye-
temi oktatásban, mint azt a nyelvek „rangsorában” elfoglalt helye indokolná. Ennek
okát a nyelvrokonság megítélésében kereshetjük. A Tartui Egyetemen 1922 óta
működik magyar lektorátus (1940-ig magyar anyanyelvű lektorral; majd 1991-től
újra magyar anyanyelvű tanárral). Magyar nyelvet oktatnak a Tallinni Pedagógiai
Egyetemen, a Tallinni Műszaki Egyetemen, valamint az egyéb intézmények által
szervezett nyelvtanfolyamokon, többek között különböző szinteken a Tallinni Ma-
gyar Intézetben. Az egyetemi képzésben több intézményben kötelező az észt szako-
soknak a féléves magyar nyelv és kultúra kurzus. Emellett a magyar nyelv fő- vagy
mellékszakként is választható. A magyar nyelv iránti nagyobb érdeklődést valami-
lyen személyes, Magyarországhoz vagy a magyar kultúrához kötődő élmény (uta-
zás, kiállítás, könyv, ismerős stb.) váltotta ki; sokak számára a magyar nyelv viszony-
lag ritka, különleges volta bír vonzerővel.

A magyar nyelvet általában már a sokadik idegen nyelvként tanulják Tartuban,
ahol kutatásaimat végeztem.3  A korábban tanult idegen nyelvek elsősorban indoger-
mán eredetűek, ezen belül is a germán nyelvek (angol, német, dán, svéd, holland),
a latin és újlatin nyelvek (latin, spanyol, olasz, francia), a szláv nyelvek (orosz, uk-
rán), egy balti nyelv (lett), valamint az altaji nyelvek közé tartozó török és a szintén
finnugor finn nyelv. Legnagyobb népszerűségnek az újlatin nyelvek örvendenek.
Kiderült, hogy a magyar nyelv sok diáknál már az ötödik-hatodik tanult idegen nyelv,
ami természetesen nem jelenti azt, hogy a már korábban tanult nyelvekből megfe-
lelő kompetenciával is rendelkezik. Viszont kialakulhatott egy aránylag biztosnak
mondható grammatikai háttér, amely számos nyelv strukturális felépítésére, szabály-
rendszerére, szemantikai és lexikai bázisára épít. Kiindulási és összehasonlítási alap
tehát van, a kérdés már csak az, hogy ez a nyelvi kompetencia, illetve annak a té-
nye, hogy az észt és a magyar rokon nyelvek, mennyiben segít a magyar nyelv ta-
nulásában?

Lengyel (1996: 18) szerint az idegen nyelv tanulásában már kész hangzó és írott
szervi adaptáció áll a háttérben (amelyet az anyanyelv elsajátításának köszönhetünk),
de a nehézségeket is éppen ez a kész állapot okozza. Krashen (1985) szerint – aki
amerikai nyelvtanárként az 1980-as években új nyelvtanítási módszert fejlesztett ki az
Egyesült Államokba érkező külföldi diákok, bevándorlók hatékony nyelvtanulásának
megkönnyítésére – a hibázás meghatározói a második nyelv (és így az idegen nyelv)

3 A Tartui Egyetemen Erdős József – Prileszky Csilla 1996-ban megjelentetett Halló, itt Magyarország című
nyelvkönyvéből tanítanak.
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tanulása során a kerülés és az interferencia. Bizonyos hibák, nyelvtani alakzatok az
anyanyelvhez hasonló sorrendben kerülnek elsajátításra, és ezt a sorrendet a tanulás
sem tudja megváltoztatni. Pléh és Lukács (2002) a magyar tőtípusok változatosságá-
ból kiindulva ragozási feladatokban vizsgálták az életkor és tőtípusok összefüggését.
Megfigyelték, hogy a magyar alaktan elsajátítása kisgyermekkorban lépcsőzetes vi-
szonyt mutat és függ a gyakorisági hatásoktól.

Az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudás összefüggése az univerzális gramma-
tika kérdéskörét is felveti. A második nyelv tanulása során három utat látnak járha-
tónak: (1) A második nyelvnél az egyetemes nyelvtan nem hozzáférhető, „gondol-
kodva” tanuljuk az idegen nyelvet; (2) A második nyelvnél az egyetemes nyelvtan
részlegesen hozzáférhető – ez vezet az ún. interferencia hibákhoz, vagyis az első
nyelv rögzített paraméterei sokszor zavart okoznak az idegen nyelv rendszerében;
(3) A második nyelvnél az egyetemes nyelvtan teljesen  hozzáférhető, ám az út tele
van az első nyelv keltette akadályokkal (Epstein – Flynn et al. 1996). Mivel a vizs-
gált nyelvtanulók körében a magyar már a sokadik idegen nyelv, az ő esetükben az
univerzális grammatikára mint általános grammatikai ismeretek tárházára tekintek,
amelyben anyanyelvüknek köszönhetően az agglutináló nyelvekre jellemző elemek
hangsúlyosabbak.

A hozzáférést a szóhasználati gyakoriság, a nyelvtani kategória, valamint szó-
tagbeli és fonológiai tulajdonságok is befolyásolják. Juhász (1975: 30) szerint egy
nyelv valamennyi eleme egy fonológiai, lexikai és grammatikai oppozíció tagja.
Idegen nyelv tanulásakor nemcsak az anyanyelvben és az idegen nyelven belül szem-
besülünk oppozíciókkal, de az anyanyelv és az idegen nyelv között is számos po-
tenciális hibalehetőség megjósolható. Az inter- és intralingvális hibák vizsgálata
számos oppozíciós jelenségre derít fényt.

A következőkben tekintsük át a magyar és észt nyelv tanulása során leggyak-
rabban jelentkező típushibákat.4

Nézzük először a magyar és az észt névszóragozást, amelyet mindkét nyelv-
ben a ragozási típusok és tőváltozatok bősége jellemez. Az 1980-ban Tallinnban
kiadott Nyelvhelyességi szótár kilencven névszóragozási típust különböztet meg. A
névszók áttekinthetőbb osztályozására hét névszóragozási osztályt és ezek fő-, illetve
altípusainak csoportjait alkották meg. A magyar nyelvben a két nagy csoportot az
egyalakú és a többalakú névszótövek megkülönböztetése jelenti, az utóbbinál még
két alcsoportot és ezek osztályait különítik el.

4 A hibás magyar nyelvi példákat a Tartui Egyetemen magyar nyelvet tanulók megfigyeléseiből szereztem
2004-ben; az észt hibás nyelvi alakzatokat a Magyarországon észt nyelvet tanulók dolgozataiból válogat-
tam, valamint önmegfigyelés útján gyűjtöttem össze.

VÍGHNÉ SZABÓ MELINDA
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A tárgy ragja sokszor járul a magyarban mássalhangzóra végződő névszótőhöz
(-r, -s, -sz, -zs, -n, -j, -ly esetén), -cs-re végződő névszóknál ez az a szabály azon-
ban nem érvényesül. Gyakori hibás toldalékolás volt a kötőhangzó elhagyása, így
született meg a *szendvicst alak is a szendvicset alak helyett.

Ha elfogadjuk azt a feltevést, hogy a toldalékmorfémák külön és önállóan kó-
doltak a mentális lexikonban, akkor bizonyos nehézséggel találjuk szembe magun-
kat. A tárgy -t ragja vagy a többes szám -k jele nem okoz gondot, hiszen egyalakú-
ak; a kötőhangzóként ismert magánhangzó specifikációja azonban már nehezebb
kérdés. Talán könnyebb az akkuzatívuszi rag és a többes szám jelének elsajátítása,
ha párosítjuk őket az összes lehetséges kötőhangzóval, vagyis a magyar mint ide-
gen nyelv tanulásában a többes szám jele -Vk (-ok, -ak , -ek és -ök), a tárgy ragját
pedig a -Vt (-ot, -at, -et, -öt) jelöli. Az észtben a valódi akkuzatívuszi eset még annyi-
val bonyolódik, hogy az akkuzatívuszt partitívusz, genitívusz és nominatívusz is je-
lölheti. A partitívuszi ragok gazdagsága az egyik legnehezebben elsajátítható része
az észt nyelvtannak.

Pane tomateid külmkappi! (… tomatid…) ~ Tedd a paradicsomokat a hűtőszek-
rénybe!5

ilust, linnt (ilusat, linna) ~ szépet, várost

Az első esetben a helyes észt imperatívuszi mondat tárgya többes szám nomi-
natívuszban áll; a magyar nyelv hatására használtak partitívuszi esetragot. A máso-
dik esetben a -t partitívuszi rag helytelen használata mindaddig általánosnak mond-
ható, amíg a partitívusz nem rögzül. A helyes partitívuszi alakok használata
nagymértékben függ a szavak gyakoriságától.

Az észt tagadáskor használt partitívuszi rag az észtek magyar tagadó mondata-
iban akkuzatívuszként jelentkezik: Mul ei ole vihikut. *Nekem nincs füzetet. Az észt
számnévi szerkezetekben a tőszámnév után – 2-től kezdve – a névszó partitívuszban
áll: Minu sõbral on kaks koera. Ugyanez a magyar szerkezetben hibásan jelenik meg:
*A barátomnak van kettő kutyát.

A partitívuszhoz hasonlóan ugyancsak problémát okozhat a névszók genitívuszi
alakja, pl. *põrandil (põrandal) ~ padlón. A névszókat érdemes mindig a genitívuszi
és partitívuszi alakjukkal együtt megtanulni, mivel az esetragok a névszó genitívuszi
alakjához járulnak. A hibás alkalmazás vagy helytelen szóhasználatot eredményez,
vagy egy teljesen új jelentést kapunk (koores ~ tejszínben, kooris ~ énekkarban; kurgi
~ uborkát, kurgu ~ torkot).

5 A példák a következőképpen épülnek fel: hibás szerkezet (helyes alak) ~ magyar megfelelő; a szövegen
belüli hibás alakok *-gal jelöltek.

MAGYARTANULÁS – ÉSZTTANULÁS – NYELVI OPPOZÍCIÓK
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A névszóragozásban különösen nagy gondot jelentenek a helyhatározóragok. Ha
a fonológiai szint definiálja a szabály működési eredményét, akkor a helyhatározó-
ragok csupán -bV, -bVl, -hVz vagy -rV stb. formában kell, hogy kódolva legyenek a
lexikonban. Az ugyanis, hogy -ba vagy -be, -ból vagy -ből, -hoz, -hez vagy höz, -ra
vagy -re a szükséges forma, a fonológiai szabály működési eredménye. Tárolásuk a
felsorolt formákban tehát felesleges (Gósy 1998). Az esetrendszerben kifejezésre jutó
irányhármasság a finnugor nyelvekben ősi eredetű. A magyarban az irányhármas-
ság maradéktalanul és eredetileg a helyhatározók rendszerében alakult ki, és két
szempont szerint rendeződik: (1) az adott ponthoz viszonyítva az annak irányába
történő mozgás, illetve az attól való távolodás szerint; (2) az adott pont belsejében,
a külső felületén, illetve azzal érintkező elhelyezkedés szerint. Az észt az irányhár-
masság alapján szintén megkülönböztet belső és külső helyviszonyokat. Az esetrend-
szer is érzékeny a hangrendi illeszkedésre, gyakori hiba nemcsak az alkalmas eset-
rag, de a megfelelő magánhangzó megtalálása is (*kiment az erkélybe, erkélyra ~
erkélyre).

Az észt -sse illatívuszt egyes számban rövid illatívusz helyettesíti abban az eset-
ben, ha a hová? kérdésre felelő névszónak van rövid illatívusza (pl. Eva läheb majja.
(és nem *majasse) ~ Éva bemegy a konyhába.)

Ma lähen suuresse kontserdisaalisse. (…suurde kontserdisaali.) ~ A nagy kon-
certterembe megyek.

A szavak rövid illatívuszi alakjának elsajátítása is függ az adott szó gyakori-
ságától.

Ma reisiksin kodusse. (… koju.) ~ Haza utaznék.

A kodusse~kodus~kodust (haza ~ otthon ~ hazulról) belső helyhatározóragos
paradigmasor helytelen. Ebben az esetben nem alkalmazhatók az illatívuszi és
elatívuszi esetek ragjai (-sse és -st), az alakok (koju~kodunt) rendhagyóak.

Me võtsime võlga pangas. (… pangalt.) ~ Kölcsönt vettünk fel a bankban.
Mina ostan poes. (…poest)  ~ Boltban vásárolok.

A magyar nyelvben általánosabb az inesszívuszi esetrag használata (pl. bolt-
ban vásárolok), ezzel szemben az ősibb, finnugor ablatívuszi és elatívuszi esetrag
jelenik meg az észt példamondatban (-lt és -st). Finn hatásra gyakran keverednek
az azonos funkciójú esetragok, pl. az allatívuszi finn -lle és az észt -le (-nak/-nek,
-ra/-re).
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A magyar és észt igeragozást szintén a típusgazdagság jellemzi. A fent emlí-
tett észt Nyelvhelyességi szótár 24 igeragozási típust különböztet meg, amelyet a
könnyítés kedvéért a nyelvtanok négy igeragozási osztályra és ezek további típusa-
ira osztanak. A magyar két nagy tőtípust különböztet meg az igéknél: egy- és több-
tövű igéket. A többtövű igék öt nagy csoportra, ezen belül is a v-s tövű igék további
három osztályra bonthatók.

Ha a magyar főnévi igenév alaktanát tekintjük, akkor az alapige tőtípusa sze-
rint nyolcféle variánst kell elkülöníteni. Ezért sokszor nem könnyű a megfelelő alakot
eltalálni (*kezdni ~ kezdeni, *eszni ~ enni). Az észtben a főnévi igenévnek több kép-
zője is van, használatukat a mondatban betöltött szerepük határozza meg. A -ma és
-da képző a leggyakoribb, így analógia útján a rendhagyó alakokat is hibásan képez-
hetjük:

tuleda, käida (tulla, käia) ~ jönni, járni

A -t végű igék különlegessége (ahol a -t előtt hosszú magánhangzó vagy más-
salhangzó áll), hogy a ragozás során egy magánhangzó előzi meg a személyragot
(*segítsz ~ segítesz, *készítnek ~ készítenek). E szabály analógiájára születhetett meg
a sietesz (sietsz) igealak. A túlzott általánosítás, a nyelv már ismert szabályaiból tör-
ténő következtetés, illetve az egyszerűsítés jelensége fakadhat az adott nyelv saját-
ságos belső nehézségeiből is.

A grammatikai homonímia is sokszor okozhat meglepetéseket. Gyakran ez is
megtorpanásra késztette a hallgatókat (ő mossa (a ruhát) ~ mossa!).

Az indogermán nyelvektől eltérően a magyar igerag utal a cselekvő személyé-
re, számára, a cselekvés módjára, megmutatja, hogy a cselekvés irányul-e valami-
re, illetve a cselekvés határozott vagy határozatlan tárgyra irányul. Így a magyar igét
az alanyon kívül a tárggyal is egyeztetni kell. Ez a komplexitás igencsak megnehe-
zíti a magyarul tanulók tanulási folyamatát. Emellett az igék egy sajátos funkcionális-
morfológiai csoportját alkotják az ikes igék. Eredetileg az -ik rag a passzivitás, szen-
vedés, visszahatás jelzésére szolgált (ennek a tör ~ törik igepárnál ma is megvan a
nyoma). Emiatt az ikes ige nem lehet tárgyas (kivétel eszik, iszik). Habár az ikes igék
az igeragozás során eltérést a Sg1-ben mutatnak (az alapragozás -k-ja helyett -m je-
lenik meg), a legtöbben mégis az -s, -sz, -z tövű ikes igék ragozásánál tévednek, ahol
Sg2-ben -sz helyett -l jelentkezik (*vacsorázosz ~ vacsorázol, *alszosz ~ alszol).

Ennek analógiájára követhették el a következő hibát: *belépel ~ belépsz. Ha-
bár a lép ~ belép igekötős ige nem ikes, nem merték Sg2-ben az -sz-es ragot alkal-
mazni.

A hangrendi szabályok az igeragozásnál is érvényesülnek. Néha ez is hiba for-
rásául szolgált (*iszek ~ iszom, *eszok ~ eszem).
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Az -s, -sz, -z, -dz végű nem ikes igék szintén hangtani változást mutatnak: Sg2-
ben az -sz -l-re változik (határozatlan igeragozás esetén) – hasonlóan az -s, -sz, -z
tövű ikes igékhez. Sg2-ben az -sz rag alkalmazása tűnik a legáltalánosabbnak a
magyar nyelv tanulása során (*mososz ~ mosol).

Az észt igeragozásban a leggyakrabban előforduló hibák a magyarból átemelt
igevonzatok alkalmazása, például:

Sina aitad täna mulle, ma aitan homme sulle. (… mind… sind.) ~ Ma te segí-
tesz nekem, holnap én segítek neked.

Itt partitívusz helyett a részeshatározót is jelölő allatívuszi esetrag jelenik meg a
személyes névmásokon (-le). Hegyi Endre szerint – aki kidolgozta a vonzatközpontú
nyelvoktatás módszerét – a nyelvek egyik legnagyobb buktatója valóban a vonzatok
alkalmazása (Hegyi 1967). A legtöbb interferencia ezen a területen tapasztalható.

Mivel az észt nyelvet megelőzően vagy azzal párhuzamosan finnül is tanultak
a megfigyelt magyar hallgatók, nemegyszer keltett zavart az észt nyelvhez oly kö-
zel álló rokon nyelv. A finn nyelvi hatás elsősorban a fonémák és morfémák szint-
jén érvényesül. Gyakori hiba a névszón megjelenő tővéghangzó, amelyet az észt és
magyar nyelvtől eltérően csak a finn nyelv tudott megőrizni (fi pirni, észt pirn ~
körte; fi kassi, észt kass ~ macska). Gyakori hiba írásban a finn y és az észt ü graféma
keverése is (yksi, üks ~ egy).

Siin olivad punased lilled. (… olid…) ~ Piros virágok voltak itt.

Amellett, hogy a létige finn hatásra helytelen ragozású, a Pl3. igei személyrag
hibás használata sokáig tipikus hibának számít, mivel az észt Pl3. igei személyrag
a -vad (pl. kirjutavad ~ írnak). Kivételt a létige Pl3. alakja képez (olid). Így ez a példa
nemcsak a nyelvek közötti, de a nyelven belüli oppozícióra is szép példa.

Az imperfektum helytelen használata szintén gyakori hiba: az egyszerű múlt idő
jelének használata (-si-, -(i)s) a legtöbb ige esetében érvényes, ám egyes igeragozá-
si osztályokban ettől eltérő morféma használatos.

Ta tulis turult. Ta tulib turult. (… tuli…) ~ A piacról jött.
Ema osti piima. (… ostis…) ~ Az anya tejet vett.

Mint már korábban szó volt róla, a balti-finn nyelvek erős indogermán (ezen be-
lül is erős német) hatásnak vannak kitéve. A flektáló nyelvekre jellemző formák be-
törni látszanak az alapvetően agglutináló típusú észt nyelvbe, bár tipológiailag tiszta
nyelveket nehéz elkülöníteni. (Az észt nyelv északi nyelvjárásaiban – amelyekre az
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észt irodalmi nyelv is támaszkodik – jobban megőrződött az agglutinatív állapot). Az
igekötők – amelyek a gazdag német igekötő rendszer hatására alakultak és terjedtek
el mind a magyar, mind az észt nyelvben – sok esetben segítenek abban, hogy a meg-
felelő ragot tegyük a főnévhez, pl. bemegy a konyhába. Nehézséget általában a helyes
igekötő alkalmazása (*kinyitom a kiállítást ~ megnyitom a kiállítást) és bizonyos hely-
zetekben az igekötő igétől való elválása okoz (*Ki megette a levest?). Külön területe
a hibaforrásoknak a látszólag igekötő és a nem elváló igekötő.

Egyes finnugristák szerint a jelző és jelzett szó közötti egyeztetés az ősi alap-
nyelvben ismeretlen volt. A melléknevek a magyarban leggyakrabban állítmányi vagy
jelzői szerepet töltenek be a mondatban. A többtagú állítmány melléknévi részét szám-
ban egyeztetni kell az állítmánnyal (*Az autók kicsi. ~ Az autók kicsik.) Az észtben a
magyartól eltérően a jelzőt mindig egyeztetjük a jelzett szóval, pl. hallid juuksed (ősz
haj, az észtben többes szám). Négy esetben azonban a melléknév genitívuszi alakja
elegendő. Ha csak a főszabály elsajátítására kerül sor, akkor a következő hiba adódik:

Tahan ilusaga tüdrukuga tantsida. (… ilusa tüdrukuga…) ~ Egy szép lánnyal
akarok táncolni.

Nézzünk még példákat a nyelven belüli és nyelvek közötti, a fonémák és mor-
fémák szintjén megjelenő egyéb oppozíciós hibákra.

Koosneb kolmast osast. (… kolmest osast.) ~ Három részből áll.
kolmaspäev (kolmapäev) ~ szerda

A kolmas~kolme~kolma (nom. kolm ~ három) számnév tőváltozatai sokszor
okoznak zavart a nyelvtanulásban. A kolmas sorszámnév, míg a kolme a kolm alak
genitívuszi és partitívuszi alakja.

võõrlinnas (võõras linnas) ~ idegen városban
rongteejaam (rongijaam, raudteejaam) ~ vasútállomás

Az első esetben a szóösszetétel helyett összetett szót használtak a võõrkeel (ide-
gen nyelv) analógiájára. Az utóbbi példában a többszörösen összetett szó első tag-
jában látunk egy kis zavart a zárójelben lévő alakok mintájára.

heam, halbem (parem, halvem) ~ jobb

A középfok jele -m, amely általában a melléknév genitívuszi tövéhez járul. Ám
vannak rendhagyó alakok, amelyek töve eltér az alapfok tövétől.
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inimeselik (inimlik) ~ emberi

A naiselik (nőies) mintájára született analógia, amely szintén a genitívuszi tő-
ből képezi a melléknevet.

Hangzótévesztést nemcsak a finn y és az észt ü esetében figyelhetünk meg; hal-
lás után mind a magánhangzórendszerben, mind pedig a mássalhangzórendszerben
tévedhetünk, ami jelentésváltozással is együtt járhat:

leksime (läksime) ~ mentünk; peäv (päev) ~ nap
kurk (kurg) ~ uborka, torok; daru ’madár’
rebane (räpane) ~ róka; piszkos
sitrun (sidrun) ~ citrom

Az első esetben az e ~ ä fonémák nehezen különíthetők el a magyar fül számára,
mivel csak egy nyelvállásban eltérő (középső és alsó nyelvállású) palatális illabiá-
lis magánhangzókról van szó. A következő három esetben, míg a p~t~k fonémák a
magyarban és az észtben is teljes értékű zöngétlen zárhangok, addig a b~d~g foné-
mák az észtben „félzöngés” zárhangok. Ezek a hangok hiányoznak a magyar nyelv-
ből, képzésük sok esetben gondot okoz (Kippasto 1995). Érdekes megfigyelés, hogy
bár a magyarban és a lengyelben ezek teljes értékű zöngés–zöngétlen párokat alkot-
nak, a magyarul tanuló lengyelek sem hallják a különbséget.

A hangzórendszerben nem ritka az időtartam-tévesztés:

asta (aasta) ~ év
õppin (őpin) ~ tanulok
vappil (vapil) ~ címerben

A pontos kiejtés az észtben öt hosszúsági fok megkülönböztetését teszi szük-
ségessé. Ezek közül három jól elkülöníthető egymástól (rövid, hosszú és igen
hosszú). Eszközfonetikai vizsgálatok bizonyítják, hogy a magyar hosszú időtartam
az észt hosszú és igen hosszú időtartam között helyezkedik el. Emiatt nehezen halljuk
meg a különbséget. Emellett a ragozás során a névszói és az igei tövekre minőségi
és mennyiségi fokváltakozás is jellemző (vagy a hang, vagy a hosszúsági fok válto-
zik meg). Ezért nemcsak a névszókat, de az igéket is érdemes a négy szótári alap-
alakjukkal együtt tanulni.

A szintagmák szintjén megjelenő hibákról már esett szó a vonzatok téveszté-
se, a hibás igeragozás és a helytelen egyeztetés kapcsán.

A mondatok szintjén elsősorban szórendi tévesztéssel találkozhatunk. A ma-
gyar nyelvhez hasonlóan az észtben sem kötött a szórend, de léteznek bizonyos sza-
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bályszerűségek az egyenes (SVO) és fordított szórend alkalmazására. Fordított szó-
rend esetén a hangsúlyozni kívánt mondatrész kerül a mondat elejére vagy végére.
Kiegészítendő kérdő mondat alkotásánál is gyakori hiba, hogy az ige nem a megfe-
lelő helyre kerül: *Mis on seal? (Mis seal on?) ~ Mi van ott? (A létige a mondat
végére kerül.)

Lexikai szinten gyakori hiba a szótévesztés eltérő jelentéstartalommal, amely-
nek (a) hangzásbeli hasonlóság az oka, illetve (b) a szótévesztés történhet hasonló
jelentéstartalommal. A szavak szintjét gyakran éri idegen nyelvi hatás (c), de nem
ritka jelenség a teljes szózavar/szóteremtés sem (d):

(a) maha ~ mahl (le-, el-, meg-, a földre ~ gyümölcslé)
vaba ~ vana (szabad ~ idős, öreg)
kõigekool ~ kõrgkool (felsőfok képzésekor használt kõige (leg-) ~ főiskola)

(b) läheb ~ käib (megy ~ jár)
kodus ~ majas (otthon ~ házban)
oleme koju ~ oleme kodus (haza vagyunk ~ otthon vagyunk)

(c) *tea (tee) ~ magyar, angol hatás
*Theater algab kell kuus. (Teater…) ~ A színház hat órakor kezdődik. (a német
das Theater hatása)
*ülikoolil (ülikoolis) ~ magyar és német mintára külső helyhatározói esetrag:
egyetemen, an der Universität; észtben szó szerint ’egyetemben’)
Ma saan *saksa aru. (Ma saan saksa keelest aru.) ~ szó szerinti fordítás ma-
gyarból Értek németül. Értem a németet. ~ az észtben Értem a német nyelvet.
Ta läheb *zakoo ostma. (… pintsakut ostma) ~ Zakót megy vásárolni.

(d) *Puhu tuleb. (Tuul puhub.) ~ Fúj a szél.
*maadiskas (maasikas) ~ eper

Összegzés
A példákból kitűnik, hogy az idegen nyelv tanulása során jelentkező hibák for-

rása leginkább az anyanyelv. Nemcsak a hibás szerkezetekben, de a helytelen, té-
ves előhívásokban is könnyen felfedezhető az anyanyelv hatása. Az anyanyelv min-
tájára próbáljuk a másik nyelv kivételeit és az anyanyelvünktől eltérő jelenségeit
kiküszöbölni.

A szabályok, amelyeknek segítségével az alapformák más formát nyernek, a
fenti példákban nem működtek. Gyakori hiba a hasonló alakok zavara és összetett
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szavak alkotása a meglévők mintájára. A paradigmarendszerek helytelen használa-
ta vélt hasonlóságokon alapszik. Analógia jön létre akkor (elsősorban az észt mennyi-
ségi és minőségi fokváltakozás nehézsége miatt), ha a szóalak változása bonyolult,
nem lineáris, illetve a szó variánsa kivétel. Az azonos és/vagy hasonló jelentéssel bíró
szavak szintén hibaforrásnak számítanak. A szózavar vagy szóteremtés szintén ana-
lógiás folyamat, amely gyakran vicces vagy érthetetlen szavakat, szóösszetételeket
eredményez. Az idegen nyelv szabályait és az idegen nyelv anyanyelvünktől eltérő
jelenségeit mindig megpróbáljuk a gyakoribb, általánosabb megoldások mintájára
átalakítani (a minta adott lehet mind az anyanyelvben, mind pedig az idegen nyel-
ven belül).

Az analógia sok esetben segíthet is az elsajátításban, hiszen a nyelvi részrend-
szerek felépítésében különösen fontos szerepe van. Ha azonban az analógia hibafor-
rás, az annak a következménye, hogy a szabálytalan, kivételes, szűkebb osztályok-
ba tartozó elemekre megjelenik a főszabály általánosítása. A konkrét létező
formákkal való analógia felfüggeszti az általános szabály használatát.

Bár tipológiailag tiszta nyelveket nem lehet elkülöníteni (így a magyar és az észt
nyelv sem tisztán csak agglutináló vonásokkal rendelkezik), az agglutinatív szerkesz-
tésmód során a lexikai szintet éri a legnagyobb terhelés. A szavakat alkotó morfé-
mák – a toldalékok és egyéb nyelvi elemek – felismerése során megnő a feldolgo-
zási idő, hiszen nemcsak a lexikai elemeket kell felismerni, hanem azok mondatbeli
szerepét is el kell dönteni. Ha Pléh (2000) nyomán feltételezhetjük, hogy a megér-
tés során az asszociatív és értelmező szint között létezik a „gondolkodás nyelve”,
akkor talán azt is állíthatjuk, hogy a nyelvtanulásban mindig ott van egy „köztes
nyelv” az anyanyelv és idegen nyelv között. Ha a nyelvtanulás kezdeti stádiumban
van, a „köztes nyelv” nem képes még a nyelvek közötti oppozíciók helyes értelme-
zésére és a hibák korrigálására.
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