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K e r e s z t e s László 

A magyar határozórendszer oktatásáról Finnországban 

Kevés lektortársam van abban a szerencsés helyzetben, 
hogy a magyart éppen egyik rokon nyelvünket beszélő egye-
temi hallgatónak tanítsa. Ilyen távoli rokon nyelvek ese-
tében, mint a magyar és a finn, a nyelvtanításban a ro-
konságnak megvannak egyaránt az előnyei, de a hátrányai is. 
A rokonság számlájára Írandó, hogy a határozói viszonyokat 
a finnben is határozóragos vagy névutós (ritkán elöljárós) 
névszóval fejezik ki az önálló fogalmi tartalmú határozó-
szavak mellett. E határozórendszerre jellemző az irány-
hármasság. Ezt a tényt mint a nyelvrokonság egyik tipoló-
giai bizonyítékát könnyen tudomásul veszik a hallgatók. 
Azonban rokon nyelv ide, rokon nyelv oda, bizony különbsé-
gek mutatkoznak a szintaxis terén, az esetragok használa-
ta tekintetében. Részletkérdésekbe - mint pl. a magyar 
két külső helyhatározórag-sor (superessivus-sublativus-
delativus és adessivus-ablativus-allativus) és a finn egy 
(az utóbbi) helyhatározórag-sor problémák; az irányhármas-
ságnak igéktől függő eltérő használata stb. - nem kívánok 
itt belemenni. Ehelyett szeretnék általános kérdésekhez 
hozzászólni a magyar határozórendszer oktatásával kapcso-
latban . 

A határozói viszonyok bemutatása két aspektusból 
valósítható meg. Az egyik, amely elsősorban nálunk közked-
velt módszer, a szintaktikai funkcióból indul ki, s így a 
határozói viszony egyes fajtáit bonyolultsági sorrendben 
mutatja be, azt vizsgálja, hogy a határozói viszonyoknak 
milyen alaktani kifejezőeszközeik vannak. A sort természe-
tesen a legkonkrétabb fogalmi tartalmú határozó, a hely-
határozó nyitja meg, majd tovább haladunk az absztrakció 
sorrendjében az idő-, mód-, állapothatározókon stb., míg 
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eljutunk az állandó határozók, az ún. vonzatok kategóriá-
jáig. A határozói viszonyok ilyenféle bemutatása tehát a 
jelentéstől halad az alaki kifejezőeszközök felé. 

A másik módszer megfordítja a sorrendet: az alak-
tól halad a jelentés irányába, azt vizsgálja, hogy pl. egy 
adott esetrag milyen határozói viszonyokat sűrít magába. 
Finnországban ez a módszer a kedveltebb, más szóval a finn 
egyetemi hallgatók nem hely-, idő- és módhatározókban, ha-
nem inessivusokban, allativusokban stb. gondolkodnak. Noha 
történetileg a logikai viszonyok alakították ki maguknak a 
szintaktikai kifejezőeszközöket, didaktikai szempontból 
mégis jobbnak tartom, hogy a nyelvtanár az esetragokból in-
duljon ki. Mind a hagyományos, mind a modern nyelvoktatás 
ennek helyességét igazolja. A hallgató ugyanis először lát-
ja vagy hallja, vagy látja is, hallja is a szövegben a rá-
gós névszót. A ragelemet a tanár segítségével (esetleg ön-
állóan is) elvonatkoztatja, s hozzá az adott konkrét eset-
ben csatolja a jelentést. Az elemzett szövegekből aztán szé 
pen kialakul az illető esetrag jelentéstartománya, majd az 
egész esetrendszer kirajzolódik az egyes ragok jelentései-
vel együtt. Összefoglalásul fel lehet sorolni az egyes ra-
gok funkcióit külön-külön a konkréttól az absztrakt felé 
haladva; a felsorolás végén az állandó vonzatok szerepelnek 

A határozórendszernek alaktani oldalról való megköze-
lítése tehát igen célravezető kezdő fokon. A lektori nyelv-
vizsga követelményei között nem is szerepel más a Helsin-
ki Egyetemen, mint bizonyos terjedelmű magyar irodalmi sze-
melvényanyag fordítása és nyelvtani (elsősorban alaktani) 
interpretálása. A finnugor nyelvészeti szigorlathoz ilyen 
alapfokú magyar nyelvi ismeretek elegendőek. 

A magasabb szintű nyelvtudás, a beszédkészség termé-
szetesen már megköveteli az aktív mondattani ismereteket 
is. A haladó fokon kerítek sort a magyar határozórendszer-
nek funkció szerinti rendszeres bemutatására. A jelentésre 
való utalás a konkrét esetekben a kezdő fokon is megtör-
tént. A rendszerességre csupán a haladóknál és a beszéd-
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gyakorlatokon törekedtem. A jó képességű hallgatóknak már 
a lektori vizsgán is adtam rendszerezésre késztető kérdé-
seket: milyen mondattani kifejezői lehetnek a hely-, idő-
határozónak, mi a különbség a finn és a magyar megfelelő 
esetragok használata között stb. 

Meglátásom szerint a határozórendszernek esetenkénti 
és rendszeres bemutatása célravezető módszernek bizonyul. 
A kétoldalú megközelítés egyrészt jobban megvilágítja a 
problémát, másrészt szilárdabb ismereteket ad. 

(.1971).; 

K i s s Miklósné 

Határozóink tanításának néhány problémája 

"A magyar határozórendszer tanítása" című előadás-
nak már a címe is magában hordoz egy figyelemre méltó gon 
dolatot. Ugyanis nem pusztán határozókról, hanem "rend-
szer" tanításáról beszél. Ez pedig a nyelvoktatás igényes 
ségét, tudatos felépítését bizonyítja. 

A határozórendszernek mint rendszernek a tudatosí-
tása igen izgalmas oktatási feladat, hiszen fontos elvi, 
gyakorlati és módszertani szempontok határozzák meg, hogy 
az adott hallgatócsoporttal milyen mennyiségű nyelvi anya 
got közlünk és azt milyen mélységig juttatjuk el. Nyilván 
való, hogy az elvi szempontok közül elsődleges az oktatás 
célja, fontos gyakorlati szempont azonban az az időtar-
tam is, amely a hallgatók, illetőleg a tanár rendelkezésé 
re áll, hogy a nyelvoktatási tananyagot elvégezze. 


