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III. SZEKCIÓ 

A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK 

NYELVÉSZETI KÉRDÉSEI 

Bagi Ferenc 

A datívuszi -nak, -nek mint módszeres 
egység a magyar nyelv környezetnyelv

ként való tanításában 

Az. idegennyelv-oktatásban és ennek változataiban, a kör
nyezetnyelv, az L„-nek nevezett nyelv/nyelvek, stb. tanításá
ban ma is aktuális szakmai téma az anyanyelvi ismeretek cél
nyelvi órán, azaz a cálnyelv anyagának feldolgozásában való 
felhasználása. Szerintünk az anyanyelvi grammatikai ismeret 
kiinduló alap kell, hogy legyen ezek elsajátíttatásában akkor 
is, amikor a két adott nyelv, a szerbhorvát és magyar nyelv 
elemei a sorosmódszeres egységet képező szegmentum esetében 
ellentéteket, és akkor is, amikor éppenséggel hasonlóságokat 
mutatnak. így pl. a magyar nyelv környezetnyelvkén ti tanítá
sában a névszói viszonyragozás tárgyalásakor igenis beszélhe
tünk eset ragozásról, noha ezek a fogalmak nem olyan értelem
ben érvényesek a magyarban, mint a szerbhorvátban, vagy a 
szláv nyelvekben általában, és még számos más nyelvben. Még
is, mindenképpen könnyebb pl. szóbanforgó ragunkat, a -nak, 
-n e k-e t eset ragként tanítani ifjú és középiskolai végzettsé
gű nyelvtanulóknak, mint viszonyragot emlegetni, amelynek i-
lyen értelemben vett fogalmát nem csak ki kellene alakítani, 
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de biztosan használhatóvá is kellene tenni. Ez pedig nem tör
ténhetne meg a tanuló ismeretanyagába tartozó esetrendszer 
fogalmának megkerülésével. 

De ahhoz, hogy a nyelvtanár a tanuló feltételezett gram
matikai előismereteire, vagy nyelvérzókére hivatkozhasson 
szüksége van az adott nyelvtani szegmentum, tárgyunk kapcsán 
az eset/casus, konkrétabban a dativusz kiinduló nyelvbeni 
funkciójának/funkcióinak, valamint a megfelelő célnyelvi 
szegmentum csakúgy alapkutatási szempontok szerint megállapí
tott szerepkörének/szerepköreinek ismeretére, továbbá az e-
zekkel kapcsolatos kontrasztív nyelvészeti vizsgálatok ered
ményeire, hogy az oktatási szintnek ós célnak megfelelően 
megbízhatóan ismertethesse, sajátíttathassa el a módszeres 
egységben feltüntetett anyagot. És mellékesen bár, meg kell 
említeni, hogy ez utóbbi ismeretek, a kontrasztív vizsgálatok 
eredményei, igen gyakran nincsenek meg, vagy annyira elvonat-
koztatottak, hogy didaktikai szempontú használatuk kellő ad
aptációval következhetne csak be. Ennek gyakori előfordulása 
mellett nem ritka az sem, hogy a kiinduló nyelv, vagy éppen a 
célnyelv alapkutatásai sem nyújtanak egyértelműen megbízható, 
kevéssé vitatható megállapításokat a tanításhoz. így pl. Mil-
'<a T.vic A dativus respectívus és szinonim konstrukciói a 
szláv nyelvekben című munkájában arra hívja fel a figyelmet, 
hogy: "Valamennyi szláv nyelv normatív grammatikájának min
denképpen aktuális problémái közé tartozik ma a dativusz és a 
vele szinonim értékű elöljárós részeshatározói konstrukció 
viszonyának pontos meghatározása. A standard grammatikákban 
ugyanis, nehezen lelhető fel olyan adat, amelynek felhaszná
lása révén előrelépés történhetne e probléma részletesebb e-
lemzésében." E megállapításának igazolásaként hozza fel a 
továbbiakban, hogy tudományosan már régen felfedett az az ad-
verbiális használatú szláv dativusz, amelyet d a t i v u s 
r e s p e c t i v u s - nak neveznek, de ennek szemantikai 
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sajátosságait még nem írták le, illetve csak annyiban hatá
rozták meg, hogy adverbiális típusúnak mondták, és hogy a 
dativusznak azon változataiba sorolható, amelyekben ennek az 
esetnek mondatbani alapszóhoz való viszonya, kapcsolata la
za, és valamilyen személy részesedésére való vonatkozást fe
jez ki. Továbbá, hogy egyes szerzők kiemelik ennek az eset
nek kapcsán azt is, hogy jelentése alapján nehezen lehet el
választani ezt a dativusz reszpektivuszt az adverbiális da-
tivusz szemantikai típusaitól. Szerzőnk nézete szerint vi
szont különbségek léteznek, és éppen ezek leírása teheti le
hetővé "...annak feltárását, hogy a szláv nyelvekben milyen 
jelentéskört vett át a részeshatározói elöljárós konstrukció 
a dativuszból" (i. mű lo2. old.), majd pedig megállapítja, 
hogy: "A szláv nyelvek fejlődésének legújabb szakaszában a 
dativusz részeshatározói konstrukcióhoz való viszonya a már 
ismertetett elven alapul: direkt kontaktus implikálásával 
járó irányultság - dativusz; tisztán részeshatározói tarta
lom: - elöljárós konstrukciót igényel." (i. mű lo3. old.) 
Annak lehetőségéről, hogy e két morfológiai kategória ugyan
azon kontextusban egymást nyelvi egyenértékűséggel váltó 
szerepben fordulhasson elő, szerzőnk azt írja, hogy ez csak 
akkor következik be, ha az adott "...konkrét szituációban 
n e u t r a l i z á l t a z a s z e m a n t i k a i 
o p p o z í c i ó , amelyet az irányultság direkt kontak
tussal implikál az irányultság direkt kontaktusának nélkü
liségével szemben." (i. mű lo3. old. A kiemelés a szerzőé 
- B.F. ). 

A kiinduló nyelv e nyelvészetileg lényeges kérdéseinek 
áttekintése után azt is számba kell vennünk, ha csak tájé
kozódó jelleggel is, hogy nyelvtanulóink, akiket fentebb if-
júkorúaknak és középiskolai végzettségűeknek mondottunk, 
hozzávetőlegesen milyen anyanyelvi-grammatikai előismeretek
kel rendelkezhetnek a szóbanforgó nyelvtani egységet illetően. 
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Ezt az előtudást, ismeretet a következőkben vázolhatjuk: 
A dativuszt is, mint az esetek többségét általában az 

iskolás nyelvtanok elóljáró/k nélküliekre és elölj árosakra 
osztják fel. Az elöljáró nélküli első csoport keretén belül 
a következő alcsoportok különíthetők el: 

a) részeshatározói jelentéskör: valakinek valamit ad
nak; 

b) részeshatározói jelentéskör: vkinek vmit mondanak; 
c) vki hasznára, illetve vki kárára történik vmi (da-

tivus commodi et incommodi); 
d) állapothatározói jelentéskör: kellemes, kellemetlen 

állapot; 
e) birtokviszony jelentéskör (dativus possessivus); 
f) az érdeklődés kifejezésének jelentésköre (dativus 

ethicus) 
g) irányultságot kifejező jelentéskör a fentebb ismer

tetett jellemzőkkel. 

Az elöljárót felvevő csoport alcsoportjai: 
a) irányt kifejező jelentéskör: k_ (J<a_) elöljáróval; 
b) részesedést kifejező jelentéskör: z_a elöljáróval; 
c) irányt kifejező jelentéskör: prema (felé) adverbiá-

lis szerepben megjelenő elöljáró 
használatát feltételező változat. 

Adverbiális szerepkörben a dativusszal állhatnak még a 
következő elöljárók: blizu (közel, közelében), protiv 
(ellen, ellenben), nasuprot (szemközt, átellenben, el
lentétben, szemben), uprkos (ellenére, ellen tótben). 

A felsorolásból kitűnhet, hogy a szerbhorvátban is elég 
gazdag jelentéskör fűződik a dativuszhoz, az utolsó két pont 
kapcsán pedig megállapítható, hogy szófajtváltó szavak for
dulnak elő, amelyek komplikáltabb helyzet elé állítják a ta
nulót. 
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Az eddigiek során vázolt kiinduló nyelvre vonatkozó is
meretek birtokában, most forduljunk ugyancsak összefoglaló 
jellegű, de a célnyelvi anyagot bemutató források felé, a 
Tódszeres egységet, tehát az elsajátítandó ismeretanyagot, 
idézzünk egy a dativuszi -nai<, -nek alkalmazási körét pre
zentáló műből. A szóbanforgó rag céljainknak megfelelő leí
rását megtalálhatjuk akadémiai nyelvtanunkban, de felhasz
nálhatjuk Rácz Endre - Szemere Gyula: Mondattani elemzések 
(Tankönyvkiadó, Budapest, 1972) c. könyvének kérdésünkbe vá
gó részeit is (83-86. old.). Az előbb említett összefoglaló 
munkából idézzük a -nak. -nek-ről írottakat az apróbetus 
kiegészítő jegyzeteket elhagyva: 

'' 14. A -nak, -nek határozóragos (dativusi) alak 
A) Leggyakoribb mondattani szerepe a részeshatározói 
(esetleg birtokos részeshatározói, dativus possessi-
vusi): Fenséges Niobéja az égboltnak, - Lobogó gyász, 
én néked hódolok (Vajda: Az üstökös; HÉ. 645); Vincel
lér ... úgy sedergette a bajuszát, mint aki nagypénte
ken... sonkával törte a böjtöt és jól esett neki (Ti-
már: Kortárs 1959/9. 41o); Kinek hol fáj, ott tapogat
ja (közm.); Nemcsak az a gazda, kinek hat ökre van 
(dativus possessivus; népd.; Népkölt. I. 429). De je
lölhet m e r r e ? kérdésre felelő helyhatározót is: 
északnak lejt a Sjan folyó (Mao Ce-tung - Weöres: If
júkor; A lélek idézése 164.). A kell, lehet, szabad 
stb. állítmány mellett ez határozza meg a cselekvés
hordozót: a műnek kell leghívebben magyaráznia önma
gát (Fodor: Idők u. 5). Nem ritka kifejezője egyes mód-, 
illetőleg állapotféle határozóknak, például a cél- vagy 
az eredményhatározónak: A szerszámokhoz nyélnek van 
ott elég gerenda (Mesterházi: Hazafiak i. 115); stb. E-
zenkívül találkozunk néha állandó határozói használatá
val is, így neki- igekötős igék (például: nekiáll, -fog, 
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-iramodik) vagy az örül mellett ilyen alakkal ja- a név
utóvá fejlődött (vmi-nek) megfelelően szó is. 

B) Alaki szabályosságaira nézve a -nak. -nek egészen 
olyan természetű toldalék, amilyen a -ban, -ben: könyv
nek, könyvek-nek, könyvé-nek, fá-nak, bokor-nak, ló-nak. 
- A személyes névmás megfelelő alakjául ezt a személyra-
gos határozószót használjuk: /én/nekem, /te/nek'éd stb.; 
néha -- ma már egy kissé régies vagy táji stílushangu
latban -- hosszú é-vel is: énnékem vagy nékem, tenéked 
vagy nék'ód stb. -- A főnévi mutató névmás dativusi alak
ja: en-nek, ugyanan-nak." (A szerző kiemelései. - B.F.) 

Ha az anyag szerbhorvát nyelvre vonatkozó részére an
nak prezentálása után azt a megjegyzést tettük, hogy az anya
nyelvén tanuló szempontjából nézve is tartalmaz bonyolultnak 
ntvüzhető részegységet/részegységeket, akkor ezt az észrevé
telünket a magyar nyelv anyagával kapcsolatosan is meg kell 
ismételnünk, ugyanis Rácz Endre megállapítása szerint: ... 
vannak átmeneti alakulatok a részeshatározó és a birtokos 
jelző között..." És ez a tény mindenképpen bonyolítja mind 
a tanár, mind a tanuló feladatát. 

A kontrasztív nyelvészeti munkákból témánkhoz szorosan 
kötődő, módszeres egységünk feldolgozását elősegítő munkát 
sajnos, nem említhetünk. A leginkább számbavehető munka, a-
mely témaköre és anyagfeldolgozása szempontjából érdekes le
hetne yerj_da József: A hely- és időhatározós szerkezetek című 
műve a m e r r e ? kérdésre felelő, mozgásirányt kifejező 
dativuszt nem említi (pl.: hegynek fel; Északnak lejt a Sjan 
folyó. (Tompa Oózsef példája), befordul a falnak ( Rácz^ Endre 
- Szemere Gyula: Mondatelemzések c. munkájából átvett példa, 
stb.). 

A módszeres egység realizálását feltételező kiinduló és 
célnyelvi nyelvtani anyag egybevető vizsgálatát természete-
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sen mi nem végezhetjük el eziittal, e felvázolás azonban mé
gis hasznos, ugyanis általa azokat a fogalommezőket és koor
dinátatengelyt vetítettük le; amelyeken, illetve amelyen a 
tanuló nyelvelsajátító kognitív tevékenysége mozoghat azaz, 
amelyek a grammatikai anyag percipiálásának erővonalait raj
zolják ki. És ezt eléggé fontos mozzanatnak véljük, noha az 
anyanyelvhez való kötődéssel semmiképpen sem szeretnénk a 
negatív interferencia kedvezőtlen hatásait erősíteni. Ezek 
hatásával számolni kell, de azzal is, hogy a szerzett ta
pasztalatok, ismeretek is hatnak. 

A nyelvtanuló spontán, vagy tanulás útján szerzett fen
tebb vázolt feltételezhető nyelvtani előismereteinek, vala
mint a módszeres egység anyagát képező célnyelvi szegmentum 
funkciójának számbavételezése után következhetnek az előké
születek a módszeres egység gyakorlati megvalósítására, tan
órán való, kivitelezésére. Most már gyakorlati vonatkozásban 
kell választ adni a hogyan?, niit? és mennyit? sarkalatos 
kérdéseire. A hogyan? kérdésének kapcsán, teoretice, választ
hatnánk aközött, hogy tisztán nyelvtanozással/grammatikailag/ 
mutatjuk-e be az anyagot vagy funkcionálásában, azaz szöveg
be ágyazottan. Ez természetesen több tényezőtől függhet, de 
ha iskolai vagy tanfolyami nyelvoktatásról beszélünk, akkor 
csakis a második megoldás mellett dönthetünk, ami újabb szem
pontok figyelembevételét teszi szükségessé (a tanuló kora, 
előismeretei, stb.). 

A mit? kérdése a módszeres egység ismertetett célnyelvi 
funkciókörén belüli anyagra értendő, ós a mennyit? is, hi
szen a választás lehetősége vitathatatlanul fennáll. A vá
laszt annak körülménye határozza meg döntően, hogy milyen ko
rú, milyen előtudású, azaz a nyelvtanulás mely szakaszában 
lévő diákoknak adjuk elő kiszemelt anyagegységünket. Csak 
természetes, hogy a nyelvtanulás kezdetén járó tanulóval a 
nyelvtani anyagrésznek is, például a dativuszi -nak, -nek 
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ragunknak is az alapjelentését ismertetjük meg. Tudnunk kell 
azonban azt, hogy ez esetben a tanuló folyékonyan, kommuni
kációban való résztvételi érvénnyel, még e szegmentum eseté
ben sem használhatja a magyart, mert amint a -nak, -nek-et 
valamely más lehetséges szerepkörében szeretné használni, le
áll a tudománya, és ha valamennyi eset ragunknak csak azok a-
lapjeléntósét sajátíttatjuk el, akkor tanítványaink valamifé
le darabos, tipizált nyelvet ismernek meg, de csak darabosan 
használhatják, használhatnák, ha élő nyelvet ilyen formában, 
ilyen ismerettel egyáltalán használni lehetne. A tanítási idő 
viszont rendszerint szűkre szabott, az alapfunkción kívüli 
funkciók elsajátítására nem nyújt lehetőséget. És ennek leg
inkább a tanár, vagy az iskola (nyelvtanfolyam) issza meg a 
levét, mert - mint mondani szokás - nem képes megtanítani 
célnyelven beszélni a tanulót, E súlyos vád alól azáltal men
tesülhetnek az említettek, ha az anyagot teljes mivoltában 
ismertetik, de csak a nyelvtanulási stádium programjának meg
felelő részegységet/részegységeket gyakoroltatják be, a tanu
lónak viszont világosan tudtára adják, hogy az adott körülmé
nyek között az adott színvonalú és kiterjedésű nyelvi kompe
tenciával rendelkezhet tervezett eröbefektetése, tanulása á-
rán; - többet tanulással viszont komplexebb ismeretanyag és 
teljesebb nyelvi kompetencia alakítható ki. Ezt azonban a 
tanterv szerint a következő tanévben (a következő szintű tan
folyamon) fejlesztheti tovább rendes úton. 

A tananyag graduálásának e nagyobb léptéit váltja ki
sebbekre a tanmenet. Ennek értelmében a dativuszi -nak, -nek 
anyagegységét két módszeres egységre oszthatjuk, éspedig ma
gának az esetragnak funkcióköreit ismertető módszeres egy
ségre, amelyhez megfelelő gyakorlatokat is csatolunk, vala
mint a névmási szerepkörre. Ez utóbbinak a feldolgozása és 
begyakoroltatása szinte zökkenőmentesen folyhat le, ha az e-
lőző fogalomkörének kialakítása és alkalmazásának gyakorlása 
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jól sikerült, eredményes volt. 

A fentebbiek során tettünk már említést a nyelvtanulók
ról, (ifjúsági korúaknak és középiskolát végzetteknek mond
tuk őket), módszeres egységünk, a -nak, -nek alább következő 
óraterv-vázlatának kidolgozása során azonban mégis kísérle
tet teszünk arra, hogy az az általános iskola alsó- és fel
sőosztályaiban, valamint középiskolai (esetleg tanfolyami) 
kezdő nyelvtanulói osztály vagy csoport tanításéra is fel
használható legyen. Hogy e célkitűzésünket megvalósíthassuk, 
úgy láttuk jobbnak, ha a feldolgozandó módszeres egységhez 
a szöveget nem tankönyvből választjuk, mert az túlságosan 
kötődhet ahhoz a tanulói korosztályhoz, amely számára író
dott. így azután olyan szöveget választottunk, amely módsze
res egységünk nyelvi anyagát sűrítetten foglalja magába, 
szóanyagának nagyobb része a tanulók számára már ismert, 
vagy könnyen megjegyezhető, a szöveg tartalmi mondanivalója 
viszont olyan népismereti vonatkozású információkat is tar
talmaz, amelyekkel rokonok a tanulók népi hagyományai is. 
A legény-, illetve lánycsúfoló népdalokon és népi játékokon 
alapuló kedves gyermekvers a fiúkból és lányokból álló 
nyelvtanulói csoportban derűs hangulatot kelthet a népszo
kások közös elemeinek felismertetése mellett. Weöres Sándor: 
Szüret után című verséről van szó: 

Legények: 
Kürtös pogácsa, füstölt szalonna 
Itt van rakásra, díszlik halomba. 

Lányok: 
Minden kopasznak jut hajnövesztő, 
Minden ravasznak egy nyírfavessző. 

Legények: 
Minden leánynak füstös kemence, 
Minden legénynek tág-öblű pince, 
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Lányok: 
Minden leánynak szép rózsa, szekfú, 
Minden legénynek hátára seprű. 

A költeményt és a benne foglalt dativuszi -nak, -nek-et 
óravázlatunkban három csoport, három korosztály tanulóival 
tervezzük feldolgozni: az elemi alsóosztályosaival (I-IV. 
osztály), az elemi felsőosztályosaival (V-VIII. osztály) és 
középiskolás, (esetleg ilyen végzettségű idősebb) nyelvtanu
lókkal. Ennek megfelelően alakul az óra levezetése és az a-
nyag, a költemény meg az esetrag ismertetése: az elemi alsó
osztályosaival a leírt esemény tényeit, mozzanatait a mesék 
cselekménysorához való viszonyulás módján tárgyaljuk, az e-
lemi felsőbb osztályosaival már a népszokás mozzanatait is 
kiemeljük, míg a középiskolások, vagy ilyen végzettséggel 
rendelkezők csoportjaiban a népies mozzanatok gyermekkölté-
szetbeni felhasználásáról szólhatunk, s hasonló anyanyelvi 
műköltészeti megoldásokkal hozhatjuk korrelációba. Ezúton 
nyer megoldást a nyelvtanítás egy igen fontos mozzanata, -
a feldolgozandó szöveg elfogadtatása a tanulókkal. Természe
tesen megtörténhet ez más, anyanyelvi órán feldolgozott a-
nyagrészre való hivatkozással is. Óravázlatunkban az eddigi
ek során prezentált anyagot úgy dolgozzuk fel, mintha az e-
gyetlen óra anyaga lenne csupán, noha terjedelme alapján 
két-három kötött óra anyagát is képezheti. Mint mondottuk, 
alsós korosztályú tanulókat figyelembevevőén készült ez a 
vázlat, de a korosztályoknak megfelelő eltéréseket is jelez
zük. 

A -nak, -nek mint módszeres egység. Óravázlat: 

I. Hangulatkeltés: 
1. Az osztály tanulóinak élménybeszámolója szüreten 
való részvételről, vagy szüretről szóló anyanyelvi órán 
tárgyalt olvasmányról, versről. (A nyelvtanár ügyel ar-
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ra, hogy tanítványai élménybeszámolóik során használják 
a magyar nyelven írott versben előforduló szavak, fo
galmak megfelelőit.) 
2. A szavak jelentésmegfeleltetései szerbhorvát és ma
gyar nyelven. (Előbb a szüret fogalomkörébe szorosabban 
tartozó szavak megfeleltetése következik, majd a többi 
szóé is. ) 

II. A vers bemutató olvasása, elszavalása, lemezről, magnó
ról való meghallgatása). 

III. A vers tárgyalása: 
1. A szó-, fogalom- és tartalomértós ellenőrzése. 
2. A még mindig meg nem értett szavak, szókapcsolatok, 
kifejezések megértetése, fogalmi tisztázása magyar 
nyelven. 
3. A vers eseménymozzanatainak rákérdezéssel (kérdések 
útján) való elmondatása magyar nyelven. 
4. A -nak, -nek-re való összpontosítás: Kiknek jut 
hajnövesztő és kinek nyírfavessző? stb. (A módszeres 
egység anyagának hangsúlyozott kiemelése, előtérbehe
lyezése. ) 
5. Megválás a vers -nak, -nek ragos szavaitól a 
szavak magánhangzóinak vizsgái-*. ával a toldalékolás 
hangrendi törvényszerűségének észrevétetése érdekében. 
Bevezető szópéldék: Pisti-nek, leqények-nek, lányok-
IL^Kt. További szópéldák: 
Ágota Ede Évi ábécé 
anya kefe babi tévé 
ceruza teve bácsi lé 
apa körte bambi parádé 
iskola fecske bárki Annáé 

adó bárónő be tű 
alsó cső fű 
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anyó . erő hegedű 
apó Ernő mű 
báró költő hőerőmű, stb. 

(A tanulókkal az idézett szavakon meg kell figyeltetni: 
a toldalékolás módját, a szóvégi rövid magánhangzó 
hosszúra váltását, valamint a hosszú szóvégi magánhang
zó változatlanságát.) 
7. Az anyag szópéldákon való begyakorlása után a tol-
dalékos szavakat mondatokba szerkesztetjük, majd ezek
ből szöveg töredéket próbálunk létrehozni. 
8. A feldolgozott vers tartalmát, eseményeit mondatjuk 
el, illetve beszélgetés tárgyává tesszük, melynek során 
a költemény szavait toldalékukkal együtt használják. 
9. Ezek után az átvett és parciálisan, önmagában kü
lönböző módon begyakoroltatott toldalékot más, előzőleg 
tárgyalt.és begyakoroltatott toldalékokkal összefüggően 
gyakoroltatjuk be a költeményt vagy más szöveget, szö
vegtöredéket használva fel. Legmegfelelőbbel-' leckeszo-
vegek lehetnek, olyanok tehát, amelyeket a nyelvtanár 
állít össze a tanulók által már ismert szavakból és az 
általuk ugyancsak ismert nyelvtani anyag felhasználásá
val, szószerkezetekkel, mondattípusokkal. Hasonló szö
vegek, szövegtöredékek konstruálása szóban és írásban 
tanulói feladat is kell, hogy legyen. 

Ezzel a -n a k, -nek alapfunkciójának ismertetését és módsze
res egységkénti begyakorlását lezártnak tekinthetjük. Áttér
hetünk tehát használatának, funkciójának egyéb vonatkozásai
ra, azokra, amelyekre a már említett szerzők munkai ki t órm. i<•. 
Ezek közül a fontosabbak és kevésbé bonyolultak: 
IV. 1. Birtokos részeshatározói viszony: Péteréknek o n.iz j. 

2. Merre kérdésre felelő határozó: Az idő hidegebbre 
fordultával a vándormadarak délnek veszik útjukat. "•. 
falnak fordul. Tiszának megy. 
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3. Dativus ethicus: Nekem itt ne ugrálj! 

4. Ckhatározóként is felfogható állandó határozó: Na
gyon tud örülni minden kis sikernek, örvendek a jó hír
űek.. 
5. Célhatározói jelentés: 3ó lesz ez polcnak. Házőrző
nek nemcsak fajkutya jó. Mi az ördögnek kellett ezt 
tenned? ! 
6. Állapothatározó: Utolsónak érkezett a gyűlésre. De 
jó lenne gazdagnak lenni. Mindvégig tanárnak megmaradni. 
7. Állapot-, cél- és eredményhatározó (factitivus): 
Testőrnek alkalmaz. Postásnak pályázik. Rendőrnek megy. 
Beiratkozik nyelvtanulónak. Tanárnak készül. Tanúnak 
megidéz. 
8. Figura etimologica: jónak jó; szépnek szép; nagynak 
nagy; igaznak igaz. 
9. Állandó határozó, amelyet igekötökkel alkothatunk: 
nekilódul, ellenáll, melléfog, utánanéz vminek. 

Az magától értetődő, hogy az általános iskolában, különösen 
pedig ennek alsó tagozataiban nem fogunk "nyelvtani nyelven" 
beszélni, hogy a felső osztályban is a már meghonosodott 
terminológiát fogjuk használni. És a szintnek megfelelően 
használjuk a szakkifejezéseket a középiskolában is. Azonban 
az érdeklődőbb tanulókat bizonyos mértékben a kontrasztív 
vizsgálódásba is bevonhatjuk. A fentebb ismertetett funkció
körökből is csak azokat ismertetjük az említett korosztá
lyokkal, amelyeknek megfelelőit anyanyelvükön használják, de 
ezeket is olyan mondatokban, amelyek befogadására képesek és 
csakis példákon, spontánul. Példaanyagunkat az idézett for
rásmunkák alapján állítottuk össze, az is hasznosítható te
hát, de valamennyi fel is cserélhető, ha az anyagtárgyalás 
úgy kívánj a. 
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Mindaz, amit tárgyunk kapcsán az eddigiek során elmon
dottunk, egy kicsit elméletszerunek is hathat, mert a taní
tás maga, s ezen belül minden egyes óra egy külön kreáció, s 
mint ilyen még ugyanazon feltételek között sem ismételhető 
meg. A cél mindenkor a nyelvi kompetencia kialakítása, meg-
szereztetése, amelyet anyanyelvén sem szerez meg egykönnyen 
az ember. Mert tény az, hogy az anyanyelvüket jól, vagy igen 
jól használók is e megkülönböztető képességüket az iskolai 
oktatás által megvetett alapokra építkezőén öntevékenység
gel szerezték meg, alakították ki. És ez nem hagyható fi
gyelmen kívül bármilyen idegen- vagy környezeti nyelv okta
tásakor sem, sőt azt is mondhatnánk, hogy az önművelés igé
nyének kialakítása ennek a tanításnak is nevelői feladata. 
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Bagj Ferenc: A -val, -vei (instruméntalisi-commitativusi) 

alak mint módszert? egység a magyar nyelv 

mint környezeti nyelv tanításában. Megjele

nés alatt. E dolgozatunkban kifejtett gon

dolatainkat ós szempontjainkat érvényesí

tettük ebben az írásunkban is. 


