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A magyar határozórendszer oktatásáról Finnországban 
Kevés lektortársam van abban a szerencsés helyzetben, 

hogy a magyart éppen egyik rokon nyelvünket beszélő egyetemi hall-
gatóknak tanítsa. Ilyen távoli rokon nyelvek esetében, mint a ma-
gyar és a finn, a nyelvtanításban a rokonságnak megvannak egyaránt 
az előnyei, de a hátrányai is. A rokonság számlájára irandó, hogy 
a határozói viszonyokat a finnben is határozóragos vagy névutós 
/ritkán elöljárós/ névszóval fejezik ki az önálló fogalmi tartal-
mú határozószavak mellett. E határozórendszerre jellemző az irány-
hármasság. Ezt a tényt mint a nyelvrokonság egyik tipológiai bizo-
nyítékát könnyen tudomásul veszik a hallgatók. Azonban rokon nyelv 
ide, rokon nyelv oda, bizony jókora különbségek mutatkoznak a 
szintaxis terén, az esetragok használata tekintetében. Részletkér-
désekbe - mint pl. a magyar két külső helyhatározórag-sor /superes-
sivus-sublativus-delativus és adessivus-ablativus-allativus/ és a 
finn egy /az utóbbi/ helyhatározórag-sor okozta problémák} az irány-
hármasságnak igéktől függő eltérő használta stb. - nem kívánok 
itt belemenni. Ehelyett szeretnék általános kérdésekhez hozzászól-
ni a magyar határozórendszer oktatásával kapcsolatban. 

A határozói viszonyok bemutatása két aspektusból valósít-
ható meg. Az egyik, amely elsősorban nálunk közkedvelt 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 természetesen a legkonkrétabb fogalmi tartalmú határozó, a 
helyhatározó nyitja meg, majd tovább haladunk az absztrakció sor-
rendjében az idő-, mód-, állapothatározókon stb., míg eljutunk az 
állandó határozók, az ún. vonzatok kategóriájáig. A határozói viszo-
nyok ilyenféle bemutatása tehát a jelentéstől halad az alaki kife-
jezőeszközök felé. 
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A másik módszer megfordítja a sorrendet: az alaktól ha-
lad a jelentés irányába, azt vizsgálja, hogy pl. egy adott esetrag 
milyen határozói viszonyokat sűrít magába. Finnországban ez a mód-
szer a kedveltebb, más szóval a finn egyetemi hallgatók nem hely-, 
idő- és módhatározókban, hanem inessivusokban, allativusokban stb. 
gondolkodnak. Noha történetileg a logikai viszonyok alakították ki 
maguknak a szintaktikai kifejezőeszközöket, didaktikai szempont-
ból mégis jobbnak tartom, hogy a nyelvtanár az esetragokból indul-
jon ki. Mind a hagyományos, mind a modern nyelvoktatás ennek he-
lyességét igazolja. A hallgató ugyanis először látja vagy hallja, 
vagy látja is, hallja is a szövegben a ragos névszót. A ragelemet 
a tanár segítségével /esetleg önállóan is/ elvonatkoztatja, s hoz-
zá az adott konkrét esetben csatolja a jelentést. Az elemzett szö-
vegekből aztán szépen kialakul az illető esetrag jelentéstartománya, 
majd az egész esetrendszer kirajzolódik az egyes ragok jelentései-
vel együtt, összefoglalásul fel lehet sorolni az egyes ragok funk-
cióit külön-külön a konkréttól az absztrakt felé haladva; a felso-
rolás végén az állandó vonzatok szerepelnek. 

A határozórendszernek alaktani oldalról való megközelí-
tése tehát igen célravezető kezdő fokon. A lektori nyelvvizsga kö-
vetelményei között nem is szerepel más a Helsinki Egyetemen, mint 
bizonyos terjedelmű magyar irodalmi szemelvényanyag fordítása és 
nyelvtani /elsősorban alaktani/ interpretálása. A finnugor nyelvé-
szeti szigorlathoz ilyen alapfokú magyar nyelvi ismeretük elegen-
dőek. 

A magasabb szintű nyelvtudás, a beszédkészség természe-
tesen már megköveteli az aktív mondattani ismereteket is. A haladó 
fokon kerítek sort a magyar határozórendszernek funkció szorinti 
rendszeres bemutatására. A jelentésre való utalás a konkrét esetek-
ben a kezdő fokon is megtörtént. A rendszerességre csupár a haladók-
nál és a beszédgyakorlatokon törekedtem. A jó képességű hallgatók-
nak már a lektori vizsgán is adtam rendszerezésre késztető kérdése-
ket: milyen mondattani kifejezői lehetnek a hely-, időhatározónak, 
mi a különbség a finn és a magyar megfelelő esetragok használata 
között stb. 
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Meglátásom szeiint a határozóxendszernek esetenkénti 
és rendszeres bemutatása célravezető módszernek bizonyul. A két-
oldalú megközelítés egyrészt jobban megvilágítja a problémát, más-
részt szilárdabb ismereteket ad. 
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