
B a 1 á z s János 

Az. egyv'ey«ftö, ( kontras ztfv) módsz er d) lmazásának 

lehetőségei a. külföldi magyart - r- -.!•• n 

K kontrasztív kutatások helyzete 

O. i-.Indannyian, akik itt jelen vagyunk, akár külföldön, akár 

itthon tanítjuk anyanyelvünket» az oktatás során állandóan ugyan-

azzal a roblémávr 1 ker lünk sísmh'« T xi óink anyanyelvi b « i -

degzetts égével szegül szembe anyanyelv nk, rnint megtanulandó 

gen nyelvi a forrásnyelvvel a eélny t̂v«, Ennek a szembenállásnak 

a tényével számol a napjainkban egyre jobban kibontakozó egybe-

vető ( kontrasztív] módszer, amely csupán egy nyelvre támaszkodó, 

vagyis monolin^v^lls nyelvtudományi módszerekkel ellentétben szük-

ségképpen interlingvális jellegű. 

Mindjárt el ij ár óban meg keli jegyeznem, hogy e kétféle mód™ 

szer nemi mindenben áll szemben egymással,, A nyelvet ugyanis 

akár önmaga • a?-.„'cár más nyelvekkel egybevetve szemléljük, lé-

nyegében ugyanazok a törvényszerűségek jelleni ik. Röviden ezek-

ről kell most szólnunk, hogy az egybevető módszer lényegét jobbara 

megragadhassuk. 

W. von Humboldt munkássága nyomán kezdett általánossá vál-

ni a nyelv szemléletében az a felismerés, hogy mind a nyelv egé-

szét« mind pedig a konkrét beszédtevékenységet tekintve egy ant£° 

monikus jelenséggel állunk szemben, Humboldt szerint ugyanis a 

nyelv mint bizonyos szempontból már k< sz egész s lezárt, egysége 

valójában a kész mii ( ergon, Werk) benyomását keltheti, míg a kon-

krét beszédtevékenység folyamán az örökös újrateremtés, a működés-

ben megnyilvánuló enerséia bontakozik ki előttünk? s bár, mint Isme-

retes, Humboldt a nyelv lényegét elsősorban éppen ebben a folyto-

nos megújulásban, i jrateremtődésben láiia, végső fokon e folytonos 

szgassal szemben mégis felismerhetőnek vélte a nyelvben ugyan-

ekkor mindig elénk tűnő viszonylagos azonosságot, Megállapíthat-

juk tehát, hogy híres különbségtétele ergcm és enéraeía között vég-

ső fokon dialektikus alapokon nyugszik. 



Még világosabban tűnik elénk az antinomikus szemlélet P. de 

Saussure híres nyelvelmdetében. A nyelv (langue) mint rendszer 

ugyanis szükségképpen feltételez bizonyos fokú megállapodott-

ságot és nyugalmat. Ezzel szemben a konkrét beszédtevékenység 

£ parole) e viszonylagos nyugalommal és lezártsággal szemben a 

mozgástt a változást jelenti. Ugyanígy antinomikus jellegűek Saussüre 

egyéb dichotomlá! is. Kettéválasztásaiban a dialektikus logika isme-

rőinek nem nehéz felismerniük az antinómiákon nyugvó szemlélet;-' -

dot. Ha ugyanis a nyelvet egyidejű állapotában, szinkronikus an vi-

szonylag megállapodottnak, késznek tekintjük, történelmi fejlődésé-

ben, diakronikus mivoltában a változás tényét kell felismernünk. S 

még tovább is sorolhatnók Saussure híres, ellenpontozásos rendsze-

rének egyes mozzanatait. Könnyű volna, kimutatnunk, hogy a szin-

tagmatikus és paradigmatikus elrendeződésnek tőle először körvona-

lazott szembenállásában is végső soron efféle, antinomikus jellegű' 

szembenállás rejtőzik. 

Ezek után a meglepetés erejével hat reánk az a szintén 

Saussure nevéhez fűződő klasszikus tétel, mely szerint? "dans la 

langue il n'y a que de differences", 'a nyelvben csak különbségek 

vannak*. Tudnunk kell, hogy Saussure-nek csupán halála után meg-

jelent klasszikus műve tanítványainak jegyzetei étlapján készült, s 

így nem tekinthető a szerző minden szempontból hiteles hagyatéká-

nak. Az. utóbbi évtizedek során más tanítván yeinak íróasztalából 

újabb Jegyzetvariánsok kerültek elo> s mint Godel és mások fárado-

zásai nyomán láthatjuk, egy-egy, Saussure-nek tulajdonított megál=, 

lapítás számos módosításra szorul. Véleményem szerint ezek keze 

tartozik az imént idézett híres mondat is. Ha ugyanis mindazt̂  amit 

az imént Humboldt és Saussure antinomikus szemléletmódjával kap-

csolatosan mondottam, fontolóra vesszük, akkor Saussure neveze-

tes tételét valahogy így kell módosítanunk! a nyelvet is mirai minden 

jelenséget szükségképpen az jellemzi, hogy benne, minden mozza- , 

natában egyidejű egyezések és különbözőségek mutatkoznak. 

A fonológia szakemberei a legújabb időkben ismételten felis-

merték, hogy a fonémák rendszerében is minden bizonnyal ez a 

törvényszerűség a legalapvetőbb. Nem volna ugyanis dialektikus s 

így a valóságnak megfelelő, hogyha azt mondanók, hogy az egyes 
'"-"T-S. " ' ~ • ' J-

nyelvek fonémáit csak az jellemzi^ hogy ezek egymástól különbőz«-



nek. Ha ugyanis oly minimális szópárokon,, mint kap és nap_ a Je= 

lentéskülönbség e szópárok első fonémáinak különbségén alapszik, 

s a k és n, mint jelentésmegkülönböztető elemek jutnak el a foné-

ma-rangig, ugyanakkor az is kétségtelen, hogy az említett szópárt 

nemcsak az jellemzi, hogy a szókezdő fonémák különböznek, hanem 

az is, hogy az utánuk következők teljesen megegyeznek. Vagy pL 

a magyar zárhangok részrendszerében a Jj, kg valamint ezek zön-

gés megfelelői, a b, d, g, egyfelől nyilvánvalóan különböznek, s a 

magyar fonémarendszerben éppen azért kapnak fonéma rangot^ mi-

vel az imént említett szópárhoz hasonló párokban jel entés megkülön-

böztető funkciójuk lehetj másfelől azonban nyilvánvalóan egyező vo-

násokat is mutatnak, hiszen valamennyien zárhangok (képzésükben 

a nyilvánvaló különbözőségek ellenére is a záralkotás ténye azo-
\ ' 

nos mozzanat). így tehát a fonológiai rendszer nyilvánvalóan az 

egyidejű egyezések és különbözőségek dialektikus szembenállásán 

épül fel«, 

Könnyű volna kimutatnunk, hogy ez a dialektikus elv nemcsak 

ebben a részrendszerben, hanem minden más nyelvi részrendszer-

ben is ugyanígy érvényesül, sőt a nyelv egészében is világosan 

érvényre jut. Ennek alapján Saussure fenti tételét lényegesen módo-

sítva azt kell mondanunk, hogy a nyelv mind különféle részrendsze-

reiben,, mind pedig ezek viszonyában és összességében tekintve is, 

egyidejű egyezések és egyidejű különbözőségek dialektikus egysé-

ge. * 

Az alábbiakban abból fogunk kiindulni, hogy ez a tétel nem-

csak az egyes nyelvekre, hanem az egymással érintkezésben lévő 

s a nyelvtanulás folyamán az anyanyelv és a megtanulandó idegen 

nyelv szembeszegülése során, vagyis a nyelvek kontrasztivitásában 

és interferenciájában is szükségképpen érvényesül. Más szóval, 

mind a monolingvális, mind pedig az intertingválís módszerek is vég-

ső soron ugyanezen a dialektikus alapelven nyugszanak. Ezek után 

kíséreljük meg az egybevető (kontrasztív) módszer rövid jellemzé-

sét és az interlingvális módszerek sorába való beillesztését, 

O.L Az interiingválls módszerek közül a mi szempontunkból 

tekintve az alábbiak a legfontosabbak! 

0.1.1.* Az öss zehasonlító_történ eti mó ds z er, mely mint közis-

mert, a közös alapnyelvből leszármazott nyelvek rokonsági visz©-



nyalnak megállapítására szolgál. E módszer első alkalmazói magya-

rok, Sajnovics J. (1770) és G-yarmathi Sámuel (1799) voltak. Mégis 

módszerük csak Fr, Bopp (1816) fellépése nyomán vált a modern 

nyelvtudománynak hosszú évtizedekig szinte egyedül uralkodó mód«= 

szerévé. Ezt az új vizsgálati módszeri, mint szintén jól tudjuk, .A. 

Schleicher nyomán 1878-tól kezdve, mesteri módon, a lipcsei egye-

temen kialakult újgrammatikus iskola fejlesztette igen magas fokra., 

Nem lehet most feladatunk e módszer tüzetes ismertetése, A 

mi szempontunkból azonban igen lényeges annak a megállapítása, 

hogy ez a módszer is végső soron az imént vázolt dialektikus szem-

léletmód érvényesülését tükrözi. Megalkotói ugyanis ösztönösen ab-

ból a felismerésből indultak ki, hogy két vagy több nyelv csak ak-

kor lehet rokon, ha bennük, bizonyos alapvetően fontos részrend-

szerek, így pl. az alapszókincs bizonyos rétegei és a nyelvtani 

rendszer legfontosabbnak tartott elemei végső fokon azonos torol 

sarjadtak s történelmi mozgás ukbane a változások szabályszerűsé-

gében is kimutathatóan ez az azonosság megállapítható. A magyar 

pl. azért finnugor nyelv, mert alapszókincsének és nyelvtani rend-

szerének bizonyos releváns elemei minden kétséget kizáróan a finn-

ugor alapnyelv korából származó ősí örökségként minden változás 

ellenére is bizonyos azonosságot mutatnak. Ha ilyen fajta azonos-

ság két vagy több nyelv között, azok számottevő különbözései el-

lenére is kézzel foghatóan bizonyítható, akkor e nyelvek rokonok, 

Ha köztük effajta egyezések nincsenek, akkor ezek nem tekinthe-

tők rokonnak. 

0.L2. A n-^elvtipoiógíai jnődszer, mely a szerkezetileg többé« 

kevésbé hasonló nyelveket rokonságuktól függetlenül valamely sa= 

játos . hyelvtipus megtestesítőiként osztályozva vizsgálja, az előbbi 

módszerrel nem teljesen egyezik. Egy tekintetben azonban a kettő 

között alapvető egyezés mutatkozik. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a 

nyelvtipológia akkor, amikor valamely nyelvet úgy tekint, mint egy 

bizonyos nyelvtípusnak a megtestesítőjét, kétségkívül abból Indul 

ki, hogy két vagy több nyelv akkor is tekinthető egy közös nyelv-

típus megtestesítőjének, ha köztük számottevő eltérés van ugyan, 

de oly mozzanatokban, amelyek a szóban forgó nyelvtípusnak re-

leváns jegyei közé tartoznak, köztük lényeges egyezések állapít-

hatók meg. így pl. ha elfogadjuk A.W. von Schlegel (1818) módszer-
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tani felosztását,, amely szerint a világ különféle nyelvei az izoláló, 

agglutináló és flektáló főtípusok egyedi képviselőig s ha a magyart 

ennek megfelelőleg, mint ragozó nyelvet az agglutináló nyelvek közé 

soroljuk, akkor elhanyagolva nyelvünknek számos, különben igen fon-

tos különbözését, figyelmünket a ragozás nagymértékű alkalmazása-

« 

ban megnyilvánuló tipológiai sajátosságra összpontosítjuk, s Eyen 

alapon nyelvünket nemeseik a szintén ragozó többi finnugor nyelvvel, 

hanem az ugynígy agglutináló altaji nyelvekkel is egy sorba állítjuk, 

NyEvánvaló, hogy eljárásunk ebben az esetben is az egyidejű egye-

zések és egyidejű különbözések dialektikus egységének elvén nyug-

szik,« A. nyelvtipológiai módszer főbb továbbfejlesztői? W, Humboldt 

(1836), H. Steinthal (i860), N« Finck (1909), E. Sapir (l92l), P, 

Menzerath (1943), J.H. Greenberg ( 1950-től) és mások nyelvtipoló-

giai munkásságát végső soron, ösztönösen ís kimutathatóan ugyanez 

az alapelv vezérli«. Mindegyikük meg volt győződve arról, hogy a vi-

lág különféle nyelvei a bennük lépten-nyomon elénk táruló különbsé-

gek ellenére, is bizonyos tipikus vonásaikban egyezéseket is mutat-

nak, s hogy ezek az egyezések úgy tekinthetők, mint egy-egy alap-

típusnak konkrét megvalósulásai. Jellemző, hogy G-reenberg és köve-

tői, legújabban a prágai iskola mai képviselői az efféle közös tipo-

lógiai jegyek szabatos meghatározására matematikai módszerek al-j 

kalmazását kísérelték meg, s mint eredményeik mutatják, számottevő 

sikerrel. Elég itt utalnom a pozsonyi nyelvészek legújabb kutatásai-

ra, amelyek arra irányulnak, hogy az egyes szláv nyelvekben, ezek 

nyilvánvaló eltérései ellenére is, alaktani tekintetben bizonyos szám-

szerű mutatók segítségével a tipológiai rokonságot egzakt formában 

rangsorolni lehessen. 

0.1.3. Az ii<cwbrasztívj)_jnóds zerj mely két vagy több 

nyelv egészének, egyes részrendszereinek, vagy csak bizonyos sa-

játosságainak szembeállítására, magasabb fokon pedig a köztük levő 

egyezések és különbségek pontos félderítésére és leírására haszná-

latos, az interlingvális módszerek közül bizonyos szempontból tekint-

ve a legrégibb, más szempontból tekintve viszont a legújabb. Mivel 

ez a, módszer a nyelvtanítás folyamán egymással szembekerülő for-

rásnyelv, mégpedig rendszerint az anyanyelv és a megtanítandó ide-

gen nyelv, mint célnyelv közti különbségeket veszi számba, s a vár-

ható nehézségekre éppen e különbségek ismeretében már előre fél-



hívja a figyelmünket, az idegen nyelvek tanításában s így a külföl-

diek magyarra való tanításában is nyilvánvalóan hasznosnak ígérke-

zik. Ezért talán nem lesz fölösleges, ha kialakulásával és mibenlété-

vel kissé részletesebben is foglalkozunk. 

1» Az egybevető módszert annak ellenére, hogy tudományos 

megalapozására csak a legutóbbi évtizedekben történtek komolyabb 

kísérletek, a nyelvészetben ösztönös formában már régóta alkalmaz-

ták. 

IX A latin grammatikusok az ókorban, amikor a latin gramma-

tikát a görög mintájára megalkották, anyanyelvüket célnyelvként a gö-

röggel, mint forrásnyelvvel vetették egybe. Lépésről lépésre haladva 

az egyes nyelvi részrendszereket, így a hangrendszert, az alaktani, 

sőt a szintaktikai rendszert is összemérve, írták meg anyanyelvük 

grammatikáját. Tapasztalniuk kellett, hogy e részrendszerek görög-

latin viszonylatban számos egyezést és igen számos eltérést is mu-

tatnak. Idézhetnők pl. azoknak az ókori latin grammatikusoknak a 

megállapítás alt, akik anyanyelvük esetrendszerét a görög esetrend-

szerrel vetették egybe, hangsúlyozva a latinnak nagyobb tagoltságát, 

oly esetek meglétét, amelyek a görögben hiányoznak. De hivatkoz-

hatnánk akár a görög írásrendszer megalkotóira is, akik a föníciai 

írásjeleket fölhasználva, ezeket anyanyelvük fonémarendszeréhez iga-

zították, miközben a két nyelv fonémarendszerében többé-kevésbé k 

azonos fonémák betűjeleit változatlanul átvették, a föníciai fonéma-

rendszerben ismeretlen, de anyanyelvükben meglévő fonémák jelö-

lésére viszont, gyakran a föníciai betűjeleket módosítva új írásjele-

ket eszeltek ki, Nyilvánvaló, hogy módszerük az egyidejű egyezé-

sek és különbözések elvének alkalmazásán alapult. De ugyanígy 

teljesen spontánul ugyanezt az ed ap elv et érvényesítették a vulgáris 

nyelvek szótárírói és nyelvtanírói is, akik anyanyelvük szókincsét 

és nyelvtani rendszerét, sőt hangrendszerét és írásrendszerét Is 

az akkor mintaképnek tartott latinéhoz mérték, Idézhetnők a közép-

kortól kezdve egyre nagyobb számban felbukkanó kétnyelvű szó-

jegyzékeket, latin-magyar viszonylatban. Vagy éppen Sylvester Já-

nos (1539) latin-magyar nyelvtanát, mely, mint másutt kimutatni pró-

báltam, az Európában ekkortájt divatos kétnyelvű nyelvtanok egyik ' 

igen fejltítt típusát képviseli. Említhetném Sylvester nyelvtanának 

egyik igen érdekes részét, ahol a szerző mesterével, Melanchton-
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nal vitázva ujjongva, állapítja meg, hogy a szófajok részrendszeré-

ben a mi nyelvünk a göröggel és némettel egyezően névelővel is 

dicsekedhet, holott névelő a latinban nincsen. Mi ez, ha nem annak 

felismerése, hogy a nyelvek egyes részrendszereikben egyidejűleg 

egyezéseket és eltéréseket egyaránt mutatnak, s hogy ezek szám-

bavétele a nyelvtanulás folyamán alapvetően fontos? Vagy amikor 

Szenczi -Molnár Albert latin-magyar és magyar-latin szótárát meg-

alkotta (1604)8 vajon nem azt az elvet követte-e, hogy a latin és 

a magyar szókincs, elemeiknek igen lényeges eltérései ellenére is, 

végső soron mégiscsak összemérhetők, sőt egybe is vetendők, hi-

szen kétnyelvű' szótárt csak így, ennek az elvnek a szem előtt tar-

tásával lehet szerkesztenünk? 

1.2. Az egybevető módszer tudományos megalapozását a mo-

dern nyelvészeti irányzatok segítették elő. 

1.2.1. Fentebb már említettem Humboldt és Saussure nyelvszem-

léletének kimutathatóan dialektikus jellegét. Ezzel kapcsolatban ki 

kell emelnem egy másik alapelvet, ami szintén lényeges mértékben 

járult hozzá a kontrasztív módszer elméleti megalapozásához. Ez a 

Rendszer és a struktúra fogalmának előtérbe kerülése. Saussure 

óta nemcsak azt valljuk, hogy a nyelv rendszer, hanem azt is, hogy 

oly rendszer, amely részrendszerekre oszlik ugyan, de ezek a rész-

rendszerek egymáshoz és a nyelv egészéhez való viszonyukban Is 

rendszert alkotnak. Másfelől a nyelvet, mint struktúrát úgy fogjuk 

fel, mint amelyben a strukturáltságot a részeknek egymáshoz és a 

nyelv egészéhez való sajátos viszonya határozza meg. Nyilvánva-

ló, hogy ez a szemlélet egyfelől a nyelvi analízist, imaás felől a nyel-

vi szintézist tételezi fel, a nyelv egészét előbb analitikus módszer-

rel részrendszerekre, majd e részrendszereket elemeire tagalva, 

másfelől viszont ezen elemeknek rendszerszerű és strukturális ösz-

szefüggésére rámutatva, a szintézist is sürgetve és követelve* Mind-

az, amit alább mondani fogok, több szempontból is hiányos lesz. 

Fogyatékos lesz mindenekelőtt azért, mert a jelen alkalommal csak 

a kontrasztív módszerek megalapozásához elengedhetetlenül szük-

séges analízist mutatom be, s azt is szerfölött hézagosan, teljesen 

mellőzve s a jövőbeli kutatásokra hárítva az éppoly szükséges és 

nélkülözhetetlen szintézist« 

1.2.2. A gr ágai nyelv észkörhöz tartozó szovjet nyelvész, E. 



Polivanov ( Î93l) az elsők között vizsgálta, hogy az anyanyelvi 

beidegzettség, a sajátos forrásnyelvi artikulációs bázis mily nagy-

fokú eltorzulásokat okoz az idegen nyelvek oly fonémáinak érzé-

kelésében, amelyek anyanyelvünk fonémarendszeréből hiányoznak. 

Klasszikusnak számító tanulmánya a mi szempontunkból már csak. 

azért is igen jelentős, mert a szerző, mint számos délkeletázsiai 

és keletázsiai nyelv kitűnő ismerője, az elsők között mutatott rá 

e nyelvek fonémarendszerének és az európai nyelvek hasonló 

részrendszereinek szembetűnően jelentős eltéréseire. Mathesíus v 

(1936) cseh anglistának Jespersen híres angol nyelvtanáról írott 

bírálata pedig azért érdemel figyelmet, mivel a neves cseh nyel-

vész cáfolhatatlanul bizonyította, hogy a kontrasztív módszernek, 

az egyidejű egyezések és különbözések elvének alkalmazásáról •'. 

a monolingvális jellegű nyelvészeti munkálatokban, tehát pl. egyet-

len nyelv leíró nyelvtanának megalkotása során sem mondhatunk '< 

le. Említenünk kell N.S. Trubetzkoy (1939) nevezetes észrevételét 

is, mely szerint az "idegen akcentus" azáltal jön létre, hogy az 

idegen nyelv tanulói helytelenül érzékelik az anysunyelvük fonéma-

rendszeréből hiányzó fonémákat. 

1.2.3. A _gen.fi iskolának Saussure nyomdokain haladó főbb 

képviselői közül Ch. Bally (1944) em elle edik ki a német és francia 

szókincs és szintaxis egyes jelenségeit újszerűen egybevető mo-

nográfiájával. H. Prei (1944) a világ különféle nyelveinek mutató 

névmási rendszereit mérte össze kontrasztív alapon. 

E kezdeményezések ellenére is a kontrás ztív kutatások csak 

a második világháború után szerveződnek meg. 

2. Az Egyesült Államokban az ötvenes évektől kezdve fog-

lalkoznak a nyelvészek behatóbban kontrás ztív tanulmányokkal. 

E. Haugen (1953, 195 6) főleg az Amerikában élő norvégok angol 

ejtését vizsgálta,, U. Weinreich (1953) pedig a nyelvek közötti é-

rintkezés nyelv elméleü problémáit elemezte. Az idegen nyelvek ta-

nulásával kapcsolatos problémákat R. Lado (195?) az ő nyomdoka-

in haladva kutattak,. 1959-ben, a Center for Applied Linguistics véd-

nöksége alatt kezdték kiadni a Ch. A. Perguson szerkesztette 

Contras five Structure Series című sorozat egyes kiadványait. En-

nek a sorozatnak a célja azoknak az egyezéseknek és különb-

ségeknek a leírása, amelyek az Egyesült Államokban leginkább 



- 12x -

tanult idegen nyelvek ( francia.9 német, olasza orosz, spanyol) és az 

angol között észlelhetők. Úttörő jelentőségűek a sorozatban megjelept 

művek közül Moulton (1962), Kufner (l962)e Agard-Dï Piefcro (196&), 

valamint StockweU- Bowen (1965) művei, 

2.1. A mi szempontunkból különösen fontosak a Lötz Jánostól, 

( 1960-4963) a Columbia egyetemen kezdeményezett magyar-angol 

kontrasztív nyelvészeti kutatások« Lots; tanítványai közül W. Nemser 

(l964„ 1967, 1970, 1971) emelkedik ki Nehezen hozzáférhető Madarász 

PeH, (1968) angol-magyar kontrasztív tanulmánya. 

2.1.1. Lötz János kezdeményezésére Akadémiánk is részt vesz 

az Amerikában megszervezett angol-magyar kontrasztív kutatásokban. 

2.1.2. Az Egyesült Államokban jelent meg a kontrasztív nyel-

vészeti kutatások első nagy bibliográfiája isf Jt Hammer és P. Rice 

(1965) irányításával. Ezt egészíti ki a Németországban Rt Thiemtől 

(1969) kiadott bibliográfia. 

2.2. A Német_Sjzövetségi_ I^öztársaságban a kiéli egyetemen 

1967-ben G-. Nickeltől kezdeményezett, majd a stuttgarti egyetemen 

is folytatott angol-német kontrasztív tanulmányok elméleti problémái-

ról is számot ad G. Nickel és K.H. Wagner (1968) közösen írt ér-

tekezése. 

2i3. A Szovjetunióban^ Polivanov (1934) említett kezdeménye-

zései nyomán, a hatvanas évektől kezdve Igen jelentős egybevető « 

nyelvészeti munkálatok indultak meg. E helyen elég csupán Krusel-

nickaja (-1961), Pedorov (l96i), Reformatskif (l962)s Gak-RoizenbMt 

( 1965 ) és Verescsagin (1967) munkásságára utalnunk. 

2.4. A Német Demokratikus_ ö ztárs as ág ban főleg a lipcsei 

Herder Intézetben folynak ilyen jellegű murik álatok. A kutatók közül 

itt H. Hirsch (1967) nevét említhetjük*, 

2.5. A Csehszlovákiában^ dolgozó kutatók közül A. Isácenko 

(1954, I960, 1961), Zimová (1967) és Dusková (1969) emelkedik ki, 

2.6. Lengyelországban is magas elméleti szintén folynak a kon-

trasztív nyelvészeti kutatások, mint ezt Czochralski (1966, 1971), 

Krzeszowski (1967), Zabrocki (1966), Grucza (1967), továbbá Mi- , 

lewski (l97l) értekezései mutatják. 

2.7. Romániában^ mint Nemser és Slama-Cazacu (l970) közö-

sen írt tanulmányából kitűnik, 1969 óta szervezett formában folynak 

román-angol kontrasztív vizsgálatok. 
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2.8. Jugoszláviában Filipovté (l96?) irányítása alatt, jugoszláv 

és amerikai tudósok együttműködésével kezdődtek s z e r b - i • -.r ^ qol 

kontrasztív kutatások, melyekben, mint Spalatin (196?) c 

(1967) tanulmányai mutatják, a két említett nyelvről való for - ' ok 

módszeres egybevetésének fontos szerepet szánnak, 

2.9. Magya.rorszcígon is, mint Szathmári (1957), Malatins zky 

(1966) és G-erhauser (1966) tanulmányai mutatják, az . el-

vek tanítása közben egyre inkább előtérbe kerültek a n -

ti érintkezések problémái. Monográfiájában Tarnóczi Lor xd (l -ö) 

a kontraáztivitás egyes kérdéseit a fordítások. Juhász Jánr-- (1970) 

pedig a nyelvi interferenciák szemszögéből, magas elméleti hinten 

elemezte. 

2.9.1. A Nemzetközi Előkészítő Intézet nyelvtanárai, föl.-- arab-

magyar és vietnami-magyar viszonylatban, máris számottevő' munkát 

végeztek, 

2.9.2«, A kontrasztív nyelvészeti kutatások hazai fellendülését 

várhatjuk a pécsi Tanárképző Főiskola ez év októberébe rendezen-

dő nemzetközi szümpozionjától. 

Az egybevetés módszertani alapjai 

3. Bár a kontrasztív nyelvészeti kutatások a legut Vr «•• ;ken 

világszerte divatba jöttek, az ilyen jellegű vizsgálatok móc - - m ég 

kialakulatlanok. Vitaindításul és serkentésül az alábbiakban csupán 

néhány olyan elméleti kérdést szeretnék érinteni, amelyek mS ~ zeni-

pontunkból különösen fontosaaok látszanak. 

3.JU Feltétlenül kívánatos az említett forrásnyelvek 5 • -,- i?<4~ 

nek az egybevetése a magyarral mint célny elvvel. De az ilyen faj-

ta vizsgálatokat mégis célszerűbb külön-külön, párosával • - - ni, 

s egyszerre csak két-két nyelv kontrasztív vizsgálatával foglalkoz-

ni. 

3.1.1. Kiindulásként először az idegen forrásnyelv valau ily ki-

választott részrendszerét, vagy az utóbbinak valamely sz'á te-

rületét kell leíró módszerrel, minél alaposabban tanulmány . L Ez-

után anyanyelvünk rendszerének megfelelő elemeit kell L ' ! 

don vizsgálat alá venni. Csak ezután foghatunk hozzá o í r-

rásnyelvi és célnyelvi jelenségek egybevetéséhez, nem fele -, Hogy 

összemérni csak egjrnemű mennyiségeket lehet. 

3.1.2. Ennek megfelelőleg például angol-magyar, olas - .gy&r, 
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vagy orosz-magyar viszonylatban párosával egybe kell vetnünk e 

nyelveknek a/ fonológiai, b/ alaktani, c/ szintaktikai, d/ iexlko-sze-

mantikai, e/ szupraszegmentális részrendszereit, vagy if ezeken be-

lül egyes jelenségeket. 

Mivel a fonológiai és az alaktant részrendszerek a legzártab-

bak, ezek egybevetése bizonyult eddig a legkönnyebbnek» Nyilvánva-

lóan mi is ezeken a területeken haladhatunk a legbiztosabban. 

A. szóbanforgó forrásnyelveknek a magyarral való egybevetése 

hosszú kutató munkát igényel. Eleinte meg kell elégednünk csupán 

egy-egy részterület művelés alá vételével. Szintézisekre csak később, 

kellő részlettanulmányok után gondolhatunk. 

3.2. Egybevetéseink meglehetősen e>g£oldcüúak maradnak, ha a 

hangsúlyt a párhuzamba állított forrásnyelvek és a magyar viszony-

latában csak az egyik nyelvre helyezzük. Kívánatos, hogy a leírá-

sok mindkét nyelvre egyaránt kiterjedjenek, vagyis hüat^ráUsok le-

gyenek, mint ezt főleg Czochralski (1966) hangsúlyozta» 

3.3. A.z egybevetendő forrásnyelvi és célnyelvi jelenségeknek 

összemérhetőknek kell lenniük. A. nyelvi jelenségek csak akkor esz-

szemérhetők, ha egyneműek, vagyis ha strukturálisan és funkcionáli-

san egymásnak megfelelnek. 

3.3.1. Valamely forrásnyelvi és célnyelvi jelenség (Pj. és C£) 

egybevetésekor is abból a dialektikus alapelvből kell kiindulnunk, 

hogy ezek nem mindenben és nem szükségképpen kell, hogy egymás-

nak megfeleljenek, hanem csak bizonyos szempontból és bizonyos 

mértékig. Figyelembe véve, hogy a nyelvi jelenségeket Saussure-t 

és Hjelmslevet követve egyfelől kifej ezésbeli megformáitságuk alapján, 

vagyis formai alapon érzékelhetjük, másfelől viszont közlésbeli funk-

ciójuk és jelentéstartalmuk felől is megközelíthetjük, tehát alaki, va-

lamint tartalmi ( funkcionális) szempontból egyaránt vizsgálhatjuk, egy-

bevetéseink is ennek megfelelőleg vagy formai, vagy tartalmi alapon 

történhetnek. 

3.3.2. Kimondhatjuk, hogy valamely és Cj[ jelenség egyenér-
i 

tékűnek /ekvivalensnek/ tekinthető, ha ezek bizonyos szempontból 

tehát pl. vagy közlésbeli funkciójukban, vagy pl jelentéstartalmukban 

megegyeznek; jól tudva, hogy ugyanezek a jelenségek a dialektika 

többször emlegetett elvének megfelelőleg ugyanekkor, számunkra ak-

kor nem releváns tulajdonságaikban kisebb vagy nagyobb mértékben 
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egymástói el is térhetnek. Szemléltetésül hivatkoznunk lehet a bolti 

elárusító esetére, aki a kimérendő árukat úgy veti egybe, hogy tel-

jesen éltekint a mérlegelésre használt súlynak és a megmérendő áru-

nak minden más tulajdonságátóit, ügyelmét ezeknek az összemérés 

szempontjából egyedül fontos közös tulajdonságára, vagyis súlyára 

összpontosítva. Ez a példa kétségbevonhatatlanul és szemléltetően 

bizonyítja« hogy egymástól számos vonásukban különböző dolgok is 

összemérhetők, ha bizonyos mozzanatukban egyeznek. Ha bizonyos 

nyelvi jelenségek bizonyos szempontból, tehát pL akár megformálta á-

guk, akár pedig jelentéstartalmuk vagy funkciójuk tekintetében többé-

kevésbé megegyeznek, összemérhetőknek tekintendők, még akkor is, 

ha köztük más, de számunkra ekkor elhanyagolható szempontokból 

tekintve kisebb vagy nagyobb különbségek észlelhetők. Az egyenér-

tékűség /ekvivalencia/ jele = ennélfogva nem arra utal, hogy az ösz-

szemért nyelvi jelenségek szükségképpen és minden tekintetben tel--jesen egyeznek, hanem csak arra, hogy ezek egy bizonyos szem-
/ 

szögből nézve összemérhetők, egymással egybevethetők, így pl. ha 

azt mondom, hogy az angol the sun_ és a magyar a nap kifejezések 

egyenértékűek, akkor arra gondolok, hogy e kifejezések bizonyos 

esetekben egymásnak megfelelnek, mivel az angol, illetve a magyar 

nyelvi közlésben j el entés tartalmuk és közlés beli funkciójuk megegye-

zik. Ha egy angol vagy egy magyar anyanyelvű beszélő e bennün-

ket éltető fényes égitestre mutatva a WIttgensteintől és Russeltol oly 

behatóan és szemléltetően elemzett nyelvi szituációkban oly kijelentő 

mondatokat formál, amelyeknek értelme a.rs\ 'az ott fenn a nap®, ak-

kor nyilvánvaló, hogy közléseikben az a denotátum, amire az emlí-

tett angol illetőleg magyar nyelvi jel utal, teljesen azonos, s ezt fi-

gyelembe véve jogosan állithatjuk, hogy a szóban forgó nyelvi jelek 

egymással közlésbeli funkciójukat tekintve a jelen esetben igenis ösz-

szemérhetők, vagyis kommenzurábilisek. Persze az is nyilvánvaló, 

hogy az említett nyelvi jelek ilyen jellegű egyezésének ellenére lé-

nyegbe vágó tartalmi és funkcióbeli különbségek is vannak köztük, 

a formai, kifejezésbeli különbségeket nem is tekintve, hiszen az an-

gol kifejezés a [s] /u] [nj , a magyar kifejezés pedig a (n] [aj /pj 
^ - - • „ mi * 

fonémák lineáris egymásba kapcsolásával állt elő, másfelől pedig más-

más nyelvi környezetben és szituációban, a szóban forgó nyelvi je-

lek mozgásában, közlésbeli felhasználásában, ha úgy tetszik, ' szin-' 

taktikai transzformációjában kétségbevonhatatlan és letagadhatatlan 
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különbségek észlelhetők. Elég itt utalnom arra, hogy a magyarban a 

szóbanforgó nyelvi jel akkor is használható, ha ilyesmit mondok? szép 

nap volt ez a mai« holott e jelentéstartalom angol megformálásában a 

sun kifejezés már nem fog megfelelni, hiszen helyette a da^ haszná-

landó. Vagy utalhatnánk számos összetételre, állandósult szókapcso-

latra vagy szólásra, amelyekben a nap nyelvi jelnek az angolban 
/ 

szinte mindig más-más nyelvi jel felei meg. Így pl. napfény angolul 

sunghine« vagy sunlight, de viszont napfolt már solar spot, napkelet 

viszont East« Orient, naplopás pedig idling sloth, truancy, loaffjng  

stb. Vagy pedig a nap alatt annyi mint under the aun„ de viszont 

egy nap alatt éín a day8, feljön még az én napom 'my time is comfng8 

stb. stb. E példákat tetszés szerint gyarapíthatnók. De ennyiből is 

világosan kitűnik^ hogy bizonyos részrendszerek s bizonyos nyelvi 

jelenségek bizonyos meghatározott szempontból valóban összemérhe-

tők, még akkor is, ha nyilvánvaló, hogy köztük az egyidejű egyezes-

sek mellett egyidejű eltérések is szükségképpen s jócskán mutatkoz-

nak. Aligha szorul bizonyításra, hogy ennek az elvnek alkalmazásá-

val készül minden kétnyelvű szótár, sőt minden egynyelvű szótár is. 

Hiszen számos modern nyelvtudós utalt arra, hogy ugyanazon nyelv-

rendszeren belül is minden nyelvi jelnek alapve tőén jellemző sajá-

tossága, hogy értéke más nyelvi jelekkel kifejezhető. A bukaresti 

nyelvészkongresszuson tartott előadásomban is utaltam erre, hivat-

kozva az amerikai Peirce-nek Jakobsontól is idézett megállapítására, 

mely szerint valamely szó jelentése nem más, mint az a lehetőség, 

hogy e jelentést transzponálhatjuk valamely más nyelvi jelbe, mely a 

kérdéses szót bizonyos körülmények között helyettesítheti. Ennek meg-

felelőleg kimondhatjuk, hogy valamely nyelvrendszer egészén belül 

mindig vannak más nyelvi jelek is, amelyekben az eredeti szó jelen-

tése még teljesebben fejeződik ki. így pl. oly francia melléknév illet-

ve névszó, mint pl. célibataire átvihető egy jobban kifejezett másik 

kifejezésbe, mint amilyen pl. personne non mariée, vagyis 'házasságot 

nem kötött személy* s az utóbbi részletező kifejezés mindannyiszor 

használható, ahányszor csak megköveteli ezt a nyelvi közlés érdeke. 

Az egynyelvű értelmező szótárak a jelentések meghatározásában ezt 

az összemérhetőség! elvet követik, jól tudva, hogy definícióik csak 

bizonyos szempontból tekintve egyenértékűek a definiált kifejezéssel. 

Például a magyar ÉrtSz. szerint a magyar na£ főnév első jelentése 



világító és melegítő központi égitest, Nyilvánvaló, Kao gy ez a meg-

határozás logikai szempontból kifogástalan s annak, aki még nem 

tudná, hogy a magyar na£ hangsor mely denotáfeimra vonatkozik,, 1=» 

lyen jellegű meghatározás tökéletesen elegendő. Ám ha oly állandó-

sult szókapcsolatokat veszünk, mint pl. hasára süt a nap, akkor eb-

be a szókapcsolatba a kérdéses helyen, a komikum nyilvánvaló ve-

szélye nélkül aligha helyettesíthető a fentebb citált meghatározás, 

hiszen ha valaki ezt mondán ói hasára süt a világító és melegítő 

központi égitest« akkor a kabaréban éreznénk magunkat» Mindest &=• 

zonban mégsem jelenti azt, hogy az említett definíció helytelen s 

hogy bizonyos esetekben nem helyénvaló. 

Hasonló tapasztalatot szerezhetünk akkor is, ha két-két nyel-

vi jel egyenértékűségét korlátlannak tekintve próbálunk megalkotni 

egyes európai nyelveken oly szókapcsolatokat, mint pl. süt_ a nap. 

Mert igaz ugyan, hogy süt bizonyos esetekben németül a.m. b&ckfe> 

angolul bakes„ franciául cuit, olaszul cuoce, oroszul pe£ot, a : 

nap viszont németül a,m, die Sonne«, angolul the sun. ír. lé goieü,, 

il sole, oroszul solnce, süt a nap viszont "németül dje_S"5Mâ T 

scheint, angolul the sun is shining, franciául ü._/a|t,_du "solejJLa, le 

soleil donne, brille vagy luit, olaszul il sole brilla vagy rjsplende»  

oroszul svetit solnce stb. " " 

3.3.3. Az egyenértékűség megállapítása után foghatunk hozzá 

annak vizsgálatához, hogy vajon e .qy bevágok ( kongruens ek ) - e azok 

a nyelvi kifejezések, amelyek valamely szempontból tekintve egyen-

értékűnek minősíthetők. Két nyelvi kifejezés akkor egybevágó, ha 

kifejezésbeli megformáltságukban, vagyis morfématíkus tagolódásuk-

ban és felépitettségükben egymásnak megfelelnek. Viszont nem egy-

bevágók ( inkongruens ek ) azok a különben egyenértékű nyelvi kife-

jezések, amelyek alaki szempontból, elütök. Az egybevágóság jele 

^ , az inkongruenciáé ^ , vagy egyszerűbben ^ , ^ , hiszen 

nyilvánvaló, hogy ami egybevágó, annak egyúttal ekvivalensnek is 

kell lennie. Ennek megfelelői eg pl. ném. wir werden gehen —̂  m&gy, 

mi fogunk menrd, de viszont lengyel on pójdzie o „mennj fog. 

Hasonlóképpen ném. Buchbinder^ könyvkötő, viszont ném. BlbMô  

thek r/s magy. könyvtár. 

A nyelvi kongruencia problémája az egybevető módszer aJá«a&= 

pontjából alapvető fontosságú. Az alábbiakban különféle nyelvi szin-
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tek en, így fonológiai, morfológiai, illetőleg morfonológiai, továbbá szin-

taktikai, valamint mcffoszintaktlkai szinten is érinteni fogom az ezeel 

kapcsolatos kérdések egyikét, másikát. Jóval neheze.'- a nyelvi ko.»* 

gruenciának szupraszegmentális szinten való vizsgálata, viszont lé-

nyegesen egyszerűbb szemantikai (lexikoszemantikai), valamint álta-

lában lexikológiai szinten való boncolgatása. 

Hogy a nyelvi kongruencia kérdése csak legújabban került az 

előtérbe, az éppenséggel nem lephet meg bennünket, ha figyelembe 

vesszük, hogy a fonéma fogalma csak az utóbbi fél évszázad folya-

mán került az érdeklődés középpontjába s a morfoszintaktikai, vala-

mint a fonológiai szintű disztribúciós módszerek is csak az utóbbi 

néhány évtizedben kezdtek kibontakozni. A. morfémák szerinti elemzés, 

mint tudjuk, már az óind grammatikában központi helyet foglalt el, ám 

a morférnatikus tagolódás vizsgálata a modern nyelvtudományban jó-

formán csak az amerikai Bloomfield munkássága nyomán terjedt el, 

A szintagmák tanának főleg Saussure nyomán a genfi i-à ólától, majd 

a prágai és az újabb amerikai iskoláktól, különösen pedig a genera-

tiv és transformációs módszer híveitől kimunkált változatai nyújtanak 

majd módot arra, hogy a szintaktikai kongruencia kérdéseit is ugyan-

olyan mélyrehatóan tudjuk vizsgálni, mint a fonológiai vagy a morfo-

lógiai egybevágóság problémáit. 

â.3.4. Az inkongruens nyelvi jelenségek, a kevésbé bonyolul-

tak felől a bonyolultabbak felé haladva, széttartók (divergensek ) a az 

utóbbiak felől az előbbiek felé haladva viszont össgSetartók ( k'óhver^ 

gensek ) „ A konvergencia a kisebb, a divergencia viszont "a nagyobb 

fokú tagolódás következménye. A konvergencia jele > , a divergen-

ciáé . Ennek megíeleloleg pl. ném. ich habe dich gesehen !>• 

magy, láttalak; angol no comment. <C magy. rJnc.s semmi, megjegyezni, 

valóm, 

3.4. Az egybevágóság meglétét vagy hiányát, a konvergencia 

és a divergencia eseteit is figyelembe véve, minden nyelvi szinten 

kutathatjuk, így ú fonológiai, 2. morfológiai, 3, szintaktikai, 4„ lexiko-

szemantikai és 5. szupraszegmentális s Lkon, mint az alábbi példák Is 

bizonyítják. 

3.4X A fonológiai egybevágóság problémája rendkívül sok 

részletkérdést vet föl. Vajon összemérhető-e egyáltalán két nyelv fo-

némarendszere? Erre a kérdésre itt csali azt válászbihatjük, hogy bjjr 
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~zonyos szempontból igen, más szempontból viszont nem* Ha ugyan-f 

Is tekintetbe vesszük a legújabb fonológiai irányzatoknak azt az a-

lapvető megállapítását, hogy a fonémák ugyanœgy, mint a morfémák 

is egyfelől szintagmatikus, másrészt pedig paradlgmatikus elrendező-

dést mutatnak, akkor máris rádöbbenünk arra, hogy a fonémarendsze-
, t * rek összemérhetőségének probiémaja rendkívül bonyolult. Vegyük pl. 

az olasz és a magyar zárhangok (ja, Ĵ  k; b, d g) rendszerét. Mi-

vel e két nyelvben lényegében véve (nem tekintve a nyelvjáráso-

kat, hanem csak az irodalmi nyelvet) voltaképpen csak ez a hat 

zárhang áll egymással szemben, első pillanatra azt hihetnők, hogy 

e két rendszer teljesen egybevágó. Ez az állítás azonban csak pa-

radigmatikus síkon helytálló, szintagmatikus síkon viszont már nem 

egészen felel meg a valóságnak. Mert ha csupán a minimális szó-

párok felől közelítjük meg a kérdést, akkor úgy látjuk, hogy e két 

rendszer fedi egymást, minthogy a g és a b̂  a j és a d, vagy a 

k és a g e két nyelvben lényegében azonos módon tölt be érte-

lemmegkülönböztető funkciót. Hiszen pl. a magyar por, Jtora kor̂  vagy 

a magyar por és bor, tér és .dér, kép és géja stb. szópárokhoz ha-

sonló minimális szópárokat, az olaszból is rendre idézhetnénk (pl. 

passo 'lépés®, basso 'alacsony', tardo 'lassú', dardo 'dárda', cara 

'kedves', gara 'verseny', cara 'kedves*, tara 'kiegyenlítő súly', 

para 'díszít* stb.). így tehát nyilvánvaló, hogy paradigmaükus síkon, 

az egyes szópárokba való behelyettesítés párhuzamossága folytán 

e két zárhangrendszer teljes egybevágóságot mutat. Ha viszont a 

szóbanforgó fonémák szintagmatikus elrendeződését, valamint funk-

cionális megterheltségét is figyelembe vesszük, akkor már lényeges 

eltéréseket tapasztalhatunk. Az olaszban ugyanis e zárhangok egyi-

ke sem állhat szóvégi helyzetben, a magyarban viszont mindegyik. 

Szókezdő helyzetben viszont idegen eredetű szavainkat nem számít-

va, vagyis csupán finnugor eredetű szavainkat tekintve, e zárhan-

gok sohasem fordulhatnak elő mássalhangzó-kapcsolatokban. De lé-

nyeges eltérést mutat e zárhangok szóbelseji megterheltsége is. Az 

újabb hangstatisztikai és fonéma-disztribuciós vizsgálatok, amelyek 

mind nálunk, mind pedig Olaszországban az újabb évtizedekben igen 

lényeges eredményekre vezettek, napnál világosabban mutatják, hogy 

az olasz és a magyar zárhangok rendszere szintagmatikus ( funkci-

onális és disztribúciós) szempontból tekintve erősen elütő. Ebben 

az esetben is érvényes tehát az a fentebb ismételten emlegetett meg-
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állapításunk» hogy a nyelvi egyezések s így az egybevágóság ese-

tei is dialektikus jellegűek; egyidejű egyezések és egyidejű különbö-

zőségek bonyolult összefüggései mutathatok ki ezen a téren is. 

Természetesen még nagyobb mértékű a^ egyidejű különböző-

ség az olyan esetekben, amikor valamely részrendszer kisebb vagy 

nagyobb mértékben inkongruens. Ne® teljesen egybevágó pL a finn 

és a magyar zárhangok rendszere sem, A finn explozívak (j>, Ĵ  k; 'S, ' 
d) rendszere ugyanis kevésbé tagolt, mint a magyar, hiszen hiány-

zik közülük a b . Ennélfogva e két rendszer még paradigmatikus 

síkon sem teljesen kongruens, Még kevésbé vág egybe e két rend-

szer szintagmatikus ( funkcionális és disztribúciós) szinten, hiszen 

közismert, hogy a finn mássalhangzórendszer egészét tekintve az 

említett zárhangok kapcsolódási lehetőségei és funkcionális megter-

heitségei igen lényeges mértékben különböznek a magyar zárhangok-

éitól. A finn zárhangok rendszere a miénkhez képest összetartó. Ez-

zel szemben pL a magyar magánhangzőrendszer a megfelelő finn 

rendszerhez viszonyítva inkább összetartó, hajbsak a magyar irodai" 

mi nyelvet vesszük figyelembe,, A finnben ugyanis a nyílt ä s a 

zárt ê_ az irodalmi nyelvben is fonématikus érvényű szembenállást 

mutat, a magyarban viszont az e nyíltabb vagy zártabb ejtése iro-

dalmi és köznyelvi szinten csupán variáns jellegű eltérésnek szá-

mít Még lényegesebb azonban e két magánhangzórendszer funkció-

mális megterheltségének és szintagmatikus elrendeződésének' az el-

térése. Elég itt csupán a finn irodalmi nyelvben közkeletű diftongu-

sok jelentős szerepére utalnunk, amelynek mását a magyar irodalmi 

és k o ran y elv ben hiába keressük. 

Az olasz vagy a spanyol magánhangzórendszerhez viszonyít-

va a miénk széttartónak számít, mivel amazoknál lényegesen gazda-

gabb és árnyaltabb. Az itt észlelhető különbözőségek még jobban 

előtűnnek, ha a szóban forgó nyelvek mássalhangzóit nenm csupán 

leltárszerűen vesszük számba, hanem funkcionális megterheltségü-

ket és disztribúciójukat is figyelembe vesszük. 

Fonológiai szintű egybevetéseinket még tovább finomíthatjuk, 

ha a párhuzamba állított fonémarenda sereket a Jakobs on-Hall-féle, 

megkülönböztető jegyeken alapuló elér- 4si módszer segítségével is I 
vizsgálat alá vesszük. így arra is fény fog derülni, hogy egy-egy' 

különben egyenértékűnek tekinthető fonémapár,, így pl, az angol és 
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a magyar vagy a német és a magyar J, sem teljesen kongruensek, 

hiszen megkülönböztető jegyeik összességében is számottevő különb-, 

s égek észlelhetők. 

Természetes azonban, hogy a fonológiai rendszerek egybeve-

tésének problémái még ennél is sokkal bonyolultabbak, A jövő kuta-

tásaitól várhatjuk az egybevetés módszereinek fonológiai szinten va-

ló további tökéletesítését, a vizsgálati módszerek továbbfejlesztését. 

Aligha kétséges azonban, hogy máris rendelkezésünkre állanak olyan 

módszerek, amelyek a magyarnak^ mint idegen nyelvnek a tanításában 

felhasználhatók. Minél nagyobb fokú a divergencia valamely, a mi 

szempontunkból különösen fontos forrásnyelv, így pl. a vietnami, vagy 

akár az angol, valamint a magyar fonémarendszer viszonylatában, an-

nál inkább szükséges az illető fonémarendszerek minél mélyrehatóbb 

elemzése, majd pedig módszeres egybevetése. 

3.4.2. Milewski (l970) figyelemre méltó rendszert dolgozott ki 

a különféle nyelvek fonológiai rendszereinek mennyiségi alapon való 

összemérésére. 

3.5. A morfológia szintjén eleinte meg kell elégednünk csupán 

egyes részletjelenségek egybevetésével. 

3.5,1. Hógy pie az egyes ss fetraredszerak konfrontálása milyen 

bonyoluít problémákat vet fel, arra nézve itt csak egy példát szeret-

nék megemlíteni, A mi esetrendszerünk a szintén gazdag finnhez mér-

ve is köztudomás szerint széttartó. Még inkább az az angol, a fran-

cia, a lengyel, az orosz, a német, az olasz, a spanyol, vagy éppen 

a rendkívül tagolatlan arab esetrendszerhez viszonyítva. Kérdés már 

most, hogyan fogjunk hozzá a szóban forgó esetrendszereknek a ma-

gyar esetrendszerrel való egybevetéséhez. Aligha kétséges, hogy az 

Eyen jellegű egybevetések sikeres elvégzéséhez elsősorban a transz-

formációs grammatika fog nyújtani nélkülözhetetlen segítséget. Chomsky-

nak az az alapvető megállapítása, hogy a felszíni struktúra csupíán 

a mélystruktúrában lezajló nyelvi jelenségek külszíni vetülete, hasje= 

nos fogódzót nyújt két különböző esetrendszer egybevetéséhez. Ha 

ugyanis azt tapasztaljuk, hogy egy idegen nyelvben, mint forrásnyelv-

ben, mondjuk hat olyan eset van, amelyek morfológiai eszközökkei is 

megkülönböztethetők, altkor a következő lépés csak az lehet, hogy 

azt vegyük fontolóra^ valójában hány esete van a magyar főnévnek, 

morfématíkus szempontból tekintve. Ha ezt eldöntöttük, menten k! fog 
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derülni, hogy tisztán morfológiai szinten az említet* forrásnyelvnek 

hatféle variációs lehetősége áll szemben a magyarnak ennél jóval 

gazdagabb variációkat kínáló rendszerével» Már itt elénk tűnnek bi-

zonyos eltérések« Ezek után azonban azt ís figyelembe keli vennünk, 

hogy más eszközökkel,, pl. névutók vagy a szórend segítségével ho-

gyan növelhetők e nyelvekben az esetek kifejezésének lehetőségei. 

Nyilvánvaló, hogy ezen a magasabb ( morfoszintaktikai) szinten is 

előbukkannak majd a különbségek. Ezek után keli hozzáfognunk az 

egyes morfológiai és morfoszintaktikal kifejező eszközök rágj elölő 

funkcióinak egybevetéséhez. Itt is abból kell majd kiindulnunk, hogy 

az egyes forrásnyelvi és célnyelvi ragmorfémák funkcióiban egyide~ 

ju egyezések és egyidejű eltérések észlelhetők. Vegyük például a •* 

magyar és a finn tárgyesetet«, Ezek funkciója sem egyezik egészen, 

mivel a finnben a magyar tárgyesetnek bizonyos körülmények között 

nem az accusativus, hanem a parti tivus felel meg. Ennek az eltérés-

nek a szemléltetésére pedig a transzformációs módszer nyújt kiváló 

lehetőséget. 

Ez a módszer segít feleletet adni arra a kérdésre is, hogy az 

olyan esetrendszer, amely az arabhoz hasonlóan rendkívül tagolat-

lan, vagy még inkább az izoláló típusú nyelvek rendszere, mint pl. 

a vietnami vagy a kínai, amelyekben esetragok nincsenek, össze-

mérhető-e egyáltalában a fejlett és tagolt esetrendszerekkel megál-

dott (vagy ha úgy tetszik: megvert) nyelvekével. Ha ugyanis arra 

gondolunk, hogy a mélystruktúrát, vagyis a kifejezendő tartalmat te- v 

kintve az utóbbi nyelvek is bízvást párhuzamba állíthatók a fe jlett 

esetrendszerü nyelvekkel, mint amilyen a magyar is, hiszen az ezek 

közötti különbségek nem a kifejezendő tartalom, hanem csupán a nyel-

vi megformáltság síkján különböznek, akkor máris kezünkben van a 

megoldás kulcséi«, Az ilyen esetekben ugyanis az egybevetés alapja 

csakis a kifejezendő tartalom lehet, ami a mélystruktúrában jelentke-

zik, s ez minden kétséget kizárólag egybevethető. Ugyanakkor e tar-

talmi egyezéssel egyidejűleg menten elénk tárulnak a megformál ásbe-

li különbségek is, mégpedig annál nagyobb mértékben, minél tagol- -< 

tabb az egyik nyelv esetrendszere s ninél kevésbé tagolt a másiké. 

A. kérdés persze még sokkal bonyolultabb, ha azt is figyelem-

be vesszük, hogy számos nyelvben azokat a funkciókat, amelyeket 

a magyarban a rendkívül tagolt esetrendszer segítségével morfológl-
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ailag is kifejezésre juttathatunk, egy másik nyelvben csupán szin-

taktikai, vagy éppen szemantikai eszközökkel tudjuk érzékeltetni, 

így pi az izoláló típusú nyetvekbeng vagy akár az angolban és a 

franciában is a nominativust és az accusafclvust alakilag ma már 

nem tudjuk megkülönböztetni morfológiai eszközökkel, hanem csupán 

a szórend segítségével. Más esetekben viszont szemantikai eszkö-
t 

zök pótolják a morfológiaiak hiányát, így pl. az olaszban vagy a 

franciában azt a különbséget, amit a magyarban a -ba, -be, Metö-

leg a -ban, -ben ragpárok szembenállásával is kifejezésre tudunk 

juttatni, csupán az igék jelentéstartalmának segítségévei lehet némi-

leg érzékeltetni, Pl, az Iskolában vagyok« viszont az iskolába me^ 

gyek8 franciául Je suis à Vêcole* je vais à Pécole, Olaszul lő 

sono alla scuola, lo vado alla scuola stb, 

3.5.2, Ugyanez vonatkozik a magyar igeidők rendszerére is, 

mely, mint ismeretes, valójában csak a jelen és a múlt idő szem-

benállásán alapszik, s e>ért a sokkal bonyolultabb franciához^ o-= 

laszhoz vagy spanyolhoz mérve nagy mértékben összetartó. Ez a 

divergencia azonban szintén csak a felszíni struktúrában jelentke-

zik, hiszen mindazok az árnyalati különbségek, amelyek az említett 

neolatin nyelvekben morfológiai eszközökkel is világosan kifejezhe-

tők, a különféle múlt időket jelölő morfémák segítségével végered-

ményben a magyarban is érzékeltethetők, de más módon, mégpedig 

szemantikai eszközökkel? különféle határozószók és más kifejezé-

sek segítségével. így tehát végső soron e nyelvek igeidő-rendsze-

rei is összemérhetők a magyarral, de nem a morfológiai megformált-

ság, hanem sokkal inkább a kifejezett jelentéstartalom 

síkj án„ Itt is 

végső fokon azt tapasztalhatjuk, hogy az egyidejű egyezést a kife-

jezett jele ntéstartalmak azonossága, az egyidejű különbözést viszont 

a kifejezésbeli megformáltság eltérése mutatja, 

3.5.3. Igen tanulságos a névmási rendszerek egybevetése Is. 

A finn és a magyar személyes és kérdő névmások teljesen egybe-

vágnak. Ezzel szemben az említett indoeurópai forrásnyelveknek tt , 
személyes névmási rendszere a harmadik személyu névmások na-

gyobb tagoltsága folytán a miénkhez képest széttartó, vö. pl. angol 

he., she, jt^ ném. er̂ . siej es r olasz e.gjj, ella,, orosz on, ona. ono 

>* magy. ő. E nyelvek kérdő névmásainak rendszeréhez "képest 

viszont a miénk tagoltabb, s ezért széttartó, mivel a ki?» mi? magyar 
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kérdőnévmásoknak többes számú alakjaik is vannak, viszont ilyenek 

az említett indoeurópai forrásnyelvekben nincsenek,, 

Nem teljesen vág egybe a z említett nyelvek mutató névmásai-

nak rendszere sem a miénkkel, mivel ezekben a magyar ®zs emeä, 

a z s amaz«= féle szembenállások nincsenek« A névrnási rendszerek in-

kongruenciájára vö, Pre! (1944), Milewski ( 1970 ). 

3*5.4«, ^ekötöink^ árny alts ága igerendszerünket számos nyelv-

hez, így még a finnhez mérve is széttartóvá teszi. Igekötőrendsze-

rünk, mint erre már Sauvageot (l95l). Soltész (1959) és Perrot (1966) 

is rámutatott, számos ponton különbözik az egyes indoeurópai nyelv 

vekben meglévő igei prefixumok rendszereitői is. 

3.6. Szóképzésünk két szempontból tekintve Is lényeges eltéré-

seket mutat az említett indoeurópai forrásnyelvekétől. Egyrészt azért» 

mivel névszó- és igeképzőink gazdagsága lényegesen nagyobb tago-

lódást tesz lehetővéB mint pl. az angol vagy a francia képzők rend-

szere, másrészt mivel a funkcionálisan lényegileg egyező képzők pro-

duktivitása is gyakran lényegesen eltér az említett forrásnyelvekben 

és a magyarban. Nem vág teljesen egybe pL az olasz és a magyar 

kicsinyítő és nagyító képzők részrendszere sem, mely az angolhoz 

vagy a franciához mérve erősen divergens. 

3.6.1. A melléknevek fokozásában is gyakoriak az eltérések, 

így pl. a közép- és felsőfoknak a latin és szláv nyelvekben vagy az 

angolban járatos összetett formája nyelvünkben nem ismeretes, 

3.7. A szintaxis síkján szintén gyakori a divergencia* 

3.7X Az alany, valamint a névszói és igei állítmány egyezteté-

se a magyarban mindig kötelező, ugyanúgy, mint a finnben, valamint 

a latin és a szláv nyelvekben is. Nem így a németben vagy az an-

golban, ahol a névszói állítmánykiegészítők egyeztetése nem szoká-

sos, vö. pl. angol the boys are good» ném, die Knaben sind gut ^ 

magy. a fiúk jóke 

3.7.2. Hasonló inkongruenciát találhatunk a jelzős szerkezetek-

ben is. Az angol és a magyar ebből a szempontból egybevágóságot 

mutat, vö, pl« angol the red rose « magy£ a, piros rózsa., the yê d 

roses • magy. a piros rózsáké Nem így más nyelvek, VÖ, pl* finn 

SMuregsa talossa ^ ni. (a) nagy házban» oi, belle ragazze ^ m, szép 

leányok, or. harodnye demokratái ̂  m. nép! demókráclákj a lengyelben 

a szórend is máss 1. dobra naródöwe ^ m, nemzeti, Jávák stb* Ismere-

tes, hogy a latin nyelvekben és a lengyelben bizonyos esetekben a 
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jelző megelőzi, más esetekben viszont követi a jelzett szót, ami é-

les ellentétben áll a magyar jelzős szerkezetek kivétel nélküli szó-

rendi szabályával* 

3.7.3. A birtokviszony kifejezésében is gyakoriak a divergen-

ciák. A finn pojan kirja, angol the boy's bookB német des Knabens 

Buch -féle birtokos jelzős szerkezetek ázórendlleg egyeznek ma-

gyar ekvivalensükkel ( a_|iú_ könyve), bár megfelelésük egyébként 

nem teljes» Nagymértékű azonban a divergencia az angol the book 

of the boy,, német das Buch des Knabens« fr« le livre du gardon» 

o. kniga mal^ika -féle szerkezetek és ezek magyar megfelelője 

( a üú könyve) között. 

3.7.4. A magyar és a finn határoz ós szerkezetekben szerep-

lő határozószók raggal vannak ellátva, tehát jelöltek. A határozó-

szókat ehhez hasonlóan külön morfémák jelölik az efféle angol, 

francia és olasz szerkezetekben iss angol he wíü come shortly 

m. (ő) rövidesen jönni fog (viszont: angol he stopped short  

^ r*1« yáratlanul megállt), fr. écrire nettement m. világosan |r 

(viszont fr. voir clair ^ m, világosan látni)g oL parler fortemente 

ti«, lendületesen beszélni (viszont ol, parler forte" ^ m. hangö= 

s an beszélni ). 

A németben a melléknév ragozatlan alakjai töltenek be hatá-

rozószói funkciót. Ezért feltűnő az alábbi szerkezeteknek a megfe-

lelő magyar szerkezetektől való eltérései n, er schreibt schön ^ 

m. szepjgnjfr» n. sie leben gut ^ jól élnek. 

3.7.5. Különösen feltűnő a hps^an kérdőszó inkongruenciája 

a legtöbb említett forrásnyelvi kérdőszóhoz viszonyítva. Vö. pl. n. 

wie schreibt <&£! ^ m. hogyan jxfh 

3.7.6. A magyar tegnap jött: tegnap jott?„ -féle kijelentő és 

kérdő mondatok egymástól csupán hanglejtésükben, vagyis szu£m r 

szegmentáiis szinten különböznek* szórendjük teljesen egyezik. 

Ezek német megfelelői azonban sz ó r endjük ben is különböznek, vö, 

er kam gestern t kam er gestern?» Az angolban a to _ dp segéd-

igével formált fordított szórendű kérdő mondattok struktúrája küiö-

nősen eltér a magyartól. Vö, a. do you go homg? m. hazamegy? 

3.7.6.L Viszont teljesen egybevág a finn -ko és a magyar - e 

kérdőszócska használata az efféle kérdő mondatökbani f. tuleeko 

hán tänne? m. jön°e ő ide? . 
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3.7.7. A tagadas kifejezésének rnódja is iényegesen elüt az. 

efféle angol és magyar szerkezetekben..? I did not see anybody therte 

m. Senkit sem láttam ott, 

3.8. Lexiko- s z e man tik al síkon is gyaJc oriak az olyan eltérések, 

amelyekkel nekünk is állandóan számolnunk keU. 

3<,8.1. Vannak olyan kifejezések, amelyek egyes nye Ivekben 

eiemezhetetlen tőmorfémákból állanak, amelyeknek megfelelői viszont 

más nyelvekben kisebb-nagyobb mértékben tagoltak, s ezért szét-

tartók, vö» pl«, m» rádió <" n. Rundfunk« n. Kino., ol. cinema ^ moz-

góképszínház, (Az émlitett idegen hyfelvek utóbbi kilíejéZéöélnél még 

a magyar moZl is tagoltabb, mivel ennek morfémája játékos kép-

ző). 

3«8.2. A finn és a német, s bizonyos fokig az angol, a ma-

gyarhoz hasonlóan, kedveli a névszól összetételeket Ezért ezek vi-

szonylatában gyakoriak az efféle, tükörkifejezésként funkcionáló meg-

felelések; angol wjndm|M n. Windmühle^ ̂  finn tuulimylly ^ m. azéj-

malom. 

3.8.2.1. Az efféle összetételeknek más nyelve kben képzett szók, 

jelzős vagy határozós szerkezetek felelnek megf melyek magyar meg-

felelőiktől gyakran lényegesen különböznek. Vö. pL £rt moulin à vertfe 

vagy éoU&rig oL mullno a vento, h wiatrak ( < wtatr "azét + /a/k 

képző), or. vetrianajá meFnicá s/s m, szélmalom,, Az" efféle szemben-

állások elmélyültebb vizsgálata a mi szempontunkból is igen fontos 

volna. 

3.8.3. Már régen felfigyeltek egyes szókincs-csoportok (pl* 

a színnevek, a rokonsági nevek) viszonylatában egyes nyelvek kö-

zött észlelhető gyakran igen lényeges eltérésekre. 

3«,8.3.1» Ha a magyar fivér s nővér kifejezéseket vesszük ala-

pul, akkor ezeknek a finn véli % sfeáf, az angol brother l sister« 

német Bruder ! Schwester, olasz fratello. : sorella. lengyel brat 1 

siostra nagyjából megfelel, ha nem véöszük figyelembe a németben, 

olaszban és lengyelben szokásos nemi megkülönböztetéseket. A ma-

gyar báty^f. Öcs% néne; húg névszókkal jelölt megkülönböztetéseket 

azonban az említett nyelvek mindegyike csak jelzős kifejezésekkel 

tudja érzékeltetni. Vö8 pL finn vanhempi veil ? muo>rempí véül van" 

hempl sjsar ï nuorempi sisas»s német alterer Bruder J Jüngerer Bru.- 

der; altere Schwester : jüngere Schwester, olasz IrateMo mftfiftidre' 3 
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frateilo minore; soi 41a maggiore i sorella minore, ugynígy az angol-

ban, oroszban, lengyelben és mas indoeurópai nyelvekben is. 

Erről és más hasonló eltérésekrőií Ullmann (1963), Milewskî 

(1970;. 

3.9. Szupraszegmentállis síkon főleg a szó és mondathangsiíly, 

valamint a hanglejtés eltérései folytán az említett nyelvekben gyakran 

igen nagyok a divergenciák, 

3.94. A. finn és a magyar szóhangsúly lényegileg egyezik; 

mindegyik nyelvben kötött, és az első szótagra esik, s a mellékhang-

súly is hasonló. A finn és a magyar intonáció azonban főleg a kér-

dő londatok esetében gyakran számottevően eltér. A francia és a 

lengyel szóhangsúly szintén kötött, de máshová esik ( emitt az utolsó 

előtti, amott az utolsó szótagra). A német szóhangsúly a germán ere-

detű szavaikban a szótő első szótagjara esik, de az idegen szavak-

ban a helyzet bonyolultabb. Az angol, az olasz, a spanyol vagy az 

orosz szóhangsúly igen bonyolult módon áll szemben a magyarral. 

3.9.2. Az említett idegen nyelvek intonációja igen gyakran lé-

nyeges mértékben különbözik a miénktől. Ennek tanulmányozása kü-

lönösen fontos volna, mivel köztudomású, hogy az idegen nyelvek in-

tonációjának megtanulása rendkívül nehéz. 

4. Az egyes szinteken és részrendszerek ten jelentkező diver-

genciákat különféle módszerekkel rangsoroL-J is lehet. 

4JL Tüzetesebb egybevetés után megállapíthatjuk, hogy pl. az 

olasz magánhangzórendszerhez (Vol) viszonyítva a magyar (Vm) 

nagyobb fokú eltérést mutat, mint a finnhez viszonyítva. így állapít-

ható meg a következő rangsorolás Vol < Vm Víg VisZont az o-= 

lasz mássalhangzórendszer ( Kol} sokkal közelebb áll a magyarhoz 

(Km), mint a finnhez (Kf). így a rangsor ebben az esetben a kö-

vetkező: Kf < Kol < Km, 

A fonológiai eltérések rangsorolására lásd főlegí Weinreich 

(1953), Lado (1957), Moulton (1962), Stockwell és Bowen (1965), 

Britre (1968) és Milewski (l970). 

4„2. A finn és az észt, az olasz és a francia, vagy a lengyel 

orosz esetrendszerek (Er) egymás közti divergenciája sok-

kal kisebb, mint pl. a finn és a magyare az olasz és a magyar t vagy 

éppen a lengyel és a magyar rendszereké. Megállapítható pl, a kö-

vetkező sorrendi Er/l < Er/f <C Er/m« 
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4.3. Morfématïkus_szinten is rangsorolhatók az eltérések, vö. 

pl. német Kino < m. mozí_ < m, mozgóképszínház; m. szélmalom <C dL 

mulino a vento. 

4.4. A szintaxis^ síkján észlelhető eltéréseket hasonló módon 

rangsorolhatjuk. így pl. a m, a fiúnak a könyve birtokos]elzős szer-

kezethez képest a megfelelő angol, orosz és német szerkezetek a 

következő sorrendben térnek elí angol the boy's book német das 

Buch des Knabens orosz knlga mcd8cslka.B 

A morfoszintalctikai eltérések kvantitatív módszerekkel való 

rangsorolására: Greenberg (i960), Krupa (1965)? Krupa-=Altmann 

(1966), Müewski (l970). 

4.5. A szu^mszegjrientális szinten jelentkező eltérések rang-

sorolására még nem állnak rendelkezésünkre megfelelő módszerek. 
Egyes esetekben azonban viszonylag könnyíi a sorrend meg állapit é-

/ 

sa. így pl. nyilvánvaló, hogy a magyar szóhangsúlyhoz képest a né-

met kevésbé eltérő, mint pl. az olasz, spanyol vagy az orosz, ahol 

a szavak eltérő hangsúlyoz ás áeak értelemmegkülönböztető szerëpç? 

is lehet. 

A nyelvig inter£ejrencia_ 

5. Növendékeink a magyar célnyelv tanulása közben önkéntelenül is 

anyanyelvi beidegzettségükre támaszkodnak. A megszokás folytán, 

a kiinduló nyelv használata közben megszerzett rutinjukat igye 

nek átvinni a célnyelvre is. Ily módon magyar célny^livl beszédtevé-

kenységükben alapvető fontosságú az átvitél (trans g fer). 

5.JÛ Az egyes forrásnyelvi és célnyelvi jelenségek egybevá-

gósága esetén az átvitel hasznos, mivel megkönnyíti az új nyelv ta-

nulását. Inkongruencia esetén viszont az átvitel káros, mivel za* 'ar-

ja és akadályozza a tanuló munkáját» 

5.2. Nagyjából már az egyes forrás- és célnyelvi jelenségek 

puszta egybevetése és rangsorolása révén is megállapíthatjuk, & így 

mintegy előre láthatjuk, hogy az illető célnyelv tanításában é s tanu-

lásában hol, mikor és milyen mértékben várhatók nehézségek. 

5.3. A forrásnyelvi beidegzettségeknek a célnyelv tanulása és 
i. 

használata közben, inkongruens esetekben való helytelen átvitele 

okozza a nyelvi interferenciát, mely a célnyeiv normálnak megsérté-

sét idézi elő, s ezért feltétlenül kiküszöbölendő, vö6 Weinreich (1963), 

Lado (196.7), Juhász (l970). 
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5.3.1» A legújabb részletkutatások eredményei azt mutatják,, hogy 

az idegen nyelvet tanulók beszédtevékenységében az interferencia 

nem mindig és nem mindenben úgy jelentkezik, ahogyan ezt a forrás»-

és célnyelv egyes jelenségeinek puszta egybevetése alapján várni 

lehetne. Lötz (i960) és Nemser (196?) kutatásai szerint a beszéd-

tevékenység folyamán az egymással szembekerülő jelenségeknek e-

redőjeként a célnyelvben gyakran mind a forrásnyelvitől, mind pedig 
/ 

a célnyelvitől eltérő realizációk figyelhetők meg. így az angol den-

talis spiránsoknak a magyar ajkúak ejtésében sokszor olyan reali-

zációi észlelhetők, amelyeknek sem a magyar, sem pedig etz angol 

fonémarendszerben nincs pontos megfelelőjük. 

5.3.1.1. Gyakori, hogy más-más ajkúak ugyanazokat a nyelvük-

ben ismeretlen fonémákat lényegesen eltérő módon helyettesítik, mint 

pl. a franciák és az oroszok az említett angol dentális spiránsokat; 

vb. Weinreich (1963). 

5.4. A forrásnyelvben szokásos kisebb J^értéku ̂ differenciálás 

(under-differentiation, vb. Weinreich /1963/) helytelen átvitele a cél-

nyelvre az interferenciának egyik gyakori esete. A 

korrelá-

ciónak a németben való hiánya miatt ilyesmi tapasztalható például a 

német ajkúak magyar ejtésében, mivel ők képtelenek érzékelni a ma-

gyar sjr s zsír -féle oppozíciós párok ejtése közti különbséget. Ha-

sonlóképpen az © s Og 6 % Og valamint az u s fi, ö I « fonémák szem-

benállásának anyanyelvükbén való hiánya miatt'a lengyel, orosz, 

valamint az olasz és a spanyol anyanyelvűek képtelenek helyesen 

érzékelni a kor és kór, tör és tör.- örült és Örült. tulok és tülök, 

tudó és Jüdő -féle párok közti fonématlkus különbségét, Ugyanilyen 

nehéz e népek fiainak ph a magyar téli és |é | | -fele szópárok köz-

'ti különbségtétel. " " " " • 

5.5. Hasonló jelenségek persze más részrendszerekben is lép-

ten-nyomon előadódnak. A németben pl. a melléknév határozószói 

és állítmánykiegészítői funkciójában egyaránt jelöletlen (vö. seing, 

Schrift war schön % ' • er schrieb ..schön) » a magyarban viszont utóbbi 

szerepében jelölt (írása szép volt z szépen írt). A német mellék-

nevek e disztribúciójának a magyarra Való automatikus átvitele gyak-

ran okoz interferenciát, mint. a 31 szép írt, -féle helytelenül alkotott 

mondatok mutatják. 

5.6. Ennek ellenkezője, vagyis túl z ott_dÜferenciálás (oyer-dif-
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fere£itiationx vö. Weinreich /1963) történik azokban az esetekben, ami-

kor a beszélők az anyanyelvükben szokásos nagyobb fokú tagolts á-
/ 

got igyekeznek átvinni a célnyelvre is, így például várható, hogy az 

angol ajkúak magyar ejtésükben a magyar 1 fonémának mássalhang-

zó előtt, magánhangzók között és szó végén a magyarban teljesen 

ismeretlen sötét eJHofonját képzik. . * 

5.7. A különbségek újszerű értelmezésére (reintergretation of 

distinctions_ vö. Weinreich /1963/) is gyakran találhatunk példát. így, 

mivel az olaszban és az oroszban a hangsúlyos magánhangzók vi-

szonylag hosszabbak a kiejtésben mint a hangsúlytalanok, anélkül 

persze, hogy e nyelvekben ismeretes volna a rövid és hosszú ma-

gánhangzók fonématikus szembenállása, az ilyen anyanyelvűek haj-

lamosak a tőlük hangsúlyosnak tartott rövid magyar magánhangzók 

nyújtottabb ejtésére. 

5.8. A csupán a célnyelvben meglévő nagyobb fokú tagoltságot 
! 

gyakran csak transzformálással tudjuk érzékeltetni. így például azt 

is, hogy az angol the liberation of the country, a német die Befrei-

ung des Landes, az olasz la liberazione del paese. az orosz osvo-

bozdenie strany -féle kifejezéseknek a magyarban kétféle megfelelé-

sük is van, mégpedig L az ország felszabadulása. 2. az ország fel-

szabadítása, ugyanúgy, mint a lengyelben is, vö. 1. uwolnenije sie 

kraju. 2. uwolnenije krafu. 

5.9. A mi jövőbeli kutatásaink szempontjából is eredményesnek 

ígérkezik a Juhász Jánostól (l970) magyar-német viszonylatban már 

sikerrel alkalmazott vizsgálati módszer, mely a Ranschburgtól homo-

gén gátlásnak nevezett pszichológiai jelenség figyelembe vételén alap-

szik. B szerint az idegen nyelveket tanulónak fokozottabb nehézséget 

okoz az alaki szempontból rendkívül hasonló és éppen ezért nehe-

zebben elkülöníthető és felidézhető nyelvi jelenségek elsajátítása. Sa-

ját megfigyeléseim alapján is állíthatom, hogy a lengyel, orosz, olasz 

és spanyol ajkúaknak, akiknek fonémarendszerében ismeretlen az 

u : ü , ú t ű , valamint az u_ : ú, ü : u korreláció, a magyar túró : 

tűrő, tudó s tüdő, buja : búja, tulok : tülök -féle szópárok megkülön-

böztetése és észbentartása fokozott nehézségeket okoz. Ugyanígy 

többszörösen is nehéz például az olaszoknak, franciáknak és spa-

nyoloknak az olló : holló -féle szópárok szétválasztása s a köztük 

lévő különbségek megjegyzése, egyrészt azért, mivel nyelvük foné-



ma rendszeréből a h. hiányzik, másrészt mivel az o : ó_ fonémák 

szembenállását sem ismerik. 

Az efféle nehézségek módszeres feltárása is igen fontos volna. 

Bevezetőmnek ezzel végére is értem. Tudatában vagyok vál-

lalt feladatom rendkívüli nehézségeinek, még inkább annak, hogy az 

elénk toluló számos kérdésre egyáltalában nem tudtam megfelelni, s 

hogy még abban is, amit előadtam, szükségképpen sok a vitatható 

vagy éppen kifogásolható, Mentségetnül szolgálhat azonban, hogy az 

egybevető módszerek még kiforratlanok, sok itt a bizonytalanság, s 

legalább annyi a tévedés is. Annyi azonban e hézagos ismertetőből 

talán mégis kitűnt, hogy a kontrasztív módszer, említett fogyatékos-

ságai ellenére is jelentős eredményeket ígér. Semmiképpen sem hi-

szem azonban, hogy e metódus egyedül üdvözítő, s hogy alkalma-

zásától látványos eredményeket, vagy éppen csodákat várhatunk. 

Kellő előtanulmányok és pontos felmérések híján egyeiőre még csak 

hozzávetőlegesen sem tudhatjuk, hogy a számunkra különösen fon-

tos forrásnyelvek és anyanyelvünk viszonylatában mely jelenségek 

és mily mértékben divergensek, s hogy ennek folytán milyen inter-

ferencia-jelenségek és milyen módon adódhatnak elő. Ehhez az e-

gyes részrendszerek eltéréseinek rendkívül alapos és körültekintő 

számbavételére, szakésseru leírására és rangsorolására, majd pedig 

az általuk előidézett torzulásoknak kísérleteken alapuló vizsgálatá-

ra lesz majd szükség. Teljes mértékberT'Jüdatában vagyok annak, 

hogy az imént előadottak csupán hozzávetőleges jellegűek. Ám cé-

lom inkább a problémák felvetése, a kérdések rendkívüli bonyolult-

ságának hangsúlyozása, a. jelenségek összetett voltának felvillantá-

sa volt és lehetett, semmint vita nélkül és azonnal alkalmazható 

vagy éppen alkalmazandó sablonok felsorolása. Ám abban szilárdan 

hiszek, hogy a nyelvi rendszerek egészén beiül az egyes részrend-

szerek és ezeknek elemei bizonyos szempontból feltétlenül össze-

mérhetők,"annak ellenére, hogy a dialektika többször említett tételé-

nek megfelelőleg az egyezésekkel mindig és minden szinten egyide-

jű különbségek járnak együtt. Azt is kétségtelennek tartom, hogy a 

nyelvek közti érintkezésben az interferenciákat éppen ezek az -egy-

idejű egyezések és eltérések idézik elő, s hogy ezek számbavéte-

le és tudatosítása, majd pedig a torzulások kiküszöbölése a külföl= 
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diek magyarra való tanításában ís alapvetően fontos. Ezért úgy hi-

szem, hogy a nyelvi interferenciák figyelembe vételével és a torzu-

lások céltudatos kiküszöbölésével oktatói munkánk a jövőben még 

eredményesebbé válhat. Ha az efféle jelenségekre jövőbeli tanterve-

ink, jegyzeteink és tankönyveink megszerkesztésében és oktató mun-

kánkban fokozottabb figyelmet fordítunk, akkor oly sok odaadással 

végzett s mindig örömmel vállalt munkánk az elkövetkező időkben 

meggyőződésem szerint még gyümölcsözőbbé és eredményesebbé 

válik. 
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Publications de ŵ r̂ «-«* de Linguistique Appl iquede Dakar. Dakar, 

Senegal; Centrée de Linguistique Appliquée de Dakar. 1964. 

Reed, David W, Robert Lado and Yao Shen. "The importance of the 

native language in foreign language learnings Part I » The 

system of significant sounds.8" Language Learning tsL 17-23 

(1948). 

Reformatszkii, A. "O sopostaviteFnom metode". Russkjjj iazyk v nacio- 

, nal" noj £kole. 5. 29-30. (l962)a 

Richards, Jack C. "A non-contrastive approach to error-analysis." 

Paper given at the TESOL Convention, San Francisco, March 

1970. 

Sauvageot, A. Esquisse de la langue hongroise. Párizs 195L 

Snhachter, Paul, A contrastive analysis of English and Pangaslnan. 

Unpub.î University of California, Los Angeles PhD disser-

tation 1960. 

Selinker, Larry. "Language transfer." General Linguistics (The Penn-

sylvania State University) 9s2. 67-92 (1969). 

L 



« 40 -
r " -- - " — ' 
—-——•, and P.J.N. Selinker. An annotated bibliography of U9S, Ph^D 

dissertations in contrastive linguistics^ Seattle: University of 

Washington, 1971* 

Serdju^enko, G. ( Ed«) Voprosy prepodavanija, pisskogo jazyka v 

stranach narodnoj demokr ati£,» Moszkva 1961, 

Soltész Katalin. Az ősi magyar igekotok. Budapest 1959. 

áourková, A. ~ Zajf^ková, J. (Eds.) Interference v ruaké morfologü. 

Státni pedagogické nakladatestvi. Prága 1967. 

StockweHj Robert P. A contrastive analysis of English and Tagaiog. 

Part I» Introduction and phonology; Part II. Grammar, Unpub-

lished manuscript. 

and J. Donald Bo wen. The sounds of English and Spanish. 

(Contrastive Structure Series) Chicago: University of Chi-

cago Press, 1965. 

— , J £ Donald Bo wen and John W, Martin. The grammatical struc-

tures of English and Spanish. (Contrastive Structure Series) 

Chicagói University of Chicago Press, 1965. 

Stokoe, William C. Jr. The study of sign language. Washington, D.C.: 

ERIC Clearinghouse for Linguistics, 1970. 

StrevenSg, Peter. "Two ways of looking at error-analysis." Paper 

given at Gesellschaft für Angewandte Linguistik Meeting, 

Stuttgart, November 1969. 

Swadesh, Morris. "Observations of pattern impact on the phonetics 

of bilinguals." Language, culture,, jand personality. Leslie Spier 

and others, eds. Menas ha, Wisconsin: Saplr Memorial Publi-

cation Fund, 1941, Pp. 59-63. 

Szathmári István. "Az anyanyelv és a tanult nyelv kapcsolata a nyelv-

tanulás folyamatában«5* Az idegen nyelvek oktatásának, idősze-

rű kérdései különös tekintettel a felsőoktatási intézményekre. 

Budapest Tankönyvkiadó 1957, 83-110. 

Tarnóczi Lóránt. Pordítókalauz,, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 

Budapest 1966. 

Thiem, Rudolf. 85Bibliography of contrastive linguistics." PAKS-Ar-

beitsbericht (Projekt für angewandte Kontrastive Sprachwis-

senschaft, English Seminar der Universität). 2.79-96 és 3-4. 

93-120, Kiel 1969. 



- 41 -

Trubetzkoy„ N.S. Grundzüge der Phonologie. Travaux du Cercle 

Lingustique de Prague. 7. (1939). Pp. 54-56» 

Ullmann, Stephen. "Semantic Universals." In Univers als of Language, 

Ed. by J.H. Greenberg. The M.LT. Press,, Cambridge, Massa-

chus setts. 1963. pp. 172-207. 

Upshur, J„A, "Language proficiency testing and the confer as tlve ana« 

lysis dilemma/' Language Learning 12]2, 123-127 (1962). 

Verescsagirsj, E„ "'Psicholingvisti&eskaja problematika teorü jazykovych 

kontaktov." Voprosy fazykoznanlfa 6. 122-133 (1967)» 

Vildomec, V^roboj. Mulülinguaiism, Leyder^ The Netherlands? AaW, 

Sythoff, I963e 

Wardhaugh, Ronald«, "The contras tlve analysis hypothesise.*" Papes? 

presented at the fourth annual TESOL Convention, San Fran-

cisco, March 1970» 

— " T h r e e approaches to contrastive phonological analysis.9" 

The Canadian Journal of Linguistics ( La _revue canadienne 

de Linguistique,. 13U. 3-14 (1967). 

Webster, Donald H„ and Elliott Canonge, eds. A, teacher's guide for 

teaching English to the native children of Alaska_ lEsk5mg_ 

and Athapaskan), College, Alaskan Alaska Rural School Pre--» 

ject, University of Alaska, 1968® 

Weinreich, Uriel. Languages In contacts findings and problems,. Pub 

lications of the Linguistic Circle of New York, No, 1» (New 

York« linguistic Circle of New York, 1953» Reprinted, The 

Hague? Mouton, 1964a) Reviewed by Einar Haugen In _Layg_- 

ßuag® 3C$3-.-3&S-383 (1954). 

— t "On the description of phonic interference*" Wo^d 13d. 1-11 

(1957). 

Wolfe, David L. "Some theoretical aspects of language learning and 

language teaching." Language, Learning 17*3-4. 173-188 

(1967). 

, "Some uses and limitations of contrastive analysis in teach-

ing foreign languages." The Education Quarterly ( University 

of the Philippines) ils3, 19=22 (1963)» 

Zimová, Jaromira. Interference v ruskim Státni. pedagogické 

nakladatelstvl Prága, 1967« - -



~ 42 -

E bibliográfia alapjául az az összeállítás szolgált, amelyet 

L-otz János professzor készíttetett kutatócsoportja számára és hoz-

zánk is eljuttatott. 

A fenti jegyzék azonban számos új adatot is tartalmaz. 


