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MAGYAR NYELV 

Ginter Károly : 

A hibaelemzés néhány tanulsága magyarul tanuló 
francia nyelvű diákok munkái alapján 

A kontrasztív vizsgálatok tárgyát könnyen kijelölhetjük 
úgy, hogy a két nyelv megfelelő szerkezeteiben megvizsgál-
juk a szerkezeti elemek azonos vagy eltérő jellegét. Kérdés, 
mit rejt a "megfelelő szerkezet" kitétel. Az Annette a un 
livre mondathoz, amely a francia nyelv szabályos SVO alap-
szórendjét követi, oda állitható az Annette cherche un livre 
vagy bármely más hasonló jellegű mondat, tehát szórend tekin-
tetében semmiféle rendkivüli nincs benne. Az SVO sornak az 
utóbbi esetben van többé-kevésbé hasonló magyar nyelvi pár-
ja: Anna keres egy könyvet, s ezt a franciával összevetve 
mindjárt kapunk vizsgálható nyelvi különbségeket. 

Amig a második francia mondatnak van magyar megfelelése, 
az eisőnek nem találunk párt a magyar nyelvben. Az Anna birto-
kol egy könyvet mondat léte eleve megkérdőjelezhető, a birto-
kol és az avoir ige gyakorisági eltérése pedig teljesen ki-
zárja az egyeztetést. 

/Közbevetőleg: már ebből adódik egy tanulság, amelyet a nyelv-
oktatásban jól hasznosíthatunk: az Annette cherche un livre 
tipusu mondatok tanitása előzze meg az Annette a un livre 
típusú mondatokét, és akkor a szórendi hasonlóság átsegithet 
minket néhány problémán, s a francia a magyarhoz képest még 
egyszerűnek is tűnik./ 

Egy másik alkalmazható módszer az, hogy a formális nyelvi 
rendszeren kivüli valóság-összefüggésből kiindulva keressük 
a két nyelv adott esetben használt kifejezési formáit. Gyakor-
latilag mindig ezt a módszert vesszük elő akkor, amikor 
vizsgálunk valamely francia szöveget s ennek a jó vagy gyen-
gébb magyar forditását. 
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Az eljárás válfajának tekinthető az az eset, amikor az idegen 
nyelvet tanulók helyzetét vizsgáljuk: a formális nyelven ki-
vüli összefüggést az anyanyelvükön képesek teljes biztonsággal 
kifejezni, a tanult nyelven pedig nyilván bizonytalanabbul fo-
galmazzák meg, kiválasztva ós alkalmazva az ismert nyelvi ele-
mekből ós szabályokból azokat, amelyeket az adott helyzetben 
a legmegfelelőbbnek ítélnek. A kiválasztásban döntő szerepet 
játszik a nyelvi ismeretek szélessége: csak abból a készlet-
ből vehetnek, amelyet már tanítottak nekik; az alkalmazás 
helyességét pedig befolyásolja az elsajátítás mélysége, alapos-
sága, valamint a tanulóban élő két nyelvi rendszer kölcsön-
hatása, pontosabban az anyanyelv hatása az új, a tanult nyelv-
re. A kedvezőt len, gyengítő hatások eredményei a hibák, amelyek 
mindig valamilyen jelentős különbség, kontraszt létére utalnak, 
olyan pontokra, melyeket mindaddig különös figyelemmel kell 
kísérnünk, amíg a két nyelv azonos elvek szerint rendezett 
teljes formális grammatikája nincs előttünk, s a két nyelv 
szükséges elemeit úgy nem helyezhetjük egymásra, mint az írás-
vetítő "szendvicseit". 

A jelen esetben magyarul tanuló francia nyelvű hallgatók 
hibáit szeretnénk megvizsgálni. Véleményem szerint a munkát 
nagyobb biztonsággal tudom ebben az irányban végezni, amikor 
tehát a célnyelv a tanár anyanyelve. /Csoportunk Dr. Kelemen 
Tiborné jelenlétével abban a szerencsés helyzetben van, hogy 
az ellenkező irányú kutatásokhoz is megfelelő kontrollal ren-
delkezik ./ 

A Nemzetközi Előkészítő Intézetben ebben az évben több-
szörös szűréssel sikerült tizenkét hallgatót találni, akik 
valóban francia anyanyelvüeknek tekinthetők. A szűrést a sa-
ját bevallás, az egymás között használt nyelv megfigyelése, 
az érettségiig végzett tanulmányok nyelvének ellenőrzése 
jelentette. A vizsgált hallgatók közül 4 Dahomey-ből, 2-2 
Algériából, illetve Tunéziából, l-l Franciaországból, Mada-
gaszkárból, Szomáliából és Togóból jött. Munkájukat először 
tiz heti tanulás után irt dolgozataik s vizsgájuk alapján 
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értékeli az Intézet. A fogalmazások 256 mondatából a lo8 
hibás mondat /42 %/ értékelése a beszámoló tárgya. 

Az Írásbeli munkákban a legszembetűnőbb hibák a hangzó-
jelölésből adódnak. /Minthogy a nyelv hallgatóink többségé-
nél csak eszköz, magyar iskolai értelemben nem oktatunk 
helyesírást, ezért látszik helyesebbnek hangzójelölésről 
beszélni./ Diákjaink e téren nyújtott teljesítménye elég jó. 
Nehézséget elsősorban a két nyelvben közös szavak pontos 
irása okoz: Sovjetunió, september, métro, Európa . Érdekes, 
hogy az s-sz irását máshol soha nem tévesztették el. 

Különös hibát okozhat az rr̂  hang jelölése: Nem emlék-
szem hagyan voltunk, de szerintem sokan. Fiúk és lágyok 
sgyütt voltunk. 
Nyilván a francia (JJ2 íráskép hatására keletkezett a hibás 
jelölés. Hallási és kiejtési problémára vezethető vissza a 
Ideg ebédet kaptunk hiba, amelyet a hallgató dolgozatában 
dicséretes következetességgel ismételt. 

Sorozatos tévedések figyelhetők meg az á és az é han-
gok jelölésében: a hallgatók nem érzékelik az időtartam-
különbséget, nem is tartják szükségesnek jelölni /a hang-
szín inkább a jellegzetesen magyar ja ejtésekor torz/, bele-
értve ide azokat az eseteket is, amikor pedig tételesen 
tanitjuk az a nyúlását: sétálni megyünk a városba, vacsorazni, 
ruhaimat, napjan, fizikát, matematikat, kémiát, munkát. 
A kísérleti szó ékezetének elhagyása /zárt szótagban!/ 
pedig mintegy ellenpontja a ségitség, mégálló felesleges 
ékezetének /nyílt szótag £-je fölött; a megálló tagolását 
még nem ismerte fel a diák/. 

Az u-ü hang irásképi összekeverése több esetben is fel-

bukkan: szomorü. A tévedés mindig ilyen irányú. Mivel a 

hallgató Írásában az egyszerű u betű az ü hang jele, hogy az 
ő logikája szerint is u legyen belőle, két pontot tesz fölé. 
Hasonlót tapasztalhat pl. Glück nevében is. 
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A névelő - a francia szintén használja, s érdemes lesz 
kidolgo zni a használati különbségeket — viszonylag ke-
vés hiba forrása. Zavaró elhagyásával inkább a fordított 
szórendü nominális mondatban találkozunk: A város központ-
ja nem Budán, hanem Pesten van, ahol nagy forgalom. 
Az egyszerű jelzős szerkezet autornatizálódása zavarja itt 
a nominális mondatrendet /nagy a forgalom/. A névelő 
elhagyása felé vezethette a hallgatót az is, hogy főleg 
egyes szórendü nominális mondatokkal találkozik, ahol a 
második tag előtt nincs névelő /a "Péter a katona" típu-
sú mondatokat nem tanítjuk a tanév első szakaszában/. Ezért 
tekinthető például teljesen egyedi jellegűnek a Most 
Magyarország a mezőgazdasági és ipari ország mondat . 

A névelő speciális problémája a magánhangzós kezdetű 
szavak előtti határozott névelő si formája: a ebédet , a 
ajtókat. A tanuló nem tartja szükségesnek a hiátus meg-
szüntetésére a z hang jelölését. Bár egyes számú példa 
is akad, főleg többes számú főnevek előtt figyelhető meg 
a z betű elhagyása. Ha egyáltalán szabad ilyen áttételes 
hatásokat feltételezni, arra gondolhatunk, hogy a francia 
irásképnek a főnév kezdő hangjától való függetlensége, 
változatlansága idézheti elő a magyar névelő írásának meg-
merevedését : les portes, les rideaux, illetve les enfants, 
les images. Az azonos íráskép különböző ejtési lehetőségei 
implikálhatják a magyarban is az egységes irásképet. 

Hangrendünk annyira körülhatárolt és biztos, hogy 
hibákat inkább a kivételek használata mutat : iszünk, 
ösztöndíjét , hiden. Elég állandó, más nyelvterületről 
jövőknél is sokszor előforduló hiba a mutató névmások hang-
rendjének rossz megválasztása: Akkor nem volt szabad szoba 
abban az intézetben, amiben most irom ezt a fogalmazást. 
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Azért september vége óta Nándorfehérvári intézetben lakom. 
Először nehéz volt számomra a Budaörsi intézetbe jönni. 
De most az már szokás a véleményem szerint. Három hónap-
pal azelőtt érkeztem Magyarországra. /Ezt december köze-
pén irta egy szeptemberben érkezett hallgató./ A rengeteg 
azért..., mert és azért. . . , hogy szerkezet elnyomta a 
hallgatók tudatában azt a szabályt, hogy a visszafelé uta-
lást a névmás palatális változatával kell végeznünk. 

A névszó ragozás, a francia elöljárók tartalmának ra-
gokkal való kifejezése, s főleg a tárgyrag - helyi ér-
ték viszonya sok hiba okozója. A tárgyraggal kapcsolatos 
példák: Szeretem a magyar nyelv, ...akarok folytatni a tanu-
lásom , Tanitanak nekünk magyar története és régen élete, 
Azért jöttem Magyarországra, hogy folytatjam a tanulásom, 
Este csináltunk egy nagy tüz, Remélem elvégezni jó az tanu-
lás, Aki több dolgozik mint a norma, kap pénzt. 
A példák az utolsó kivét elével,ahol a hiányzó rag nem is tár-
gyat jelzett volna, VO szórendüek; OV szórend esetén a tárgy-
ragot ritkábban hagyják el. Ami egyik oldalról segítséget 
jelenthet /szórend /, az a másik oldalról mint hiba forrása 
lép fel: a szokatlan helyzetű tárgyszó végére kiteszik a 
szokatlan ragot, a megszokott pozícióban álló tárgy pedig 
az anyanyelv áthatása miatt a megszokott módon ragtalan marad. 
A tárgyragot az ige után álló tárgyon a francia mintegy re-
dundánsnak érzi. A tárgyrag érdekes helyettesítése jelent 
meg a következő mondatokban: 

És mindenkinek érdekelt a szép hang. 
Sok gyereknek érdekelt beszélgetni egy külföldivel. 

Nyilván a vkinek tetszik vmi és a vkit érdekel vmi szerkezet 
összeolvasztásából jött létre az új, hibás képlet. A tetszik 
könnyen be is helyettesíthető az első mondatba, s kissé csiko-
rogva a másodikba is: És mindenkinek tetszett a szép hang, 
illetve Sok gyereknek tetszett beszélgetni egy külföldivel. 
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A névszóragozás speciális problémája a birtokos 
szemályragozás a birtoklás kifejezéseiben. Nem ritkák az 
ilyen mondatok: Mindenkinek motorkerékpár volt, Nagyon 
szeretek sétálni Budapestben, mert van sok régi és szép 
épület. Élet végig utálni fogom ezt a számot, Ezek a ma-
gyar fiatalok segítenek a magyar nyelv tanulásban. 
Ugyanígy hiányzik a -nak, -nek rag a fordított szórendü 
szerkezetekben: Háromnegyed tizenkétkor vége van a magyar 
órák, 06 az élete a külföldi diákok Magyarországon. 
Amig az alső a franciától teljesen idegen szerkezet alapos 
meg tanulásának kérdése, a második már francia anyanyelvi 
hatást tükröz, amire már a forditott szórend alkalmazása is 
utal: 

élete a külföldi diákok 
la vie des étudiants étrangers, ahol az ismerős szórend 
ragtalan, a magyarban helytelen alakot eredményez, hason-
lóan a VO szórendü rag nélkül hagyott tárgyhoz. 

A határozóragok körében tapasztalt tévedések lehettek 
a vonzatok eltéréseinek következményei: Mindig gondoltam, 
az ösztöndíjról /réfléchir sur qch/f Mult szombaton talál-
koztam a barátnőm /rencontrer qn, elhagyott tárgyrag/, 
egy külföldi diák, Samy laktunk együtt, A hallgatók, fiúk 
és lányok, együtt táncoltak a régi, szép ruháival /vkivel 
együtt, a nem megfelelő szó raggal való ellátása/, Akkor 
mentünk felszállni a métrot /prendre le métro/. Néha ugyanez 
névmási alakban jelentkezik: Azt kérdeztük neki, hogy miért. 
Adódhattak a hibák más anyanyelvi áthatásból: Friss, kimen-
tünk az étteremből, vagy lehettek az elöljáró - rag össze-
függés elhanyagolásának a következményei, főleg a mondatok 
végén: Ott vacsoráztunk egy nagy étterem. Két órakor érkez-
tünk nemzeti múzeum, Persze találhatók erre példák a mondat 
^elsejében is: Budapest sok külföldi diákok tanulni minden 
világ, Minden világ érkeznek hallgatok a Nemzetközi Előkészítő 
Intézet . 
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Akadnak végül olyan raghibák, amelyeket jóval nehezebb 
megmagyarázni, vagy a magyarázat kiesik a nyelvi összevetés 
területéről: Három mégállohoz után leszálltunk. Mikor be-
fejeztem az egyetement, visszamegyek a házámba. Az egyetement 
nyilván a sokszor használt egyetemen-re épitett alak, a 
házámba a ház - haza keveredésének az eredménye. A magyar 
nyelv bátrabb kezeléséből kerekedhetnek olyan szerkezetek 
is, hogy nem könnyű őket helyes mondattá formálni a leirt 
mondat több elemének helyén hagyásával: Hatan és tizen 
között laktunk egy szobában. 

Az igeragozás terén tapasztalt főbb nehézségek a 
következők: 

1./ Az alanyi és a tárgyas igeragozás használatának az 
összekeverése: Mindenki loptta egy munkaruhát, 11-kor be-
fejeztünk a munkát, mert marha meleg van, eszünk a ebédet, 
és visszamegyünk, Gyorsan elhatároztunk, hogy együtt men-
tünk, Van egy erősitő, ami kiabál azt a számot. Mivel ez 
a magyarban különös jelenség, semmiféle kontraszttal nem 
rendelkezünk francia oldalról. 

2./ A magyar concordance des temps: mint már az egyik 
előbbi példa is mutatta, a múlt idejű főmondat után a mel-
lékmondat egyidejűségét vagy utóidéjüségét nem merik a 
jelen idő abszolutizálása miatt ezzel az igeidővel kifejezni. 
Ilyen mondat még: Azt felelte, hogy a népstadionban akarta 
a C.A-t és az E.S.S-t nézni; Egy barátom azt mondta, hogy 
holnap akart Monastirba menni. A francia áthatást csak a 
magyaron belül maradó gondolkodásmód kialakításával lehet 
ellensúlyozni• 

3./ A befejezettséget jelölő igekötők elhagyása vagy 
helytelen használata: Már ismerkedtem néhány gyerekkel a 
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vonatban, A tanárok szivesen magyaráznak minden szótf így 
határoztam, hogy mérnök leszek. Elköszöntök neki és helyemet 
foglalom, A klub, amit szerettünk, győzte a C.A-t. 
A jelenség megértetése nem könnyű. Az újabb francia nyelv-
tanok megkülönböztetik az accompli /non-accompli párost 
/on allume le feu - le feu est allumé/, de minthogy a két 
szemlélet játéka egészen mást, cselekvő-szenvedő szembe-
állítást ad,ez csak igen távoli analógia lehet a magyar 
folyamatos-befejezett kontraszt érzékeltetésére . 

4./ Néhány példa felhivja a figyelmet az ige más bővítményei-
re is. Míg a magyarban a tud, kezd, akar és ennek szinonimái 
mellett található infinitivusi tárgy, a francia anyanyelvűek 
nem idegenkedtek ilyen mondatoktól sem: A mérnököket néztem 
dolgozni. Egyetemen hiszek lenni, Remélem elvégezni jól a 
tanulást. Az első példa hibás voltának mértéke vita tárgya 
lehet, hiszen már a lát igével teljesen jó mondatot kapunk 
/A mérnököket láttam dolgozni/, s az Amott látok az ég alatt 
egy madarat repülni népdalsor is a szerkezet létének bizo-
nyítóba. A hall igével szintén alkothatók ilyen mondatok. 
A vélekedést kifejező igék mellett azonban helytelennek 
kell minősíteni az infinitivusi tárgyat még akkor is, ha 
a közbeszédből idézhető ilyen mondat: Gondoltam egy megbe-
szélést tartani . Itt a gondol - figyelembe véve a szövegen 
kívüli környezetet - az akar ige szinonimája volt. 

A lo8 hibás mondat közül a szórendileg hibás 25 érdekes 
s elég egységes következtetésre ad módot: 

Hibás Helyes Példa Az ige pozícióváltása 

C-, C0 V -- C-, VCQ Kétszer itt -1 
1 * 1 ^ voltam. 

VCO -- CVO Csináltunk együtt +1 
mindent . 

SVN — SNV A tánc volt szép. +1 
CVC — CCV Amikor jöttem +1 Magyarországra... 
VNInf. -- NVInf. Szoktam szomjas lenni. +1 
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vcs CVS Volt nálam a gitárom + 1 
VInf.CC • VCInf.C Nem tudok beszélni jól 

magyarul. 
+ 1 

CCV CVC Azért szorgalmasan 
tanulunk... 

-1 

VNInf. NVInf. Akarunk mérnök lenni. + 1 
VCinf. CVInf. Lehet jól tanulni. + 1 
VNInf. NVInf. Akarok mérnök lenni. + 1 
VO OV Kapnak ösztöndijat. + 1 
VC CV ...de járt gyorsan. + 1 
C1C2V * - C2 C1 V Hamar az ebéd után elmegyek. 0 
CInf.V CVInf. Arról beszélni fogok ... -1 
C1C2V - c l V c 2 Későn Magyarországra 

érkeztem. 
-1 

CVmeglnf. — CmegVInf. Nagyon akartam megtanulni +1 
CNV CVN Azért nagyon boldog voltam. -1 
VCInf. -- CVInf. Kell szorgalmasan tanulni. +1 
VInf.N -- NVInf. Akarok lenni geológus. +1 
VC1C2 * - C1 V C2 Utaztam öt barátommal 

Párizsba. 
+1 

SVInf.N -— SNVInf. Én akarok lenni hegedű-
művész . 

JSVN — SNV Ez volt egy kisérleti tábor. 
VC — cv Sétáltunk sokat . +1 
VC1C2 ' - C2 V C 1 Vagyunk itt dolgozni. +1 

Mint a táblázatból látható, a helyes magyar mondat megfor-
málásához az igének, a mondat állitmányánek a legtöbb példában 
a hibás szórendhez képest egy hellyel hátrébb kell lépnie. Miből 
adódik ez az egy helynyi eltérés? A francia mondat alapszórendje 
SVO, ahol a névmási S-nak az értéke a magyar ragokéval azonos. 
A szórend magyarra alkalmazása esetén tehát egy V/S/O szórendü 
mondat jön létre. Ez magyarázza az általános igés inditást a hi-
bás mondatokban. A magyarban a nyomatékos mondatrészek megléte 
miatt ez a szórend viszonylag ritka, s a hallgatók mondatai kö-
zött általában nem szokott előfordulni olyan, amelyben az állit-
mány volna hangsúlyos /Hivom a rendőrséget/. 
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Abban a kevés mondatban, ahol az állítmánynak előbbre kell 
lépnie, a hallgató két határozót tett az ige elé, illetve 
az összetett /jövő idejű/ igealak használatába bonyolódott 
bele. Gyakorlati pedagógiánkban tehát tudatosítanunk kell 
hallgatóinkban, hogy C6ak valóban nyomatékos, hangsúlyos 
igével indíthatnak mondatot, más esetekben az igének a fran-
ciához képest általában egy hellyel hátrébb lépésére van 
szükség. 

Egyéb szórendi kérdések is jelentkeznek, főleg a jelzős 
szintagmákban: Itt fiatalok magyar is találkoztunk. Mindenki 
kaptta egy munkaruhát, egyforma, mindig az ugyanaz angol 
számot. - Dahomeyben régi emberek azt mondják, hogy Magyaror-
szág Közép-Európában fekszik, és ez a kis szép ország. Ők 
is azt mondják, hogy Magyarországban van sok szakember, sok 
tudós. 
A kis szép ország a jelzők meg nem érzett, vagy meg nem ta-
nított tömbösödésével függ össze: a kis melléknév közvetlenül 
megelőzi a főnevet /egészen az összetétellé válásig/. Az 
ők is azt mondják az aussi eltérő pozíciójával magyarázható. 

Tovább is lehetne folytatni a hibák idézését és értel-
mezését. Minthogy azonban az előfordulások száma igen alacsony, 
s más, a gyakorlati munkából emlékként megmaradt adatok sem 
támasztják alá megfelelő biztonsággal, felhasználásuktól el-
tekintünk. Remélhető viszont, hogy a további adatgyűjtés meg-
szilárdítja ezeknek az értékét is, s a hibák száma, jellege 
alkalma lesz arra, hogy a hallgatók egyéni képességein kivül 
a nyelvi áthatásról is képet adjon. 


