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A mondat szórendjét és hangsúlyozását az aktuális tagolás szabályai 
(a téma és a rémia) határozzák meg a közlés előzményének, a közlési 
szituációnak és a beszélő szándékának megfelelően. Dezső László sze-
rint a szórendi műveletek három részre oszthatók. Az első szabálycso-
port ia mélyszerkezet alapján létrehozza a mondat alaprendjét, a má-
sodik a szövegösszefüggéshez igazítja a szórendet, a harmadik pedig a 
beszélő szándékániak megfelelően módosítja a szórendet és a hangsúlyt.1 

A mondáit alaprendje olyan szórend, amely legjobban megfelel a 
mondat szerkezetének és a nyelv típusának. Greenberg tipológiája alap-
ján a magyar igei mondat alaprendje SOV, a szerbhorváté pedig SVO 
(S = alany, V = igei állítmány, O = tárgy vagy egyéb bővítmény). 
Greenbergnél hiányzik a téma és a réma problematikája, és univerzáléi 
sem egyetemlegesek, rendszerint nem következetesen érvényesek egy-
egy nyelvre. Egyébként is a természetes nyelvek nem mindig követik 
az elveket, néha eltérnek tőlük. A magyar szórendre az SOV típus a 
jellemző, azonban gyakran képviselve van az SVO típus is. 

A magyar és a szerbhorvát szórend egybevetéséhez szükség van 
a két nyelv szórendjének átfogó jellegű leírására. A szerbhorvát szó-
rend tanulmányozásával mind a mai napig igen kevesen foglalkoztak. 
A kutatókat főleg kisebb részkérdések érdekelték, kevés általános tör-
vényiszerűséget állapítottak meg. A régebbi munkák közül megemlít-
hető P. Bordevic: O redu reci u srpskom jeziku (1899) c. műve, az ú jab-
bak közül pedig Pavica Mrazovicnak a Poremecaji u redu reci pri ucenju 
nemiackog jezikia od strtane govorniih predstavnika srpsikohrvatskog 
jezika c. értekezése. Ez utóbbi mű a német és a szerbhorvát szórend 
egybevetését végzi el az igei mondat szintjén. P. Mrazovic nem kont-
rasztív, hanem konfrontatív szórendi vizsgálatot folytatott, a szerbhor-
vát szórend részletes leírásának hiányában kénytelen volt a német 
nyelvből kiindulni.2 

A német nyelvben (a szerbhorváttól és a magyartól eltérően) a szó-
rend grammatikai kötöttségű, meghatározza a mondatfajt . Ha az ige 
a második helyen áll a mondatban (Zweitstellung), akkor kijelentő 
mondattal állunk szemben, ha az első helyen áll (Erststellung), akkor 
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kérdő mondatról van szó, ha pedig az utolsó helyen (Endstellung), akkor 
mellékmondatat határoz meg. 

A szerbhorvátbam (mint a magyarban is) a mondat lehet egytagú, 
a németben viszont nem (Idem. : Megyek. : Ich gehe.). Az a lanyt még 
a személytelen mondatokban is ki kell fej teni (Veje. : Havazik. : Es 
schneit.). 

A német szórendben igen fontos szerepeit tölt be ia mondatkeret 
(Umklammerung), vagyis a mondat elemeinek a segédige és az ige által 
való tagolása. A segédige előtti rész az előmező, a segédige és az ige 
közötti rész a középmező, az ige utáni rész pedig laz utómező. Pl. Wir 
werden heute nachmittag ins Kinő gehen. A szerbhorvátban is van ha-
sonló mondatkeret : Mi cemo danas popodne iái u bioskop. A szerbhor-
vát mondatkeret rendszerint rövidebb, mint a megfelelő német, mer t 
az ige bővítményei kerülhetnek az utómezőbe is (a németben ez kivé-
teles jelenség). A német szórend szabályainak értelmében az előmező-
ben csak egy mondatrész állhat, a szerbhorvát mondat előmezejében 
viszont több is lehet. 

Engel foglalkozik azzal, hogy mely fa j t a szavak szerepelhetnek az 
előmezőben, iá középmezőben és az utómezőben. P. Mrazovic konfron-
tál ja a német és a szerbhorvát nyelv mondatmezőit, és megállapítja, 
hogy a szerbhorvátra fordított mondatokban a középmező elemei a kö-
zépmezőben ás az utómezőben egyaránt megjelenhetnek. 

Pavica Mrazovicnak a 70 mondatból álló kérdőívvel folytatott szó-
rendi vizsgálatai Juhász Jánosnak a homogén gátlásra vonatkozó meg-
állapításait igazolják, vagyis azt, hogy a hasonló, de nem azonos szer-
kezetek között igen gyakran tapasztalható interferencia, míg ae éles 
és tudatosított kontrasztok r i tkábban okoznak hibát. 

A magyar szórend leíró szempontú vizsgálatának viszonylag nagy 
az irodalma (Brassai Sámuel, Arany János, Joannovics György, Kicska 
Emil, Molecz Béla, Simoinyi Zsigmond, Deime László stb.). A magyar 
szórend általában nem grammatikai kötöttségű (mint a német), és az 
egyes szavak vagy nagyobb részek elhelyezési rendje nem is nyelvtani 
jelölő eszköz (mint az angolban). A magyar szórend szabad (mint a 
szerbhorvát is), de ez nem jelenti lazt, hogy nincsenek bizonyos kö-
töttségei. 

A magyar szórend kötöttségeit befolyásolja: 
1. bizonyos szavak szófaji jellege (névelő, névutó, kötőszó, ige-

kötő, ta.eadószó és tiltószó, módosító szó, indulatszó stb.), 
2. bizonyos szószerkezetek jellege (minőségjelző, mennyiségjel-

ző stb.), 
3. a szakaszhangsúly és a mondathEtngsúly (nyomatékos és nyoma-

tékfialan mondat, főhangsúlyos állí tmányú nyomatékos mondat, főhang-
súlyos bővítményű -nyomatékos mondat), 

4. a mondat tar talmi jellege (eldöntendő kérdő mondat, kiegészí-
tendő kérdő mondat, felszólító mondat, fölkiáltó mondat, óhajtó mondat). 

A magyar és a szerbhorvát szórend kontrasztív vizsgálatában nagy 
nehézséget jelent, hogy a szerbhorvát szórend leírása nem teljes, viszont 
helytelen volna emiatt kizárólag a magyar szórend szempontjai szerint 
tanulmányozni a szerbhorvát szórendet. Mielőtt egybevetnénk a két 
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nyelv szórendjét, el kell végezni a szerbhorvát szórend tüzetes leírását 
is. A kontrasztív szórendi kutatásokban az elméletnek, a hibakutatás-
iniak és a fordításelemzésnek ki kell egészítenie egymást. Semmiképpen 
sem elegendő a szerkezetek összehasonlítása, szükség van konkrét lap-
szológiai vizsgálatokra is. 

A magyar és a szerbhorvát szórend egybevetése a következő szin-
teken lehetséges: a) az igei mondat szórendje, b) iá főnévi csoport szó-
rendje, c) a mondatrend. 

Az igei mondat szórendjének vizsgálatánál rendkívül fontos, hogy 
elkülönítsük egymástól a témát (a iközjlés ismert részét) és a rámát (a 
közlésben való újdonságot, a közlés lényegét). Pontosan itudnunk kell, 
hogy mit -akarunk mondani egy bizonyos mondattal. Tisztáznunk kell, 
hogy mi a funkciója egy adott magyar, illetve szerbhorvát mondat szó-
rendjének. 

A magyar igei mondat szórendjének egyik alapvető törvényszerű-
sége, hogy a nyomatékos elem nem állhat a .mondat végén, mert a rá-
mának meg ikell -előznie az igei állítmányt. Pl. Vera fecskét látott. De: 
Vera látta (v. meglátta) a fecskét. — vagyis a névelős tárgy kerülhet 
az ige után is, illetve a befejezett ige (meglátta) az SVO szórendet kö-
veti. A szerfohorvaiban mindkét mondat szórendje SVO: Vera je videla 
lastu. Vera je zapazila lastu. 

A főnévi csoport szórendjének vizsgálatánál különös jelentőségű 
a magyar és a szerbhorvát birtokos szerkezetek, valamint a magyar 
vonatkozó mellékmondat értékű participális szerkezetek és a szerbhor-
vát vonatkozó mellékmondatok egybevetése. A magyarban a tárgy és 
a határozó grammatikai kötöttsége mondatszinten csak viszonylagos, 
míg szerkezeti szinten abszolút (pl. a virágot áruló lány, az iskoláiban 
hagyott táska stb.). 

A magyar szórendre a balra bővülő konstrukció a jellemző (a tárgy 
és a határozó általában megelőzi az igét, a jelző a főnevet), a szerbhor-
vát szórendre viszont inkább a jobbra bővülő. Valójában erre az alap-
vető különbségre vezethetők vissza a magyar és a szerbhorvát szórend 
kontrasztív vizsgálatának konkrét kérdései. 

Kontrasztív szórendi kutatásainkban foglalkoztunk a kérdés-felelet 
összefüggéseivel. A kiegészítendő kérdő mondat szórendje alapvetően 
meghatározza a válaszként adandó mondat szórendjét. 

Pl. Hol ebédelt a fiú? DVS 
A fiú otthon ebédelt. SDV 
Otthon ebédelt. DV 
Otthon. D 

Mi volt a hátizsákban? SVD 
A hátizsákban labda és uzsonna volt. DSV 
Labda és uzsonna volt. SV 
Labda és uzsonna. S 

Adatközlőink magyarul tanuló szerbhorvát tagozatos általános 
iskolások voltak. Az volt a feladatuk, hogy néhány bemutatott kép 
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alapján egy rövid történetet fogalmazzanak meg magukban, majd írás-
ban feleljenek a történetre vonatkozó kérdésekre. Az adatközlők egyik 
csoportja a következő kérdéseket kapta (téma: kirándulás): 1. Hol ebé-
delt a fiú?, 2. Milyen idő volt?, 3. Mire szálltak fel a gyerekek?, 4. Hol 
szálltak le?, 5. Mi volt a hátizsákban?, 6. Mit csináltak a gyerekek az 
erdőben?, 7. Miért mentek az erdőbe?, 8. Milyen volt az erdei llevegő? 
— A másik csoport kérdései (téma: a szegény legény ebédje): 1. Hol 
lakott a szegény legény?, 2. Milyen háziállatai voltak?, 3. Kire bízta 
a kolbászt?, 4. Miért ment a legény a szomszéd faluba?, 5. Mi lett a kol-
básszal, mire a legény visszaért?, 6. Kire bízta a káposztát?, 7. Mit csinált 
a kecske a káposztával?, 8. Mit hozott a legény a faluból?, 9. Miért bízta 
a macskára a tejfelt?, 10. Mit ebédelt így a szegény legény?3 

A feleletek a szórendi hibákon kívül számos névelőhasználati, ige-
használati, névszóragozási stb. hibáit is felszínre hozta-k. Igen gyakori 
volt az SVO (SVD, OVD) típusú szórend használata az SOV (SDV, ODV) 
típusú helyett: 

A fiú ebédelt otthon. (Hol ebédelt a fiú?) 
A szegény legény lakott a faluban. (Hol lakott a szegény legény?) 
A szegény legény ebédelt kenyeret. (Mit ebédelt így a szegény 

legény?) 
A kolbászt bízta a kutyára. (Kire bízta a kolbászt?) 
A káposztát bízta a kecskére. (Kire bízta a káposztát?) stb. 

Hasonlóképpen sűrűn előfordult a névszói—igei állítmány névszó-
jának és igéjének felcserélése (SNV helyett SVN): 

Az idő volt szép. (Milyen idő volt?) 
Az erdei levegő volt friss. (Milyen volt az erdei levegő?) stb. 

Az igének és bővítményének helytelen szórendje az igekötős igék-
nél rendszerint az igekötő helytelen szórendjével párosult: 

A gyerekek felszálltak a buszra. (Mire szálltak fel a gyerekek?) 
(A gyerekek) leszálltaik a végállomásán. (Hol szálltak le?) 
A gyerekek fel a buszra szálltak. 
A gyerekek szálltak buszra fel. stb. 

Kísérleteztünk memória-teszttell is. Ezt a módszert kanadai kuta-
tók dolgozták ki. Angol anyanyelvű gyerekeknek megfelelő szótagszámú 
francia mondatokat olvastak fel, hogy ismételjék meg őket. Mivel a 
gyerékek nem gépiesen ismételték meg a mondatokat, hanem felfogva 
értelmüket, többször előfordult, hogy változtattak a szórenden.4 

Mi magyarul tanuló szerbhorvát tagozatos diákokkal dolgoztunk, 
részint az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskolában, részint pedig a 
zentai Május 25-e Általános Iskolában (a volt Emlékiskola). Adatköz-
lőink 3—4 éve tanulnak magyarul (III. és IV. osztályosok.)5 

Memória-tesztünk mondatai 10, 12 és 14 szótagosak voltak. A mon-
datokat úgy állítottuk össze, hogy mindegyik mondathosszúsági kate-
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góriában arányosan kápviselve Legyen az SOV, az SVO és az OVS tí-
pus. A tanulókat hármasával hívtuk át abba a helyiségbe, ahol a vizs-
gálatot folytattuk. A hármas csoportban lévő tanulók mindegyikének 
más-más mondatsorozatot olvastunk fel. A felolvasott mondatot a ta-
nulónak rögtön meg kellett ismételnie. A vizsgálatról folyamatos hang-
felvételt készítettünk. 

A mondatsorozatok a következők voltaik: 

A) A fiú keresi a labdáját. (SVO) 
A postás három levelet hozott. (SNumOV) 
A táblát törölte le a hetes. (OVIS) 
Laci talált iegy piros színű ceruzát. (SVAIA20) 
Vera a szobában a számtant tanulja. (SDOV) 
Az önkiszolgálóban vett Éva tejet. (DVSO) 
Vasárnap délután kirándulunk az erdőbe. (D1VD2) 
A szomszéd bácsi kutyája laz udvarban ugat. (ASDV) 
Az apukámmal voltam tegnapelőtt moziban. (D3VDiD2) 

B) A fiú a labdáját keresi. (SOV) 
Három levelet hozott a postás. (NumOVS) 
A hetes letörölte a táblát. (SVO) 
Laci egy piros színű ceruzát talált. (SAiA2OV) 
A számtant tanulja Vera a szobában. (OVSD) 
Éva tejet vett az önkiszolgálóban. (SOVD) 
Vasárnap délután az erdőbe kirándullunik. ( D ^ V ) 
Az udvarban ugat a szomszéd bácsi kutyája. (DVAS) 
Tegnapelőtt moziban voltam az apukámmal. (D1D2VD3) 

C) A labdáját keresi a fiú. (OVS) 
A postás hozott három levelet. (SVNumO) 
A hetes a táblát letörölte. (SOV) 
Egy piros színű ceruzát talált Laci. (AiA2OVS) 
Vera a szobában tanulja a számtant. (SDVO) 
Éva az önkiszolgálóban tejet vett. (SDOV) 
Az erdőbe kirándulunk vasárnap délután. (D2VD]) 
A szomszéd bácsi kutyája ugat az udvarban. (ASVD) 
Tegnapelőtt az apukámmal moziban voltam. (D!D3D2V) 

Azoknak a .tanulóknak, akik folyékonyan megismételték a kilenc 
mondatot, hosszabb mondatokat is adtunk: 

A) Marika ebéd előtt mindig meg szokta mosni a kezét. 
Elküldött anyukám a boltba, hogy kenyeret és cukrot vegyek. 
Minden délután a téren játszanak az utcánkban lakó gyerekek. 

B) A kezét mindig meg szókba Marika ebéd előtt mosni. 
Anyukám elküldött a boltba, hogy vegyek kenyeret és cukrot. 
Az utcánkban lakó gyerekek minden délután a téren játszanak. 
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C) Marika ebéd előtt a kezét mindig meg szokta mosni. 
A boltba küldött el anyukám, hogy vegyek kenyeret és cukrot. 
Az utcánkban lakó gyerekek minden délután játszanak a téren. 

A kísérlet nem adott teljesen kielégítő, statisztikailag feldolgozható 
eredményt, mivel adatközlőink zöme vagy alig tudott magyarul, úgy-
hogy meg sem tudta ismételni a mondatokat, vagy túl jól tudott ma-
gyarul ahhoz, hogy hibázzon. Ennek ellenére több jellemző szórendi 
hibatípust figyelhettünk meg: 

Többször előfordult, hogy adatközlőink az SOV típusú mondatot 
SVO típusúként ismételték meg: 

Vasárnap délután kirándulunk erdőbe. (Vasárnap délután az erdőbe 
kirándulunk.) 
Az Éva önkiszolgálóban vett a tejet. (Éva az önkiszolgálóban tejet 
vett.) 
Tegnapelőtt apukával voltam moziba. (Tegnapelőtt az apukámmal 
moziban voltam.) 
Marika az ebéd előtt mindig meg szokta mosni kézit. (Marika ebéd 
előtt a kezét mindig meg szokta mosni.) 
A jelenség fordítottjára (SVO helyett SOV) szintén akad példa: 
A postás három levelet hozott. (A postás hozott három levelet. 
Tegnap a moziba apukámmal voltam. (Tegnapelőtt moziban voltam 
az apukámmal.) 

Az is megtörtént, hogy iaz OVS típusú szórend helyett SOV típusút 
alkalmazott az adatközlő: 

Postás három levelet hozott. (Három levelet hozott a postás.) 
A szomszéd bácsinak az udvarba kutyája ugat. (Az udvarban ugat 
a szomszéd bácsi kutyája.) 

Rendkívül érdekesek a jelzős főnévi csoport szórend jón való vál-
toztatások: 

Laci egy ceruzát piros színű találta. (Laci egy piros színű ceruzát 
talált.) 
A gyerekek az utcában minden nap mennek térre játszani. (Az 
utcánkban lakó gyerekek minden délután játszanak a téren.) 

Véleményünk szerint mindkét módszer alkalmas a magyar és a 
szerbhorvát szórend kontrasztív vizsgálatára. A kérdés—felelet mód-
szernél ügyelni kell arra, hogy a kérdések egyértelműek legyenek, egy-
séges választ lehessen rá juk adni, az adatközlőket pedig figyelmeztetni 
kell arra, hogy egész mondatban feleljenek iá kérdésre. A memória-
teszttel való kutatáshoz nem szükséges sok adatközlő, jóval fontosabb, 
hogy az adatközlők megfelelő tudásszinttel rendelkezzenek. Egy-egy 
alkalmas adatközlővel akár 25—30 mondatot is el lehet ismételtetni. 

A magyar és a szerbhorvát szórend egybevetésében igen gyümöl-
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csözőnek tar t juk ia fordításszövegek elemzését. Mi szerbhorvátról ma-
gyarra fordított hivatalos szövegek szórendjét vizsgáltuk, és különösein 
a határozó és az igékötő helytelen szórendben való használatát találtuk 
gyakorinak.6 

A magyar nyelvben a határozó általában az ige 'előtt áll (DV), a 
szerbhorvátban viszont az ige után (VD). Az ún. jelzői értékű hátra-
vetett határozó használata a szerbhorvát nyelvben teljesen megszokott, 
a magyarban azonban kivételes, rendszerint címben fordul elő. Községi 
fordítóink a szerbhorvát szöveg hatására igen gyakran nem jelzős szer-
kezettel fordítják a szerbhorvát jelzői értékű hátravetett határozót, 
hanem határozóval. Mondataik így nehézkessé, sutává válnak: 

, , . . . határoz a jövedelem felosztásáról és a jövedelem részének 
leikülönítéséről a közös és általános társadalmi szükségletek javára."7 

(. . . odlucuje o pitanjima raspodele dohotka i izdvajanju dela dohotka 
za zajednicke i opstedrustvene potrebe.) = . . . ha t á roz a jövedelem fel-
osztásáról és a jövedelem egy részének a közös és általános társadalmi 
szükségletek javára való elkülönítéséiről. 

Ha az igei állítmányt testesebb, szinte mondatnak is beillő hosszú-
ságú határozó követi, a magyar szövegben nemcsak azért kell a DV szó-
rendet követni, mert ez jobban megfelel a nyelv szellemének, hanem 
azért is, mert a VD szórendű többelemű határozó megbontja a mondat 
egységét, olyan mintha utólag lenne a mondathoz ragasztva, és félre-
értést is okozhat. Például: 

,,A szolgálat közigazgatási—műszaki és szervezési feladatokat végez 
nyilvános viták és referendum előkészítésével és szervezésével kapcso-
latban . . ."8 (Sluzba vrsi administrativno-téhmicke i organizacijske po~ 
slove u vezi sa pripremanjem i orgainizovanjem javnih rasprava i refe-
renduma . . .) = A szolgálat nyilvános viták és referendumok előkészí-
tésével és szervezésével kapcsolatos közigazgatási-műszaki és szervezési 
feladatokat végez . . . 

A szerbh'orvát nyelvben nincsenek igekötőik, hasonló szerepet a 
prefixumok töltenek be. Az igekötő elválhat az igétől, a prefixum vi-
szont nem. Szerbhorvátról magyarra való fordításkor megtörténik, hogy 
az igekötő szórendje egyenes helyett fordított, fordított helyett egyenes, 
vagy megszakított helyett egyenes. Alábbi példánk erre az utóbbi esetre 
vonatkozik (mellesleg van benne helytelen szórendű határozó is): 

„A községi közigazgatási szerv saját pecsétjeinek tartalmát és for-
máját összehangolja e Határozat rendelkezéseivel, legkésőbb 1975. már-
cius 31-ig."9 (Opstinski organi uprave uSkladice sadrzinu i oiblik svojih 
pecata sa odredbama ove odhiike najkasnije do 31. marta 1975. godine.) 
= A községi közigazgatási szervek pecsétjeik tartalmát és formaiját leg-
később 1975. március 31-ig össze kell hogy hangolják e határozat ren-
delkezéseivel. 

Egy adott szöveg megértése szempontjából fontosabb a szórend 
helyessége, mint az alaktani formák helyessége. A belgrádi Kísérleti 
Fonetikai és Beszédpatoilógiai Intézet munkatársai tanulmányozták a 
szövegérthetőségnék a 'szövegromlás mértéke szerint való alakulását. 
Kétféle szövegromlást vettek figyelembe: Az egyik alaktani jellegű volt, 
a másik szórendi. Iskolásgyermekek között végzett felmérésük adatai 
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alapján megállapították, hogy a zavaros szórendű szöveg kevésbé ér t -
hető, mint a helytelen alaktani formákat tartalmazó szöveg.10 

Az egybevető szórendi vizsgálatok eredményeit a nyelvoktatásban 
és a fordítóképzésben egyaránt fel lehet használni. A magyar és a szerb-
horvát szórend közötti kontrasztok tudatosítása nagymértékben előse-
gíti a magyar, illetve a szerbhorvát nyelv környezeti nyelvként való 
tanításának hatékonyságát, valamint a magyar és a szerbhorvát nyelv 
közötti fordítások pontosságát és helyességét. 
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(Forschungberichte des Instituts für deutsohe Sprache Bd. 5, 1970., 7—148. old.) veszi 
alapul. 

' A felmérést Mikes Melánia irányításával Varjú Teréz végezte az újvidéki József 
Attila Altalános Iskolában (1976. jan. és febr.). Az adatközlők 4—8 éve tanulnak ma-
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* Novi Knezevac 'község Hivatalos lapja. VII. évf. 1. sz.. 3. old. 
™ vö. D. Kostic, V. Knaflié: Stepen razumlgivosti teksta pad uslovima ostecenja 

te'ksta, kézirat. 

R E Z I M E 

MOGUCNOSTI KONTRASTIVNOG PROUCAVANJA REDA RECI 
U MADARSKOM I U SRPSKOHRVATSKOM 

Proucavanjem reda reci u srpskohrvátskom jeziku do sada kavilo se 
svega nekoliko autóra. Interesantan je rad Pavice Mrazovic o konfronta-
tivnoj analizi reda reci u nemackom i u srpskohrvátskom. Priliíno je bogata 
strucna literatura koja se bavi opisom reda reői u madarskom jeziku. 

Autor smatra da pre nego sto se otpoőnu radovi na kontrastivnom ispi-
tivanju reda reci spomenuta dva jezika, treba izvrsiti opsirni opis reci u 
srpskohrvátskom. U kontrastivnim istrazivanjima reda reci podjednako treba 
űzeti u obzir teoriju i analizu gresaka u govornom jeziku i u prevodima. 
Ova istrazivanja bi se vrsila na nivou glagolske grupe reci, imenske grupe 
reci i recenice. 

Sondazni radovi vrseni su u osnovnim Skolama. Ispitanici su bili uőe-
nici ciji je maternji jezik srpskohrvatski, i koji uce madarski kao jezik sre-
dine. Prva grupa ispitanika imal'a je zadatak da pismeno odgovori na dese-
tak pitanja na madarskom, dok u drugoj grupi trebalo je ponoviti recenice 
raznih duzina. Prvi metod se pokazao indikativnijim od drugog (sto se tice 
ucestalosti gresaka u redu reöi), medutim, treba űzeti u obzir i nivo znanja 
ispitanika u drugoj grupi. Ispitanici u obema grupama őesto su upotrebili 
tip reda reci SVO umesto tipa SOV, sto nesumnjivo svedoci o interferenciji. 

Po misljenju autóra za kontrastivno prouöavanje reda reői u madar-
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skom 1 u srpskohrvatskom pored metode pitanja i odgovori i metode testa 
memorije pogodna je i metoda analize prevoda. Autor se bavio proučava-
njem mađarskog službenog jezika u vojvođanskim opštinama i analizirajući 
prevode sa srpskohrvatskog na mađarski uočio je nekoliko vrsta karakte-
rističnih grešaka u redu reči. 

Rezultati kontrastivnih ispitivanja reda reči podjednako se mogu kori-
stiti i u nastavi jezika sredine i u obrazovanju prevodilaca. 

R E S Ü M E E 

DIE MÖGLICHKEITEN EINER KONTRASTIVEN UNTERSUCHUNG 
DER WORTFOLGE IM UNGARISCHEN UND SERBOKROATISCHEN 

Die Anzahl der Autoren, die sich mit der Wortfolge im Serbokroatischen 
beschäftigt haben, ist gering. Bemerkenswert ist die Arbeit von Pavica 
Marzović über die konfrontative Analyse der Wortfolge im Deutschen und 
Serbokroatischen. Die ungarische Fachliteratur über diese Problematik ist 
wesentlich reicher. 

Der Autor dieser Arbeit ist der Ansicht, man sollte, bevor man sich 
eingehender kontrastiv mit der Wortfolge der beiden Sprachen beschäftigt, 
eine ausführliche Beschreibung der serbokroatischen Wortfolge haben. Bei 
der kontrastiven Untersuchung der Wortfolge müßte man die Fehlertheorie 
und die Fehleranalyse sowohl in der gesprochenen Sprache als auch in den 
Übersetzungen in Betracht ziehen. Diese Untersuchungen sollten auf der 
Ebene der Verbalgruppen, der Nominal'gruppen und des Satzes erfolgen. 

Die Vorbereitungsarbeiten wurden in Grundschulen vorgenommen. Als 
Informanten dienten Schüler deren Muttersprache serbokroatisch ist und 
die ungarisch als Sprache der Umgebung lernen. Die erste Gruppe hatte die 
Aufgabe zehn Fragen ungarisch zu beantworten, die zweite sollte Sätze ver-
schiedener Länge wiederholen. Die erste Methode erwies sich als indikativer 
(was die Vorkommenshäufigkeit der Fehler in der Wortfolge anbelangt), als 
die zweite, aber man muß auch die Sprachkenntnis der zweiten Gruppe 
in Rücksicht nehmen. Häufig gebrauchten die Informanten aus beiden Grup-
pen das Wortfolgetypus SVO statt SOV, was ohne Zweifel der Interferenz 
zuzuschreiben ist. 

Der Autor dieser kontrastiven Wortfolgeanalyse im Ungarischen und 
Serbokroatischen ist der Meinung, daß nebst der Frage- und Antwortmetho-
de und des Memorisierungstestes auch die Methode der Übersetzungsanalyse 
sehr geeignet für die Untersuchung des obigen Problems ist. 

Der Autor hat sich mit der ungarischen Amtssprache in der Vojvodina 
beschäftigt und bei der Analyse der Übersetzungen aus dem Serbokroatischen 
ins Ungarische beobachtete er eine Anzahl charakteristischer Wortfol-
gefehler. 

Die Ergebnisse der kontrastiven Wortfolgeuntersuchung können sowohl 
im Unterricht als auch bei der Ausbildung von Übersetzer verwendet werden. 
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