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1. BEVEZETÉS 

 

 

„Megérteni és megértetni” – ez a gondolat fogalmazódott meg bennem egyazon 

időben azzal a szándékkal, mely szerint két korosztály, két eltérő képzési szinten lévő, 

nyelvet tanuló közösség írásbeli produktumait összevessem, rendszerezzem, és konstruktív 

következtetéseket megfogalmazva, előre vigyem a magam és kollégáim munkáját a 

nyelvoktatás terén. Mert amit jobban értünk, azt jobban meg is tudjuk értetni. 

A nyelvészetet sokan hasonlítják a matematikához, hiszen maga a nyelv is 

szabályok keretei között él. Felfedezni és megérteni összefüggéseit önmagunk számára 

kihívás. Felfedeztetni és megértetni másokkal pedig küldetés. Az, hogy hogyan tesszük, 

egyfajta ötvözete tanulmányainknak, tapasztalatainknak és személyiségjegyeinknek.  

Számomra az egyik legfontosabb szempont az önálló felfedezésen alapuló 

megértés, mely tartós és produktív. Az említett, nyelvészet és matematika közötti 

párhuzam létjogosultságával való egyetértésem jeleként választottam mottónak az alábbi 

sorokat: 

 

„Az ember csak azt érti meg, amire maga jön rá; amit készen kap, anélkül, 

hogy lélekben megdolgozna érte, az egyik fülén be, a másikon ki. Olyan ez, mint a 

növények öntözése: a növény nem élhet víz nélkül, de nem sokat ér azzal a vízzel, 

amit a leveleire öntenek, az lepereg róla; csak azt a vizet képes igazán felhasználni, 

amit a gyökerein keresztül maga szív fel.” (Rényi Alfréd, Dialógusok a 

matematikáról) 

 

  Nyelvszakos tanárként, az elmúlt évek folyamán, alkalmam nyílt számos írásbeli 

munka áttanulmányozására, mind a saját, főiskolai hallgatóim dolgozatainak, mind a 

velünk együttműködő, középiskolás tanulók dolgozatainak az elemzésére.  

Főként a haladó, középfokú nyelvtudással már rendelkező nyelvet tanulók írásbeli 

munkáit vizsgáltam, de érdeklődésemet felkeltették a kezdő csoportokban lévők 

fogalmazásainak egyes részletei is.  

Számos esetben megismételtettem ugyanazon téma megfogalmazását, írásos 

kifejtését. Mindezt azért, hogy meggyőződjek róla, hogy a tapasztalt nyelvi jelenségek nem 

egyszeri, véletlenszerű produktumok, hanem ismételten megjelenő, jól behatárolható, 

szintaktikai keretek közé szorítható, és konklúziók levonására alkalmas minták.  
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Ezeket a tapasztalatokat, és felhasználható anyagokat viszem tovább, és ültetem be 

a dolgozatomba, most már célirányosan fókuszálva a felállított hipotézisre. 

Az írás folyamatának tudatosításán kívül a tanár munkájának nagyon fontos része 

az írásmű javítása és az értékelés. Az írásbeli munka általában tudatosabb, nagyobb 

időráfordítást igényel, mint a szóbeli teljesítmény, egyértelműen tükrözi a fejlődést, így a 

tanulók ezen a területen részletesebb, alaposabb visszajelzést várnak el. Szintén nagyon 

fontos, hogy a diákokat is bevonjuk a javítási, átírási folyamatba, és így az értékelés, az 

osztályozás a tanulási folyamat részévé válhat mind a diák, mind a tanár számára (Hedge 

1988). 

Különbséget kell tennem az elírások, a nyelvismeret hiányosságain alapuló hibák és 

a ténylegesen mintaként kezelhető nyelvi jelenségek között. 

 

 

1.1. Hipotézis és kutató munka 

 

 A legelső lépésem a kutatásom céljának tisztázása: az interferencia okozta hibák 

kiemelése és tárgyalása (lásd 1.2. fejezet). A kontrasztív hibaelemzés lehetőséget ad olyan 

következtetések levonására, amelyek figyelembevételével hatékonyabb lehet az oktató 

munka. Egy átfogó képet kaphatunk a nyelvoktatás sarkalatos pontjairól, azokról, amelyek 

nagyobb odafigyelést igényelnek, mert a hibázás előfordulása gyakoribb. Ezen túlmenően 

támpontot ad ahhoz, hogy mire kell nagyobb hangsúlyt fektetnie a tanárnak, hogy oktató 

munkája eredményesebb legyen. Ebben kívánok önmagam és kollégáim segítségére lenni.  

A második lépésem a szakirodalom áttekintése.  

A harmadik lépés, a hipotézis felállítása. Feltételezem, hogy a tanulók által 

elkövetett hibáknak oka lehet a nyelvek közötti interferencia,  konkrétan: a magyar, mint 

anyanyelv, és az angol mint már elsajátított idegen nyelv befolyása az olasz nyelvtanulásra. 

A konceptualizálás a negyedik lépésem, vagyis a vizsgálandó fogalmak 

meghatározása. Ehhez támaszom a meglévő szakirodalom, mely útmutatót ad. Kijelölöm a 

számomra fókuszba helyezhető kérdésköröket, a nyelvtan azon területeit, ahol vizsgálódni 

szeretnék. 

A kutatási módszerek kijelölése a következő lépésem (lásd 1.3. fejezet).  

Az adatgyűjtés és azok elemzése a hatodik lépés.  
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A kutatás egy szisztematikus folyamata az adatok beszerzésének és elemzésének, 

melynek az a célja, hogy növeljük a vizsgált jelenségek megismerését. Összefüggéseket 

kell feltárnom a feltett kérdések tudományos igényű megválaszolására.  

Ha megformált véleményünkkel ellentétes dolgokat tapasztalunk, első lépésként 

nem a következtetéseink érvényességén fogunk elgondolkozni, hanem próbáljuk 

megmagyarázni a nem várt eseményeket. Ilyenkor mindenképp további vizsgálatok 

szükségesek (Lengyelné Molnár 2012:21). Ez lesz tehát szám szerint a hetedik lépés, 

vagyis a következtetések levonása és megfogalmazása. 

 

 

1.2. A dolgozat tárgya és célja 

 

 Dolgozatom tárgya az olaszul tanuló, magyar középiskolások és főiskolai hallgatók 

fogalmazásainak és fordításainak vizsgálata, összevetése és elemzése elsősorban 

szintaktikai szempontok alapján. Megfigyeléseim érintik a morfológia és a szókincs 

területeit is, melyek feldolgozott anyagát szintén a dolgozatomba illesztem. 

Mivel ugyanis a hibák többnyire egy másik nyelvben működő produktív szabályok 

interferenciájának tulajdoníthatóak, a morfológiai példákkal szemléltetni akarom a 

produktív szabályok működését, amely jellemzi a tanulók produkcióit, a lexikai példákkal 

pedig az interferenciának egy másik gyakori megvalósulását szeretném bemutatni. 

Írott nyelvi tevékenységük produktumai, amelyeket készen kapott ismeretek 

alapján, de önállóan alkotnak tudatos és intuitív módon, amelyekben asszociációk 

keverednek, és kimutathatóan kapcsolódnak ahhoz a közeghez, amelynek részét alkotják. 

Tükrözik az életkort, a körülményeket, a relációkat, a tapasztalatokat, sok esetben az egyén 

kreatív jellemét. 

 Ezeknek a nyelvi produktumok a vizsgálata - a nyelvtani struktúrákon és 

szabályokon túlmenő, a ’citációs’ megoldásokon túlmutató interferenciás jelenségek
1
 

előfordulása és azok gyakoriságának elemzése - különleges következtetésekre nyit 

lehetőséget. 

                                                 
1
 A nyelvi interferencia fogalmát elsők között Uriel Weinreich használta az 1953-ban megjelent Languages 

in Contact című munkájában (Weinreich 1953: 1). 
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Rámutat egyben a hiányosságokra is, és ebből kiindulva mintegy késztetést gerjeszt 

olyan minta példák alkotására, amelyek egyszerűen és egyértelműen értetik meg a 

nyelvtanulóval az adott struktúra helyes használatát. 

Megvizsgálom az anyanyelv szerepét az idegen nyelv oktatásában, valamint az 

anyanyelv okozta interferencia jelenségeket. Ugyanígy megvizsgálom a már meglévő 

idegen nyelvi tudás felhasználását és annak szerepét a második idegen nyelv oktatásában.  

Dolgozatomban a célnyelven belüli interferenciával nem foglalkozom, annál inkább 

a már meglévő idegen nyelv, az angol, interferenciájával, amit a célnyelvre gyakorol. Fő 

célom a hibák tipizálása és típusba sorolása, valamint törekszem a levont konklúziók 

strukturális rendezésére. 

 

 

1.3. A feldolgozás menete és módszerei  

 

 Kontrasztív elemzés (KE), hibaelemzés (HE) és kontrasztív hibaelemzés (KHE) – 

ezek a fogalmak kerülnek bevezetésre és kifejtésre a dolgozatomban. A KHE módszerét 

alkalmazom a korpusz feldolgozásában.  

A kontrasztív vizsgálatok két feladata: feltárni a hasonlóságokat (a hasonlóságok 

segítik az idegen nyelv elsajátítását), és feltárni a különbségeket (a különbségek 

hátráltatják az idegen nyelv elsajátítását).  

Ahhoz, hogy ezek a feladatok megvalósuljanak, gyűjtöm és tanulmányozom a 

tanulók által szabadon alkotott, de meghatározott témákhoz kötött fogalmazásokat, 

kiszűrve a konklúziók levonására alkalmas részeket.  

Az általam leggyakrabban használt módszer a szabad asszociáció
2
. Ilyenkor egy-

egy problémához, címhez, néha csak kulcsszóhoz gyűjtenek gondolatokat. Ez a technika a 

gondolkodás beindítását szolgálja, mely nyomán, egy következő lépésben, születnek meg a 

fogalmazások.  

A szabad asszociáció módszerén belül tehát két irányt követek: a szóasszociációt és 

a mondatasszociációt. A szabad szóasszociációnak is két fajtája van. Gósy Mária 

csoportosítása szerint
3
 (Gósy 2005:203): 

                                                 
2
 Az asszociáció eredeti jelentése: képzetek társítása. 

3
 A nyelvi órák keretén belül az első változattal dolgoztak a tanulók. 
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a. Egy előre meghatározott hívószóra kell a kísérleti személynek kimondania az első 

szót ami eszébe jut. 

b. Teljesen szabad szóasszociáció, minden nyelvi vagy egyéb megkötés nélkül, a 

kísérleti személy azt mondhatja, vagy írhatja, ami éppen az eszébe jut. 

 

A szabad mondatasszociáció mindig egy következő lépés a „játékban”
4
. Lényege: a 

válaszadónak hiányos ingereket kell befejeznie. A tanulót megkérik (a tanár vagy a 

csoporttársai), hogy egészítsen ki egy befejezetlen mondatot, történetet vagy beszélgetést. 

Közben lehet jegyzetelni a saját, vagy mások gondolatait, melyek segítségül lehetnek az 

ezt követő fogalmazás(ok) megírásában. Ezek az otthoni vagy órai munkák az általam 

vizsgált korpusz jelentős részét képezik. 

Ezen kívül otthoni munkának adott fordítási feladatokat – többnyire egymással 

értelmileg nem összefüggő mondatokat –, valamint órai, kis terjedelmű szövegeket és 

célnyelvre fordított mondatokat elemzek – ezek koncentráltabb korpuszt képeznek.  

A tanfordítás elsődleges célja a nyelvtani szerkezetek tudatosítása. Véleményem 

szerint, bár valós kommunikációs helyzethez nem kötődnek a fordítási feladatok, 

hozzájárulnak a két nyelv közötti különbségek tudatosításához. A tanfordítás fejleszti a 

kontrasztív nyelvszemlélet és hozzájárul a nyelvek közötti hasonlóságok és különbségek 

tudatosításához. 

A kontrasztív elemzésnek (KE) a lényege tehát a hasonlóságok és a különbségek 

feltérképezése. A hibaelemzésekkel (HE) meggyőződhetünk, hogy a kontrasztív elemzés 

során levont következtetések valósak-e?  

A kontrasztív hibaelemzés (KHE) módszerét alkalmazva hipotéziseket állítok fel, 

kidolgozom a hozzájuk kapcsolódó, és következtetések levonására alkalmas témákat és 

szövegeket, órai és otthoni munka keretében elvégeztetem a kijelölt feladatokat, begyűjtöm 

és feldolgozom a korpuszt, és csak a konklúziók szemléltetésére alkalmas anyagrészeket 

tartom meg. 

 

 

                                                 
4
 http://www.mi-is-tanulunk.eoldal.hu/cikkek/modszertani-jatekok/rahangolo--feszultsegoldo-jatekok/szabad-

asszociacio-modszer.html 
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1.4. A dolgozat várható eredményei 

 

A várható eredményekre két szemszögből tekintek: az oktató és a nyelvtanulók 

szemszögéből. 

Egy rendszerezett anyagot szeretnék létrehozni, mely használható az oktató 

munkában. 

A nyelvtanulók tekintetében pedig a közös munka hozzon mérhető eredményeket. 

Elmondható legyen majd, hogy a KER
5
 követelményeiben meghatározott írásbeli 

követelmények tekintetében jelentős fejlődést értek el. 

Eredménynek remélem dolgozatom pozitív fogadtatását és hasznossá válását az 

oktatás területén, szakmai előadások motiváló részeként. Mint minden munka, tartalmaz 

szubjektív gondolatokat és következtetéseket, melyeket vállalok.  

Kedvvel és szertettel végzett kutató munka áll mögöttem és előttem. Tettem és 

teszem mindezt az idegennyelv-oktatás hatékonyabbá tétele céljából, azzal a nem titkolt 

szándékkal, hogy a hibaelemzés váljék az idegennyelv-oktatás részévé.  

 

 

1.5. A dolgozat célközönsége 

 

 Mivel dolgozatom gyakorlatból merítkező kutatások elméleti megfogalmazása, 

minden olyan olasz nyelvszakos kolléga számára segédanyag lehet, aki a mindennapi 

nyelvtanítás tapasztalatait birtokolja, és ezen következtetések alapján rendszerezően 

reflektál az érintett kérdésekre. Összehasonlító jellege folytán egyben figyelemfelhívás is 

az adott és várható nyelvhasználati problémákra.  

Nyelvészeti megközelítésben tárgyalom az adott témaköröket, olyan 

ismeretanyagot közvetítve, amelyet részben a doktori képzés keretein belül sajátítottam el. 

Ennek a képzésnek egy szeletét vettem alapul, elméleti tudásomat a gyakorlatba 

átrendezve, és a gyakorlat által visszaigazolva elemzem a felvetett kérdéseket. 

Elméleti és gyakorlati tapasztalataim ötvözését szeretném tehát megosztani 

nyelvszakos kollégáimmal egy olyan dolgozatban, amely szervesen kapcsolódhat a 

mindennapi valós oktató munkához, kreatív gondolatokat ébreszt, és esetlegesen sarkall 

további célirányos kutatásra.  

                                                 
5
 http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp 
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Bizonyos kérdések már felvetődtek szakmai eszmecserék alkalmával. Ezek is adtak 

olyan támpontokat, amelyekre érdemes volt odafigyelni, és a gyakorlatban megvizsgálni.  

Egyéb idegen nyelvet tanító nyelvszakosok számára is érdekesek lehetnek a 

felvetett témák, hiszen a dolgozat tartalmaz szintaktikai vetületű összehasonlításokat az 

angol nyelv vonatkozásában, olyan konkrét interferencia jelenségek leírását, amelyek 

bizonyítottan a már birtokolt másik idegen nyelv hatása nyomán keletkeztek.  

 

 

1.6. Beszédközpontúság és leíró nyelvtan 

 

 Napjainkban a beszédközpontú nyelvoktatásban egyre nagyobb teret hódít a leíró 

nyelvtan mellőzése. Nyelvtanulók sokasága érkezik úgy a felsőoktatásba, hogy adott 

nyelvtudása szinte kizárólagosan csak egyfajta, többnyire meghatározott témakörökhöz 

kapcsolódó, lexikális ismeretanyagból áll. 

Terjed az a teória, mely szerint pusztán lexikai ismeretek birtokában, minimális 

nyelvtani szerkezet elsajátításával, az egyén képes kommunikálni az adott célnyelven. Ez 

önmagában igaz is, hiszen az igényesség hiánya nélkül, gyakorlatilag szavakat egymásba 

fűzve is megértethetjük magunk a külvilággal. Hangsúlyozom, hogy mindez igényesség 

nélkül.  

A kérdés az, hogy hol van a határ, amely elválasztja a kezdeti, sikerélménnyel 

övezett, de igénytelen nyelvhasználatot az igényes, eredményes kommunikációtól.  

Olvasva a középiskolások és főiskolások írott fogalmazásait, mindenképpen az 

fogalmazódik meg bennem, hogy a kezdeti lépések után, a két területet nem szabad 

szétválasztani, hanem a leíró nyelvtant segítségül kell hívni a kommunikatív kompetencia 

kialakításában.  

A morfológia, a szemantika és a szintaxis területeiről úgy kell az információkat 

„adagolni”, hogy az idegen nyelvet tanulók fokozatosan jussanak el a tudatos 

kommunikációhoz 
6
. 

Medgyes Péter (2004) könyvében, a kommunikatív nyelvoktatással kapcsolatos 

fejezetében olvashatjuk a fogalom lényegét, mely szerint a hetvenes évek elején Dell 

Hymes amerikai antropológus alkotta meg a „kommunikatív kompetencia” fogalmát. 

                                                 
6
 Ez utóbbi vizsgálatára teszem a hangsúlyt, a helyes nyelvtani szerkezetek használatára, a pontos 

mondatszerkesztésre. 



11 

Eszerint egy adott nyelvet beszélőnek nemcsak a grammatikai szabályokhoz kell 

igazodnia, hanem az adott helyzet követelményeihez is. 

Bárdos Jenő szavait idézve: „A tanítás is lényegében kommunikáció, a közvetítő 

eszköz pedig hosszú-hosszú ideig a szó volt, később az írás és nyomtatás, majd az 

elektronikus berendezések. Mindezek egymásra épülnek, egyik sem számolja és nem is 

számolhatja fel az előzőt. Egészen egyszerűen fogalmazva, a mi korunkban segít a gép, a 

könyv, a környezet, de a legfontosabb továbbra is az emberi tényező”. (Bárdos 2004:14) 

Az íráskészség fejlesztése szorosan összefügg az olvasással. A tanuló könnyebben 

alkot, ha már van előtte minta. Minél több minta áll előtte, annál spontánabb az önálló 

gondolatok áramlása.  

Az általános fejlesztési célok között fontos szerepe van a kreativitás fejlesztésének 

is. Írásbeli kommunikáció esetén a kreativitás meghatározó szereppel bír. Ugyanakkor 

mindez elképzelhetetlen háttérismeretek nélkül. Bizonyos tárgyi alapismeretek és 

információk birtokában kell lennünk ahhoz, hogy beszélni – jelen esetben írni – tudjunk 

róla. A háttérismeretekbe pedig a leíró nyelvtan is beletartozik. 

 

 

1.7. Nyelvtan tanítása 

 

 A nyelvtan tanítása lehet formaközpontú vagy funkcióközpontú. A formaközpontú 

tanítás a nyelvtani jelenségeket nehézségi sorrend alapján rangsorolja, és az egyszerűbb 

nyelvtani fogalmakból kiindulva a mind nehezebb és nehezebb irányába halad. A 

funkcióközpontú tanítás a nyelvtani szerkezetek használhatósága alapján dönt a tanítás 

sorrendjéről. A kettő ötvözete és a kettő közötti egyensúly megtalálása a legcélszerűbb.  

A nyelv rendszerének és működésének átlátása éppúgy fontos, mint a 

kommunikativitás elérése. Mindez a kitűzött szintnek megfelelően. 

 Bárdos Jenő (2000) szerint a nyelvtant taníthatjuk induktív és deduktív módon, 

valamint az egybevető eljárással. A deduktív mód azt fedi, hogy a tanár által megadott 

szabály alkalmazásával, a tanuló a gyakorlaton keresztül eljut az adott nyelvtani szerkezet 

használatáig. Az induktív mód pedig ennek a fordítottja: példákból kiindulva maguk a 

tanulók jönnek rá az összefüggésekre, vezetik le a szabályt, majd ezt követően 

gyakorolják. Az egybevető eljárás pedig nem más, mint az anyanyelv alapul vétele az 

idegen nyelv oktatásában. Vagy két hasonló nyelv egybevetése és az anyanyelvvel való 

párhuzamba állítása. 
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 Geoff Thompson (1996) szerint a nyelvtannal való explicit foglalkozás a 

kommunikatív nyelvórán a szabályok direkt magyarázata helyett a tanulók intenzív 

bevonásával, a felfedező technika segítségével történik. A tanulók számukra érthető 

kontextusokban ismerkednek a nyelvvel, először a jelentést majd a funkciót megértve. 

Csak ezután vizsgálják, és beszélik meg a tanár irányításával, milyen nyelvtani formákkal 

fejezhetjük ki az előforduló jelentést vagy funkciót. Ez egy olyan stratégia mely szerint a 

tanulók többet érthetnek a nyelv egyes jelenségeiből, mint amit akár a tanár, akár ők 

maguk meg tudnak fogalmazni, valamint egy pszichológiai tapasztalat, mely szerint 

mélyebben megragad az emberben az a tudás, melyet önmaga fedez fel. 

 

 

1.8. Sablon szövegek és szövegminták 

 

 A megértett és a memóriában tárolt szöveg szerkezetek egységes tartalmat kínálnak 

a szövegalkotó számára. Ezek lehetnek többszörösen összetett mondatok, egyszerű 

mondatok, vagy szókapcsolatok. 

 Ez a rövid fejezet azért kapott helyet a dolgozatomban, mert szeretném 

kihangsúlyozni a fent nevezett fogalmak és az általam részletesen tárgyalt produktivitás 

ellentétét.  

Kétségtelen, hogy a nyelvtanulás részét képezheti adott szövegek adaptációja 

(például tankönyvek autentikus és nem autentikus szövegei), hatékonysága sem 

kérdőjelezhető meg, ha egyensúlyban van az egyéb nyelvtanulási módszerekkel.  

Ha a leírni kívánt tartalom már tárolva van a fogalmazó emlékezetében, akkor az 

idegen nyelvi szöveg előhívása mindenfajta szabályrendszer alkalmazása nélkül történik. 

Az aktivált gondolatsor egyszerű módon jön létre. A használt nyelvi formát ötvözi a 

tartalommal.  

A hivatalos és baráti levelek megírásakor számtalan, megelőzően betanult sablon 

mondatot, sőt, a témába illő, összefüggő szövegrészeket iktatnak be. Az alábbiakban a saját 

könyvem anyagából idézek példákat (Testi comunicativi, Esercizi di preparazione agli 

esami ECL, Italiano, Livello B2), amelyeket a legtöbbet láttam viszont az eddig begyűjtött, 

elsősorban főiskolás hallgatók által írt dolgozatokban. 

Középiskolás dolgozatokban ugyanígy felfedezhetőek a nagyon hasonló vagy 

egymással teljesen egyező mondatok, amelyeket a tanulók a középiskolai tanáraikkal 

rögzíthettek és gyakorolhattak. 
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Hivatalos leveleknél: 

[Con la presente mi permetto di presentare domanda per l’impegno in questione.] 

[In riferimento al vostro annuncio …] 

[Quanto alle mie referenze, la ditta succitata Vi fornirà ogni informazione sulla mia 

capacità professionale e serietà.] 

[Spero che questo mio problema verrà risolto senza inconvenienti.] 

 (Pál 2009:144-145) 

 

Baráti leveleknél: 

[Ho ricevuto la tua lettera e questo mi ha fatto immensamente piacere.] 

[Mi auguro che questa mia ti trovi in ottima salute.] 

[Mille volte scusa per il ritardo con cui ti rispondo.] 

[Non te la prendere se non ti ho dato un segno di vita per lungo tempo.] 

[Io sto bene ed altrettanto spero voi tutti.] 

[Ti mando un caldo saluto e un affettuoso abbraccio.] 

[Ti saluto nella speranza di ricevere presto tue notizie.] 

(Pál 2009:146-147) 

 

 

1.9. Világnyelv és a nyelvtanítás előzményei 

 

A legelső dilemma, amivel a nyelvet tanuló szembesül az, hogy milyen idegen 

nyelvet válasszon. A világnyelv presztízse nagyon meghatározó, sőt, tapasztalatom szerint 

ennek köszönhetően egyre keresettebbé válik. 

A világnyelv fogalmát az Értelmező szótár+ a következőképpen definiálja: 

 

A világ nagy részén, a nemzetközi érintkezésben használt nyelv. A XVII. században 

a latin volt a világnyelv. Napjainkban az angol a legelterjedtebb világnyelv [ …]. 

(Eőry 2007:1753) 

 

A hagyomány szerint, az egyiptomiak, az általuk legyőzött országokba küldték a 

később ott szolgálatot teljesítő embereiket, hogy mindenekelőtt elsajátítsák a nyelvet, és 

így elkerüljék a tolmácsolás nehézségeit és buktatóit. 
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Idegen nyelveket az ókori rómaiak főként elsajátítással tanultak. Fennmaradt 

dokumentumokból megtudhatjuk, hogy a tananyagban egyszerű, elmesélésre alkalmas 

szövegek szerepeltek, mint állatmesék vagy rövid harci történetek. A társadalom 

jellemzője volt a szó művészetének, a verbális műveltségnek a pártolása, és ez nagy 

hatással volt a nyelvtanulásra is, mely a szóbeliség elsődlegességét hangsúlyozta.  

A középkorban, később, a könyvnyomtatás feltalálásával, Gutenberg nyomdájának 

megjelenésével, az írott szó ereje megsokszorozódik. A tanár a könyv értelmezője, 

szemben az ókor tanítójával, akire egyáltalán nem volt jellemző, hogy használt könyvet. 

Ha igen, akkor azt a szóbeliségnek alárendelve, a memorizálás eszközeként tette. 

A könyvnyomtatás tehát, az iskolai nyelvtanításban, még inkább a 

kommunikációtól való elszigetelődéshez vezetett.  

Magyarországon a tankönyv jelentőségét már államalapítónk, Szent István is 

felismerte. Az általa alapított pécsi püspökség káptalani iskolájában 1010-ben használták 

az első tankönyvet. Ez a könyv Nyugat-Európában is használatos, kézzel írt latin 

nyelvtankönyv volt. Az első hazánkban nyomtatott tankönyv, mely szintén latin nyelvű 

volt, Hess András budai nyomdájában készült 1473-ban. 

A magyar kis- és középpolgárság az 1800-as évektől kezdve idegen ajkú, főként 

német nevelőnőt alkalmazott. Dokumentumok tanúsága szerint a mellettük felnövő 

kisgyerekek öt-hat éves korukra tökéletesen, játszva elsajátították a nevelőnő anyanyelvét 

is.  

Tapasztalataim szerint, napjainkban, az olasz nyelv tanulására, második idegen 

nyelv kategóriaként kerül sor. Megelőzi elsősorban az angol, vagy a német nyelv 

elsajátítása. Ezért az anyanyelvre való építésen túl, amennyiben lehetséges, célszerű 

figyelembe venni az első idegen nyelv sajátosságait. 

 

 

1.10. A nyelvtanulás előnyei 

 

A nyelvtanulás egyre korábbi életkorban kezdődik, és az Európai Unió legtöbb 

tagállamában már a kötelező tananyag részét képezi. 

Azok az európai polgárok, akik nyelveket beszélnek, képesek a szabad mozgásra az 

Unióban, külföldi tanulmányokba kezdhetnek vagy munkát vállalhatnak nagy eséllyel, 

anélkül, hogy kiszolgáltatottaknak, másokra rászorulóknak éreznék magukat. 

Nyelvtudásuk megkönnyíti beilleszkedésüket. 
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Egyre ritkább, és a jövőben még inkább ritka lesz az a család Magyarországon, 

ahonnan ne lennének külföldön szerencsét próbáló, vagy ott huzamosabb ideig, akár 

évekig, vagy évtizedekig dolgozó családtagok.  

  Bizonyosan mindenki emlékeiben ott vannak a gyermekkor meséi a szegény 

legényről, aki elindul idegen országokba, hogy szerencsét próbáljon, mert otthon valami 

okból kifolyólag nem érvényesül, mert képességeit nem ismerik el, vagy igazságtalanul 

nem neki ítélik a helyben maradás lehetőségét. Esetleg azért kél útra, mert hátra kénytelen 

hagyni addigi életét, sok esetben tettei negatív, és legtöbb esetben igazságtalan megítélése 

miatt. Idegenben azután érvényt szerez tehetségének, rátermettségének tudással, 

bátorsággal és kitartással.  

Arról soha nem beszél a mesemondó, hogy a szegény legény, az idegen 

országokban milyen nyelvi stratégiákat alkalmaz a túlélés érdekében. Kitől, és milyen 

körülmények között sajátítja el, vagy tanulja meg az adott ország nyelvét? Valószínű, hogy 

meséink születésének korában még nem kínálták tálcán a nyelvtanulást odahaza, az 

iskolákban. Akkor hogyan válik belőle olyan derék alattvaló, aki az új helyen mindent 

megért, „mesebeli” tettekre képes, és akár a király leányának kezét is elnyerheti a fele 

királysággal? Titokban nyelvet tanul, amiről a meseíró nekünk nem mesél? 

Tény, hogy számunkra sokkal ésszerűbb hazánk határainak elhagyása előtt nyelvet 

tanulni. Azután következhet önmagunk megmérettetése, és az idegenben adódó élethelyzet 

felmérése. Így nemcsak a lehetőségeink sokszorozódhatnak, de számos kudarcélménytől, 

esetleg kétes helyzettől menthetjük meg magunkat. Tehát egyáltalán nem mindegy a 

lépéseink sorrendje.   

A nyelvek a kommunikáció elsőrendű eszközei: több nyelv ismerete új kultúrák 

megismerésének lehetőségeit kínálja, és elősegíti a kultúrák közti megértést mind Európán 

belül, mind pedig a világ más részein. Az idegennyelv-tudás a hazai foglalkoztatási, 

elhelyezkedési esélyekre is jótékonyan hat. Számtalan oka van tehát a nyelvtanulásnak. 
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2. AZ ANYANYELV SZEREPE ÉS A MÁR MEGLÉVŐ IDEGEN NYELVI TUDÁS 

FELHASZNÁLÁSA AZ IDEGEN NYELV OKTATÁSÁBAN 

 

2.1. Mit is jelent valójában kommunikálni adott idegen nyelven? 

 

Az idegen nyelv tanulása folyamán el kell sajátítani az adott idegen nyelv 

eszköztárát. Szóbeli és írásbeli kommunikációra csak úgy leszünk képesek, ha elsajátítjuk 

az idegen nyelvi kifejezőeszközöket. Ennek az eszköztárnak az egyre átfogóbb ismerete 

határozza meg nyelvtudásunkat, melyet egy egyezményes mércével mérve (KER) szintről 

szintre be is tudunk határolni. Természetesen, ez utóbbiban szubjektív körülmények is 

szerepet játszhatnak.  

Akkor van könnyebb dolga a nyelvtanulónak, ha a két nyelv eszköztára többnyire 

megegyezik, bár itt is szükség van a pontosításra, az árnyalatnyi különbségek 

megmagyarázására.  

Az anyanyelvünket egyszer már elsajátítottunk. Ily módon az eltéréseket, a 

különbségeket kell elsajátítanunk, de tudatosan használva és kiemelten hangsúlyozva az 

egymásnak megfeleltethető hasonlóságokat is. 

 

 

2.2. Szókincs és nyelvtan 

 

A nyelvtanításban tehát célszerű folyamatosan összekapcsolni az anyanyelv és az 

idegen nyelv hasonló lexikai készletét és nyelvtanát, párhuzamba állítani a különböző 

nyelvtani szerkezeteket, kihangsúlyozni a párhuzamokat, és felhívni a figyelmet a 

különbségekre.  

A hasonlóságok erősítik a motivációt a nyelvtanulókban, mert megszüntetik az 

„idegen” érzetet. Minél közelebb állnak az anyanyelvi eszköztárhoz az adott idegen nyelv 

kifejezései, nyelvtani struktúrái, annál nagyobb rokonszenv ébred a tanulóban, valamint 

erős sikerélmény és motiváció.  

Ezt meg lehet tapasztalni az idegen nyelvi órákon különböző szinonima teszteken 

keresztül. Ha olyan tesztet állítunk össze, melyben a lexikai elemek könnyen 

beazonosíthatók az anyanyelvvel való hasonlóságuk miatt, akkor gyorsabb és könnyebb a 

megoldás, a sikerélmény pedig egyértelműen leolvasható a tanulók arcáról.  
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Amennyiben eltérő a szinonimák kifejezésének lexikai eszköztára, akkor 

nehezebben, vontatottabban megy a megoldás, akadályokba ütközik, magyarázatra szorul, 

és az idegen nyelv kikerül a „testközeli” szférából. Ennek egyenes következménye a 

sikerélmény elmaradása.  

Hasonló a helyzet a nyelvtan tanításánál. Amennyiben párhuzamba állítható az 

anyanyelv és az idegen nyelv nyelvtani szerkezete, úgy a nyelvtanuló hamarabb fogja 

megérteni és átlátni a mondatok felépítését, logikai kapcsolódását. 

Fontos, hogy az eltéréseket, az anyanyelv vonatkozásában kezeljük, 

kihangsúlyozva a nyelvi kifejezőeszközök gazdagságának előnyeit. 

Erre nagyon jó példa a magyar és az olasz nyelv kijelentő módjában kifejezhető 

múlt idő lehetősége. Az olasz nyelv gazdagságára utal a több fajta múlt idő megléte, mely 

csak akkor nem okoz rémületet a tanulóban, ha azzal kezdjük, hogy melyek azok az 

előnyök és könnyebbségek, amelyek ezek használatában jelen vannak, és a nyelv 

árnyaltságát teszik lehetővé. A nyelvi kifejezés szépségének és gazdagságának 

kihangsúlyozása mindig előnyös és pozitív hozzáállást biztosít a nyelvtanulók részéről. 

A generatív nyelvelmélet feltételez egy univerzalitást a nyelvek sokszínű világában, 

és azokat a viszonyokat kutatja, amelyek fennállnak egy adott nyelv nyelvtana és az 

univerzális nyelvtan között. Az univerzális azt jelenti, hogy azonos vagy hasonló az 

anyanyelvben és az oktatott idegen nyelvben. A mondatok szerkezetei mennyiségileg és 

jelentésükben sokban hasonlítanak a két nyelvben, és a hasonlóság mellett az eltérések is 

könnyen kimutathatók és megérthetők. 

Nem csak azt kell tehát hangsúlyoznunk, hogy milyen különbségek vannak az 

anyanyelv és a tanult idegen nyelv között, hanem a hasonlóságokat és párhuzamokat kell 

feltárni, valamint az egymásnak megfeleltethető nyelvi jelenségeket.  

A kontrasztív elemzés során felfedett minden hasonlóságot pozitív élménynek 

élnek meg a nyelvtanulók, és a tanár által irányított, különbségek terén tett önálló 

felfedezések mélyebb bevésést eredményeznek.  
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2.3. Az anyanyelv szerepe az idegen nyelv oktatásában 

 

 A hazai idegennyelv-oktatásnak volt már olyan korszaka, amikor érvényes volt „az 

anyanyelvre való támaszkodás” (Banó-Szoboszlai 1972:76).  

Bárdos Jenő könyvében tárgyalja az anyanyelv szerepét a nyelvtanításban, amikor a 

nyelvtanítás legfontosabb dilemmáit taglalja: 

 

Az első dilemma a nyelvtanítás ’lenni vagy nem lenni’ típusú kérdése: használjuk-

e az anyanyelvet a nyelvtanulás során, vagy az anyanyelvhasználat tilos. 

A második dilemma az ösztönösség és a tudatosság elmélete […] 

A harmadik dilemma arra keres választ, hogy mit tanítsunk inkább, mit 

preferáljunk. Azt, hogy mi a nyelv (hogy mi az anyaga, mi az állaga), vagy azt, 

hogy mire jó a nyelv, mire használható. A dilemma nyilvánvalóan a 

formaközpontúság és a funkcionális nyelvtanítás csatáját érzékelteti.  

(Bárdos 2005: 22) 

 

Az, hogy szerintem mi mindenre jó az anyanyelv az idegen nyelvi órákon, az 

alábbiakban, néhány példán keresztül ismertetem:  

 

• 1. motiváció felkeltésére anyanyelven tartott élménybeszámolók segítségével 

• 2. nyelvtani szabályok megmagyarázására 

• 3. a lexika magyarázására, benne például a rokon értelmű és ellentétes értelmű szavak 

jelentésének megmagyarázására 

• 4. fordítási feladatok elvégzésénél 

• 5. utasítások adására 

 

Az következőkben néhány gondolatot fűzök a fent említettekhez: 

 

1. A pozitív személyes élmények mindig meghatározóak és egyben motiválnak egy 

adott területen való továbbtanulásban. A nyelvi területen szerzett kommunikációs 

sikerélmények motivációt generálnak, belső hajtóerővé válnak.  

Az élménybeszámolók alatt tehát elsősorban a nyelvi területen történő 

sikerélmények csoporton belüli megosztására gondolok, melyek az adott szituációt 

anyanyelven ismertetik.  
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Ez hozzájárul a tanuló közösségen belüli pozitív, bensőségesebb légkör 

kialakulásához, a továbbiakban pedig az egymással és a tanárral való együttműködéshez.
7 

2. Az idegen nyelv oktatásakor gondot okoz, ha hiányosak az anyanyelvi alapok, ha 

a grammatikai terminológia a feledés homályába merült, ha a nyelvi kompetencia egyéb 

összetevői is meglehetősen hiányosak.  

A sikeres idegennyelv-elsajátításnak a feltételét a megfelelő anyanyelvi alapok 

adják. Nyelvtant tehát a magyar nyelvtanból kiindulva – esetleges hiányosságokat pótolva 

– magyarul célszerű magyarázni. Természetesen, nyelvoktatás során, nincs lehetőségünk 

az anyanyelvi képességek fejlesztésére. Csak egy-egy rövid hiánypótló magyarázatra 

keríthetünk sort. Az anyanyelv hiányosságainak felismerése, a legalapvetőbb hiányosságok 

felmérése hozzásegít a tananyag és a módszerek kiválasztásához a hatékony 

nyelvelsajátítás megszervezéséhez.  

3. A lexikai hibák létrejöttének oka, hogy az egyes lexikai egységek és azok 

fordítási ekvivalensei eltérnek vagy hiányoznak a két nyelv tekintetében. Lexikát 

anyanyelven magyarázni időtakarékosság, és ez nem elhanyagolható tényező, ha 

figyelembe vesszük a mindig szűknek érzett időkereteket. A tanuló anyanyelve szolgáltat 

kulcsot a célnyelvi jelentésekhez. Az idegen nyelvet tanulók a szavak tanulását és azok 

alkalmazását a célnyelvi kommunikációban elsősorban fordítási folyamatként közelítik 

meg. 

4. A fordítások feladatok elvégzése a gyakoroltatás szintjén zajlik. A fordításban az 

egy az egyben megfeleltethetőség, amikor a jelentéstartalmak jól fedik egymást, az 

anyanyelv használatának pozitív hatása érvényesül. A szintaktikai szerkezetek 

megfeleltethetősége illetve különbözősége, azok tudatos használatának elérése szintén az 

anyanyelv segítségül hívását igényli. 

 Két alapvető fogalmat szeretnék itt meghatározni, melyek a fordítás mellett és 

ellen szóló szakmai vitákban nagy jelentőségük van: a tanfordítás és a valódi fordítás 

közötti megkülönböztetés. A tanfordítás célja a nyelvtani szerkezetek gyakorlása és 

tudatosítása, így vagy különálló mondatokat, vagy olyan szövegeket tartalmaz, amelyek 

nem valós közlési szándékkal íródtak.  

                                                 
7
 Erre vonatkozóan fontosnak tartom idézni Knausz Imre gondolatait: Motiváción az oktatás 

elméletében két - egymással szorosan összefüggő - dolgot értünk. Egyrészt azokat a belső 

hajtóerőket, amelyek a tanulót a tanárral való együttműködésre, a tanulási folyamatban való aktív 

részvételre késztetik, másrészt azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a tanár tesz azért, hogy a tanulót 

rávegye az együttműködésre. Ez utóbbira a motiválás szóval is hivatkozhatunk. (Knausz 2001:20) 
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A tanfordítás tehát nem alkalmas a fordítási készség fejlesztésére. A valódi fordítás 

ezzel szemben a fordítási készséget fejleszti, valós közlési szándékkal, így valós 

kommunikatív feladatot jelent, ahol a nyelven kívüli kommunikációs elemek is fontos 

szerepet játszanak (Klaudy 1987). 

5. Utasítások, rövid és egyszerű útbaigazítások adása valamint a munka elvégzését 

segítő tanácsok adása anyanyelven egyszerűbb, egyértelmű és időtakarékos.  

 

Minden nyelvtanár kollégám különbözőképpen, különféle módszerekkel tanít. De 

tapasztalataik alapján mindannyian tudnak olyan példát vagy példákat említeni, melyek az 

anyanyelv zavaró hatását bizonyítják.  

Ezzel szemben számos példa van ennek az ellenkezőjére is. Azt azonban 

mindannyian megerősítették, hogy az anyanyelvnek nem az ártó, hanem a segítő hatásai 

erősebbek az idegennyelv-oktatásban.  

Érdemesnek tartom itt megemlíteni az elménkben lévő (kognitív) sémákat, ezek 

közül is kiemelve a nyelvtani fogalmakat, mint sémákat. Sir Frederic Charles Bartlett 

pszichológus vezette be a séma fogalmát a pszichológiában, először az 1932-ben megjelent 

Az emlékezés (Remembering) című könyvében írva arról. A séma tartalmazza mindazt amit 

az egyén tud. Ulrich Neisser, amerikai kognitív tudós, Bartlettet követően újabb 

bizonyítékokat talált az emberi emlékezet sematikus és rekonstruktív voltára. Tömör 

meghatározását alapul véve: a séma anticipáció és felderítési terv (Neisser 1984).  Az új 

információ beilleszkedik a memóriánkban tárolt és aktuálisan aktivált sémába. Ez a 

folyamat könnyebben zajlik, ha a magyarázatot az anyanyelvünkön kapjuk. 

Budai László több évtizedes tanári tapasztalataira alapozva vizsgálta az anyanyelv 

szerepét az idegen nyelvek tanítása során.  Az anyanyelv változó szerepe az idegennyelv-

oktatásban címmel megjelent könyv átfogó jellegű, részletes elemzése ennek a területnek.  

 

Az anyanyelvnek van szerepe az idegennyelv-oktatásban. Ki is bővíthetem ezt az 

állítást: az anyanyelvnek kikerülhetetlen és nélkülözhetetlen szerepe van az 

idegennyelv-oktatásban. Ezt az állítást axiómaként is kezelhetjük. 

(Budai 2010:9) 

 

A szerző kutatásai, tapasztalatai során arra a következtetésre jutott, hogy az 

anyanyelv pozitív hatásai messze túlszárnyalják annak negatív hatásait.  
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2.3.1. Hogyan jó a nyelvtanulónak? 

 

 Gyakran szembesülünk az anyanyelv használatával kapcsolatos tanári gátlásokkal. 

A fent említett területeken, az anyanyelv használata gyakran bizonytalanságot kelt a 

tanárokban. Budai László a következőket írja Csizér Kata cikke alapján: 

 

A ma divatos pedagógia nézetek hatására a tanárok egy része nem meri bevallani, 

ha meggyőződésétől sarkallva az anyanyelvhez folyamodik segítségül. A tévhit és a 

tapasztalatból eredő meggyőződés konfliktusát példázza Csizér cikke (2003:18-19): 

Egy kérdőívben többek között a következő állításokra kellett reagálniuk a 

tanároknak: „A nyelvtani problémákat vagy az új anyagot gyakran magyar nyelven 

magyarázom el.” Az eredmény: 56,4%. „Rendkívül jellemző, hogy a nyelvtani 

problémákat és az új nyelvtani anyagot magyar nyelven beszéljük meg.” Az 

eredmény: 37,2%. Tömörebben fogalmazva a diákoknak szóló kérdőívben az alábbi 

állítás így olvasható: „A tanár a nyelvtant többnyire magyarul magyarázza.” Az 

eredmény:74,6%! Csizér következtetése: „…bizonytalanság uralkodik a tanárokban 

azzal kapcsolatban, hogy a magyar nyelv ily módon való használata megfelel-e a 

kommunikatív nyelvtanítás elvárásainak.”  

(Budai 2010:16) 

 

 Egyre erősebb azon vélemények hangoztatása, melyek szerint igenis fontos az 

anyanyelvnek az idegen nyelv oktatásában betöltött szerepe, annak használata az idegen 

nyelvi órákon. Napjainkban tehát egyre többen és egyre bátrabban hangsúlyozzák az 

anyanyelvre való támaszkodást. 

 

 

2.3.2. Kérdőíves felmérés az anyanyelv használatáról az idegen nyelv oktatásában  

(1. számú melléklet – első rész) 

 

Erre vonatkozóan végeztem egy felmérést középiskolások és főiskolai hallgatók 

között.  Az alábbi diagramok tartalmazzák a kérdéseket és a kérdésekre adott válaszok 

százalékos megoszlását. A továbbiakban pedig az eredmények szöveges kiértékelése 

olvasható. 
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Első rész: középiskolások 

 

 Felméréseimet Vácon végeztem.  A 100 fő megkérdezett középiskolás három helyi 

intézményből
8
 érkezett, az AVKF Nyelvvizsgahelyén szervezett ECL rendszerű Országos 

Nyelvi Versenyen vettek részt, önkéntesen vállalva a kérdőív kitöltését.  

  

 

1. diagram 

 

angol: 70% német: 30% 

 

Tehát: • angol mint első idegen nyelv: 70 fő   

• német mint első idegen nyelv: 30 fő  

 

• 70 fő angolosból, második idegen nyelvnek 50 fő a németet választotta, míg 20 fő az 

olaszt 

• 30 fő németesből, második idegen nyelvnek 20 fő az angolt választotta, míg 10 fő az 

olaszt. Így a megkérdezettek közül 90 fő tanul angolt, 80 fő tanul németet, és 30 fő tanul 

olaszt. 

 

Az alábbi 2.a. és 2.b. diagramok az említett adatok feldolgozását tartalmazzák főre 

és százalékra kivetítve: 

                                                 
8
 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium 

  Selye János Humán Szakközépiskola 

  Váci Madách Imre Gimnázium 
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2. a. diagram 

 
angol: (70+20) 90 fő,  német:  (30+50) 80 fő, egyéb: (20+10) 30 fő 

 

 

2. b. diagram – az előző diagram adatai100%-os kivetítésben: 

 

angol: 45% német: 40% egyéb: 15% 

 

Valójában a középiskolások 90%-a tanul angolul (mint első vagy második nyelv), a 

80%-a tanul németül, és 30%-a tanul olaszul. 
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3. diagram 

 

magyar: 10% idegen nyelv: 90% 

 

Tehát a nyelvóra a három középiskolában túlnyomórészt idegen nyelven indul.  

 

 

4. diagram 

 

magyar: 20% idegen nyelv: 80% 

 

Az idegen nyelv használata az órai munka indulásakor jellemzőbb mint az 

anyanyelv használata. 

  

A következő 5. diagram és az azt követő 6. diagram kiértékelését összevontam. 
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5. diagram 

 

magyar: 10% idegen nyelv: 10% magyarul és idegen nyelven is, felváltva: 80% 

 

 

6. diagram 

 

magyar: 10% idegen nyelv: 40% magyarul és idegen nyelven is, felváltva: 50% 

 

A két diagramot összehasonlítva az első, ami azonnal feltűnik, hogy az anyanyelv 

használata több a nyelvtan tanításában és jóval kevesebb a lexika feldolgozásában. Ez 

utóbbit egyértelműen a szinonimák használatával magyarázhatjuk. A két diagram alapján 

megállapítható, hogy „az anyanyelvre való támaszkodás”, amit Banó-Szoboszlai már a 70-

es évek elején megfogalmazott, és fontosnak tartott, érvényesül a mai iskolákban. 
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Fontosnak tartom itt megjegyezni, hogy minden, kérdőívet kitöltő, nyelvet tanuló 

középiskolás szakos tanára magyar anyanyelvű. Anyanyelvi lektorok esetén külön kellene 

kezelni a felmérésnek ezen pontjait. 

 

7. diagram 

 

magyar: 20% idegen nyelv: 80% 

 

Az óra elején a tanár szem előtt tartja, hogy idegen nyelvű környezetbe kell 

bevezetni a diákokat, az óra végén ez kevésbé fontos (azért is, mert a hallgatók 

visszakerülnek a normális magyar környezetbe). 

 

 

Második rész: főiskolások 

 

 A kérdőív kitöltői az AVKF
9
 Nyelvi és Irodalmi Tanszékének hallgatói voltak, 

óvodapedagógus és tanító szakos hallgatók, összesen 100 fő. 

A főiskolások által kitöltött kérdőívek diagramban kifejezett végső összesítései az 

alábbiakban következnek.  

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vác 
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8. diagram 

 

angol: 40% német: 50% egyéb: 10% 

 

 A megkérdezettek között voltak levelezős hallgatók is, és ez azért érdekes, mert 

koruknál fogva azt a generációt képviselik, amely még oroszt tanult, mint első idegen 

nyelvet. Az „egyéb” kategóriában olaszt senki nem jelölt. 

 Azt is érdemes megfigyelni, hogy közülük, első idegen nyelvnek, többen jelölték be 

a németet, mint az angolt. Ez alátámasztja a tradicionális német dominancia nem is olyan 

sok idővel ezelőtti magyarországi meglétét, amire a 2.4.2.-es alfejezetben fogok kitérni. 

A főiskolai hallgatók mivel egy idegen nyelvet tanulnak, arra koncentrálnak, hogy 

abból nyelvvizsgát tegyenek, ami a diploma kimeneti követelménye.  

 

 

9. diagram 

 

angol: 50% német: 30% egyéb: 20% 



28 

 A főiskolások egy idegen nyelvet tanulnak, tehát első és második idegen nyelv 

összefésülésének vizsgálatára nem került sor.  

 A hallgatók fele tehát angolt tanul, egyesek közülük angol műveltségterületesek.  

A németesek közül majdnem mindenki német nemzetiségi tanító és 

óvodapedagógus szakirányon tanul, tehát nyelvi képzésük specifikus.  

Az „egyéb” kategóriát bejelölők nagyobb része olasz nyelvet tanul, néhányan 

lovárit. 

 

10. diagram 

 

magyar: 80% idegen nyelv: 20% 

 Kis túlzással, ez homlokegyenest ellentéte a középiskolások válaszai alapján 

született diagramnak. 

 

11. diagram 

 

magyar: 60% idegen nyelv: 40% 



29 

 

 A kérdőívek kiértékelése során ez volt a számomra legmeglepőbb eredmény. Itt 

rögtön meg kell jegyeznem, hogy a megkérdezettek közül főleg azok jelölték be az idegen 

nyelvet erre a kérdésre, akik a korai nyelvoktatás kurzusok keretén belül tanulják az idegen 

nyelvet, tehát számukra eleve fontos az utasítások idegen nyelvű gyakorlása. Vagyis ezen a 

szinten is szükség van a felszólító mód gyakorlására – másért. 

 

 

12. diagram  

 

magyar: 60% idegen nyelv: 20% magyarul és idegen nyelven is, felváltva: 20% 

 

A fenti diagram bizonyítja a legjobban, hogy az anyanyelvre való támaszkodás 

erős.  

Minél mélyebbre ássuk bele magunk a nyelv nyelvtani szerkezeteibe, annál inkább 

rájövünk, hogy jól ismerni azt az adott nyelvet sok munkát és  időt igényel. A bonyolultabb 

nyelvtani szerkezetek és kivételek megértetése könnyebben megy, ha az anyanyelvet 

hívjuk segítségül. Haladó csoportoknál viszont jobb a nyelvtudás, tehát könnyebben 

megértenek egy idegen nyelvű magyarázatot. 
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13. diagram 

 

magyar: 20% idegen nyelv: 60% magyarul és idegen nyelven is, felváltva: 20% 

  

Ebből a diagramból egyértelműen kiderül, hogy a lexikális tudás fejlesztése, bővítése 

nem okoz gondot, ha idegen nyelven zajlik. 

 

14. diagram 

 

magyar: 50% idegen nyelv: 50% 

 

Végezetül álljon itt Szabari Krisztina gondolata a két fejezet áthidalásaként, a 

Nyelvi Mérce című szakfolyóirat 2001-ben megjelent első számából.  

Szabari szerint „minden tanulás egyben viszonyítás is, az új elemeknek a már 

ismertekhez való hasonlítása és a kettő közötti különbség tudatosítása. Ez az 

összehasonlítás az idegen nyelv tanulásakor is megtörténik, a viszonyítási alap ebben az 

esetben az anyanyelv, illetve a már ismert nyelvek.” (Szabari 2001:9) 
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2.4. Az angol nyelv térhódítása és hatása az idegennyelv-oktatásra 

 

Az angol nyelv terjedése Európában és Európán kívül egyértelműen kimutatható, és 

egyre inkább elfogadottnak tekinthető. A valamikori közös kommunikációs nyelvnek 

tekinthető latin térhódításához hasonlítható manapság az angol befolyásának erősödése. 

 Az angolszász nyelvpedagógia pedig többnyire nem veszi számításba a tanuló 

anyanyelvét. Egyen-tankönyveket, egyen-tananyagokat gyártanak, melyek célközönsége 

bármilyen nemzetiségű lehet.  

Tehát az anyanyelv, mint olyan, nem jöhet számításba bázisként, kiinduló pontként 

a nyelvoktatás során, nem hasonlít, nem von párhuzamot, nem magyaráz a már meglévő 

ismeretanyagra apellálva. Budai László könyvében így ír erről: 

 

Közismerten nagy hatást gyakorol napjaink idegennyelv-oktatására az angolszász 

nyelvpedagógia, amely ritkán mutat érdeklődést a tanuló anyanyelve iránt.  

Úgy tesz, mintha a tanulónak nem is lenne anyanyelve, annak semmi különösebb 

hatása nem lenne az oktatási folyamatokra, eredményekre vagy 

eredménytelenségekre. Érthető is az álláspontjuk, hiszen nagyiparilag gyártott 

taneszközeiket a világpiacra szánják, az általuk választott célpopulációnak nincs 

nacionáléja.  

A világ számos táján szerzett gazdag tanítási tapasztalataik is ritkán kapcsolódnak 

egy bizonyos anyanyelvhez, pláné olyanokhoz, amelyen ők is képesek 

kommunikálni. Nem az a céljuk, hogy más nyelvekkel törődjenek.  

(Budai 2010:11-12) 

 

Pedig a már megszerzett nyelvi ismeretek, jártasságok és készségek szerepe 

jelentős az idegennyelv-oktatásban. Ez szorosan kapcsolódik az anyanyelvhez, de 

ugyanakkor benne van az egy vagy több idegen nyelv is, ami megelőzi az épp szóban forgó 

idegen nyelvet, esetünkben az angolt. 

 Tapasztalatból tudom, hogy a főiskolai, második idegen nyelvet tanuló csoportok – 

jelen esetben az olasz vonatkozásában – folyamatosan visszacsatolnak az angoltudásukhoz. 

Összehasonlítanak, párhuzamot vonnak és elvonatkoztatnak. A megerősítés és 

magyarázatok nyomán elégedetten konstatálják, hogy a már meglévő idegen nyelvi 

tudásuk milyen hasznos számukra.  
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A latin eredetű szótöveknek a beazonosítása, amelyek mind az angolban, mind az 

olaszban, közel azonos vagy nagyon hasonló formában vannak jelen, nagy 

rácsodálkozásokhoz vezetnek.  

Pont ezért, kezdő csoportokban, az első idegen nyelvi órákon azt a politikát 

követem, hogy a már mindenki által ismert lexikára épített szövegeken kívül (pizza, 

spaghetti, gondola, stb.) olyan szöveganyagokat prezentálok, amelyek szószedete 

könnyebben érthető azok számára, akik már valamilyen szinten elsajátították az angol 

nyelvet.  

Ez az induló, erős és motiváló impulzus hetekig nagy hatással van a tanulókra. Ami 

könnyen, vagy könnyebben tanulható, ahhoz az embernek mindig nagyobb kedve van. A 

sikerélmény megtámogatása és erősítése pedig fokozza a tudásvágyat, ami nem 

elhanyagolható szempont, ha arra gondolunk, hogy egy felsőoktatásban tanuló fiatalnak 

mennyi egyéb teendője van még a nap folyamán, az idegen nyelv – itt tehát az olasz - 

tanulásán kívül.  

 

2.4.1. A már meglévő idegen nyelvi tudás szerepe a második idegen nyelv oktatásában 

– az angol nyelv vonatkozásában 

  

 Mindenképpen figyelembe kell vennem, hogy azok, akiket tanítok – és az alcímre 

vonatkozóan a következtetéseimet csakis a saját tanítási tapasztalataimra építhetem – 

második vagy harmadik idegen nyelvként veszik fel az olasz nyelvet. Középiskolai 

tanulmányaik alatt németet, franciát, olaszt, stb., de elsősorban angolt tanultak.  

Dolgozatomhoz azonban nem a kezdő, hanem azok a csoportjaim szolgáltatták a 

kutatási anyagot, melyekben a tanulók a középiskolában intenzív olasz képzésben 

részesültek, tehát tudásuk haladó szintű.  

Tehát ők azok, akik második idegen nyelvként folytatják az olasz nyelv tanulását, 

és az azt megelőzően, vagy azzal párhuzamosan, iskolai közegben tanult nyelv, az esetek 

nagy többségében az angol. Vagyis a már meglévő idegen nyelvi tudást az angol 

vonatkozásában kell kezelnem.  

Az interferencia jelenségek beazonosításánál tehát kizárólag az előző években 

angolt tanult hallgatóim dolgozatait vizsgáltam, illetőleg azokét a középiskolás tanulókét, 

akik az olasz nyelvvel párhuzamosan tanulják az angolt. Mert szerepe van a már meglévő 

idegen nyelvi tudásnak a második idegen nyelv oktatásában, és nagy kár lenne figyelmen 

kívül hagyni. 
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2.4.2. Az európaiak és nyelveik – az elmúlt évek áttekintése 

 

 Az uniós lakosok nyelvtudását több alkalommal vizsgálta az Európai Bizottság 

Közvélemény-kutatás-és elemzés csoportja Az európaiak és nyelveik címmel.  

Ilyen felmérést végezetek 2001-ben, 2005/2006-ban, legutóbb pedig 2012-ben. A 

felmérések célja mindhárom alkalommal a nyelvtudás és nyelvtanulás európai helyzetének 

feltérképezése, valamint a nyelvtanuláshoz való hozzáállás vizsgálata volt.  

Ezeket az adatokat használta és dolgozta fel itthon a Jelentés a magyar 

közoktatásról 2006-ban és 2010-ben. A 2006-os Eurobarometer felmérés mintavételére 

2005 novemberében és decemberében került sor, az eredményeket pedig 2006 februárjában 

tette közzé a Bizottság.  

Kutatásaimat a jelen témában 2006-ban kezdtem el, ezért számomra fontos és 

aktuális minden abban az évben, illetve azóta megjelenő, azzal kapcsolatos, általam 

megismert tényfeltáró dokumentum.   

Munkámban tehát felhasználom a Jelentés a magyar közoktatásról 2006 

beszámolóit és adatait. Ezen kívül betekintek a Jelentés a magyar közoktatásról 2010 

oldalaiba is, valamint kitérek Eurobarometer 2012-es adatira is.  

Úgy gondolom, ezek a dokumentumok fontosak és használhatóak lehetnek a 

kollégák számára, akik dolgozatomat olvassák majd, ezért nem csak utalással térek ki 

rájuk, hanem konkrétumok kiemelésével. Az alábbiakban, először a 2006-os kiadványból 

idézek tehát részleteket. 

Az Idegen nyelv fejezet Nyelvpolitika, idegennyelv-tudás Európában alfejezete 

foglalkozik az anyanyelven kívüli egy vagy több beszélt idegen nyelv kérdésével: 

 

2005-ben a 15 évesnél idősebb európai polgárok átlagosan fele beszélt az 

anyanyelvén kívül még legalább egy nyelven, negyede pedig több nyelven, de az 

egyes országok között e tekintetben igen jelentősek a különbségek.  

A lista élén a legkisebb országok és azok állnak, ahol a többnyelvűség történeti, 

kulturális örökség (Luxemburg, Málta, a balti országok, Svédország), a lista végén 

a nagy világnyelveket beszélő, homogén nemzetiségű lakossággal jellemezhető 

országok találhatók. A legismertebb idegen nyelvet, az angolt beszélők tábora egyre 

növekszik (34%). 

(Jelentés a magyar közoktatásról 2006:241) 
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Az angol nyelvet tehát a legismertebb idegen nyelvnek definiálja, melynek 

térhódítása az ezredfordulón és az azt követő években jelentős. Az angol ilyen formán „kis 

nyelv” kategóriába kényszeríti a többi idegen nyelvet. 

A következő, az idegennyelv-tudás magyarországi helyzetét elemző alfejezet a 

következő megállapítást teszi: 

 

Az Eurobarometer […] 2005-ös közvélemény-kutatási eredményei szerint hazánk 

25 európai ország közül az utolsó helyet foglalja el Nagy-Britanniával váltakozva 

[…] 

(Jelentés a magyar közoktatásról 2006:241) 

  

Ez az utolsó hely pedig még meglepőbb lehet annak ismeretében, hogy az évezred 

utolsó tíz évében megduplázódott Magyarországon az idegen nyelven beszélők aránya. 15-

16 évvel korábban tehát még rosszabb volt a helyzet.  

 

Az új évezredben végzett vizsgálatok adatai jelzik, hogy az idegen nyelvet beszélők 

számának megduplázódása elsősorban az angol nyelv előretörése révén valósult 

meg, melynek következtében a tradicionális német dominancia eltűnt, az angolul 

beszélők aránya eléri a németül tudók arányát, a 45 évnél fiatalabbak körében pedig 

minden korcsoportban pedig jelentősen meghaladja azt (Medián-Szénay, 2005)  

Figyelemre méltó azonban, hogy a dinamikus növekedés/nyelvi átrendeződés 

ellenére még mindig nagy a lemaradásunk nemcsak a fejlett országoktól, hanem 

például a Visegrádi Országoktól is.  

(Jelentés a magyar közoktatásról 2006:242) 

 

 Nem véletlen tehát, hogy dolgozatomban a ’már meglévő nyelvi tudás’ fogalom az 

angol nyelvre vonatkozik. Az angol nyelv szerepét vizsgálom az olasz, mint második 

idegen nyelv tanulásában. 

Fontosnak tartom idézni a 1993. évi LXXIX. törvényt a közoktatásról, melynek 

ismerete szintén hasznos lehet minden nyelvszakos kolléga számára, és melynek 

megjelenése mérföldkő volt a hazai angol nyelv oktatásának terjedésében. Ide vonatkozóan 

két paragrafus következik.  
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11. § (1) bekezdés b) pont:  

A tanuló joga különösen, hogy válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások 

közül; a középiskolában - jogszabályban meghatározottak szerint - az angol nyelv 

elsajátításához felkészülési lehetőséget kapjon. 

 

133. § (2) bekezdés: 

A 2006. évi LXXI. törvény 3. §-ával megállapított Kt. 11. §-a (1) bekezdésének b) 

pontja alapján az iskolának először a 2010/2011-es tanévtől kell lehetővé tenni a 

felkészülést az angol nyelv elsajátítása céljából. 

 

 Az angol nyelv intenzív támogatottsága tehát megkapta a megfelelő törvényi 

hátteret.  

 Épp ezekre a paragrafusokra hivatkoznak az alábbi sorok is a 2006-os jelentésben, 

amikor az angol nyelv tudásának hiányából fokadó hátrányra utalnak: 

 

Mivel az angolnyelv-tudás hiánya egyre több területen, szakmában hátránynak 

számít, - a közoktatási törvény 2006. évi módosítása értelmében – a 2010/11-es 

tanévtől az önkormányzati és az állami iskolákban felkészülési lehetőséget kell 

biztosítani minden középiskolás tanuló számára az angol nyelv elsajátításához.  

(Jelentés a magyar közoktatásról 2006:242) 

 

A négy évvel később megjelent dokumentum felmérései szerint, az előzőekhez 

képest nem történtek nagy változások: 

 

[…] Magyarországon az idegen nyelvet beszélő felnőttek (15 éven felüli) arányát 

tekintve az utolsó helyek egyikét foglalja el az európai uniós országok között, 

miközben egyre többen a saját bőrükön is érzik, hogy a nyelvismeret alacsony 

szintje versenyhátrányt jelent a globalizálódó világban, még azoknál is, akik soha 

nem lépik át Magyarország határát. 

Idegen nyelvet beszélőnek azt tekintették, aki az alábbi kérdésre egy vagy több 

nyelvet megjelölt. Az anyanyelvén kívül milyen nyelven beszél Ön elég jól ahhoz, 

hogy képes legyen társalogni? 

(Jelentés a magyar közoktatásról 2010:236) 
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De mégis biztató információkat hordoznak, az alábbi, a dokumentum folytatásában 

megjelenő sorok: 

 

Míg minden korábbi uniós összehasonlító vizsgálatban – még az idegennyelv-

tudásra legkevésbé rákényszerülő, angol anyanyelvű országoktól is elmaradva – a 

legutolsó helyen álltunk a nemzetek rangsorában, a legfrissebb uniós felmérés 

szerint ez a szinte reménytelennek tűnő leszakadásunk megszűnt.  

A legalább egy idegen nyelvet beszélők 42 százalékos arányával „felküzdöttük” 

magunkat a – többségükben világnyelveket beszélő – mediterrán országok 

lakosságának nyelvtudási szintjére. […] elmondhatjuk, hogy két egymást követő 

évtizedben megduplázódott a nyelvtudók aránya, azaz nyelvtudás tekintetében a 

legdinamikusabban fejlődő országok élvonalába kerültünk. 

(Jelentés a magyar közoktatásról 2010:237) 

 

Idézeteim folytatásaként álljon itt egy olyan rész, amelyből kiderül a 

nyelvtanuláshoz való hozzáállásunk igencsak pozitív volta: 

 

Az Eurobarometer közvélemény-kutatási adatai szerint, a magyarok többsége 

elkötelezett az Európai Unió legfontosabb nyelvpolitikai prioritása, a 

többnyelvűség eszménye mellett. Míg az uniós polgárok fele, addig a magyarok 

több mint kétharmada igennel válaszolt a következő kérdésre: „Egyetért-e Ön azzal, 

hogy az Európai Unióban mindenkinek képesnek kell lenni arra, hogy az 

anyanyelvén kívül még két nyelven tudjon beszélni?”. 

(Jelentés a magyar közoktatásról 2010:238) 

 

Végezetül néhány gondolat következik az Európai Bizottság 2012-es felmérésének 

eredményeivel kapcsolatban, összehasonlítva az adatokat a hét évvel korábbi, 2005-ös 

felmérés adataival. A 2012-ben végzett Eurobarometer felmérésben az Unió 27 tagállama 

vett részt.  

Már a 2005-ös felmérésből kiderült, hogy Európa lakossága többnyelvűnek volt 

tekinthető, mivel a polgárok nagy része több idegen nyelvet ismert, valamint több uniós 

országban is jellemző volt a több nyelv egyidejű használata. Ami az uniós lakosok 

nyelvtudását illette, 2005-ben a megkérdezettek 56%-a tudott az anyanyelve mellett 

legalább egy idegen nyelvet társalgási szinten használni. 
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2012-ben a megkérdezettek csak 54%-a állította, hogy legalább egy idegen nyelven 

tud kommunikálni. Ez két százalékos, globális visszaesést mutat.  

Látványosabb és szomorúbb adatokat tartalmaz a felmérés Magyarország 

tekintetében. A 2005-ös adatok szerint, az itthoni megkérdezettek 42%-a nyilatkozta, hogy 

kommunikálni tud legalább egy idegen nyelven, míg 2012-ben csak 35%.  A visszaesés 

7%-os!  

Ez azt jelenti, hogy Magyarországon a Jelentés a magyar közoktatásról 2010 

pozitív adatai, illetve a fentiekben idézett annak 237. oldalán olvasható adatok a 

rákövetkező két évben nem növekedést, hanem visszaesést mutatnak. 

Az említett 2012-es 386. sz. különleges Eurobarometer arra vonatkozóan is 

készített felmérést, hogy a megkérdezettek milyen nyelvtanulásra motiváló tényezőket 

tartanának fontosnak. Eszerint nagyban megnövelnék az esélyét annak, hogy tanuljanak és 

készségeiket fejlesszék ha: 

 

• a nyelvórák ingyenesek lennének (29%) 

• pénz járna a tanulásért (19%) 

• a célországban tanulhatnának (18%) 

• a nyelvtanulás növelné karrierlehetőségeiket (18%) 

 

Az európaiak és nyelveik felmérés nem tartalmaz államilag elismert nyelvvizsga 

bizonyítványokra vonatkozó adatokat. A diplomák kimeneti követelménye nem minden 

európai országban tartalmazza a középfokú (régebben az alapfokú) nyelvvizsga 

bizonyítvány megszerzését. 

 

 

Hazánkban ezt az előírást könnyítendő született meg az intézményen belüli, adott 

intézmény szenátusa által megszavazott, belső nyelvvizsgázás lehetősége, amely az állami 

nyelvvizsgákhoz képest és az intézmény által kidolgozott könnyített szinten kínál 

lehetőséget végzett hallgatóknak a belső nyelvvizsga letételére. Ez a vizsga azonban nem 

államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt ad, hanem csak egy igazolást, mely a 

„bennragadt” diploma kiváltására szolgál. 

Magyarországon, a felsőoktatásba bejutó fiatalok esélyeit nagymértékben növeli a 

közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvány megléte. 
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Az első grafikon 2001-2011-es adatokat tartalmaz, mely az életkor tekintetében 

nagyrészt a középiskolás korosztályt öleli fel. Választásom azért esett pont erre a 

grafikonra, mivel a fentiekben 2012-vel bezárólag tárgyaltam és elemeztem adatokat.  

 

 

1. grafikon 

Piackutatás  2012. szeptember 15. 

Nyelvvizsgával rendelkező fiatalok Magyarországon 

Forrás: MTI 

 

 
 

 A grafikon adatai összefüggésben vannak a 2012-es Eurobarometer által közzétett, 

a 2005-2012-es periódusra vonatkozó összehasonlító adatokkal, mely a legalább egy 

idegen nyelven kommunikálni tudókra vonatkozott.  

Az MTI adatai világosan mutatják a magyarországi nyelvvizsgát tett 

középiskolások számbeli visszaesését 2005-höz képest (és az addigi folyamatos 

emelkedést). 
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Az következő, a témában második, egy évvel ezelőtt publikált grafikon, már 

tartalmazza a 20-24 évesekre vonatkozó adatokat is. Körükben a megszerzett államilag 

elismert nyelvvizsga bizonyítvány mennyiségileg jelentős éve a 2006-os év volt. 

 

 

2. grafikon 

Nyelvvizsgával rendelkező fiatalok Magyarországon 

Ring Magazin 2014. augusztus 6. 

Forrás: MTI 

 

 

A 2006-os adatokhoz képest, egy kisebb kivételtől eltekintve, az elmúlt évek 

csökkenő tendenciát mutatnak. A csökkenés összefügghet a fiatalok számának általános 

csökkenésével: kevesebben vizsgáznak, mert kevesebben is vannak (de azon belül az is 

lehetne, hogy nagyobb százalékban vizsgáznak). 
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2.4.3. Kérdőíves felmérés az anyanyelven kívüli két idegen nyelv ismeretére 

vonatkozóan  

(2. számú melléklet) 

 

A 2.4.2. fejezetben idéztem a Jelentés a magyar közoktatásról 2010 kiadvány 

megállapítását, mely szerint, míg az uniós polgárok fele, addig a magyarok több mint 

kétharmada igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy egyetért-e azzal, hogy az anyanyelvén 

kívül még két nyelven tudjon beszélni.  

Érdekelt, hogy a velem tanulmányi vagy vizsga kapcsolatba kerülő középiskolások, 

illetve az általam tanított főiskolások miként vélekednek erről a kérdésről?  

„Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz” – tartja a mondás. A megállapításnak 

nagyon mély gyökerei vannak, mint minden népi bölcsességnek.  

Ha az ember magas szinten beszél egy idegen nyelvet, akkor valószínű, hogy az 

idegen nyelvi közeg gondolkodásmódját, kultúráját, viselkedési normáit is ismeri.  

Tehát ilyen értelemben megsokszorozódik, egyszerre több nézőpontból is közelíthet 

ugyanahhoz a valósághoz. Mindenképpen több lesz, mint az, aki csak a saját meghatározott 

gondolatmenete mentén képes a világot szemlélni. 

Elektronikusan továbbított kérdőívemre a megkérdezettek közel 92%-a küldte 

vissza a választ. Az összesített válaszokat az alábbi diagramok tartalmazzák. 

 

15. diagram 
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A választ adó középiskolások 83%-a gondolja úgy, hogy az anyanyelvén kívül még 

két idegen nyelv ismeretére szüksége van. Ez több mint a Jelentés a magyar közoktatásról 

2010 kiadvány adataiban szereplő hazai kétharmad.  

Indoklásként elsősorban a munkaerőpiac követelményeire hivatkoztak. Többen 

indokolták válaszukat azzal, hogy majdani, esetleges külföldi munkavállalásuk esélyesebb 

lehet két nyelv tudásának birtokában. 

A választ adók 17%-a nem tartja azt fontosnak, elsősorban a választott 

munkaterületére hivatkozva. 

 

16. diagram 

 

 

A választ adó főiskolások 65%-a gondolja úgy, hogy az anyanyelvén kívül még két 

idegen nyelv ismeretére szüksége van. Ez kevesebb mint a Jelentés a magyar közoktatásról 

2010 kiadvány adataiban szereplő hazai kétharmad. Indoklásként elsősorban arra 

hivatkoztak, hogy két idegen nyelv ismeretének birtokában lehetőségük nyílik majd a korai 

nyelvoktatásban részt venni, és akár mindkét nyelvet tanítani óvodában és az iskola első 

osztályaiban. 

A választ adók 35%-a nem tartja azt fontosnak. Indoklásként elsősorban arra 

hivatkoztak, hogy jövőbeni munkájuk nem teszi szükségessé idegen nyelvek ismeretét (ők 

nem vettek/vesznek részt a korai nyelvoktatás két féléves kurzusain).  
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Többen jelölték, hogy egy nyelv középfokú ismerete, illetve az azt igazoló 

nyelvvizsga bizonyítvány elegendő a diploma átvételéhez.  

Volt olyan, válaszhoz fűzött megjegyzés is, mely szerint az óvodapedagógus és 

tanító képzés területén egy idegen nyelv ismeretét sem kellene kötelezővé tenni, mivel az 

óvodai és alsós tanítói munka minőségét nem befolyásolja az idegennyelv-tudás megléte 

vagy hiánya, és az adott területre úgyis megvannak a szakos tanárok. Többen jelezték, 

hogy ha rájuk még érvényes volna a belső nyelvvizsga letételének lehetősége, akkor 

szívesen lemondanának az akkreditált, vagyis államilag elismert nyelvvizsga 

bizonyítványról. 

 

 

2.5. A már meglévő idegen nyelvi tudás felhasználása az idegen nyelv oktatásában 

 

A második idegen nyelv megválasztása, mivel más korosztályt érint, ezért más 

szempontok alapján zajlik. Ha az iskolai keretek lehetővé teszik, kifejezésre jutnak az 

egyéni preferenciák, szubjektív megítélési szempontok. 

Az első idegen nyelv elsajátítása folyamán már számos tapasztalat birtokába 

kerültünk, melyek megkönnyíthetik a második nyelv tanulását, hiszen a követelmények 

már ismertek, ugyanúgy, mint a célnyelű óravezetés és munkaformák. A tanulók már 

birtokában vannak bizonyos nyelvtanulási stratégiáknak, és az első idegen nyelv tanulása 

alatt szerzett önbizalom szintén támogatja az újabb nyelv tanulását.  

Az első idegen nyelv szerkezeti különbségei az anyanyelvhez képest  már ismertek, 

tehát már két nyelv váza áll párhuzamban, amihez kapcsolható a második idegen nyelv 

felépítése. Számos esetben vissza lehet utalni a már „birtokon belül lévő” idegen nyelv 

összefüggéseire – természetesen, csak abban az esetben, ha az idegen nyelvet oktató tanár 

ismeri a tanulók által már elsajátított idegen nyelvet, és képes a párhuzamok és 

különbségek interpretálására.  

Nagyon fontos a motiváció felkeltése, fokozása, amiben nem kis szerepe van a 

tanárnak. A második idegen nyelv tanulása erősíti a tanulók önértékelését, valamint az 

identitásbeli és kulturális különbségek iránti megértést. 
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2.5.1. Kérdőíves felmérés az első idegen nyelv interferenciájára vonatkozóan a 

második idegen nyelv tanulása folyamán  

(1. számú melléklet – második rész) 

 

 A kérdőív legsarkalatosabb pontja volt számomra a két kérdés, melyet a 

nyelvtanulóknak feltettem az első idegen nyelvnek a másodikra gyakorolt hatásaira 

vonatkozóan. Az előny és hátrány megnevezés tulajdonképpen, burkolt formában, a 

pozitív és negatív interferenciákra vonatkozott.  

Lehetőségük volt – és többen éltek ezzel a lehetőséggel – írásban kifejteni ezzel 

kapcsolatos véleményeiket. Az alábbiak folyamán párat idézni fogok ezek közül. 

Mind a középiskolások, mind a főiskolások esetében 100-100 értékelhető kérdőívet 

vettem alapul. Az adatok a megkérdezettek számát tükrözik. 

 

 

Első rész: középiskolások 

 

17. diagram 

 

igen: 57 fő; nem: 3 fő; igen és nem is egyszerre: 40 fő 

 

Mint látható, a válaszolók többsége, vagyis 57 fő gondolja úgy, hogy az első idegen 

nyelv csakis pozitív hatással volt a második idegen nyelv tanulására. 
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Válaszok: 

„Pár szó és kifejezés egyszerűbben tanulható.” (angol  német) 

„Hasonló volt a két nyelv, és a nyelvek szavai között voltak megegyező szavak is.” 

(német  angol) 

„Sokat segített a szavak hasonlósága, mert ugyanazok az alapjaik.” (angol  olasz) 

… 

 

 A megkérdezettek közül 40 fő gondolja úgy, hogy igen és nem is egyszerre. Tehát 

nem egyértelműen előny számukra a már meglévő idegen nyelvi tudás megléte. Ez arra 

utalhat, hogy interferencia okozta nehézségeik voltak a második idegen nyelv tanulásakor. 

 

Válaszok: 

 „Sok szót összekeverek, de sok szó hasonló vagy ugyanaz.” (német  angol) 

 „Össze tudom kötni a szavakat, de néha össze is keverem.” (német  angol) 

 „A nyelvtanban voltak eltérések, ezért sokszor tévesztettem.” (angol  olasz) 

… 

 

 Mindösszesen 3 fő gondolta úgy, hogy semmi előnye – segítsége – nem származott 

az első idegen nyelv ismeretéből fakadóan. Szöveges válaszok nem születtek. 

… 

 

 A kérdőív következő kérdése, mely látszatra ugyanarra kérdez, és melynek 

válaszait az alábbi diagramban értékeltem ki, kettős céllal született. Egyrészt a 

megkérdezettek következetességére volt fókuszálva, másrészt pedig lehetőséget és helyet 

akartam biztosítani, a témára vonatkozó, egy más szemszögből feltett kérdés szöveges 

megválaszolására. 
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18. diagram 

 

igen: 1 fő; nem: 63 fő; igen és nem is egyszerre: 36 fő 

 

Látható, hogy az előző diagram értékeihez képest eléggé következetesek a 

megkérdezettek válaszai. 

 Némi eltérés mutatkozik csak: 63 fő gondolja úgy, hogy hátránya nem származott a 

már meglévő idegen nyelvi tudásból. 

 

Válaszok: 

„Nem volt semmi ami zavart volna a második tanulásában.” (német  angol) 

„Nem tudtam összekeverni.” (német  angol  francia) 

… 

 

 További 36 fő úgy véli, hogy jelentkezett előny és hátrány is egyszerre a második 

idegen nyelv tanulásakor. 

  

Válaszok: 

 „Bizonyos szavak csak az egyik idegen nyelven jutnak eszembe.” (német  angol) 

„Sokszor használtam angol szavakat olasz mondatokban, mert olaszul nem jutottak 

eszembe.” (angol  olasz) 

… 
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 Összesen 1 fő jelezte hátrányát a már meglévő nyelvtudásának, indoklás nélkül. 

 

 

Második rész: főiskolások 

 

19. diagram 

 
igen: 51 fő; nem: 5 fő; igen és nem is egyszerre: 44 fő 

 

 A főiskolások válaszai némileg eltérő arányokat mutatnak a középiskolások 

válaszaihoz képest. Bár az első idegen nyelv okozta egyértelmű előnyök pozitív értékelése 

ugyanúgy túlsúlyban van, de majdnem két azonos számú táborra oszlik a válaszadók 

csoportja, és a másik oldalon azok állnak, akik nem mentesek az interferencia okozta 

problémáktól. 

Tehát 51 fő gondolja úgy, hogy az első idegen nyelv csakis pozitív hatással volt a 

második idegen nyelv tanulására. 

  

Válaszok: 

„A már meglévő idegen nyelvi tudásom segített az új nyelvtani szerkezetek 

megértésénél.” (angol  olasz) 

„Kommunikálni könnyebb, ha már van rutin egy másik nyelv kapcsán, ami a lexika 

megértésében is sokszor segít.” (angol  olasz) 
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… 

 

A megkérdezettek közül 44 fő gondolja úgy, hogy igen és nem is egyszerre. Ez 

ebben az esetben is azt mutatja, hogy interferencia okozta nehézségeik voltak a második 

idegen nyelv tanulásakor. 

  

Válaszok: 

„Sokszor jutott eszembe először az angol, és ez gátolta a francia tudásom 

előhívását. Gyakran az sem jött ki belőlem, amit amúgy tudtam.” (angol  francia) 

„Sokat fejlődtem a második nyelvből, de a több évig tanult, és mélyen rögzült első 

idegen nyelv sokszor hatással volt a teljesítményemre.” (angol  olasz) 

… 

 

 Összesen 5 fő viszont úgy gondolta, hogy semmi előnye – segítsége – nem 

származott az első idegen nyelv ismeretéből fakadóan. Szöveges válaszok nem születtek. 

 

 

20. diagram 

 
igen: 5 fő; nem: 67 fő; igen és nem is egyszerre: 28 fő 
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 Összevetve a két korosztály diagramjait, láthatjuk, hogy a főiskolások nagyobb 

arányban vélik úgy, hogy nem érték őket negatív hatások a második idegen nyelv 

tanulásakor. 

 A megkérdezettek közül 67 fő nyilvánvalóan nem szembesült olyan interferencia 

hatásokkal, melyek hátrányosan érintette volna. 

  

Válaszok: 

 „Autodidakta módon tanultam meg angolul, és soha nem tapasztaltam, hogy a 

németre való építkezés valamennyire is hátrányt jelentett volna.” (német  angol) 

„Soha nem mondanám, hogy hátrány volna egy-két nyelvi alapra egy következőt 

építeni. Szerintem minél több nyelvet tud valaki, annál könnyebben tanul meg egy 

következőt. (német  angol  olasz) 

… 

 

Továbbá 28 fő gondolta úgy, hogy igen és nem is egyszerre. Úgy vélem, hogy egy 

letisztult, magasabb szintű tudás birtokában, már kevésbé érvényesül az interferencia 

agrammatikus szerkezeteket eredményező befolyása. Inkább a produktivitás figyelhető 

meg interferencia alapon, ami viszont nem sorolható a negatív hatások közé. Ezt 

támasztják alá az alábbi mondatok is. 

  

Válaszok: 

„Sokszor éreztem az első idegen nyelv befolyását, de kevesebbszer szabott gátat, 

mint adott mintát, tehát inkább segítség volt.” (német  angol) 

„A nyelvtanban mindenképpen segítség volt, a szókincsbe meg gyakran bekavart az 

angol tudásom.” (angol  olasz) 

„Sokszor vettem alapul az első idegen nyelvi ismereteimet, mert könnyebben 

boldogultam. De nem mindig jött be az új nyelvnél a segítség, de legalább 

bátorságot adott.” (angol  olasz) 

… 

 

 Összesen 5 fő pedig úgy gondolta, hogy hátránya származott az első idegen nyelv 

ismeretéből fakadóan.  

  

Válaszok: 
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„Az oroszt rossz módszerekkel tanították, melynek az lett a következménye, hogy 

senki semmit nem tudott, én sem, és ez rányomta bélyegét a későbbi 

nyelvtanulásomra is.” (orosz  német) 

„Nehezen tanulok idegen nyelvet, megszólalni nem merek, mert régen nem 

kommunikáció központú volt a nyelvoktatás. Az akkori nyelvtanulásom és csekély 

tudásom inkább hátrány.” (orosz  angol) 
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3. SZÓKINCS 

 

3.1. Lexikai hibák 

 

Dolgozatom elsősorban a szintaxis területeit tárgyalja, ezért csak röviden fejtem ki 

ezt a részt. Mindenképpen érdemesnek tartom megemlíteni, hogy a lexikai hibák egyik 

forrása a kreativitás, hiszen a nyelvet kreatív módon használva születnek a nem létező 

szavak és kifejezések. 

A lexikai hibák jellemző csoportja a nem megfelelő szóválasztás. Ez elsősorban a 

rokon értelmű szavak használatában jelentkezik. Például:  

 

[*Tu non sai Marco.] a [You do not know Mark.] mintájára  a ’tud’ és ’ismer’ 

jelentés felcserélése. 

 

Másodsorban említem a hiperkorrekciót (túlhelyesbítés), mely hozzájárul nem 

létező szavak kialakulásához, és melyet a nyelvészet természetes nyelvi jelenségként kezel. 

Mitring Éva megfogalmazása szerint „túlhelyesbítéskor kvalitatív változással 

számolhatunk” (Mitring 2005:21).  

Carla Marcato szavait idézve: 

 

L’ipercorrettismo, vale a dire l’errore provocato da una scarsa competenza 

linguistica da una situazione di contatto linguistico, si denomina in tal modo perché 

il parlante corregge, oltre il necessario, una forma che giudica scorretta.  

Si tratta di una correzione inconsapevole dalla quale si capisce immediatamente che 

il parlante non ha la padronanza del codice che sta usando e che vorrebbe far 

credere di dominare.  

(Marcato 2007:107)  

 

Első példa:  

’abbaglia’ az ’abbaia’ szó helyett 

[*Il mio cane abbaglia tutto il giorno e non mi lascia a studiare.]  
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A tanuló tudja, hogy az olasz rendszer bonyolultabb a magyarnál, mert két hangot 

kell megkülönböztetni: -gli- és –i- [j] (pl. caglio és Caio), a magyarban viszont csak egy 

van: -j- (pl. pálya, mája). Ezért az olasz szóban azt a változatot választja, amelyik jobban 

eltér a magyartól (az abbaia-t túl magyarosnak érzi, és (hiper)korrigálja abbaglia-ra). 

 

Második példa: 

*sagittaria <sagittario 

[Sono nata in dicembre e per questo sono una *sagittaria.] 

 

A magyar nyelvben nincsenek nemek a névszói rendszerben. Ezzel szemben az 

olasz két nemet különböztet meg: a hímnemet és a nőnemet.  

Az olasz főnevek túlnyomó többségükben hangsúlytalan –o, –a, –e végződésűek. A 

hangsúlytalan –o végződésű főnevek hímneműek, az –a végződésűek nőneműek, az –e 

végződésűek közül egyesek hím-, mások nőneműek. A fenti szabályoktól van eltérés […] 

(Herczeg 1992:100-101). A nemekre vonatkozó alapszabályt alkalmazza a mondat írója a 

fenti példamondatban egy olyan főnév esetén, amelynek csak –o végződése lehetséges. 

Ugyanis: Bizonyos főneveket szóvégváltoztatás nélkül és a hímnemű névelő 

megtartása mellett alkalmazunk nőnemre is. (Herczeg 1992:103)  

Ez is a hiperkorrekció példája: a tanuló tudja, hogy az olaszban (eltérően a 

magyartól) egy bonyolultabb szabályt kell alkalmazni: nemben kell egyeztetni – és akkor is 

azt teszi, amikor az olaszban nem szükséges. 
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3.2. Anglicizmusok 

 

Az interferencia nyelvi következménye lehet a nyelvi kölcsönzés a nyelvi rendszer 

minden síkján. Az alábbiakban az anglicizmusok mondatokban való előfordulását fogom 

vizsgálni meghatározott szempontok szerint és témakörökbe rendezve. Az anyagot két 

részre osztva tárgyalom: 

 

1. a nyelvet tanulók által használt, a dolgozatokba interferencia hatására bekerült 

angol szavak és kifejezések (itt: szintén anglicizmusok). 

2. az olasz nyelvbe beépült, az olaszok által is elfogadott és használt 

anglicizmusok 

 

Az angol nyelv terjedésének presztízzsel való összefüggését többen vizsgálták már. 

Így Crystal (1997) az angol terjedésében és lingua francakénti használatában a presztízs 

szerepét is jelentősnek ítéli meg. Az angol nyelvre, gyakran, mint árucikkre tekintenek 

mind a nyelvtanulók, mind a nyelvhasználók, és egyfajta szimbolikus tőke megszerzését 

látják annak elsajátításában. Ez összefüggésbe hozható az anglicizmusok mind gyakoribb 

megjelenésével. 

 Bakos Ferenc (2002) Idegen szavak és kifejezések kéziszótára meghatározása 

szerint az anglicizmus lehet 1. ’angol nyelvi jellegzetesség’ 2. ’angolos szóhasználat vagy 

fordulat más nyelvben’.  Ez utóbbi kategória képezi a fejezetem tárgyát. 

Az anglicizmus terminus 1642-ben fordul elő először, írja Őrsi Tibor (2009), pont 

az angol nyelvben, a mai jelentésében. Később ’angol jelleg’, ’angol divat’ vagy ’angol 

szokás’ jelentésben kezdték használni, mint a délutáni teázás szokására vagy krikettezésre. 

 

L’introduzione dei termini inglesi nella struttura sintattica italiana è una tendenza 

che si è sviluppata molto lentamente a partire dal Diciottesimo secolo ma che nel 

corso del Ventesimo e all’inizio del Ventunesimo ha assunto dimensioni rilevanti. 

(Pinnavaia 2005:43) 

 

Az anglicizmusok legtöbbször megtartják idegen jellegüket (Őrsi 2009), és csak 

ritkán integrálódnak a fogadó nyelvbe. Számukat egy nyelvben nehezen lehet 

meghatározni, és folyamatos változásban vannak.  
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Az anglicizmusok elsősorban a lexikai-szemantikai szinten vannak jelen, de 

hatással vannak az ortográfiára, a grammatikára, és szintaktikai változásokra is találunk 

példát. A morfológiai integráció mellett az angol kölcsönszavak bizonyos mértékig 

írásképileg és szintaktikailag is integrálódnak. Számos kölcsönszó nem tekinthető egyszerű 

lexikai kölcsönzésnek, inkább nyelvi fejlesztésnek. 

 

[…] per ottenere effetti stilistici ed espressivi, per darsi un tono, per snobismo, per 

il prestigio accordato ad un adata civiltà e cultura.  

(Coco 2003:44) 

 

[…] proprio perché entra in scena privo di connotazioni complementari, può subito 

acquistare un tono di elevatezza, di distinzione, di prestigio tecnico-scientifico che 

lo pone su un piano diverso rispetto a un suo sinonimo italiano.  

(Fanfani 2003:176) 

 

Az olasz nyelvbe bekerült sporttal (tennis, sport), szabadidővel (dancing, poker), 

zenével (jazz) stb. kapcsolatos anglicizmusokat Gabriella Cartago (1994) nyelvész 

gyűjtötte össze az 1917 és 1935 íródott olasz regényekből. 

 

De a XXI. század elején itt mindjárt beleütközünk abba a kérdésbe, hogy melyik 

vagy milyen angol nyelvi forrásból, milyen nyelvi, grammatikai, kulturális 

háttérből érkeznek az ’anglicizmusok’. Ha ezeket tételesen elkezdjük felsorolni, 

akkor ma már a következő forrásokkal vagy ezek keveredésével is számolhatunk: 

British English, American English, Australian English, Canadian English, World 

English (világangol, general vagy általános angol), ELF (English as a Lingua 

Franca, főleg /ELF/ szaknyelvi használatban), EU-English (az Európai Unió 

nyelvezete, pontosabban szólva műnyelvezete). (Sturcz 2012:78) 

 

Az anglicizmusok osztályozásában Haugen (1950), Weinreich (1953) és Lanstyák 

(2006) csoportosításait vettem figyelembe, és a rendelkezésemre álló korpusz alapján 

alakítottam ki az alábbi, saját szempontokat: 

 

1. lexikai kölcsönzés (eredeti alakjukban átvett kölcsönszavak) 

2. jelentésbeli kölcsönzés (jelentés kiterjesztése, bővülése) – szemantikai kalkok 
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3. szerkezetbeli kölcsönzés (tükörszavak) – fordítási kalkok 

4. grammatikai és szintaktikai szintű kölcsönzés 

 

Úgy gondolom, hogy az itt feldolgozott, és ebben a formában rendszerezett anyag 

segítséget nyújthat az oktatási munkában, nyelvszakos kollégáknak támpont adhat a 

mindennapi nyelvoktatásban. 

 

 

3.2.1 Interferencia hatására a nyelvhasználatba bekerült angol szavak és kifejezések 

 

Az alábbi mondatok olyan szavakat és kifejezéseket tartalmaznak, amelyek 

mindegyikének megvan az olasz megfelelője, és ezeket a tanulóknak el kell sajátítaniuk, 

hogy kommunikációjuk ne legyen ’olasztalan’. 

 

 

3.2.1.1. Lexikai kölcsönzés 

 

 A tanulók dolgozataiban, mint felbukkanó interferencia-jelenségek vannak jelen az 

alábbi anglicizmusok. Angol szavakat használnak olyan esetben, ahol egy olasz nem tette 

volna. Azért mert angolul tudnak, és ahhoz folyamodnak, amikor nem tudják a megfelelő 

olasz szót, vagy éppen nem jut eszükbe. 

 

a. Család, lakóhely 

[Mio padre ha una weekend house a Bánk.] – a magyarban: nyaraló (de ritkábban: 

hétvégi ház), de az olasz kifejezés: casa di vacanza 

[Nel nostro condominio non c’è il lift.] - ez magyar hatás is lehetne (az olasz 

nyelvterületen is használatos, ha nem is nagyon) – olaszul: ascensore 

[Mio padre fa il leader di una grande compagnia.] – az olaszban csak párt/ politikai 

vezető értelemben használatos, itt: dirigente/ direttore kellene 

[Mio fratello è sempre stato un loser.] - ez magyar hatás is lehetne, ahol főleg a 

fiatalok körében használt, lekicsinylést kifejező szó, az olaszban viszont csak a sport 

kapcsán jelenik meg a sajtóban, főcímként, mint: Winner/Loser della prima settimana del 

Tour; itt: perdente 
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[Alla sera, quando la mia sorella maggiore comincia il show-time con la mamma e 

il papà, io mi ritiro nella mia stanza.] – olaszul: orario di inizio dello spettacolo, itt: baruffa 

[Alla sera il mio fratello va sempre al drinking-bar con gli amici.] – olaszul: bar 

(prendo un drink al bar); a magyarban is használatos verziója a Drinkbár 

 

b. Tanulás, munka 

 

[Si sente già il benefit di questi due anni di studio della lingua.] – olaszul: 

vantaggio, beneficio 

[Ho scritto un essay sul mio attore preferito.] – olaszul:saggio 

[Un target importante per me è di passare l’esame di lingua.] – olaszul: obiettivo 

[Ora non mi trovo al top della mia conoscenza di lingua.] – az olaszban használt: 

top management, Top Manager 

 

c. Technika, kapcsolattartás 

 

[Il postman consegna sempre meno lettere perché c’è la posta elettronica.] – 

olaszul: postino; The Postman c. 1994-ben megjelent film 

[Il mio laptop è sempre con me.] – az olasz a notebook vagy a pc anglicizmust 

használja; olaszul: portatile 

 

d. Sport, szabadidő 

 

[Faccio folk dansing.] – olaszul: danza popolare/ folcloristica 

[Dopo il concerto siamo rimasti nel centro perché c’era il Street Party con deejay 

Mono.] – olaszul: festa di strada, festa notturna in strada 

 

e. Vásárlás, bevásárlás 

 

[Quando faccio la spesa uso sempre la mia credit card.] – olaszul: carta di credito 

[Al mercato pago sempre in cash.] – olaszul: contanti 

 

f. Utazás 
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[Solitamente andiamo in un albergo dove c’è full-service.] – olaszul: servizio 

completo; de előfordul más kontextusban, mint: progetti di full service, gruppo full service 

di sviluppo prodotti 

 

g. Egyéb 

 

[In pizzeria usano il food-lift tra i due piani.] – de van: food elevator; lehet magyar 

hatás is 

[Nel centro è sempre difficile trovare un parking.] – olaszul: parcheggio 

[Sto cercando una location nel centro per festeggiare il mio compleanno. – olaszul: 

posto, luogo 

  

 

3.2.1.2. Jelentésbeli kölcsönzés (szemantikai kalkok) 

 

Jelentésbeli kölcsönzésről abban az esetben beszélünk, ha egy szó jelentése bővül, 

új jelentést vesz fel a másik nyelv hatására. Több ilyen szemantikai kalk jelen van az 

olaszok nyelvhasználatában (lásd 3.2.2.2. pont). A tanuló viszont olyan „bővítést” 

eszközölt, amely az anyanyelvi beszélőknél nem fordul elő. 

Ahhoz, hogy megértsem a kiinduló nyelv interferenciáját, szükségem volt az angol 

„verzió” bekérésére is.  Így egyértelművé vált a jelenség hovatartozása és megalapozottnak 

a levont konklúzió.  

 

Teljes mondat értékű szó szintjén 

 

Nessun problema! - a No problem jelentését teljesen lefedő, tükörfordítás. (A Per 

me va benissimo! sokkal idiomatikusabb lenne.) Az első és második példákban a 

tükörfordítás elfogadott az olasz nyelvben: az angol mintának megfelelően vagy 

önmagában áll, mint önálló mondat, vagy az avere igével mondatként. A harmadik 

példában, az esser igével azonban a mondat olasztalanná válik, követi az angol mondatban 

lévő létigét.  

A három példamondatot azért dolgoztam fel egyben, hogy érzékeltessem, hogyan 

jut el egy nyelvhasználó a még elfogadható kategóriától a már nem elfogadottig. 
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minta: [No problem with it!] [I don’t really have a problem with it!] 

[Nessun problema!] [Per me non c’è nessun problema!] – ez még jó 

 

minta: [I have no problem with Ann.] [No problem with Ann.] 

[Con Anna non ho nessun problema.] [Con Anna no problem.] –ez is jó 

 

minta: [Accomodation in Rome is no problem.] 

*[Alloggio a Roma è nessun problema.] – ez már nem jó 

 

 

3.2.1.3. Szerkezetbeli kölcsönzés (fordítási kalkok) 

 

A tükörszavak fordítás útján jönnek létre. Történetileg a kalkok (tükörszavak, 

tükörkifejezések és tükörszólások), illetve sajátos típusuk, a hibrid kalkok (hibrid 

tükörszavak és tükörkifejezések) olyan szókészleti egységek, melyek az átadó nyelv 

szavainak hatására jöttek létre az átvevő nyelvben úgy, hogy azok többé-kevésbé 

követik a modellként szolgáló szavak alaki szerkezetét, vagy legalábbis jelentéstani 

szempontból hasonlóan motiváltak, mint átadó nyelvi modelljeik. A „tükörszó” 

terminus hátránya, hogy tágabb értelemben magában foglalja a több szabad 

morfémából álló tükörkifejezéseket, sőt a tükörszólásoknak is legalább egy részét 

(Lanstyák 2011:70). 

 

Tükörszólásokra nem találtam példákat a feldolgozott korpuszban. 

Az alábbi példában olasz szavakat fűz egybe a tanuló, melyek ilyen formán 

kapcsolva használatosak az olasz nyelvben (pl. Incontrare i colleghi fuori dal lavoro…, 

Vestiti che portiamo fuori dal lavoro…stb.), de nem abban az értelemben, amit itt ki akart 

fejezni (munkanélküli).  

 

fuori dal lavoro < out of a job 

[*Mio padre attualmente è fuori dal lavoro.] - olaszul: senza lavoro 

 

tarantella show < (italian) folk dance show 

 ( spettacolo di tarantella) 
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[?A Sorrento abbiamo visto un tarantella show che ci piaceva molto.] – olaszul: 

spettacolo di tarantella 

 

 

3.2.2. Az olasz nyelvbe beépült és elfogadott anglicizmusok 

 

Az olasz anyanyelvűek által elfogadott, a mindennapi beszédben és írásban 

előforduló anglicizmusokról lesz szó az alábbiakban. Ezek többé-kevésbé az olasz 

használat részei, tehát ha a magyar nyelvtanuló követi az olasz médiákat, akkor 

folyamatosan szembesül a használatukkal.  

Vannak olyanok, amelyek már bekerültek a szótárakba, és vannak olyanok, 

amelyek mostanság használatban vannak, akár mint múló divat, akár mint nagy jövővel 

rendelkező elemek. Ennélfogva akár feladatává is válhat a nyelvtanárnak a témával való 

foglalkozás, hogy ezáltal „hozzáférhetőbbé” tegye magát az olasz nyelvet.  

 

 

3.2.2.1. Lexikai kölcsönzés 

 

Lexikai kölcsönzés alatt a szavak eredeti hangalakban való átvételét értem. 

Beccaria (2008) kihangsúlyozza az egyszótagú anglicizmusok rövidségének, kiejtési 

könnyedségének voltát (bar, boss, break, quiz, spot, trend, team, test, zip), melyek egy 

részével az általam vizsgált korpuszban is találkoztam. 

 

Történetileg a közvetlen kölcsönszók olyan szavak vagy (olykor) kifejezések, 

melyek morfémahelyettesítés nélkül vagy csupán az átvevő nyelv alaktani 

rendszerébe való beépüléshez elengedhetetlenül szükséges mértékű morféma 

helyettesítéssel kerültek be az átadó nyelvből az átvevő nyelvbe (Lanstyák 

2011:68).  

  

A legtöbbet használt anglicizmus – már nem csak a beszélt nyelvben, hanem az 

írott nyelvben is - a „Va bene” kifejezés helyett az „OK”: 

 

 [Mangiamo una pizza?] [Va bene.] helyett: [OK] 
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[Devo andare in biblioteca. Mi accompagni?] [Va bene, ti accompagno.] helyett: 

[OK, ti accompagno.] 

 

Az alábbiakban következzenek, felsorolásszerűen, témakörök szerint csoportosítva 

azok a mondatok, amelybe a tanulók bevett anglicizmusokat használnak olyan 

szövegkörnyezetben, ahol akár egy olasz anyanyelvű is tette volna.
10

  

 

a. Család, lakóhely 

[Per il weekend andiamo sempre dai nonni.]; [A mio padre piacciono i film western.]; 

[Alla mia nonna piace la soap opera Beautiful.]; [Mio padre fa il manager di una 

compagnia italo-ungherese.]; [Ho due figli, uno è piccolino, l’altro è teenager.]; [Il mio 

marito al lavoro soffre dallo stress.] 

 

b. Tanulás, munka 

[Quando studio e faccio le ore piccole faccio sempre una cena light a base di formaggio 

e insalata.]; [Qualche volta devi fare un break negli studi per rilassarti.]; [A scuola per 

il pranzo prendo sempre un sandwich.]; [A scuola lavoriamo spesso in team.]; [A 

scuola abbiamo organizzato un workshop di tre giorni.]; [Il mio partner fa l’insegnante 

presso la scuola dove lavoro anch’io.]; [Durante gli anni di studi vorrei lavorare part 

time.] 

 

c. Technika, kapcsolattartás 

[Ogni tanto ho bisogno di fare un break e allora apro il mio facebook.]; [Teniamo il 

contatto via e-mail e via skype.]; [Ci mettiamo d’accordo via sms.]; [Ho aperto un file 

per gli errori grammaticali.]; [Ho collegamento internet tramite uno stick che devo 

inserire al laptop.]; [Il facebook mi piace solo per la chat.]; [Vorrei aprire un blog per 

farmi seguire dagli amici.] 

 

d. Sport, szabadidő 

                                                 
10

 A korpuszban előforduló összes anglicizmust tartalmazó mondatot közlöm, hiszen üzenet értékű, 

mely akár további, nem interferencia alapú, tanulmány elkészítésében releváns lehet. 
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[Purtroppo non ho tempo libero per praticare lo sport.]; [Gioco tennis due volte alla 

settimana.]; [Nel mio tempo libero gioco basket.]; [Mi piace ascoltare solo musica 

live.]; [Mi pice seguire una partita di calcio, perché il goal ogni tanto mi entusiasma.]; 

[Guardo piuttosto un reality show che un film.] 

 

e. Vásárlás, bevásárlás 

[Con la mia amica siamo partite a fare gli acquisti, ma alla fine della giornata siamo 

tornate solo con due slip e due body.]; [Una volta al mese facciamo lo shopping con le 

mie amiche e andiamo insieme per i negozi che ci piacciono.]; [Qualche volta trovo 

abiti particolari al negozio second-hand.]; [Non compro mai vestiti usati al second-

hand, piuttosto risparmio e vado (*al mio) boutique preferito.] olaszul: la boutique; [Se 

un prodotto non ha un buon marketing, non può essere venduto.]; [La minigonna fa 

parte del trend della stagione.]; [Porto esclusivamente sportwear firmati per essere 

trendy.] 

 

f. Utazás 

[Quando siamo stati in Italia siamo andati al Luna Park vicino Jesolo.]; [Arrivati in 

Italia ci siamo fermati in un Autogrill.]; [Abbiamo deciso di viaggiare in pullman.]; 

[Sull’autostrada abbiamo fatto un break per mangiare.]; [Ho speso un mucchio di soldi 

già alla partenza al duty-free shop.]; [Quando andiamo all’estero prenotiamo sempre un 

bed & breakfast.]; [A mio padre piace l’hamburger e per questo, quando facciamo le 

vacanze, mangiamo sempre ai fast-food.]; [l barista ci dava subito un cocktail.] 

 

g. Egyéb 

[Tengo la mia macchina nel box e non sulla strada.]; [Questo è un nonsense.] - itt a 

magyar hatás is lehetséges; [So che le chips non fanno bene alla salute, ma mi 

piacciono lo stesso.]; [Super! Questa è la mia giornata!]; [Non invidio mai la gente che 

ha un forte background finanziario.]; [Quasi ogni mattina devo fare uno sprint per 

prendere il treno per Vác.]; [Ogni giorno mi faccio un make up perfetto.]; [Lo smog nel 

centro era insupportabile.]; [Mi piace indossare blue jeans.]; [In estate mi piace 

indossare shorts.] 
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3.2.2.2. Jelentésbeli kölcsönzés (szemantikai kalkok) 

 

 Az alábbi szemantikai kalkok, amelyeket a tanulók beépítettek fogalmazásaikba, az 

olasz turisztikai hirdetésekben és kiadványokban (a. pont példája), gyakran előfordulnak, 

ill. elsősorban szappanoperákban (b. pont példái), párbeszédekben vannak jelen – a kért 

párbeszéd panelek létrehozásánál valószínű, hogy ezekre emlékeztek a tanulók. 

 

 

a. Szavak szintjén 

 

realizzare: rendersi conto di qualcosa (’rájönni vmre’) az angol realise 

mintájára 

effettuare (’megvalósítani’) helyett 

 

[At first I didn’t realise.] 

 [Io non avevo realizzato.] Itt: a tanuló nem azt akarata kifejezni, hogy valamit nem 

valósított meg, hanem, hogy nem jött rá valamire. Ezért a hasonló hangzású angol szó 

hatására használja a realizzare igét. 

 

conforti: tutto ciò che serve per star bene (’konfortos’) az angol conforts 

mintájára 

   comodità (’kényelem’) helyett 

 

 [Our hotel had the harmony between the farmhouse and modern conforts.]  

[Il nostro albergo aveva l’armonia tra la casa rurale e i conforti moderni.] 

 

 

b. Teljes mondat értékű szavak szintjén 

  

  Assolutamente!: eredete ugyanaz mint a Esatto! és Non c’è problema! 

kifejezéseknek (Antonelli 2007:37). Az angolban az absolutely szó teljes mondat értékű 

szóként használatos. Ez a jelentésbeli kölcsönzés figyelhető meg az alábbi mondatokban: 
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 [Allora tu mi dici che non hai mai sentito parlare del mio libro?] 

[Assolutamente!] 

  

[Quindi, lei, dottor Betti, mi conferma che sono completamente guarito?] 

[Assolutamente!] 

  

 A fenti mondatok szituációs, írásbeli párbeszédekben szerepeltek. A feladat az volt, 

hogy rövid párbeszéd-paneleket alkossanak író-olvasó valamint orvos-kliens 

párbeszédének elképzelésével. A legötletesebb fogalmazásokat azután szóban meg is 

jelenítették. Voltak egyéb szereplő párok is, de feldolgozásra érdemes anyag nem született. 

Helyénvaló lenne az assolutamente használatát felcserélni vagy a decisamente, 

vagy az assolutamente sì/no kifejezésekre.  

 

Problema?: kérdő „mondatként” használva mondanivalója: Mi a bajod?; 

(durvábban) Mi a bajod, mert engem nem érdekel, sőt, zavar! – az angol problem 

tükörfordítása 

Qual è il tuo problema? – a What’s your problem tükörfordítása – a Cosa c’è che 

non va kifejezés helyett. Fontosnak tartom azért is ezeknek a kérdéseknek a kiemelését és 

összehasonlítását, mert az udvarias társalgás/ fogalmazás megköveteli az említett minta 

ismeretét. 

 

minta: [Problem?] [It’s in fact a good sign.] 

[Problema?] [In realtà è un buon segno.] 

 

minta: [What’s your problem in your life?] 

[Qual è il tuo problema nella (tua) vita?] – volt olyan fordítás is, amelyben a 

birtokos névmás redundánsan volt jelen. 

 

Non c’è problema! – a No problem megfelelője, de találkoztam ez utóbbi olasz 

szövegbe való beillesztésével is. Ahelyett, hogy „olaszosan” írná, pl.: Per me va 

benissimo! 
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3.2.2.3. Szerkezetbeli kölcsönzés (fordítási kalkok) 

 

A tükörkifejezések (tükörszerkezetek) fordítással keletkezet két vagy több szóból 

álló szószerkezetek (szintagmák) vagy nagyobb szintaktikai egységek, amelyek az átadó 

nyelvi szerkezettel az alkotó elemek és az összjelentés tekintetében is megegyeznek (Benő 

2011:17).  

 

grattacielo < skyscraper 

(sky ‘cielo’, scraper ‘che gratta’) 

[Vorrei visitare il grattacielo più alto del mondo che si trova a Dubai-City.] 

[Abito in un grattacielo-condominio sul ventesimo piano.] 

 

parco nazionale < national park 

[Sarei  felice se potessi visitare il parco nazionale Yellowstone.] 

[I luoghi più belli da visitare sono i parchi nazionali.] 

 

essere in rosso < to be in the red 

[Mio padre non mi dà più i soldi perché sono già in rosso con lui.] – sono in debito/ 

ho già debiti 

 

soldi da bruciare < money to burn 

[Mi dice che non ha soldi da bruciare.] – soldi da buttare 

 

prendere posto < to take a seat 

[Prendi posto qui a me vicino.] - siediti 

 

A fent említett példákban a szerkezettagok két féle módon kapcsolódnak 

egymáshoz: viszonyszóval (in) és névelős viszonyszóval (dal). 

Végül kitérek a már említett hibrid kalkokra, érdekességképpen megjegyezve, hogy 

a feldolgozott és az alábbiakban felsorolt példák ugyanazon személy beszámolójából 

származnak. 

 

Történetileg a hibrid kalk olyan szó, illetve állandósult szókapcsolat, amely az 

átadó nyelv valamely szavának, illetve állandósult szókapcsolatának hatására jött 
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létre az átvevő nyelvben úgy, hogy az átadó nyelvi szó, illetve állandósult 

szókapcsolat elemeinek egy része átvétel útján részévé vált az új átvevő nyelvi 

szókészleti elemnek, más részük pedig átvevő nyelvi elemekkel helyettesítődött. Az 

átvétel és helyettesítés együttes érvényesülése folytán létrejött új szókészleti elem 

többé-kevésbé követi az átadó nyelvi modell alaki szerkezetét, vagy legalábbis 

jelentéstani szempontból hasonlóan motivált, mint modellje (Lanstyák 2011:75). 

  

Az irodalom Kontra (1981:15) nyomán hibrid kölcsönzésnek nevezi. Kontra a 

hibrid kölcsönzést a magyar szakirodalomban „részfordításként” ismert jelenséggel 

azonosítja. Bakos a részfordítást úgy jellemzi, mint amely – a tükörszóval szemben – „az 

idegen minta valamely elemét mindig megőrzi” (Bakos 1982:182). 

 

 centro wellness < wellness center 

 (centro benessere) 

 [Ogni mese facciamo due o tre giorni in un centro wellness.] 

 

 business turistico < tourism business 

 (affare turistico) 

[In Italia meridionale il business turistico è molto importante perché non ci sono 

grandi città industriali come a nord.] 

 

A alábbi példa vicces jellegű, amelyet akár egy 2011-ben megjelent filmből 

hallhatott (címe: Pipì room), viszont nem emlékezik jól a kifejezés nemére, és nőnem 

helyett hímnemet használ. 

 

pipi-room < restroom, washroom, toilet 

[Ci siamo fermati sull’autostrada per cercare *un pipi-room.] - olaszul la pipì-

room; bagno, gabinetto 
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3.2.2.4. Grammatikai és szintaktikai szintű kölcsönzés 

 

A melléknévi jelző helye 

 

Az olaszban a melléknévi jelző állhat a jelzett szó előtt vagy után (Herczeg 1992: 

154). Az előrehozott melléknév, főként, ha egyébként a nyelvhasználat szabályai szerint a 

főnév mögött kellene állnia, erősen szubjektív nyomatékot kap és alkalmasabbá válik a 

stílus színezésére (Herczeg 1992:155). 

   

Az angol és a magyar is erősíti ezt a használatot, mivel az esetek nagy részében a 

melléknév megelőzi a főnevet amire vonatkozik: 

 

[Mio carissimo padre …] – irodalmi megszólításként [Mio padre (,) 

carissimo…] 

 [My dearest father…]      [*My father dearest…] 

 

 Minthogy tehát az olasz megengedi mindkét sorrendet, nem eredményez mindig 

agrammatikus szerkezeteket, annál inkább szemantikailag anomáliás szerkezeteket 

(Cardinaletti – Garzone 2005:15). Általában nem természetes több melléknév főnév előtti 

használata. Az alábbi mondatok az angol/magyar mintát követik, tehát az angol 

interferenciájának hatására fogalmazták meg ebben a formában mindkettőt: 

 

 [*Avevo indossato una fantastica e molto costosa biancheria intima.] 

[There I was, standing in awesome, expensive lingerie.] 

 

Az impressionante és fantastica még elfogadhatóak, de az ezt követő határozószó 

+ jelző nyelvtanilag már nem fogadható el. 

 Ezzel szemben, az érzelmi színezetű megfogalmazásban, sajátos formában, főnév 

utáni pozícióban megjelenhet több melléknév is.  
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3.2.2.5. Motiváció alapú kölcsönzés 

 

Ez egy különálló kategória, mivel itt nem a nyelvtani/ lexikai szerkezetről van szó, 

hanem a motivációról. 

 A példák azt mutatják, hogy egy adott fogalom meghatározására a tanuló nem talál 

olyan célnyelvi megfeleltetés, ami tükrözné az eredeti jelentést. Létezik az olasz verzió is, 

szinonima, mely hasonló, de részben eltérő jelentéssel bír. 

 

 baby-sitter/ bambinaia 

 

 A baby-sitter, mint a nyelvbe beépülő anglicizmus egy olyan személyt jelöl, aki 

vigyáz a gyerekekre a szülők távollétében. Jellemzően fiatalkorú. 

 A bambinaia (dada, nevelőnő), mint olasz terminus egy olyan személyt jelöl, aki 

hivatásszerűen végzi munkáját, és rendszerint idősebb korú. 

 A két fogalom használata teljes eltérést mutatott a középiskolások (a.) ill. a 

főiskolások (b.) dolgozataiban. A ’Megvalósult álmok és jövőtervek’ témakörökben bekért 

dolgozatokban mindkét fogalom előfordult a következő leosztásban: a középiskolások egy 

része továbbtanulás előtt/közben szeretne a célországban nyelvet tanulni, gyakorolni, és 

baby-sitter munkakörben külföldre menni. A főiskolások nappali tagozatosai közül többen 

használták ugyanezt a fogalmat ugyanezen célok leírása közben. Néhányan közülük – 

óvodapedagógus szakon tanulók – a jövőterveik megvalósításaként, a főiskola befejezése 

utáni, ill. diplomájuknak megfelelő munkakörben való elhelyezkedés előtti időszakukra, 

külföldi nyelvgyakorlást terveznek bambinaia funkcióban. Tudatosan használják a szót, 

mert ismerik a lehetőséget, mely szerint diplomával és jó nyelvtudással el lehet 

helyezkedni célországi intézményekben. Levelezős hallgatók dolgozatai között pedig 

találtam egy olyan beszámolót, melyben a fogalmazó a már megszerzett tapasztalat 

birtokában használja a bambinaia szót – tehát előzőleg már dolgozott dadaként külföldön. 

 

a. [Prima di continuare gli studi vorrei fare la baby-sitter in Italia per al meno un 

anno.]  

[Penso di andare all’estero prima di cominciare l’università e fare la baby-sitter 

per un po’.] 
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[Se troverò delle buone occasioni andrò a fare la baby-sitter durante le vacanze 

estive.] 

[In estate vorrei fare la baby-sitter in Italia, così potrò avere più soldi per 

divertirmi.] 

 

b. [Prima di cominciare a lavorare presso una scuola vorrei provarmi come baby-

sitter.] 

[Forse troverò un lavoro da bambinaia e così potrò avere un’esperienza 

importante.] 

[Dopo che avrò finito gli studi, se riuscirò, farò la bambinaia all’estero per 

imparare bene la lingua.] 

[Ho fatto la bambinaia in Inghilterra per un anno.] 

 

A. Castellani javaslata az volt, hogy a baby-sitter szót az olasz guardabimbi váltsa 

fel, aminek azonban nem sikerült gyökeret eresztenie. (Castellani 1987:143) 

 

 shopping/ spesa 

 

 Hasonlóan az előbbiekhez, jelentésbeli különbség van a két szó között, mely 

meghatározza használatukat. 

 A shopping, mint a nyelvbe beépülő anglicizmus olyan bevásárlást jelez, mely 

során ruhaneműk, cipők, stb. kerülnek megvételre. A szó maga egy plusz érzelmi 

jelentéssel is bír, mivel egyben szórakozást, programot is jelez, tehát nem a mindennapi 

léthez szükséges alapkészletek beszerzésének a kötelező mozzanata. 

 A spesa elsősorban élelmiszerek, háztartási kellékek bevásárlását jelenti, olyan 

árucikkekét, melyek a mindennapi létfenntartásban elengedhetetlenek. 

  

[Una volta al mese facciamo lo shopping con le mie amiche e andiamo insieme per 

i negozi che ci piacciono.] 

[Quando faccio lo shopping uso sempre il credit card.] 

[La mamma è quella che fa la spesa quotidiana.] 

[Non mi piace fare la spesa perché mi annoia, così la mamma deve farla.] 

 



68 

3.2.3. Anglicizmusok a nyelvoktatásban 

 

A fiatalok nyelvhasználatába olyan, internetről származó kifejezések kerülnek be, 

írja Cortelazzo (1994), mint chat, chattare és ezek variánsai, amelyek, bár az eredeti 

jelentésekhez képest nem tekinthetőek selejtesebbeknek, és nem kizárólag a fiatalok nyelvi 

örökségét képviselik, mégis tipikusan a fiatalok világára jellemző megnyilvánulások. 

Az informatizálódás világában a számítógépnek (personal computer – ez az angol 

megnevezés van használatban 1979 óta, később a PC) a mindennapokban való használata 

egy szükségszerűséggé vált. Túl a personal computer kifejezésen olyan egyéb kifejezések 

születtek, amelyek elterjedtek az egész világban, így Olaszországban is. Szükséges 

megemlíteni néhány példát mint: file, data-base, word-processing, word-processor (Marri 

1994:628). Ez utóbbi példákkal, a file kivételével, az olaszul tanuló középiskolások és 

főiskolai hallgatók dolgozataiban nem találkoztam. 

Vannak szavak, amelyeket lefordítottak olasz nyelvre - ezek a tükörfordítások 

(fordítási kalkok) -, az évek múlásával átvették az eredeti angol kifejezések helyét. Például 

az angol hard disk helyett született a disco rigido, a display helyett a schermo, a scanner 

helyett a lettore ottico és a laptop helyett a portatile (Marri 1994:630). Ezekkel a 

tükörszavakkal főként a hallgatók mondataiban találkoztam, mindannyiszor megfelelő 

használatban. 

Léteznek olyan angol szavak is, amelyeknek nincsenek olasz nyelvű megfelelőik, 

mint a modem, mouse (a topo vagy topolino tükörszó túl viccesnek bizonyult), joystick, 

fax, stb. (Marri 1994:630). Ezek egyikére sem tudtam fentebb példamondatokat bemutatni, 

viszont az órai munkában, szóban használatosak voltak, tehát elsajátításra kerültek. 

Az oktatói munkában érdemes figyelemmel kísérni az anglicizmusok használatát, 

nem kiiktatva azokat a tanulók nyelvhasználatából, hanem, hogy elkerüljük túlzott 

használatukat, illetve, hogy tudatosítsuk bennük az adott szavak és kifejezések jelentéseit, 

megadva a lehetőséget, hogy a legközelebbi használatkor, legjobb tudásuk birtokában 

eldönthessék, idegenszerűre fogalmazzák-e meg mondandójukat, vagy megmaradnak az 

olasz szavak és kifejezések használatánál.  

Megoldásra javaslok anglicizmusok és azok olasz nyelvű magyarázatait párba állító 

feladatokat. Egy ilyen feladatlapot csatoltam a mellékletek közé. (3. számú melléklet – 

Test per gli anglicismi 1.) 
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Mivel az oktatásba érdemes széleskörűen bevonni a napi sajtót, amely igen gazdag 

anglicizmusokban, ezért szükségesnek érzem azokkal az angol szavakkal, kifejezésekkel 

való ismerkedést, melyek ismerete nélkül a tanulók nem értenék meg a feldolgozandó 

szöveget. Olyan feladatlapokat összeállítását javaslom, amelyek anglicizmusai nem 

fordulnak elő a tanulók dolgozataiban, tehát valószínű, hogy nem ismerik, vagy nem 

megfelelően ismerik azok jelentéseit. Gondolok itt elsősorban azokra a hallgatókra, akik 

egyáltalán nem beszélik, vagy csak kis mértékben beszélik az angol nyelvet, tehát 

számukra problémát jelent az anglicizmusokban gazdag napi sajtó szövegeinek 

értelmezése. A mellékletek közé egy ilyen feladatlapot is csatoltam. (4. számú melléklet – 

Test per gli anglicismi 2.) 

Összegezve az elmondottakat: tanítsuk, mert szükséges és kikerülhetetlen az 

anglicizmusok használata, de mindig a nyelv megőrzésének tudatos szem előtt tartásával. 

Giuseppe Gaetano Castorina professzor szavait idézve: 

 

Qualunque posizione si voglia assumere, di rigetto, tolleranza o accettazione, è 

indubbio che inglesismi, pseudoinglesismi, europeismi o internazionalismi debbano 

essere conosciuti e studiati, sia per convivere meglio con quelli che pullulano 

nell’informazione quotidiana sia per comprenderli e usarli con competenza nella 

comunicazione internazionale. (Castorina 2011: 144) 
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4. PRODUKTIVITÁS A MORFOLÓGIÁBAN 

 

 

Le interferenze linguistiche possono contribuire al rinnovamento non solo 

espressivo, ma anche strutturale delle lingue: la ricorrenza seriale di prestiti, calchi 

o di un tratto in una o più formazioni alloglotte può forzare regole combinatorie 

indigene e incidere sulle risorse morfologiche e sintattiche della lingua replica.  

(Bombi 2003:120) 

 

 Adottak a szintaktikai szabályok, amelyek a nyelvet tanulóknál még nem rögzültek. 

A tanulók produktívan használják fel adott esetben ezeket a szabályokat, olyankor, amikor 

bár „úgy esik jól mondani”, mégsem az a nyelvtanilag helyes.  

A nem kellően rögzült szintaktikai szabályok tehát szintaktikai mintát 

terjeszthetnek a nyelvben.  

A produktivitás az általánosan elfogadott felfogás szerint a kreativitásnak egyik 

alapvető megnyilvánulása. Tulajdonképpen a nyelvi kreativitás egy aspektusa, mert a 

tanuló önállóan alkalmaz a nyelvi produkcióiban produktív szabályokat. 

A kreativitást az 50-es években Joy Paul Guilford amerikai pszichológus kezdte el 

vizsgálni. Meghatározása szerint a kreativitás alkotóképességet, teremtőképességet jelent. 

Bevezette a konvergens és a divergens gondolkodás fogalmait. Úgy vélte, hogy a 

kreativitás nem más mint a divergens gondolkodás képességének megnyilvánulása a 

különböző problémahelyzetekben.  

Míg az intelligencia többnyire a konvergens, a szűkítő, általában csak egyetlen jó 

megoldást nyújtó gondolkodáson alapul, addig a kreativitás alapvetően a divergens, 

széttartó, különböző irányokba elágazó,  a fogalmak között asszociatív hálózatokat létesítő 

és több megoldást nyújtó gondolkodáson. (Guilford 1950) 

Amikor két nyelv kapcsolatba kerül – legyen az földrajzi adottságokból fakadó, 

élettér, oktatási intézmény, munkahelyi váltás, vagy oktatási program megvalósítása nyelvi 

órák keretében – elkezdődik a kölcsönös ráhatás folyamata.  
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4.1. Produktív minta a szóképzésben 

 

Középiskolás tanulók dolgozataiban előforduló jelenség a nem létező képzett 

szavak létrehozása. Szavakat alkotnak a –mente képző segítségével. Nem tudnak, nem 

tudhatnak a morfologizációról (pl. melléknév és főnév kezdetben ’gyors ésszel’ jelentéssel 

bírt, majd képzett szóvá vált, és ’gyors módon’ jelentést kapott  rapidamente), de 

szabályt tanultak, ezért alkotnak a szabály alkalmazásával.  

A –mente képző az olasz nyelvben olyan képző, amely határozószavakat hoz létre. 

Melléknevekhez lehet hozzárendelni, főnevekhez és igékhez nem.  

Mivel gyakori a használatuk a rapidamente és semplicemente szavaknak, a tanulók 

nem kérdőjelezik meg egyes szavak használatának helyességét, illetve az általuk 

létrehozott szavak létezését. Ugyanis: 

 

1. Vannak nem létező képződmények : *calmamente; 

2. Vannak olyanok, amelyek léteznek, de a jelentésük nem fedi a melléknév jelentését: 

unicamente; 

3. Vannak olyanok is, amelyeknél a magyar interferencia okoz gondot: nagy=grande, ezért 

nagyon=grandemente. 

 

unico+mente → unicamente (’csak/kizárólag’ jelentéssel) 

 

[Ti accompagno unicamente per farti piacere.] 

  [Volevo unicamenete salutarti.]  

 

De: 

unico+mente → *unicamente (’egyedien’ jelentéssel) 

 

[*La mia amica migliore balla unicamenete.] 

[*La mia sorella maggiore si veste unicamente.] 

[*Alla fine mi hanno detto che avevo una bella voce e che cantavo molto 

unicamente.] 

 

grande+mente → grandemente (’erősen’ jelentéssel) 
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[Il suo successo era grandemente dovuto alla fortuna.] 

 

De: 

grande+mente → *grandemente (’nagyon’ jelentéssel) 

 

[*Andare in Italia per me era grandemente importante.] 

[*Il mio fratello è grandemente generoso.] 

 

calmo+mente → *calmamente (’nyugodtan’ jelentéssel)  

 

[*Io vado dal dentista sempre calmamente.] 

[*Quando scriviamo un compito a sorpresa io comincio a lavorare 

calmamente e così prendo sempre un voto buono.] 

[*Quando mio fratello mi sgrida io lo guardo calmamente e questo lo 

disturba molto.] 

 

A leírt jelenség példái középiskolások dolgozataiból származnak. Főiskolai 

hallgatók nem alkottak nem létező szavakat a –mente képzővel.   

Érdekes megjegyezni, hogy esetükben a már említett, grammatikailag helyes 

rapidamente, semplicemente szavak is ritkán fordulnak elő. Arányait tekintve tíz, kb. 150-

200 szavas dolgozat esetén, nem több mint kétszer fordulnak csak elő. 

 

 

4.2.  Produktív minta a ragozásban 

 

4.2.1.  Ragozás kijelentő mód, jelen idejű igék mintájára 

 

Adott egy minta, amely a szabályos igék ragozására vonatkozik. Például a nem 

rendhagyó –ere végződésű tem-ere ige esetén a kijelentő mód jelen idejű ragozás a 

következő: temo, temi, teme, temiamo, temete, temono 

Ez produktívan hat a szabálytalan igék ragozása esetén. Példa erre a dov-ere 

módbeli segédige ragozása: 

 *dovo, *dovi, *dove, *doviamo, dovete (ez az egyetlen helyes forma), *dovono 
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Tehát a tanuló megtalálta, és jól leválasztotta a szótövet a végződéstől, de az igei 

személyragok ez esetben inkorrekt ragozáshoz vezettek.  Ugyanis ennél az igénél, 

bizonyos alakoknál a tő más allomorfjait kell használni (dev-, ill. dobb-).  

Az alábbi példák gyorsfordítási gyakorlatok megoldásaiként születtek: 

 

 E/1. [*Non dovo fare niente.]  

 E/2. [*Non dovi studiare per domani.]  

 E/3. [*Dove fare ginnastica ogni giorno.]  

 

 T/1. [*Doviamo andare a scuola ogni giorno.]  

T/3. [*I bambini dovono andare a scuola ogni giorno.] 

   

 A nem rendhagyó –ire végződésű part-ire ige ragozása, szintén kijelentő mód, jelen 

időben a következő: parto, parti, parte, partiamo, partite, partono 

Ennek mintájára használja az igei személyragokat a rendhagyó mor-ire ige ragozásakor, 

nem véve figyelembe annak rendhagyóságát (muor-, ill. muoi- allomorfok): 

 

*more (E/3.), *morono (T/3.) 

 

E/3. [*Il sentimento more con il tempo.]  

[*More l’amore nel suo cuore.] 

 

T/3. [*Gli uccelli che sono ancora deboli cadono dal nido e morono.] 

[*Le idee grandi non morono mai.]  

  

 

Ilyen, és ehhez hasonló megoldásokat többnyire a középiskolások dolgozataiban 

találtam, de néhány előfordult a főiskolások munkáiban is. 

Produktív minta az, amelyet az idegen nyelvet tanulók sokasága alkalmaz. Abból, 

hogy hol hibáznak, leszűrhető, hogy melyek a produktív szabályok. Tehát általánosítanak 

olyan szabályokat, amelyek nem volnának norma szerintiek. 
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4.2.2.  Particípium képzés 

 

Az első példában a szabályos ragozás (pl. finire/finito) kerül alkalmazásra. Az –ire 

végződésű aprire ige particípiuma az aperto forma. Többször előfordul ezzel szemben az 

*aprito alakban. A minta tehát az -ire/-ito. 

 

[*Ho aprito la finestra perché era troppo caldo dentro.] 

 

Produktív mintának tekinthető a rendhagyó mettere ige messo helyett, helytelenül 

alkotott *metteto particípiuma. Érdekessége, hogy nem követi az –ere végződésű igék 

particípiumának formáját, mert akkor *mettuto lenne. A minta: are / ato, ire /ito, ere / *eto  

Tehát egy olyan forma született, amely nem szabály szerinti, de nem is fedi az ige 

rendhagyó, múlt idejű melléknévi igenév alakját. Nagyon sok mondat tartalmazza ezt a 

formát mind a középiskolások, mind a főiskolások dolgozataiban: 

 

[*Ho metteto un segno nel mio libro.]  középiskolás dolgozatában 

 

[*Avevo metteto qualcosa sul banco e non l’ho trovato più.] 

középiskolás dolgozatában 

 

[*Ho metteto il libro sul banco e non l’ho trovato più.] főiskolás dolgozatában 

 

[*Avevo metteto dei soldi in banca e dopo alcuni anni venivano raddoppiati.] 

         főiskolás dolgozatában 

 

Ezt a bizonyos particípium képzésre használt –eto végződést más, rendhagyó 

igéknél is felfedeztem. Így a leggere ige esetén, amikor a letto forma helyett a *leggeto 

jelenik meg. Maga a pruduktív minta alig tér el a rendhagyó ige particípium végződésétől.  

 

A spendere ige használatánál is ugyanez a tendencia. A speso az egyetlen 

nyelvtanilag helyes, de rendhagyó múlt idejű igenév forma. Nem is az –uto végződés 

szerinti *spenduto alak születik meg, hanem a *spendeto. Mindkét particípium képzésre 

csak középiskolások által írt fogalmazásokban van erre példa: 

 



75 

[*Ieri sera ho leggeto un buon libro.] 

[*Durante le vacanze ho leggeto due libri.] 

[*Ho leggeto tre volte la sua lettera.] 

[*Non ho mai leggeto un libro così interessante.] 

 

[*Ho spendeto tutti i miei soldi.] 

[*Quanti soldi hai spendeto?] 

 

Kiemelném még a perdere ige particípium képzését, amely az előzőekkel azonos 

módon jött létre. Ennek az igének van egy rendhagyó particípium formája: perso; és egy 

szabály szerint működő is: perduto. Mégis előfordul – egyaránt középiskolás és főiskolás 

írásbeli munkákban is – a *perdeto forma: 

 

[*Non ho mai perdeto soldi nella mia vita.]  középiskolás dolgozatában 

 

[*Ho perdeto il treno, così ho fatto tardi alla lezione.] főiskolás dolgozatában 
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5.  SZINTAKTIKAI ELEMZÉSEK 

 

5.1. Mi a szintaxis? 

 

 A ’szintaxis’ görög eredetű szó, jelentése: szerkesztés. Magyar megfelelője: 

’mondattan’. A szavakat szintaktikai viszony fűzi egybe, mely szerint szintaktikai 

szerkezetet alkotnak, és meghatározott funkciókat látnak el benne. Ahhoz, hogy a 

szintaxist leírjuk, szükségünk van szavakra és egy szabályrendszerre, amely segít, hogy a 

szavakat összerakjuk – komputációs rendszer.  

A szótár segítségével létrehozzuk a d-szerkezetet - mély szerkezet, vagyis a mondat 

mondanivalója. Transzformációk segítségével jön létre az s-szerkezet – felszíni szerkezet, 

vagyis a mondat realizációja. A transzformáció, vagyis az adott elemek mozgatása segít, 

hogy a mondat összeálljon egy adott absztrakt szerkezetből.  

A szótár mint potenciális raktár funkcionál. A szótári egység magában hordoz 

bizonyos szintaktikai szabályokat. Számos mondatszerkezetet „felfedeztető” gyakorlatot 

lehet végezni ezen szabályok megismerésére oly módon, hogy szavakból építtetjük fel a 

mondatot. 

A dà szóhoz kapcsolható: az aki ad, amit ad, akinek ad: 

 

1   2   3 

[Gianni/ dà/ un braccialetto d’oro/ a sua moglie.]  

 

Ha egy szótári elem meg akar jelenni egy mondatban, akkor esetet kap. Eset az a 

szabály, amely megengedi, hogy adott elem megjelenjen adott pozícióban.  

Az ige általános tulajdonsága, hogy maga után hoz egy főnévi csoportot (NP), és 

általában tárgy esetet oszt.  Főnév után nem lehet főnévi csoport, nem oszt tárgy esetet.  

A személyi rag az, amely megengedi, hogy egy alany megjelenjen a mondatban, 

tehát alany esetet oszt.  

Ezért van az, hogy a nem ragozott szerkezetek (gerundio, infinito) nem engedik 

meg, hogy kifejezzük az alanyt: 

 

[Gianni tornerà dopo aver portato legna a Marco.] → az ’aver’ igének nem lehet 

kifejezett alanya, de csak egy interpretációja lehet: Gianni. 
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[Gianni è caduto portando legna a Marco.] → a ’portando’ igének szintén nem lehet 

kitett alanya, de ez esetben is csak egy fajta interpretáció létezhet: Gianni. 

  

Tekintve, hogy az anyanyelv és az idegen nyelv szintaxisa eltér egymástól, az 

igényes kommunikáció elérése érdekében nagyon lényeges, hogy a nyelvtanulók konkrét 

példák során ismerjék meg az eltéréseket és a helyes használatot.  

Az anyanyelv okozta interferenciák figyelembe vételével, adott szinten, szükséges 

kontrasztív nyelvészeti tanulmányokat folytatni a mondattan területén. 

 Természetesen nézőpont kérdése, hogy a spontán szövegalkotást hol kell „feltörni”, 

milyen kaliberű hibák esetén, és mikor kell bevezetni és megismertetni, valamint milyen 

mélységben a szintaxis szabályait. Ezt, véleményem szerint, mindig az életkori 

sajátosságok, a csoport vagy az egyén előző ismeretanyaga, és emocionális hozzáállása 

határozza meg. Ezen kívül adott esetben szempont lehet a szakirány is.  

A nyelvnek is van egy váza, ahogy az embernek a csontváza, az fogja össze a 

működését, az koordinálja. Hiányában összeesne a nyelv, ahogyan összeroskadna az 

emberi test.  

Annak tehát, aki idegen nyelvet szeretne elsajátítani, leíró nyelvtani ismeretekkel is 

rendelkeznie kell. Az emberi testre hivatkozva, ilyen formán szemléltetve a „nyelv 

csontvázát”, mindig sikerült pozitív hatást elérnem, a nyelvtanulók számára gyakran félt 

területtel szembeni hozzáállásban. 

 

 

5.2. Kontrasztív elemzés és hibaelemzés 

 

5.2.1. Bevezető fogalmak 

 

Az anyanyelvét, mint nyelvet mindenki megtanulja, s ha megtanulta, akkor tudja. 

Fejlettségi és műveltségi szintjének megfelelően képes megérteni és használni, azaz nyelvi 

egységekben önmagát kifejezni. 

Az anyanyelvi beszélő gyermekkorától kezdve anyanyelve grammatikájának 

gyakorlatilag minden struktúráját szokássá fejleszti. Amikor beszél figyelmét a 

mondanivalóra és a beszélőtárs metakommunikációjára, reakcióira fordítja, annak 

válaszára, és csak elvétve a mondanivaló nyelvi megfogalmazására. 
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Amikor a tanuló idegen nyelvi beszédet hallgat, vagy szöveget olvas, nyelvtani 

formákkal találkozik, amelyekhez jelentéseket társít, olyan jelentéseket, amilyenek azok 

anyanyelvi megfelelőinek lenne. Amikor viszont beszél vagy írásban fogalmaz, 

jelentéseket válogat össze, és olyan nyelvtani struktúrákat produkál, amelyek az 

anyanyelvében hasonló jelentések kifejezői.  

Az idegen nyelv tanulása folyamán új kódot kell megtanulnia, de az anyanyelvi 

tudását hasznosítani képes az új ismeretek megszerzése során. Ezért elsősorban a 

különbségeket, a másságokat kell megtanulnia. Ha az anyanyelvi tudását hasznosítani 

képes az új, idegen nyelvi ismeretek megszerzése során, az sikerélményhez és 

motiváltsághoz vezet.   

Az anyanyelv és az idegen nyelv nem egyforma mértékben hat egymásra. 

Elsősorban az idegen nyelv torzul az anyanyelv hatására, de az anyanyelvre történő 

fordítások során is születhetnek idegen elemekkel teli, ügyetlen anyanyelvi mondatok.  

 

Kontrasztív elemzés (KE) 

 

A KE eredeti rendeltetése szerint az idegennyelv-oktatást kívánja segíteni.  

A KE szerint egyirányú az interferencia: az anyanyelv hat a célnyelvre. Amikor az 

olaszul tanulók hibáit javítom, igyekszem kiszűrni belőlük azokat a jelenségeket, amelyek 

az anyanyelvi interferenciával magyarázhatóak. 

Két nyelv jelenségei annál könnyebben keverednek egymással, minél közelebb 

állnak egymáshoz.  

Az anyanyelv határozza meg, hogy egy idegen nyelvet könnyebb-e vagy nehezebb 

tanulni. Amikor az olasz spanyolul tanul, anyanyelvében sok mindenre támaszkodhat, de 

ha kínait tanul, akkor a kínai nyelv esetében semmire. 

Stockwell (1968) a KE kétféle változatát különbözteti meg: a prediktív és a 

diagnosztizáló változatokat. A prediktív változat a hibaforrásokat kutatja a két nyelv 

rendszerező összehasonlításával. Feltárja a különbségeket, és megjósolja, hogy a két nyelv 

konfliktusaiból milyen hibák származhatnak. A diagnosztizáló változat pedig először 

összegyűjti a hibákat amiket a tanulók ejtettek, és azután próbálja azonosítani a két nyelvi 

rendszer ütközőpontjait amikből a hibák fakadnak. Dolgozatomban az utóbbi változatot 

követem. 

A KE igazi kezdeteként 1957-et és Robert Lado Linguistics Across Cultures című 

művét szokták megjelölni. Lado fogalmazta meg a KE céljait és módszereit.  
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Szilárd alapokat igyekezett lerakni, amelyeken kísérletezni lehet azzal a céllal, hogy 

megállapítsuk egy adott anyanyelvű tanuló idegennyelv-tanulási nehézségeit. 

 

Hibaelemzés (HE) 

 

A hibaelemzés két fő irányát tartjuk számon: az egyik a rendszeresen visszatérő, a 

kompetencia hiányosságából eredő hiba elemzése, a másik a performancia-hiba, amely a 

testi-lelki állapotnak, a nem kedvező körülményeknek tulajdonítható (ez utóbbit inkább 

tévesztésnek nevezhetjük). 

Corder (1973) szerint a hibák a részleges tudás eredményei. A nyelvet a rendszerek 

rendszerének tartja, amelyben a részek összefüggenek egymással. Az egész rendszert kell 

elsősorban ismerni, és ezen belül válnak ismertté a részrendszerek. Beszél a tanulók közötti 

egyéni különbségekről is, amelyeket figyelembe vesz a HE során, mint a nem azonos 

intelligencia szintet, emlékezőképességet és motivációt. Kihangsúlyozza, hogy az 

anyanyelvnek nem minden interferencia-hatása vezet hibához.  

A kontrasztív elemzéssel elő lehet segíteni a nyelvi tudatosságot és a gyakorlat 

hatékonyságát. A hibaelemzések folyamán győződhetünk meg, hogy helytállók-e a 

következtetések, amelyeket a kontrasztív elemzés során vonunk le. 

 

 

5.2.2. Mit tekinthetünk hibának? 

 

Fontos része a nyelvoktatásnak a hibákkal való bánásmód. A hibáknak több fajtája 

van. A ritkán ismétlődők mindig adott egyénhez kötöttek. Ha sok van belőlük, és több 

nyelvtanulónál ugyanazon vagy hasonló jellegű hibák fordulnak elő, akkor érdemes 

megvizsgálni a kiváltó okokat. 

Medgyes Péter az alábbi kategóriákat különbözteti meg, melyek minden esetben 

javításra szorulnak. Szerinte a formai nyelvi hibák legfőbb oka az anyanyelv hatása, vagy 

egy szabály félreértése, vagy a figyelmetlenség; avagy a tényezők ötvöződése. 

 

A formai nyelvi hibákat három kategóriába sorolhatjuk: 

a.) nyelvbotlás, amit a diák maga is ki tud javítani. 

b.) hiba, amit a diák nem tud maga kijavítani, de világosan kiderül, milyen 

formát szeretett volna használni. 
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c.) kísérlet, amikor a diák nem tudja pontosan, milyen nyelvi formával fejezheti 

ki az, amit mondani akar (Medgyes 1997:175) 

 

Julian Edge a tanuló nyelvvel való kísérletezéséből eredő hibákat 

próbálkozásoknak nevezi, amelyek abból erednek, hogy a tanuló olyasmit próbál meg 

kifejezni idegen nyelven, amit még nem tanult. Felhívja a figyelmet arra, hogy a diák 

nyelvtudásának szintjétől függően ugyanaz a hiba lehet botlás, hiba vagy 

próbálkozás (Edge 1989:10). Lényegében tehát ő is három kategóriát különbözetet meg. 

A ’hiba’ fogalom két fő csoportját és egy alcsoportját emelném ki részletes 

elemezésre az alábbiakban. Mindegyik deviációnak tekinthető: 

 

 • tévesztés – amikor a dekoncentráció, fáradtság, esetleg a felszínes előhívás 

nyomán helytelen szó- vagy mondatalkotás születik. Oka tehát a pillanatnyi 

figyelmetlenség, performancia-zavar. A lelkiállapot nagymértékben befolyásolja a nyelvi 

teljesítményt. A javítást, úgy jó, ha nem a tanár végzi, hanem a tévesztésre felhívja a 

figyelmet, hogy a tanuló önmagát javíthassa. A tévesztésre irányuló figyelem felhívás 

nyomán a tanuló könnyen gyakorol autókorrekciót. 

 

• (tényleges) hiba – amikor a felszínes tudás nyomán egyértelműen helytelennek 

minősíthető szó- és mondatalkotásról beszélünk. A hiányos ismeretekből fakadó, nem 

megfelelő nyelvhasználat nem hozható összefüggésbe az egyén pillanatnyi érzelmi vagy 

fizikai állapotával, és bármikor újra megismétlődhet akár ugyanazon formában. A hibára 

irányuló figyelem felhívás nyomán nem valószínű, hogy a tanuló, segédeszköz használata 

nélkül tud autókorrekciót gyakorolni. Írásbeli dolgozatok, feladatok javításakor célszerű 

jelölni a könyvet, oldalszámot, azt, hogy hányadik pont alatt talál arra vonatkozó 

információt, amit pirossal aláhúztunk, ahol tájékozódni tud, elolvashatja az odavonatkozó 

magyarázatot. Amennyiben a tanár által jelzett hibákat a tanuló önmagának javítja ki, 

akkor tanul a saját hibájából, akkor rögzül jobban a helyes forma. 

 

• interferencia okozta hiba – ami két irányra bontható: az anyanyelv okozta 

interferencia és egy, már ismert idegen nyelv interferenciája az újonnan 

tanulandó második idegen nyelvre. 
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5.2.3. A kontrasztív nyelvészet magyar kezdetei 

 

 1971-ben, Pécsen, a MTA Nyelvtudományi Intézete, a Pécsi Tanárképző Főiskola 

és a TIT Idegennyelv-oktatási Országos Választmánya közreműködésével megrendezett 

konferencia volt az első hazai lépés. Címe: Az élő nyelvek összevető nyelvtanainak elvi és 

gyakorlati kérdései. Anyaga a Horváth-Temesi által 1972-ben szerkesztett kötetben 

olvasható. 

 Bárczi Géza a konferenciát a Zárszóban „egy születő diszciplínának első tipegő 

lépései”-ként értékelte (1972:471). 

 

Amióta nyelvtanítás van, tulajdonképpen két nyelv egybevetése, a különbségek 

megvizsgálása mindig volt, csak nem esett rá ilyen fény, nem vált ilyen 

tervszerűvé, mint amilyenné most fog válni. 

(Bárczi 1972:417) 

 

A KE-nek és HE-nek találkoznia kell, hogy hasznos legyen az idegennyelv-

oktatásban. Budai László (2010) fontosnak tartja a kontrasztív elemzés és a hibaelemzés 

integrációját „amely ténylegesen segíti az idegennyelv-oktatás gyakorlatát”. A 

továbbiakban a kontrasztív hibaelemzésről (KHE) beszél és annak szerepéről az oktatás 

gyakorlatában. 

 

A kontrasztív hibaelemzés (KHE) elnevezést a megkülönböztetés szándékával 

alkottam – tudomásom szerint más még nem használta ezt a nevet […]. 

(Budai 2010:155) 

 

1. A KHE szerves része az idegennyelv-oktatásnak […]. 

2. A KHE azokkal a köztes nyelvi hibákkal foglalkozik, amelyek az idegennyelv-

oktatás folyamatában keletkeznek, spontánul vagy mesterségesen kiprovokálva. 

3. A KHE feltételezése szerint a tanulók által ejtett hibák tekintélyes részének az 

előidézője az anyanyelvi és /vagy a célnyelven belüli interferencia […]. 

(Budai 2010:156) 
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 „A lehetséges hibaterületek” táblázatában a Grammatikai struktúrák alá sorolja a 

szintaktikai struktúrák (a mondatok szintjén) és a morfológiai struktúrák (a szavak 

szintjén) kategóriákat (Budai 2010). 

Számomra a mondatok szintjén előforduló hibaterületek a fontosabbak, de – az 

előbbi kategorizálást figyelembe véve, és azzal egyetértésben - foglalkozom a szavak 

szintjén előforduló hibákkal is. 

 

 

5.2.4. KHE a dolgozatomban 

 

Budai László szempontjait követve: egyetértek, és szükségesnek tartom, hogy a 

KHE szerves rész legyen az idegennyelv-oktatásnak; spontán és kiprovokált hibákat 

emelek ki; ezen hibák tekintélyes részét az interferencia jelenségének tulajdonítom, ezért 

erre teszem a hangsúlyt. 

A hibák típusairól beszélve Corder (1973:278) tipológiáját tartom elsődleges 

szempontnak (Omission, Addition, Selection, Ordering).  

Ahhoz, hogy ezeket a fő hiba típusokat megértsük, az alábbiakban, a 

rendelkezésemre álló korpuszból részleteket emelek ki. Corder szempontjainak 

megfelelően kategorizáltam a hibás példamondatokat, tehát az Elhagyás, Hozzáadás, 

Helytelen választás és Helytelen sorrend fogalmaknak figyelembe vételével. Ez a rövid, 

globális leírás részleteiben jelenik majd meg a dolgozatomban, az elemzéseket tartalmazó 

fejezetekben, sok esetben nem tartalmazza a fő kategóriára mutató fölösleges 

visszacsatolást. A példamondatok előtt a kategóriák rövid leírása következik: 

 

1. Elhagyás – a hiba oka az anyanyelv és a célnyelvi struktúra mennyiségi 

különbségében van. Elhagyáson alapuló hiba azért van, mert a célnyelvi 

szerkezetben meglévő, de az anyanyelvi megfelelőjéből hiányzó egység a 

mondatban nem realizálódik. Például a létige elhagyása:  

 

[Az én édesanyám csinos.] 

  [*Mia madre carina.] 

  helyesen: [Mia madre è carina.] 
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2. Hozzáadás – a két struktúra közöttti mennyiségi különbséget az anyanyelv 

hozzáadással egyenlíti ki. Például a magyar szerkezetben határozott névelő van, 

míg az olasz szerkezetben zéró névelő: 

 

[Az én édesanyám csinos.] 

[*La mia madre è carina.] 

helyesen: [Mia madre è carina.] 

 

3. Helytelen választás – lehet helytelen szerkezet választás, például a di+infinito 

helyett a tanuló egy ragozott szerkezetet választ, és lehet rossz szóválasztás is, 

az anyanyelv és a célnyelv lexikai egységeinek különböző disztribúcióinak 

következményeként, amelyek választási kényszert jelentenek a tanuló számára. 

Példák: 

 

[Eldöntöttem, hogy az olasz nyelvet tanulom meg.] 

[*Ho deciso che io imparo la lingua italiana.] 

helyesen: [Ho deciso di imparare la lingua italiana.] 

 

[Lajos amikor beszél nem kertel.] 

[??Luigi quando parla non fa giardini.] 

helyesen: [Luigi quando parla risponde senza troppi rigiri.] 

 

4.  Helytelen sorrend – az anyanyelv interferenciájára vezethető vissza, amint azt az 

alábbi példamondat mutatja: 

 

[Én mindig rock zenét hallgatok.]  SOV 

   [*Io sempre ascolto musica rock.]  *SOV 

helyesen: [Io ascolto sempre musica rock.] SVO 
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5.2.5. Mikor javítsunk? 

 

 Ennek a témának nagy szakirodalma van, de mivel dolgozatom nem a hibák 

javításának kérdését és annak tárgyalását tűzte ki célul, ezért csak érintőlegesen térnék ki 

rá. 

 A hibák súlyosságát mindig az határozza meg, hogy a kommunikáció létrejöttére 

mennyire vannak gátló hatással.  

Az tekinthető súlyos hibának, ami akadályozza a kommunikáció létrejöttét, tehát 

hogy ki tudjuk fejezni, illetve megértessük magunkat, és a kommunikáció megértését, 

vagyis, hogy megértsünk másokat. 

 

A kérdést megközelíthetjük úgy, hogy a hiba előfordulásához képest mikor 

(azonnal vagy később) illetve úgy is, hogy a nyelvtanulás mely szintjén mit (ne) 

javítsunk. Ami az utóbbit illeti, a nyelvtanítás korai szakaszában minden olyan 

hibát javítani kell, ami nem kísérletezésből ered, hogy nehogy rögzüljön a hiba. 

Magasabb szinten ahol már a folyamatos, gördülékeny kommunikáció a cél, nem 

kell mindent és főleg nem azonnal javítani. A tévesztéseket nem kell mindig 

javítani, de a súlyos és rendszeresen visszatérő hibák okait fel kell deríteni és 

javítandók még az értelemzavaró hibák is. 

(Bárdos 2000:223) 

 

 Természetesen különbséget kell tennünk a szóbeli és az írásbeli kommunikáció 

között, és eltérően kell azokat megítéljük a hibák javításának szempontjából. 

 

A túl sok és a túl kevés javításnak is megvannak a hátrányai. A túlzott hibajavítás 

azt eredményezheti, hogy diákjaink a hibázástól félve nem mernek megszólalni, 

vagy ha meg is szólalnak, nem mernek kísérletezni a nyelvvel.  

(Bárdos 2005:169) 

 

 Meglátásom szerint az írásbeli kommunikáció hibáinak javítására nagyobb 

hangsúlyt kell fektetnünk. Mindenféle további, tudományos fejtegetés helyett egy 

közhelynek számító, de sok igazságot tartalmazó közmondást idéznék: A szó elszáll, az 

írás megmarad. 
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5.3. Főnévi csoport 

 

5.3.1. Interferencia a határozott névelő használatában 

 

Határozott névelőt akkor használ a beszélő, amikor feltételezi, hogy a hallgató 

képes beazonosítani a referenst, amelyre a határozott névelőt tartalmazó névszói szintagma 

utal (Salvi-Vanelli 2004:140). 

 

 

5.3.1.1. A határozott névelő elhagyása angol mintára 

 

a. Birtokos névmás előtt 

 

A magyarban a személyes névmási birtokos előtt minden nyelvváltozatban ki kell 

tenni a határozott névelőt: a. *én könyvem b. az én könyvem (É.Kiss - Siptár - Kiefer 

2003:51).  

Az angol viszont más mintát szolgáltat, és a tanuló ezt veszi figyelembe. A birtokos 

névmás mellett az angolban soha nincs semmilyen névelő (Kónya-Országh 1988:98). Ezt a 

szabályt követik az alábbi mondatok: 

 

angol minta: [My town is located in the Danube Bend.] 

[*Mia città si trova nell’Ansa del Danubio.] 

helyesen: [La mia città si trova nell’Ansa del Danubio.]  

 

angol minta: [My car is very old.] 

[*Mia macchina è molto vecchia.]  

helyesen: [La mia macchina è molto vecchia.] 

 

 

b. Személynevek előtt 

A határozott névelőt nem tesszük ki az angolban a személynevek előtt. Ennek az 

angol szabálynak a hatására alkottak a tanulók hibás mondatokat. Ezzel szemben az 

anyanyelv követése jó mintát szolgáltatott volna.  
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magyar mondat: [A nagybátyám két nappal ezelőtt érkezett meg.] 

[*Zio è arrivato due giorni fa.]  elhagyás 

angol minta: [Ø Uncle arrived two days ago.] 

 helyesen: [Lo zio è arrivato due giorni fa.] 

 

 magyar mondat: [A kicsi hívja az anyját.] 

[*Piccolo chiama sua madre.]  elhagyás 

 angol minta: [Ø Baby is calling for mother.] 

 helyesen: [Il piccolo chiama sua madre.] 

 

 

c. Évszakok nevei előtt 

Az alábbi mondatok lefordításánál szintén az anyanyelvi mintát kellett volna 

követniük ahhoz, hogy nyelvtanilag helyes olasz mondatokat alkossanak. 

 

magyar mondat: [Az ősz szeptemberben kezdődik.] 

[*Autunno comincia in settembre.]  elhagyás 

angol minta: [Autumn begins in September.] 

helyesen: [L’autunno comincia in settembre.] 

 

 

d. Étkezések megnevezése előtt 

 

Az angol nem teszi ki a határozott névelőt, ha a főnevet általános értelemben 

használja. Az alábbi, étkezésekre vonatkozó általános megállapításoknál tehát elmarad a 

névelő, és a magyar tanuló ezt a szabályt követi és vetíti rá az olasz mondataira. A magyar 

nyelvben viszont ebben az esetben kitesszük a határozott névelőt. 

magyar mondat: [A reggeli nyolckor van.] 

[*Colazione è alle otto.]  elhagyás 

angol minta: [Breakfast is at 8 o’clock.] 

helyesen: [La colazione è alle sette.] 
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magyar mondat: [Készen van a vacsora.] 

[*Cena è pronta.]  elhagyás 

angol minta: [Dinner is ready.] 

helyesen: [La cena è pronta.] 

 

 

e. Elvont főnevek előtt 

 

Több olyan mondatot találtam a fogalmazásokban, amelyek megfogalmazásakor az 

angol interferencia hatása érvényesült. Ezek közül sorolok fel párat az alábbiakban. 

 

[Love has no boundaries.]  [*Amore non ha confini.]  elhagyás 

helyesen: [L’amore non ha confini.]  

 

[Such is life.]  [*Vita è così.]  elhagyás 

helyesen: [La vita è così.]; [Così è la vita.] 

 

 

5.3.1.2. A határozott névelő elhagyása magyar mintára 

 

A határozott névelőt a magyartól eltérően kitesszük országok, tartományok, 

vidékek neve előtt: l’Italia, la Francia, la Toscana, la Lombardia, il Genovesato, il 

Comasco, l’Ascolano (Ascoli Piceno környéke) […], földrészek és tengerek neve előtt: 

l’Europa, il Mediterraneo, l’Adriatico (Kónya-Országh 1988:67). Ezt a tanulók tanulták, 

mégis követnek el hibát az anyanyelv interferenciája miatt, mint az alábbi mondatokban: 

 

[*Italia è un bellissimo paese.] 

helyesen: [L’Italia è un bellissimo paese.] 

 

[Ogni estate andiamo al mare.] [*Veneto mi piace di più perché mi piace molto 

Lido di Jesolo.] 

helyesen: [Il Veneto mi piace di più perché mi piace molto Lido di Jesolo.] 
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[*Mi piacerebbe visitare Toscana.] 

helyesen: [Mi piacerebbe visitare la Toscana.] 

 

[*Adriatico è il mare più bello in assoluto.] [Ma non ci sono mai stata.] 

helyesen: [L’Adriatico è il mare più bello in assoluto.] 

 

 

5.3.2. Interferencia a határozatlan névelő használatában 

 

Míg a határozott névelő azt jelzi, hogy a hallgató képes beazonosítani a referenst, 

amelyre a névszói szintagma utal, addig a határozatlan névelő használata révén a beszélő 

bevezet a beszédbe egy referenst, amelyet nem szükséges, hogy a hallgató azonosítani 

tudjon. (Salvi-Vanelli 2004:143) 

 

 

5.3.2.1. Határozatlan névelő használata határozott névelő helyett angol mintára 

 

A magyar nyelvben a határozott névelővel általánosítunk. Az angol viszont 

többnyire a határozatlan névelőt használja erre a célra.  

Kitesszük a határozatlan névelőt egyes számú közös főnevek előtt, ha nem egy-egy, 

vagy egy bizonyos élőlényről vagy dologról van szó, hanem az egész fajról (Kónya-

Országh 1988:65). (Ez az olaszban is lehetséges, ha nem olyan általánosan is, mint az 

angolban. Pl. Un italiano non si lascia mettere nel sacco facilmente.) 

Ezt követi a tanuló, amikor határozatlan névelővel vezeti be a mondatát, pedig a 

magyar jobb minta lenne: 

 

[Mi piacerebbe avere un San Bernardo.] ?[Un cane di San Bernardo è un ottimo 

cane da guardia e da compagnia.] 

  

jobb megoldás: [Il cane di San Bernardo è un ottimo cane da guardia e da 

compagnia.] 
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5.3.2.2. A határozatlan névelő elhagyása magyar mintára 

 

 A magyartól eltérően az olaszban kitesszük a határozatlan névelőt a 

megszámlálható, konkrét vagy elvont dolgokat jelentő meghatározatlan főnevek előtt 

(Kónya-Országh 1988:96).  

 

 [*Oggi è bella giornata.] 

 helyesen: [Oggi è una bella giornata.] 

 

 [*Mio fratello è buon sportivo.] 

 helyesen: [Mio fratello è un buon sportivo.] 

 

 [*Mio marito è buona forchetta.] 

 helyesen: [Mio marito è una buona forchetta.] 
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5.4. Az alany 

 

5.4.1. Az alany pozíciója 

 

 Az olasz szórend alapvető szabálya a következő sorrend: alany, állítmány, tárgy, 

egyéb mondatrész. 

 

  [Domenico mangia un panino ogni mattina.] 

 

 Lehetséges azonban másfajta, ugyanakkor szabályos mondatszerkesztés is. Ezt 

vizsgálom meg az alábbiakban.  

 

 

5.4.2. Posztverbális alany 

 

Az alanyt állítmány utáni pozícióban figyelhetjük meg: 

 

a. „Mondást” jelentő igék utáni posztverbális alany 

 

 [Non ho tempo, ha detto Laura] 

 

b. Kérdő névmást tartalmazó mondatokban lévő posztverbális alany 

 

[Com’è bella questa città!] 

[Quanti soldi ha speso Rita?] 

 

 Ezek a mondattípusok mind a középiskolások, mind a főiskolások dolgozataiban 

előfordultak. A példák azt bizonyítják, hogy nyelvet tanulók tudatosan és biztosan 

szerkesztik meg az effajta mondatokat. Fontos, és azonnal szembeötlő tény: a mondat 

szerkezete azonos a tükörfordításban megjelenő magyar mondat szerkezetével: 

 

[Nincs időm, mondta Laura.] 

[Milyen szép ez a város!] 

[Mennyi pénzt költött (el) Rita?] 
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Az anyanyelv tehát megfelelő minta az ilyen típusú olasz mondatok 

szerkesztésénél, mivel alanynak, állítmánynak és egyéb mondatrészeknek azonos a 

mondatban elfoglalt helyük. 

 

c. Névszói állítmányi tag utáni posztverbális alany 

 

A fenti példáktól eltérően ezekben a példákban az anyanyelv hatása olyan 

mondatokat eredményez, amelyek vagy agrammatikusak, vagy mást jelentenek. A névszói 

állítmány a mondat elejére helyeződik.  

 

[A csoport lelke volt az a fiú.] → [L’anima del gruppo era quel ragazzo.] 

[Az est koronája volt az az utolsó tánc.] → [Il coronamento della serata era 

quell’ultimo ballo.] 

 

A szó szerint lefordított mondatok itt nem felelnek meg az eredeti magyar 

mondatoknak; az olasz mondatok megfelelői a következőek lennének: 

 

[A csoport lelke az a fiú volt.] 

[Az est koronája az az utolsó tánc volt.] 

 

A helyes olasz fordítás pedig: 

 

[Quel ragazzo era l’anima del gruppo.]  

[Quell’ultimo ballo è stato il coronamento della serata.] – mindkét esetben 

posztverbális fókusszal 

 

A következő példákban viszont a preverbális fókusz agrammatikus eredményt hoz 

létre: 

 

[Szimpatikusak de nem intelligens osztálytársak voltak Lajos és Lujza.] → 

[*Simpatici ma non intelligenti compagni di classe erano Luigi e Luisa.] 
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[Csintalanok de nem rossz fiúk voltak ők ketten.] → [*Sfrenati ma non cattivi 

ragazzi erano quei due.] 

 

[Tiszta illat volt az osztály a parfümjétől.] → [*Tutta profumata era la classe del 

profumo di lei.] 

 

[Tiszta jelesek voltak a jegyei évekig.] → [*Tutti massimi erano stati i suoi voti per 

anni.] 

  

d. Megszólítás, kapcsolatfelvétel, magyarázat és posztverbális alany: 

 

[Gli dice la mamma: - Perché non vai a scuola?] 

 [Grida una voce dentro di me: - Ma non capisci quello che ti dicono?] 

 [Spiega il cartello: strada senza uscita.] 

 [Domanda il professore: - Nessuno ha studiato per oggi?] 

 (Itt az alany lehetne preverbális is.) 

 

 A példákban hozott igék (mondja, ordít, magyaráz, kérdez) mind kontaktus felvételt 

sugallnak. Ezért az alább mondat agrammatikus: 

  

[*Vede il portiere: Non ci sono studenti nell’aula.] 

 

e. Inakkuzatív szerkezetben lévő posztverbális alany - új alany (szereplő) 

bevezetése mondattípus: 

 

[È arrivata Gianna.] 

[È tornata la nostra collega.] 

[Sono venute altre due ragazze con noi.] 

[Sono apparsi anche gli animali.] 

[Sta arrivando il professore.] 

 

 Érdemes megvizsgálni, hogy ez milyen igék esetén történik. A példamondatok jól 

tükrözik, hogy a mozgást kifejező igék (érkezik, visszatér, jön, felbukkan) generálják az 

ilyen szerkezetű mondatokat. 
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 De az alábbi mondat mégis agrammatikus: 

 

 [*È arrivata Eva a scuola.] 

 magyar minta: [Megérkezett Éva az iskolába.] 

  

Általában nem lehetséges összetevőt helyezni posztverbális alany után, ha csak 

nem határozatlan alanyról van szó (Salvi-Vanelli 2004:302): 

 

[È arrivata una nuova ragazza a scuola.] 

  

 További példamondatok, amelyekben a főnévi igenév bír alanyi funkcióval, tehát az 

infinito az alany (szabályos alanyi főnévi csoportok névelővel): 

 

[Non mi piace il tuo sparlare.] 

[Non mi piace il suo gridare.] 

 

f. Inakkuzatív szerkezetben lévő posztverbális alany, ahol az egész mondat új 

információ: 

 

[Sono arrivati i primi giorni della vacanza.] 

[È tornata la tempesta.] 

[Gli sono venute le lacrime mentre parlava.] 

[Si sta schiarendo il cielo.]  

 

Ebben a kategóriában nagyon sok példamondat született. Megfigyelhetjük, hogy itt 

is mozgást kifejező igék állnak a mondat elején. 

 

De az alábbi mondatban az alany utáni elem miatt nem helyes a mondat (lást b. 

pont magyarázatát): 

 

[*È venuta la tempesta a casa mia.]  
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Ugyanúgy a következő mondat is: 

[*Si è rotto a Marco un dente.] 

magyar minta: [Kitört Márknak egy foga.] 

helyesen: [Si è rotto un dente a Marco.] – az un dente posztverbális alany, mely 

kötelezően abban a pozícióban van, ahol a tárgy szokott lenni (ugyanarról a szintaktikai 

pozícióról van szó). 

 

5.4.3. Posztverbális határozatlan alany hangsúlyozása 

 

Ha az angolban a határozatlan alany létezését akarjuk hangsúlyozni vagy tagadni, 

akkor a there is/ there are szerkezetet használunk.
 

Amikor az alany határozatlan, új információt hordoz, ezért az olyan mondat, mint  

A book is on the desk. - Egy könyv van az íróasztalon, némi zavart okoz. Ezt ezzel a 

szerkezettel el tudjuk kerülni. 

Az említett mintát követik a tanulók az olasz mondatok megírásakor: 

 

angol minta: [There are flowers everywhere.] 

[?Lì ci sono fiori dappertutto.]  

Jobb lenne: [Ci sono fiori dappertutto.]  

De a magyar minta hatására: [Virág van mindenütt.] 
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5.4.4. Fölöslegesen kitett alany 

 

Nem kötelező az alany, ha tudjuk, hogy kiről van szó. Ezzel szemben sokszor 

fölöslegesen kiteszik, valószínű azért, mert hangsúlyozni akarnak – hangsúlyozzák a saját 

szerepüket az ’én’-nel. Végső soron ez már nem is szintaktikai, hanem pragmatikai kérdés. 

 

[Io sono andata a ritirare la lettera.] – középiskolás dolgozat 

[Io ho superato l’esame a pieni vuoti.] – főiskolás dolgozat 

 

Ez esetben tehát nem lehet hibáról beszélni, hiszen – a nyelvet tanuló szemszögéből 

nézve – nyomatékosítás céljából került kitételre az alany. De: mindenképpen megjegyzést 

kíván, hogy a tanulók tisztában legyenek vele, hogy az effajta mondatok akkor születnek, 

ha összehasonlítunk. A fent említett példákat nem követte összehasonlítás, tehát a 

mondatok jelentése azt sugallja, hogy a fogalmazó önmaga fontosságát hangsúlyozza. Egy 

ilyen pragmatikai töltet esetlegesen nem szándékosan született, és ezt csak akkor lehet 

kideríteni, ha a fogalmazást feldolgozzuk, és tisztázzuk a fogalmazó szándékát. 

Az összehasonlító elgondolásban pedig a következőképpen kellett volna 

realizálódniuk a fenti mondatoknak: 

 

[Io sono andata a ritirare la posta, e non tu.] 

[Io ho superato l’esame a pieni voti, e non gli altri colleghi.] 

 

Ezek a mondatok a magyar mintát követik, ahol a tágabb kontextus miatt 

megengedett a fenti szerkezet – használata azonban csak az élő beszédre jellemző. 
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5.5. Az állítmány 

 

 

 Az alábbiakban szó lesz az olasz essere segédige vonatkozásában a magyar létige 

és segédige fogalmakról. Ezért fontosnak tartom, hogy az érthetőség kedvéért ez utóbbi két 

fogalmat megmagyarázzam. 

 A létige a fogalmi jelentéssel rendelkező szavak közé tartozik, a vele azonos alakú 

segédige pedig viszonyszó. Megkülönböztetésük szófaji és mondattani szempontból is 

fontos, mivel a létige önmagában is képezhet egyszerű állítmányt, a segédige pedig mindig 

az összetett állítmány része. 

 A létige, mint egyszerű állítmány és a segédigés összetett állítmány sokszor 

nehezen különböztethető meg. A kettő elhatárolására ajánlott az állítmányt alap alakba 

tenni (kijelentő mód, jelen idő, E/3.), és megnézni, hogy megjelenik-e vagy sem a létige 

alakú szó. Például: 

 

[Estig otthon leszek.]     [Ő estig otthon van.] 

[Estig ügyeletes leszek.]   [Ő estig ügyeletes ø.] 

 

 Ez utóbbinál a létigei alakú szó hiánya az állítmány alapalakjában azt mutatja, hogy 

ennek a szófaja segédige. 

 

 

5.5.1. Az essere használatának kérdése 

 

Az essere igének a magyartól eltérő használata, még a főiskolás, nyelvileg 

magasabb tudásszinten lévő tanulók esetén is folyamatos odafigyelésre szorul. A magyar 

nyelvben meglévő névszói állítmány létjogosultsága sokszor okoz interferenciát az olasz 

mondatalkotásban.  

Az állítmány szófaja szerint kétféle lehet a magyar nyelvben: igei állítmány és 

névszói-igei állítmány. Ha az állítmány lexikális-fogalmi jelentése nem ige alakban, hanem 

névszó alakban valósul meg, akkor az állítmány kötelezően kiegészül segédigével. Például: 

 

[Én vagyok a bajnok.]  

[Te vagy a bajnok.] 
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[Mi vagyunk a bajnokok.]  

[Ti vagytok a bajnokok.] 

 

De: a segédige az állítmány alapalakjában, vagyis kijelentő mód, jelen idő, egyes 

szám, harmadik személyben nem jelenik meg. Ugyanígy nem jelenik meg kijelentő mód, 

jelen idő, többes szám, harmadik személyben sem. 

Úgy célszerű felfognunk, hogy ezekben jelen időben maga a névszó játssza a 

ragozott ige szerepét (Kálmán 2001:20). 

 

[Ő Ø a bajnok.] 

[Ők Ø a bajnokok.] 

 

A hagyományosan és megszokottan névszói állítmánynak nevezett mondatrész 

tehát valójában névszói-igei állítmány, amelyben a segédige nem jelenik meg. Ez az a pont 

ahol az anyanyelv szabálya rávetítődik az olasz mondatalkotásra, és nyelvtanilag hibás 

szerkezeteket eredményez. Például: 

 

[*Mio fratello studente.]  

helyesen: [Mio fratello è studente.] 

 

[*La mia amica migliore amichevole e intelligente.]  

helyesen: [La mia amica migliore è amichevole e intelligente.] 

 

[*Tutti i miei vestiti bianchi.] 

helyesen: [Tutti i miei vestiti sono bianchi.] 

 

[*I miei voti sempre buoni.] 

helyesen: [I miei voti sono sempre buoni.] 

 

Erről a kérdésről már említést tettem a 5.2.4.-es alfejezetben (KHE a 

dolgozatomban). 
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5.5.2. A segédige elhagyása az angol minta hatására 

 

Nyelvi órákon szokták idézni a következő mondatot: „Az információelmélet egyik 

alappillére, hogy a semmi is lehet információ” (Kálmán – Nádasdy:1999). Ha a segédige 

helyén nincs semmi, az nem jelenti azt, hogy a nyelvi értés nem valósul meg.  

Az alábbi, szintaxisban előforduló, főként a beszédre jellemző, de írásban is 

fellelhető angol minták eredményeként jöttek létre az alábbi mondatok. A „semmi” helyére 

tökéletesen oda lehet érteni a segédigét, és annak a hiánya az információ átadását nem 

befolyásolja. Ilyen esetben, hibajavításkor ajánlott hangsúlyozni, hogy az értést nem 

befolyásoló nyelvtani hibáról van szó, amit írásban nem lehet elkövetni.  

Az angollal párhuzamba állító kontrasztív hibaelemzés nyomán maguk az 

„elkövetők” javították a mondataikat, kiegészítve azokat a megfelelő formájú 

segédigékkel. Ezek közül idézek két példát:  

  

 

a. Indicativo/ condizionale (era/ sarebbe uscito  uscito) 

 

A segédige nélküli olasz mondat: 

[*Ø uscito prima di voi?] 

 

Az angol mondat, ami a mintát adhatta: 

[Ø he going out before you?]  <  [Was he going out before you?] 

 

Az olasz mondat csonkulásának magyarázata: 

[*Ø uscito prima di voi?]  <   [Era uscito prima di voi?] 

vagy: [Sarebbe uscito prima di voi?] 

 

 

b. Congiuntivo (avessi messo  messo) 

 

A segédige nélküli olasz mondat: 

[*Era meglio se tu ø messo qualcosa più pesante.] 

 

Az angol mondat, ami a mintát adhatta: 
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[You ø better put something more warm on. ] < [You had better put something 

more warm on.] 

 

Az olasz mondat csonkulásának magyarázata: 

[*Era meglio se tu ø messo qualcosa più pesante.] < [Era meglio se tu avessi 

       messo qualcosa di più pesante.] 

 

 

5.5.3. Mellékmondatban elmaradó essere  

 

 Többszörösen előforduló jelenség az essere elhagyása mellékmondatban. Például: 

 

 [*La mia sorella è molto bella quando ø truccata.] 

 helyesen: [Mia sorella è molto bella quando è truccata.] 

 

 [*Il mio fratello è insopportabile quando ø innamorato.] 

 helyesen: [Mio fratello è insopportabile quando è innamorato.] 

      

 Ennek okát az angol nyelv ide vonatkozó gyakorlatában látom, ahol ez a nyelvtani 

szerkezet nem minősül agrammatikusnak: 

A to be elmaradhat mellékmondatban, ha a főmondatban is to be volt az állítmány: 

the lion is terrible when hungry (Kónya – Országh 1988:203). Ezt a szabályt követik a 

tanulók az olasz mondatok létrehozásánál. A második példa esetén a magyar minta is 

érvényesülhet: A bátyám elviselhetetlen, amikor ø szerelmes (de nem mondjuk: *A 

nővérem nagyon szép, amikor kifestett; hanem: A nővérem nagyon szép amikor ki van 

festve.) 

 

 

5.5.4. Az essere használata avere helyett 

 

Kitérek néhány példa erejéig az essere használatára azokban a mondatokban, 

amelyekben mind a magyarban, mind az angolban  indokolt annak léte, viszont az olasz az 

avere igét kéri.  
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„Magyarul” és „angolul” éhes, szomjas, álmos vagyok, illetve éhesek, szomjasak, 

álmosak vagyunk, ezzel szemben az olasz „birtokolja” ezeket az érzéseket. Az egyik 

esetben melléknevekről van szó, a másikban főnevekről. 

 

Tehát nem: 

[*Sono fame.] 

[*Sono sete.] 

[*Sono sonno.] 

 

hanem: 

[Ho fame.] 

[Ho sete.] 

[Ho sonno.] 

 

Az előbbiek analógiájára szerkesztett a következő mondat: 

[*Sono paura.] 

helyesen: [Ho paura.] 

 

 Az angolban azt, hogy ki hány éves a következőképpen mondjuk: [I am 16 year 

old.] 

 Magyarul: [16 éves vagyok.] 

  

 A középiskolások bemutatkozásában nagyon gyakori az angol/vagy a magyar 

mintának az átvitele az olaszba, ami szintén helytelen mondatokat eredményez: 

 

 [*Sono 16 anni.] 

 helyesen: [Ho 16 anni.] 

 [*Mia madre è 40 anni.] 

 helyesen: [Mia madre ha 40 anni.] 

 [*Mio padre è 45 anni.] 

 helyesen: [Mio padre ha 45 anni.] 
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Az essere használata az avere helyett előfordul a 5.6.3.2. alfejezetben is (Ige előtti 

nominatívuszi összetevő használatában előforduló interferenciák) ahol más szempont 

szerint van az alábbi hibás mondat kiemelve: a –nak/-nek esetraggal kifejezett összetevő 

nominatívuszi kifejezésére vonatkozik. Tehát az alábbi olasz mondat kétszeresen is hibás. 

 

 [A nővéremnek holnap lesz a vizsgája.] [*A mia sorella domani sarà l’esame.] 

helyesen: [Mia sorella domani avrà l’esame.] 

 

Hasonló – magyar mintára szerkesztett - mondat előfordult még néhány esetben, 

ezek közül emelem ki a következőt:  

 

 [*La mia amica migliore giovedì sarà il compleanno.] 

 helyesen: [La mia amica migliore giovedì avrà il compleanno.]  

 

 

5.5.5. A legegyszerűbb mondat mintája 

 

 Középiskolás és főiskolás tanulók dolgozataiban egyaránt találkoztam az alábbi 

mondattal: 

 [*Finito.] 

 Az essere elhagyását a következő interferenciát kiváltó elméleti háttérrel tudom 

megmagyarázni a magyar nyelv vonatkozásában: 

 A legegyszerűbb mondatok, ha nem rövid válaszok, akkor bizonyára tartalmaznak 

legalábbis egy ragozott igét (Kálmán 2001:19). 

 

 De létezik a legegyszerűbb mondatok családjába tartozó következő példa: 

[Vége van.]  

vagy 
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[Vége.]  tehát a létige elmaradhat 

 

 […] ezekben nem mindig van ragozott ige, és ha jelen van, akkor is csak létige 

lehet. Ebben az értelemben tehát ezek már eleve bonyolultabb mondatok (Kálmán 

2001:20). 

 Kálmán (2001) érvelése szerint a magyarban a vége szó személyragot tartalmaz (pl. 

Végünk van, Végetek van, stb.), és ez hasonlóan a ragozott igékhez a névmás szerepét tölti 

be. Kijelentő mód jelen időben választhatunk a ragozott ige elhagyása vagy használata 

között. 
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5.6. A bővítmények 

 

  

A magyarban az ige utáni bővítmények sorrendje szabad – ha nem érezzük is 

minden szórendi változatot egyformán megszokottnak (É.Kiss-Siptár-Kiefer 2003:11). 

Abból a tényből, hogy az igebővítmények ige utáni sorrendje lényegében szabad, arra 

következtetünk, hogy azonos mondatszerkezeti helyet foglalnak el (É.Kiss-Siptár-Kiefer 

2003:12). 

Az alany, állítmány és tárgy az angol nyelvben meglehetősen szilárd szórendi 

egység. Mivel az angolban a tárgyeset nem különbözik az alanyesettől, az alanyt és tárgyat 

csak szórendi helyzete különbözteti meg. Ezért az angol szórendben az alany és tárgy nem 

cserélhető fel az értelem megváltoztatása nélkül (Kónya – Országh 1988:283). 

A részeshatározó csak akkor állhat az állítmány után és a tárgy előtt, ha elöljáró 

nélkül áll. A melléknév, mint jelző, valamint a jelzőül használt melléknévi igenév is 

szorosan hozzátartozik a jelzett szóhoz, azzal a legtöbb esetben egy mondathangsúly fogja 

össze, ezért többnyire az előtt áll (Kónya – Országh 1988:283). 

 

 

5.6.1. A tárgy 

 

5.6.1.1. Tárgy és részeshatározó helye a mondatban 

 

Angol minta: [She gave the girl a doll.] – de egyben magyar minta is: [Adott 

a lánynak egy babát.] 

Az angol mondatban a tárgy és részeshatározó is jelen van, a részeshatározó 

elöljáró nélkül áll, tehát megelőzheti a tárgyat. 

A minták szerint az olasz mondat: [Ha dato alla ragazza una bambola.] 

De a részeshatározóhoz kapcsolt viszonyszó használatával megfordítható az angol 

sorrend:  

 [She gave a doll to the girl] - [Adott egy babát a lánynak.] 
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[Ha dato una bambola alla ragazza.]  

Az olaszban a tárgy és a részeshatározó helye felcserélhető (Salvi 1988:53). 

 Tehát a tárgyalt mondatrészek felcserélése nem eredményez agrammatikus 

mondatokat, nem úgy, mint az alábbi szerkezet, amelyben tárgy és birtokos részeshatározó 

áll együtt. 

 

5.6.1.2. Tárgy és birtokos részeshatározó helye a mondatban 

 

A fent leírt szabály a tárgy és a birtokos részeshatározó viszonylatában a 

következőképpen módosul: 

 

[*Hanno rubato a Laura il portafoglio.] 

magyar minta: [Ellopták Laurának a pénztárcáját.]  

helyesen: [Hanno rubato il portafoglio a Laura.] 

 

A magyar minta lehetne: Ellopták Laurától a pénzét / a pénzt Laurától  

ugyanis olaszul „a Laura” nem birtokos, hanem benefaktív (akinek a kárára történik 

a cselekvés) 

Ennek a magyar legközelebbi megfelelője: „Laurától (veszik el)” lenne 

„Laurának a pénztárcája” pontosabb olasz fordítása: „il portafoglio DI Laura” 

lenne. 
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[*Hanno rotto a Marco il dente.] 

magyar minta: [Kitörték Márknak a fogát.] 

helyesen: [Hanno rotto il dente a Marco.] – A birtoklást kifejező részeshatározó 

rendszerint a tárgy után áll (Salvi 1988:53). 

 

 

5.6.1.3. Tárgy helyettesítése hangsúlytalan személyes névmással 

 

Az alábbi mondatok esetén a feladat az volt, hogy a tárgyat helyettesítsék – 

amennyiben lehetséges - hangsúlytalan személyes névmással (klitikummal). 

 

[Superando il semestre andrò in vacanza.] 

[Devi passare vicino al campo sportivo.] [Superato il campo sportivo devi girare a 

destra.] 

 

A tárgy helyettesíthető hangsúlytalan személyi névmással, mely így az ige után áll, 

és egybeolvad azzal: 

 

[Superandolo andrò in vacanza.] – a gerundio használata az ajánlott. 

[Superatolo devi girare a destra.] – az infinito használata az ajánlott 

 

De az alábbi mondatban a tanuló a magyar mintát követte: 

 

minta: [El kell haladnod a sportpálya mellett.] [Azt elhagyva jobbra kell fordulnod.] 

 [*Lo superato devi girare a destra.] 

 

Elfogadott szórend az alábbi is, mely jó mintát szolgáltatott volna az olasz mondat 

megalkotásában: 

 

[Elhagyva azt jobbra kell fordulnod.] 
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5.6.1.4. A rejtett tárgy elhagyása 

 

 Az elhagyás, mint hibatípus, igen gyakori azokban az olasz mondatokban, 

amelyeknek magyar megfelelőiben rejtve marad a mondat tárgya. A tanulók tehát nehezen 

fedezik fel a rejtett/implicit tárgyat. Példák: 

 

[Nem látom jól (azt).]  [*Non vedo bene.] 

helyesen:   [Non lo vedo bene.] 

 

[Nem hallom jól (azt).]  [*Non sento bene.] 

helyesen:   [Non lo sento bene.] 

 

A szabadon alkotott fogalmazásokban számtalanszor fellelhető a rejtet tárgy 

elmaradása. Az alábbihoz hasonló mondatok egész sorát lehetne itt felsorakoztatni: 

 

[* Ho comprato, ho portato per un po’ poi ho venduto.]  a magyar nyelv hatására, 

melyben a tárgy nem jelenik meg: [Megvettem ø, viseltem ø egy keveset, majd eladtam ø.] 

helyesen: [L’ho comprato, l’ho portato per un po’ poi l’ho venduto.] 

 

 

 A Nagyon szereti… magyar mondatot fordították le többszörösen hibásan, mint azt 

az alábbi példák mutatják: 

 

[Nagyon szereti (őt/azt).]  [*Ama molto.]    

helyesen:   [Lo/La ama molto.] 

 

Tárgy elhagyása olyankor is előfordul, amikor a magyar mondat bővítménye az 

olaszban tárgyként jelentkezik: 

 

[Nehéz volt a vizsga, de átmentem.]  [*L’esame era difficile ma ho superato.] 

helyesen: [L’esame era difficile ma l’ho superato.] 

 

De: idiomatikusabban: […ma sono passato] 
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5.6.2. Egyéb bővítmények 

5.6.2.1. A főnévi jelző helye (főnévként használt melléknevek) 

 

 A melléknevet az olaszban is gyakran használjuk főnévként, mégpedig olyankor, 

amikor: a   melléknévvel megjelölt tulajdonságot elvont főnév formájában akarjuk 

kifejezni: il bello ’a szép, a szépség’, il buono ’a jó, a jóság’, il vero ’az igazság’; elliptikus 

szerkezetről van szó, valamely főnév maradt el a melléknév mellől: la destra (mano), la 

sinistra (mano), il direttissimo (treno), un povero (uomo), un ricco (uomo), il caldo, il 

freddo (Herczeg 1992:157). A melléknévi eredet sokszor feledésbe ment: la tramontana, la 

collana, il giornale, il capitale, la capitale. (Herczeg 1992:158). 

 A melléknevet az angolban bizonyos körülmények között főnévként is használjuk. 

Ilyenkor rendszerint a the határozott névelő áll előtte, jelentése egyes vagy többes számú, 

de alakja egyes számú: the good, the wicked (a jók, a gonoszok).  (Kónya-Országh 

1988:82) 

Összevetettem az angol – olasz - magyar példákat helyük és helyesírásuk 

szempontjából. Az alábbi mondatokban az angol minta nem egészen helyes olasz 

mondatokat eredményezett: 

 

[The gap between the rich and the poor has never been wider.]  egyes számú 

alakok többes számú jelentéssel 

[?Il divario tra il ricco e il povero non è mai stato così ampio.]  egyes számú 

alakok többes számú jelentéssel az angol mintájára 

 

helyesen: [Il divario tra ricchi e poveri non è mai stato così ampio.] 

 

[Never despise the poor, nor envy the rich.]  egyes számú alakok többes számú 

jelentéssel 

[?Non disprezzare il povero, né invidia il ricco.]  egyes számú alakok többes 

számú jelentéssel az angol mintájára 

helyesen: [Non disprezzare i poveri, né invidia i ricchi.] 

 

 A következő mondatokban a magyar minta követése helytelen lett volna, ezzel 

szemben az angol megfelelőnek bizonyult: 
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 [Az épület a Matematika Tanszéknek ad helyet.] 

[*Il palazzo ospita la Facoltà Matemetica] – kétszeresen is hibás mondat: helytelen 

a szóválasztás és a viszonyszó elmaradásából fakadóan 

 [The palace houses the Department of Mathematics.] 

 [Il palazzo ospita il Dipartimento di Matematica.] 

 

 

5.6.3. A szintagmák használata – Vonzatok 

 

A szavak a mondatokban különböző szószerkezeteket alkothatnak. A szószerkezetek – 

szintagmák – a szavaknál nagyobb, a mondatnál kisebb egységek. 

 A szintagmák alaptagból és bővítményből állnak. 

 A bővítmények lehetnek: kötött bővítmények és szabad bővítmények. 

• kötött bővítmények (=vonzatok): nevet rajtam, jártas a matematikában 

• szabad bővítmények: tegnap vizsgázott, gyorsan beszél 

A szabad bővítmények nem minősülnek vonzatnak.    

 Az alábbi példamondatokban esetenként nem megfelelő a vonzat használat, mely 

egyrészt az anyanyelv, másrészt az angol nyelv interferenciájának ismerhető fel. 

 

 

5.6.3.1. Ige utáni viszonyszavak használatában előforduló interferenciák 

 

1. [Ne haragudj rám.] 

[*Non essere arrabiato su me.]  az anyanyelv hatása  

(Tíz középiskolásból hat, míg tíz főiskolásból kettő fordította így.) 

 

[Do not be angry with me.] 

[Non essere arrabiato con me.]  ugyanaz a vonzat az angolban és az olaszban 

 

Lehet az angol interferenciája, vagy egyszerűen azért, mert tudja a jó megoldást. 

(Tíz középiskolásból négy, míg tíz főiskolásból nyolc fordította így.) 
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2. [Megegyeznek a kérdésben.] 

 [*Si accordano in questione.]  az anyanyelv hatása 

(Tíz középiskolásból hét, míg tíz főiskolásból öt fordította így.) 

 

 [They agree on the issue.] 

[Si accordano sulla questione.]  ugyanaz a vonzat az angolban és az olaszban 

Lehet az angol interferenciája, vagy egyszerűen azért, mert tudja a jó megoldást. 

(Tíz középiskolásból három, míg tíz főiskolásból öt fordította így.) 

 

 

3. [Azzal a szándékkal ment Firenzébe, hogy olaszul tanuljon.] 

 [È andato a Firenze con lo scopo di studiare l’italiano.]  ismeri a viszonyszó 

használatát, de a magyar minta is a –val, -vel használatát mutatja. 

 

 Ezzel szemben, angol mintára a következő mondatot alkották többen is: 

 [*È andato a Firenze sullo scopo di studiare l’italiano.]  az angol nyelv hatása 

 

 Az angol mondat, ami a mintát adhatta:  

[He went to Firenze on purpose to learn Italian.] 

 

 

5.6.3.2. Ige előtti nominatívuszi összetevő használatában előforduló interferenciák 

 

a. A kiemelt (topik funkciójú) összetevők az anyanyelvben nem alany esetben 

állnak: 

 

1. [A testvéremnek minden nap van edzése.] 

[*A mio fratello ha allenamento ogni giorno.] 

helyesen: [Mio fratello ha allenamento ogni giorno.] 

 

2. [A nővéremnek holnap lesz a vizsgája.] 

 [*A mia sorella domani sarà l’esame.] 

 helyesen: [Mia sorella avrà l’esame domani.] 
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3. [Jánosnak nyolckor el kellett mennie.] 

 [*A Giovanni doveva andare via alle otto.] 

helyesen: [Giovanni alle otto doveva andare via.] 

 

4. [Anyának segítenie kellett nekem.] 

 [*Alla mamma doveva aiutarmi.] 

 helyesen: [La mamma doveva aiutarmi.] 

 

Az olaszban (mint a magyarban, de eltérően az angoltól) a mondat jelöletlen topikja 

lehet nominativus vagy dativus. 

De eltérhet az egyes igék vonzatkerete (az avere és van, ill. a dovere és kell más-

más vonzatszerkezettel rendelkezik). 

Ezért előfordulhat, hogy a jelöletlen topik 

- mindkét nyelvben nominativus (Piero mangia la mela / Péter megeszi az almát); 

- magyarul dativus, olaszul nominativus (Piero deve andare via / Péternek el kell 

mennie) – ilyenek a fent tárgyalt példák; 

- olaszul dativus, magyarul nominativus (A Piero non piace la birra / Péter nem 

szereti a sört);  

- mindkét nyelvben dativus (A Piero è caduto un dente / Péternek kiesett egy 

foga). 

 

b. A kiemelt (topik funkciójú) összetevők az angolban alany esetben állnak: 

  

1.  [Mary likes languages.] 

 [*Maria piacciono le lingue.] 

 helyesen: [A Maria piacciono le lingue.] 

 

2.  [My mother likes animals.] 

 [*Mia mamma piacciono gli animali.] 

 helyesen: [A mia mamma piacciono gli animali.] 

 

3.  [Carl is missing his bicycle.] 

 [*Carlo manca la sua bicicletta.] 

 helyesen: [A Carlo manca la sua bicicletta.] 
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4.  [My father is missing his old car.] 

 [*Mio padre manca la sua macchina vecchia.] 

 helyesen: [A mio padre manca la sua vecchia macchina.] 

 

Az ilyen típusú mondatokban (állapotok vagy tapasztalatok - valakinek tetszik 

valami/valakinek hiányzik valami) felléphet az angol interferenciája. Vagyis: az experienst 

olaszul részeshatározóval, angolul alannyal fejezzük ki. 

A fenti hibás mondatok csak azoknál fordultak elő, akik angolul jól beszélnek, 

ezért, meglátásom szerint, lehet az angol nyelv interferenciája, de azt is mondhatjuk, hogy 

egyszerűbb nekik alannyal kezdeni a mondatot, mert ez a gyakoribb megoldás. 

Azoknál, akik nem tudnak angolul, több volt a helyes mondat, mert a magyar jobb 

mintát kínál:  

 

Marikának  a Maria;  

az én anyukámnak  a mia mamma;  

Karcsinak  a Carlo;  

az apámnak  a mio padre. 

 

 

5.6.3.3. A birtokviszony helytelen kifejezése a magyar –nak/-nek ragos összetevő 

hatására 

 

1. [Kinek van nyelvvizsga bizonyítványa?] vagyis: Ki birtokol nyelvvizsga 

bizonyítványt? 

[*A chi ha certificato di lingua?] 

helyesen: [Chi ha un certificato di lingua?] 

 

Itt egyben visszautalnék a b. pont első részében lévő  példákra is, amelyekben az 

ige előtti összetevők használatát vizsgáltam , és amelyekben interferenciát állapítottam 

meg abból kifolyólag, hogy az anyanyelvben a kiemelt összetevők nem alany esetben 

állnak, szemben az olasz használattal. Tehát ebben az olasz  példában is az alany eset 

használata kötelező. 
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2. [Kinek a nyelvvizsga bizonyítvány ez?] vagyis: Kinek a tulajdona/birtoka ez a 

nyelvvizsga bizonyítvány? 

[*A chi è questo certificato di lingua?] 

helyesen:[Di chi è questo certificato di lingua?] 

 

3. [Kinek a könyve van a kezemben?] 

[*A chi è questo libro?] 

 helyesen:[Di chi è questo libro?] 

 

Vagyis: itt a hibát az okozza, hogy a tanulónak választania kell, mivel a -nak/-nek 

olaszul lehet a vagy di. 

 

 

5.6.3.4. Viszonyszó hozzáadása 

 

 Számtalan esetben előforduló hiba a magyar nyelv hatására a con prepozíció 

redundáns megjelenése, mint az alábbi mondatokban: 

 

 [*Ho incontrato con mio amico e siamo andati al cinema.] 

 [*Ho incontrato con mia sorella dopo la scuola e siamo andate al supermercato.] 

[*Ho incontrato con i miei amici nel parco.] 

 

Az anyanyelv interferenciájának tudható az –on, -en, -ön, -n rag megjelenése 

azokban az olasz mondatokban, ahol, mint az előző esetben, semmilyen viszonyszó nem 

kellene szerepeljen: 

 

[*Vorrei passare sull’esame di lingua.] 

[*Mi piacerebbe superare sul test e ottenere la patente.] 

 

Időhatározós mondatokban is, követve a magyar mintát, gyakran megjelennek az 

elöljárószók: 

 

[*In questa mattina ho ricevuto una lettera d’ invito per una festa di compleanno.] 

[*In questo mattino mi sono alzato presto.] 
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5.7. Mondatok 

 

 Ebben az alfejezetben két irányban végeztem vizsgálatokat, melyek mindegyike 

bőséges példa-anyaggal inspirált.  

 

 

5.7.1. A szórend kérdése 

 

Elterjedt félreértés, hogy a mondatrészeknek a magyarban „szabad” a szórendjük. 

Pedig csak kevés helyzetben választhatjuk meg szabadon a mondatrészek sorrendjét 

(Kálmán – Nádasdy 1999:132). 

 Az alanyt S-sel, az állítmány V-vel, az ige egyéb kiegészítőit O-val fogom jelölni. 

A magyar nyelv SOV rendszerű, de lehet SVO is.  

 

A hazai és részben a nemzetközi strukturális tipológiai szakirodalom szerint a 

magyar kettős alapszórendet felmutató nyelv. Hogy a két természetes alapszórend, 

az SOV, illetve az SVO közül mikor melyik használatos, ez a mondat bizonyos 

tulajdonságaitól függ: ha az igei állítmány igekötő nélküli és a tárgynak nincs 

névelője, az SOV szórendet használjuk (Péter kenyeret eszik); ezzel szemben ha a 

mondatban igekötős ige és/vagy névelős tárgy szerepel, az SVO szórenddel élünk 

(Péter eszik egy kenyeret; Péter eszi a kenyeret; Péter megeszi a kenyeret). Mivel 

az igekötő és a névelő a magyar nyelv történeti fejlődése során később kialakult 

képződmények, az SOV alapszórend történetileg elsődleges az SVO szórenddel 

szemben. 

(Horváth 1995:188) 

 

A magyar SOV szórend hatással van az olasz mondat megformálására, így a 

következetes SVO helyett SOV alakot ölt. 

Különbség van a tárgy és a határozó között, mert a tárgy többnyire posztverbális, a 

határozók többnyire preverbálisak, ezért ritka, hogy a tárgy az ige elé kerül, annál 

gyakrabban a határozószók. 

 

 

 



114 

Időhatározószavas mondatokban lévő hibák: 

 

 [Én mindig az olaszt akarom tanulni.]   SOV 

 [*Io sempre voglio studiare l’italiano.]   *SOV 

 helyesen: [Io voglio studiare sempre l’italiano.]  SVO 

 

 [Én mindig az RTL csatornát nézem.]   SOV 

 [*Io sempre guardo il canale RTL.]    *SOV 

helyesen:[Io guardo sempre il canale RTL.]   SVO 

 

Módhatározószavas (itt: fokhatározó) mondatokban lévő hibák: 

 

 [A bátyám mindenekelőtt sport műsorokat néz.]     SOV 

 [*Mio fratello innanzitutto programmi sportivi guarda.]  *SOV 

       tárgy ige előtt!   

 helyesen: [Mio fratello guarda innanzitutto programmi sportivi.] SVO 

          

Az angol mondatstruktúra általános képlete: NP + VP (noun phrase + verb phrase) 

Tehát: SVO szerkezet. Ezt követve, ill. ebből kiindulva a tanuló nem hibázik: 

 

 [He studies italian and russian.]    SVO 

 [Lui studia italiano e russo.]     SVO 

  

Ezzel szemben, ha a magyarból indul ki, akkor hibás mondat születik: 

 

 [Ő olaszt és oroszt tanul.]     SOV 

 [*Lui italiano e russo studia.]     *SOV 

  

A tagadószó használatában előforduló hibák: 

 

 [Tényleg nem volt fontos.]  ha az állítmányt tagadjuk, akkor a tagadó szócska, a 

’nem’ közvetlenül az állítmány előtt áll.  

Aki a magyar szórendből indul ki, a következő helyes mondatot alkotta: 

 [Veramente non era importante.] 
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Ezzel szemben az angol szórend más: 

 [It really was not important.] 

Aki az angol szórendből indult ki, annak a mondata a következőképpen nézett ki: 

 [*Veramente era non importante.] 

 

 

5.7.1.1. Módhatározó 

 

Az alábbi mondatok szórendjében a magyar ill. az angol nyelv interferenciájának 

hatása érvényesül: 

 

[*Bene parla l’italiano.] 

mert a magyar minta: [Jól beszéli az olaszt.] 

helyesen: [Parla bene l’italiano.] 

 

5.7.1.2. Mód- és fokhatározó együttes használata 

 

[*Disegno bene abbastanza.] 

mert az angol minta: [I (can) draw well enough.] - az enough az egyetlen fokhatározó 

(adverb of degree), amely az angolban egy másik határozó vagy melléknév mögött áll. 

[*Abbastanza bene disegno.] 

mert a magyar minta: [Eléggé jól rajzolok.] 

helyesen: [Disegno abbastanza bene.] 
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[*Molto bene parla l’inglese.] 

mert a magyar minta: [Nagyon jól beszél angolul.] 

 de: [Parla l’inglese molto bene.] 

mert az angol minta: [He speaks English very well.] 

 

 

5.7.1.3. Helyhatározók 

 

Az alábbiakban különbséget kell tennünk mondathatározó és igehatározó között. 

Általában a mondathatározó helye szabadabb, mint az igehatározóé (Salvi – Vanelli 

2004:182). A mondatban betöltött két fajta szerepkörről beszélünk: 

- helyhatározói funkcióban szereplő igei bővítmények (szerkezetileg az igéhez 

kapcsolódó kötött bővítmények – az ige argumentumai) 

Carlo è andato là 

- mondathatározói (szerkezetileg nem kötöttek az igéhez vagy a VP-hez) 

L’ho incontrato qui (Salvi – Vanelli 2004:181). 

 

Az alábbi példákban a helyhatározók, a mondatban elfoglalt szerepük szerint az 

első csoportba tartoznak, és helyük kötött. A tanulók viszont a magyar mintát követik, 

ezért hibás mondatokat alkotnak. 

  

magyar minta: [Károly messze ment.] 

[*Carlo lontano è andato.] 

helyesen: [Carlo è andato lontano.] 

 

 magyar minta: [A barátnőm a közelben lakik.] 

[*La mia amica vicino abita.] 

helyesen: [La mia amica abita vicino.] 
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Tehát mindkét esetben, az igehatározó igét követő pozíciója adott a mondatban, és 

szerkezetileg szorosan kötődik ahhoz. 

 

5.7.1.4. Időhatározók 

 

Az olaszban, összetett igeidők esetén, a mondathatározó állhat a segédige és a 

participium között (Salvi – Vanelli 2004:182). 

Az alábbi olasz mondatok szórendjét egyértelműen az anyanyelvi minta határozza 

meg: 

?
[Appena sono uscita quando è cominciato a piovere.] 

mert a magyar minta: [Épp elindultam hazulról, amikor elkezdett esni. ] 

jobb: [Ero appena uscita di casa quando è cominciato a piovere.] 

 

[*Già ho visto questo film.] 

mert a magyar minta: [Már láttam ezt a filmet.] 

helyesen: [Ho già visto questo film.] 

 

De: [Ancora non ho finito il mio compito di casa.] vagy [Non ho ancora finito il 

mio compito di casa.] 

magyar minta: [Még nem fejeztem be a házi feladatomat.] – vagy egyszerűen csak 

tudja a szabályt. 
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5.7.2. Angol szerkezetek hibás alkalmazása 

 

Egyik, az angol interferenciája nyomán, gyakran előforduló mondat az alábbi, mely 

mind fogalmazási feladatokban, mind fordításokban a következő formát ölti: 

 

[*Lui era tardi.] a [He was late.] hatására 

helyesen: [Era in ritardo/ Ha fatto tardi.] 

 

A tagadás esetenkénti rossz megfogalmazása szintén az angol szerkezet hibás 

alkalmazására vezethető vissza: 

 

[*Piero parlerà mai l’inglese.] a [Peter will never speek English.] mintájára 

helyesen: [Piero non parlerà mai l’inglese.] 

 

 Az angolban nincs kétszeres tagadás, és a tanulók ezt veszik mintának, nem pedig a 

magyart, ahol a kétszeres tagadás helyes mondatalkotást eredményezne: 

 

 [Péter nem fog soha angolul beszélni.] 

 

Ugyanez a jelenség figyelhető meg a következő mondatokban, és itt kell 

megjegyeznem, hogy ez a fogalmazásokban előforduló egyik leggyakoribb hiba: 

 

[*Mia sorella ha mai fatto niente di male agli animali.] 

helyesen: [Mia sorella non ha mai fatto niente di male agli animali.] 

 

[*Io mai dico una parola durante le lezioni di matematica.] 

helyesen: [Io non dico mai una parola durante le lezioni di matematica.] 
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5.8. Összetett mondatok 

 

5.8.1. A kötőszó elhagyása 

 

 

a. A CHE kötőszó elhagyása angol mintára:  

 

[Learn ø you will be promoted.] [Learn that you will be 

promoted.] 

[*Studia ø sarai promosso.]    [Studia che sarai promosso.] 

 

 

b. A CHE kötőszó elhagyása magyar mintára:  

 

[Kiderült, ø ők már elmentek.] [Kiderült, hogy ők már 

elmentek.] 

[*È venuto fuori ø loro sono già andati via.] [È venuto fuori che loro sono 

già andati via.] 

 

 a hogy kötőszó elhagyása beágyazott kijelentő mondat esetén 

 

A magyarban a kötőszóhiány tipikusan a tartalmatlan hogy kötőszós 

mellékmondatokat érinti. 

Utalószó nem szerepel a mondatban (lehetett volna: Az derült ki, hogy ők már 

elmentek –  de ebben az esetben nem lehetett volna elhagyni a kötőszót a magyar 

mondatban).  

Ha az utalószót elhagyjuk, akkor a hogy is elhagyható lehet (Kálmán 2001:177). 

 

 ez a minta viszont az olasz fordításban nyelvtanilag helytelen mondatot 

eredményez.  

 

A kötőszó a mellékmondatnak a főmondattól való függőségét jelzi. Az olaszban a 

che alárendelő kötőszó, alanyi és tárgyi mellékmondatokat vezet be. 
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G. Salvi – L. Vanelli (2004) szerint a che által bevezetett egyes kötőmódos tárgyi 

mellékmondatban a kötőszó elmaradhat, amint azt az alábbi példák mutatják: 

 

Desideravo (che) venissero anche loro 

Credeva (che) venissero anche loro 

(Salvi – Vanelli 2004:252) 

 

A kötőszó elhagyása, nem minden kötőmódos mondatszerkezetben lehetséges, de 

kijelentő módban viszont soha nem lehetséges: 

 

*È naturale vengano / È naturale che vengano 

*Penso sono arrivati / Penso che sono arrivati (Penso (che) siano arrivati) 

(Salvi – Vanelli 2004:252) 

 

 

c. Az E/ED kötőszó elhagyása: 

 

[Mi hai lasciato sola ø io non ti parlo più.] [Mi hai lasciato sola ed io non ti 

parlo più.] 

[Hai disprezzato il mio aiuto ø io ti abbandono.] [Hai disprezzato il mio aiuto ed 

io ti abbandono.] 

 

De a kötőszó elhagyása eredményezhet agrammatikus mondatokat: 

 

[*Chiara Barbara studiano la lingua francese.] 

[*Mio fratello mia sorella studiano medicina.] 

 

Valószínűnek tartom, hogy a mintát ez esetben azok a – leginkább szóban 

előforduló – magyar mondatok szolgáltatták, amelyekben tulajdonnevek felsorolásban 

kerülhetnek egymás után. Logikailag tekintve őket hiányosak, mivel további információt 

kívánnak, mint az alábbi mondat: 

 

[Klára, Barbara francia nyelvet tanulnak.] … [Péter viszont németet (tanul).] 
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Az utóbbi két mondat csak az elválasztó írásjellel helyes, ugyanis így jelöljük azt az 

élő beszédben tartott szünetet, ami nélkül agrammatikussá válnának.  

A fenti indoklás alapján, és a szünet írásban történő jelölésével, az olasz mondatok 

is elfogadhatóak:   

 

[Chiara, Barbara studiano la lingua francese.] 

[Mio fratello, mia sorella studiano medicina.] 

 

 

5.8.2. Utalószó hozzáadása 

 

 A magyar főmondatban szereplő utalószó sok esetben megjelenik az olasz 

mondatban is hozzáadásként. Az alábbi mondatok jól példázzák ezt. Az első mondatpár 

egyazon középiskolás fogalmazásából származik: 

 

[*Ha detto quello che ieri non ha studiato niente.] [*Penso quello che sarà un 

bugiardo.] 

 

helyesen: [Ha detto che ieri non ha/aveva studiato niente.] [Penso che sarà un 

bugiardo.] 

 

A lehetséges magyar gondolatsor: 

 

[Azt mondta, hogy a tegnap nem tanult semmit.] [Azt gondolom, hogy egy hazudós 

lehet.] 

 

További példák a korpuszból: 

 

[*Penso quello che non passerò l’esame di lingua.] 

helyesen: [Penso che non passerò l’esame di lingua.] 

 

[*Credo quello che oggi non avrò molto tempo, perché dovrò studiare per domani.] 

helyesen: [Credo che oggi non avrò molto tempo, perché dovrò studiare per 

domani.] 
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Hasonló, interferencián alapuló példa az alábbi is. A magyar mondatban a 

kontrasztív topik helyén egy melléknév áll (szórakoztató), és megjelenik egy erre 

visszautaló koreferens névmás (az).  Ez a magyarban elfogadott. 

 

 [Szórakoztató, az nem volt az út, de legalább megismertem egy új olasz várost.] 

 

 A magyar névmás megfelelőjeként használt utalószó (quello) viszont az olasz 

mondatot agrammatikussá teszi: 

 

*[Divertente, quello non era il viaggio, ma al meno ho conosciuto una nuova città.] 

 

 

5.8.3. Helytelen választás az igemódok és igeidők használatában 

 

a. A ha utáni feltételes jelen a magyar nyelvben erősen hat az olasz mondatok 

megalkotására, hibás nyelvtani szerkezetet eredményezve (de az is lehet, hogy még nem 

sajátították el a kötőmód használatát): 

 

 [*Se avrei più tempo, guarderei ogni giorno un film.] 

 helyesen: [Se avessi più tempo, guarderei ogni giorno un film.] 

 

[*Se sarei più grande, avrei già la patente di guida e potrei guidare la macchina di 

mio padre.] 

helyesen: [Se fossi più grande, avrei già la patente di guida e potrei guidare la 

macchina di mio padre.] 

 

[*Se avrei avuto più soldi, avrei comprato un regalo per il compleanno di mia 

madre, ma così le ho comprato solo fiori.] 

helyesen: [Se avessi avuto più soldi, avrei comprato un regalo per il compleanno di 

mia madre, ma così le ho comprato solo fiori.] 

 

 [*Se sarei andata all’esame, adesso avrei molte esperienze.] 

 helyesen: [Se fossi andata all’esame, adesso avrei molte esperienze.] 
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 b. A kötőmód hiánya az alábbi mondatokban, feltételezhetően, az anyanyelv 

egyszerű jelen idejének a követése miatt nem jelenik meg - de az is lehet, hogy még nem 

sajátították el a kötőmód használatát (a kijelentő mód a kollokviális nyelvben elfogadott 

ezekben a példákban): 

 

 [*Penso che Laura è la mia amica migliore.] 

 helyesen: [Penso che Laura sia la mia amica migliore.] 

 

 [*Non penso che Rita è più alta di me.] 

 helyesen: [Non penso che Rita sia più alta di me.] 

 

[*Non credo che Vera ha più tempo di me per uscire con le amiche.] 

 helyesen: [Non credo che Vera abbia più tempo di me per uscire con le amiche.] 

 



124 

6. TOPIK ÉS FÓKUSZ 

 

6.1. Topik és fókusz a mondatban 

 

A topik és fókusz vizsgálatának céljából megkértem a tanulókat, hogy megadott 

mondatokban, nyomtatott nagy betűvel jelöljék azokat a szavakat, amelyekre szerintük a 

hangsúly esik. Ezzel azt vizsgáltam, hogy mennyire tudatos a mondaton belüli 

nyomatékosítás, ennek megfelelően a fókusz kifejezése, ill. annak tagadása. Azt, hogy az 

élő beszédhangsúlynak megfelelően, tudják-e használni a fókusz pozícióba tett elemet 

nyomatékosításra, mely ily módon megváltoztathatja a mondat értelmét. 

A nyelvtanításban, emelt szinten, a szintaxis bizonyos részei is megvilágításra 

kerülnek annak érdekében, hogy a nyelvhasználat tudatos legyen. (Milyen szintaktikai 

szerkezete van a mondatnak? Milyen pozíciók vannak benne?) 

 

 

6.1.1. Fogalom meghatározások 

 

A topik: - megnevezi, hogy kiről/ miről szól a mondat 

- specifikusan jelöl valamit, ami vagy ismert, vagy információink 

alapján feltételezhető lehet 

- nem tagadható 

- egyszerű mondat esetén mindig legelöl áll 

- gyenge hangsúlyt hordoz 

- lehet több is, de hiányozhat is – nem kötelező elem (Pl. [PHull a 

hó]
11

) 

 

A fókusz:  - közvetlenül az ige előtt áll a magyarban, míg az olaszban az ige 

előtt és után is állhat (ez utóbbi a normális pozíció) 

   - az esetek többségében a fő mondathangsúlyt hordoz 

   - a mondat tartalmi súlypontja is egyben 

   - kitöltése nem kötelező 

                                                 
11

 A mondat topik-predikátum tagolódása: a topik megnevezi a már ismertet, amiről a mondat szól/ a 

predikátum a topikról tett állítást tartalmazó mondatszakasz (itt: csak predikátum) 



125 

- ha a fókusz üresen marad, az ige hangsúlyos – csak a magyarban 

van így 

- kitöltött fókusz után az ige hangsúlytalan – csak a magyarban van 

így 

   - a mondatban fókuszból csak egy lehet 

 

 

6.1.2. Emfatikus hangsúly és fókusz 

 

 A szavak vagy csoportok nagyobb hangsúlyt kaphatnak, ha kiemelő szerepük van a 

beszédfolyamban. Az ilyen hangsúlyt emfatikusnak nevezzük. 

Az emfatikus hangsúly nem mindig elég, hogy megállapítsuk, fókuszos 

szerkezetről van-e szó a mondatban. Az alábbi mondat több féle tagadására kértem a 

tanulókat, a mondatban lévő hangsúly megjelölésével: 

 

 Marco mi ha detto che il libro lo compra domani. → bal oldali dizlokáció, mert van 

klitikum is. (l. alább) 

  

A mondat tagadása első körben a mondaton belüli tagadással, az igék tagadásával, a 

következőképpen valósult meg: 

 

 Marco mi ha detto che il libro non lo compra domani. 

 Marco non mi ha detto che il libro lo compra domani. 

 

 Segítségül megjegyeztem, hogy nem csak az igét tagadhatják, hanem a tárgyat vagy 

az időhatározót is. 

 Kétféle választ vizsgáltam meg : 

 

a. No, Marco ha detto che IL DISCO lo compra domani. 

b. No, Marco ha detto che il libro lo compra DOPODOMANI. 

 

Az (a) válaszban ÚGY TŰNIK, hogy a tárgy fókusz pozícióban van, emfatikus 

hangsúllyal – akkor is, ha klitikummal megismétlődik. 
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De nem fókusz, hanem dizlokált elem kontrasztív topik funkcióval. A plusz 

hangsúly nem elég ahhoz, hogy fókusz legyen.  

 

A (b) válaszban a tárgy egy dizlokált elem. A ’DOPODOMANI’ került fókusz 

pozícióba.  

 

Tehát: nem minden emfatikus hangsúllyal bíró konstituens fókusz. 

 

 

6.2. Topik és fókusz a magyarban 

 

A topik és fókusz meghatározott funkciójú szintaktikai pozíciók a magyar 

mondatszerkezetben, rögzített sorrenddel és hellyel. Ennek felborítása megváltoztatja a 

mondat értelmét. Példa mondat a topik és fókusz sorrendjének szemléltetésére: 

 

[TA lányok] [FLUJZÁT] választották meg csoportfelelősnek. 

 

A magyar mondatok jellegzetes sajátossága, hogy általában minden nyelvtani 

jelölés (különleges névszórag, különleges igealak) használata nélkül lehet egyes 

összetevőket a mondat elejére tenni, ún. topikalizációba (Kálmán 2001:21). 

 

A mondat első összetevőjét közlésbeli – jelentéstani szerepe szerint topiknak 

nevezzük. 

A mondat második összetevőjét: azt, amely a topikról szóló állítást tartalmazza, 

közlésbeli – jelentéstani funkciója szerint predikátumnak nevezzük (É.Kiss-Siptár-Kiefer 

2003:3). 

  

Topik:   

[TA barátom] mindig igazat mond. 

 

A mondatok legáltalánosabban használt típusa egy személyről, dologról vagy 

személyek, dolgok csoportjáról, fajtájáról közöl állítást. (A személy, dolog, csoport, fajta 

közös megnevezésére a továbbiakban a logikából kölcsönzött ’individuum’ kifejezést 

fogjuk használni.)  
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E mondattípus úgy ír le egy eseményt vagy állapotot, hogy azt az esemény vagy 

állapot valamely szereplőjéről való információként fogalmazza meg (É.Kiss-Siptár-Kiefer 

2003:3). 

 E mondatok első összetevőjét tehát, amely megnevezi az individuumot, amelyről a 

mondat második része tesz állítást, hívjuk topiknak.   

A topikfunkciót tehát a következőképpen határozzuk meg: 

 A topik szerepű mondatösszetevő azt a mind a beszélő, mind a hallgató által ismert 

vagy létezőnek feltételezett individuumot nevezi meg, amelyről a mondat predikátum része 

állítást tesz (É. Kiss-Siptár-Kiefer 2003:4). 

 A topik nem kötelező része a mondatnak, bár a topik nélküli mondatok általában 

sajátos viszonyban vannak az előzményekkel (vadonatúj információt közölnek) (Kálmán 

2001:22). Pl. Zöld a Mari haja!; Szereti a Mari a Petit! 

 

A topik lehet kontrasztív: - szembeállítást fejez ki 

 - erős hangsúlyt hordoz 

 

[KTMarika] nem mesélte volna el nektek a titkaimat. 

 

A mondatnak az a jelentése, hogy amíg Marikára érvényes az az állítás, hogy nem 

mondta volna el a titkaimat másoknak, addig vannak más releváns személyek, akikre ez 

nem igaz, akik tehát elmondták a rájuk bízott titkaimat. 

Ettől még szemléletesebb az alábbi mondat, amelyben a mondat eleji kontrasztív 

topikban lévő halmaz szemben áll a bal oldalival: 

 

[KTA lányok] [FLUIZÁT] választották meg csoportfelelősnek, [KTa fiúk] pedig 

[FLAJOST] akarták. 

 

A kontrasztív topikokat a topikoktól sajátos intonációs mintájuk, kontrasztív 

jelentéstartalmuk, valamint az különbözteti meg, hogy ebben a szerepben a szintaktikai 

összetevők jóval nagyobb csoportja jelenhet meg, mint a „normál” topik szerepében. Így a 

kontrasztív topik által megnevezett dolgok, a topik által megnevezett dologgal ellentétben, 

nemcsak individuum lehet. (Kálmán 2001:37).  

 

Az alábbi mondatokban főnévi igeneveket találunk kontrasztív topikként:  
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[ KTEnni] nem eszem, de [ KTinni] sokat iszom az órák alatt. 

 [ KTSírni] nem sírtam, de [ KTmosolyogni] nem tudtam többé. 

 

 A fenti mondatok „nem referáló kifejezések, vagyis nem alkalmasak individuumok 

vagy individuumok csoportjának megnevezésére (Kálmán 2001:40).  

  

Fókusz: 

[Péter EZT A KÖNYVET ajándékozta tegnap az anyjának.]   

          ige előtti pozíció 

 

[JÁNOS járta be biciklijével a Börzsönyt]. (É. Kiss-Siptár-Kiefer 2003:17) 

 

A mondat fókusza arra szolgál, hogy kimerítően azonosítsa egy, a 

szövegelőzményből vagy a beszédhelyzetből kikövetkeztethető halmaznak azt a 

részhalmazát, amelyre az igés kifejezéssel leírt cselekvés, történés vagy állapot igaz (É. 

Kiss-Siptár-Kiefer 2003:18). 

 

A fenti mondatból arra következtethetünk, hogy vannak olyan személyek, 

ellentétben Jánossal, akik nem járták be a Börzsönyt. 

Ezért szoktak a fókusznak szembeállítást kifejező szerepet tulajdonítani. Valójában 

a fókusz a magyarban kimerítő, kizárólagos azonosítást fejez ki; a releváns halmaznak a 

fókusz által azonosított és kizárt elemei közötti szembenállásra csak következtetünk (É. 

Kiss-Siptár-Kiefer 2003:17).  

 

 

6.3. Topik és fókusz az olaszban 

 

Az alábbiakban, a témában,  elsősorban azt tárgyalom, ami az olasz nyelvben 

másként jelenik meg mint a magyarban. 

 

Topik: 

Mi lehet a mondat elején? Olyan elemek, amelyek pragmatikai funkcióval 

rendelkeznek (kiemeljük őket). Például:  
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Il suo articolo, non l’ho letto. 

 

 Az Il suo articolo tárgy, amely nem az ige után áll. Lehet szünet (,) utána, de 

egyben is lehet mondani. Direkt tárgyról van szó, amely megjelenik még egyszer, 

hangsúlytalan személyes névmás (klitikum) által (l’) kifejezve. A tárgy, amelyet 

megismétel egy klitikum, bár annak tűnik, nem fókusz, hanem topik funkciójú dizlokált 

elem. 

 

A balra diszlokált összetevők alkotják a mondat előkészítő részét: bevezetik 

azokat az elemeket, amelyekről a tulajdonképpeni mondat szól (téma=topik), mint az (a), 

vagy azokat az elemeket, amelyek a mondatban leírt esemény alapvető koordinátáit közlik 

(keret), mint a (b) mondatban (Salvi-Vanelli 2004:306): 

 

a. La mamma, non la vedo da un pezzo. 

b. A casa mia, i bambini non guardano mai la televisino. 

(Salvi-Vanelli 2004:306) 

 

A dizlokált elem klitikum általi megjelenítése kötelező direkt tárgy balra kihelyezése 

esetén (a), míg általában fakultatív minden más balra kihelyezett elem esetén (b): 

 

a. Piero non lo vedo mai./ *Piero non vedo mai. 

b. Alla mamma, non (le) ho regalato niente. 

(Salvi-Vanelli 2004:307) 

 

Az olaszban, ugyanúgy minta a magyarban, szerepelhet főnévi igenév kontrasztív 

topikként:  

 

[ KTMangiare] non mangio, ma [ KTbere] bevo molto durante le lezioni. 

 [ KTPiangere] non piangevo ma [ KT sorridere] non potevo più dopo. 

 

 Fókusz: 

[Piero, ha regalato QUESTO LIBRO, ieri, alla mamma.] (Salvi-Vanelli 2004:304) 

 ige utáni pozíció 
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G.Salvi-L.Vanelli (2004) példamondatában egyetlen új információt hordozó szó 

van, míg az összes többi már adott.  

 

Az ismert információt hordozó elemek, az ige kivételével (Piero, ieri, alla 

mamma), szünetek által vannak elválasztva az ige + új elem központi szegmentumtól, és 

akörül bármilyen sorrendben elhelyezkedhetnek: részben megelőzhetik, részben követhetik 

azt […].(Salvi-Vanelli 2004:304) 

 

 [Ieri, Piero, ha regalato QUESTO LIBRO, alla mamma.] 

[Piero, ieri, alla mamma, ha regalato QUESTO LIBRO.] 

[Ha regalato QUESTO LIBRO, ieri, Piero, alla mamma.] 

(Salvi-Vanelli 2004:304) 

 

Az alábbi (b-d) olasz mondatokban a fókuszok kontrasztív fókuszok – csak olyan 

környezetben használhatóak, ahol jelen van egy lehetséges alternatíva. Ez nem igaz a 

megfelelő magyar mondatokra (amelyek, ahogy fentebb láttuk, szélesebb kontextusban 

használhatóak). 

 

a. [TOlga] ha fatto una maglia a suo figlio. 

b. [TOlga] UNA MAGLIA ha fatto a suo figlio. 

c. [TOlga] A SUO FIGLIO ha fatto una maglia. 

d. [OLGA ha fatto una maglia a suo figlio.] 

 

A kontrasztív fókusz mindig egy kontextuálisan adott alternatívát tételez fel:  

 

b. [TOlga] UNA MAGLIA ha fatto a suo figlio, e non un altro vestito. 

 

c. [TOlga] A SUO FIGLIO ha fatto una maglia, e non a sua sorella. 

 

d. [OLGA ha fatto una maglia a suo figlio], e non la nonna. 

 

  A kontrasztív fókusz esetében nincs névmás általi ismétlés. Salvi-Vanelli (2004) az 

anteposizione contrastiva kifejezést használja ennek megnevezésére.  
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A kiemelt elem a mondat elején áll az alany előtt (a), vagy az ige előtt (b-c), ha az 

alany nincs kifejezve, vagy más pozícióban található. Emfatikus hangsúlyt kap, és lehet 

szünet (,) utána, de egyben is lehet mondani. 

 

a. A MARIA, Piero ha dato l’anello, non a Carlo. 

b. A MARIA, l’ha dato, non a Carlo. 

c. DOMANI, viene Paolo, non oggi. 

d. TUO FIGLIO, ho incontrato, non tuo cugino. 

(Salvi-Vanelli 2004:310-311) 

 

 

6.4. Gyakorlatok elemzése, interferencia jelenségek 

 

6.4.1. Első gyakorlat 

 

Az alábbi gyakorlatsort a fókusz, mint fogalom megértésére, ill. gyakorlására 

szántam, és elvégzését haladó csoportokban javaslom, órai munka keretében. 

 

A feladatlapon megadott mondatok: 

 

1. Péter vonattal bejárta Európát. 

2. Mira vett egy könyvet a barátnőjének. 

3. János elkezdte az edzőtermi edzést. 

4. Gilda hegedült az újévi koncerten. 

 

 

Első feladat: A tanulóknak a fenti mondatokat kellett lefordítaniuk. A kijelölt 

szempont az volt, hogy a lefordított mondat nem tartalmazhat fókuszt. Eszerinti jó 

megoldások a következőek voltak (zárójelben tüntetem fel a nyelvtanilag helyes, de nem a 

feladatra válaszoló megoldásokat, csak aláhúzással emelve ki a mondatban létrehozott 

fókusz pozíciót): 

 

1. Piero in treno ha girato l’Europa. 

Az „in treno” a topik része (mint egyébként a magyar mondatban is az). 
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De: Piero ha fatto il giro d’Europa in treno.  A magyar mondatban ’vonattal’ nem 

fókusz – akkor lenne fókusz, ha így lenne: Péter vonattal járta be Európát.  

Itt viszont: „in treno” fókusz/a fókusz része. 

 

2. Mira ha comprato un libro alla sua amica. 

(a magyar szórend hatására azonban: Mira un libro ha comprato alla sua 

amica  a tanuló létrehozott egy fókusz pozíciót, amely az olaszban csak 

kontrasztív lehet) 

 

3. Giovanni ha cominciato l’allenamento in palestra. 

De: Giovanni ha cominciato in palestra l’allenamento  a tanuló létrehozott egy 

fókusz pozíciót. A magyar mondatban nem fókusz, mert nem az ige előtt áll. 

Magyarul a módosító megelőzi a módosítottat: edzőtermi+edzés, olaszul fordítva: 

allenamento+in palestra. De ha megfordítja, in palestra+l’allenamento, akkor 

fókusz pozíciót hoz létre, viszont az eredeti magyar mondat nem ezt jelenti. 

 

4. Gilda ha suonato il violino al concerto di Capodanno. (itt nem volt egyéb 

megoldás) 

 

 

Második feladat: Fókusz pozíciókat kellett a tanulóknak létrehozniuk. Az alábbi 

megoldások születtek, amelyekben a fókuszok kontrasztív fókuszokként jelentek meg. 

Szóban kellett indokolniuk mindegyik mondat előfeltevéses magyarázatát. Ezek azonban 

csak a magyarban lehetségesek. Az olaszban egy kontextuális alternatíva szükséges. 

 

1. 

a. [TPiero] ha fatto il giro d’Europa in treno. 

b. [TPiero] IN TRENO ha fatto il giro d’Europa. 

c. [TPiero] IL GIRO D’EUROPA ha fatto in treno.  

 

A b. mondat magyar megfelelője: [TPéter] VONATTAL járta be Európát. 

Előfeltevés: Péter bejárta Európát. A közlekedési eszköz amit választott a vonat 

volt.  

A c. mondat magyar megfelelője: [TPéter] EURÓPÁT járta be vonattal. 
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Előfeltevés: Péter vonattal elutazott valahová. Utazásának a célja Európa volt.  

 

Az olaszban kontextuális alternatívákkal: 

 

b.[TPiero] IN TRENO ha fatto il giro d’Europa, e non in macchina. 

 

c.[TPiero] IL GIRO D’EUROPA ha fatto in treno, e non quello degli Stati Uniti.  

 

2. 

a. [TMira] ha comprato un libro alla sua amica. 

b. [TMira] ALLA SUA AMICA ha comprato un libro. 

c. [TMira] UN LIBRO ha comprato alla sua amica. 

 

A b. mondat magyar megfelelője: [TMira] A BARÁTNŐJÉNEK vett egy könyvet. 

Előfeltevés: Mira vett egy könyvet valakinek. A megajándékozott a barátnője volt. 

A c. mondat magyar megfelelője: [TMira] EGY KÖNYVET vett a barátnőjének. 

Előfeltevés: Mira vett valamit a barátnőjének. Az ajándéktárgy egy könyv volt. 

 

Az olaszban kontextuális alternatívákkal: 

 

b.[TMira] ALLA SUA AMICA ha comprato un libro, e non a sua sorella. 

 

c.[TMira] UN LIBRO ha comprato alla sua amica, e non un disco. 

 

3. 

a. [TGiovanni] ha cominciato l’allenamento in palestra. 

b. [TGiovanni] IN PALESTRA ha cominciato l’allenamento. 

c. [TGiovanni] L’ALLENAMENTO ha cominciato in palestra. 

 

A b. mondat magyar megfelelője: [TJános] AZ EDZŐTEREMBEN kezdte el az 

edzést. 

Előfeltevés: János valahol elkezdte az edzést. Az edzés helyszíne az edzőterem 

volt. 

A c. mondat magyar megfelelője: [TJános] AZ EDZÉST kezdte el az edzőteremben. 
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Előfeltevés: János valamit elkezdett az edzőteremben. A tevékenység az edzés volt. 

 

Az olaszban kontextuális alternatívákkal: 

 

b.[TGiovanni] IN PALESTRA ha cominciato l’allenamento, e non all’aperto. 

 

c.[TGiovanni] L’ALLENAMENTO ha cominciato in palestra, e non il lavoro come 

istruttore. 

 

4. 

a. [TGilda] ha suonato il violino al concerto di Capodanno. 

b. [TGilda] AL CONCERTO DI CAPODANNO ha suonato il violino. 

c. [TGilda] IL VIOLINO ha suonato al concerto di Capodanno. 

 

A b. mondat magyar megfelelője: [TGilda] AZ ÚJÉVI KONCERTEN hegedült. 

Előfeltevés: Gilda hegedűn játszott. Az esemény az újévi koncert volt. 

A c. mondat magyar megfelelője: [TGilda] HEGEDŰN játszott az újévi koncerten. 

Előfeltevés: Gilda zenélt az újévi koncerten. Hegedűn játszott. 

 

Az olaszban kontextuális alternatívákkal: 

 

b.[TGilda] AL CONCERTO DI CAPODANNO ha suonato il violino, e non al 

concerto di Natale. 

 

c.[TGilda] IL VIOLINO ha suonato al concerto di Capodanno, e non la viola. 

 

 

Harmadik feladat: A mondatokban a cselekvést végző személyt fókusz pozícióba 

kellett tegyék, azt kifejezve, hogy az összes releváns személy közül épp ő az, aki a 

cselekményt elvégzi: 

 

 

d. [FPIERO] ha girato l’Europa in treno. 

d. [FMIRA] ha comprato un libro alla sua amica.  
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d. [FGIOVANNI] ha cominciato l’allenamento in palestra. 

d. [FGILDA] ha suonato il violino al concerto di Capodanno. 

 

A felsorolt d. mondatok Pétert, Mirát, Jánost és Gildát fókuszba emelik. A 

megfelelő magyar mondatokban az előfeltételezés az lenne, hogy: 

 

Van egy személy aki vonattal bejárta Európát, és a releváns személyek közül Péter 

az; egy személy aki vett egy könyvet a barátnőjének, és a releváns személyek közül  Mira 

az;  

egy személy aki elkezdte az edzőtermi edzést, és a releváns személyek közül János az;  

egy személy aki hegedült az újévi koncerten, és a releváns személyek közül Gilda az. 

 

Az olaszban viszont ezek a mondatok csak kontextuális kontraszt esetében jók:  

 

 [FPIERO] ha girato l’Europa in treno, e non Giorgia. 

 [FMIRA] ha comprato un libro alla sua amica, e non Carla.  

 [FGIOVANNI] ha cominciato l’allenamento in palestra, e non suo fratello. 

 [FGILDA] ha suonato il violino al concerto di Capodanno, e non sua madre. 

 

Tehát: fókusz szerepet az ige bármilyen vonzata betölthet. Az ilyen jellegű 

gyakorlatok igen népszerűek az órákon, mert könnyen jött sikerélményt adnak.  

Elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a tanulók különbséget tudjanak tenni a 

magyar és az olasz használat között, hogy megkülönböztessék egymástól a topik, a fókusz 

és a kontrasztív fókusz pozíciókat. Amíg a magyarban a fókusz pozíciója az ige előtt van, 

addig az olaszban elsődlegesen az ige után.  

Az ige elé emelt kontrasztív fókuszt tartalmazó mondatok viszont csak a példákban 

szemléltetett alternatívákkal kiegészítve működnek az olaszban – szemben a magyarral, 

ahol szélesebb kontextusban használhatóak. Ez interferenciát okozhat, melynek eredménye 

lehet a nem megfelelően felépített olasz kontrasztív fókuszos mondatok sorozata. A fenti 

gyakorlat segít a két nyelv közötti eltérések megértésében. 
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6.4.2. Második gyakorlat 

 

Megkértem a hallgatókat és néhány kiválasztott, jó nyelvismerettel bíró 

középiskolást, hogy fordítsák le a már említett magyar mondatot olaszra: 

 

[KTA lányok] [FLUJZÁT] választották meg csoportfelelősnek, [KTa fiúk] pedig 

[FLAJOST] akarták. 

 

Elsődleges fordítás: 

a. [KTLe ragazze] hanno scelto [FLUISA] come capoclasse, [KTi ragazzi] invece 

volevano [FLUIGI]. 

 

Ezen kívül egyéb verziók is születtek. Akik a mondatot a magyar 

mondatszerkesztés szerint fordították le, a következő sorrenddel éltek: 

 

b. *[KTLe ragazze] [F?LUISA 

c. ] l’hanno scelta come capoclasse, [KTi ragazzi] invece [F?LUIGI] l’hanno voluto.         

→ főiskolás 

 

A középiskolások közül viszont, ebben a mondatszerkesztésben, többen nem 

ismételték meg a direkt tárgyat hangsúlytalan személyes névmással (klitikummal): 

 

d. *[KTLe ragazze] [F?LUISA] hanno scelto come capoclasse, [KTi ragazzi] invece 

[F?LUIGI] hanno voluto. → középiskolás 

 

  

Nézzük meg először külön-külön a két szerkezetet: 

 

Luigi [,] l’hanno voluto. 

    ↓ 

- topik, ugyanis nem tagadható (*Non Luigi [,] l’hanno voluto) 

- [,] szünet lehet utána, de lehet egyben is mondani 

- mivel direkt tárgyról van szó, ezért még egyszer meg kell jelenjen: l’ → 

hangsúlytalan személyes névmás (klitikum) 
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LUIGI  hanno voluto. 

     ↓ 

- fókusz, ugyanis erős hangsúly esik rá 

- [,] szünet lehet utána, de lehet egyben is mondani 

- nincs megismételve hangsúlytalan személyes névmással  

 

 Az a. mondatban ige utáni fókusz pozíciót találunk (LUISA/ LUIGI), ami szabály 

szerinti; a b. mondatban ige előtti, nem fókusz, hanem topik pozícióban lévő dizlokált elem 

van (Luisa/ Luigi), klitikum által megismételve; a c. mondat kontrasztív fókusz pozíció 

lehetne, mely nincs megismételve klitikummal, de hiányzik az alternatív folytatása 

(LUISA hanno scelto, e non Maria/ LUIGI hanno voluto, e non Giorgio). 

 A gyakorlat segítségével a topik/ kontrasztív topik – fókusz/ kontrasztív fókusz 

fogalmakat lehet szemléltetni és elsajátíttatni. 

 

 

6.4.3. Topik és fókusz tagadása 

  

 Erre vonatkozóan több szempontból vizsgáltam a tanulók feladat megoldásait és 

magyarázatait mind a magyar, mind az olasz mondatok tagadása, ill. értelmezése 

tekintetében. A következő kategóriák az összefoglaló mintákat tartalmazzák: 

 

 

1. Topikra vonatkozó állítmányi rész (VP) tagadása esetén (VP-tagadás) a 

magyarban a tagadószó közvetlenül az ige előtt áll, és többnyire a fő 

mondathangsúlyt hordozza: 

 

[TMárk] dolgozik. → [TMárk] nem dolgozik. 

 

 Ugyanígy az olaszban is (csak nincs hangsúlya): 

 

 [TMarco] lavora. → [TMarco] non lavora. 
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2. Fókusz tagadása esetén a magyarban a tagadószó közvetlenül a fókusz előtt áll, 

és a fókusz helyett a tagadószó hordozza a hangsúlyt: 

 

[FMÁRK] dolgozik. (és nem valaki más) → NEM [FMÁRK] dolgozik. (hanem 

valaki más) 

 

Az olasz kontrasztív fókuszos szerkezetben viszont a tagadószó nem állhat 

közvetlenül a fókusz előtt: 

 

[FMARCO] lavora. (e non qualcun altro) → *NON [FMARCO] lavora. (ma 

qualcun altro)   

 

Jó megoldás: È [FMARCO] che lavora. →  NON è [FMARCO] che lavora. 

 

Ahhoz, hogy kontraszthatást érjünk el, használhatunk szétszakított modatnak 

nevezett szerkezetet. A szétszakított mondatok felépítése: létige + kontrasztált elem + che 

+ mondat (a kontrasztált elem nélkül). A kontrasztált elem helyét többféle összetevő is 

betöltheti: névszói szintagma, prepozíciós szintagma, melléknévi szintagma, határozószói 

szintagma vagy egy mondat (Salvi-Vanelli 2004:315). 

 

 

3. Állítmányi rész tagadása fókuszos mondatokban is lehetséges: 

 

[FMÁRK] dolgozik. (és nem valaki más) → [FMÁRK] nem dolgozik. 

 

Előfeltevés: van valaki, aki NEM dolgozik 

Állítás: az a személy, aki nem dolgozik, azonos Márkkal 

 

[FMARCO] lavora. → [FMARCO] non lavora. 

 

Ezek a mondatok csak kontrasztív kontextusban jók, a tagadószó az ige előtt áll. 

 

Más lehetséges megoldás: È [FMARCO] che lavora. →  È [FMARCO] che non 

lavora. 
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4. Fókusztagadás és állítmányi rész tagadása egy mondaton belül is lehetséges: 

 

NEM [FMÁRK] nem dolgozik. 

 

Előfeltevés: van valaki, aki nem dolgozik 

Állítás: az a személy, aki nem dolgozik, az valaki más, nem azonos Márkkal 

 

 Az olaszban viszont a tagadószó nem állhat közvetlenül a kontrasztív fókusz előtt: 

 

 *NON [FMARCO] non lavora. 

 

 Jó megoldás: Non è [FMARCO] che non lavora. 

 

Logikai negációk néha összekeverednek, és ezért logikailag értelmetlen mondatok 

születnek. A következőkben kiemelek, és értelmezek néhány mondatot, rámutatva a logikai 

interferenciára: 

 

Non Anna gioca con noi, ma Clara sì. 

 

A mondatnak kétféle értelmezése lehetséges: 

 

NEM [FANNA] játszik velünk, hanem Klára. → fókusztagadás ; de az olaszban a 

kontrasztív fókusz tagadása nem így történik (l. fent) 

 

Helyesen: Non è Anna che gioca con noi, ma Clara. (a ’sì’ fölösleges a mondat végén) 

→ a mondatnak ez a valószínűbb jelentése 

 

[TAnna] nem játszik velünk, de Klára igen. → ez esetben a tagadószó rossz helyen 

áll 

 

Helyesen: Anna non gioca con noi, ma Clara sì. 

Vagyis: [TAnna] non gioca con noi, ma Clara sì. → VP-tagadás 
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6.4.4. Többszörös topikot tartalmazó mondatok 

 

 A mondat logikai szerkezetében a topikoknak azonos szerepük van, így azok 

szabadon, a jelentés megváltoztatása nélkül felcserélhetők. A magyarul feltett kérdésre az 

alábbi olasz nyelvű megoldások születtek: 

 

 Hol vette Gyuri az autóját? 

 

a. [TGiorgio la sua macchina] l’ha comprata all’estero. 

  

magyar minta: Gyuri az autóját külföldön vette. 

 *[TGiorgio la sua macchina] ha comprato all’estero. 

 

b. [TLa sua macchina Giorgio] l’ha comprata all’estero. 

 

 magyar minta: Az autóját Gyuri külföldön vette. 

 *[TLa sua macchina Giorgio] ha comprato all’estero.  mindkét példában a tanuló 

a magyar mintát követi, nem veszi figyelembe a klitikum használatának szükségességét 

  

 

6.4.5. Rejtett topikot tartalmazó mondatok 

 

 Számtalan esetben a topik nem hiányzik, csak rejtve marad, tehát az igei 

személyragból következtethető ki, melyet, mint üres személyes névmást pro 

szimbólummal jelölhetünk. Ehhez az oktatásban, egyszerűbben, egy zárójelbe írt topikot 

jelző T-t használhatunk. Az alábbiakban viszont a konvencionális megjelenítés szerint 

jelölöm a rejtett topik helyét.  

 Giorgio Graffi (1994) szerint, bizonyos nyelveknél, mint az olasz vagy a spanyol 

esetén, de nem az angolban és a franciában, a mondat alanya nem kerül kifejezésre. ”[…] 

la posizione soggetto di una frase finita esiste sempre, anche se non ha realizzazione 

fonetica (Graffi 1994:209) 

Az angolban tehát a névmási alany nem maradhat el, mely mintát követik az alábbi 

mondatok írói: 
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angol minta:     I am lively and smiling girl. 

hibás olasz mondat:   *Io sono una ragazza vivace e sorridente. 

magyar minta szerint jó lett volna: [Tpro] Élénk és mosolygós lány vagyok. 

helyesen olaszul: [Tpro] Sono una ragazza vivace e 

sorridente. 

 

angol minta:    We went swimming yesterday.   

hibás olasz mondat:   *Noi ieri siamo andati a nuotare. 

magyar minta szerint jó lett volna: [Tpro] Tegnap elmentünk úszni. 

helyesen olaszul:   [Tpro] Ieri siamo andati a nuotare. 
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7. BEFEJEZÉS 

 

7.1. Visszatekintés a kutató munkára 

 

A kutatás elsődleges célja az volt, hogy feltárjam a releváns interferencia okozta 

hibákat. A tévesztés és tényleges hiba okozta devianciákat elkülöníteni, és 

megkülönböztetni az ismeretek hiányosságából fakadó hibákat az interferencia okozta 

hibáktól. Mert: 

„A tanulók nehezen tesznek különbséget a biztos nyelvtudás és a sejtés között, és 

sok évi tanulás után szinte mindenre találnak megoldást” (Budai 2010:261). 

Ezen túlmenően a célom a hibák tipizálása és típusba sorolása volt, mint elhagyás, 

hozzáadás, helytelen választás, és helytelen sorrend, melyeket szemléletesen, példákkal 

alátámasztva mutattam be. A kontrasztív hibaelemzés nyomán vontam le 

következtetéseimet. Fontosságát szeretném kihangsúlyozni, ezért egy alábbi fejezetben 

részletesebben kitérek rá (lásd 7.2. fejezet). 

A szakirodalom áttekintése után megfogalmaztam a hipotézist, mely szerint 

feltételeztem, hogy a tanulók által elkövetett hibák oka a nyelvek közötti interferencia, 

pontosabban a magyar és az angol nyelvnek az olaszra gyakorolt interferenciája. 

A konceptualizálás volt a negyedik lépésem, vagyis a vizsgálandó fogalmak 

meghatározása. Kijelöltem a számomra fókuszba helyezhető kérdésköröket, a nyelvtan 

azon területeit, ahol vizsgálódni szerettem volna. Így került vizsgálatra többek között az 

alany, az állítmány, a bővítmények, az egyszerű és az összetett mondatok. 

A kutatási módszerek kijelölése volt a következő lépésem. A munka megvalósulása 

folyamán, ezek közül, volt olyan, mely hatékonyabbnak bizonyult, és volt olyan, mely 

kevesebb eredményt adott. Az előbbire a tanfordítás példáját hoznám, mely során 

célirányosan „helyzetbe hoztam” a tanulókat, a kontrasztív hibaelemzés szerint, előre 

feltételezve a várható, valamilyen formájú hiba-elkövetést, mely többnyire meg is valósult. 

Ezzel szemben nagyobb mennyiségű anyagot kellett átvizsgálnom, egy témakör alapján 

szabadon írt fogalmazásokat, ahhoz, hogy releváns interferencia jelenségekre bukkanjak. 

Az adatgyűjtés és azok elemzése a hatodik lépés, mely időigényesnek, de a 

kutatásom szempontjából eredményesnek bizonyult. Előfordul, hogy egy tudományos 

kutatás folyamán több kérdés is felbukkan ott, ahol korábban nem feltételeztük. 

Esetemben ilyen volt az anglicizmusok kérdése, mely olyan jelentősnek és 

érdekesnek bizonyult, hogy kutatási munkámat kiterjesztettem a vizsgálatára. 
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Egy kutatás akkor mondható megbízhatónak, ha az ugyanarra a jelenségre irányuló 

megismételt kutatás ugyanazt az eredményt hozza. Ezért az adatgyűjtésemben volt olyan 

fordítási gyakorlat, melyet megismételtem annak érdekében, hogy megbizonyosodjak, 

valóban helytálló-e az elemzés utáni következtetésem. Részben azért, hogy a feltételezett, 

interferencia okozta hiba nem véletlenszerű csupán, részben pedig azért, mert nem a 

feltételezésemmel azonos verzió született.  

 

7.2. A KHE a tanulás-tanítás része 

 

A KHE-t az idegennyelv-oktatás résztvevői, a tanár és a tanulók végzik. Fontos, 

hogy a tanár bevonja tanítványait a KHE-be, életkorukat, anyanyelvi grammatikai 

ismereteiket, valamint idegen nyelvi felkészültségüket szem előtt tartva, egyre nagyobb 

önállóságot biztosítva számukra. Mindez természetesen feltételezi a manapság gyakran 

alábecsült, főként az anyanyelvi ismeretekre támaszkodó tudatosságot. 

 

La riflessione sulla lingua madre ha il compito di fungere anche da “grammatica 

generale”, di fornire un’attrezzatura concettuale riutilizzabile nell’apprendimento 

della lingua nuova. (Colombo1997: 54) 

 

A tanuló szempontjából a KHE lehet implicit vagy explicit: 

A KHE implicit, amennyiben annak eredményeit csak a tanár, illetve a taneszközök 

készítői alkalmazzák tudatosan. Célunk azonban az, hogy a KHE a tanulók számára is 

explicitté váljék. Explicit a KHE a tanuló számára akkor, ha ő is tudatában van annak, 

hogy a hibáknak a tekintélyes része az anyanyelv és a célnyelv különbségeiből 

származtatható, és birtokában van azoknak a technikáknak, amelyeknek a segítségével az 

elemzést önmaga is képes elvégezni (Budai 2010:168). 

 Az anyanyelvi ismeretekre való támaszkodás, úgy érzem, kellő hangsúlyt kapott a 

dolgozatomban. Amint már említettem, tudatosan be kell vonni a tanulás-tanítás részét 

képező kontrasztív hibaelemzésbe. 

Egy elfogadható írott szöveg megalkotása nem könnyű feladat anyanyelvünkön 

sem, de ha tudunk fogalmazni anyanyelvünkön, a fogalmazást nem kell újra megtanulnunk 

egy idegen nyelven. Ha nincs mondanivalónk, akkor anyanyelvünkön sem kerül semmi 

papírra; ha pedig van, akkor a többi ’csak’ nyelvi kérdés az idegen nyelven (Budai 

2010:145). 
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7.3. Nyelvtanba „zárva” vagy „karolva”? 

 

 A nyelvoktatás sarkalatos pontja ez a cím, ezért itt a befejezésben is szertnék  teret 

szentelni e témának. 

Az alábbi sorok szerzőjével egyetértésben hangsúlyoznám ki mindenekelőtt azt, 

hogy a nyelvtanár érezzen késztetést ismereteinek folyamatos bővítésére és aktualizálására. 

Az ismeretanyag amit átad a tanulóknak egy jól átgondolt szintézise kell legyen tudásának, 

figyelembe véve a csoport mindenkori összetételét és szintjét. 

  

A questo punto si pone il problema di come insegnare la grammatica e, più 

precisamente, di come equilibrare l’aspetto “tradizionale” con quello “moderno”. 

Una prima distinzione dovrebbe essere ovvia, anche se è spesso trascurata: la 

grammatica che gli insegnanti devono conoscere non è la stessa che devono 

insegnare agli allievi. (Graffi 2015:209) 

  

A nyelvtan tanítása, ha a felfedeztető módszerre épül, sikerélmény lehet mind a 

tanuló, mind a tanár számára. Olyan szövegek feldolgozásán keresztül tudunk nyelvtant 

tanítani, melyek témája leköti a tanulók figyelmét, és akár további kutatásra ösztönzi a 

témában. A szöveg adott részeinek kiemelésével, melyek a tisztázni kívánt nyelvtani 

fogalmakat példázzák, könnyedén tudunk bizonyos fogalmakra rávilágítani, a lehető 

legnagyobb mértében támaszkodva a tanulók anyanyelvi ismereteire és asszociációs 

képességeire.  

Soha nem szabad „rájuk zúdítani” a nyelvtani magyarázatot, és egyazon óra alatt a 

mélységekig kiaknázni az adott nyelvtani fogalmat. Ha újra és újra visszatérünk a témára, 

és kiegészítve tanítjuk meg azt, következetesen ráépítve a már ismert részletekre, és 

lehetőséget adva a tanulóknak, hogy ők maguk emeljék ki az azzal kapcsolatos, még 

ismeretlen vonatkozásokat, akkor könnyedén át tudjuk adni az ismeretanyagot, és soha 

nem lesz monoton vagy „száraz” a nyelvi óra. 

A sikerélmény az élet minden területén meghatározó, de elsősorban ösztönző.  

Miért lenne ez másként a nyelvoktatásban? Lehet egy nyelvóra intenzíven 

ismeretátadó úgy is, hogy a sikerélmény kétoldalú. A tanár örül, hogy „nagyot” haladt az 

anyaggal, hogy az óra időkereteit maximálisan kihasználta és az óraterv megvalósításra 

került, valamint megkapta azt a visszajelzést a tanulók részéről, ami igazolja szakmai 

elképzeléseinek megvalósítását.  
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A tanuló pedig elégedetten távozik, tarsolyában az új ismeretanyaggal, amit 

nehézségek nélkül tett magáévá, szinte észrevétlenül és részben önmaga felfedezve. 

Fontos az ismeretanyag aktualizálása, figyelembe véve az adott terület vívmányait, 

változásait, hiszen mint minden, a nyelv maga is állandó változás alatt van, értelmezése, 

esetenkénti átértelmezése pedig a fejlődés része. 

 

Compito degli insegnanti dovrebbe dunque essere quello di utilizzare gli strumenti 

concettuali della linguistica moderna cercando di appesantire il meno possibile 

l’apparato terminologico. L’operazione è tutt’altro che facile, e non essendo il 

sottoscritto un esperto dell’insegnamento, mi asterrò da ogni indicazione in 

proposito, pur continuando a ritenere che questa sia la strada giusta. (Graffi 

2015:209) 

 

7.4. A dolgozat megvalósult eredményei 

 

A megvalósult eredményekre két szemszögből tekintek: az oktató és a nyelvtanulók 

szemszögéből. 

A fő célom tehát az volt, hogy a rendelkezésemre álló korpuszból kiszűrjem az 

interferencia révén létrejött hibákat, azonosítsam a hibák forrásait, és átlátható 

kategóriákba rendezzem azokat. Egy rendszerezett anyag jött így létre, mely használható 

az oktató munkában. 

A nyelvtanulók tekintetében pedig a közös munka mérhető eredményeket hozott. 

Az önálló szövegalkotás elősegítette a nyelvtani formák és a lexika előhívásának 

spontánná válását, fejlesztette a kreativitást. A fordítás gyakoroltatta és tudatosította az 

anyanyelv és az idegen nyelv közötti szerkezeti különbségeket; az árnyalt idegen nyelvi 

kifejezések megkeresésére sarkallt; a szótár használatára vezetett rá, és megtanította annak 

kezelésére. 

 Az anyanyelv szerepét és fontosságát az idegen nyelv oktatásában kérdőíves 

felméréssel vizsgáltam. A levont következtetések közül a nyelvtan magyar nyelven (is) 

történő magyarázását emelném ki, amivel teljes mértékben egyetértek és támogatom. 

Megelégedésemre szolgált a kérdőívek két idegen nyelv tanulásának 

szükségszerűségére vonatkozó kérdés pozitív eredménye is.  

Továbbá az is megerősítésre került, hogy a már meglévő idegen nyelvi tudás 

támogatóan hat a második idegen nyelv tanulásában.  



146 

Mind az anyanyelv, mind pedig a már meglévő idegen nyelvi tudás (itt: angol) 

interferenciája kimutatható, strukturálható és felhasználható az oktatásban, mivel rámutat 

azokra a pontokra, amelyek a „gyenge láncszem” kategóriát képviselik. és amelyek 

nagyobb odafigyelést igényelnek az olasz nyelv hazai tanításában. 

A felbukkanó anglicizmusok kérdését két fejezetben tárgyaltam. A 

nyelvhasználatba, interferencia hatására bekerült angol szavak és kifejezések lexikai, 

jelentésbeli és szerkezetbeli kölcsönzés révén érkeznek. Ezeket az olasz anyanyelvűek nem 

használják. Az olasz nyelvbe beépült és elfogadott anglicizmusok, a felsoroltakon kívül 

még grammatikai és szintaktikai kölcsönzés révén is beépülnek a tanulók mondataiba. 

Ezek tehát az olasz anyanyelvűek beszédében és írásában is jelen lehetnek.  

A két csoport szétválasztásával, és a begyűjtött teljes korpusz rendszerezésével és 

tárgyalásával, úgy gondolom, segítségül lehetek minden olasz szakos tanár kollégám ez 

irányú kutatásában. 

Végül kiemelném a topik és fókusz kérdését tárgyaló fejezetet. Haladó csoportok 

oktatásához kívántam ezzel hozzájárulni oly módon, hogy külön tárgyaltam a magyarra és 

az olaszra jellemző szabályokat, rámutatva az interferencia lehetséges felbukkanását, 

valamint gyakorlatokat vezettem le a téma megértésére és gyakoroltatására vonatkozóan.  

Dolgozatomban középiskolások és főiskolai hallgatók írásait vizsgáltam, de nem a 

két csoport nyelvtudásának összevetése volt a lényeg, hanem az interferencia okozta hibák 

megtalálása, feltérképezése, összesítése és javítási megoldások tétele. 

 

7.5. További kutatási lehetőségek 

 

„[…] minél nagyobb az eltérés két nyelv azonos vagy hasonló szóalakjai vagy 

szintaktikai szerkezetei között, annál nagyobb erőfeszítés kell azok elsajátításához” (Budai 

2010: 243). Az elsajátítás folyamata pedig munkával teli, sokszor rögös de szép út, mely 

erőfeszítést igényel mind a tanuló, mind a tanár részéről. 

A dolgozatomban tárgyalt fejezetek tovább bővíthetőek a kontrasztív hibaelemzés 

segítségével vizsgálat alá vett további fogalmazások, fordítások elemzésével. Ezen túl 

számomra kihívást jelentene a pillanatnyisága miatt nehezen megfogható élő beszéd 

interferencia jelenségeinek feltérképezése.  

A vizsgált írásbeli munkák egy része sejtet ilyen jellegű összefüggéseket, mivel 

nem egy esetben dialógusok kerülnek leírásra. Azon a ponton viszont, ahol már bármilyen 

kevés ugyan, de van idő a leírtak átgondolására, nem tükrözi hűen az élő beszédet.  
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Jelen dolgozatom sok szempontból segítség lehetne egy ilyen irányú 

továbblépéshez. 

 

7.6. Személyes tapasztalatok az oktatásban 

 

 Tíz év a felsőoktatásban, amit magam mögött tudhatok, nagyon sok pozitív 

tapasztalattal és eredménnyel. Olyan tárgyat taníthatok, mely sokak számára egy ideált 

testesít meg, úgy a nyelv, mint az ország ahol azt beszélik. Ezért mindig fontosnak 

tartottam, hogy a nyelvismereten kívül ország ismeretet is közvetítsek, mely egy nagyon 

tág fogalom, sok minden a részét képezheti, és mindig igazodnia kell az adott csoport 

érdeklődési területeihez.  

Az, amit a bevezetőben kihangsúlyoztam, vagyis az önálló felfedezésen alapuló 

megértés, akkor teljes, ha nem csak a nyelv tanulásában érvényesül. Meg kell ismerni és 

meg kell érteni az adott ország „üzenetét”, minél nagyobb szeletet a kultúrájából, a 

történelméből, a nép szokásaiból és életviteléből.  

Azt is fontosnak tartom, hogy ne egyoldalú ismeret átadás legyen, információ 

közlés a tanár részéről, hanem közös munka, egymás tudásának és tapasztalatainak 

összeadása és kiegészítése, tanár-diák összedolgozás. Ha nem mehetünk a célországba, 

akkor teremtsünk olyan körülményeket, melyek idehozzák annak egy szeletét, mely óráról 

órára változhat. „Bevihetünk” az órára, a tanulókat bevonva, velük együttműködve, 

irodalmat, vallásismeretet, zenét, gasztronómiát és még folytathatnánk a sort.  

Amikor a tanuló kilép a nyelvóráról, az ezzel kapcsolatos reflexiói arról kell 

szóljanak, hogy idejét hasznosan és kellemesen töltötte, és akár szívesen sarkon is 

fordulna, és folytatná ott, ahol nemrég abbahagyta. 

Így válhat csak sajátossá és maradandóvá egy nyelvóra, maga a nyelvtanulás, és 

adhat kellő lendületet a további, iskolán kívüli folytatáshoz. 

A holisztikus nyelvoktatás fogalma mára már ismert, és kissé közhellyé vált 

fogalom. A tanár kell eldöntse, hogy a nyelvórát miképp teszi holisztikussá. Ehhez 

ismernie kell, ha nem is a teljesség szintjén, a csoportjában lévő személyek egyéniségét, 

érdeklődési területeit és nem utolsó sorba jövőbeli terveit.  

A „mindenki egyért, egy mindenkiért” elv a nyelvtanulásban is megvalósítható, de 

ehhez az kell, hogy ne csak a tananyagra koncentráljunk. A sokat hallott mondat, főleg 

szülőktől, idősebb hozzátartozóktól, hogy „tanultam a tárgyat, mert jó hangulat volt az 

órákon, és szerettem a tanárom” mindenki számára ismert.  
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Jó esetben a saját tapasztalatai révén is ismert. Ebbe a kategóriába tartozni tudással 

és empatikus odafigyeléssel lehet. 

A nyelvtanulás legyen öröm! 
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9. FÜGGELÉK 

 

 

1. számú melléklet 

 
Kérdőív a nyelvoktatásra vonatkozóan 

 
 

1. Tanulói státusza 

❑ középiskolás ❑ főiskolás 

2. Iskolai végzettsége 

❑ alapfokú 

❑ középfokú 

❑ felsőfokú 

3. Neme 

❑ férfi ❑ nő 

4. Kora 

❑ 18 év alatt ❑ 18-25 év között 

❑ 25-30 év között ❑ 30 év fölött 
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5. Lakóhelye 

❑ Budapest ❑ vidéki város ❑ község 

 

 

    

6. Milyen idegen nyelvet/nyelveket tanul az iskolában? 

❑ egyet:…………………………………………………………. 

❑ kettőt párhuzamosan:………………………………………… 

❑ hármat párhuzamosan:……………………………………….. 

 

7. Melyik volt az első idegen nyelv amit az iskolában tanult?  

❑ angol ❑ német ❑ egyéb:………………… 

 

 

 

8. Okozott-e előnyt a második idegen nyelv tanulásakor az első idegen nyelv ismerete?   

❑ igen         …………………………………………………………………....... 

❑ nem        ……………………………………………………………………… 

❑ igen és nem is egyszerre  …………………………………………………… 
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9. Okozott-e hátrányt a második idegen nyelv tanulásakor az első idegen nyelv ismerete?   

❑ igen         …………………………………………………………………....... 

❑ nem        ……………………………………………………………………… 

❑ igen és nem is egyszerre  …………………………………………………… 

 

10. Elégedett-e azzal a nyelvvel/nyelvekkel amit/amiket tanul, vagy mást szeretne?    

❑ azt/azokat tanulom, amit/amiket szeretek: …………………………………... 

❑ mást szeretnék tanulni: ………………………………………………………. 

 

11. Amikor a nyelvtanára belép a terembe, milyen nyelven köszönti a csoportot?    

❑ magyarul ❑ idegen nyelven 

 

12. Milyen nyelven adja a tanár az utasításokat (pl.: nyissátok ki a könyvet, vegyétek elő a 

múlt órai anyagot, nézzük meg a házi feladatokat, stb.)?    

❑ magyarul ❑ idegen nyelven 
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13. Milyen nyelven magyarázza a tanár a nyelvtant?    

❑ magyarul 

❑ idegen nyelven 

❑ magyarul és idegen nyelven is, felváltva 

 

14. Milyen nyelven magyarázza a tanár az új szavakat, kifejezéseket?    

❑ magyarul, magyarra lefordítva 

❑ idegen nyelven, rokon értelmű szavakkal 

❑ magyarul és idegen nyelven is, felváltva 

 

15. Milyen nyelven köszön el a tanár az óra végén?  

❑ magyarul ❑ idegen nyelven 

 

16. Elégedett-e az idegen nyelvi tudásával? 

❑ igen         Indoklás röviden:………………………………………………….. 

❑ nem        Indoklás röviden:…………………………………………………… 

 



159 

2. számú melléklet 

 

 

Kérdőív az anyanyelven kívül még két nyelv ismeretére vonatkozóan 

 

 

1. Tanulói státusza 

❑ középiskolás 

❑ főiskolás 

2. Iskolai végzettsége 

❑ alapfokú 

❑ középfokú 

❑ felsőfokú 

3. Az anyanyelvén kívül hány idegen nyelvet beszél? 

❑ egyet 

❑ kettőt 

❑ többet:……………………………………….. 

4. Egyetért-e azzal, hogy az anyanyelvén kívül még két nyelven tudjon beszélni? 

❑ igen 

❑ nem 

  Megjegyzés: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 



160 

3. számú melléklet 

 

 

TEST PER GLI ANGLICISMI 

1. 

 

 

 

Anglicismo      Così si dice in italiano 

1 blog a personale 

2 computer scrapping b conto alla rovescia 

3 staff c tavola calda 

4 boss d ristorazione veloce 

5 count down e sostenitore 

6 goal f pagina personale in rete 

7 fan g cucina tradizionale 

8 fast food h rete 

9 slow food i capo 

10 snack bar j recupero dei materiali 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

         

 

 

 

 

 

Megoldásokat tartalmazó négyzetrács: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

f 

 

j 

 

a 

 

i 

 

b 

 

h 

 

e 

 

d 

 

g 

 

c 
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4. számú melléklet 

 

 

TEST PER GLI ANGLICISMI 

2. 

 

 

 

Anglicismo      Così si dice in italiano 

1 spot a sviluppo economico 

2 stock b bilancio preventivo 

3 boom c capo 

4 backup d albergo con appartamenti completi di 

bagno e cucina 

5 budget e merce in magazzino, riserva 

6 optional f pallacanestro 

7 leader g accessorio a richiesta con sovraprezzo 

8 basket h riservatezza, intimità 

9 residence i breve communicazione commerciale 

10 privacy j supporto tecnico 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

         

 

 

 

 

 

Megoldásokat tartalmazó négyzetrács: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

i 

 

e 

 

a 

 

j 

 

b 

 

g 

 

c 

 

f 

 

d 

 

h 

 

 

 

 

 

 


