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1. BEVEZETÉS 

 

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

áttanulmányozására. Főként a haladó, középfokú nyelvtudással már rendelkező nyelvet 

tanulók írásbeli munkáit vizsgáltam. 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. 

 

Hipotézis és kutató munka 

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

kiemelése és tárgyalása. 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. 

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.  

A kutatási módszerek kijelölése a következő lépésem.  

Az adatgyűjtés és azok elemzése a hatodik lépés.  

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.  

 

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 
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szabályok működését, amely jellemzi a tanulók produkcióit, a lexikai példákkal pedig az 

interferenciának egy másik gyakori megvalósulását szeretném bemutatni. 

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. 

 

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
1
. 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.  

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. 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. 

 

 

 

                                                           
1
 Az asszociáció eredeti jelentése: képzetek társítása. 



4 

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. 

 

2. AZ ANYANYELV SZEREPE ÉS A MÁR MEGLÉVŐ IDEGEN NYELVI 

TUDÁS FELHASZNÁLÁSA AZ IDEGEN NYELV OKTATÁSÁBAN 

 

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.  

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. 

 

Az anyanyelv szerepe az idegen nyelv oktatásában 

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 
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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) 

Egyre erősebb azon vélemények hangoztatása, melyek szerint igenis fontos az 

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

nyelvi órákon. 

 

Kérdőíves felmérés az anyanyelv használatáról az idegen nyelv oktatásában 

 

Felméréseimet Vácon végeztem.   

Első rész: középiskolások: A 100 fő megkérdezett középiskolás három helyi 

intézményből
2
 érkezett, az AVKF Nyelvvizsgahelyén szervezett ECL rendszerű Országos 

Nyelvi Versenyen vettek részt, önkéntesen vállalva a kérdőív kitöltését. Az idegen nyelv 

használata az órai munka indulásakor jellemzőbb, mint az anyanyelv használata. Az 

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

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
3
 Nyelvi és Irodalmi 

Tanszékének hallgatói voltak, óvodapedagógus és tanító szakos hallgatók, összesen 100 fő. 

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. A lexikális tudás 

fejlesztése, bővítése nem okoz gondot, ha idegen nyelven zajlik. 

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) 

                                                           
2
 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola Gimnázium és Kollégium 

  Selye János Humán Szakközépiskola 

  Váci Madách Imre Gimnázium 
3
 Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vác 
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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. 

A főiskolai, második idegen nyelvet tanuló csoportok – jelen esetben az olasz 

vonatkozásában – folyamatosan visszacsatolnak az angoltudásukhoz. Összehasonlítanak, 

párhuzamot vonnak és elvonatkoztatnak. 

 

Kérdőíves felmérés az anyanyelven kívüli két idegen nyelv ismeretére vonatkozóan 

 

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

idegen nyelv ismeretére szüksége van. 17%-a nem tartja azt fontosnak, elsősorban a választott 

munkaterületére hivatkozva. 

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

idegen nyelv ismeretére szüksége van. 35%-a nem tartja azt fontosnak. 

 

3. SZÓKINCS 

 

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: 

’abbaglia’ az ’abbaia’ szó helyett 

[*Il mio cane abbaglia tutto il giorno e non mi lascia a studiare.]  

*sagittaria <sagittario 

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

Az interferencia nyelvi következménye lehet a nyelvi kölcsönzés a nyelvi rendszer 

minden síkján. Az anyagot két részre osztva tárgyalom: 

A nyelvet tanulók által használt, a dolgozatokba interferencia hatására bekerült angol szavak 

és kifejezések (itt: szintén anglicizmusok). 

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

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 

3. szerkezetbeli kölcsönzés (tükörszavak) – fordítási kalkok 

4. grammatikai és szintaktikai szintű kölcsönzés 

 

4. PRODUKTIVITÁS A MORFOLÓGIÁBAN 

 

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 produktivitást az alábbi szempontok szerint vizsgálom: 

 

Produktív minta a szóképzésben 

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. 

 

Produktív minta a ragozásban 

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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Particípium képzés: 

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  

 

5.  SZINTAKTIKAI ELEMZÉSEK 

 

Kontrasztív elemzés és hibaelemzés 

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.  

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. 

 

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. 

A ’hiba’ fogalom két fő csoportját és egy alcsoportját emelném ki. Mindegyik 

deviációnak tekinthető: tévesztés, (tényleges) hiba, 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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KHE a dolgozatomban 

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) tipológiáját tartom elsődleges szempontnak: 

Elhagyás; Hozzáadás; Helytelen választás; Helytelen sorrend. 

 

Mikor javítsunk? 

Különbséget kell tennünk a szóbeli és az írásbeli kommunikáció között, és eltérően kell 

azokat megítéljük a hibák javításának szempontjából. Meglátásom szerint az írásbeli 

kommunikáció hibáinak javítására nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. 

 

Főnévi csoport 

A következő témakörök szerint oszlik meg az anyag:  

1. Interferencia a határozott névelő használatában - A határozott névelő elhagyása angol 

mintára (Birtokos névmás előtt; Személynevek előtt; Évszakok nevei előtt; Étkezések 

megnevezése előtt; Elvont főnevek előtt) - A határozott névelő elhagyása magyar mintára (A 

határozott névelőt a magyartól eltérően kitesszük országok, tartományok, vidékek neve előtt). 

2. Interferencia a határozatlan névelő használatában - Határozatlan névelő használata 

határozott névelő helyett angol mintára - A határozatlan névelő elhagyása magyar mintára 

 

Az alany 

 

Posztverbális alany 

a. „Mondást” jelentő igék utáni posztverbális alany  

b. Kérdő névmást tartalmazó mondatokban lévő posztverbális alany 

c. Névszói állítmányi tag utáni posztverbális alany 

d. Megszólítás, kapcsolatfelvétel, magyarázat és posztverbális alany: 

e. Inakkuzatív szerkezetben lévő posztverbális alany - új alany (szereplő) bevezetése 

mondattípus: 

f. Inakkuzatív szerkezetben lévő posztverbális alany, ahol az egész mondat új 

információ: 
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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. 

 

Az állítmány 

 

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.  

A hagyományosan és megszokottan névszói állítmánynak nevezett mondatrész 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.] 

 

A segédige elhagyása az angol minta hatására 

Indicativo/ condizionale (era/ sarebbe uscito  uscito) 

[*Ø uscito prima di voi?] 

Congiuntivo (avessi messo  messo) 

[*Era meglio se tu ø messo qualcosa più pesante.] 

 

Mellékmondatban elmaradó essere  

Többszörösen előforduló jelenség az essere elhagyása mellékmondatban. Például: 

[*La mia sorella è molto bella quando ø truccata.] 

 

Az essere használata avere helyett 

A középiskolások bemutatkozásában nagyon gyakori az angol/vagy a magyar 

mintának az átvitele az olaszba, ami helytelen mondatokat eredményez: 

 [*Sono 16 anni.] 
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A legegyszerűbb mondat mintája 

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. 

 [*Finito.] [Vége.]  tehát a létige elmaradhat 

 

A bővítmények - A tárgy 

 

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.] 

[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. 

 

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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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.] 

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.] 

 

Egyéb bővítmények: A főnévi jelző helye (főnévként használt melléknevek) 

 

A következő mondatokban a magyar minta követése helytelen lett volna, ezzel szemben az 

angol megfelelőnek bizonyult: 

 [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.] 

 

A szintagmák használata – Vonzatok 

 

Ige utáni viszonyszavak használatában előforduló interferenciák 

[Ne haragudj rám.] [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. 

Ige előtti nominatívuszi összetevő használatában előforduló interferenciák 

a. A kiemelt (topik funkciójú) összetevők az anyanyelvben nem alany esetben állnak: 

[A testvéremnek minden nap van edzése.] 

[*A mio fratello ha allenamento ogni giorno.] - magyarul dativus, olaszul nominativus 

b. A kiemelt (topik funkciójú) összetevők az angolban alany esetben állnak: 

 [Mary likes languages.] 

 [*Maria piacciono le lingue.] 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. 
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Mondatok 

 

A szórend kérdése 

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. 

 [Én mindig az olaszt akarom tanulni.] SOV 

 [*Io sempre voglio studiare l’italiano.] *SOV 

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 

 

Interferencia hatások : Módhatározó; Mód- és fokhatározó együttes használata; 

Helyhatározók; Időhatározók esetén 

 

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. 

 

Összetett mondatok 

 

A kötőszó elhagyása 

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) 
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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.] 

 

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.] 

 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.] 

 

6. TOPIK ÉS FÓKUSZ 

 

Emfatikus hangsúly és fókusz - A szavak vagy csoportok nagyobb hangsúlyt kaphatnak, 

ha kiemelő szerepük van a beszédfolyamban. Az ilyen hangsúlyt emfatikusnak nevezzük. 

 

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 topik lehet kontrasztív: - szembeállítást fejez ki /- erős hangsúlyt hordoz. 

[KTMarika] nem mesélte volna el nektek a titkaimat. 
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Topik és fókusz az olaszban 

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): 

Az olaszban, ugyanúgy minta a magyarban, szerepelhet főnévi igenév kontrasztív 

topikként: [ KTMangiare] non mangio, ma [ KTbere] bevo molto durante le lezioni. 

Fókusz: [Piero, ha regalato QUESTO LIBRO, ieri, alla mamma.] (Salvi-Vanelli 

2004:304)  ige utáni pozíció 

G.Salvi-L.Vanelli (2004) példamondatában egyetlen új információt hordozó szó van, míg 

az összes többi már adott.  

Haladó csoportok oktatásához kívántam 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.  

 

 

7. BEFEJEZÉS 

 

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.  



16 

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. 

 

További kutatási lehetőségek 

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. Jelen dolgozatom 

sok szempontból segítség lehetne egy ilyen irányú továbblépéshez. 
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