
AZ OROSZ MELLÉKNÉVI HANGSÚLYVÁLTOZÁS ÉS TANÍTÁSA 

Dr. BIHARI JÖZSEF—SÜTÖ JÓZSEF 
Közlésre érkezett: 1968. nov. 1. 

Az audio-vizuális tanítás térhódítása, tehát az élő beszéd előtérbe állí-
tása ismét felvetet te a hallott (beszélt) nyelv jellegzetességeinek: a kiej-
tésnek, az intonációnak és a hangsúlynak a kérdését. Az utóbbi években 
több értekezés jelent meg ezekből a tárgykörökből a szakirodalomban. 
(Vő. F. I. Firsanova: Nekotorye trudnosti v obucenii russkomu proiznose-
niju vengrov. INyT. 1963. Dr. Tirnár Károlyné: M. Chapallaz az olasz into-
nációról. INyT. 1966. 18., Dr. Horgosi Ödön: Az orosz intonáció oktatásá-
nak néhány módszertani kérdése. INyT. 1967. 18., Dr. Balogh István: Az 
orosz nyelvi hanglejtés alapelemei. INyT. 1967. 48., Dr. Balogh István: 
Az intonáció legfontosabb tényezői és az öt hanglejtési alapegység az orosz 
nyelvi kiejtésben. INyT. 1967. 71.) 

Az 1967. évi Tudományos Közleményünkben mi is az orosz főnévi 
hangsúlyváltozások kérdésével mint a hangsúlyváltozások legbonyolultabb 
formájával foglalkoztunk. (Módszertani kísérlet az orosz főnévi hangsúly-
változások tanításához.) Fő szempontunk az volt, hogy tegyük valamelyest 
lehetővé a nehéz főnévi hangsúlyváltozások lényegének egyszerű és vilá-
gos megértetését, és keressünk valamilyen módot arra, hogyan lehetne 
azokat a tanulókkal gyakorlati szempontból felhasználhatóan elsajátíttatni. 
Eljárásunk lényege az volt, hogy mindegyik változási t ípusnak jellegzetes 
elnevezést adtunk. Ez a megértetést, eligazodást segítette elő. Majd az 
egyes szavaknál fellépő hangsúlyváltozások rögzítésére dolgoztunk ki egy 
asszociációs módszert. 

Jelen dolgozatunkban az ot t kidolgozott elveket akar juk érvényesíteni 
az orosz nyelvben a mellékneveknél is megtalálható hangsúlyváltozások 
begyakorlására, megtanítására. 

A tanulók számára igen zavarosak szoktak lenni a melléknevek rövid 
alakjaiban fellépő hangsúlyváltozások. Ezeknek a tanítását rendszerint 
meg se próbáljuk. Legtöbbször elintézzük azzal, hogy elkerülhetők a rövid 
alakok, mer t helyettük a mai orosz nyelvben a tel jes alakot is lehet hasz-
nálni állomiányi helyzetben. Ennek a hangsúlya pedig változatlan. 

Kétségtelen, hogy a melléknévi hangsúlyváltozások teljesen pontos 
leírása, osztályozása az első pillanatra rendkívül bonyolultnak látszik. Ihász 
József 1948-tban (Orosz könyv a VII. o. számára, 131—132) Karl Blattner 
alapján a melléknévi rövid alak 8 hangsúly típusát ismerteti elnevezés 
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nélkül, körülírással és betűkkel jelölve az egyes típusokat. A főnévi hang-
súlyváltozások csoportosítása bizonyos mértékig könnyebben elvégezhető, 
mert az e. sz. alanyeset hangsúlyhelyzetéhez kell hasonlítanunk a többi 
esetét, és ezzel megkapjuk típusainkat, A rövid alakú melléknevek-
nél azonban kétféle képzetsorral számolhatunk, amelyekbe beilleszthetők, 
és ez kétféle összevetést, összehasonlítást tesz lehetővé. Szemléltetni ezt 
így lehetne: 

Ht Nt St Tt 

Hr—Nr—Sr—Tr 
Vagyis a rövid alakok (ezentúl: hímnemű rövid alak = Hr, nőnemű 

rövid ala'k = Nr, semleges nemű rövid alak = Sr, többes számú rövid 
alak = Tr) egyrészt képzetsorban vannak nemcsak önmagukkal, hanem 
a nekik megfelelő teljes alakokkal is( ezentúl: hímnemű teljes alak = Ht, 
nőnemű teljes alak = Nt, semleges nemű teljes alak = St, többes számú 
teljes alak = Tt). Az egyik felosztási alap tehát lehet annak a vizsgálata, 
mennyiben mutatnak az egyes rövid alakok hangsúly tekintetében eltérést 
a nekik megfelelő teljes alakoktól, hogyan aránylanak, viszonyulnak a ne-
kik megfelelő teljes alakokhoz (Hr:Ht, Nr:Nt, Sr:St, Tr:Tt). 

Ebből az összevetésből számunkra kétféle módszer is származhatok. 
1. Pontos leírása a rövid alakokban a teljes alakokhoz viszonyított 

hangsúlyeltéréseknek. Ide tartozik nagyrészt Ihász József idézte, a Lan-
genscheidt-szótárakban megtalálható 8 csoport megjelölése elkerülhetetle-
nül nehézkes körülírásaival (pl. „véghangsúly, csak a hímnem tar t ja meg 
a teljes alak hangsúlyát" Ihász i. m. 131.). 

2. Bizonyos szabályok felállítása az egyes nemek rövid alakjaiban a 
teljes alakokhoz viszonyítva fellelhető eltérésekre. Ilyenszerűek a szovjet 
szakirodalomban Jakovenko szabályai.* (Jakovenko: Slovesnoe udarenie 
v sovremennom russkom jazyke. Kiev, 1966. 61—62.) 

Az említett körülírásoknak gyakorlati tanítás szempontjából való fel-
használására egyáltalán nem gondolhatunk. Valószínűleg Ihász sem gon-
dolta, hogy az általános iskola hetedik osztályában azokat el lehetne sajá-
títtatni, inkább a nevelők tájékoztatására akart segítséget adni. 

Jakovenko szabályai is, bár felnőttek számára tanulságosak, használ-
hatók, a tanulók részére eléggé bonyolultak lennének (kivételek is vannak 
köztük). Nehezen tanulnák meg, könnyen elfelejtenék. 

Lehetséges aztán egy olyan csoportosítás is, amely csak a Hr—Nr— 
Sr—Tr alaksort veszi figyelembe, és az itt létrejött hangsúly helyzetet írja 
le tekintet (összevetés) nélkül a teljes alakokhoz való viszonyukra. Ilyen 
csoportosítást a jánl az idegen anyanyelvűek számára készült Bednjakov— 
Matijcenko-íéle ismert nyelvtankönyv (1951). És ilyen csoportosítást nyúj -
tott dr. Szabó Miklós is (dr. Szabó—Zsinka—Kosaras: Az orosz nyelv tan-
könyve, 1952. III. sz. tábla). Nála a következő csoportok vannak: 1. válto-
zatlan hangsúly, 2. véghangsúly ;3. véghangsúly, de a hímnemben élhang-

* Jegyzet. Ugyanígy közöl ilyen szabályokat: A. M. Finkel'—N. M. Bazenov: Kurs sovre-
mennogo russkogo literaturnogo jazyka. Kiev, 1965. 319—322. 
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súly, 4. élhangsúly, de a nőnemben véghangsúly. Mint lát juk, az élhang-
súly-véghangsúly alapján felmért hangsúlyállapot-kép ez, szintén körül-
írásokkal határozott elnevezések nélkül. Inkább szemnek szól, nem a f ü l 
számára természetes hangsúlyváltozásokon alapul. így ebben a csoportosí-
tásban svez — svezá egyféle hangsúlyállapotnak tűnik fel azon az alapon, 
hogy mindkettő véghangsúlyos (noha az egyikben az e-en, a másikban az 
a-an van a hangosúly). Hasonlóan egy fedél alá kerül: tjazel — tjazelá, 
dalék — daleká stb. is. A jelzett alakoknak a szemléltető ra jza is mozdu-
latlanságot mutat. Pedig fü lünk a jelzett alakokban határozott hangsúlybeli 
eltolódást érez. Egyébként dr. Szabó Miklós 4 csoportba való osztályozása 
nagy haladás volt .az Ihász közölte 8 csoportos helyett, és nagyon hasznos 
volt a világosabb tájékoztatás számára a mintegy 140 orosz melléknévnek 
e csoportokiba való beosztása, s az egyes típusok szemléltető rajza. 

Elgondolásunk szerint azonban a melléknévi rövid alakok hangsúly-
változásainak a tanításában is csak akkor lehet biztosabb célhoz érnünk, ha 

1. az osztályozásnál a f ü l számára természetesen érzékelt (auditív) 
hangsúlyváltozásból indulunk ki, 

2. könnyen megjegyezhető kifejező elnevezéseket adunk az egyes vál-
tozási típusoknak a néven való nevezhetőség kedvéért, 

3. a változások lényegének megértetését rajzos szemléltetéssel is se-
gítjük, 

4. az egyes típusok asszociációs bevésetésére a legmegfelelőbb módot 
megkeressük. 

Mindezt figyelembe véve legelőször is a fentebb ismertetet t kettős 
képzetsor (alakisor) hatását próbáljuk elemezni úgy, ahogyan az az idegen 
nyelvű tanuló fü l e számára természetesen jelentkezik. 

Az első hangsúlybenyomás a melléknévről az idegen nyelvű tanuló 
számára a teljes alakok közös (azonos) hangsúly állapota, melyet a Ht 
(mint a teljes alakok alapformája) képvisel. Ezt általában már akkor meg-
tanulja, amikor a rövid alakokról nem is tud. így aztán, amikor a rövid 
alakokkal találkozik, ha azok valamelyikének ettől eltérő formája van, 
rögtön észreveszi. Mit vesz észre legelőször? Minthogy a rövid alakokat 
rendszerint egyszerre ismeri meg (és látja a szótárban) mindhárom nem-
ben és a többes számban is, ezért fü le elsősorban is az első alakot, a Hr-t 
méri össze hangsúly tekintetében a Ht-kal, s azonnal megállapítja a vál-
tozást. Ennek az első összevetésnek (Hr:Ht) az eredményét nevezhetjük 
első fokú változásnak. 

A főnévi hangsúlyváltozásoknál meghatározott elv alapján (vö. 47. o.) 
hangsúlyváltozásnak számít i t t is minden olyan helyzet, ahol az ú j alak-
ban attól az alaktól, amelyhez viszonyítjuk, eltérés van, ahol más szótagra 
esik a hangsúly. Nem az számít, hányadik szótagra, hanem az, hogy ugyan-
ar ra vagy más szótagra esik-e. így a hangkiesés alapján létrejöt t helyzet 
is hangsúlyváltozásnak számít (ugyanígy természetesen a hangbetoldás 
alapján is). Pl. smesnój:smesón esetében szerintünk a fül számára hang-
súlyváltozás van, noha mindkét esetben a második szótagon van a hang-
súly. A Ht-ban ugyanis a hangsúly az -sn- mássalhangzók után volt 
(-snój), a Hr-ban pedig közéjük került (-són). Ha pedig a smesón alakkal 
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a smesná-1 -hasonlítjuk össze, akkor ismét változás lesz az o kiesése követ-
keztében, mer t noha ismét a második szótagon marad, de egy ú j szótagon, 
amelyben az; -sn- mássalhangzók után került. 

Lássunk tehát pár i lyen első fokú hangsúlyváltozást: dorogój:dórog, 
smesnój:smesón, koróten'kij:korotének, úmnyj:umén stb. 

A Hr hangsúlyhelyzetét (amely természetesen lehet változás nélküli 
is) aztán a f ü l az ú j alaksorra (Hr—Nr—Sr—Tr) kialakult ú j hangsúly-
helyzet alapjaként fogja fel, s minden ebben az, alaksorban jelentkező 
újabb változást ehhez mér, nem a neki megfelelő teljes alakhoz,. Ebben 
az alaksorban dórog—dorogú—dórogo—dorogi erősebb összetartozandósá-
got érez, mint a dorogá—dorogája, dorogóe—dórogo, dorogié—dorogi kö-
zött. Résziben a közös funkció, részben a szótárakban együtt látott, a fel-
mondásban (gyakorlásban) együttesen hallott és mondott egymásutániság 
hatása alatt. 

A két hímnemű alak (a Ht és a Hr) tehát olyan alapalakok az idegen 
nyelvű tanuló füle számára, amelyekhez a melléknévi rövid alakok hang-
súlyváltozásait (sőt szótagbeli változásait is) méri. A Ht-hoz méri a Hr-t, 
a Hr-hoz pedig a többi rövid alakot (Nr, Sr, Tr). 

Ezzel az elemzéssel viszont osztályozásunk, csoportosításunk számára 
is megkaptuk a természetes alapot. 

Hogyan változott a Hr a Ht-hoz viszonyítva? Ez az első kérdés. Vál-
tozott-e a Hrnhoz hasonlítva a többi rövid alak hangsúlya? Ez a második 
kérdés. 

Az első kérdésre (első fokú hangsúlyhelyzet) a következő válaszokat 
kaphat juk: 

1. A hangsúly a Hr~ban megmarad ugyanott, ahol a Ht-ban volt. Pl. 
krasivyj:krasív, bogdtyj:bogát, svézij:svéz, dobrovóTnyj:dobrovólen, spo-
kójnyj:spokóen stb. 

2. A hangsúly a Hr-ban a Ht-kal összehasonlítva az élre kerül. Pl. 
dorogój:dórog, vesélyjivésel, prostój:prost, desévyj:désev stb. 

3. A hangsúly ia Hr-ban a végre vagy a vég felé mozdult. Pl. úmnyj: 
umén, síTnyj:silén, koróten'kij:korölének, légon'kiy.legónek stb. 

Az első kérdésre adott felelet alapján tehát az első fokú hang súly típu-
soknak a következő neveket adhat juk: 

1. Megmaradó hangsúlyhelyzet (rövidítése: M) 
2. Élre ható hangsúlyváltozás (rövidítése: É) 
3. Végre ható hangsúlyváltozás (rövidítése: V) 

Ezek iközül talán leggazdagabbnak mondható a megmaradó típus. Általá-
ban az élhangsúlyos Ht-ok, valamint a többszótagú bel hangsúlyos szavak 
alkotják ezt ia csoportot. Élre ható főleg csak a ké t szótagos véghangsú-
lyos melléknevekből (-ój) való megrövidülés folytán vagy az -oro-, -olo-
szótagokat (polnoglasie) tartalmazó több iszótagúakból való élre ugrás ré-
vén. (Pl. sedój:sed, slepój:slep, nemójniem, molodój:mólod, golódnyj:gólod, 
dorogój:dórog stb.). Néha a három iszótagúakról középről is történik élre 
ugrás. (Pl. desévyjidésev, vesélyjivésel, zelényjízélen stb.). Végre ható igen 
kevés akad. (Pl. úmnyjiumén, síi'nyj:silén, óstryj:ostér). Ide tartozik az 
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-en'k-, -orík- képzősök kis csoportja is. (Pl. kor öten' kij:kor ötének stb.) 
Csak egy szótagnyit lépnek a végződés felé.) 

A második kérdésre (másodfokú hang súly típus) adható válaszaink a 
következők lehetnek: 

1. A hangsúly a Nr-, a Sr- és a Tr-ban ugyanott marad, ahol a Hr-
ban volt. 

Pl. bogátibogáta, bogáto, bogáty 
zgucizgúca, zgúce, zgúci 
vdov.vdóva, vdóvo, vdóvy 
korotének:korotén'ka, korotén'ko, korotén'ki 

2. A hangsúly a Nr-ban megváltozik (végre hat). 
Pl. dobr.-dobrá, dóbro, dóbry 

gust:gustá, gústo, gústy 
vázemvazná, vázno, vázny 

3. A hangsúly a Nr, a Sr- és a Tr-ban megváltozik (végre hat). 
Pl. vysókivysoká, vysokó, vysokí 

tjazél:tjazelá, tjazeló, tjazely 
chorós:chorosá, chorosó, chorosí 

A három hangsúly helyzetnek könnyen adhatunk világos neveket is: 
1. állandó hangsúlytípus (rövidítése: 0) 
2. egy alakos hangsúlyváltozás (rövidítése: 1) 
3. három alakos hangsúlyváltozás (rövidítése: 3) 

Ha tehát egy rövid alakú melléknévi hangsúlyhelyzetet egészen pon-
tosan akarnánk leírni és megnevezni, akkor az előbb tárgyalt mindkét for-
májú (fokú) változásokat, illetve helyzeteket figyelembe véve elvileg 9 t í-
pust kapnánk. Gyakorlatilag azonban főleg csak a következő típusokkal 
találkozunk: 

1. Maradóból állandó (M0): bogátyj:bogát:bogáta, bogáto, bogáty 
2. Maradóból egy alakos változás (Ml): dóbryj:dobr:dobrá, dóbro, 

dóbry 
3. Maradóból három alakos változás (M3): vysókij:vysók, vysoká, 

vysokó, vysokí 
4. Élből egy alakos változás (Él): gustój:gust:gustá, gústo, gústy 

A többi típusnak csak kevés képviselője akad, szinte kivételképpen. 
Azonban ez a négy típus is még tovább egyszerűsíthető. Szükségtelen 

ugyanis az első fokú változásoknak név szerinti (vagyis i rányuk szerinti) 
nyilvántartása. Elhagyható, mer t a Hr mindenkor pontosan rögzíti a lé-
nyeget megnevezés nélkül is. Sőt célszerű is elhagyni, hogy csak a másod-
fokú változásokra f igyel jünk és egyszerűbb nevet kapjunk, Ugyanígy jár-
tunk el a főnévi hangsúlyváltozások tárgyalásánál is, ahol a változások 
irányát az elnevezésben, a csoportosítás megjelölésében sohsem tar tot tuk 
nyilván, mert a megtanult kulcsálakban mindig adva volt. (Pl. strand 
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tae. -y, délo tae. -d, az egyikibein élre ható, a másikban végre ható válto-
zás van, de egyaránt csak félszakaszos változásnak neveztük.) 

így tehát itt csak kétféle hangsúlyváltozást különböztetünk meg: 1. 
egy alakos hangsúlyváltozást, 2. három alakos hangsúlyváltozást (az állan-
dó hangsúlytípus ugyanis nem változás, csak hangsúly helyzet). 

Most a következő fe ladatunk az, hogyan szemléltessük rajzban is eze-
ket a változásokat. 

A főnévi hangsúlyváltozásokat, mivel függőlegesen látott alaksorhoz 
szokott hozzá szemünk a főnevek ragozása során, függőlegesen szemléltet-
tük a hangsúlyeltolódásoknak megfelelően ('—j, stb.). Itt 
a melléknévi rövid alakoknál azonban nem a ragozási táblázatokban füg-
gőlegesen írt és elképzelt esetek sorával van dolgunk, hanem a négy szo-
kásos melléknévi alakkal (alaksorral), amelyek a szótárakban (sőt még a 
ragozási táblázatokban is) vízszintesen egymás után (H, N, S, T) követ-
keznek balról jobbra. így idegződnek be a tanulók vizuális elképzelésébe. 
Tehát a szemléltetésnél ez az i rány lesz; a természetes. 

A szemléltetés könnyen megoldható a következőképpen: i t t van pl. 
a dóbryj:dobr:dobrá, dóbro, dóbry hangsúlyváltozási típus. Jelöljük legelő-
ször az első fokú hangsúlyhelyzetet (megamaradást vagy változást), amely 
a Hr hangsúlyát jellemzi a Ht-kal szemben. I t t ez a helyzet változatlan. 
Jelölésére legegyszerűbben egy vízszintes vonalkát használhatunk ( — ) , 
amely nyugalmat, változatlanságot érzékeltet az összehasonlítottál szem-
ben. Tehát a dóbryj:dobr viszony jelölése: (—•). Ezzel szemben a változás 
mozgásirányát, amely — min t lá t tuk •—• lehet élre ható vagy végre ható, 
egy nyíl jobbra és balra muta tó hegyével jelölhetjük. így élre ható: (<""), 
végre ható: (-*). Ennek megfelelően a másodfokú hangsúlyhelyzetet (Hr: 
Nr, Sr, Tr) a dobr:dobrá, dóbro, dóbry esetébein így jelölhetjük: (-> —* —), 
It t a zárójelben az első jobbra mutató nyíl azt jelzi, hogy a Nr hang-
súlya eltolódott a szó végre (jobbra), a második és harmadik ismét vízszin-
tes vonalka pedig ar ra figyelmeztet, hogy a Sr és Tr hangsúlyhelyzetében 
nincs eltérés az első zárójelben fel tüntetet t Hr hangsúlyképétől, az ú j ra 
helyreállt. A dóbryj:dobr:dobrá, dóbro, dóbry hangsúlyállapot teljes szem-
léltetése: ( — ) ( - » ). 

Összefoglalva tehát az első fokú hangsúlyhelyzet szemléltetése: 

1. Megmaradó hangsúlyhelyzet (M): ( — ) 
2. Élre ható hangsúlyváltozás (É): ( ) 
3. Végre ható hangsúlyváltozás (V): ( ) 

Ha ez utóbbi változás csak egy szótagnyi, mint koróten'kij:korötének ese-
tében, akkor — ha pontosabbak akarunk lenni — így jelölhetjük: 1) 

Viszont a másodfokú hangsúlyhelyzetnél a következő típusokat kap-
tuk: 

1. Állandó hangsúlyhelyzet (0): ( ) 
2. Egy alakos hangsúlyváltozás (1): ( - » — — ) 
3. Három alakos hangsúlyváltozás (3): (->—>->) 
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Lássunk most pár példát az egyes típusok együttes szemléltetésére. 

1. Maradóból állandó (MO) 
( - ) ( - - - ) 

krasívyj : krasív : krasíva krasívo krasívy 

2. Végből állandó (VO) 
<->) ( - - - ) 

legon'kij : legének : legón'ka legón'ko legón'ki 

3. Élből állandó (ÉO) 
( < " ) ( - ~ - ) 

vdovój : vdov : vdóva vdóvo vdóvy 

4. Maradóból egy alakos (Ml) 
( - ) ( " » -

bódryj : bodr : bodrá bódro bódry 

5. Élből egy alakos (Él) 

áiuój ; ziu ; zivá zívo zívy 

6. Maradóból három alakos (M3) 
( - > ) _ _ ) - > ) 

chorósij : chorós : chorosá chorosó chorosí 

7. Élből három alakos (É3) 
( _ > ) ( ""* ) 

ból'nój : bólén : bolná bolnó bolny stb. 

Miként azonban előbb is jeleztük, az első fokú változás nyilvántartása 
elhagyható, így a szemléltetésnél való ábrázolása is felesleges, mi csak a 
szemléltetés lényegének világosabb megértetése kedvéért használtuk. így 
gyakorlatilag elég e három főtípus használata: 

1. állandó hangsúlyhelyzet (0): ( ) 
2. egy alakos hangsúlyváltozás (1): ( ) 
3. három alakos hangsúlyváltozás (3): ( ^ — > ) 

Miután osztályoztuk a melléknévi rövid alakokban levő hangsúly-
helyzeteket, s a köztük való tájékozódás céljából kifejező elnevezéseket 
adtunk nekik, valamint rajzban is megpróbáltuk szemléltetni őket, hátra 
van még, hogy az egyes típusok megrögzítésének, a tanulók által való be-
vésésének a módszerét is megkeressük. 

Mint előrebocsátottuk, i t t is a főnévi (hangsúlyváltozások rögzítésénél 
alkalmazott el járásunkat használjuk fel. Audio-motorius asszociációt kell 
tehát itt is létrehoznunk a melléknév teljes alakú hangsúlyképe (ezt kép-
viseli a Ht) és a rövid alakokban mutatkozó hangsúlyhelyzetek között, 
hogy azok a bevésés után pontosan és azonnal felidézzék egymást, i l letve 
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a teljes alak a rövid alakok hangsúlyképét, illetve a teljes alak a rövid 
alakok hangsúlyképét, hangsúlytípusát. A főnévi hangsúlyváltozások rög-
zítésénél bizonyos kulcseseteket vésettünk be a tanulókkal. Kulcsesetek-
nek azokat az eseteket neveztük, amelyeknek a segítségével a tanuló rög-
tön tudta, melyik hangsúlyváltozásról van szó. Ezek gyakorlatilag azokat 
a főnévi ragozási eseteket jelentették, amelyekben a hangsúlyváltozás el-
indult, s az, általuk jelzett hangsúlyváltozási helyzet mindaddig tartott , 
amíg új .kulcsesetet nem í r tunk hozzá (ha nem írtunk, azt jelentette, hogy 
a változás a ragozás végéig minden következő esetre vonatkozik). Pl. stol 
eb. -á (az egyes birtokos esettől a ragozás végéig), straná ta. -y (a többes 
alanyesettől végig) és struná ta. -y t r . ~ám (csak a t. sz. alany és tárgy-
esetében). 

A főneveknél használt e lv alapján tehát a három alakos változás jelö-
lése így is elgondolható: 

chorósij, chorós, chorosá 
tjazélyj, tjazél, tjazelá 
bol'nój, bólén, bol'ná stb. 

A leírt és megtanult Nr (minthogy utána más alakot nem írtunk) jelzi, 
hogy hangsúlyhelyzete (itt változása) az összes többi alakra is kiterjed. 

Az egy alakos változást így kellene jelölnünk: 
váznyj, vázén, vazná, vázno 
dorogój, dórog, dorogá, dórogo stb. 

Míg az állandó hang súly helyzet jelölésére elegendő lenne a Hr: 
mogúcij, mogúc 
vdovój, vdov 
krasívyj, krasív stb. 

Vagyis az állandó t ípusnál egy alakot, az egy alakos változásnál há-
rom alakot, a három alakosnál pedig két alakot kellene megtaní t ta tnunk 
mint kulcsalakot. 

Minthogy azonban a mellékneveknél nem 11 eset, hanem csak 4 (il-
letve 3) alak hangsúly helyzetéről van szó, ezen az elven változtatást kell 
tennünk a következő meggondolások alapján: 

1. Igaz, hogy az állandó hangsúlyhelyzet t ípusának a jelölésére ele-
gendő volna csak egy alak is (maga a Hr). Pl. krasívyj, krasív. Minthogy 
azonban a Hr-ban gyakran fordul elő hangbetoldás (o, e), amely viszont 
a Nr-ibain eltűnik, jó ezt az alakot is (Nr) hozzátaníttatni a Hr-hoz. Pl. 
dovól'nyj, dovólen, dovól'na; búrnyj, búrén, búrna stb. 

2. A Nr alak pontos hangsúly képe különben is meghatározóan fontos 
a rövid alak hangsúly t ípusának a megítélésében. Ez vési fü lünkbe legjob-
ban, hogy változatlan vagy változó-e ez a hangsúlytípus. Tehát ezt a j án-
latos (mindenütt jelölnünk. 

3. Azt pedig, hogy a hangsúlyváltozás egy alakos vagy három ala-
kos-e, a Sr dönti el. Ezt az egy alakos változásnál amúgy is fel kellene 
tüntetni, célszerű tehát, hogy mindenütt feltüntessük. Ezt indokolttá teszi 
a melléknévi határozószó gyakori használata is. 

86 



4. A Tr hangsúlya általában (pár kivételtől eltekintve) azonos a Sr-
éval. Ennek feltüntetésére nincs szükség. 

Így el jutot tunk ahhoz a megállapításhoz, hogy a melléknévi rövid ala-
kok hangsúlyhelyzetének a pontos bevésését akkor biztosítjuk a tanulók 
számára legjobban, ha a Ht-hoz hozzátanuljuk, hozzáasszociáljuk a Hr, Nr 
és Sr hangsúlyképét is. Ez más szóval azt jelenti, hogy a rövid alakú mel-
léknevek hangsúlyváltozásainak megjegyzéséhez, bevéséséhez nem kulcs-
alakokat asszociálunk (mint a főneveknél), amelyekből rekonstruálhat juk 
a hangsúlyhelyzeteket, hanem a három alakban magát a te l jes rövid alaki 
hangsúlyhelyzeteket kapjuk. 

Mindezt a gyakorlatba úgy vihetjük át, hogy a melléknevek szósze-
detbe íratásának, valamint számonkérésének az; eddigi gyakorlatával az 
általános iskola után szakítunk, és ú j gyakorlatot vezetünk be. Vagyis a 
hagyományos kiírás és számonkérés régi alakjai (Ht, Nt, St, Tt) helyett 
egyszerűen Ht-hoz nem a teljes alakot, hanem a Hr-ot, a Nr-ot és a Sr-ot 
írat juk. így éppen úgy négy alakot kell megtanulni, mint. azelőtt, de a 
Ht-ból könnyen levezethető teljes alakok helyett a hangsúlyukat sokszor 
változtató rövid három alakot í r juk és tanul juk meg a Ht mellé. 

I lyenformán: 

úzkij, úzkaja, úzkoe, úzkie helyett : úzkij, úzok, uzká, úzko (1) 
veselyj, vesélaja, veséloe, vesélye helyett: veselyj, vésel, veselá, véselo (1) 
chorósij, chorósaja, chorósee, chorósie helyett: chorósij, chorós, chorosá, 
chorosó (3) cérnyj, cérnaja, cérnoe, cérnye helyett: cérnyj, céren, cerná, 
cernó (3) stb. 

Az alakok után jó, ha beír juk a hangsúlyhelyzetet jelölő számokat is 
(0, 1, 3). 

Ha így já runk el, ezt az ú j négyes alaksort vésetjük be, akkor a há-
rom alak emlékképe biztosabb lesz, mintha csak bizonyos esetekben egyet 
vagy kettőt tanultak volna meg, mert a három alak alkotta jellegzetes 
hangsúlykép ritmusa is ( ; ; ^ ) a fü lbe cseng és se-
gíti a felidézést. 

így az Ihász József által használt Kari Blattner-féle 8 t ípust 3-ra egy-
szerűsítve, néven nevezve, a könnyebb megértés kedvéért ra jzban is szem-
léltetve és a felidézéshez szükséges asszociációt is biztosítva, úgy gondol-
juk, hogy meg lehet tanítani a melléknévi rövid alakok hangsúlyváltozá-
sát is. Természetesen csak a közép- vagy felsőfokú tanításra gondolunk. 

E módszer a maradandó bevéséshez és biztos felidézéshez a lehető leg-
természetesebb, legegyszerűbb, de szinte egyedül hatásos. 

Noha a fentebb ismertetett három hangsúlytípus megfelelően eliga-
zítja a tanulókat a melléknévi rövid alakok hangsúlyhelyzeteinek az a laku-
lásában, teljesség kedvéért megemlítjük, hogy ezeken a típusokon kívül 
aránylag igen ri tkán előfordulnak még más kivételes formák is. 

így találkozhatunk két alakos hangsúlyváltozással is mégpedig kétféle 
változatban is. így van: 
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1. (egymás melletti) két alakos hangsúlyváltozás ( —) 
Pl. svézij, svez, svezá, svezó, svézi 

téplyj, tépel, -plá, -pló, -ply 
légkij, legok, -gká, -gkó, -gki 

2. elválasztott két alakos hangsúlyváltozás ( — ) 
Pl. núznyj, núzen, -zná, -zno, zny 

grésnyj, grésen, -sná, -sno, -sny 

Sőt ezenkívül akad még egy alakos élre ugró változás* is ( ) 
Pl. úmnyj, umén, -mná, -mno, -mny 

chítryj, chiter, -trá, -tro, -try 
óstryj, ostér, -trá, -tro, -try 
síl'nyj, silén, -l'ná, -Ino, -l'ny 

Itt ennél a típusnál a Hr első fokú megváltozott hangsúlyhelyzetéhez ké-
pest ( ) a Nr-ban újabb, a szó vége fe lé ható változás van ( ) de a Sr 
és a Tr hangsúlyváltozása nem a Hr jelzett hangsúlyhelyzetének a felvé-
tele, hanem azzal szemben élre ugró ( ). Ez a típus, ha hatását tekint jük, 
nagyon hasonlít az egy alakos változáshoz, mert csak a Nr véghangsúlyos. 
Minthogy azonban a Hr-hoz mér jük a Sr és a Tr alak hangsúlyhelyzetét, 
itt valójában három alakú változásról van szó. 

Bár ezek igen r i tkán fordulnak elő, s kivételképpen kell őket kezelni, 
szótári, i l letve bevésendő formájukra nézve megjegyezhetjük a követke-
zőket: 1. Az (^egymás melletti) két alakosnál ( — ) el lehet hagyni a Nr 
alakot. Tehát: svézij, svez, svezó, svézi. 2. Az elválasztott két alakosnál 
azonban kénytelenek vagyunk kivételesen egy alakkal megtoldani a be-
vésendő alaksort: núznyj, núzen, núzná, núzno, nuzny. Az egy alakos élre 
ugró sorában nincs változás. 

Az előbbi rendkívüli két alakos t ípusok bizonyára más típusokból ke-
letkezhettek, amit az is sejtet, hogy rendszerint más típusok változatai 
(variánsai) gyanánt szoktak előfordulni. Pl. Az egymás melletti két alakos 
típus váltakozhat a három alakossal: ) — ) ~ ( ) 

núznyj, núzen, -zná-zno, -zny núznyj, núzen, -zná, -zno, -zny 

Vagy az elválasztott két alakos váltakozik az egy alakossal: 

légkij, legók-gká-gko, -gki légkij, legók, -gká, -gkó, -gkí 

Ilyen két típus közötti ingadozás egyébként akad éppen elég a három 
alakos és egy alakos változás típusai között is. Pl. 

- * ) - ( - > - - ) 

bélyj, bel, -lá, -ló, -ly bélyj, bel, -lá, -lo, -ly 
vysókij, vysók, -ká, -kó, -ki vysókij, vysók, -ká, -ko, -ki 

* Jegyzet. A variánsokban két alakos élre ugró hangsúlyváltozás is előfordul ( —> —> <— ), 
umén, -mná, ~mnó, -mny. Az élre ugró néha el is választhatja a két alakost {—>—><—). Pl. 
silén, -Tná, -Ino, Tny. 
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glubókij, glubók, -ká, -kó, -kí 
dalékij, dalék, -ká, -kó, -kí 
zéltyj, zeit, -Itá, -Itó, -Ití) 
mályj, mai, -lá, -ló, -ly 
mertvyj, mértv, -vá, -vó, -vy 
péstryj, péstr, -rá, -ró, -ry 
pólnyj, pólón, -Iná, -Inó, -íny 
stáryj, star, -rá, -ró, -ry 
úzkij, úzok, -zká, -zkó, -zkí 
sirókij, sírók, -ká, -kó, -kí 

glubókij, glubók, -ká, -ko, -ki 
dalékij, dalék, -ká, -ko, -ki 
zéltyj, zeit, -Itá, -lto, -Ity 
mályj, mai, -lá, -lo, -ly 
mertvyj, mértv, -vá, -vo, -vy 
péstryj, péstr, -rá, -ro, -ry 
pólnyj, pólón, -Iná, -Ino, -íny 
stráryj, star, -rá, -ro, -ry 
úzkij, úzok, -zká, -zko, -zkí 
sirókij, sírók, -ká, -ko, -ki 

Ezeknek az analógiájára aztán a köznyelvben sokszor keletkeznek iro-
dalmi nyelv szempontjából kifogásolt, hibás hangsúlyhelyzetek is. Az egy 
alakos hangsúlyváltozási típus nem egy többes számú rövid alakját lehet 
hallani hibás véghangsúllyal. (Vö. Rozental: Kultura reci, 1959. 81.: pravy, 
gluchí, bledny, syty stb.) 

Igen r i tkán a Hr-ban is lehet hangsúlyingadozás. Pl. sil'nyj:silén sílen 
óstryj:ostr/ostér, scastlívyj:scastlív scástliv, korótkij:kórotok korótok stb. 

Régebben még inkább megvoltak ezek az ingadozások, egyik típusból 
a másikba való átcsapások (variánsok)*. Ezeket ma már a normatív jellegű 
szótárak (Usakov, Ozegov) igyekszenek megszüntetni azáltal, hogy a vál-
tozatok közül a legtöbb esetben csak 'egyet, a legelterjedtebbet, illetve iro-
dalmi nyelv tekintetében a legjobban megfelelőt közlik („ajánlják"). így 
akarnak egységet teremteni a többféleségben. 

Erre az egységesítésre jellemző, hogy az Ozegov-szótárakban még 
meghagyott változatok közül is már csak legtöbbször az egyik szerepel 
a szovjet rádió és tévé dolgozói (bemondók) számára összeállított legújabb 
,,hangsúlyszótár"-ban (Slovar' udarenij dija rabotnikov radio i televide-
nija, Moskva, 1967.), amely Rozental professzor szerkesztésében jelent meg. 
A változatokat tehát nyilvánvalóan végleg el akar ják tüntetni a mellék-
nevek rövid alakjaiban, ha olyan nagy hatósugarú orgánumoknak, min t 
a rádió és tévé, legtöbbször egységesen csak egy alak használatát í r ják elő. 

A variáns alakok nem egyszer nemcsak hangsúlybeli eltérést, hanem 
jelentésbeli elkülönülést is jelentenek. Ezeket már nem lehet egységesí-
teni. Ilyenek például a következők: 

bélo: határozószó, beló: állítmány (vsé beló krugom) 
velík, -ká, -kó, -kí: 'mérete szerint' (ot stracha glaza velikí) 
velík, -ka, -ko, -ki: 'tettei után' (oni velíki) 
vólen, -Ina, -Ino, -l'ny: „szabad, önálló" (stoját vól'no!) 
vólen, -Tná, -Tnó, -l'ny: ,,-hat, -het" (oni vol'ny postupai, kak zachotjat) 
dalekó: határozószó, daléko: főnév. 
dlínny: „hosszúak" (stichy ocen' dlímiy) 
dlinny: „a kelleténél hosszabbak" (rukava dlinny) 
dóbry: „jók", dobry: ebben a kifejezésben: budte dobryl 

* Jegyzet. E hangsúlyingadozások az orosz hangsúly fejlődésének meglehetősen bonyolult 
történeti körülményei és az állandó analógiás egymásra hatás következtében jöttek létre. 
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dóbro: állítmány, dobró: határozószó (dobró pozalovat!) 
korótkij, kórotok, -tká, -tko, -tki (1), de ezékben: volos dólog, da um 

korótok; dólgo li, korótko li; viszont: kórotko govorít, és megint: 
pal'to korotkó („rövidebb a kelleténél") 

krásno: vörösen, krasnó: ebben a kifejezésben: govorit krasnó. 
maló: állítmány, málo: határozószó. 
mértvy: valós értelemben ( l judi mértvy). 
mértvy: átvit t értelemben ( ledjannye prostory byli mértvy). 
óstry: valós értelemben (nozi óstry). 
ostry: átvitt értelemben, „éles e lméjű" (eti uceniki ostry). 
stáro: de ebben a kifejezésben: staró kak mir véghangsúlyos. 

A variánsok azonban általában kivételes ritkaságok. Ha előfordulnak 
munkánk közben, megmagyarázzuk, de külön, nem foglalkozunk velük. 

Mi tör ténjék a szószedetbe való leírással, ha olyan melléknévi rövid 
alakok fordulnak elő, amelyekben a nagy szótáriak (Űsakov, Ozegov, Had-
rovics—Gáldi) variánsokat jeleznek? I lyenkor elégedjünk meg az egyik-
kel, de ha rendelkezésünkre áll a Slovar' udarenij, akkor e szerint dönt-
sünk abban, melyik alakot írassuk be a variánsok közül. 

Összefoglaló táblázat a melléknévi rövid alakok hang súly helyzetéről 

Hangsuly- S z e m l é l t e t é s Elnevezés Rövidítés Példa 
helyzet 

Változatlan hang- állandó hang-
súlyhelyzet súlyhelyzet (0) bogát, -ta, -to 

grómok, -mká, -mko 
céren, -rná, -rnó 

svez, -zá, -zó, -zi 

blízok, -zká, -zko, -zkí 

silén, -l'ná, -Ino, -íny 

ostér, -strá, -stro 

nmén, -mná, -mnó, -mny 

Jelmagyarázat: 
— a hangsúly egyezik a Hr hangsúlyával. 
—> = a hangsúly jobbra (a szóvégre) tolódik a Hr-ról. 

= a hangsúly balra (a szóélre) átugorja a Hr hangsúlyhelyzetét. 

o 

o — -t-i 
— > 

3 —> <—> 
OT 
tuO s 
CB 

— > - > 

Általánosak: 
egy alakos (1) 
három alakos (3) 

Kivételesek: 
két alakos (2) 
elválasztott 
két alakos (e2) 
élre ugróval 
elválasztott 
két alakos (ée2) 
egy alakos 
élre ugró (léu) 
két alakos 
élre ugró (2éu) 
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Most pedig a jobb áttekinthetőség, a tájékozódás, valamint a gyakor-
lás és bevésetés megkönnyítése kedvéért a fentebbi típusokba összeszedve 
közöljük a legfontosabb mellékneveket különösen gondot fordítva a hang-
súlyváltozásos típusokra*. A típusokat Ozegov: Slovar' russkogo jazyka. 
Moskva, 1952. (rövidítve: Ö) szerint közöljük. A variáns alakokat is jelöl-
jük (pl. mértvo mertvó), sőt törtszámban is megadjuk (pl. 1/3). Ha a Slo-
var' udarenij (rövidítve: SU) a variáns alakokból csak az egyiket ajánl ja , 
azt csillaggal (*) jelöljük (pl. mértvo mertvó). Ha pedig az adott Ozegov-
típussal szemben más t ípust ajánl, azt SU betűkkel és a szótár ajánlotta 
típus számával jelöljük (pl. chmuryj, chmur, -ra, -ro; SU:1). Az előbbi pél-
dában SU:1 azt jelenti, hogy az Ó állandó hang súly típusával szemben a 
SU egy alakos hang súly változási típust ajánl. 

1. Állandó hang súly helyzetű melléknevek ( ) 

absoljútnyi, -ten, -tna, -tno 
agressívnyj, -ven, -vna, -vno 
akkurátnyj, -ten, -tna, -tno 
aktívnyj, -ven, -vna, -vno 
álcnyj, -cen, -cna, -cno 
anonímnyj, -men, -mna, -mno 
banál'nyj, -len, -Ina, -Ino 
blagodárnyj, -ren, -rna, -rno 
bogátyj, -át, -ta, -to 
búrnyj, -ren, -rna, -rno-, SU:1 
broskij, -sok-, -ska, -sko 
vdóvyj, -ov, -va, -vo 
vdúmcivyj, -iv, -va, -vo 
vézlívyj, -iv, -va, -vo 
velicávyj, -áv, -va, -vo 
verojátnyj, -ten, -tna, -tno 
véskij, -sok, -ska, -sko 
vécnyj, -cen, -cna, -cno 
vzájmyj, -men, -mna, -mno 
vzdórnyj, -ren, -rna, -rno 
vinovátyj, -át, -ta, -to 
vlástnyj, -ten, -tna, -tno 
vnezápnyj, -pen, -pna, -pno 
vnimátelnyj, -len, -Ina, -lno 
vozmóznyj, -zen, -zna, -zno 
vostórzennyj, -en, -enna, -enno 
vrazdébnyj, -ben, -bna, -bno 
vsesíTnyj, -len, -Tna, -Tno 
vyrazíteTnyj, -len, -Tna, -Tno 
vjályj, -l, -la, -lo 

geniál'nyj, -len, Tna, -Tno 
gorbátyj, -t, -ta, -to 
gorístyj, -st, -sta, -sto 
gotóvyj, -v, -va, -vo 
grámotnyj, -ten, -tna, -tno 
gromádnyj, -den, -dna, -dno 
gumánnyj, -nen, -nna, -nno 
debélyj, -l, -la, -lo 
demokratícnyj, -cen, -cna, -cno 
d.ívnyj, -ven, -vna, -vno 
dobrovóTnyj, -len, -Tna, -Tno 
dovól'nyj, -len, -fna, -fno 
dostojnyj, -oin, -ojna, -jno 
dochódnyj, -den, -dna, -dno 
drévnij, -ven', -vnja, -vne 
cmkij, émok, -mka, -mko 
zálostnyj, -ten, -tna, -tno 
zgúcij, -c, -ca, -ce 
zenátyj, -t, -ta, -to 
zivúcij, -c, -ca, -ce 
zamenímyj, -m, -ma, -mo 
zamecáternyj, -len, -l'na, -l'no 
zanjátnyj, -ten, -tna, -tno 
zaúmnyj, -men, -mna, -mno 
zvúcnyj, -cen, -cna, -cno -
zdoróvyj, -v, -va, -vo 
znakómyj, -m, -ma, -mo 
znójnyj, -óen, -ójna, -jno 
interésnyj, -sen, -sna, -sno 
intímnyj, -men, -mna, -mno 

* Jegyzet. A vastagon szedett melléknevek az általános iskolai és gimnáziumi tantervi szó-
jegyzék szavai. (Vő. Kosaras István összeállítását, INyT, 1965. 166—174.) 
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ískrennij, -nen, -nna, -nno 
iskúsnyj, -sen, -sna, -sno 
kósnyj, -sen, -sna, -sno 
krasívyj, -v, -va, -vo 
kúcyj, -c, -ca, -ce 
lenívyj, -v, -va, -vo 
lóznyj, -zen, -zna, -zno 
ljubopytnyj, -ten, -tna, -tno 
márkij, -rok, -rka, -rko 
mélocnyj, -cen, -cna, -cno 
mérnyj, -ren, -rna, -mo 
mírnyj, -ren, -rna, -rno 
mogúcij, -c, -ca, -ce 
molcalívyj, -v, -va, -vo 
nevól'nyj, -len, -Tna, -Tno 
negózij, -z, za, -ze 
nezavísimyj, -m, -ma, -mo 
ogrómnyj, -men, -mna, -mno 
opásnyj, -sen, -sna, -sno 
ostoróznyj, -zen, -zna, -zno 
otlícnyj, -cen, -cna, -cno 
plávkij, -vok, -vka, -vko 
plávnyj, -ven, -vna, -vno 
poléznyj, -zen, -na, -zno 
postepénnyj, -énen, -énna, -énno 
pochózij, -z, -za, -ze 
prvadívyj, -v, -va, -vo 
právilnyj, -len, -l'na, -l'no 
prekrásnyj, -sen, -sna, -sno 
priléznyj, -zen, -zna, -zno 
prijátnyj, -ten, -tna, -tno 
prochládnyj, -den, -dna, -dno 
rad, ráda, rádo 
rádostnyj, -ten, -tna, -tno 
razlícnyj, -cen, -cna, -cno 
rézovyj, -v, -vy, -vo 

2. Egy alakos hangsúlyváltozás ( - » ) 

ályj, -l, -lá ála*, -o 
(1/0; SU:0) 

bédnyj, -den, -dná, -dno 
bélyj, -1, -lá, -lo* ló 

(1/3; SU:1) 
blédnyj, -den, -dná, -dno 
blízkij, -zok, -zká, -zko 

(SU:e2) 

rúsyj, -s, -sa, -so 
sál'nyj, -len, -Tna, -Tno 
svobódnyj, -den, -dna, -dno 
serdécnyj, -cen, -cna, -cno 
ser'éznyj, -zen, -zna, -zno 
skórbnyj, -ben, -bna, -bno 
sméznyj, -zen, -zna, -zno 
smértnyj, -ten, -tna, -tno 
soglásnyj, -sen, -sna, -sno 
spokójnyj, -óen, -ójna, -jno 
sposóbnyj, -ben, -bna, -bno 
srócnyj, -cen, -cna, -cno 
státnyj, -ten, -tna, -tno; SU:1 
schózij, -z, -za, -ze 
scastlívyj, -lív*/liv, -va, -vo 
tájnstvennyj, -enen, -enna, -nno 
térpkij, -pok, -pka, -pko; SU:1 
ugódnyj, -den, -dna, -dno 
udóbnyj, -ben, -bna, -bno 
uzácnyj, -sen, -sna, -sno 
uspésnyj, -sen, -sna, -sno 
ucenyj, -n, -na, -no 
ujútnyj, -ten, -tna, -tno 
chmúryj, -r, -ra, -ro; SU:1 
cholostój, chólost, -a, -o; SU:1 
cénnyj, -nen, -nna, -nno 
cáchlyj, -chl, -chla, -chlo 
cudésnyj, -sen, -sna, -sno 
cúdnyj, -den, -dna, -dno 
sátkij, -tok, -tka, -tko 
jávnyj, -ven, -vna, -vno 
jadovítyj, -t, -ta, -to 
járyj, -r, -ra, ro 
járostnyj, -ten, -tna, -tno 
jásnyj, -sen, -sna, -sno stb. 

t ípusába tartozó melléknevek 

bódryj, -dr, -drá, -dro 
bójkij, bóek, -jká, -jko 
bosój, -s, -sá, -so 
bújnyj, búén, bújná, -jno 
búryj, -r, -rá, -ro 
bystryj, bystr. -rá, -ro 
váznyj, -zen, -zná, -zno 

(SU:l/e2) 



válkij, -lok, -lká, -Iko 
vérnyj, -ren, -rná, -rno 

(SU:e2) 
veselyj, vésel, -lá, -lo 
vétchij, vetch, -chá, -cho 
vídnyj, -den, -dná, -dno 

(SU:e2) 
vkúsnyj, -sen, -sná, -sno 
vlóznyj, -zen, -zná, -zno 
vrédnyj, -den, -dná, -dno 
vjázkij, -zok, -zká, -zko 
gádkij, -dok, -dká, -dko 
gíbkij, -bok, -bká, -bko 
gládkij, -dok, -dká, -dko 
glúpyj, p, -pá, -po 
gluchój, gluch, -chá, -cho 
gnévnyj, -ven, -vná, -vno 
gnilój, gnil, -lá, -lo 
gnúsnyj, -sen, -sná, -sno 
gódnyj, -den, -dná, -dno 
golódnyj, gólodén, -dná, -dno 
gólyj, -l, -lá, -lo 
gónkij, -nok, -nká, -nko 
górdyj, -rd, rdá, -rdo 

(SÜ:e2) 
gór'kij, górek, -r'ká, -r'ko 
orésnyj, -sen, -sná, -sno*/snó, -sny 
" (1/2; SU:1) 
górdyj, -rd, -rdá, -rdo 

<SU:e2) 
gróznyj, -zen, -zná, -zno 
grómkij, -mok, -mká, -mko 
grűbyj, -b, -bá, -bo 
grúznyj, -zen, -zná, -zno 
grústnyj, -sten, -stná, -stno 
grjáznyj, -zen, -zná, -zno 
gűlkij, -lok, -lká, -Iko 
gustój, gust, -stá, -sto 
dérzkij, -zok, -zká, -zko 
desevyj, désev, -vá, -vo 
díkij, -k, -ká, -ko 
dlínnyj, -nen, -nná, -nno 
dóbryj, -br, -brá, -bro 
dólgij, -log, -Igá, -Igo 
(dólznyj), dólzen, -zná, -zno 

(SU:3) 
dorogój, dórog, -gá, -go 
drúznyj, -zen, -zná, -zno 

drjáblyj, -bl, -blá, -blo 
drjáchlyj, -chl, -chlá, -chlo 
durnój, dúren, -rná, -rno 
dúsnyj, -sen, -sná, -sno 
djúzij, -z, -zá, -ze 
édkij, -dok, -dká, -dko 
zádkij, -dok, -dká, -dko 
zádnyj, -den, -dná, -dno 
zárkij, -rok, -rká, -rko 
zéltyj, -lt, -Itá, -lto* -Itó 

(1:3; SU:1) 
zestkij, -tok, -tká, -tko 
zéstókij, -k, -ká, -ko 
zívój, -v, -vá, -vo 
zírnyj, -ren, -rná, -rno 
zútkij, -tok, -tká, -tko 
zvónkij, -nok, -nká, -nko 
zelenyj, zélen, -ná, -no 
zrélyj, -l, -lá, -lo 
zórkij, -rok, -rká, -rko 
kíslyj, -sei, -slá, -slo 
kólkij, -lok, -lká, -Iko 
korótkij, kórótok, -tká, kórótkó 

(1/3; SU:kórotok, -tká, - tko: l ) 
kocój, -s, -sá, -so 
krásnyj, -sen, -sná, -sno 
krátkij, -tok, tká, -tko 
krépkij, -pok, -pká, -pko 
krivój, -v, -vá, -vo 
krúglyj, -gl, -glá, -glo 
krúpnyj, -pen, -pná, -pno 
krutój, -t, -tá, -to 
ládnyj, -den, -dná, -dno 
lichój, -ch, -chá, -cho 
lóvkij, -vok, -vká, -vko 
lómkij, -mok, -mká, -mko 
Ijútyj, -t, -tá, -to 
mázkij, -zok, -zká, -zko 
mélkij, -lok, -lká, -lko 
mérzkij, -zok, -zká, -zko 
mertvyj, -rtv, rtvá, -rtvo* -rtvó 

(1/3; SU:1) 
niílyj, -1, -lá, -lo 
módnyj, -den, -dná, -dno 
mókryj, -kr, -krá, -kro 
molodój, mólod, -dá* -da, -do 

(1/0; SU:1) 
móscnyj, -seen, -sená, -seno 
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mrácnyj, -cen, -cná, -cno 
múdryj, -dr, -drá, -dro 
mútnyj, -ten, -tná, -tno 
mjágkij, -gok, -gká, -gko 
náglyj, -gl, -glá, -glo 
néznyj, -zen, -zná, -zno 
nemój, -nem, -má, -mo 
nérvnyj, -ven, -vná*/vna, -vno 

(1/0; SU:1) 
nízkij, -zok, -zká, -zko 
nóvyj, -v, -vá, -vo 
núznyj, -zen, -íná,-zno, -zny zny* 

<l/e2; SU:e2) 
óbscij, óbsc, -sea', see 
péstryj, -str, -strá, -stro* -stró 

(1/3; SU:1) 
plóskij, -sok, -ská, -sko 
plótnyj, -ten, -tná, -tno 
plochój, ploch, -chá, -cho 
pódlyj, -dl, -dlá, -dlo 
póslyj, -sl, -slá, -slo 
právyj, -v, -vá, -vo 
prostój, prost, -stá, -sto 
prjamój, prjam, -má, -mo 
pustój, pust, -stá, -sto 
púchlyj, -chl, -chlá, -chlo 
pylkij, -lok, -lká, -Iko 
p'jányj, -n, -ná, -no 
rédkij, -dok, -dká, -dko 
rézvyj, -zv, -zvá, -zvo 
rézkij, -zok, -zká, -zko 
róvnyj, -ven, -vná, -vno 
ryzij, -z, -zá, -ze 
svétlyj, -tel, -tlá, -tlo 
svjatój, svjat, -tá, -to 
sedój, sed, -dá, -do 
séryj, -r, -rá, -ro 
sívyj, -v, -vá, -vo 
sínij, -n', -njá, -ne 
skvérnyj, -ren, -rná, -mo 
skládnyj, -den, -dná, -dno 
skóTzkij, -zok, -zká, -zko 
skóryj, -r, -rá, -ro 
skúdnyj, -den, -dná, -dno 
skupój, skup, -pá, -po 
skúcnyj, -cen, -cná, -cno 
slábyj. -b, -bá, -bo 
slávnyj, -ven, -vná, -vno 

sládkij, -dok, -dká, -dko 
slepój, slep, -pá, -po 
slóznyj, -zen, -zná, -zno 
slysnyj, -sen, -sná, -§no 
smélyj, -1, -lá, -lo 
smírnyj, -ren, -rná, -mo 
smúglyj, -gl, -glá, -glo 
smúryj, -r, -rá, -ro 
smútnyj, -ten, -tná, -tno 
sóvkij, -vok, -vká, -vko 
spélyj, -l, -lá, -lo 
spóryj, -r, -rá, -ro 
stáryj, -r, -rá, -ro* -ró 

(1/3; SU:1) 
stójkij, stóek, -jká, -jko 
stránnyj, -nen, -nná, -nno 
strástnyj, -ten, -tná, -tno 
strásnyj, -sen, -sná, -sno 
slrógij, -g, -gá, -go 
strójnyj, -óen, -jná, -jno 
suchój, such, -chá, -cho 
syryj, -r, -rá, -ro 
sútnyj, -ten, -tná, -tno 
sytyj, -t, -tá, -to 
tvéryj, -rd, -rdá, -rdo 

(SU:e2) 
tíchij, -ch, -chá, -cho 
tólstyj, -st, -stá, -sto 
tónkij, -nok, -nká, -nko 
tócnyj, -cen, -cná, -cno 
tóscij, -sc, -scá, -see 
trézvyj, -zv, -zvá, -zvo 
trúdnyj, -den, -dná, -dno 
tugój, tug, -gá, -go 
tupój, -p, -pá, -po 
túsklyj, -skl, -sklá, -sklo 
tjázkij, -zek, -zká, zko 
udályj/udalój*, -l, -lá, -lo 
úzkij, -zok, -zká, -zko* zkó 

(1/3; SU:1) 
chvóryj, -r, -rá, -ro 
chílyj, -l, -lá, -lo 
chléstkij, -stok, -ská, -stko 
chlípkij, -pok, -pká, -pko 
cholódnyj, chóloden, -dná, -dno 
chrábryj, -br, -brá, -bro 
chríplyj, -pl, -plá, -plo 
chromój, chrom, -má, -mo 
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chudój, chud, -dá, -do 
cépkij, -pok, -pká, -pko 
céstnyj, -sten, -stná, -stno 
cetkij, -tok, -tká, -tko 
cístyj, -st, -stá, -sto 
cúdnyj, -den, -dná, -dno 

(SU :0) 
cútkij, -tok, -tká, -tko 

Síbkij, -bok, -bká, -bko 
súmnyj, -men, -mná, -mno 
scédryj, -dr, -drá, -dro 
júnyj, -n, -ná, -no 
júrkij, -rok, -rká, -rko 
járkij, -rok, -rká, -rko 
jásnyj, -sen, -sná, -sno stb. 

3. Három alakos hangsúlyváltozás típusába tartozó melléknevek 

boFnój, bólén, -l'ná, -Fnó 
velíkij, -k, -ká, -kó, -kí* -ki 

3/2; SU:3) 
vól'nyj, -len, -Tná, -l'nó* -Tno 

(3/1; SU:3) 
vysókij, -k, -ká, -kó*/-ko 

' (3/1; SU:3) 
glubókij, -k, -ká, -kó* -ko 

(3/1; SU:3) 
gorjácij, -c, -cá, -có 
dalékij, -k, -ká, -kó*/-ko 

(3/1; SU:3) 
zlój, zol, zla, zlo 
kakóv, -vá, -vó 
légkij, -gok, -gká, -gkó, -gkí*/gki 

(3/2; SU:3) 

mályj, -1, -lá, -ló*/-lo 
(3/1; SU:3) 

pólnyj, -Ion, Iná, -lnó* -lno 
(3/1; SU:3) 

rávnyj, -ven, -vná, -vnó 
smesnój, -són, -sná, -snó 
takóv, -vá, -vó 
témnyj, -men, -mná, -mnó 
tjazélyj, -1, -lá, -ló 
chorósij, -s, -sá, -só 
cérnyj, -ren, -rná, -rnó 
cudnój, -den* -den, -dná, -dnó 
sirókij, -k, -ká, -kó*/ -ko 

(3/1; SU:3) 

Az eddigi besorolásokban még nem szerepelt melléknevek: óstryj, 
síTnyj, svézij, téplyj, chítryj, úmnyj. Ezeknek kivételes hangsúlyhelyzetei 
és egy részüknek még variánsai is vannak. 

Két alakos hangsúlyváltozást találunk svézij- és téplyj-né 1: 
svézij, -z, -zó, -zi (2: — ) 
téplyj, -pl, -plá, -pló, -ply (2: — ) 

Élre ugró hangsúlyváltozás jellemzi a következő négy melléknevet: 
síl'nyj, -len lén, -l'ná, -l'no ( 1 1 éu: ~ ) 
(SU: -lén, -Tná, -Tno, -Tny; (ée2: * >), é lre ugróval elválasztott két 
alakos) 
óstryj, ostr ostér, -strá, -stro (1/1 éu: > ) 
úmnyj, -mén, -mná, -mno/-mnó 
chítryj, -tér, -trá, -tro ( léu: ). 
A többi kivételes hangsúlyváltozási típus (elválasztott két alakos, élre 

ugróval elválasztott két alakos) már min t variáns szerepelt az eddigi hang-
súlyváltozásoknál (jelzésük: e2, ée2). 



A melléknévi hangsúlyváltozásokkal párhuzamosan lehet foglalkozni 
a melléknévi igeneveknél tapasztalható hangsúlyváltozásokkal is. Ezieket 
a hangsúlyhelyzeti típusokat is meg kell tárgyalni. Itt is ugyanazokkal a 
hangsúlyváltozási fő típusokkal találkozunk, mint amilyeneket a mellék-
neveknél már megismertünk, azzal a különbséggel, hogy i t t nincsenek ki-
vételes típusok, nincsenek variánsok. Az első fokú hangsúly helyzet (Ht:Hr) 
minőségi nyilvántartását, megnevezését itt is elhagyjuk, annyival is in-
kább, mert ez itt mindenütt : { —) , nincs hangbetoldás sem. 

Rövid alakokkal találkozunk nagyon elvétve a szenvedő jelen idejű 
melléknévi igeneveknél is. Ezek hangsúlyhelyzetének a t ípusa: állandó 
( )• 

Pl. ljubímyj, -m, -ma, -mo 
vídimyj, -m, -ma, -mo stb. 

A szenvedő múl t idejű melléknévi igenevek rövid alakjaiban viszont 
megtalálhat juk a rövid alakú melléknévi hangsúly helyzetek három fő t í-
pusát. Legtöbb közülük állandó hangsúlyhelyzettel rendelkezik, de akad 
szép számmal hangsúlyváltozás is. 

Típusokba szedve közöljük a leggyakoribb melléknévi igenevek szen-
vedő múlt idejét is. 

1. Állandó hangsúly helyzet típusa ( ) 

bítyj, -t, -ta, -to 
brítyj, -t, -ta, -to 
brósennyj, -sen, -sena, -seno 
razbúzennyj, -en, -na, -no 
vvérennyj, -en, -na, -no 
vérennyj, -en, -na, -no 
vércennyj, -en, -na, -no 
vídennyj, -en, -na, -no 
vlómennyj, -en, -na, -no 
vskrytyj, -t, -ta, -to 
vstrécennyj, -en, -na, -no 
vybrannyj, -an, -na, -no 
vyvernutyj, -t, -ta, -to 
vyvolocennyj, -en, -na, -no 
vygnannyj, -an, -na, -no 
vyzvannyj, -an, -na, -no 
vyrezannyj, -an, -na, -no 
vyslannyj, -an, -na, -no 
vyjavlennyj, -en, -na, -no 
gásennyj, -en, -na, -no 
gotóvlennyj, -en, -na, -no 
dávlennyj, -en, -na, -no 
dvínutyj, -t, -ta, -to 
dernutyj, -t, -ta, -to 
dérzannyj, -an, -na, -no 

dobávlennyj, -en, -na, -no 
dobytyj, -t, -ta, -to 
dódannyj, -an, -na, -no 
dokázannyj, -an, -na, -no 
dopúscennyj, -en, -na, -no 
dostávlennyj, -en, -na, -no 
dostígnutyj, -t, -ta, -to 
(po)édennyj, -en, -na, -no 
(s)zátyj, -t, -ta, -to 
zavoévannyj, -an, -na, -no 
zakázannyj, -an, -na, -no 
zakóncennyj, -en, -na, -no 
zakrytyj, -t, -ta, -to 
zakúplennyj, -en, -na, -no 
zamázannyj, -an, -na, -no 
zamécennyj, -en, -na, -no 
poznakómlennyj, -en, -na, -no 
ízbrannyj, -an, -na, -no 
izmúcennyj, -en, -na, -no 
izúcennyj, -en, -na, -no 
ispólnennyj, -en, -na, -no 
kóvannyj, -an, -na, -no 
kólotyj, -t, -ta, -to 
kópcennyj, -en, -na, -no 
slómlennyj, -en, -na, -no 
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iizljúblennyj, -en, -na, -no 
(s)mérennyj, -en, -na, -no 
(s)mólotyj, -t, -ta, -to 
(po)mytyj, -t, -ta, -to 
(s)mjátyj, -t, -ta, -to 
nadétyj, -t, -ta, -to 
(po)nósennyj, -en, -na, -no 
oborócennyj, -en, -na, -no 
ogranícennyj, -en, -na, -no 
opísannyj, -an, -na, -no 
opúscennyj, -en, -na, -no 
ostonóvlennyj, -en, -na, -no 
otkázannyj, -an, -na, -no 
otprávlennyj, -en, -na, -no 
spétyj, -t, -ta, -to 
(na)písannyj, -an, -na, -no 
zaplácennyj, -en, -na, -no 
pozvólennyj, -en, -na, -no 
pozdrávlennyj, -en, -na, -no 
pólotyj, -t, -ta, -to 
polúcennyj, -en, -na, -no 
(is)pórcennyj, -en, -na, -no 
právlennyj, -en, -na, -no 
pribávlennyj, -en, -na, -no 
priblízennyj, -en, -na, -no 
prismótrennyj, -en, -na, -no 
prodólzennyj, -en, -na, -no 
(po)prósennyj, -en, -na, -no 

sprjátannyj, -an, -na, -no 
púscennyj, -en, -na, -no 
razbítyj, -t, -ta, -to 
razvítyj, -t, -ta, -to 
ránennyj, -en, -na, -no 
rézannyj, -an, -na, -no 
(po)rytyj, -t, -ta, -to 
rassérzennyj, -en, -na, -no 
sécennyj, -en, -na, -no 
(po)séjannyj, -an, -na, -no 
szátyj, -t, -ta, -to 
(u)slysannyj, -an, -na, -no 
posmótrennyj, -en, -na, -no 
sóbrannyj, -an, -na, -no 
záspannyj, -an, -na, -no 
(po)stávlennyj, -en, -na, -no 
postróennyj, -en, -na, -no 
schvácennyj, -en, -na, -no 
sypannyj, -an, -na, -no 
(po)tértyj, -rt, -ta, -to 
potoróplennyj, -en, -na, -no 
tjánutyj, -t, -ta, -to 
úbrannyj, -an, -na, -no 
ulúcennyj, -en, -na, -no 
ustanóvlennyj, -en, -na, -no 
pochválennyj, -en, -na, -no 
chvácennyj, -en, -na, -no 
(s)sítyj, -t, -ta, -to stb. 

2. Egy alakos hangsúlyváltozási t ípus ( ) 

A dai, lit, pit igékből és igekötős alakjaiból, valamint az ugyancsak 
igekötős -njat, -merei, -peret és -zit utótagú igékből. A teljes formában 
a hangsúly legtöbb esetben az igekötőn van. 

izzítyj, -t, -tá, -to aannyj, -an, -na, -no 
lítyj, -t, -tá, -to 
pítyj, -t, -tá, -to 
dózityj, -t, -tá, -to 
dolítyj, -t, -tá, -to 
dopítyj, -t, -tá, -to 
zádannyj, -an, -ná, -no 
zálityj, -t, -tá, -to 
zánjatyj, -t, -tá, -to 
zápertyj, -rt, -tá, -to 
zápityj, -t, -tá, -to 
ízdannyj, -an, -ná, -no 
izlítyj, -t, -tá, -to 
ispítyj, -t, -tá, -to 

názityj, -t, -tá, -to 
náddannyj, -an, -ná, -no 
nálityi, -t, -tá, -to 
nánjatyj, -t, -tá, -to 
nácatyj, -t, -tá, -to 
óbdannyj, -an, -ná, -no 
oblítyj, -t, -tá, -to 
óbnjatyj, -t, -tá, -to 
ótdannyj, -an, -ná, -no 
ótzityj, -t, -tá, -to 
otlítyj, -t, -tá, -to 
ótnjatyj, -t, -tá, -to 
ótpertyj, -t, -tá, -to 



péredannyj, -an, -ná, -no 
perezítyj, -t, -tá, -to 
pérenjatyj, -t, -tá, -to 
pólityj, -t, -tá, -to 
pódannyj, -an, -ná, -no 
pózityj, -t, -tá, -to 
pónjatyj, -t, -tá, -to 
pódnjatyj, -t, -tá, -to 
prídannyj, -an, -ná, -no 

prinánjatyj, -t, -tá, -to 
prínjatyj, -t, -tá, -to 
próprózityj, -t, -tá, -to 
prólityj, -t, -tá, -to 
sdánnyj, -an, -ná, -no 
szítyj, -t, -tá, -to 
sózdannyj, -t, -tá, -to 
snjátyj, -t, -tá, -to 
unjátyj, -t, -tá, -to stb. 

Megjegyzendő, hogy dódannyj, prédannyj, póddannyj, pródannyj és 
upertyj hangsúlyhelyzete állandó (0: ). 

Ezenkívül még idetartoznak vzjátyj, tkánnyj és zvánnyj (tehát egy 
alakos hangsúlyváltozásuk van a rövid alakjaiban), de pózvannyj, náz-
vannyj, sózvannwj ismét hangsúlyváltozás nélkül. 

3. Három alakos hangsúly változási t ípus ( — > 

A -énnyj végű teljes alakból, tehát: -én, -ená, -enó, -eny. Ilyen mel-
léknévi igeneve van az -it végű igék egy részének, valamint a -stí, -ztí és 
-c ' végű igék legnagyobb részének. 

A leggyakrabban előfordulók: 
belénnyj, 
berezénnyj 
rlecénnyj 
vozbuzdénnyj 
vozrozdénnyj 
voebrazénnyj 
voprosennyj 
voschiscénnyj 
vrucénnyj 
pogrebénnyj 
podelénnyj 
zavedénnyj 
zakreplénnyj 
zamenénnyj 
izvescénnyj 
izmenennyj 
izobrazénnyj 
izumlénnyj 
lisénnyj 
poTscénnyj 
meténnyj 
otomscénnyj 
nabljudénnyj 
navescénnyj 
navedénnyj 
nagrazdénnyj 

-én, -ená, -enó (po)nesénnyj 
oblegcénnyj 
obogascénnyj 
obsuzdénnyj 
ogorcénnyj 
okruzénnyj 
osvescénnyj 
osvobozdénnyj 
oskroblénnyj 
otlucénnyj 
otnesénnyj 
otrazénnyj 
ocenénnyj 
perevedénnyj 
peremenénnyj 
perenesénnyj 
peresecénnyj 
pecénnyj 
spleténnyj 
pobezdénnyj 
podsterezénnyj 
pomescénnyj 
ponuzdénnyj 
porazénnyj 
posescénnyj 
pocténnyj 
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predresénnyj >i smuscénnyj }> >> >9 
prenebrezénnyj >} snabzénnyj >> )) 

privlecennyj )> snesénnyj >> >> 

privezénnyj >> )) sobljudénnyj JJ >> >> 

priglasénnyj >> >) soglasénnyj >> 

prinesénnyj )) soobrazénnyj 
prinuzdénnyj >> )) soobscennyj }> >} >> 

priobresennyj >> )} sooruzénnyj JJ )> 

prove dénnyj >> }> spasénnyj >) >> )) 

proizvedénnyj >> } ) spleténnyj >> )) 

proiznesénnyj >> )} sterezénnyj }} 

proscénnyj )) socténnyj >> >> )} 

sprjadénnyj >> >) (ras)tolcénnyj )t 
razvleénnyj >> )) uvlecénnyj >> >> )f 
rassecénnyj >> }} uvezénnyj )) 

resénnyj >> }> udivlénnyj >> >> >> 

rozdennyj >> )f v kreplénnyj >> 

svezénnyj >> )) unesénnyj )> )) >> 

sozzénnyj >> )> stb. 

Mi legyen az el járásunk a melléknévi igenevekkel? Csak akkor tanul-
tassuk meg, ha előfordulnak a szövegben. De akkor igen. A melléknevek-
nél tárgyalt bevésési mód szerint lehet őket rögzíteni (Ht, Hr, Nr, Sr). 
Ha a szövegben akár teljes alakiban mint jelzők vagy melléknévi igeneves 
szerkezet tagjaiként bukkannak fel akár rövid alakban, minden esetben 
ragadjuk meg az alkalmat, és írassuk ki szószedetbe az ajánlott formában, 
hangoztassuk és kér jük számon. Az ilyen gyakorlás meghozza az eredmé-
nyét. A közönséges mellékneveknél begyakorolt formák it t is mindig el-
igazítanak. Azt a szabályt, hogy milyen igékből, milyen hangsúlyváltozási 
t ípust kapunk, megtanítani felesleges. 

Amint láttuk, a melléknévi és melléknévi igenévi rövid alakok hang-
súlyhelyzeteinek, hangsúlyváltozásainak a megtanítása elsősorban a Hr, 
Nr, Sr alakoknak a Ht-thoz való asszociáltatásában áll. Ha ezekben az: ala-
kokban sikerül az érintkezési képzettársítást (asszociációt) létrehozni, ak-
kor a növendék pontosan fel tudja idézni mindegyik rövid alak hangsúly-
helyzetét. I t t is azt ajánlhat juk, amit a főnévi hangsúlyváltozások taní tá-
sánál, célszerű a négy alak (Ht, Hr, Nr, Sr) gyakori hangosan való han-
goztatása (esetleg karban is!). Sőt a m á r megismert, gyakrabban előforduló 
mellékneveket (melléknévi igeneveket) igen hasznos, ha megfelelő t ípu-
sokba gyűj tve magnetofonszalagra mondjuk, és aztán a szalagot az osztály 
előtt több alkalommal végig pergetjük. Ezzel a legtermészetesebb auditív 
automatizáló ráhatásokat kapjuk, s a rögzítésnek, az asszociációnak igen 
nagy segítséget nyúj tunk . 

De célravezetőek a hangisúlyváltoztató rövid alakoknak apró (egészen 
apró) mondatokban való gyakorlása is. Végezzünk két irányú gyakorlato-
kat. 1. Legyenek olyan mondatok, amelyekben a teljes alakokkal szemben 
rövid alakok szerepelnek. Chorósaja pogoda. Pagoda chorosá. Postróennoe 
zdanie. Zdanie postróeno. Nácatoe delo. Delo nácato. Trúdnaja rabota. Ra-
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bota trudná. Tíchaja reka. Reka tichá stb. Ez különösen fontos a mellék-
névi igeneveknél, mer t az orosz nyelvben elég gyakori a szenvedő befeje-
zett szemléletű ragozás. 2. Legyenek szembeállítva olyan rövid mondatok, 
amelyekben különböző nemű és számú rövid alakú melléknevek és mel-
léknévi igenevek szerepelnek állítmányként vagy az állítmány névszói 
részeként. Pl. MaTcik umén. Devocka umná. Rebjata úmny. Zadaca trudná. 
Zadáci trúdny. Vopros trúden. Skol'nyj god nácat. Ucéba nacatá. Delo nácato. 
Narod osvobozden. Strana osvobozdená. Goroda osvobozdeny. Bunker zán-
jat. Krepost zanjatá. Ctenie pónjato. Zadaca ponjatá stb., stb. 3. Alkos-
sunk rövid mondatokat melléknévi határozószóval. Pl. Govorite grómko/ 
tícho/kórotko/krasnó. Gorjacó ljubite rodinu. Ona tancuet legkó/médlenno/ 
chorosó. Odevajtes' tepló, segodnja chóiodno. On tjazeló/plócho/prekásno 
govorit po-russki stb., stb. 

* 

Mint a főnévi hangsúlyváltozásokról írott dolgozatunkban is hangsú-
lyoztuk, ma az automatizálás korában is vannak olyan nyelvtani jelensé-
gek, amelyeket az automatizálás előtt meg kell magyaráznunk, meg kell 
világosítanunk, mer t különben a puszta automatizálás nem vezet célhoz. 
Ilyen jelenségek közé tartozik az intonáció és a hangsúly kérdése is. 
A melléknév és melléknévi igeinév változatos hangsúlyhelyzeteiben, hang-
súlyváltozásaiban is csak kellő „előtanulmányok" után lehet nyugodt lé-
lékkel eredményesen automatizálni. 
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О ПОДВИЖНОМ УДАРЕНИИ РУССКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ИХ ОБУЧЕНИИ 

(Резюме) 

И. БИХАРИ — И. ШЮТО 

Настоящая статья стремится чётко разъяснить, как происходит смешение ударе-
ния в кратких формах прилагательного. Здесь рассматриваются практические возмож-
ности усвоения студентами этих подвижных ударений. С определённой точки зрения 
настоящая статья является продолжением нашей статьи ,,Методический эксперимент 
к обучению подвижному ударению существительных русского языка"/см. Ученые запиек. 
Эгерского пединститута, т. у. 1, 1967 г. Здесь применяются те же методические прин-
ципы. Исходным пунктом и здесь является: 

1) подвижное ударение, различаемое на слух; 
2) отдельные типы изменения ударений мы называем простыми, но нагляд-

ными терминами; 
3) для разъяснения места ударения используются рисунки; 
4) для закрепления каждого типа выбирается наиболее подходящий метод. 

При характеристике положения ударения нами различаются две ступени: 
а) краткая форма прилагательного мужского рода сопоставляется с полной 

формой; 
б) краткая форма прилагательных женского, среднего рода и множествен-

ного числа сопоставляется с краткой формой мужского рода, напр. : 
I I I I I 

а) богатый: богат, дорогой: дорог, умный: умён, 
I I I I ] 

б) богат: богата, -то, -ты; добр: добра, -бро, -бры; высок: высока, 
I I 

-ко, -ки. 
Для запоминания изменения первой ступени нам нужно знать только краткую 

форму мужского рода. Изменения второй ступени ориентируются па первую ступень. 
Поэтому, с точки зрения практики, изменению первой ступени не надо давать специаль-
ное название. Это позволяет называть целый тип только но изменению второй ступени. 

Так мы различаем: 

1) постоянный тип ударения: богат, богата, -то, -ты 

2) изменение ударения в одной форме: добр: добра, -бро, бры 
ол •• * I I I I 

о) изменения ударения в трех формах: высок: высока, -ко, -ки 

Для иллюстрации приводятся наглядные схемы : 

9 —>- _ 
) 

Единственным надежным методом изучения и запоминания отдельных типов мы 
считаем аудио-моторную ассоциацию. Сущность этого метода состоит в том, чтобы 

I 
осуществить усвоение прилагательных не в четырёх словарных формах (богатый, 

I I I I I I I I I I 
богатая, богатое, богатые; добрый, добрая, доброе, добрые; высокии, высокая, высокое 
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высокие), а в следующих формах; богатый, богат, богата, догато; добрый, добр, добра, 

Л 1 - 1 1 1 
добро; высокии, высок, высока, высоко. 

Формы усваиваемые таким образом, ассоциируются с первой полной формой и пре-
доставляют нам в готовом виде ударение кратких форм. Запоминанию, однако должна 
предшествовать указанная выше основная работа (классификация, наименование, иллюст-
рация посредством схем). Итак сперва разъяснение и только потом — автоматизация. 

Настоящая статья рассматривает и группирует изменения ударения и кратких 
форм причастия. 
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