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felfedett hiányosságok pótlása. Lehetőivé teszi a 
hallgatók eredményeinek összehasonlítását, elemzé-
sét,, alkalmas objektív teljesítmény értékelésre, mert 
önállóan dolgoznak, ösztönözheti a rendszerezést, is-
métlést, összefoglalást. Megmutatja a tanári munka 
eredményességét és hiányosságait, serkentőleg hat 
a pedagógiai munka, folytonos javítására. 
Ezek a feladatlapok a tankönyv gyakorlatrendszeré-
vel és a reprodukciós szöveggyűjteménnyel együtt 
képeznek olyan komplex tananyagot, amelyelmek a fel-
dolgozásával, biztonsággal elsajátíthatók az isme-
retek, hozzásegítve hallgatóinkat megfelelő tanulási 
szokások kialakításához és a pontos munkavégzéshez. 

Szende Virág: 

A külföldiek beszédtanításának sajátos módszertani 
problémái 

Amikor megkérdezik tőlünk, hogy mivel fog-
lalkozunk, különösebb megfontolás nélkül válaszoljuk: 
"Magyar nyelvet tanítok." Ez csak akkor igaz maradék-
talanúl, ha a "nyelv"-be. - egyébként nem egészen he-
lyesen - a beszédet is beleértjük. 
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Hogyan is állunk a nyelv és "beszéd viszonyá-
val? 

A nyelv társadalmi produktum, vagyis olyan ál-
talános eszközrendszer, amely erősen szabályoz, és 
rendkívül hosszú ideig fennmarad. A beszéd viszont 
mindig egyéni, hiszen minden embernek megvan a. sa-
játos beszédje, beszédstílusa, kiejtése stb. Gondol-
junk csak a különböző társadalmi rétegek beszédmód-
jára. 

A nyelv viszonylagos állandóságával szemben 
a beszéd elmúlik. Nem lehet "visszalapozni", s ha 
megismételtetjük is az elhangzottakat, biztos, hogy 
nem ugyanúgy fogjuk mégegyszer hallani. Lényeges 
különbség még az is, hogy a nyelv nem öröklődik, 
vagyis, hogy ki milyen nyelvet tanul meg, az a kör-
nyezettől függ. Ezzel szemben beszédmozgásunk sok-sok 
generáción keresztül beidegződött mozgások szövevé-
nye. Ez az első pont az idegen nyelv tanulásában, 
ami jelentős nehézséget okoz a mi hallgatóink számá-
ra is. Kérdés, hogy képesek-e megkövesedett: arti-
kulációs bázisukat oly mértékben rugalmassá tenni, 
hogy azzal a mi - számukra:1, ismeretlen és szokat-
lan - hangjaink is kialakíthatók legyenek. Egyes, 
pszicholingvisztikai vizsgálatok szerint a megta-
nulandó idegen nyelv sajátos artikulációs követel-
ményei szélesebb skálájúvá teszik az anyanyelvi 
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artikulációs bázist is. Tehát semmiképpen nem válik 
hátrányára hallgatóinknak, ha a magyar nyelv helyes 
kiejtését többé-kevésbé elsajátítják. 

Összefoglalva tehát: "A beszéd kifejező moz-
gás, ami látható, érzékelhető, s amit hang kisér. 
Ha e hangok az adott közösség által kialakított s 
az egyén által megtanult rendszer alapján formálód-
nak, úgy a beszédet megértjük, máskülönben a hallott 
beszéd részünkre érthetetlen." /Seper Jenő/ Ugyan 
melyikünkkel ne fordult volna elő, hogy az év végi 
vizsga alkalmával a vizsgaelnök csodálkozva fordul 
hozzánk: "Hiszen én nem értem, hogy mit mond a hall-
gató." Ezek a nehézségek azután valamennyire meg 
szoktak oldódni, amikor a diák idegessége elmúlik, 
illetve az elnök füle is hozzászokik az egyéni 
/hibás/ kiejtéshez. 

De nem kell ilyen extrém esetre hivatkozni 
azt bizonyítandó, hogy a helyes beszéd elsajátítása 
mennyire fontos.. Gyakran vagyunk kénytelenek még 
új óraadóinkat is figyelmeztetni arra, hogy hallga-
tóinkat ne tegezzék, s az már nem számít rendkívü-
linek, ha az utcán, üzletben halljuk, amint külföldi 
fiatalokat idegenek tegeznek. Az ok legtöbbször a 
rossz kiejtésben keresendő. A hibás ejtés egyes 
esetekben infantilissá teszi a beszédet - például 
a selypesség, a j, 1 stb. hibás ejtése -, ily módon 
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a hallgatóban azt a képzetet kelti, hogy a beszélő csök-
kent értékű személy, olyan, mint egy gyerek. Vagyis; 
hibás beszédű diákjaink egyszerűen hátrányos helyzet-
be kerülnek a köznapi érintkezés területén, az üzletek-
ben, a különböző hivatalokban, de még az egyetemen is, 
ahol nem képesek majd bizonyítani, hogy ők is tudnak 
annyit, mint hasonló képességű magyar társaik. Bi-
zony a mentálhigiéniai szempontokat sem szabad figyel-
men kívül hagyni.. Emiatt ugyanis nemcsak előmenetelük 
szenved csorbát, hanem közvetlen emberi kapcsolataik 
is. 

A különféle beszédcélok közül gyakorlatunkban 
tehát - vizsgákon, órákon, stb. - elsősorban a köz-
lés, vagyis az elsajátított ismeretek elmondása, le-
írása fordul elő'. De beszédcél a hallgatás megelő-
zése is, amire tulajdonképpen mi ösztönözzük a hall-
gatót különböző szituációk teremtésével illetve meg-
nevezésével, melyek segítségével a társadalmi kap-
csolatteremtést gyakoroltatjuk. Erre kényszerül 
az. üzletben, utcán, hivatalokban is. A köznapi be-
szédben ritkább, a mi speciális helyzetünkben gya-
kori beszédfunkció a nyelv metanyelvi használata. 
/Mit jelent a lép szó? Mi az, hogy néz? Később: 
Mi a mondat állítmánya? stb./ Mindezekkel együtt 
egészen biztosan a legfontosabb célja a beszélőnek, 
hogy megértsék. 
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De valóban meg lehet-e őket mindig érteni? 
Eddigi gyakorlatunkban hogyan viszonyulunk 

mi a beszédtanításhoz? 
Kezdetben - a Színes magyar nyelvkönyv alap-

ján - jórészt csak beszélünk; Mi ez? Mi az? Milyen? 
Melyik? stb. Ezzel egyidejűleg megkezdjük az írás és 
az olvasás tanítását is. Eleinte a beszél, illetve 
az írás; és olvasás megfelelő egyensúlyban vannak 
egymással. Később - amint a nyelvtani ismeretek gya-
rapodnak - ez az egyensúly megbomlik, s; a hangsúly 
eltolódik a grammatika irányába. 

Hegyi Endre szerint a szöveg alapján történő 
tanítás nem jelenti azt, hogy a beszédközpontúság 
koncepciója csorbát szenved. A beszédaktus szerin-
te:: minden szövegben benne van, azaz a szöveg a be-
széd egyik oldala, mégpedig a feleleté. A felele-
tekhez rekonstruálhatjuk a kérdéseket a beszéd-
aktus igényével.Én ezzel csak részben tudok egyet-
érteni. Azzal, hogy először a, választ adjuk meg, 
s csak azután a kérdést, a beszédfolyamat termé-
szetes menetét megfordítjuk, s valóban életszerű 
párbeszédek kialakítása helyett, valamilyen kény-
szeredett kérdés-feleit játékot hozunk létre. 
Szükség van természetesen egybefüggő szövegekre is;, 



amelyek mintát adhatnak a tanulónak mondatok egymásho 
kapcsolására - vagyis szövegszerkesztésre -, helyes 
magyar mondatok összeállítására, de nem helyettesítik 
az életszerű párbeszóimintákat. 

Büky Béla szerint a grammatikacentrikus ok-
tatás nem tartalmazza az összes szükséges beszédfunk-
ciót, a beszédcentrikus oktatás viszont nem tartalmaz 
za a teljes magyar grammatikát. A mi tankönyvünk meg-
kísérli a kettőt ötvözni. Lényegesnek tartjuk pl. a 
vonzatok tanítását, de ezeknek szituációkba illesz-
tett automatizálását nem tudjuk megfelelően elvégez-
ni. így hallgatóink passzív ismeretei nagyok, beszéd-
jük viszont eléggé egysíkú, színtelen lesz. Ugyan-
akkor a nyelvtant minél magasabb szinten, minél tel-
jesebb rendszerben kívánjuk elsajátíttatni már az 
első félév során. De vajon szükség van-e erre? Vé-
leményem szerint elegendő lenne, ha hallgatóink meg-
tanulnák az alapvető grammatikai funkciókat a szük-
séges és jól használható szókinccsel a beszédben 
alkalmazni. 

A beszéd tanítása tehát fontos, s beszédet 
tanítani csak úgy lehet, ha beszéltetjük a hallgató-
kat, ha mi is beszélünk, beszélgetünk velük, s ha 
ők is minden alkalmat megragadnak arra, hogy beszél-
hessenek. Ezt csak akkor teszik szívesen, ha nem 
éri őket lépten-nyomon kudarc. Ha az üzletben tejet 
kérve nem teát kap, hét kifli helyett nem hatot. 
Ha a tanár az írásban helyes mondat hallatán nem 
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néz rá értetlenül, mert a rossz kiejtés miatt nem érti, 
Édér Zoltánnal kell abban egyetértenem, hogy a helyes 
írásból önmagában még nem lesz helyes beszéd. 

A helyes kiejtés tanítása mindig a hallgatók 
beszédjének megfigyelésével kezdődik. Már a nyelvta-
nulás kezdeti szakaszában jól megfigyelhető, hogy 
melyek azok a hangzók, amelyek egyes tanítványaink-
nál hiányoznak. Szándékosan mondom, hogy hiányoznak, 
mert a mi szemszögünkből nézve nem állíthatjuk azt, 
hogy hibásak. Hiszen az anyanyelvükben!! használt 
hangok nagyrészt bizonyára nem hibásak. Sok esetben 
azonban új hangokat kell elsajátítaniuk, de nem a 
már megrögződött, régóta használt szavakban /vagyis 
az anyanyelvi szövegben/, hanem egészen új szavak-
ban, Ezért nem is beszélhetünk beszédjavításról, 
hanem beszédtanításról, s így - ha idejében kezdjük 
a helyes hangok tanítását - nem kell megküzdenünk 
az egyes szavakban már rögzült rossz hangzókkal. 
Ebből a szempontból talán könnyebb dolgunk van,omint 
a magyar gyerekekkel foglalkozó logopédusnak. Nehéz-
séget számunkra a megkövesedett, bejáratott artiku-
lációs bázis jelent, aminek a megváltoztatása fel-
nőtt korban egyre nehézkesebb. Kitartó munkával azon-
ban legtöbb hallgatónkat meg tudjuk tanítani a helyes-, 
magyar beszédre. 
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Nem lehet célunk azonban olyan hallgatók ki-
ejtésének javítása, akik már eleve, anyanyelvükön is 
jelentkezd beszédhibával érkeznek, melyeknek ok az 
organikus rendellenességektől kezdve az idegi működési 
zavarokig igen sokféle lehet, s kijavítása már minden-
képpen szakemberre tartozik. Intézetünkben néhány éve 
dolgozik logopédus, akinek a munkája komoly segít-
séget jelent számunkra és hallgatóink számára. 

Ha feljegyeztük azokat a hangokat, amelyekkel 
foglalkoznunk kell, megtehetjük a következő lépést. 

A helyes beszéd alapja â  jó hallás. A kiejtés: 
tanítását tehát a"belső hallás", a beszédhallás fejlesz-
tésével kell kezdenünk, ami azért szükséges, mert az 
emberek többsége még mások beszédében sem érzékeli 
a hibát, rendellenességet, s sajátjában pedig kivált-
képpen nem. Többször előfordult már, hogy arab anya-
nyelvű hallgatóm a "Hova. megy?" kérdésre azt feleli: 
"A szobába.11 Mire én javítom: "A szobába." Erre ő azt 
feleli: "Igen, a szobábe." Yagyis nem hallja a különb-
séget az a és e hang között. Ez a jelenség nem szo-
katlan a magyar anyanyelvű beszédhibás gyerekek ese-
tében sem. Kijavítása különböző hallásfejlesztő gya-
korlatokkal történik. 
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Megfelelő segédeszközök igénybe vételével meg 
kell mutatnia, hogy hol van a hallott szóban a kriti-
kus hang. Pl. az e /elején, közepén, végén/; bögre = 
végén; zsebkendő = elején, közepénj kenyér = elején.; 
stb. Majd keresni kell olyan egytagú szavakat, ame-
lyekben a kritikus hang a másikra cserélhető úgy, hogy 
mindkettőnek van jelentése: pl. ver - var, lent - lant, 
Elek - alak, heves - havas, kever - kavar stb. Ezeket 
felsorolva a diáknak mindegyiknél fel kell mutatnia 
a hangnak megfelelő betűt. Ezek a gyakorlatok a mondat-
fonetikai eszközök felhasználásának, a hanglejtésnek, 
a hangsúlyozásnak és a beszédritmusnak a szempontjá-
ból sem közömbösek. 

k tulajdonképpeni hangképzést mozgásügyesítő 
gyakorlatok vezetik be. Hangonként más-más mozdulato-
kat kell gyakoroltatni ahhoz, hogy a helyes kiejtésre 
később rávezethessük diákjainkat. Ezek között van 
a fúvógyakorlat, ajaktorna - például ajakterpesztés 
és ̂kerekítés -, a nyelv ügyesítését szolgáló gyakor-
lat, a lágyszájpad mozdításával próbálgatjuk, rá-
vezetjük hallgatóinkat, a/zöngéképzés; fortélyaira. 
Mindehhez célszerű tükröt használni, hogy a diák 
ellenőrizhesse, hogy jól végzi-e; a gyakorlatot. Ez 
a "torna1* az első és talán legfontosabb lépés az 
új artikulációs bázis kialakításához. 
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Ezt követi a hangfejlesztés. Megtanítjuk a ki-
fejlesztésre váró hang izolált kiejtését. Pontos, 
hogy a kiejtendő hangot ne szóban vagy szövegben 
tanítsuk, mert ez lényegesen megnehezíti a helyes 
képzésmód kialakítását. A hangot először teljes izolált-
ságban mondatjuk. A munkát - mivel felnőtt embereket 
oktatunk - direkt módszerrel végezzük. Ha lehet, tü-
kör előtt gondosan utánoztatjuk ajak- és nyelvmozgá-
sunkat. De célszerű fényképfelvételen is megmutatni 
az ajak állását elől- és oldalnézetből, s a nyelv ál-
lását pl. rajzon. Erre a célra alkalmas Molnár József 
A magyar beszédhangok atlasza című munkája /Budapest, 
197o. Tankönyvkiadó/, die talán valamivel jobbak a 
Fejezetek a magyar leíró hangtanból című könyv /Bp. 
1982. Akadémiai Kiadó/ felvételei. Mindenesetre ezek 
az újabbak, s bizonyára jobb technikai eszközökkel 
készültek. A röntgenképek számunkra nem adnak iga-
zán jó segítséget, mert a kontúrok elmosódnak, ezért 
nem látszik jól a nyelv helyzete. Helyettük célsze-
rűbb a rajz használata. 

Ha a kívánt hangot sikerült izolált formában 
kialakítani, akkor következhet a rögzítés. A hangot 
most szótaggyakorlatokban tesszük gördülékenyen ki-
mondhatóvá. Olyan mással- és magánhangzókat, teszünk 
egymás mellé, amelyek segítik egymás kiejtését. 
Például az ajakkerekítéssel kiejthető s hang mellé 
szintén ajakkerekítéses: magánhangzókat teszünk, 
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csak azután ajakréseset: 
1. su, sü, so, sa, sá, se, sé, si 

A következő lépésben a magánhangzót az j? elé tesszük: 
2. us, üs, os, ös, as, ás, és, is 

Végül az s hangot a két magánhangzó között mondatjuk: 
3. usu, üsü, oso, ösö, asa., ásá, ese, ésé, isi, 
A kiejtéstanítás utolsó lépése az automatizálás 

Először szavakban mondatjuk a. hangot; szó elején, szó 
végén, szó közepén: 

1. súly, sütemény, só, sonka, .... 
2. hús;, hűs, mos, ötös, kakas, ... 
3• Ásít, ásó, eső, iskola, ... 
Szavak után következhetnek a szövegek. Először 

mondatok, majd szövegrészletek, versrészletek. Logo-
pédiai gyakorlókönyvekben találhatunk erre a célra 
íródott nyelvtörő versikéket, melyek tanítását nem 
javasolnám. Művészi értékük, szellemi színvonaluk ugyan 
is az ötéves magyar gyermeknek sem megfelelő szellemi 
táplálék. S ha már diákjainknak meg kell néhány ver-
set tanulniuk, akkor inkább keressünk számukra irodal-
milag is értékeset. Csak egy példát idézek a Gyakorló-
anyag a pöszeség javításához című könyvből a v hang 
gyakorlására: Elvonulnak a 

vadludak 
a" falevelek 
hullanak. 
Falevelek, falevelek 
a lég' fél-fel 
kap-'titeket: 
Pihenjétek'' 
a fák'alatt; 
Falevelek . 
jói álmokat t 
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Ehelyett nyugodtan megtaníthatjuk például az Ómagyar 
Mária siralom néhány sorát, természetesen átiratban: 

Világ világa, 
Virágnak virága! 
Keservesen kinzatol, 
Vas szegekkel veretel. 

Kövessük inkáb Montágh Imrét, aki az irodalom 
értékes darabjaiból válogatva kitűnően tudott taní-
tani felnőttet ós gyereket egyaránt a szép magyar be-
szédre. A mi tanítványaink - különösen a mérnökhall-
gatók - egyébként is nehezen jutnak hozzá színvonalas 
irodalmi élményhez. Ragadjunk hát meg minden alkalmat, 
hogy valami szépet taníthassunk nekik. 

Hai idáig eljutottunk, azt hisszük, hogy be-
fejezhetjük a munkát. Sajnos nem, mert az egyes hangok 
automatizálása a beszédben rendkívül hosszú ideig 
tart. Ezért lényeges az, hogy mindaddig, míg hallga-
tóinkat tanítjuk, mindig következetesen javítsuk hi-
báikat. Ebben lehetnek segítségünkre a velünk együtt 
dolgozó szaktanárok is.- Hiszen egy rosszul ejtett szót 
ők is könnyedén javíthatnak, s ezzel a kontrollt, mint-
egy állandóvá tehetik. 

Végül hadd nyugtassam meg a kollégákat, hogy 
a kiejtés tanítása jól beilleszthető a nyelvtanítás 
menetébe. Lényegében nem igényel külön időt, ha meg-
felelő segédanyag áll rendelkezésre. Éppen ennek az 
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igénynek a kielégítése céljából kaptam megbízást egy 
kiejtési gyakorlatgyűjtemény összeállítására, ami el 
is készült. Tartalmazza a hangok leírását, a helyes 
kiejtés; módját, a hangfejlesztés módszerét, a rög-
zítéshez és az automatizáláshoz használható szövege-
ket, Remélem, a következő tanévben - esetleg egyéb 
segédanyagokkal kiegészítve - már használhatjuk is. 
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