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Magyart mint idegen nyelvet tanuló egyiptomi arab anyanyelvű diákok  

helyesírásának vizsgálata 

 
 

1. Bevezetés – helyesírási kompetencia 
 
A Közös Európai Referenciakeret (továbbiakban: KER) szerint a sikeres kommunikáció 

megvalósításához a nyelvtanulónak/nyelvhasználónak lexikális, grammatikai, szemantikai, 
fonológiai, helyesírási és helyesejtési kompetenciával kell rendelkeznie. Ezek hiányában 
kommunikáció nem valósul meg vagy sérül (2002, 131).  

A helyesírási kompetencia az öt alapvető nyelvi készség közül az íráskészségben játszik 
alapvető szerepet. A KER az alábbi módon definiálja a helyesírási kompetencia mibenlétét: 

 
„Az alfabetikus rendszerekben a tanulónak képesnek kell lennie arra, hogy felismerje és reprodukálja 

• a betűk formáját nyomtatott és folyóírásos formában (mind a nagybetűk, 
• mind a kisbetűk esetében); 
• a szavak helyes írásmódját, beleértve az elfogadott összevont alakokat; 
• az írásjeleket és azok használatának szabályait; 
• a tipográfiai hagyományokat és a betűtípusok változatait; 
• az általánosan használt képírásjeleket (pl. @, &, $ stb.)” (2002, 141). 
 

Az írásbeli kommunikációban az adott használt nyelv írott kódja és annak szabályainak 
ismerete alapvető az üzenet egzakt közvetítésében. A szavak és betűk pontos leírása, az 
írásjelek helyes használata a kommunikáló felek közötti folyamatos és gördülékeny 
információcseréhez járul hozzá. A korrekt írásmódtól való eltérés nehezíti vagy akár el is 
lehetetleníti a kommunikációt, és félreértéseket okozhat. A helyesírás tehát nem önmagában 
cél, hanem egy kiegészítő technika a folyamatos és folyékony íráshoz (Sánchez Jiménez 2009). 

Szintén fontos megemlíteni a helyesírás szociolingvisztikai aspektusát is. A helyesírás 
ismerete vagy nem ismerete meghatározza a felhasználó szociális státuszát, illetve a felé 
irányuló attitűdöket is. A helyesírási szempontból jól megformált szöveg információ az egyén 
tanultságságról, kulturális szintjéről, és pozitív benyomást kelt. Ugyanakkor a helytelen, 
hibáktól hemzsegő szöveg negatív benyomást és attitűdöket ébreszt az üzenet címzettjében.  

A helyesírás állapota az idegen nyelvet tanuló diák köztes nyelvében is nyomon követhető. 
Dolgozatomban magyart mint idegen nyelvet tanuló egyiptomi arab anyanyelvű, egyetemista 
diákok köztes nyelvi helyesírásának tipikus hibáit szándékozom megvizsgálni. 

 
2. Az arab írás rendszere és az abból származó esetleges nehézségek 

 
Az arab írás 22 írásjelet tartalmazó, mássalhangzóíró rendszerű írás. Ez a rendszer 

elsősorban a sémi nyelvekre jellemző. Az ilyen jellegű ábécékben a szavak alapjelentését egy 
három vagy négy mássalhangzóból álló tő határozza meg, a magánhangzók kiejtésben 
megvalósuló behelyezésével kapjuk meg a tényleges szótári alakot. Írásban a magánhangzók 
jelölésre kerülhetnek apró szimbólumok (damma, waw, fatha, kasra, sukún) segítségével, ezek 
azonban nem számítanak betűnek. Az említett, olvasást segítő szimbólumok használata főleg a 
klasszikus és koranikus, vagyis a pontos kiolvasást kívánó szövegek esetében jellemző. A 
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hétköznapi írásbeli kommunikációban ezek a jelek nem használatosak, még az írott 
médiumokban sem.  

Az arab nyelv és ábécé leírásakor nem lehet eltekinteni annak diglosszikus jellegétől, 
ugyanis az erősen befolyásolja mind a beszélt, mind pedig az írott nyelvi produkciót. Az arab 
nyelvi beszélők egyszerre (legalább) két verzióban használják az arabot. Ismerik egyrészt a 
klasszikus arabot a Korán és a mecsetek jóvoltából, illetve a hétköznapi kommunikációra 
használt, a klasszikus arabhoz képest egyszerűsített szókincsű és nyelvtanú köznyelvi arabot. 
Ez utóbbinak nincs írott formája, ennek következtében nemcsak dialektális, hanem nagy 
idiolektális különbségek is lehetnek a használatban. Ez a tény befolyásolja az arab anyanyelvű 
nyelvtanulók fonetikus percepcióját és produkcióját is (Biadsy at al. 2009). 

Szintén hatással lehet a nyelvtanulók magyar mint idegen nyelvi helyesírására az a tény, 
hogy az arab ábécé összesen 22 mássalhangzóból áll, és közülük hiányoznak bizonyos, a 
magyarban megtalálható zöngés–zöngétlen párok. Ilyen a b–p vagy a v–f esete: a p, illetve v és 
fonémái nem képezik részét az arab fonetikai repertoárnak. Több más, a magyar ábécé betűinek 
megfeleltethető fonéma teljes mértékben hiányzik az arabból, például ny, ty, illetve a magyar 
magánhangzók jó része (az arabban csak az a, o, és i formáknak megfeleltethető fonémák 
találhatók meg).  

Egyiptomban a diákoknak már viszonylag korán, az általános iskolában megtanítják a latin 
betűs írást az idegennyelv-órákon. A tanítás módszeréről és a tananyag tartalmáról sajnos nem 
áll rendelkezésemre információ, saját tapasztalok és más idegen nyelvi lektorokkal folytatott 
beszélgetések viszont arra engednek következtetni, hogy a latin betűs folyóírás elsajátítása az 
esetek nagy többségében nem sikeres: a diákok jobbára keverik a nyomtatott és a folyóírás 
karaktereit, a betűket nem kötik össze, a kis- és nagybetű használatának szabályait nem ismerik. 

Kismintás kutatásom során azt vizsgálom, hogy az arab írás sajátosságai mellett milyen más 
tényezők, stratégiák hatnak az egyiptomi arab anyanyelvű, magyarul tanuló diákok 
helyesírására.  

 
3. A vizsgálat 
 
3.1. Minta 

A minta felvételére 2015 februárjában került sor Kairóban. A vizsgálat célcsoportja az Ain 
Shams Egyetem Al Alsun (Nyelvek) Karának 24 hallgatójából állt. A diákok mind 
egyiptomiak, 19–21 évesek, első- (7), harmad- (13), illetve negyedéves (4) egyetemisták. A 
maximum kétéves korkülönbséget nem tartom relevánsnak, sokkal fontosabb véleményem 
szerint az, hogy minden válaszoló azonos iskolázottsági fokkal rendelkezik, és tanulmányaiból 
következően azonos közegben mozog. A diákok mindegyike heti 6x60 percben tanul második 
idegen nyelvként magyart mint idegen nyelvet. Kivétel nélkül mindegyikük latin ábécéjű 
nyelvet tanul első idegen nyelvként.  
 
3.2. Adatgyűjtés 

Az adatgyűjtést egy rövid, személyes adatokra vonatkozó kérdőíves felmérés előzte meg. 
Ebben a diákokat életkorukról, magyartanulással töltött éveik számáról és az általuk beszélt 
idegen nyelvekről kérdeztem.  

Ezt követően a nyelvi adatok felvétele történt meg. Az adatokat két rövid szöveg diktálásából 
származó eredmények alapján gyűjtöttem össze. A két szöveg közti különbség abban ragadható 
meg, hogy a második valamivel nehezebb, a diákok számára ismeretlen szókincset is tartalmazó 
szöveg volt. 

Az adatfelvétel, vagyis a diktálás mindkét szöveg esetében a következőképpen zajlott: 
(1) A teljes szöveg lassú, jól tagolt, hangos felolvasása; 
(2) A szöveg 4–5 szavas értelmi egységekre bontása, ezek kétszeri hangos megismétlése;  
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(3) A teljes szöveg normál ritmusú, de még mindig jól tagolt hangos felolvasása.  
A vizsgálatban az alábbi két szöveget hallották a diákok: 

 
(A) Ezen a képen a családom van. Nem nagy a család, csak öten vagyunk. Ez a férfi az apukám, Márton. 
Apukám negyvenegy éves, és egy iskolában dolgozik: matematikatanár. Apa mellett áll anyukám. Anya 
fiatal, csak negyvenhárom éves. Anya titkárnő volt egy cégnél, de most sajnos nincs munkája. Ez vagyok 
én. Mellettem áll a nővérem, Kitti, ő most egyetemista Budapesten. Ez a kisgyerek pedig az öcsém, Benedek. 
Ő még csak öt éves, oviba jár.  

 
(B) Szombat este van, táncolni megyünk a barátaimmal. A városban elég sok klub van, de a kedvencünk a 
Szieszta. Ott mindig szuper a zene, nagy hely van táncolni, finomak a koktélok, és sok ember jár oda. Nekem 
az tetszik a legjobban, hogy a klub közepén van egy nagy medence.  

 
Az adatfelvétel befejeztével a szövegeket és a kérdőíveket beszedtem. A kérdőívet 

felhasználás előtt kipróbáltam és kijavítottam, kitöltésükkor mindig jelen voltam. 
 

4. Értékelés 
 
Az összes 24 nyelvtanuló hallás után leírt szövegét elemezve a következő hibacsoportokat 

állítottam fel: 
(1) Betűtévesztések; 
(2) Más nyelvek (nem az arab) hatása; 
(3) Más, ismert szóval való helyettesítés; 
(4) Tulajdonnevek helyesírása; 
(5) Egyéb jelenségek. 
Az egyes évfolyamok által elkövetett hibákat táblázatba rendezve foglaltam össze. Az 

„egyéb jelenségek” kategóriájába a nem általánosan előforduló jellegzetességeket soroltam be.  
 

4.1 Az elsőéves hallgatók munkáinak elemzése 
Betűtévesztések Más nyelvek hatása Más, ismert szóval való 

helyettesítés 
Tulajdonnevek 

zöngés–zöngétlen 
párok felcserélése: 

 ⃰kében, ⃰keban (képen), 
 ⃰ubukám (apukám), 
 ⃰badi,  ⃰bédek (pedig)  
 
magánhangzók 

felcserélése:  
u–o–a: 
⃰anyokám (anyukám), 
⃰aviba (oviba), 
 ⃰csolád (család)  
 
egyéb 

betűtévesztések: 
„ts” cs helyett: 
 ⃰nints, 
 ⃰otsaldom (családom) 

német: 
 ⃰mathemathika, 
 ⃰mathematica, 
⃰jahr (jár) 
⃰verfy (férfi) 

⃰ezen (az én) 
⃰vagyok (vagyunk 

helyett – ezt a formát még 
nem ismerik!) 

⃰csak (sok) 
 

⃰Keci (Kitti) 
⃰budapesten  
⃰bánádek (Benedek) 
⃰marton (Márton) 

1. ábra: Az elsőéves hallgatók által általánosan elkövetett hibák 
 
A magyarul egy éve tanuló diákok írott szövegeiben jól látható a b–p zöngés–zöngétlen 

páros gyakori tévesztése. Mint fentebb említettem, az arabban nem létezik a p betűhöz kötődő 
hang, így a diákok azt nem is érzékelik, írásban b betűvel helyettesítik. Szintén az arab hatása 
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érezhető az u–o–a magánhangzók tévesztésein is. A cs ts-sel való helyettesítésének az oka az 
arab latin betűs ábécére való átírás gyakorlatában kereshető. Az átírás – annak ellenére, hogy 
létezik egy erre kitalált megfeleltetési rendszer – teljes mértékben felhasználófüggő. Ez ahhoz 
vezet, hogy a nyelvhasználók saját kódokat találnak ki: a ts is ennek a terméke.  

Az arab nyelven kívül ebben a csoportban a főnyelvként német nyelvet tanulók esetében 
lehetett egy másik idegen nyelv, mégpedig a német hatását kimutatni. Meglepő módon a 
spanyol és török (a csoportban tanult másik két idegen nyelv) ezen a szinten nem volt hatással 
a diákok magyar nyelvi helyesírására.  

Az ismeretlen vagy fel nem ismert szó helyettesítése ismert lexikával, kifejezéssel 
nyelvtanulói stratégiának tekinthető. 

Külön említést érdemel a tulajdonnevek helyesírása. A táblázat példái jól mutatják, hogy az 
egyik legfőbb jellemző a nagy kezdőbetűtől való eltekintés, ez az arab nyelv hatásának tudható 
be. 

Általában elmondható, hogy a diákok sokszor nem ismerik fel a szóhatárokat, és rosszul 
tagolnak szavakat (⃰anyotékvol tséknál – anya titkárnő volt egy cégnél). Sokszor elhagynak 
szavakat; ez vagy a diktálás sebességével magyarázható, vagy azzal, hogy nem értették az adott 
lexikát ( ⃰Még csak …. éves. Ő…). Szintén jellemző az ismeretlen ragok, végződések 
elhagyása: ⃰ubok (apukám). 

Az íráskép egyes esetekben teljes mértékben olvashatatlan.  
 

4.2 A harmadéves hallgatók munkáinak elemzése 
Betűtévesztések Más nyelvek 

hatása 
Más, ismert szóval 
való helyettesítés 

Tulajdonnevek 

g–gy:  ⃰mégy (meg) 
b–p:  ⃰emper (ember) 
e–i:  ⃰tetkárnő (titkárnő) 
tc–cs:  ⃰otcem (öcsém) 
g–k:  ⃰bedik (pedig) 
nj–ny:  ⃰anja (anya) 
o–u:  ⃰kloban (klubban) 

angol:  
 ⃰clubban (klubban) 
 ⃰koktailok 
német: 
⃰tanzolni (táncolni) 
⃰medenze (medence) 
 

⃰széknél (cégnél) 
⃰öten (után) 

⃰Markun, ⃰merton (Márton) 
⃰pudepiste, ⃰budabest,  
 ⃰PodáPestá (Budapest) 
 

2. ábra: A harmadéves hallgatók által általánosan elkövetett hibák, tévesztések 
 
A 2. ábra jól mutatja, hogy ebben a tanulói csoportban hasonló jellegű hibák figyelhetők 

meg a diákok által leírt szövegekben. Az elsőévesek csoportjához képest a harmadévesek 
esetében gyakoribbak és szélesebb skálájúak a betűtévesztések. A más nyelvek közül az angol 
is belép a hatást gyakorló nyelvek közé. Ennek magyarázata az is lehet, hogy a gyakran 
eltévesztett szavak (klub és koktél) eredetileg az angolból lehetnek ismerősek a diák számára.  

A tulajdonnevek és főleg Budapest nevének igen változatos lejegyzése is szót érdemel. A 
jelenséget azért tartom különösen figyelemre méltónak, mert ezzel a földrajzi névvel a diákok 
már nem egyszer találkoztak tanulmányaik során. A helytelen írásmódra az adhat magyarázatot, 
hogy feltételezésem szerint a hallott szöveg leírásakor a diákok automatikusan, értelmezés 
nélkül jegyeznek le minden hangalakot.  

Az egyéb jelenségek közül az alábbiakat tartom még kiemelendőnek:  
• névelő és szó egybeírása (arab hatás): ⃰akoktélok 
• szavak, lexika kihagyása:  ⃰Ő most egyetem … (Ő most egyetemista Budapesten);  

⃰A városban leg sok van. (A városban elég sok klub van.) 
• a nemzetközi szavakat fel nem ismerése:  ⃰szobor/⃰szopár (szuper);  ⃰klug (klub) 
• a tagolás hiánya, a szóhatárok fel nem ismerése:  ⃰ovebajár (oviba jár) 
• betűk betoldása: szijeszta,  ⃰fijatal 
• teljes félreértések:  ⃰⃰tanár titkárnő helyett;  ⃰asztal-szék a tetszik helyett. 
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Összességében sok hiba a hallott szöveg értelmezése hiányának tulajdonítható.  
 

4.3 A negyedéves hallgatók munkáinak elemzése 
Betűtévesztések Más nyelvek hatása Más, ismert szóval 

való helyettesítés 
Tulajdonnevek 

zöngés–zöngétlen 
párok felcserélése: 

 ⃰kében, ⃰keban (képen), 
 ⃰ubukám (apukám), 

e–i:  ⃰elig, ⃰nenics, 
 ⃰matimatika 

olasz: cs c-vel való 
helyettesítése: ⃰calád 
(család), ⃰cok (csak) ⃰öcém 
(öcsém),  

átírási hiba: ⃰yár (jár) 

 

 

⃰makán (nekem)  ⃰Pudabesten 
(Budapesten)  

⃰Bendek, ⃰Penedic 
(Benedek)  

3. ábra: A negyedéves hallgatók által általánosan elkövetett hibák, tévesztések 
 
A negyedévesek esetében az előző két csoporthoz hasonló jellegű hibák mutatkoznak meg a 

szövegekben. A b–p és az e–i közötti ingadozás folyamatos; más idegen nyelvi hatás csak az 
olaszul tanulók esetében merül fel, ők c-vel helyettesítik írásban a cs hangot.  

A tulajdonnevek helyesírása (Budapest, Benedek) ebben a csoportban is gondot jelent a 
magyartanulással töltött négy év ellenére.  

Az általános hibák közé tartozik a szavak helytelen tagolása. Ez sokszor az írott szövegek 
értelmezhetőségét is befolyásolja:  ⃰o veva jar (oviba jár),  ⃰abarato immal (a barátaimmal). Ezzel 
párhuzamos jelenség a ragok különírása a szótőtől:  ⃰egyetem ista. Ebben a csoportban többször 
előfordul, hogy olyankor is használnak ragokat, amikor azok nem is hangzanak el a 
szövegben:  ⃰szúper a zenét (szuper a zene);  ⃰medencén (medence). A kis- és nagybetűket ez a 
csoport is következetlenül használja:  ⃰kéPen,  ⃰aPukam 

 
5. Összefoglalás, következtetések 

 
Dolgozatomban kismintás kutatás alapján az egyiptomi arab anyanyelvű, magyart mint 

idegen nyelvet tanuló diákok magyar nyelvi helyesírási hibáit, nehézségeit mutattam be. Az 
eredmények azt mutatják, hogy a magyartanulással eltöltött évek számától függetlenül 
ugyanazok a nyelvi jelenségek okoznak problémát a diákok számára: kis- és nagybetűk 
helyesírása, zöngés–zöngétlen párok (főleg b–p) megkülönböztetése, a magyar magánhangzó-
készlet pontatlan beazonosítása és a szavak helytelen tagolása. A felsorolt hibák azt 
eredményezik, hogy sok nyelvtanuló esetében a szövegek teljesen értelmezhetetlenné válnak. 
Ez az írásbeli kommunikáció gördülékenységét korlátozhatja, vagy akár teljesen el is 
lehetetleníti azt. Szintén következmény lehet a diák negatív megítélése az üzenet befogadója 
részéről.  

A helyesírás ellenőrzése a nyelvtanári gyakorlatban sokszor kimerül az írásbeli feladatokban 
felfedezett hibák kijavításával, azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy érdemes külön 
gondot fordítani a helyesírási készség fejlesztésére is. A diktálás – akármilyen elavultnak tűnhet 
is – egyszerre igényli a hallás utáni értést, a szövegkohézió megértését és a grammatikai 
elemzés képességét.  

További vizsgálati terület lehet a szövegtagoló elemek (vessző, pontosvessző, mondatvégi 
írásjelek) használatának elemzése. 
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Kovács, Renáta 
Orthography. Does it have count? 

 
The orthographic competence is one of the constituyent parts of the writing skills. The knowledge of the written 

code and the orthograhpy of the language has a fundamental role in the correct transmitting of written messages. 
The proper spelling of words and letters and the use of orthographic symbols help the exchange of information. 
This empirical study carried out on Egyptian Arabic native speaker students who study Hungarian as a foreign 
language shows that in the case of students the most characteristic orthographical mistakes are the rules of the 
writing of capital and lowercase letters, the distinction between voiced and breathed vowels, the fals identification 
of the Hungarian vowels and the incorrect articulation of the lexicon.  


