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B o1 1 a Kálmán 

A kontrasztív fonetikai vizsgálatok jelentősége a 
nyelvoktatás számára 

Mondanivalóm részben a nyelvtanítás általános kér-
déseihez, részben fonetikai problémákhoz kapcsolódik. 

1. A kontrasztív nyelvvizsgálati módszer több vo-
natkozásban is túlszárnyal, illetve kiegészít más vizsgá-
lati módszereket. Közülük csupán kettőt említek, melyek 
témánk szempontjából jelentősebbek. 
- Két különböző nyelvi rendszer módszeres és sokoldalú 

egybevető analízise mindkét nyelv számára olyan új fel-
ismeréseket eredményezhet, amelyekre a monolingvális 
módszerekkel nem figyelnénk fel. 

- A nyelvi rendszerek egészének, a részrendszereknek és 
a legkisebb hangjelenségeknek a konfrontálása által 
nyelvi megállapítások, s az ezekből levonható következ-
tetések, a kontrasztív nyelvvizsgálat eredményei köz-
vetlenül is felhasználhatók a gyakorlatban, így elsősor-
ban a nyelvoktatásban, a gépi fordításban, az emberi 
beszéd gépi felismertetése területén. Ezért e vizsgálati 
módszer napjaink társadalmi szükségleteinek jobb kielé-
gítéséhez is hozzájárul. 

2. Korunk rohanó tempója, a gyorsuló idő, a tudo-
mány rohamos fejlődése és nemzetközivé válása, az eddig 

szinte áthidalhatatlan földrajzi távolságok lecsökkenése 
a közlekedés fejlődése révén, az információáramlás meg-
gyorsulása és kiszélesedése a tömegkommunikációs eszkö-
zök tökéletesedésével, a nemzetközi kapcsolatok nagyará-
nyú növekedése - szinte az élet minden szférájára kiter-
jednek - stb. stb., új feladatokat és a korábbinál nagyobb 
követelményeket támaszt a nyelvoktatással szemben. Éppen 
ezért a nyelvoktatás nem nélkülözheti sem a nyelvészet, 



- 96 -

sem a pszichológia, sem az akusztika, sem a fiziológia, 
sem a pedagógia legújabb eredményeinek a megismerését 
és a gyakorlatban való felhasználását. 

Miben látjuk a nyelvoktatás új feladatait? 
- Előtérbe került a több munkával és nagyobb fáradság-

gal kialakítható nyelvi készségek és képességek el-
sajátítása iránti igény. A korábbi szövegolvasással 
és túlnyomóan passzív nyelvi ismeretekkel is megelége-
dő nyelvtanulással szemben a beszédértés és a beszéd-
készség megszerzése vált elsődlegessé. 

- Mindenki, aki ma nyelvet tanul, minél előbb látni 
akarja a nyelvtanulás hasznát. Mivel az oktatási idő 
növelésére nem nagyon gondolhatunk, keresnünk kell 
az oktatás-tanulási folyamat eredményességét és haté-
konyságát növelő módszereket, eljárásokat, az okta-
tást és a tanulást megkönnyítő technikai eszközök al-
kalmazását is beleértve. 

- Annak következtében, hogy az idegennyelv tanulás irán-
ti igény világszerte megnőtt - örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy a magyar nyelv iránti érdeklődés is erősö-
dött -, a nyelvoktatást minden eddiginél nagyobb tö-
megekre kell kiterjeszteni. Következésképpen a minő-
ségi fejlesztés mellett a mennyiségi növekedés gond-
jaival is szemben találjuk magunkat. 

- Mindehhez járul még az is, hogy a tanár és a tanuló 
egyaránt azt várja a tudományok és a technika fejlő-
désétől, hogy a tanítás-tanulás fáradságos munkáján 
könnyítsen. 

E körülményekkel számolnunk kell a magyar nyelv-
nek idegen nyelvként történő oktatásában, az oktatás 
stratégiájának kidolgozásában is. 

3. Az idegen nyelv mint elsajátítandó tantárgy 
rendelkezik néhány olyan sajátossággal, amely különle-
ges munkamódszert követel meg a tanítás, illetve a tanu-
lás folyamatában. 
- A nyelv komplex voltából következik, hogy elsajátítása 

még az anyanyelv vonatkozásában is roppant bonyolult, 
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tudományosan kellőképpen még nem tisztázott folyamat. 
Az idegennyelv tanulásban individuális adottságok, 
pszichikai alkat, intellektuális képességek, életkori 
sajátosságok, az anyanyelvi és az idegen nyelvi rend-
szer jellege stb. jelentős szerepet játszanak. 

- A nyelvtudás elsősorban nem az illető nyelvre vonat-
kozó ismereteket jelenti, hanem a nyelv használni tudá-
sát, kommunikáló képességét, ellentétben pl. az iro-
dalomtudással, melynek nem feltétele, hogy valaki ma-
ga is költő vagy író legyen. 

- A megfelelő beszédkészség kifejlesztése, a gyors nyel-
vi reagálóképesség kialakítása, ezeknek az automatizált-
ság fokán tartása igen sok időt, állandó gyakorlást 
igényel. Ebben az előadóművész vagy a sportversenyzők 
felkészüléséhez áll közel. 

- Az intézményes oktatás időbeli korlátainál fogva az 
idegen nyelv elsajátításához szükséges időnek csak ki-
sebbik hányadát vállalhatja, a többit a tanulónak sza-
bad idejükből kell elvenniük. A megfelelő nyelvtudás 
eléréséhez tehát elengedhetetlen a rendszeres, önálló 
munka . 

- Idegen nyelvet nagyon sokféle céllal lehet tanulni 
(szakszövegolva-sás , turizmushoz szükséges nyelvismeret 
megszerzése, szinkron tolmácsolás, műfordítás stb.). 
A különböző célok más-más megközelítést és módszert 
kívánnak az oktatásban és tanulásban egyaránt. 

- Az idegennyelv tanításban nem szabad megfeledkeznünk ar-
ról sem, hogy a nyelv gondolatformáló funkciója miatt 
a nyelv a legszorosabb kapcsolatban van a gondolkodás-
sal, továbbá azért is, mert az élethelyzetek és szituá-
ciók, amelyekben a nyelvi megnyilvánulások történnek, 
sohasem ismétlődnek teljesen egyformán, a beszéd bi-
zonyos mértékig mindig a l k o t ó jellegű tevékeny-
ség. Minden beszédtevékenység során alkotó módon használ-
juk fel a már elsajátított ismereteket és kialakított 
készségeket. 

4. Csupán felsorolásszerűen említsünk meg néhány 
olyan tényezőt, melyek az oktatás hatékonyságát döntően 
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befolyásolják, illetve meghatározzák. 
- Az oktatási folyamat tudományos megtervezése (a didak-

tikai, pszichológiai stb. követelmények betartása). 
- A tananyag helyes megválasztása, belső elrendezettsége, 

logikus felépítettsége. 
- Az adekvát oktatási és tanulási módszerek megválasz-

tása (az optimális eredményt biztosító módszerek és 
eljárások kialakítása). 

- A tanári és tanulói munka jó összehangolása, a tanulók 
irányított önképzésének megvalósítása. 

- A tanulók érdeklődésének a felkeltése s a tanulásban va-
ló érdekeltségének állandó ébrentartása. 

- A hatékonyságot növelő s a munkát megkönnyítő technikai 
eszközök alkalmazása. 

- A nyelvtanulás egészüljön ki a nyelvterületen folytatott 
gyakorlattal és országismereti tanulmányokkal. 

5. Most pedig a fonetikai kontrasztivitás és a nyelv-
oktatás kapcsolatáról szólok röviden. Egy nyelv bármely 
szintű elsajátítása három szférában tételez fel együttes 
ismereteket: 

- a szókincsismeret, 
- a nyelvtani rendszer ismerete és 
- a beszéd hangalaki megformálása szférájában. 
Nyugodtan állíthatom, hogy kimerítő tudással egyik 

vonatkozásban sem rendelkezünk még anyanyelvünkön sem. Az 
ún. perfekt nyelvtudás is csak nagyon hozzávetőleges meg-
közelítése valamely nyelvnek. 

6. Kiejtésünk bizonyos határok között jelentős inga-
dozásokat mutat egyénenként is, a nyelv földrajzi tagolt-
ságától függően is, az egyes társadalmi rétegek műveltségi 
szintjétől függően stb. Az egységes ejtésnorma megállapí-
tása nyelvünkben még nem történt meg. Sok részletvizsgá-
latra van még szükség ahhoz, hogy a magyar köznyelvi ki-
ejtés jellemző, meghatározó jegyeit egzaktan leírhassuk. 
Ejtésnorma hiányában pedig nyelvünk kontrasztív hangtani 
vizsgálata sem lehet teljes értékű. 
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7. Mint minden nyelvi jelenség, így a hangjelenségek 
is több arculatúak. A beszédhangokat pl. minősíthetjük, 
integrálhatjuk, illetve differenciálhatjuk képzésbeli je-
gyeik (artikulációjuk) szerint, hangzásbeli egyezéseik-
eltéréseik (akusztikus jegyeik) és nyelvi funkciójuk sze-
rint. (...) 

A kiejtésoktatásban felbecsülhetetlen segítséget je-
lent a célnyelv és a forrásnyelv artikulációs bázisának 
kontrasztív vizsgálata. Az eltérések és az egyezések meg-
ismerése támpontot ad a kiejtési hibák értelmezéséhez és 
javításához, figyelmeztet az interferencia várható ve-
szélyeire . 

A kontrasztív hangtani vizsgálatoknak az alábbi hang-
jelenségek, hangelemek és részegységek konfrontálására 
kell kiterjednie: 
- a beszédhangok teljes állományának felmérésére és össze-

vetésére , 
- a hangkapcsolódási szabályszerűségek és kötöttségek fel-

tárására , 
- a releváns fonéma jegyek, a fonémaállomány, a fonológia 

oppozícióinak és korrelációinak megállapítására, 
- a funkcionális terhelés és az előfordulási arányszámok 

kimutatására, 
- a morfonematikus jelenségekre ( a d ó - a d a j a , c i -

p ő - c i p e j e ) , 
- a beszéd dinamikáját kialakító nyomatékeloszlásra: szó-

hangsúlyok ( v á r o s - c s a l á d - f e l e l ő s s é g 
k o m n a t a - s t a l o v a i a - p a t a l o k ) , a szólás, 
szólam, logikai, ritmikai érzelmi hangsúlyokra, 

- a beszédritmusra (az oroszban háromféle kvantitás vál-
takozik: hangsúlyos hosszú, hangsúlytalan rövid, hangsúly 
talan redukált; a magyarban kettő: hosszú és rövid), 

- a beszéd dallamára (hanglejtésre), 
- a beszédtempóra (a hangsor adekvát idegen nyelvi megfor-

málásához el kell sajátítanunk az illető nyelvre jellem-
ző beszédtempót), 

- a szünetek felhasználására s a hangsor fonetikai tago-
lódására , 
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- a hangszín érzelemkifejező szerepének a vizsgálatára. 
E vázlatos felsorolásból is nyilvánvaló, hogy milyen 

sokrétű, összetett és bonyolult feladat a nyelv hangala-
ki megformálását vizsgálni és tanulmányozni. Azt is elmond-
hatjuk, hogy az itt vizsgálandónak tartott hangjelenségek 
jelentős részéről nem rendelkezünk beható tudományos is-
meretekkel, minthogy nemcsak interlinguális kutatásuk nem 
történt meg, de még monolinguális elemzésükkel is adósok 
vagyunk, A legjobb hangtani tankönyvek, kézikönyvek és 
monográfiák is csak töredékesen mutatják be a nyelv hang-
alaki sajátosságait. Kutatási feladataink nagy része a 
legkülönbözőbb profilú szakemberek (nyelvészek, nyelvtaná-
rok, pszichológusok, akusztikusok, matematikusok, statisz-
tikusok stb.) közös erőfeszítésével és együttműködésével 
végezhető el. ("1971 'l 


