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-O" A magyar kiejtés oktatásának alapjairól 

Pauka Károlynó és Somos Béla figyelemmel kísérte a magyar-
országi külföldi /idegen anyanyelvi!/ tanulók magyar tanításának ki-
ejtéstanítási fejezetét. Sok értékes tapasztalatot gyűjtöttek össze, 
ezeket eredeti módon csoportosították. Látszik, hogy a feladat kü-
lönféle egyéb - részben elméleti - vonatkozásainak is megpróbáltak 
utánanézni. Forrásaik között megtalálható a magyarországi idegen-
nyelv-tanítás néhány írása, sőt egy-egy ilyen tárgyú amerikai ké-
zikönyv is. A magyar kiejtés nyelvmiívelő é s beszédhiba javító törek-
véseket is megismerték. . , , , ., i , > , < , 

A W^Ui Ti^Kjfrc. 

A téma megközelítése - s a fölhasznált szakirodalom -
azonban további szélesítést és elmélyítést igényeld Célszerűnek 
látszik a nyelvészeti hangtannak /funkcionális hangtannak, vagy rö-
viden: fonológiának/ fokozottabb figyelembevétele. A fonológia ugyan-
is alaptudománya a normatív helyesejtési ós beszédhiba-javító törek-
véseknek. Egy adott idegen nyelvet anyanyelvként beszélő tanuló 
/például vietnami/ nem elkülönült a vagy i, vagy £ vagy b "hango-
kat" ejti ki, hanem /!/ nyelvtani szabályrendszerrel rendelkezik; 

/2/ melynek része a fonológiai rendszerf/3/ a fonológiai rendszer 

a fonómákon /funkcionális beszédhang—egységeken/ kívül hangsúly, 

hanglejtés-elemekből áll; /4/ s ezt a bonyolult rendszert használja 
föl beszélés vagy hallgatás során. 

Az anyanyelv fonológiai rendszere megszabja a tanuló "hal-
lását", pontosabban azt a bonyolult folyamatot, abo^y az idegen 
nyelv fonológiai rendszerének egyes tagjait percipiálja. Elszige-
telt idegen szavak esetében a globális hangképet csak anyanyelvünk 
fonológiai rendszerének keretében tudjuk elemezni. Ahogy tanuljuk 
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az idegen nyelvet, ahogy egyre több "szót" tanulunk meg belőle, úgy 
alakítjuk ki fokozatosan az idegen nyelv fonológiai rendszerét. 

A fonológiai rendszernek a nyelvtani rendszeren belül vi-
szonylagos önállósága van. Ezért lehet s ezért érdemes ezzel külön 
foglalkozni. 

Egy nyelven belül a fonológiai rendszerben az egyes fonó-
mák oppozíciók hálózatában állnak egymással. Az idegen nyelv fono-
lógiai rendszere ettől különbözik: itt más az oppozíciók hálózata. 
A fő tanulási cél az ûj oppozíció-hálózat kialakítása. 

A fő probléma viszont az, hogy anyanyelvben és az idegen 
nyelvben egyes hangegységek /a beszédből kielemezhető szegmentumok/ 
a tanuló számára pszichikailag azonosíthatók /mert fizikailag is 
azonosan, hasonlóan elemezhetők/. Ezek az "azonos" hangegységok 
azonban eltérő szerepet játszanak a két nyelv fonológiai rendsze-
rébon. 

Az áj nyelv megtanulása során az anyanyelv szerepe leta-
gadhatatlan, annak nyelvtani, fonológiai rendszere jelen van. Ez 
a jelenlét azonban hol segít, hol gátol» 

AMté-1 srzeiZŐ dolgozatának egyik fö erénye az, hogy a vár-
ható negatív összeütközési pontokrar útmutatást próbálnak adni. 

Kísérletük valószínűleg tovább finomítható lesz majd, ha 
igénybe veszik a fonológiának ós a kontrasztív nyelvészetnek a se-
gítségét. A nyelven belüli és a nyelvek közti fonológiai oppozíciók 
fcérdóskörét. 

Magyarországon természetesen magyar nyelvet tanítunk kül-
földiek számára, de nem célszerű, hogy nyelvszemléletünkben a ma-
gyar nyelv technikai vonatkozásaihoz értékelő megjegyzések társul-
janak. így például az, hogy "Magánhangzórendszerünket mennyiségileg 
a rendszertagok nagy száma, minőségében pedig az jellemzi, hogy hang-
jainkat minden helyzetben határozottan és világosan képezzük" /jk-
teét-szerz&àe-43éKL/ - nyelvészetileg nem sokat mond, de ezt vala-
milyon magyar központúsággal értékeli is. Miért ne volna határom 
zottan és világosan képezett a kolumbiai számára az ő anyanyelve? 

Az "artikulációs bázis" valószínűleg nem más, mint a fono-
lógiai rendszer által meghatározott kiejtési szokások együttese. S 
teljesen igazuk van a szerzőknek, amikor megjegyzik, hogy az afri-
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Icai diákok artikulációs bázisukat /vagyis fonológiai rendszerüket/ 
nemcsak az ibo, malenke stb. és nemcsak az angol és francia határoz-
za meg, hanem ezek együttese. 

Munkájuk nagyon dicséretes munka. A maga nemében párat-
lan. A magyar: idegen nyelv ellentét elemzésének alapján nyilván 
a magyar: sok idegen nyelv elemzésén alapul. Ezeket érdemes volna 
külön-külön szemügyre venni. Azt tartanám helyesnek, ha ezeket a -
munkálatokat szabályszerű kutatásnak tekintenék, rendszeres időkö-
zökbon - külső segítséggel - megvitatnák és publikálnák. 

S ugyanakkor azt ia megmondanák: miben látnak hiányt a 
magyar nyelvészetben; mi az a néhány feladat, amelynek elvégzését 
a magyarországi nyelvészektől, fonetikusoktól és fonológusoktól ké-
rik. Ha ezeknek az elvégzését másoktól megkapják, akkor fokozottab-
ban tudják majd figyelmüket a tanítás specifikus problémáira, azok 
általánosítására fordítani. 
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