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A magyar kiejtés tanítása koreaiaknak 

A koreaiak magyartanulása két szempontból érdemes megkülönböz-
tetett figyelmünkre: 

1. A magyar mint idegen nyelv oktatása a koreai háború során 
hazánkba került észak-koreai fiatalok magyarnyelv-tanításával kezdődött 
meg: 1952-ben húsz hallgatóval indult el a munka a Koreai Előkészítő 
Intézetben, amely a Nemzetközi Előkészítő Intézet (ma: Magyar Nyelvi 
Intézet) jogelődje volt. 

2. Napjainkban Dél-Korea (Koreai Köztársaság) az az ország, ahol a 
legtöbb diák tanul magyarul a felsőoktatásban (leszámítva természetesen 
a hazánkkal szomszédos államok egyetemeit, főiskoláit): a szöuli Hankuk 
University of Foreign Studies magyar tanszékén 1989-től kezdve évi 
átlagban 120-140 magyar szakos hallgató ismerkedik nyelvünkkel, 
kultúránkkal. A teljes vagy részképzésre hazánkba érkező dél-koreai 
fiatalok is sokan vannak: a Zeneakadémián például évente húsz és 
harminc között mozog a számuk. 

Sajnos a magyart tanuló koreaiak erőfeszítéseit nem mindig koronázza 
siker, sok diák nyelvtudása egy bizonyos szinten megreked. Ez a jelenség 
a két nyelv hangrendszere és mondattani felépítése közötti lényeges 
eltérésekre vezethető vissza. Megjegyzendő azonban, hogy az altaji 
nyelvek különálló ágába sorolt poliszillabikus, agglutináló és atonális 
koreai szerkezete sok szempontból lényegesen közelebb áll a 
magyaréhoz, mint az indoeurópai nyelveké. Néhány ilyen hasonlóság, 
vázlatszerűen: l . a magánhangzó-harmónia, a szótag-intonáció és a 
szóhangsúly nem játszik jelentésmegkülönböztető szerepet; 2. a nyelvtani 
nemek hiánya; 3. agglutináló jelleg (a változatlan szótőhöz egy időben 
többféle toldalék járulhat: [dzip-tir-ess] 'ház-ak-ban'; 4. a prepozíció 
hiánya, névutószerü alakok (a koreaiban egyes főnevek ragos alakjai a 
magyar névutóval egyező funkciójúak: [dzip aph-ess] 'a ház előtt', [aph] 
'vminek az előttje' (fn), [-es] a helyhatározó ragja); 5. a van ige birtoklást 
is kifejezhet 'habeo' jelentésben: a birtokoshoz dativusi esetrag járul; 6. 
SOV alapszórend; 7. a jelző a jelzett szó előtt van (ez érvényes a birtokos 
jelzős szerkezetekre is); 8. a számnévi jelző a koreaiban is többnyire 
egyes számú főnevet indukál; 9. a határozó jelzővé alakítható: a 
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koreaiban a birtokos esetrag segítségével, a magyarban a képző funkciójú 
való, levő, történő igenevekkel. 

Kezdő nyelvtanulók számára leginkább a két nyelv fonológiai rend-
szerének különbségéből származó negatív transzfer nehezíti meg a 
nyelvtanulás folyamatát. A koreai magánhangzók rendszere a magyarhoz 
képest nagymértékben divergens, de ez inkább a koreait tanuló 
magyaroknak okoz nehézséget: a 14 magyar fonémával szemben ugyanis 
21 koreait találunk, amelyek közül tíz monoftongus és 11 diftongus. 

Monoftongusok: /a/, ld, /o/, /u/, Iii, Iii, /</>!, lel, hl, lyl. A 
magánhangzók időtartama fonémikus értékű lehet, de ez a jelenség nem 
annyira kiterjedt, mint a magyarban, s az 1443-ban megalkotott koreai 
hangjelölő írás, a hangul nem is jelöli [maP] 'ló', [ ma:P] 'nyelv, 
beszéd', [barn-1] 'éjszaka' (fn), [bam -1] 'gesztenye', [baP] 'büntetés', 
[b9:P] 'méh'. Korábban az idegen szavak átírásakor a magánhangzók 
megkettőzésével utaltak a hosszúságra, de ezt a szabályt a 80-as években 
eltörölték. Hosszú magánhangzó egyébként csak az első szótagban 
lehetséges: [nu:n^] 'hó', [hanbarjnun-1] 'hópehely'. A magyar 
beszédhangok közül az /ü/, /ö/, /a/ kiejtésének elsajátítása jelent gondot a 
koreai anyanyelvű számára. A koreai magánhangzó-rendszerben megta-
lálható ugyan az /0/ és az lyl fonéma, ezek azonban mind a szöuli, mind a 
phenjani sztenderd nyelvváltozatban újabban diftongusként ejtendők: /0/ 
> [we], /y/ > [wi]. A hangul írás betűképe azt mutatja, hogy ezek a 
hangok a XV. században, a koreai írás megalkotása idején is diftongusok 
voltak, de a XIX. századra monoftongizálódtak, napjainkban pedig 
rediftongizáció megy végbe. Ezzel magyarázható a magyar löl és lül 
diftongusokkal történő pótlása a koreaiak beszédében: öt helyett [wethi-], 
hegedű helyett [hegedwi]. A magyar /a/ fonéma a koreaiak kiejtésében 
többnyire [a]-ként realizálódik: alma > [alma]. A hangtani inkongruenciát 
az a jelenség is erősítheti, hogy egy 1988-as felmérés szerint a 45 évnél 
fiatalabb szöuliak kiejtésében az ld és lel nem különül el. Ennek egyik 
oka az lehet, hogy ez a két fonéma nyelvállás szempontjából eredetileg 
jóval közelebb áll egymáshoz, mint a magyar lel és /ë/. 

A koreai mássalhangzók magyartól eltérő, legjellegzetesebb 
tulajdonsága egy hármas oppozíció, az ernyedt (lenis), feszes 
(laringalizált) és hehezetes fonémák elkülönítése: [daP] 'hold, hónap', 
[ f aP ] 'a lánya valakinek', [thaP] 'álarc'. Ez a hármas felosztás nem 
minden mássalhangzóra érvényes: a 9 alapmássalhangzónak tekinthető 
laza mássalhangzó közül 5-nek lehet feszes, illetve hehezetes párja. A 
koreai írás a feszességet betűkettőzéssel, a hehezetességet egy kiegészítő 
vonással jelzi. 
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A koreai és a magyar mássalhangzó-rendszer egyéb inkongruens 
jelenségeit elemezve a következő képet kapjuk: 

1. A zöngés-zöngétlen oppozíció nem releváns jegy: a zöngés 
allofonok a nazális In/, /m/ és lr\l után, valamint intervokális helyzetben 
jönnek létre: [hangugs] 'koreai nyelv'. A magyar zöngétlen zárhangot 
hehezetesen érzékelik: pad > [phadi-], kapa >[kh3phs]. 

2. A koreaiban a laterális l\l és a tremuláns Irl fonémikusan nem 
különül el, azaz egy fonéma allofonjaiként jelenik meg (fonémikus 
jelölése: ÍU). Az [r] csak intervokális helyzetben vagy újabban szó elején 
realizálódhat: ezért ejtenek rámpát lámpa helyett. A koreaiban egyébként 
eredetileg - más altaji nyelvekhez hasonlóan - szó elején az / és r nem 
fordulhat elő; a nagyszámú kínai jövevényszóban (a szókincs 50-60%-a!) 
vagy törlődött, vagy /n/-nel pótolták: a kínaival egyező Li családnevet 
[I:]-nek ejtik, a kínai laodong 'munka' koreai változata [nodor]]. Az 
európai kölcsönszók esetén három kiejtési változat lehetséges: lighter > 
[naith3], [raith3], [laitha]; a harmadik változat az angol nyelvet, kiejtést 
valamilyen fokon ismerő fiatalabb nemzedék kiejtésére jellemző. 

Mivel a koreai ÍU fonéma szóvégi helyzetben csak [l]-ként valósulhat 
meg, ahhoz, hogy a magyar szóvégi Irl a koreaiak számára hallható 
legyen, egy epenthetikus magánhangzó segítségével intervokális 
helyzetbe kell hozniuk: így lesz az ár szóból [a:ri], míg a hal szó kiejtése 
nem okoz problémát. 

3. Fonológiai szempontból igen érdekesek a koreai zár-, rés-, zárrés-
és orrhangok. Ezek nemcsak a zöngés-zöngétlen oppozíció releváns 
voltának hiánya miatt különböznek a magyartól, hanem abban is, hogy 
képzésük során szótag- és szóvégi helyzetben elmarad az utolsó 
képzésmozzanat: a zár felpattanása vagy a levegő kiáramlása. Ez az ún. 
„nem hallható ejtés" eredményezi azt a jelenséget, hogy szóvégi 
helyzetben az azonos helyen képzett mássalhangzófonémákat egyforma 
allofon képviseli: [nac -] 'nappal' (fn), [nac'1"1] 'arc', [nas-1] 'sarló'. Alci, 
lchl, Isi csak magánhangzóval kezdődő toldalék előtt válik teljes 
képzésűvé, s a fenti három szó akkor veszti el az akusztikailag homonim 
jelleget: [nadzi-F], [nachiF], [nasiF]; az -il a tárgy ragja. E fonológiai 
törvényszerűség miatt a koreaiul beszélő a magyar szó érzékelésekor a 
szóvégi zár-, rés-, zárréshangokhoz egy veláris magánhangzót (t) is 
„odahall", hiszen anyanyelvében csak magánhangzó előtt teljes képzésű-
ek ezek a mássalhangzók (azaz pattan fel a zár, áramlik ki a levegő). Ez a 
jelenség magyarázza a koreai hallgatók nyílt szótagra való törekvését a 
következő magyar szavakban (mintegy „ómagyarosítják" őket): út > 
[u:t:hi], kap > [kh9phi], nász > [na:si]. Mássalhangzó-torlódáskor is 
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hasonló a helyzet. A koreaiban szótag elején és végén csak egy 
mássalhangzó lehet, tehát - két szótag határán - egymás mellett 
legfeljebb kettő: [numsaram-1] 'hóember'. Idegen szavakban a veláris /*/ 
segítségével oldják fel a mássalhangzó-torlódást: [skhiraikh*] 'sztrájk' (öt 
szótag lett az egyből). 

4. Mivel a /c/, léi, /ch/ koreai fonémák - a szóvégi helyzetet kivéve -
[c], [ts], [dz], [dz] allofonokként is realizálódhatnak, nem okoz 
különösebb gondot a hozzájuk hasonló magyar /c/, /cs/, /dz/, /dzs/ 
fonémák kiejtése. A magyar /z/, /zs/ viszont allofonként sem létezik a 
koreaiban, ezért affrikátákkal helyettesítik: zsír > [tsiri], zöld > [cweldi]. 

5. A koreai rendszerből ugyan hiányzik a magyar /ty/, /gy/, /ny/, de 
allofonként realizálódhat /i/ előtt (palatalizáció): gyár > [dja:rt], nyúl 
>[nju:P], tyúk > [tju:k *]. Erre a célra a koreai többnyire az /-vei kezdődő 
diftongusait - /ja/, /je/, l'pl, /ju/ stb. - használja fel. 

6. A magyar /s/, /sz/-nek egy koreai fonéma (Isi) felel meg, amely 
csak íil és i-vel kezdődő diftongusok előtt ejtendő [s]-nek, más 
hangkörnyezetben [s] realizálódik. Ez magyarázza azt a jelenséget, hogy 
a koreai anyanyelvűek akusztikailag nem képesek megkülönböztetni 
egymástól a város - városi, orvos - orvosi típusú alakpárokat, hiszen 
számukra csak akkor [s] a kiejtés, ha az Isi fonémát///követi. 

7. Az Ifi és a /v/ hiányzik a hangrendszerükből. A v-t bilabiális /p/, Ibl-
vel, vagy diftongusokkal (/wa/, /we/, /we/, /wa/, /wi/) helyettesítik: vaj > 
[bai] vagy [wai]. A hiányzó /f/-et a koreai hehezetes /ph/-vel vagy a Ihl-
val (!) pótolják: fekete > [phek hethe], [hekhethe]. Kölcsönszók átírásakor is 
gyakori az Ifi > Ihl estre: fork > [hokhi], naftalin > [nahithallin]. 

8. A koreai hangtörvények közül a lateralizáció okozza a legtöbb 
gondot: az /L/ magához hasonítja az előtte vagy mögötte álló Ini hangot: 
/cinli/ > [cilli] 'igazság', /ilnjsn/ > [illjan-1] 'egy év'. E fonológiai sajá-
tosság miatt jönnek létre a következő, igen jellemző kiejtési hibák a 
koreaiak magyar beszédében: molnár helyett [molla:ri-], felel neki > 
[phelellekhi], fiatal nők > [phiathallwe:khi], felelnek > [phelellekhi]. Elég 
arra gondolnunk, hogy nyelvoktatásunk alapozó időszakában milyen fon-
tos igék végződnek l-re (indul, hall, tanul, épül, ül, áll, sétál, talál, 
meghal stb.), ill. milyen sok igei toldalék kezdődik «-nel, s rögtön meg-
értjük, hogy ez a jelenség mennyire megnehezíti az anyanyelve artikulá-
ciós bázisától elszakadni nem tudó koreai diák magyarságának 
megértését. 

A hangmagasság a koreaiban a monoszillabikus kínaival és 
vietnamival ellentétben nem jelentésmegkülönböztető értékű. Bár a 
koreai nyelv szókészletében igen magas a kínai szótagokból építkező 
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kölcsönszók aránya, a koreaiban (és a japánban) ezek a szavak az átvétel 
során elvesztették tónus értéküket. Ezzel magyarázható az, hogy a 
vietnamiak magyar beszédében megfigyelhető szaggatott és „éneklő" 
beszédmód nem jellemző a koreaiak magyar kiejtésében. 

Kiegészítésül - korántsem a teljesség igényével - néhány megjegyzés 
a koreai nyelv alak- és mondattana köréből. Alaktani szempontból a 
koreai anyanyelvű számára a legnagyobb nehézséget a személyragozás 
hiánya okozza. A koreai is ragozza az igét (és az igéhez hasonlóan még a 
melléknevet is, azaz az ige és melléknév alaktanilag rendkívül hasonlóan 
viselkedik, lényegében egy szófaji kategóriát alkotnak); a koreai 
igeragozás logikája azonban különbözik a magyarétól. Ez a ragozás a 
mondat alanyával és a hallgatóval kapcsolatos tiszteleti viszony érzékel-
tetésére szolgál, a beszédetikett szempontjából kötelező jelleggel. Még az 
Esik az eső típusú mondatoknak is vissza kell tükrözniük a hallgatóval 
kapcsolatos tisztelet mértékét; a tisztelet foka a közlés hosszúságával 
egyenes arányban nő: [Biga wa. Biga wayo. Biga omnida] tkp. 'Az eső 
jön'. A Samuel Martin megfogalmazásában kettős tengely (megszólítás 
tengely = kihez beszélek?; referencia tengely = kiről beszélek?) mentén 
érvényesülő rendkívül kiterjedt koreai igei-melléknévi ragozás 
fontosságát az is mutatja, hogy - mivel az állítmány a koreaiban szóren-
dileg kötött helyen, a mondat legvégén található - ezek a ragok ún. mon-
datzáró végződések is egyben, amelyek kijelentő, kérdő, felszólító, ad-
hortativusi stb. alakváltozatokban realizálódnak. 

Egy átlagos koreai diák számára nem a magyar az első idegen nyelv, 
amelynek a tanulásába belefog. Kötelező nyelvként az angol közvetíti 
számukra az európai nyelvi modellt, de mint tudjuk, az angol 
személyragozás meglehetősen visszafejlődött, ezért példaként nemigen 
hivatkozhatunk rá. A nyelvtanulási problémákat tovább nehezíti a magyar 
alanyi és tárgyas ragozás elkülönülése is. 

A mondattan terén az alárendelő összetett mondat eltérő szerkesztése 
okoz problémát: a koreai mellékmondat - kötőszó híján - a főmondatba 
beékelt szintagmaként jelenik meg. Ez az oka annak, hogy a koreaiban 
nincs meg a következő transzformációs lehetőség: Kérem az asztalon 
levő könyvet. > Kérem (azt) a könyvet, amely(ik) az asztalon van. A hogy 
kötőszós mellékmondatot nominalizáció (főnevesítés) segítségével váltja 
ki: ez képző vagy ún. segédfőnév alkalmazásával történhet. A segédfőnév 
önállóan soha, csak igeneves szerkezetben szerepel, ilyen például a 
[gas-1] 'dolog' jelentésű szó: Hallom (azt), hogy jön az öcsém. > Az 
öcsém jövő dolgot hallom. Ez a mondat azt jelzi, hogy különös figyelmet 
érdemel azoknak a magyar igéknek a tanítása, amelyeknek a 
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vonzatstruktúrája hogy kötőszós mellékmondattá transzformálható. A 
koreai diákok nehézségein enyhítendő szerkesztettem meg a Magyar-
koreai vonzatszótári: ez 174 olyan gyakori magyar igét tartalmaz, 
amelyeknek a vonzatstruktúrái hogy kötőszós mellékmondattá átalakít-
hatók. A koreai diákok számára az ilyen típusú mondatokban nemcsak az 
eltérő mondatrend, az utalószó és kötőszó megléte, a gyakorta eltérő von-
zathasználat, hanem a magyar mellékmondat idő- és módviszonyai is 
igen nagy nehézséget okoznak. 

Összefoglalásként megállapítható, hogy - a meglévő, nem kevés tipo-
lógiai egyezés ellenére is - különösen nehéz feladat a magyar nyelv meg-
tanítása koreai anyanyelvűek számára. Hogyan lehetne a tanár és a diák 
dolgát megkönnyíteni? A már említett vonzatszótárhoz hasonlóan egyéb 
segédanyagokkal; olyan kiejtési gyakorlókönyv és hangkazetta (sőt 
videokazetta!) elkészítésével, amely koreai nyelvű kontrasztív jellegű 
magyarázatok sorával elemzi a forrás- és célnyelv eltérő fonetikai-
fonológiai sajátosságait. Mivel nemcsak a koreaiak magyartanítása okoz 
speciális problémákat, hanem minden olyan diáké, aki nem európai 
nyelvi közegből érkezett, célszerű lenne az őket tanítók számára egy 
„kontrasztív nyelvi enciklopédiát" összeállítani, amely az ún. „egzotikus" 
nyelvek tükrében elemezné a magyar nyelv oktatásának kritikus pontjait, 
és módszertani tanácsokat is adna. 
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