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Bevezetés

1976-tól, szinte elindulásától (1973-ban volt az első verseny) figyelemmel kí
sérem a Pedagógusjelöltek Kazinczy-versenyét. 1987-től folyamatosan feldolgo
zom a versenyen elhangzó kötelező szöveg-interpretálásokat magnetofonfelvéte
lek alapján választ keresve arra a kérdésre, milyen felolvasási - szövegmondási 
gondokkal küzdenek a leendő pedagógusok, illetve közülük azok, akik bizonyos 
válogatás után részt vettek -  mint iskolájukban a legszebben beszélők -  a Kazin- 
czy-versenyen. Ez a munka, az 1992. évi szövegek feldolgozása a hatodik ilyen 
jellegű vizsgálatom (vö. Molnár 1988, 1991, 1992).

Amikor -  közel két évtizede -  a pedagógusjelöltek szép beszéd versenye elin
dult, a résztvevők legfőbb célja a szöveg pontos, mintaszerű felolvasása volt. A 
diákok igyekeztek szépen beszélni, szépen hangsúlyozott, szépen formált dalla- 
mú mondatokat mondani. Kevésbé sikerült a szöveg tartalmának, a gondolat 
egészének a megértése.

A versenyek második évtizedében, amikor a nyelvészeti kutatások a hangról, 
a szóról, a mondatról egyre inkább a szövegre kezdtek irányulni, a versenyzők 
teljesítményének értékelésében is előtérbe került a szövegmondás egészének 
összhatása, az értelemnek és a fülnek szóló együttes hatás, a szövegben rejlő 
gondolatok súlyviszonyainak érzékeltetése, a hangzásforma és a szövegforma 
összhangja. Háttérbe szorult a tiszta artikuláció, a pontos olvasás igénye. Az 
értékelés során is engedményeket tett a bírálóbizottság a szövegegész gondolati 
tartalmának érzékeltetése érdekében, és elnézte az apróbb pontatlanságokat. Ez 
az átcsűszás folyamatosan történt, de az utóbbi évekre állandósult a helyzet: ke
vésbé tiszta a versenyzők kiejtése és pontatlan a szövegolvasás (vö. Z. Szabó -  
Wacha 1978).

Magam először az 1988-as kötelező szöveg-tolmácsolások feldolgozása során 
figyeltem fel arra, hogy milyen kevés pedagógusjelölt olvas hibátlanul. Öt évvel 
ezelőtt a versenyzőknek már csak 30%-a olvasta pontosan a szöveget. 1992-ben 
is csak 29,7%-uk. Ez az arány tehát állandósulni látszik. Ezek az adatok elgon
dolkoztatóak. Hogyan nevelheti igényességre, pontosságra növendékeit a pontat
lanul olvasó pedagógus?

Ez az észrevétel késztetett arra, hogy megvizsgáljam, milyen fonetikai jellegű 
botlások és tévesztések fordulnak elő a szövegfelolvasásokban 1992-ben.
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A vizsgálat anyaga

Az 1992-es kötelező szöveg Ady Endrének a Budapesti Naplóban 1906-ban 
megjelent publicisztikai stílusba tartozó írása volt, melynek címe: A hazaszeretet 
reformja (ld. Függelék). A vizsgálatot csak a folyamatos szövegre terjesztettem 
ki, a szerző neve és a cikk címe, valamint a lelőhely vizuálisan jól elkülönült, 
más betűtípussal, más nagyságban, más vastagságban szedték, s felolvasásukban 
nem is fordult elő tévesztés. A szöveg 320 szóból áll. 74 versenyző olvasta fel a 
szöveget (16 fiú, 58 leány), tehát a vizsgált korpusz 23 680 szóból áll. Az anyag 
17 020 sec-nyi (4 óra 43 perc 40 másodperc) időtartamú.

A vizsgálat eredményeinek ismertetése előtt szólnom kell az olvasás körül
ményeiről is. A felolvasás célja általában a szövegben rejlő gondolatok értő és 
értető tolmácsolása. A Kazinczy-versenyen részt vevő felolvasónak azonban az 
elsődleges, az igazi célja az, hogy helyezést érjen el, érmet kapjon, dicsőséget 
szerezzen részint saját magának, részint iskolájának. Mindehhez csak eszköz a 
szöveg felolvasása. Nem mindennapi a szituáció, figyelemre méltóak az elhang
zás körülményei is. A versenyző ünnepélyes külsőségek között olvas, szerepel. 
A hallgatóság a bírálóbizottság, a tanárok, a vetélytársak. A pedagógusjelölt sor
ra kerülése előtt 15 perccel kapja meg a kötelező szöveget, így ennyi idő áll a 
rendelkezésére a felkészüléshez, a szöveg értelmezéséhez.

Eredmények

1992-ben a kötelező szöveg felolvasása során 52 diák hibázott, rontott. A leá
nyok közül többen olvastak pontosan, mint a fiúk közül (vö. 1 . táblázat).

1 . táblázat
Felolvasók

Hibázok Nem hibázok
fiú 13 (17,6%) 3 ( 4,1%)
lány 39 (52,7%) 19 (25,6%)
Összesen 52 (70,3%) 22 (29,7%)

A pontatlanul olvasók, hibázok közül 21 pedagógusjelölt csak egyszer ron
tott, de akadt olyan versenyző is, aki tizenegyszer tévesztett a szövegolvasás so
rán (2 . táblázat).

A feldolgozás során az észlelt hibákat (139 hiba) két nagy csoportra különí
tettem el, a tévesztés (I.) és a megakadás (II.) csoportjára. A vizsgált anyagban 
97 tévesztés (az összes hibázás 69,8%-a) és 42 megakadás (az összes hibázás 
30,2%-a) fordult elő.
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2 . táblázat
A hibák A hibázok
száma száma százalék

1 2 1 28,4
2 1 0 13,5
3 7 9,5
4 6 8 , 1

5 2 2,7
6 3 4,1
7 2 2,7

1 1 1 1,4
Összesen 139 1 0 0 , 0

1. Tévesztés, amikor a versenyző mást olvas és a félreolvasáson többé-kevés- 
bc átsiklik. A tévesztés csoportjába tartozó hibák is tovább differenciálhatok. 
Mást olvas a felolvasó, de átsiklik ezen vagy azért, mert ő maga sem veszi észre, 
hogy nem az áll a papíron, amit olvasott, vagy észreveszi, de érvényesül a véde
kezési ösztön: abban bízik, hogy a zsűri nem veszi észre, s kevésbé tűnik ki a hi
ba, mintha javítaná. Hogy mikor melyik jelenségről van szó, az csak a hangzás, a 
magnetofonfelvétel alapján nem állapítható meg. Ha csak erre figyeltem volna a 
verseny folyamán, vagy jó videofelvétel állna rendelkezésemre, nonverbális jel
zések talán segítenének az elkülönítésben, de az sem biztos.

Máskor a versenyző észreveszi, hogy hibázott és meg is ijed. Ilyenkor ez a 
megriadás megzökkentheti a felolvasás viszonylag egyenletes menetét. Jelezheti 
ezt az, hogy a versenyző kis szünetet tart az elrontott szó után, beleakad a nyelve 
a következő szóba, kirívóan megváltozik a beszélő hangszíne (elvékonyodik, fá
tyolos lesz a hangja stb.).

A rendszerezés során a tévesztés fajtáit 6  csoportba soroltam (3. táblázat).

3. táblázat
A tévesztések

fajtája száma százaléka
hangtévesztés, hangcsere 2 2 , 1

kihagyás 1 2 12,4
beszúrás 1 2 12,4
a hasonló hangzású és hason
ló jelentésű szavak cseréje 6 6 6 8

szóváltoztatás tartalmi, jelen
tésbeli hasonlóság alapján 4 4,1
szórendi változtatás 1 1
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Nem soroltam a fenti típusok közé az idegen tulajdonnév (Jeanne d' Arc) betű 
szerinti vagy félig-meddig betű szerinti kiejtését. Mindegyik olvasatra akad pél
da! Ez nem felolvasási kérdés, a hibázó diák történelemismerete, műveltsége hi
ányos.

1. A hangtévesztésnek 2 előfordulásával találkoztam. Az egyik a tulajdonnév 
hibás olvasata: Vázsolyival Vázsonyival helyett. A másik az idegen szó félreolva- 
sása, metatézis: regilió a religió helyén.

2. Leggyakrabban a határozott névelőt hagyják el a pedagógusjelöltek. Ez 
1992-ben 9 esetben fordult elő. Elsősorban a gazdaságosságra törekvéssel ma
gyarázható. A felolvasó úgy érzi, hogy a névelő elhangzása nélkül is érthető a 
szöveg, nem változik meg a jelentése. Néha tartalmasabb szavakat is kihagynak 
a versenyzők. Pl.: Pasteur nagyobb volt...Pasteur nagyobb ember volt helyett; e 
Párizsban... e nagy Párizsban helyett vagy Franciaországban ma másképpen sze
retik a hazát... Franciaországban ma már másképpen szeretik a hazát helyett. 
Ezekben a mondatokban is érthető a szöveg, s nem sokat szegényedik a jelentés. 
Összesen 1 2  kihagyással találkoztam a feldolgozás során.

3. Amilyen könnyen hagyják el, ugyanolyan nagyvonalúan is szúrják be a 
határozott névelőt a szövegbe a felolvasók. A vizsgált anyagban 11-szer fordult 
elő ez. Az esetek nagyobb részében nem befolyásolják a félreolvasások a szöveg 
értelmét. Akad azonban ellenpélda is: Hogy az igazi evangélium szerint refor
mált hazaszeretet mi? A módosított változat bizony mást jelent: Hogy az igazi 
evangélium szerint a reformált hazaszeretet mi? Egy ízben előfordult más szó 
betoldása is: a ha tehetitek helyén ha ti tehetitek hangzott el. A beszúrások száma
12.

4. A leggyakoribb tévesztéstípus az, amikor a szövegben szereplő szót hason
ló hangzású és hasonló jelentésű alakváltozattal cseréli fel a versenyző Az e 
csoportba tartozó hibák száma 6 6 . Általában akkor kerül sor a cserére, ha az 
alakváltozatok jelentése egészen közeli, pl.: s kötőszó helyén az és változat, 
melynek helyett az amelynek. 7 diák olvasta leány helyett a kevésbé választékos 
-  s vélhetően a felolvasó által szívesebben használt -  lány formát. A szövegben 
szerepel a hazafiasság és az álhazafiság szó. Ez nagyon megzavarja a pedagó
gusjelölteket. Mutatja ezt az is, hogy 10-szer fordul elő a hazafiasság helyén ha- 
zafiság, 3-szor pedig az álhazafiság helyén álhazafiasság. A megrontott religió 
helyén hallhatunk megrontó és kétszer megromlott religió változatot is. A bol
dogságra termett helyén 3 diák olvasott boldogságra teremtett szószerkezetet. 
Többször szerepel a Garibaldiak szent heviiléséböl helyén a Garibaldiak szent 
hevületéből változat.

Sokszor csereberélik a jeleket és a ragokat is a felolvasók. Nyilván úgy vélik 
a pedagógusjelöltek, hogy nem sokat változtat az eredeti jelentésen, ha a többes
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számú iskolákban alak helyén az egyes számú szó áll: iskolában. Ha jelen idejű 
igealak helyett múlt idejű szerepel: nem tör a hazára senki helyett nem tört a ha
zára senki, vagy ha beszúrnak egy birtokos személyjelet, így lesz a turpis fejre 
helyett turpis fejére. Előfordul más határozórag is: dolgozni az elnyomottak föl
szabadításáén az elnyomottak fölszabadításán helyett. így is értelmes a szöveg: 
Hallottam egy párizsi líceum évzáró beszédéről egyszer, csak egy kicsit mást je
lent, mint az eredeti: Hallottam egy párizsi líceum évzáró beszédében egyszer.

Baj van az igekötők pontos használatával is. Az eredeti reformált hazaszeretet 
jelzős szerkezet helyett 5 felolvasásban megreformált hazaszeretet szerepel, de 
van olyan versenyző is, aki a formált szóalakra cseréli az eredetit.

5. Előfordul az is, hogy jelentésbeli hasonlóság alapján cserélik fel a diá
kok a szavakat. Ilyenkor az egyes jelentések nagyon közel esnek egymáshoz: 
Franciaország mindig a népek élén járt helyett Franciaország mindig a népek 
élén állt hangzik 3 interpretálásban. Úgy tűnik, a felolvasó nagyobb valószínű
séggel várja az általa választott szót, amikor a Tisza táján helyett a Tisza partján 
szerkezetet használja.

6. Ebbe a csoportba a megváltoztatott szórend esete került. Ilyenkor nagyjá
ból azonos valószínűséggel várhatók a szavak, de a beszélő nyelvhasználatában 
inkább a megváltoztatott szórendű mondat fordul elő. Pl.: Nem nevelnek itt ám 
az iskolákban sem apró kozmopolitákat helyett nem nevelnek ám itt... szórend 
hallható. (A tévesztések egyes típusainak előfordulási arányát Id. a 3. táblázat
ban.)

IFA másik nagy hibacsoport a megakadás. A megakadások csoportját két al
csoportra különítettem: az ismétlések (42,9%) és a téves kezdések (57,1%) al
csoportjára.

Az ismétlő' versenyző valamitől megijed, valami megakasztja, valami várat
lan, szokatlan, ismeretlen hangalakú vagy jelentésű szó kerül a szeme elé. Ilyen
kor a szöveg valamely részét mégegyszer olvassa a diák. Az ismétlés általában 
rövid, leggyakrabban egy szótagnyi vagy annál alig hosszabb, s a kérdéses szó
alakot bárhonnan ismételheti a felolvasó. Nem szükséges, hogy szótaghatáron 
vagy morfémahatáron álljon meg (vő. Maclay-Osgood 1977). A változatosságot 
mutatják az előforduló ismétlések: el -  elpártolt, elpá -  elpártolt, elpár -  elpár
tolt, megref -  megreformálták. Leggyakrabban szótaghatáron vagy morfémaha
táron zökkenti meg a felolvasást a megakadó pedagógusjelölt: köp -  köpködve, 
cif -  cifrázva, társa -  társadalom, tani -  tanítók, koztno -  kozmopolitákat, haza -  
hazaszeretet, szép -  szépséget. Ismételheti a megakadó az egész szót: dolgozni -  
dolgozni, hazaszeretet -  hazaszeretet. Akad arra is példa, hogy az egész jelzős 
szerkezetet megismétli a pedagógusjelölt: nemes társadalomnak -  nemes társa
dalomnak. Feltételezhető, hogy talán azért ismétel a versenyző, mert félreértel
mezte, félreintonálta a mondatot. Ez a gyanú a feldolgozás során bennem is fel
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merült, ezért alaposan utána jártam, újra meghallgattam a szöveget, és megálla
pítottam, hogy nem erről van szó, mert az intonáció -  füllel érzékelhetően -  
ugyanaz.

A megakadás másik alcsoportja a téves kezdés. Ilyenkor a felolvasó észreve
szi, hogy hibázott, és a rosszul kiejtett szót, szótagot vagy szövegidegen szót új
raolvassa, most már jól. A helyesbítés a Kazinczy-versenyek felolvasási gyakor
latában általában megjegyzés nélkül történik. (Mindössze egy esetben fordult 
elő, hogy a versenyző elnézést kért, amint észrevette a hibát. Egy diák pedig azt 
kérte, hogy hadd kezdje újra a szövegolvasást.)

A feldolgozás során a téves kezdésnek, a szövegidegen nyelvi elem korrigálá
sának 5 típusát különítettem el (4. táblázat).

4. táblázat
A tévesztések

fajtája száma százaléka
hangtévesztés 5 2 0 , 8

hasonló hangalakú szavak 
cseréje

4 16,7

téves kezdés hasonló hang
zású és hasonló jelentésű 
szavak esetén

1 1 45,8

téves kezdés hasonló jelenté
sű szavak esetén 2 83
szórendi változtatás 2 8,3

1. Hangtévesztés 5 esetben fordult elő. Ilyenkor javíthat a felolvasó mindjárt 
a tévesztett hang után megállva: cip -  cifrázva, álhas -  álhazafiasság, vagy az 
egész hangalak kiejtése után, így: rabró -  rabló.

2. A hasonló hangalakú szavak úgy kerülhetnek bele a szövegbe, hogy felü
letesen rápillantva a nyomtatásra, nem figyel a jelentésre a felolvasó, s csak a 
következő szóhoz érve veszi észre, hogy félreolvasott. így lesz altató zsoltára he
lyett apró -  altató zsoltára, máskor pedig: Nem a régi: az üreg-az  üres, a hazug, 
a sallangos. Ebbe a csoportba 4 esetet soroltam.

3. A téves kezdések legtöbb előfordulása ebbe a csoportba tartozik. 11 példát 
gyűjtöttem ki az anyagból. Nem kell itt sem az egész rontott szót elolvasnia a 
versenyzőnek. Jól példázzák ezt a következő előfordulások, és megmutatják azt 
is, hogy melyik változat felelt volna meg a felolvasó előzetes várakozásának. 
Nyilván hevületéből szót várt a pedagógusjelölt, amikor így rontott: hevüle -  he- 
vüléséből. Egy másik diák hadvezér szóra számított, amikor ezt olvasta: hadvez 
-  hadverő hős. A Garibaldiak analógiájára bizonyára csak családi nevet várt a
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felolvasó, amikor így olvasott: mi lesz a Kossutho -  Kossuth Lajosok és a Gari- 
baldiak szent hevüléséből.

Ennek a típusnak alfaja a képző-, rag-, illetve jeltévesztés is: boldogságra te
remtett -  termett minden ember vagy Vázsonyin«/ -  Vázsonyival.

4. Ebbe a csoportba azok az esetek tartoznak, amikor a hasonló jelentésű 
szókapcsolatok közül a gyakoribb formát szeretné használni a felolvasó. Francia- 
országban ma már másképpen szeretik a hazát, mint például a Tisza pa -  táján. 
Ez a hiba 2 esetben fordult elő.

5. A tipus hibázói saját gondolatmenetüknek, mondatszerkesztésüknek meg
felelő szórendet várnak. Az egyénibb szórend megzavarja őket. PL: Csak egy ki
csit megreformálták azt a megrontott religiót, melynek hazafiasság a -  melynek 
neve hazafiasság. Ilyen szórendi rontásra 2  példát találtam.

Tanulságok

A hibák okait kutatva érdemes megnézni, hogy vannak-e a szövegben olyan 
helyek, ahol sűrűsödnek a tévesztések és a megakadások. Megállapítható, hogy 
vannak. Megzavarja a felolvasókat:

a) az idegen szó (kozmopolitákat, megreformálták, religiót),
b) az ismeretlen jelentésű szó (turpis),
e) az ismeretlen tulajdonnév (Vázsonyi),
d) az olyan idegen tulajdonnév, amelyet csak felületesen ismer a versenyző és 

kiejtésében bizonytalan (Jeanne d' Arc).
Valószínűleg ezeknek a szavaknak a kiolvasásától, kiejtésétől már előre fél a 

verseny résztvevője.
Végezetül verbális összefoglalás helyett álljon itt egy diagram (1. ábra) az 

1992-es Kazinczy-verscny kötelező szöveg-interpretációiban hallható fonetikai 
jellegű tévesztésekről és megakadásokról.
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F ü ggelék  

A dy E ndre:

A HAZASZERETET REFORMJA

Ez Úristentől elpártolt Franciaországban nem tör a Hazára senki. ...
Nem nevelnek itt ám az iskolákban sem apró kozmopolitákat. Csak egy kicsit 

megreformálták azt a megrontott religiót, melynek neve hazafiasság. Franciaor
szágban ma már másképpen szeretik a hazát, mint például a Tisza táján. ...

Franciaországban hamar észrevették, mi lesz a Kossuth Lajosok és a Garibal- 
diak szent hevüléséből. Rabszolgatartók altató zsoltára, fekete seregek csillogó 
vértje, hitvány törtetők létrája s gazemberek menedéke, mint főtisztelendő Sze- 
berényi úr itthon a napokban néhány turpis fejre ráidézte.

Nem éltetve, dalolva, cifrázva, köpdösve s részegen szeretik itt a hazát. És 
nem a múltját szeretik, hanem a jövőjét. A dicsőséges XIV. Lajosról azt tanulják 
a gyerekek, hogy szívtelen rabló volt. Jeanne d' Arc egy eszelős, hisztériás leány, 
s Napóleon egy új Attila. Pasteur nagyobb ember volt, mint tíz hadverő hős. 
Ilyeneket tanítanak bölcsen a francia nebulóknak, s nálunk nemrég kenyérmezei 
táncot jártak Vázsonyival Kinizsi Pál miatt.

Flogy az igazi evangélium szerint reformált hazaszeretet mi? Hallottam egy 
párizsi líceum évzáró beszédjében egyszer:

-  Fiúk, nézzetek szét e nagy Párizsban s az egész világon, ha tehetitek. Szíve
tek és szemetek meg fog telni könnyel. Mennyi galádság, tudatlanság, ínség és 
bűn. Mennyi még az elnyomottak száma, mikor pedig boldogságra termett min
den ember. Dolgozni az elnyomottak fölszabadításán, minden ember boldogsá
gán: ez a cél. Agyak és kezek kooperatív, szent munkája: ez az eszköz. Igazsá
got, világosságot, boldogságot és szépséget adjunk a Föld minden emberlakójá
nak. Meg kell csinálnunk az igazságos, új és fölséges emberi társadalmat. Fiúk, 
legyetek büszkék, hogy franciák vagytok, Franciaország mindig a népek élén járt 
az emberiség boldogitásáért. Az új, a szabad, a nemes társadalomnak mintáját a 
világ számára Franciaországnak kell megteremtenie.

íme, az új hazafiasság: az emberi, a populáris, a szociális hazafiasság. A XX. 
század emberéhez illő. Nem a régi: az üres, a hazug, a sallangos. És Franciaor
szág legújabb generációja már e vallásban nevelkedik.

... És nincs más útja a társadalmi haladásnak, csak ez: új tanítók és új iskolák. 
Mindenckfölött pedig: a hazaszeretet reformja s szent háború az álhazafiság el
len.

Budapesti Napló 1906. júl. 6.
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