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Bevezetés
Egy 1978 szeptemberében végzett felmérést 1989 novemberében, 

majd 2000 februárjában megismételtem. Az első két felmérést publi
káltam, közöltem bennük a szakirodalmi hátteret, s hasonló célú fel
mérések eredményeit, egészen egy 1891-ben Aradon végzett vizs
gálattól kezdve; ezeket most nem ismétlem meg (Adamik 1979; Jászó 
1994).

Anyag és módszer
1978-ban 24 tanítóképzős hallgató, 1989-ben 18 tanítóképzős hall

gató, majd 2000-ben 30 tanárképzős nem magyar szakos hallgató be
szédét vizsgáltam meg. A felmérés a következőképpen zajlott le: né
hány bemutatkozó mondatot, majd egy kb. 1,5 perces szöveget vettem 
magnetofonra, Sütő András Jön az erdő! című írásának első bekezdé
sét (Anyám könnyű álmot ígér. Kriterion, Kolozsvár 1972). Az előző 
két tanulmányban nem tartottam szükségesnek Sütő közismert sorait 
közölni, mivel az olvasás nem okozott gondot; a legutóbbi felmérés
ben azonban nagyon sok volt az olvasási hiba, ezért közlöm a felolva
sásra szánt szöveget:

„Az elemi iskolában osztálytársaimnál hamarább tanultam meg 
a betűvetést. A sikongó palatábla fölé hajolva, ebéd közben is 
mámorosán róttam a szavakat. Úgy éreztem: mindahánnyal egy- 
egy titkot csípek fülön. Még nem tudtam, mit kezdek majd velük, 
merre s mi végett indítok rohamot. De hogy leírtam a félelmetes 
szót: báró, máris többnek éreztem magam, majdnem egyenrangú
nak a betűk rácsai mögé vetett fogalommal. A világ birtokbavételé
nek illúzióját éltem át: szavaim egyes csapatának eszméltető, titkos 
erejét. Más örökségre -  semmilyen ingó és ingatlan vagyonra -
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nem számíthattam. Az ősök tankönyvbe foglalt testamentumaira 
sem. Mivel sáfárkodtam volna? A magaméihoz tehát, közeli és tá
voli rokonoknál, új szavakat eprésztem. Degenyegesek, fazekas 
vándorszékelyek szekere körül ólálkodva egy-egy friss jelzőt, igét, 
ikerszót dugdostam a nyelvem alá, s rohantam szívdobogva, mintha 
kancsót loptam volna: iafia, iafia! Anyám nevetett: pap lesz belő
lem. Kérkedtem valósággal, mi mindennek tudom az elfelejtett -  
vagy soha meg sem tanult? -  nevét. ”
A szöveg nem volt különösebben nehéz, az ismeretlen szavakat 

mindhárom alkalommal megbeszéltük. Minden tanulóról kiállítottam 
egy diagnosztikai lapot, amelyen az alábbi rovatok szerepelnek: sze
mélyi adatok; artikulációs hibák: a hangképzés hibái, a beszédhangok 
hibái, a beszédfolyamat hibái (hadarás, dadogás, pattogás, leppegés); 
helyesejtési hibák: a beszédhangok hibái, a hangok egymásra hatásá
ból származó hibák (időtartam, hangkapcsolatok); a szupraszegmen- 
tumok hibái (hangsúly, hanglejtés, tempó, szünet, junktúra). A diag
nosztikai lapra minden hibásan ejtett helyet feljegyeztem, majd a ka
pott adatokat összesítettem. Ily módon arról kaptam képet, hogy egy 
bizonyos kiejtési hiba a tanulók hány százalékának beszédében fordul 
elő. Természetesen, egy tanuló kiejtése több szempontból is kifogásol
ható. Meg kell említenem, hogy a felmérést eredetileg pedagógiai 
szándékkal készítettem: egyrészt saját hallásomat kívántam vele edze
ni, másrészt segítségével a tanulók fejlesztését jobban meg lehetett ter
vezni. A tanulók megkapták a diagnosztikai lapokat, s visszahallgat
hatták a felvételeket: sokan csak ekkor észlelték hibáikat, hiszen belső 
hallásuk, percepciós bázisuk saját beszédüknek megfelelően működik. 
Megjegyzem, ilyen módszert jó  légkörben lehet csak alkalmazni, s a 
bizalom, az együttműködési szándék mindig megvolt. A mérés tehát 
spontán szövegből, felolvasásból és utólagos vizsgálatból állt (a be
szédhibás tanítójelölteket logopédus is megvizsgálta, majd külön ke
zelte; logopédiai kezelésre a tanárképzőn is van lehetőség).

A spontán beszédek és a felolvasások meghallgatása után kialakult 
összbenyomásról a következőket lehet elmondani. Alig volt olyan 
hallgató, aki érthetően mondta volna a nevét, a szalagon sokukét egy
általán nem lehet érteni. Fiúk és lányok egyaránt igen zártan beszél
nek, s felkapják a mondatvég dallamát, vagyis kunkorítanak. Feltűnő
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volt, hogy olvasáskor magasabb hangfekvésben beszéltek, ezt az előző 
felmérésekben nem tapasztaltam. Két hallgató beszédében érezhető 
volt némi regionális köznyelvi jelleg, egyikük -  egy debreceni fiú -  
hátrább képezte a [t] és a [d] hangokat, másikuk -  egy lány -  olykor 
dunántúlias nyílt [e] hangokat ejtett; ezeket a változatokat természete
sen nem tekintettem hibának.

Kísérleti eredmények
A táblázatban a számok a százalékot jelentik, a csillag pedig az 

enyhébb eseteket jelzi.

Hibatípusok 1978 1989 2000
Artikulációs hibák

[jl-hangok
lateralis
interdentalis

4,1%
4,1% 5,5% 3,3%

stridens
stridens*

4,1%
37,5% 72,2% 56,6%

[s] -hangok 
lateralis 4,1%
interdentalis 4,1% 5,5% —

addentalis — — 3,3%
interdentalis* 4,1% — —

stridens* - - 56,6%
[r]-hangok

uvuláris 4,1% 3,3%
renyhe képzés* 33,3% 61,1% 43,3%

dadogás — — 3,3%
hadarás 12,5% - —

leppegés 8,3% - 3,3%
pattogás - - 10%

Helyesejtési hibák
nazális magánhangzók 12,5% 33,3% 6,6%
[o] (illabiális) 8,3% 16,6% 3,3%
[e] (labializált) 12,5% 5,5% 16%
fo](fel jebb képzett) 8,3% - —

[o] (zártabb képzésű) 12,5% - -
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[k] (aspirált) 4,1% - —
A beszédhangok egymás ra hatásából származó hibák

magánhangzó-kivetés 29,3% 50% -

mássalhangzó-kivetés 4,1% 50% -
magánhangzó-rövidítés: 
-  mindent röviden ejt 37,5% 46,6%
-  az [a:] és az [e:] is röviden ejti 12,5% 72,2% 33,3%
-  enyhén röviden ejt 54,1% 27,7% 20%
mássalhangzó-rövidítés 41,6% 11,1% -

mássalhangzó-nyújtás 50% 33,3%
A szuprasze ímentumok hibái

-  nincs mondathangsúly 16,6% 5,5% 40%
-  nincs szólamhangsúly 33,3% 5,5% 16,6%
-  túlhangsúlyozás 12,5% - -
-  névutót, kötőszót hangsúlyoz 4,1% - 3,3%
-  szóösszetételt rosszul hangsú
lyoz

8,3% 16,6% 23,3%

-  a mondat végén lebegteti a dal
lamot
-  a mondat végén felemeli a dal-

25% 27,7% 3,3%

lamot 20,8% 5,5% 6,6%
-  a mondat végén erősen leejti a 
dallamot 8,3% 5,5% 10%
a tagolás hiánya 8,3% - 6,6%
a kiegészítendő kérdés dallama 
nem megfelelő

4,1% 22,2% 3,3%

nem tart szünetet a beékelésnél 16,6% 55,5% 23,3%

túlságosan gyors tempó 33,3% 27,7% 40%
a természetesnél magasabb hang
fekvés

12,5% — 86,6%

Úgy látszik, bele kell törődnünk abba, hogy a tanító- és a tanárje
löltek között mindig előfordulnak logopédiai esetek; az első felmérés
kor volt egy laterális szigmatizáló, az utolsó felméréskor pedig egy sú
lyos klónusos dadogó. Biztosan nem lesz tanár, de azért az iskolai 
gyakorlaton át kell esnie. A logopédusok nem szokták megkülönböz
tetni a kiejtési hibákat a beszédhibáktól, s mindig beszédhibáról be
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szélnek, a beszédművelő tanárok viszont különbséget tesznek a be
szédhibák és a kiejtési hibák között. Kiejtési hibának a normától való 
kisebb fokú eltéréseket nevezzük (Vértes O. 1956), a modorosságokat 
vagy az olyan susogást és sziszegést, amely inkább modorosság, ille
tőleg a zárt szájú beszéd következménye: a beszélő helyesen ejti a 
hangot, ha odafigyel.

A legfeltűnőbb kiejtési hiba a magánhangzók röviden ejtése (Gósy 
1997), az arányok eltolódtak a 20 évvel ezelőtti állapothoz képest: 
másfélszeresére nőtt a mindent röviden ejtők száma, s háromszorosára 
azoknak a száma, akik az [a:] és az [e:] magánhangzókat is röviden 
ejtik. Ez már lényegében pattogó beszédet eredményez, az igazán 
pattogó beszélő semmit nem hangsúlyoz. Úgy tűnik fel, hogy a mai 
fiatalok beszédében nincsenek szóvégi hosszú magánhangzók, sem 
toldaléktalan, sem toldalékos szavakban. A harmadik felmérés meg
erősítette mindazt, amit 1989-ben megállapítottam: hallgatók beszéde 
monoton, nem bánnak jól a hangsúlyokkal és a szünetekkel. A 
résztvevőknek mintegy a fele nagyon gyorsan beszél, spontán beszé
dük még gyorsabb. A régebbi felmérésekben nem okozott gondot a 
szóhatár, mindig a megfelelő helyen volt. A mostani olvasók sokszor 
eltolták a szóhatárt a névelő és a szó esetén, efféléket olvastak: a 
zelemi, a zösök, a zelfelejtett.

Az 1989-es felmérés után óvatosan állapítottam meg, hogy talán új 
jelenség a [b] mássalhangzó intervokalikus helyzetben, velárisok 
közötti spirantizálódása: szivdoßogva. Arra gyanakodtam, hogy talán a 
gyors beszéd miatt lazul, eltolódik az explozíva képzése. A [v] helyett 
is a bilabilális spiránst lehetett hallani: szaßakat, hajolßa, sőt a mivel 
is inkább mißelnek hallatszott. Az idei felmérés igazolta feltevésemet: 
mindegyik hallgató beszédében érzékelhető volt a bilabiális spiráns. 
Az egyenrangú első szótagjának a mássalhangzója is sokszor elmosó
dottan hangzott. A degenyegesekben zöngés mediopalatális spiráns 
hallatszott a [g] helyett. Nem egy-két esetben, hanem a beszélőknek 
mintegy fele így ejtette. Lehetséges, hogy elkezdődött egy második 
hangeltolódás? Lehetséges, hogy korosztályhoz és társadalmi réteghez 
lehet kötni? Érdemes lenne ezt a jelenséget szociolingvisztikai 
módszerekkel is megvizsgálni.
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1978-ban mindenki jól olvasott, 1989-ben már sok olvasási hibát 
vettem észre, a legutóbbi felmérés az olvasás szempontjából pedig tra
gikusnak mondható. Mindössze két hallgató olvasott hibátlanul, négy
öt apró tévesztésekkel, olyanokkal, amelyek mindig előfordulnak. A 
többség azonban sokat hibázott, három főiskolás olvasása pedig alsó 
tagozatos szinten volt. Az is árulkodó tény, hogy olvasáskor sokan 
megemelték hangjukat, magasabb hangfekvésre váltottak, mint a régi 
elemi iskolások vagy a keveset olvasó öregek. A bizonytalan olvasást 
jellem zik a félreolvasások, az újrakezdések, a betoldások, a hezitálá
sok, a mást olvasások.

A félreolvasások a szóvégekre, illetőleg a szavak második felére 
jellemzők: mit kezdek > mit kezdjek (2), mindahánnyal >
mindhánnyal, többnek > többet, rácsai > rácsi, illúzióját > illúzijóját, 
szavaim > szavam, mi mindennek > mi mindnek, mi mindent (2), 
magaméihoz > magaméhoz, ólálkodva > ólálkodra, tudom > tudtam, 
eszméltető > eszmélet, eszméletétől, rokonoknál > rokonnál, betűk > 
betű, közeli > közel. A testamentumaira komoly próbatétel volt, 
négyen többszöri nekirugaszkodásra tudták kibetűzni, jobbik esetben 
lelassítottak és szótagoltak a szó közepén. A félreolvasások oka lehet 
az a fajta találgató olvasás, amelyre a szóképes előprogramok idején 
szoktatták rá a gyermekeket (ez a korosztály még elsős korában így 
„tanult” olvasni), de lehet a szó, illetőleg a grammatikai alak nem is
merete is. Érdekes a hamarább > hamarabb (6) félreolvasás, a hallga
tók valószínűleg a hamarabb alakváltozatot ismerik, s ezt olvassák be
le a megadott változatba. Sok tanuló az alakváltozatokat mereven ítéli 
meg, csak a párok egyik tagját tartja helyesnek (Szabó 1994). Az idő
tartam-problémák nagy része is ilyen: úgy olvasnak, ahogy a percep- 
ciós bázisuk diktálja, s nem úgy, ahogy látják a szót (diktáláskor is 
úgy írnak, ahogyan hallanak, hiába nyújtja meg a diktáló tisztessége
sen a hangokat).

Sok volt az újrakezdés, a következő szavakban: magaméihoz, 
szívdobogva, loptam volna, mindahánnyal, dugdostam, degenyegesek, 
kancsót, illúzióját, elfelejtett, egyenrangúnak, nevét. Betoldások is 
voltak szép számmal: sáfárkodtam > sáfárkodhattam, számítottam > 
számíthattam, vagy soha > vagy talán soha, mit kezdek velük > mit 
kezdek majd velük, kérkedtem valósággal > kérkedtem a valósággal.
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Egy-egy szokatlan -  vagy tán soha nem látott -  szót hosszabb (szinte 
alaplevegőnyi) hezitációs szünet előzött meg: □ De hogy, pala □ 
tábla, □ eprésztem, mit □ kezdek, □ kancsót, □ vándorszékelyek.

A mást olvasások oka a szó nem ismerése, illetőleg a fentebb emlí
tett találgató olvasás: meglátja az első szótagot, majd tetszés szerint 
kiegészíti: mindahánnyál > mindannyian, degenyegesek > degenye- 
sek, meg sem tanult > meg nem tanult, ősök > örök, vándorszékelyek 
> vándorszínészek. Volt olyan, aki a sáfárkodtam volna összetett ige
alakot kérdő intonációval olvasta, vagy a szót nem ismerte, vagy a 
feltételes múlt volt számára szokatlan. Ez történt a nyelvem alá szer
kezettel is.

A bemutatott olvasási hibák tulajdonképpen nem meglepőek, külö
nösen nem azok a gyakorlat és egyik-másik olvasástanítási program 
ismeretében. Tulajdonképpen megjósolhatóak, ha nem megfelelő a 
tankönyv. Nem véletlen, hogy a Gósy Máriával és Lénárd Andrással 
közösen írt ábécénkben szótagoltatunk a pontos olvasás elsajátíttatása 
végett. Az első három osztály számára pedig olyan olvasólapokat szer
kesztettünk, amelyeken azonos kezdetű — különböző végű szavak, 
toldalékos hosszú szavak, magánhangzó-torlódásos szavak sorjáznak 
szép számmal, az egyéb struktúrák mellett. A szöveg megértése alap
vetően az olvasási technikától függ: ha nem tudják dekódolni a szava
kat, nem is érthetik őket. Az a tény azonban lesújtó, hogy a főiskolá
soktól mennyire távol áll egy metaforikus szöveg, mennyire távol áll a 
szavak mögötti világ. Érettségi vizsga, Ady, Babits, Nagy László után.

Következtetések
Változott-e húsz év alatt a főiskolások kiejtése? A feltett kérdésre 

igennel válaszolhatunk. Gyorsabb a beszéd, rövidek a magánhangzók 
és gyakoriak az enyhébb artikulációs hibák. A kiejtés ilyen jellegű 
változásai már húsz évvel ezelőtt elkezdődtek, az ezredfordulóra fel
erősödtek. Felmérésem erre a felerősödésre hívja fel a figyelmet. Az 
olvasás színvonala nagyon sokat romlott, az olvasási hibák nemcsak a 
felolvasók gyakorlatlanságát jelzik, hanem azt is, hogy távol állnak a 
míves szövegtől és a szöveg mögött meghúzódó valóságtól: nemzeti 
múltunktól. Elszomorító az a tény, hogy pedagógusok lesznek, s hibá
ik ily módon újratermelődnek.
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