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A FONETIKA TANÍTáSáNAK PROBLÉMáI 
ÉS LEHETőSÉGEI

Memóriamankók a beszédhangok osztályozásának tanításában

Problems and possibilities of teaching phonetics
Mnemonics in teaching the classification of speech sounds

Problemi i mogućnosti u nastavi fonetike
Mnemotehnika u nastavi klasifikacije glasova

A tanulmány a hangtantanítás problémáit és lehetőségeit vizsgálja online kérdőíves módszerrel 
(N = 101). Elsődleges célja összegyűjteni és a (leendő) magyartanárok figyelmébe ajánlani 
azokat a memóriamankókat (felidéző szavakat, mondatokat és álmagyarázatokat), amelyek 
könnyebbé, egyszersmind érdekesebbé tehetik a tanulók számára a magán- és mássalhangzók 
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osztályozásának memorizálását. A kutatásból kiderül, hogy a hangtan a tanulók által kevésbé 
kedvelt nyelvtani témakörök egyike, sokan elvontnak, bonyolultnak, a gyakorlati életben 
nehezen hasznosíthatónak tartják. A legtöbb pedagógus szerint az elsajátítandó ismeretanyag 
nehézsége nincs összhangban a(z ötödik osztályos) tanulók életkorával (érettségével), ez 
alapján pedig elképzelhető, hogy éppen a nyelvi szintek tanításának szintetikus (alulról 
felfelé építkező) módja a gyermekek nyelvtantól való elidegenedésének a kiváltója.
Kulcsszavak: fonetika, magánhangzók, mássalhangzók, mnemotechnika, didaktika

Bevezetés

Az elmúlt években közzétett kvantitatív kutatások (Szerdi 2019, 17; Istók–
Istók 2020, 138–139) azt mutatják, hogy az általános és középiskolás tanulók 
körében kevésbé népszerű a nyelvtan, mint az irodalom: szárazabbnak, unal-
masabbnak, egyhangúbbnak vélik azt (vö. Schirm 2013; 2020). Tapasztalataink 
szerint éppen a hangtan az egyik legnehezebben elsajátítható és legkevés-
bé kedvelt nyelvtani témakörök egyike az iskolában (a tendencia általában 
a magyartanári szakon is megfigyelhető, lásd: Bóna–Markó 2009).

Tanulmányunkban a magyartanárok körében végzett kérdőíves felmérés segít-
ségével arra keressük a választ, hogy mivel magyarázható a hangtan népszerűt-
lensége, illetve milyen jó megoldásokat használhatunk az egyes témakörök – a 
hangtörvények, a nyelvi változások, a nyelvjárások stb. – megértésének alapjául 
szolgáló magán- és mássalhangzók osztályozásának tanításához.

A munkánkban bemutatott memóriamankók mellett kiváló ötleteket, feladat-
javaslatokat találunk még Bóna Judit és Markó Alexandra Hétköznapi fone-
tika – feladatjavaslatok a hangtan oktatásához című tanulmányában (2009). 
Hasznosnak tartjuk továbbá a problémaalapú anyanyelvi nevelés (Domonkosi–
Ludányi 2020) módszereit is. Ilyen lehet például az, ha nyelvi naplót íratunk 
a tanulókkal, majd az abban lejegyzett hangtani témájú jelenségeket közösen 
is megvitatjuk velük (lásd: Domonkosi–Ludányi 2020, 183–184; Ludányi–
Domonkosi 2021, 53–56).

Hangtantanítás az iskola különböző szintjein

Az alábbiakban a Nemzeti alaptanterv (NAT 2020), az azt kiegészítő keret-
tantervek (KT 2020a; 2020b; 2020c), valamint az érvényben lévő tankönyvek 
(OH5a 2020; OH5b 2020; OH9a 2020; OH9b 2020; OFI8 2018; OFI12 2017) 
alapján foglaljuk össze röviden, hogy a tanulók milyen hangtani problémakö-
rökkel találkoznak az általános és középiskolában.
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Az alsó tagozaton szerzett előismeretek

Az elemi hangtani ismereteket és készségeket már az alsó tagozaton elsa-
játítják a gyermekek: megtanulnak különbséget tenni a magánhangzók és 
mássalhangzók, valamint a rövid és hosszú beszédhangok között (NAT 2020, 
306). Megismertetjük őket a hangok időtartamának jelentésmegkülönböztető 
funkciójával (KT 2020a, 10) (pl. mgh: öt – őt; msh: megy – meggy). Mindez 
hozzájárul ahhoz, hogy a beszédhangok időtartam szerinti osztályozása a későb-
biekben (ötödikben) már ne okozzon gondot számukra.

A hangtani és helyesírási ismeretanyag már az alsó tagozaton összekapcso-
lódik, a helyes hangjelölés megalapozásának részeként ugyanis foglalkoznunk 
kell a kiejtés szerinti („ahogy halljuk, úgy írjuk”) és a kiejtéstől eltérő írású 
(„másképp halljuk, másképp írjuk”) szavak megkülönböztetésével (Adamikné 
2001, 188, 240–241; Sz. n. 2013, 5). Ez utóbbi szempont a későbbiekben a hang-
törvények tárgyalásakor lesz fontos.

Hangtantanítás a felső tagozaton

Az ötödik osztályban a tanulók megismerkednek a nyelvi szintekkel, köztük 
a beszédhangokkal és a fonémákkal (KT 2020b, 5, 11). Érdemes megfigyel-
nünk, hogy a tankönyvi gyakorlatban e két fogalom három különböző módon 
jelenik meg: az Oktatási Hivatal egyik tankönyve szinonimaként (OH5a 2020, 
94, 96), a másik (OH5b 2020, 60) pedig egymástól elhatárolható fogalom-
ként tekint rájuk. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet korábban használt új 
generációs tankönyve a fenti gyakorlattal szemben még csak meg sem említi 
a fonéma terminust (OFI5 2016, 74). Véleményünk szerint ezt helyesen teszi, 
elkerülve így az ötödikesek számára egyébként is nehezen befogadható isme-
retanyag elvontabbá tételét.

Az ötödikes tananyag részét képezik a beszédszervek, a beszédhangok 
(elsősorban a magánhangzók) osztályozása, valamint a fontosabb magán- és 
mássalhangzótörvények is (KT 2020b, 5). A különböző osztályozási szempon-
tok tanításában eltérések mutatkoznak az új kerettanterv és a gyakorlat között. 
Az előbbi már nem írja elő a mássalhangzók rendszerezésének általános isko-
lai tanítását – tételei között csak a magánhangzók csoportosítása szerepel (KT 
2020b, 5; vö. KT 2012) –, a használatban lévő ötödik (OH5a 2020, 102–104; 
OH5b 2020, 72–74) osztályos tankönyvek viszont foglalkoznak vele (feltehe-
tően azért, mert a szintén ötödik osztályban tárgyalt mássalhangzótörvények 
bemutatása is erre épül). Az így megszerzett, majd a nyolcadik évfolyamban 
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megerősített ismeretek (OFI8 2018, 18)1 egyfajta kiindulópontként szolgálnak 
a nagy magyar nyelvjárások hangtani jellemzéséhez. E területi nyelvváltozatok 
megvitatására, egyben hangtani összevetésére a nyolcadik osztályban kerül sor 
(KT 2020b, 19; OFI 2018, 138–140).

Hangtantanítás a középiskolában

A beszédhangok és a fonémák „tényleges” megkülönböztetése a középiskola 
első osztályának a tananyaga (KT 2012c, 18; OH9a 2020, 46; OH9b 2020, 83). 
A tanulók átfogó képet kapnak a magyar nyelv hangrendszeréről és a hangtör-
vényekről (KT 2020c, 5), az előbbinek értelemszerűen már a mássalhangzók 
csoportosítása is a részét képezi. A magyar nyelv fonémakészletéről tanultak az 
idegen nyelvek fonémáiról megszerezhető fontosabb ismeretekkel egészülnek 
ki (KT 2020c, 5; OH9a 2020, 47; OH9b 2020, 87–88). A megszerzett tudás 
által a középiskola negyedik osztályában tárgyalt tíz magyar nyelvjárás (KT 
2020c, 29; OFI12 2017, 67) hangtani különbségeire és a nyelvtörténeti korok 
hangtani vonatkozásaira, a nyelvi változás okaira (KT 2020c, 31; OFI12 2017, 
13–46) is rávilágíthatunk.

Memóriamankók a hangtantanításban

A felidéző szavak (hétköznapi nevükön: hívószavak, varázsszavak, segéd-
szavak, súgószavak, memoriterszavak) és mondatok (hétköznapi nevükön: 
hívómondatok, varázsmondatok, segédmondatok, súgómondatok, memoriter-
mondatok) olyan mnemotechnikai eszközök – ún. memóriamankók (vö. Sz. n. 
2013, 13–14) –, amelyek elősegítik a nehezebben megjegyezhető információk és 
összefüggések rögzítését és előhívását (vö. Antalné 2008). Mivel funkciójukat 
tekintve az adathalmazokat kódoló tömörített fájlokra hasonlítanak, megfelelnek 
a relevanciaelmélet elvárásainak. Az elmélet szerint egy kommunikátum annál 
relevánsabb a felhasználója számára, minél nagyobb pozitív hatást gyakorol rá, 
illetve minél kisebb erőbefektetésre van szükség a feldolgozásához (Wilson–
Sperber 1981, 297).

A felidéző szó és mondat terminusokat Antalné Szabó ágnes egyik tanul-
mányából (2008) kölcsönözzük, ebben a szerző a nehéz helyesírású szavak 

1 A 2020-as Nemzeti alaptanterv alapján a tanulmány megírásáig csak az ötödik és hatodik, 
valamint a kilencedik és tizedik osztályos tankönyvek jelentek meg. A többi esetben a 2012-es 
Nemzeti alaptantervet követő (még érvényben lévő) új generációs tankönyveket vesszük 
alapul.
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memorizálásának eszközeként tekint rájuk: „a megjegyzendő szóhoz egy ismert 
helyesírású szót kapcsolunk” (pl. icipici dicséret)2; „egy könnyebb helyesírá-
sú, gyakran használt hívószó [...] segít felidézni a mondatban levő nehezebb 
helyesírású vagy ritkábban használt szavak írásmódját” (pl. Az ifjú bajnok 
ricsajozik a kajakban).

A felidéző szó és mondat nemcsak a helyesírás (a problémás írásmódú 
szavak), hanem a hangtan (a magánhangzók és mássalhangzók csoportosításá-
nak) tanításában is kiváló didaktikai eszköz lehet. A különbség a kódolt adatok 
szerkezetében figyelhető meg. Míg a helyesírás területén a hívószó a felidézni 
kívánt szóhoz (pl. anyu raguja) vagy szavakhoz (pl. A tolvajt lesújtotta a sejtel-
mes jóslat) kapcsolódik, a hangtanban a felidéző szó vagy mondat az azonos 
csoportba tartozó magán- és mássalhangzókat kódolja (pl. az uborka szó az 
[u, o, a] veláris hangok „hívószava”, a Tyűha, pici úszó kacsa, futás! mondat 
pedig a [p, t, k, f, sz, s, c, ty, cs, h] zöngétlen mássalhangzók „hordozója”). 
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet korábban használt ötödikes tankönyve 
(OFI5 2016, 52) a nyelv függőleges mozgása alapján elkülönülő szintekhez a 
következő felidéző szavakat rendeli: gumisün (felső), élőszó (középső), gyer-
tya (alsó), száll (legalsó).

A felidéző szó és mondat mellett ritkábban ugyan, de a felidéző történet 
egyik formája, az álmagyarázat3 és a felidéző kép4 (Antalné 2008) is előfor-
dul a beszédhangok osztályozásának tanításában. Jó álmagyarázatok lehetnek 
a magas (palatális) és mély (veláris) magánhangzók memorizálására a követ-
kező mondatok: A „teniszütő” magánhangzói azért magasak, mert a tenisz-
ütőt magasba emeljük adogatáskor . Az „uborka” magánhangzói azért mélyek, 
mert az uborka levelei mélyen a földön kúsznak (vagy: mert az uborkát mélyen 
rakjuk be az üvegbe) . E két álmagyarázat vizuális megjelenítésével (a helyzet-
kép lerajzolásával) felidéző képeket is létre tudunk hozni. Hasonló megoldás-
sal találkozhatunk az Oktatási Hivatal által kiadott ötödik osztályos tankönyv 
(OH5b 2020) borítólapján is: a piros ház a veláris, a zöld pedig a palatális 
magánhangzóknak ad otthont, miközben a felső nyelvállású magánhangzók 
a tető, a középsők a felső emelet, az alsók pedig az első emelet ablakaira lettek 

2 A fejezetben olvasható helyesírási példák Antalné Szabó ágnes fentebb idézett tanulmányá-
ból származnak. A hangtani példák az általános és középiskolás pedagógusok körében végzett 
gyűjtésünk eredményei.

3 Antalné (2003) egyik álmagyarázata: azért írjuk a szerviz szót rövid i-vel, mert azt szeretnénk, 
hogy az autónk rövid ideig legyen a szervizben.

4 Antalné tanulmányában (2003) egy kép szemlélteti, hogyan korcsolyázik a gólya az erkélyen.
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ráfestve, a legalsó nyelvállású [á] a piros ház bejárati ajtajának ablaküvegét 
díszíti. A képek által támogatott tanulás hatékonyságát Nyíri Kristóf (2000) 
szavaival magyarázhatjuk: „az emberek elsőbben képekben gondolkoznak, s 
csak azután szavakban”.

A kutatás módszertana

A kérdőívet négy olyan privát Facebook-csoportban osztottuk meg, amely 
a magyartanárok informális szakmai fórumának tekinthető. Ezek a felületek a 
következők: Magyar tanítása 5 . 6 . osztályban (W1), Magyartanárok csoport-
ja 7–8 . osztály (csak pedagógusoknak!) (W2); Magyartanítás felső tagozaton 
(W3); Onlinemagyartanar (W4). A kérdőív 2021. június 7-e és 16-a között 
volt elérhető. Tíz nap alatt százegy pedagógus osztotta meg velünk szakmai 
tapasztalatait.

A zárt végű kérdésekre adott válaszokat a Microsoft Excel segítségével 
és manuálisan dolgoztuk fel. A kérdések egy része négyfokú skálát használ, 
esetükben az eredmények átlagát, móduszát (az adatsor leggyakoribb értékét) 
és mediánját (az adatsor középértékét) is megadjuk.

Háttéradatok

A kérdőívet kitöltő adatközlők 96%-a nő. A nemek szerinti megoszlás arány-
talansága azzal magyarázható, hogy a magyartanári pályát választók többsége 
nő, illetve hogy a nők általában nagyobb hajlandóságot mutatnak az online 
kérdőívek kitöltésében, mint a férfiak. Az adatközlők 16%-a a 21–35 évesek 
(pályakezdő és fiatal pedagógusok), 36%-uk a 36–50 évesek (középkorosz-
tályúak), 49%-uk pedig az 50 év felettiek (idősebbek) korosztályából való. 
A magyartanári szakma elöregedését mutatja, hogy a kitöltőknek csaknem 
a fele már betöltötte ötvenedik életévét. Az adatközlők 97%-a Magyarországon, 
3%-uk pedig valamelyik határon túli országban (Romániában, Szlovákiában 
vagy Szerbiában) oktat magyar nyelv és irodalmat. 77%-uk általános iskolában, 
15%-uk középiskolában, 8%-uk pedig általános és középiskolában is tanít. Az 
általános iskolák pedagógusainak mintában való túlreprezentáltsága a kutatás 
szempontjából előnyös, a fonetikatanítással kapcsolatos dilemmák többsé-
ge ugyanis éppen az általános iskola ötödik osztályát érinti. Az adatközlőink 
24%-a kevesebb mint öt éve, 9%-uk 5–10 éve, 67%-uk pedig több mint tíz éve 
praktizál magyartanárként. Ez azt jelenti, hogy a beérkező adatok jelentős része 
többéves, akár évtizedes munkatapasztalatok eredményeit tükrözi.
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A fonetikatanítás problémái: „Túl korán és túl részletesen”

A kérdőívet kitöltő pedagógusok szerint a hangtani ismeretek elsajátítása 
többnyire gondot okoz a gyerekeknek (négyfokú skála; átlag: 3,1; medián: 3; 
módusz: 3) (lásd: 1. ábra). A legtöbb magyartanár túlságosan elvontnak, részle-
tezőnek, magolásra épülőnek és a gyakorlati életben nehezen hasznosíthatónak 
tartja a tananyagot. Szerintük a sok új szakkifejezés, a beszédhangok osztályo-
zása és a hangtörvények felismerése, megkülönböztetése okozza a legnagyobb 
problémát. Nehezíti a helyzetet az is, hogy a beszédtempó gyorsulása (Kassai 
1993; vö. Bóna 2008) csökkenti a tanulók beszédhangokra való koncentráció-
jának, a részletekre való odafigyelésének a képességét.

1. ábra. A hangtani ismeretek elsajátításának problémája

A hangtantanítással és -tanulással kapcsolatos nehézségek a tananyag nagyon 
korai, ötödik osztályban való megjelenésével is magyarázható. Ez a nyílt és 
zárt végű kérdésekre adott válaszokból is egyértelműen kitűnik. Az általános 
iskolában dolgozó pedagógusoknak a 85%-a, a középiskolában tevékenykedők-
nek pedig a 60%-a gondolja úgy, hogy nincs összhangban a tanulók életkora 
a hangtani ismeretanyag nehézségével (lásd: 2. ábra). Sokak szerint a tananyag 
összetett (elvont) fogalmi és hálózati apparátusa túlmutat egy ötödik osztályos 
tanuló fogalmi-logikai gondolkodásának fejlettségi szintjén. Többen is hozzá-
teszik, hogy a nyolcadik évfolyamban (a tananyag ismétlésekor) a hangtani 
összefüggések megértése már nem okoz akkora gondot, mint az ötödikben. 
A válaszok alapján megfontolandó lenne a nyelvtan tanítását a magasabb nyelvi 
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szintekkel kezdeni, és a könnyebben megragadható, egzakt szövegtől eljutni 
egészen a beszédhangig, illetve fonémáig.5

2. ábra. A hangtani ismeretanyag nehézségének összefüggése 
a tanulók életkorával

A kérdőívet kitöltő magyartanárok szerint a tanulók kevéssé kedvelik a hang-
tant (négyfokú skála; átlag: 2,2; medián: 2; módusz: 2) (lásd: 3. ábra). Ennek 
oka, hogy bonyolultnak, unalmasnak és a hétköznapi életben nehezen hasz-
nosíthatónak tartják azt (vö. az 1. és 2. ábrához tartozó magyarázatok). Több 
pedagógus is hozzáteszi, hogy a fonetikát egyedül játékos formában érdemes 
tanítani, például úgy, hogy a problémák megoldására nem elvárásként, hanem 
egyfajta „kincskeresésként” tekintünk.

5 Ezen a ponton hívnánk fel a figyelmet a szlovákiai magyar középiskolák első osztálya számára írt 
rendhagyó nyelvtankönyvre (Misad–Simon–Szabómihály 2009), amely e „fordított koncepciót” 
vezeti be: a nyelv, a kommunikáció és a szöveg általános jellemzőivel, valamint a retorikával 
indít. A második, harmadik és negyedik osztályos tankönyv szerzőinek (Uzonyi Kiss–Csicsay 
2012a; 2012b; 2012c) csak részben sikerül követniük az „eredeti” elképzelést: a másodikos tan- 
könyv újratárgyalja a szövegtant és a retorikát, valamint – a „megfelelő sorrendet” be nem tartva 
– a szókészlettant és a szófajtant is tartalmazza; a harmadikos tankönyv a mondattant, a negye-
dikes pedig a hangtant és a – „logikai rendeződést” szintén felrúgó – stilisztikát mutatja be.
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3. ábra. Népszerűtlen hangtan

A magánhangzók osztályozásának taníthatósága

Mivel a magánhangzók nem akadályhangok, ezért ejtésük variábilisabb, a 
képzésük helye pedig nehezebben azonosítható, mint a mássalhangzóké. A meg- 
figyelést nehezíti az is, hogy a toldalékcső életkori változásai miatt a tanulók 
artikulációs tapasztalatai eltérőek lehetnek (Markó et al. 2020, 74, 80).

4. ábra. A magánhangzók osztályozásának elsajátíthatósága
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A pedagógusok szerint ugyanakkor a tanulóknak többnyire nem okoz gondot 
a magánhangzók osztályozásának elsajátítása (négyfokú skála; átlag: 2,2; medi-
án: 2; módusz: 2) (lásd: 4. ábra). Ennek oka, hogy „kevesebb magánhangzó 
van”, valamint hogy a négy osztályozási szempontból három viszonylag könnyen 
tanulható (lásd: az 5. ábrához tartozó magyarázatok).

A legnagyobb gondot (71,43%) a nyelv függőleges mozgása szerinti osztá-
lyozás okozza a tanulóknak (lásd: 5. ábra), ez az oka annak, hogy egyes peda-
gógusok ezt nem is kérik rajtuk számon. Időnként a nyelv vízszintes mozgása 
is problémát jelenthet (44,68%), a palatális és veláris magánhangzók6 azon-
ban akár egy-egy felidéző szóval is megjegyezhetők (lásd: 7. ábra). A hangok 
ajakműködés szerinti képzésének labiálás, illabiális volta a (kerek vagy résre 
nyíló) szájforma alapján könnyen megállapítható (probléma csak az esetek 
24,21%-ánál merül fel). Az időtartambeli különbségekkel már az alsó tago-
zaton megismerkednek a tanulók, a későbbiekben ez már csak elvétve jelent 
gondot számukra (6,12%).

5. ábra. A magánhangzók osztályozásának szempontjai az elsajátíthatóság 
függvényében

A beszédhangok osztályozásának elsajátítását befolyásoló tényező lehet a 
különböző osztályozási szempontok alapján elkülönülő csoportok megjelenítési 

6 Tanulmányunkban azt a hagyományos, a közoktatásban is elterjedt megközelítést követjük, 
amely pusztán veláris és palatális magánhangzókról beszél. Hozzá kell ugyanakkor tennünk, 
hogy a hagyományosan veláris magánhangzók közé sorolt [á] hangot az újabb fonetikai szak-
irodalom (Markó 2017, 155–156) már centrális, azaz középen képzett hangnak tekinti.
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módja. Az osztályozási szempontok vizualizálása alapján megkülönböztetünk 
analitikus (széttagoló) és szintetikus (tömörítő) módszert. Széttagoló módszernek 
nevezzük azt, amikor az egyes osztályozási szempontokat külön-külön táblá-
zatban mutatjuk be; tömörítő módszerről pedig akkor beszélünk, ha minden 
osztályozási szempontot egyetlen átfogó táblázatba sűrítünk. A pedagógusnak 
figyelembe kell vennie azt, hogy míg egyes tanulók az előbbi, addig mások 
az utóbbi módszerrel érhetnek el jobb eredményeket. Tapasztalataink szerint a 
széttagoló módszerrel gyorsabb, könnyebb a tanulás (különösen igaz ez akkor, 
ha általános iskolás tanulókról van szó); a tömörítő módszerrel viszont átlát-
hatóbbá, rendszerszerűbbé tehetjük a későbbi órákon tárgyalt magasabb szintű 
összefüggéseket (pl. hangtörvények, nyelvjárások, nyelvtörténet). A kérdőívet 
kitöltő pedagógusok 11%-a csak tömörítő módszert, 16%-uk pedig csak szét-
tagoló módszert használ az órákon. A fentiek értelmében pozitívan értékeljük 
azt, hogy jelentős többségben (73%) vannak azok, akik mindkét módszert 
alkalmazzák (lásd: 6. ábra).

6. ábra. A magánhangzók osztályozásának vizualizálása

A magyartanárok többsége a magánhangzók tárgyalásakor csak a nyelv 
vízszintes (89,80%) és függőleges mozgása (60,92%) szerinti osztályozás 
memorizálására használ felidéző szavakat, mondatokat vagy álmagyarázatokat 
(lásd: 7. ábra), az ajakműködés és az időtartam szerinti csoportosítás általában 
nem okoz gondot a tanulóknak (lásd: 5. ábra). A pedagógusok 63%-a a tanu-
lókat is megkéri arra, hogy hozzanak létre saját – ennélfogva könnyebben 
megjegyezhető – példákat.
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7. ábra. Felidéző szavak, mondatok, álmagyarázatok használata a magánhang-
zók osztályozásának tanításához

Memóriamankók a magánhangzók osztályozásához

Az alábbiakban bemutatott példák többsége a kérdőíves kutatásunkból szár-
mazik, a korpuszt ugyanakkor a Magyar tanítása 5 . 6 . osztályban nevű oldalon 
kialakult két hosszabb szakmai diskurzusban (W5, W6) javasolt néhány érde-
kesebb, jól használható példával is kiegészítettük.

Memóriamankók a nyelv vízszintes mozgása szerinti osztályozáshoz

a) Palatális (magas) magánhangzók

A palatális (magas) magánhangzók memorizálására a legtöbben a teniszütő 
szót használják. Néhányan ugyanakkor megjegyzik, hogy a teniszütő didaktikai 
szempontból nem megfelelő, félrevezető példa, hiszen a későbbiekben tanult 
hangrend törvényét nem alkalmazhatjuk összetett szavakon. Fontos hozzá-
tennünk, hogy bár a hangrend törvénye valóban nem vonatkozik az összetett 
szavakra, jelen esetben nem a hangtörvények elsajátítása, hanem a magánhang-
zócsoportok memorizálása a cél.

A palatális (magas) magánhangzók memorizálására a következő szavakat 
használják még: teniszütőé; teniszütőnyél; süvegkészítő; cipőfűzés; gyümölcse-
im; üdítőjében; esküvői; repülői; kéziköszörű; kőművesig; nekiröpül; terítőjük; 
elidőzünk; cihelődünk ’készülődünk’. A felidéző szavak mellett felidéző szókap-
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csolatokkal és mondatokkal is találkozhatunk: erdei gyümölcs; kis tükörke; 
Enikő ül .; Petőfi ül .; Bercsényi örül .; Hű, ebédidő!; Tükör hűtőn? idénre ígérem . 
Elvétve álmagyarázatokkal7 is találkozhatunk: Magasra emeljük a teniszütőt, 
hogy elüthessük vele a labdát .; Magas, mint a kéziköszörű hangja .; A kőműve-
sig megyek, hogy magas házat építsen nekem.

b) Veláris (mély) magánhangzók

A veláris (mély) magánhangzók memorizálására a legtöbben az autó, az 
uborka és a háború szavakat használják. Ezek mellett a következő példák 
fordulnak még elő: uszoda; faodú; futópad; kupola; hazudozás; autópálya; alul-
járó; távolugrás; madárkórus. Egy-egy felidéző szókapcsolattal és mondattal 
is találkozhatunk: nagy háború; Az autó áll . Népszerűek az álmagyarázatok: 
Az autók a mélygarázsban parkolnak .; Az autó belemegy a mély kátyúba .; Az 
autó azért mély, mert alacsonyan ülünk benne .; Az uborka azért mély, mert 
lehajolunk érte .; Mélybe nyúlok az uborkáért az üvegbe .; A háború mindent 
a mélybe rombol .; Mélybe huppanunk a homokba távolugráskor .; Az uszodában 
mély a víz .; A hazudozás mélyen érint .; Az aluljáró a mélyben van .

Memóriamankók a nyelv függőleges mozgása szerinti osztályozáshoz

a) Felső nyelvállású magánhangzók

A felső nyelvállású magánhangzók memorizálására a következő szavakat 
használják a pedagógusok: süniút; útifű; kisnyúlfül. Ezekből könnyen hozhatunk 
létre álmagyarázatokat (pl. A süniút szó magánhangzói azért felső nyelvállású-
ak, mert a süniút felfelé vezet a hegyre; Az útifű szó magánhangzói azért felső 
nyelvállásúak, mert fent a hegyekben sok útifű nő). Találunk olyan megoldá-
sokat is, amelyek a hosszú és a rövid magánhangzókat egyaránt tartalmazzák. 
Ilyenek a szűkült szívritmusú szókapcsolat vagy a Bulcsú-fülű visít és a Bulcsú 
süt, fűt, visít mondatok.

b) Középső nyelvállású magánhangzók

A középső nyelvállású magánhangzók memorizálására a beérkező vála-
szok alapján a középkor összetett szó és a középső sor szókapcsolatok tűnnek 

7 Szerkezetüket tekintve olyan felidéző mondatokról van szó, amelyek tartalmi-logikai szem-
pontból álmagyarázatoknak tekinthetők, könnyen át is alakíthatóak azokká (pl. a Magas, mint 
a kéziköszörű hangja helyett mondhatjuk azt, hogy A kéziköszörű szó magánhangzói azért 
magasak, mert a kéziköszörű hangja is magas).

istók Béla – Tóth Sándor János – N . Varagya Szilvia: A fonetika tanításának problémái . . .



69

a legalkalmasabbnak, hiszen azok már önmagukban is álmagyarázatot sugall-
nak (A középkor szó és a középső sor szókapcsolat magánhangzói azért közép-
ső nyelvállásúak, mert bennük van, hogy „közép”). Érdekes, játékosnak ható 
megoldások még a golyólövőgép összetett szó és a zörgő mosógép szókapcso-
lat. Az egyik adatközlőnk szerint érdemes rámutatnunk a hangokat jelölő betűk 
alakjára is: az [é] kivételével valamennyi középső nyelvállású magánhangzó 
[o, ó, ö, ő] kerek alakú.

c) Alsó nyelvállású magánhangzók

Az alsó nyelvállású magánhangzók megjegyzésére a matek, a tea, a menta és 
a mentatea szavakat használhatjuk. álmagyarázatot építhetünk arra a közhely-
re, hogy a matematikát sokan nem szeretik (A matek szó magánhangzói azért 
alsó nyelvállásúak, mert a matekot már alsóban sem szerettük).

d) Legalsó nyelvállású magánhangzó

A legalsó nyelvállású [á] memorizálására bármilyen egy szótagú szót hasz-
nálhatunk: száj, ház, szár stb. Gyakori álmagyarázat a következő: Az [á] azért 
legalsó nyelvállású, mert az orvosnál is azt mondjuk, hogy á-á-á, amikor a 
legalsó nyelvállásba nyomja a nyelvünket. Néhány adatközlő az alsó és a legal-
só nyelvállású magánhangzókat összevontan tárgyalja. Ilyen esetben a Beáta, 
a Renáta és az alátesz példák használhatók felidéző szóként.

A nyelv függőleges mozgása szerinti osztályozáshoz memóriamankóként 
nemcsak homogén (horizontális), az adott hangcsoportot felölelő nyelvi egysé-
geket, hanem heterogén (vertikális), a szinteződést szemléltető megoldásokat is 
használhatunk (fentről lefelé haladva, az újrakezdés szakaszait virgulával jelöl-
jük): Uborkafán | ülök, | így élek .; Uborkafán | ülök, | dinnyét eszem .; Uborkafán | 
ülő | kicsi Péter; Uborkafán | ülő | irigy német; Színészek | üllőt | ugornak át.

Memóriamankók az ajakműködés szerinti osztályozáshoz

A labiális (ajakkerekítéses) magánhangzókat az autótükör összetett szó 
segítségével jegyezhetjük meg, az illabiális (ajakréses) magánhangzók memo-
rizálására pedig felidéző mondatokat használhatunk: Ágnes él és bízik .; Elek 
így már ki mer menni eme résen (ez utóbbi mondat a rés szó révén álmagya-
rázatként is felfogható).
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A mássalhangzók osztályozásának taníthatósága

A magyartanárok szerint a tanulóknak többnyire gondot okoz a mássalhang-
zók osztályozásának elsajátítása (négyfokú skála; átlag: 3,2; medián: 3; módusz: 
3) (lásd: 8. ábra). Körülbelül a 80%-uk ütközik nehézségekbe a rendszerezés 
tanulásakor (értsd: többnyire vagy mindig gondot okoz számukra). A problémát 
a pedagógusok szerint a mássalhangzók sokasága okozza, a csoportosításuk 
pedig ennélfogva kevésbé átlátható, mint a magánhangzóké.

8. ábra. A mássalhangzók osztályozásának elsajátíthatósága

A legnagyobb problémát a képzés módja (90,36%) és a képzés helye (83,13%) 
szerinti osztályozás jelenti a tanulóknak (lásd: 9. ábra). A pedagógusok egy 
része ezt (a táblázat használata nélkül) nem is kéri rajtuk számon, vagy – hogy 
ne terhelje túl őket – inkább kihagyja a tananyagból. A zöngésség (hangsza-
lagműködés) szerinti csoportosítás az esetek felében (50,50%), az időtartam 
szerinti megkülönböztetés pedig csak elvétve okoz nehézséget a gyerekeknek 
(11,88%). A válaszok azt mutatják, hogy ez utóbbi két szempont nagyobb hang-
súlyt kap az órákon, a tárgyalásuk ugyanis a helyesírás-tanítás felől nézve is 
megkerülhetetlen (pl. zöngésség szerinti részleges hasonulás: vízkő [víszkő]; 
nyúlás: egy [eggy]).8

8 Véleményünk szerint a képzés helye szerint elkülönülő valamennyi kategória ismerete, felso-
rolásának képessége nem feltétlenül szükséges a képzés helye szerinti részleges hasonulás 
megértéséhez és felismeréséhez (pl. azonban [azomban], gyöngy [gyönygy]).
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9. ábra. A mássalhangzók osztályozásának szempontjai az elsajátíthatóság 
függvényében

A magyartanárok 12%-a csak tömörítő, 20%-uk pedig csak széttagoló 
módszert használ a mássalhangzók osztályozásának megjelenítésére (lásd: 
10. ábra). A pedagógusok 68%-a mindkét módszert alkalmazza, figyelembe 
véve ezzel a tanulók különböző tanulási stílusát.

10. ábra. A mássalhangzók osztályozásának vizualizálása

A mássalhangzócsoportok rögzítéséhez használt memóriamankók viszony-
lag ritkák (lásd: 11. ábra), érdemben csak a zöngésség szerinti osztályozásnál 
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jelennek meg (41,58%). Ennek okai a következők: az időtartam szerinti megkü-
lönböztetés ilyenkor már készségszintre van fejlesztve (lásd: 9. ábra), vagy-
is eleve nem igényel felidéző szavakat, szópárokat; a képzés helye és módja 
szerinti csoportosítás memóriamankók által való rögzítéséhez túl sok vagy túl 
hosszú felidéző szóra, illetve mondatra lenne szükség, megjegyzésük pedig 
már-már több időt emésztene fel, mint a „magukra hagyott” beszédhangoké. 
A legjobb megoldásnak azt tartjuk, ha a tanulók igény esetén maguk hoznak 
létre számukra könnyen megjegyezhető példákat, a magyartanárok 66%-a erre 
meg is szokta kérni őket.

11. ábra. Felidéző szavak, mondatok, álmagyarázatok használata 
a mássalhangzók osztályozásának tanításához

Memóriamankók a mássalhangzók (zöngésség szerinti) 
osztályozásához

A zöngétlen mássalhangzók memorizálására több adatközlőnk is a Tyűha, 
pici úszó kacsa, futás! (vagy: vigyázz) mondatot használja. Mások a következő 
megoldásokat javasolják: Hé, sicc te csúf, kopasz tyúk!; Tyű, a csapat fészke 
cihás (vö. nép. ciha ’ágynemű huzat’); Hasas pasas fekszik, és tyúkcupákot eszik 
(vö. nép. cupák ’főtt vagy sült comb’). A felidéző mondatok mellett mondattö-
redékek is szóba jöhetnek: feketés hattyú, csupasz cica; Petőfi téeszcsé tyúkhúsa 
(vö. rég. téeszcsé ’termelőszövetkezeti csoport’). Több „töredékes” vagy nehe-
zen értelmezhető javaslat is érkezett: Petike feszes, ha c, cs, ty; Feszes patkó h 
c, cs, ty; Patkó feszes, hoccsuty! (’?’ [indulatszószerű]). A zöngés mássalhang-
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zók memorizálására a Bodzába rúg a dzsungel „vé” (a dzsungel „vé” helyett 
a dzsungelvő megoldást javasoljuk) és a Boldog vagy, Zénó, jön már a nyár! 
+ (zs, dz, dzs) (a „teljesség” igényével: Boldog vagy, Zénó edző, jön a nyár, 
a dzsem, a zselé!) megoldásokat használhatjuk (vö. W7).

A zöngés-zöngétlen szembenállás rögzítését segítheti a felidéző szavak, 
pontosabban szóelempárok használata: Budapest, diótörő, gépkocsi, várfal, 
zokniszag, zsarusíp, edzőcipő, dzsungelcsávó (a párja: dzsungelcsaj; egy humo-
ros megoldás: Dzseki Csen), gyöngytyúk.

A memóriamankókon kívül más jó megoldásokat is használhatunk. Ilyenek 
például a párkereső játékok (minden tanuló egy mássalhangzó, és meg kell 
keresnie a zöngés vagy éppen zöngétlen párját), valamint a hangszalagok rezgé-
sét ellenőrző hagyományos praktikák (1. a gégére helyezett kéz, 2. a fejtetőre 
helyett kéz, 3. a fülbe dugott ujj).

Összegzés

Kérdőíves kutatásunkból kiderült, hogy az általános és középiskolás diákok 
többsége nem kedveli a hangtant, mivel nehezen tanulhatónak és hasznosítható-
nak tartja azt. A pedagógusok szerint az elsajátítandó ismeretanyag meghaladja 
a legtöbb (ötödikes) tanuló képességét. A megoldást egyrészt a nyelvi szintek 
tanításának sorrendi cseréje, azaz analitikus módja9, másrészt pedig a mai gene-
ráció igényeit figyelembe vevő gyakorlatok és módszerek (vö. Bóna–Markó 
2009) alkalmazása jelentheti. Ilyen módszer lehet a tanulmányban részletesen 
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PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF TEACHING PHONETICS
Mnemonics in teaching the classification of speech sounds

With the help of an online questionnaire (N = 101), this study examines the 
problems and possibilities of teaching phonetics. The study’s primary goal is to 
collect mnemonics (evocative words and sentences, pseudo-explanations) and 
recommend them to (future) teachers of Hungarian language, through which they 
can help their students memorise the classification of vowels and consonants in an 
easier and more interesting way. The research reveals that phonetics is one of the less 
popular topics of grammar among students who may think it is abstract, complicated 
and hardly applicable in real life. Most teachers believe that the complexity of 
knowledge base that students (of fifth grade) have to acquire is not in accordance 
with their age (maturity); hence, teaching the levels of language with a synthetic 
method (i.e. building up from base level) may be the reason why students become 
alienated from grammar.
Keywords: phonetics, vowels, consonants, mnemotechnics, didactics
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PROBLEMI I MOGUćNOSTI U NASTAVI FONETIKE
Mnemotehnika u nastavi klasifikacije glasova

Pomoću metoda online upitnika (N = 101) u radu se analiziraju problemi i mogućnosti 
nastave fonema. Prvenstveni cilj je da se prikupe i nastavnicima predstave memorijska 
pomagala (reči, rečenice koje izazivaju asocijativne nizove) koji mogu da pomognu 
da se usvajanje klasifikacija samoglasnika i suglasnika učini lakšim i zabavnijim za 
učenike. Iz upitnika se može zaključiti da je fonetika jedna od onih nastavnih jedinica 
iz gramatike koje učenici najmanje vole. Mnogi je smatraju previše apstraktnom, 
komplikovanom i u svakodnevnom životu minimalno primenjivom. Prema mišljenju 
pedagoga, težina nastavne jedinice koja se treba usvojiti nije u skladu sa uzrastom 
učenika petog razreda te je verovatno da sintetička metoda nastave gramatike (koja 
kreće od dole ka gore – odnosno od manjih ka složenijim jedinicama govora) 
doprinosi da se deca otuđe od gramatike.
Ključne reči: fonetika, samoglasnici, suglasnici, mnemotehnika, didaktika
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