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A német nyelv tanulása közben a magyar 
anyanyelvűek könnyen úgy gondolhatják, 
hogy előnyösebb helyzetben vannak Euró
pa többi népeihez képest: ugyanolyan 
magánhangzóik vannak, mint a németek
nek (az olaszoknak, spanyoloknak és a 
szláv nyelveket beszélőknek hiányzanak az 
ajakkerekítéses elöl képzett magánhang
zók), nem nazalizálják a hangokat mint a 
franciák, tisztán kiejtett Л-hanggal tudják 
kezdeni a szavakat (a franciáknak, ango
loknak gondjaik vannak ilyenkor), a Stich 
nevet a németekhez hasonló mássalhang
zóval ejtik a szó végén, amit az angolok 
csak nagy nehézségek árán képesek el
sajátítani. A magyar és német hangrend
szernek ilyesfajta egyezései is okai lehet
nek annak, hogy a német nyelv tanulása 
során a helyes kiejtés kérdései csak a kez
dő szakaszban kapnak helyet, amikor a 
szegényes szókincs és a kevés nyelvtan 
még nem nyújtanak elegendő biztonságot 
az önállósághoz. Később aztán hatni kezd 
az az eléggé elterjedt vélemény, miszerint 
a szép és helyes kiejtés másodrendű vagy 
éppenséggel harmadrendű kérdés, és a 
megértéshez elegendő megfelelő szavakat 
és a szabályos mondatszerkezeteket hasz
nálni. A tanulás előrehaladottabb szaka
szában nem jut idő a kiejtés kezdeti jel
legű kérdéseire, és az általános tanítási 
gyakorlat szerint ilyenkor már a csak a 
tanár beszédének utánzásától szabad ja
vulást várni a kiejtésben. Pedig a nyelv 
elsősorban hangzás, és a szókincs meg a 
nyelvtani szabályszerűség csak ebben a 
hangzásban jutnak kifejezésre. A németet 
tanuló magyar anyanyelvűeknek az előbb 
említett hasonlóságok ellenére minden 
okuk meglenne arra, hogy javítsák kiejté
süket: bár nekünk is vannak hosszú és rö
vid magánhangzóink, a hosszúságot más
ként érzékeljük, a rövidek helyes kiejtésére 
pedig szinte alig van fülünk. A hangsúly
talan redukált magánhangzók teljes érté

kű hangoztatása a németek szemében is 
magyar kiejtési jellegzetesség. A zöngétlen 
zárhangok „kemény” ejtése szinte már hi
bátlan németségnek számít és még tanár
képzősök között is akad, aki értetlenkedik, 
miért okoz nehézséget a német gyerekek
nek, hogy a Bad szó végét ugyanúgy íZ-vel 
kell írni, mint a baden középső hangját.

Evelyn Frey fonetikai gyakorlókönyve 
a hasonló tárgykörű munkák közül való
színűleg a legújabbnak számít. írásakor 
elsősorban fonetikai kurzusok hallgatóit 
tartotta szem előtt, de egyéni tanulókra is 
gondolt, akik tanári vezetés nélkül végez
hetik el a könyvben és a két hangszalagon 
rögzített gyakorlatokat. A könyv nem tar
tozik a terjedelmes munkák közé: 50 meg
lehetősen lazán szedett oldalon hozza gya
korlatait, majd külön 10 oldalon a hasz
nálatra vonatkozó tanácsokat. Elméleti 
részletekre a könyv nem tér ki, a szakte
rület legfontosabb fogalmai közül azokat 
használja, amelyek ismeretéhez nincs szük
ség különleges szakképzettségre. (Könyve 
végén is csak mindössze 20 fogalmat is
mertet lexikoncikkek formájában.)

A könyv szokás szerint hanggyakor
latokkal kezdődik, az írásképet - a hangzás 
elsődlegességének kiemelésére - csak ké
sőbb vezeti be a szerző. A hangzáskép tu
datosítására hangátíró gyakorlatokat talá
lunk, amelyek ugyan igényelnek bizonyos 
szakterületi tudást, de az elvégzésükkel 
kapcsolatban támasztott igényeket a szer
ző nem viszi túlzásba és az átírásra hasz
nált jelek számát a minimálisra csökkenti.

A könyv sajátossága - és egyúttal érté
ke - gyakorlatrendszerében rejlik. A me
chanikus utánzásra építő gyakorlatok mel
lett a szerző sok régi, már ismert gyakor
lattípust kapcsol össze új módon, és ezek
kel igyekszik a szabványként elfogadott 
ejtést (Standardlautung) megtanítani. 
A hehezett zöngétlen zárhangok helyes 
ejtését gyertyalángon ellenőrizteti, a lé
legzést és helyes hangképzést suttogva 
ejtendő szavakon gyakoroltatja. Jó hatást 
ígérnek a normális kiejtés mellett brum- 
mogással ismételt szavak: ezekből tisztáb
ban kiérezhető a hangsúly helye és biztos
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ismeretének fontossága. (Az ilyen brum- 
mogva ejtett hangzásképből visszakeres
ted az eredeti szóalakot.) Az elszigetelt 
hangzókra vonatkozó gyakorlatok után a 
könyv aránylag gyorsan a szavak kereteit 
túllépő hangképekre tér át, hogy a hang
kapcsolódásokra nyújthasson minél több 
példát. Összefüggő hangzásképein egy
részt a mondathangsúlyt mutatja be és a 
helyes intionációra ad példát, másrészt 
ezeket a mondatokat használja föl termé
szetes környezetként akkor, amikor a ma
gánhangzók kellő hosszúságát kívánja szem
léltetni. A könyv sajátosságai igazában az 
itt következő gyakorlatokból láthatóak.

A szövegek olvasására adott gyakorla
tok is változatosak. Vannak megszokott 
nyomtatásban adott szövegek, és vannak 
olyanok, amelyek minden szóköz kihagyá
sával csak betűsorokból állnak. Az előbbi
eket a szokásos módon kívül kopogtatás
sal, tapsolással vagy visszafelé haladva 
olvastatja, az utóbbiakat előkészítéssel 
vagy közvetlenül ránézésre. A szokásos 
mondatok mellett nyelvtörők is találhatók 
a gyakorlatok között, amelyeket egyszer 
zsemlefalatokkal tele szájjal, majd termé
szetes ejtéssel kell gyakorolni. Utolsónak 
egyedi hibák javítására ajánl és mutat be 
a könyv néhány gyakorlattípust. A kijaví
tandó ejtési hibákból jól látható, hogy a 
szerző nem magyar tanfolyami hallga
tókra gondolt elsősorban, hanem nyugati 
nyelvek képviselőire, de ettől függetlenül 
is érdemes a könyv tartalmával megismer
kedni. Nem annyira a konkrét gyakorla
tok mennyisége teszi a könyvet ajánlható- 
vá, hanem különböző, még játékszerűen 
is elvégezhető módszeres megoldásai.

A kiejtés eredményes oktatása kétség 
kívül azon is múlik, találunk-e megfelelő 
gyakorlatokat céljaink eléréséhez. A könyv 
ebből a szempontból - a két kitűnő hang
minőségű kazetta mellett - figyelmet ér
demel.
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A Teacher’s Grading Program II (TGP) 
a legújabb változata a kedvelt, Macintosh- 
ra írt tanári értékelőprogramnak, mely
nek „demó”-változatát vettem szemügyre. 
A professzionális számolótábla-alkalma
zások, mint például az Excel, ezen tanári 
igényekre leegyszerűsített és koncentrált 
programja ebben az évben valószínűleg a 
legjobbak közé tartozik kategóriájában.

A szerző „shareware” programjának 
jelenlegi változata immár a nyolcadik, s a 
hosszú programozási és tesztelési munka 
kitűnő eredményt hozott. A program le
hetővé teszi a tanárnak, hogy csoportjai
ban, osztályaiban minden tanuló értékelt 
eredményét a megszokott számolótábla 
formátumban rögzítse és az adatokat ren
dezve statisztikai kimutatásokat kapjon, 
igen pontosan és gyorsan, szöveges és 
grafikus módon. Túloldalon látható egy 
képzeletbeli csoport adatainak táblázata.

Az első oszlopban a diákok neve áll, 
mellette a program által adott véletlen
szerűen kiválasztott hatjegyű kódszám, 
majd a „demó”-változatban maximum öt 
különböző értékelési szempont alapján 
kapott értékelés. Minden egyes feladat
típus súlyozható, s megadható az egyes 
esetekben az is, hogy milyen skálán mo
zogjanak a minimum- és maximumér
tékek. Ezenkívül a program gyorsan és

*A magyarországi olvasók közül mindazok 
elnézését kérjük, akik a „szoftver-kritika” sajá
tos műfajával most találkoznak először. (A szerk. 
megjegyzése.)


