
Szende Virág: Néhány gyakorlati tanács a kiejtés tanításához 

Szende Virág 

Néhány gyakorlati tanács a kiejtés tanításához 

Amint e lőző számunkban Somos Béla kollégám cikkéből láthattuk, 
már a régiek is fontosnak tartották a kiejtés hibátlan voltát, természetesen 
nemcsak külföldiek, hanem magyarok esetében is. Számunkra, a magyart 
mint idegen nyelvet tanító tanárok számára a helyes kiejtés tanítása a 
nyelvtanári munka szerves része, ami kihat a nyelvi, nyelvtani ismeretekre 
éppúgy, mint a nyelvtanuló személyiségére és kapcsolataira is. Seper Jenő 
szavaival tudnám leginkább jel lemezni a helyes kiejtés fontosságát: "A 
beszéd kifejező mozgás, ami látható, érzékelhető, s amit hang kísér. Ha e 
hangok az adott közösség által kialakított s az egyén által megtanult rend-
szer alapján formálódnak, úgy a beszédet megértjük, máskülönben a hal-
lott beszéd részünkre érthetetlen." 

Fontos, hogy már a nyelvtanulás kezdetén, akár minden órán végez-
zünk gyakorlatokat. A kiejtési gyakorlatok a tanítás folyamatába jó l 
beilleszthetők, az intenzív munka közben néhány perces pihenőre is al-
kalmat adnak. Legcélszerűbb a napi munkát ezzel a gyakorlattal kezdeni, 
nemcsak az egyes hangok tanítása céljából, hanem azért is, hogy az arti-
kulációs bázist átállítsuk a magyarra. A 2-3 perces "bemelegítő" az óra 
további részében időmegtakarítást is eredményezhet. 

A nyelvtanár feladata sokban különbözik a logopédusétól. M i 
kezdőknél rendelkezünk azzal az előnnyel, hogy az új szavakat jelenté-
sükkel, írásképükkel és helyes kiejtésükkel együtt tanítjuk meg, tehát nem 
megrögzült hibákat kell javítanunk, hanem a tanuló artikulációs bázisát 
újabb hangokkal egészítjük ki. 

M ik a kiejtéstanításnak azok a lépései, amelyeket viszonylag na-
gyobb - 10-15 fős - csoportokban is el lehet végezni? Ezek a beszédhallás 
fejlesztése, a hangfejlesztés, a rögzítés és az automatizálás. A felsorolásból 
kihagytam a mozgásügyesítő gyakorlatokat, mert véleményem szerint en-
nél a gyakorlatnál három embernél több jelenléte már feszélyezi a tanulót. 

1. Nemcsak az okoz gondot a tanulás során, hogy a hallgatók hibá-
san ejtik ki a szavakat, hanem nem is hallják az egyes hangok kö-
zötti különbséget, ezért hangokat felcserélnek, egyiket a másikkal 
helyettesítik. Ilyen például az arab anyanyelvűeknél az a és e 
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vagy az á és a keverése. Az a-é-e felcserélése írásban komoly 
nyelvtani hibához vezet, mert a hallgató véthet a hangrendi il-
leszkedés szabálya ellen. De kommunikációs zavarokat is okoz-
hat, hiszen nem lényegtelen, hogy agy - egy - ágy szerepel-e 
mondandójában. Ezek elkerülésére szükséges a hallásfejlesztő 
gyakorlatok végzése. Két módszert tudok ajánlani, amihez nem 
szükséges különösebb felszerelés: 

a) A hallgatók két lapot vesznek, melyekre felírják a két kritikus 
betűt. Majd váltakozva mondunk olyan szavakat, amelyekben 
vagy az egyik, vagy a másik betű (hang) szerepel. A hallgatók-
nak azt a betűt kell felmutatniuk, amelyiket véleményük sze-
rint hangoztattunk. I lymódon megtanulja hallani a kérdéses 
hangokat, s egyidejűleg az íráskép is rögzül. 

b) A másik gyakorlat, amivel megpróbálkozhatunk, ha az előbbi 
már jó l megy, a hang helyének a megállapítása. Most azt kell 
eldönteni, hogy a kritikus hang a szó elején, a szó belsejében 
vagy a szó végén van-e. Ehhez elegendő, ha a hallgatók leírják 
az 1. 2. vagy 3. számot. Például az a hang a halom szóban a 
szó első részében van, a diák egy 1-est ír, a láda szóban a szó 
második felében, tehát 3-ast ír. 

2. A hangfejlesztés során megtanítjuk a kifejlesztésre váró hang he-
lyes kiejtését izoláltan. A hangok tanításánál meg kell tartani bi-
zonyos sorrendiséget, mert például az s hang hibás ejtése esetén 
nem taníthatjuk még a zs hangot, mert ez utóbbi kialakításánál 
az s -bői indulunk ki. A munka megkezdése előtt célszerű fény-
képen vagy rajzon megmutatni az ajak és a nyelv állását, i l letve 
azt, hogy a megtanulandó hang miben különbözik attól a hangtól, 
amiből ki indulunk. Erre a célra alkalmas Molnár József: A magyar 
beszédhangok atlasza című munkája (Bp. 1970. TK), a Fejezetek 
a magyar leíró hangtanból (Bp. 1982. AK) c. m ű felvételei. Ké-
szült egy transzparenssorozat az OOK-ban Wacha Imre irányítá-
sával: A magyar beszédhangok képzése címmel, mely tartalmaz-
za a hangképzőszervek rajzát és működésüket, a hangok képzési 
sémáit fóliára rajzolva. 

3. A következő lépés az izoláltan kialakított hang rögzítése. A han-
got most szótagban gyakoroljuk. Olyan mással- és magánhangzó-
kat teszünk egymás mellé, amelyek segítik egymás ejtését. Példá-
ul az ajakkerekítéssel ejtendő s hang mellé szintén ajakkerekíté-
ses magánhangzókat teszünk, s csak azután ajakréseseket (su, sü, 
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so, sö, sa, sá, se, sé, si). A következő lépésben a magánhangzót 
az s elé tesszük (us, üs, os, ös, as, ás, es, és, is), végül az s han-
got a két magánhangzó között mondatjuk (usu, üsü, oso, ösö, asa, 
ásá, ese, ésé, isi). 

4. A kiejtéstanítás utolsó lépése az automatizálás. Először szavakban 
mondatjuk a hangot : szó elején, közepén és végén (súly, süte-
mény, só, sonka; hús, hűs, mos, ötös, kakas; ásít, eső, ásó, isko-
la). A szavak után következnek a rövid, majd hosszabb monda-
tok, nyelvtörő, végül szövegrészletek, versek. Különösen nagy 
szerepe van itt a ritmikus verseknek, sőt a daloknak is. A ri tmizá-
lás, a dal lam mindig támogatja a tiszta ejtést, és sokféle játékos 
feldolgozásra is módot ad. 

Melyek azok a hangok, melyek ejtése a legtöbb gondot okozza di-
ákjainknak? A magánhangzók közül az ö, ü, a, e ; a mássalhangzók közül 
a ty, gy, ny, zs, cs, c, f ilyenek. Tulajdonképpen az ábécé minden hangja 
okozhat gondot, mert például a vietnamiak esetében alig van olyan hang, 
amit kifogástalanul tudnának ejteni. A hangdifferenciálás tekintetében a 
leggyakoribb a magánhangzók között az a-e, az é-í felcserélése, i l letve 
nehéz az u-o-a-á hibátlan megkülönböztetése. A mássalhangzóknál a zön-
gés-zöngétlen párok (b-p, v-f, gy-ty, sz-z, s-zs), il letve a b-v, n-ny párok 
megkülönböztetése okoz gondot. 

Hogyan tanítsuk meg ezeket a hangokat? Erre a kérdésre szeretnénk 
választ adni kedves olvasóinknak az Intézeti Szemle következő számaiban. 
Módot szeretnénk adni arra is, hogy hozzászólásaikkal, kérdéseikkel, vé-
leményükkel gazdagítsák folyóiratunkat. 
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