Miért oly fenemód zavarba ejtő az angol kiejtés?

Mert bizony az, ezen nincs is mit tagadni. Az viszont mar más kérdés, hogy ezzel a ténnyel mit kezdünk. Dönthetünk egyszer úgy, hogy strucc módjára homokba dugjuk a fejünket, és nem veszünk tudomást az angol nyelv e jellegzetességéről, másszor pedig úgy, hogy felülkerekedünk zavarunkon (olykor félelmünkön) azzal, hogy szembesülünk a jelenség miértjeivel. Az előbbi esetben marad nekünk a zavar (a hallott szöveg értése és a kiejtés tekinteteben is), utóbbiban azonban a megismerés és megértés útján közelebb kerülhetünk egy-egy lépéssel ahhoz, hogy megoldást is találjunk a (problémák helyett megint csak azt mondom:) jelenségek feloldására.

Érezd a ritmust... Vedd át az ütemet!

Kezdjük akkor az észlelés-felismerés irányából, azaz az angol hangzással. Az angol beszédritmus teljesen elüt a magyartól. Azon túl, hogy a magyarral ellentétben az angolban nem mindig az első szótagra esik a szavak főhangsúlya (erre a későbbiekben még visszatérünk), a magyar fül számára rendkívül nehezen kivehető és zavaró, hogy az angol nyelvű beszélő két főhangsúlyos szótag közti szótagokat nemes egyszerűséggel redukálja (a magánhangzók elvesztik minőségüket és hosszúságukat, vagy eltűnnek komplett mássalhangzókkal együtt). Emiatt tehát a magyar fül (agy) rendkívül nehezen fogja csak fel, hogy hol helyezkednek el az egyes szóhatárok, és egyáltalán mely szavak hangzottak el.

(Kép: ritmus)

Ráadásul, ha ez nem lenne meg elég baj, azok a funkciószavak (segédigék és kis barátaik), amelyek épp azt fejezik ki, hogy mely (ige)időről, aspektusról (egyszerű, folyamatos stb.), modalitásról (lehetőség, képesség stb.) van is szó, mind-mind és rendre redukált, ún. gyenge alakjaikat veszik fel. Ez így leírva rettenetesen hangzik, vizsgáljuk ezt inkább meg egy 'hangzatos' példán keresztül:

"You could've been more careful."

Sajnos a 'Classroom English' épp azért annyira félrevezető, mert míg a nyelvtanulók lelkesen végigmondogatják egymásnak a funkciószavak erős alakjait (a "could've been" például /'kʊd 'hæv 'biːn/ lesz /'kʊdəvbɪn/ helyett), addig a nyelv anyanyelvi beszélőitől ilyet soha nem fognak hallani. Ha csak egymást hallgatják, és tanárukat (aki természetesen pedagógiai célzattal használja az erős alakokat), nemigen fognak megtanulni angolul hallani.

A jelenség feloldása: Mint mindig, most is azt ajánlom mindenkinek, fogyasszon minél több eredeti nyelvű tartalmat. Eleinte ugyan nehéz dolga lesz a magyar fülnek, de nem szabad feladni! A cél nem az, hogy egyből mindent, vagy akár a felét is megértsük, hanem az, hogy hozzászoktassuk fülünket (agyunkat) az angol nyelv fenti jellegzetességéhez.

Párját ritkítod

Maradunk a hallottaknál, most azonban már a hangok felismerésének mechanikáját vesszük górcső alá. Ehhez először is azt kell tudnunk, hogy az egyes hangzórendszerek miként viszonyulnak egymáshoz, lássuk tehát be, és fogadjuk el a következőket:

1. Vannak olyan hangok (hangzók!), amelyek előfordulnak a magyarban és az angolban egyaránt.

2. Vannak olyan hangok (hangzók!), amelyek előfordulnak az angolban, de nem fordulnak elő a magyarban.

3. Vannak olyan hangok (hangzók!), amelyek előfordulnak ugyan a magyarban, az angolban viszont nem.

Az első esetben semmi probléma, felismerjük az angol hangzót, hiszen az a sajátunk is. Problémát jelenthet azonban, ha e hangzó olyan más hangzók környezetében (szomszédságában) halljuk, melyre a magyarban nincs példa.

(Kép: párok)

A baj a második esetben van igazán. Olyan hangzót kéne felismernünk, melyre nincsen minta agyunk felismerőrendszerében. Ilyenkor az agy két stratégia közül választhat – a másik rosszabb, mint az egyik: vagy 'behelyettesíti' az angol hangzót egy hozzá közel álló magyar hangzóval (pl. /ð/ > /d/, /θ/ > /f/ vagy /s/), vagy nem tudja hova tenni, és egyszerűen zajnak tekinti azt. Utóbbi esetben jelenik meg az a bizonyos zavaró érzés, az agynak ugyanis alapvetően alacsony a zajtűrő képessége, akkor 'érzi biztonságban magát', amikor a mar jól megszokott ingerekhez jut.

Végeredményben minél több hangzót sikerül helyesen felismernie, annál kevesebb időt és energiát kell az agynak azzal töltenie, hogy a meglévőkből kikövetkeztesse a többit, s ezáltal rekonstruálja az elhangzott szavakat, megtalálnia a szóhatárokat, hogy végül értelmezhesse az üzenet jelentését.

(Kép: IQ-teszt)

A jelenség feloldása: Ha szeretnénk, hogy agyunk felismerje az egyes angol hangzókat, akkor tanítsuk meg neki őket! Többek közt ezt a célt is szolgálja remek kis alkalmazásom, a Hangoztasd angolul! Újratöltve, mely bevezetést nyújt az angol magánhangzók világába.

Van egy ide vonatkozó, külön bejáratú, tudományosan nem igazolt elméletem (nevezzük ezért inkább csak sejtesnek), hogy a fonémikus írásképpel bíró nyelvet beszélők (így a magyar anyanyelvűek, akik elsősorban íráskép útján bővítik szókincsüket) agyának stratégiája, hogy őrült módon elkezdik memóriájukban keresni az elhangzott szavak írásképét, hogy ezzel segítsék a felismerés és rekonstrukció hatékonyságát -- mindhiába, hisz mint erre a későbbiekben majd rávilágítok, az angol nyelv írásképe nem fonémikus. Too bad... If true.

A sejtes egy lehetséges igazolása: a magyarok nem ismerik fel pl. a 'gnome' vagy 'gnocchi' típusú szavakat, ahol az első hallható hang az /n/, nem pedig a /g/, amit az írásmód alapján (el)várnának.


Kétrészes sorozatunk befejező epizódjában közelítsük meg a témát a leírt szó irányából, azaz az íráskép és a kiejtés közti összefüggéseket vesszük most szemügyre. A közvélekedés az, hogy igazából nincs is összefüggés a kettő közt. Ez ebben a formában 'barokkos túlzás', azt viszont meg kell hagyni, hogy az angol nyelv számos okot ad arra, amiért ez igaznak tűnhet. Melyek ezek? (Folytatom a felsorolást, az izgalmas példák lejjebb következnek.)

500 év magány

Az angol kiejtés az elmúlt évszázadokban számos változáson ment keresztül. Ez legfőképp a magánhangzókat érintette, a korábbi 'rusztikus', latinos kiejtésű magánhangzók részben 'vándoroltak', részben 'osztódással szaporodtak', azaz új magánhangzók, pl. diftongusok jöttek létre. (Lásd a 'The Great Vowel Shift' krónikáját.) Ez még önmagában nem lenne baj, az íráskép azonban e változásokat nem követte, ugyanaz az öt (az 'y'-nal hat) magánhangzóbetű hivatott jelölni most már 23-nál is több magánhangzót. A magyar nyelvtanuló, akinek minden hangzója írásban is látszik, nyilvánvalóan és igazolhatóan zavarba jön ettől.

Legal Alien

Az angol nyelv az angolszász kultúra megállíthatatlan terjedésével 20. század közepétől kezdte el fokozatosan felvenni a világnyelv (lingua franca) szerepét, korábban viszont épp az angol volt az, amely szókincsét számos másik nyelvből vette át. Az angolt alapvetően a germán nyelvek közé soroljuk, az óangolon hagyta azonban a nyomát az óészaki nyelv, az ófrancia (Hódító Vilmos norman(d) nyelve), a reneszánsz során újabb német, holland, latin és ógörög hatások érték, később a gyarmatokról, pl. Indiából is 'visszaszivárogtak' szavak.

(Kép: Alien)

Mindez arra a az eredményere vezetett, hogy az angol egyidejűleg sok másik nyelv írásmódját tükrözi, magyarán ugyanazon hangzó számos módon jelenhet meg írásban. Ha ez még nem lenne elég, van ennek egy másik következménye is...

Most akkor hol nyomjam?

Egy leírt angol szó nem fogja elárulni magáról, hogy melyik szótagjára esik a főhangsúlya, márpedig ha ki szeretnék ejteni egy angol szót, az első és legfontosabb kérdés ez, a többit már ebből 'ki lehet matekozni'. Segíthetünk viszont magunkon, hogy ha tudjuk a szófajt és ismerjük a leggyakoribb gyenge előtagokat és erős utótagokat, sokszor azonban még így is tanácstalanok maradunk.

Miként lehet összegezni az eddigieket?

Az angol sajnos *nem* egy fonémikus nyelv, és ezért nehéz megjósolni az adott szó kiejtését.

Tegyük fel, hogy ismerjük az angol (latin) ábécé összes betűjét, és tegyük fel azt is, hogy felismerjük, és még ki is tudjuk ejteni az összes létező angol magánhangzót és mássalhangzót. Mégis 'meg vagyunk lőve', ugyanis nincs egyértelmű összefüggés a kiejtett hang és az írás között, ahogy fordítva, az írás és a kiejtett hang között sem.

Mit jelent az, hogy egyik irányban sincs egyértelmű összefüggés?

1. Egy adott betű jelölhet többféle hangot is.
2. Egy adott hangzó megjelenhet írásban többféle módon is.

Nézzünk mindkét állításra példákat is!

1. Az 'a' magánhangzóbetű jelölhet:
/æ/ hangot a 'cat' szóban
/e/ hangot az 'any' szóban
/ɑː/ hangot a 'half' szóban
/ɔː/ hangot a bald szóban
és akár még /ɪ/ hangot is a 'damage' szó második, mellékhangsúlyos szótagjában

2. Az /ɪ/ magánhangzó megjelenhet írásban:
'i' betűként a 'kit' szóban
'e' betűként a 'destruct' szó első, mellékhangsúlyos szótagjában
'u' betűként a 'busy' szóban
'o' és 'e' betűkként is a 'women' szóban
	▪	és akár még 'a' betűként is a 'damage' szó második, mellékhangsúlyos szótagjában

Most, hogy kellőképpen megrettentünk a fentiek láttán és hallatán, hogyan lehet ezen felülkerekedni? Tanácsaim:

1. Először is nyeljünk egy nagyot, barátkozzunk meg a fonémikus jelekkel. Elsőre barátságtalannak tűnhetnek, de amint 'elkezdjük a partnert látni bennük', nagy segítségünkre lesznek, el tudjuk majd ugyanis különíteni egymástól az angol hangzókat, ráadásul nem fogunk mindenféle nem is létező hangot produkálni.

2. Ha 'szembejön velünk' egy új angol szó, vonatkoztassunk el az írásképétől (hiszen nekünk, magyaroknak az félrevezető), és ismételgessük-tanuljuk meg külön és 'jól odafülelve' a kiejtését.

3. Mivel minden látszat ellenére van összefüggés az írás és a kiejtés közt (ha sokszor nem is egyértelmű), kezdjük el ezeket megvizsgálni, amire első lépésként a Hangoztasd angolul! Újratöltve alkalmazás előadásai és szómutatója kiválóan szolgálhat. Ajánlom továbbá az Angolszalonna erre vonatkozó későbbi írásait.

4. Bizony vannak olyan szavak az angolban, melyek valóban 'gazember módjára viselkednek', azaz nem hajlanak meg semmilyen szabályszerűség vagy tendencia előtt, ezeket tényleg tanácsosabb külön megtanulni – nézzük a jó oldalát, ezzel is csak finomabbra tudjuk hegyezni a fülünket.

5. Sok listening, sőt watching! Ints búcsút a szinkronnak, válaszd az eredeti hangsávot, és ha lehet, tedd fel az angol(!) feliratot! Ehhez a ponthoz nem győzök elég felkiáltójelet tenni!!444!!!!!44!

6. Légy magaddal szemben türelmes, a még el nem sajátított tudással szemben alázatos, mindezt pedig szorozd be idővel.


