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Ismeretek – háttér-információk 
 

A kiejtéskultúra alapja a helyes légzés. A légzéssel kapcsolatban ismernünk kell az élettani vagy 
néma légzés (feltétlen reflex) és a beszédlégzés (feltételes reflex) jegyeit, továbbá a vegyes mélylégzés, más 
kifejezéssel a rekeszlégzés jellemzőit. 

Az élettani légzés fázisai a belégzés és a kilégzés – ezt rövid szünet (pausa) követi. A belégzés 
aktív izommunkáját a tüdő, a rekeszizom, valamint a hasizom végzi. A bordák közötti izmok 
eredeti helyükről ekkor természetesen elmozdulnak. A kilégzés viszonylag rövid, passzív 
izomtevékenység, mivel a tüdő, a rekeszizom és a hasizom elernyed, a bordák közötti izmok 
eredeti helyzetükbe kerülnek vissza. Az élettani légzés orron át történik. Fontos, hogy be- és 
kilégzéskor testünk izomzata laza és görcsmentes legyen. Az egyes életkoroknak a néma légzését 
percenkénti légzésszámmal is lehet jellemezni. 

A beszédlégzés fokozatosan fejlődik ki. A légvétel orron, vagy orron-szájon keresztül történik, 
így három-, négyszeres levegőmennyiség áll a rendelkezésünkre. A beszédlégzés belégzés mozzanata 
optimális helyzetben zajtalan és láthatatlan. A beszédlégzés kilégzés mozzanatakor végezzük a 
hangképzést. Mind a belégzés, mind a kilégzés aktív izommunkát jelent, tekintettel a 
beszédhangképzésre, illetőleg a beszédre. Helytelen a beszédlégzés, ha a váll izmai az aktívak (ez a 
váll-légzés), ugyanakkor mindig passzívak a tüdő, a hörgők és a légcső. (Ezt a légzést nevezzük 
felső mellkasi légzésnek.) A beszédlégzés légzésszáma nem életkor- és alkatfüggő, hanem a 
közlendő gondolat és a közléshelyzet határozza meg. 

A vegyes mélylégzés (másképpen kombinált légzés vagy rekeszlégzés) a beszédlégzés helyes 
módja. Ezt kell jól megtanítanunk növendékeinkkel! A hasi-rekesz légzésmódot nevezzük vegyes 
(kombinált) mélylégzésnek, mert a mellüreg alsó részében elhelyezkedő rekesz-, has- és bordaközi 
izmok vesznek részt a légzésben, vagyis a tüdő, a hörgők és a légcső passzívak. A helyes 
beszédgyakorlatban elfogadott vegyes mélylégzés a rekesz-, has-, valamint alsó bordaközi izmok 
összehangolt működésének eredménye, továbbá az alap- és pótlevegővétel technikájának az 
elsajátítása.  

Az alaplevegőt leggyakrabban a beszéd kezdetén egy-két másodperc alatt, zörejmentesen – 
zajtalanul és láthatatlanul – lélegezzük be! Alaplevegőt (nagy mennyiségű levegőt) beszéd közben 
új, hosszabb gondolati egységek indításakor is veszünk, vagy akkor, amikor nagyobb hangerőre 
váltunk.  

Gyakorta nem enged a beszéd ritmusa, a gondolatmenet természete hosszabb szünetet az 
elfogyott alaplevegő pótlására, ugyanakkor szükséges az értelmi és/vagy érzelmi egységek 
egybentartására pótlevegő. Szintagmák, szintagmabokrok, mondattömbök határán vegyünk 
pótlevegőt zajtalanul és rövid idő alatt! A pótlevegővétel gyorsan, zörejmentesen, láthatatlanul 
történjék, hiszen ezzel a pótlevegővel akadályozhatjuk meg az összetartozó grammatikai-
szemantikai egységek széthullását. 
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Követelmények – normaalkalmazás 
 

A) Minden légzéstechnikai gyakorlatot naponta friss, tiszta levegőjű teremben végeztessünk 
tanítványainkkal! 

B) A légzéstechnikai gyakorlatokat kilégzéssel kezdjük. A vegyes mélylégzés reflexszerű 
automatizmusát kell kialakíttatnunk növendékeinkkel. Tudjanak szájon-orron át beszéd 
közben is hangtalanul és láthatatlanul alap- és pótlevegőt venni, azzal helyesen 
gazdálkodni! 

C) Minden beszédhangot tisztán, határozottan, teljes értékűen képezzenek! 
D) A beszédhangok természetes időtartamát határozottan érzékeltessék!  
E) A zöngés-zöngétlen mássalhangzók értelemmódosító szerepével legyenek tisztában, 

tudják ezeket a hangokat pontosan képezni, illetőleg elkülöníteni! 
 
Módszerek – javaslatok 
 
A légzőgyakorlatok kezdetén végeztessünk lazító gyakorlatokat! Ezek lehetnek: 
 

a) a váll leengedése, felhúzása; 
b) a mellkas előretolása, hátrahúzása; 
c) fejkörzés; 
d) törzsdöntés előre, hátra, jobbra, balra, valamint törzskörzés; 
e) különösen a nyakizmokat lazítsuk! 

 
A kiejtés tanítása az elemi oktatásban főleg utánmondatással, emlékezetből mondatással, 

szövegalkotással s természetesen olvastatással történik. 
Kiejtéstanításunk szervezését, a gyakorlatok tervezését, válogatását alapozzuk a tanulók 

beszédkészségére, artikulációs bázisára! Időről időre sokoldalú megfigyeléssel, rendszeres 
felméréssel tájékozódjunk növendékeink beszédkultúrájáról! Ne elégedjünk meg a csak 
osztálykeretben való munkáltatással, hiszen az egyes gyermekek beszéd- és kiejtésszínvonalát kell 
gondoznunk. Ugyanígy nem elégedhetünk meg a kiejtési hibák alkalomszerű javításával sem, 
hanem tervszerű gyakorlatsorokat kell a foglalkozásokba iktatnunk. 

Beszédünkben általában 100 hangból 42 magánhangzó, 48 mássalhangzó. Nyelvünk egyik 
különös jellemzője a tiszta hangképzés. Ezt az alapsajátosságot mostanában kikezdte a 
mindinkább terjedő (a parlamentben, a tévében, a rádióban hivatásszerűen megszólalóknál 
egyértelműen elterjedő) hadaró beszéd. Ebben része lehet az élettempó sajnálatos szakadatlan 
gyorsulásának, másrészt az információcsere (közlés–befogadás) szükségtelen „felpörgésének”. 
Ennek az idegesítő hajszoltságnak lett s mindinkább általánosan lesz a velejárója, mintegy 
következménye a beszédsebesség eltúlzott (fel)fokozása mellett a pontos kiejtés elhanyagolása. 
Legfőbb feladatunk az érthető, szép kiejtés igényére való ráébresztés és az ilyen minőségű (érthető, szép) beszéd 
megkövetelése. 

A beszédhangok képzésében gyakori hiba, hogy elmosódik a különbség az egymáshoz közel 
álló magánhangzók között. Gondoljunk csak az a–o/o–a eseteire! Van, aki az a hangot az o-hoz, 
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más az (ajakkerekítés nélküli rövid) a hanghoz hasonlóan ejti. Vannak, akik a rövid o-t ejtik olyan 
nagy szájnyílással, mintha az a volna. 

Nemcsak hanyagság, esetleg rossz szokás/megszokás következménye, hanem a kapkodó 
(sietős) beszédtempó szükségszerű velejárója is a hosszú hangok megrövidülése. Ugye, nem 
mindegy, hogy löttek/lőttek, eben/ebben? Még nagyobb nyelvi vétségnek minősítjük azt a nyelvi 
jelenséget, amikor a nyugtalan, sietős (gondosság, alaposság nélküli) beszéd eredményeképpen 
bizonyos helyzetekben egyes hangok (majdnem) eltűnnek, kiváltképp hangsúlytalan szótagokban, 

például: ign (igen), ir
(o)dalom, tört

(é)
nelem, ne

(k)
em nyolc, na

(gy)
on jó stb. 

 A hadarva beszélő olyan gyorsan akarja közölni a mondanivalóját, hogy a szavak egyes hangjait, 
nem ritkán szótagjait tökéletlenül képezi, megrövidíti, illetőleg elhagyja, ezért beszéde a nagyfokú 
torzulástól valósággal érthetetlenné válik. 

Azért foglalkoztunk ilyen hosszasan a hadarással összefüggő gondokkal, mert tömeges jelenséggel 
van dolgunk már a kisgyermekek körében is. A hadarók figyelmét türelemmel hívjuk fel a helyes 
nyelvi formára, a hangok tiszta alakjára, a szavak hangzásbeli szépségére is! 

A magánhangzók képzésekor arra szoktatjuk tanulóinkat, hogy minden magánhangzót tisztán, 
pontosan ejtsenek ki az áll, az ajkak és a nyelv megfelelő működtetésével, tehát ne nyeljék el őket 
a hangsúlytalan szótagokban, ne motyogjanak, ne hadarjanak! Változatos, valamint játékos izom- 
és szervmozgató gyakorlatokat végeztessünk! 

A szájnyitásgyakorlatot résítéssel, kerekítéssel, néma hangok képzésével, továbbá „mosoly”-
gyakorlatokkal bővíthetjük, majd fokozatos állejtési gyakorlatokkal gazdagíthatjuk, ezután 
állmozgatásos és áll-remegtetéses gyakorlatokkal erősíthetjük. Az arcfelfúvásos, a szívó-fúvó, 
valamint fütty-gyakorlatok szintén ajakizom-erősítő tréningek. A hangutánzó gyakorlatokat, a 
skáláztatásokat, a szolmizáltató gyakorlatokat egyénekkel és csoportosan is végeztessük! A nyelv 
vízszintes és függőleges állását (elhelyezkedését), illetőleg az ajkak működését a magánhangzók 
képzésekor megkülönböztetett figyelemmel gyakoroltassuk! Kapcsoljuk egybe ezeket a 
gyakorlatokat időtartam-gyakorlatokkal! 

A mássalhangzók képzésekor a mássalhangzók értelemmódosító szerepét figyeltethetjük meg 
az apád – apát, íz – ész, kéz – kész, hal – hall, őz – ősz, ál – áll, sír – zsír, kém – gém és hasonló 
szóanyag felhasználásával. 

A mássalhangzók képzésében résztvevő izom- és szervmozgások összehangolását sikeresen 
végeztethetjük gargalizálással, lehelgetéssel, csettintgetéssel, pörgetéssel, nyelvkörözéssel, 
hangutánzással. Összpontosítsuk a gyermekek figyelmét a mássalhangzók helyes időtartamának 
ejtésére, megtartására! A gyors vagy hanyag ejtésben helytelenül rövidülhetnek meg 
konszonánsok, így: álat, álatkert stb. A táji kiejtésben feleslegesen nyúlhatnak meg mássalhangzók, 
például: esső, töllük stb. 

A magán- és a mássalhangzók időtartambeli eltéréseinek figyelmen kívül hagyásából 
származik a pattogás és a leppegés, ezek feltűnő, kellemetlen ritmushibák. Ilyenkor a szótagok vagy 
egyforma röviden, hangsúlyosan vagy egyforma hosszúsággal, elnyújtva hangzanak. 

A kiejtéskultúra alapja a vegyes mélylégzés, amely akkor válik reflexszerűvé, a gyermekekben 
akkor idegződik be, ha tervszerűen gyakoroltatjuk. Ez különösen a légzési, továbbá 
ritmuszavarokkal küszködők esetében fontos. Többnyire állva, előfordul, hogy ülve is 
végeztethetjük az efféle gyakorlatot. Ha leülnek a gyermekek, a hátukkal támaszkodjanak a pad-
/széktámlához! Ügyeljünk arra, hogy a rekesz-, a has- és a bordaközi izmok mozogjanak, a váll s a 
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mellkas felső része ne emelkedjék! Tartsuk szem előtt, hogy a légzőgyakorlatokat mindig kilégzéssel 
kezdjük! Tiszta, friss levegőjű helyiségben, lehetőleg nyitott ablaknál végezzük a 
légzőgyakorlatokat! 

Alakítsuk ki – a gyermekekkel együttműködve – kiejtéstanításunk, így a légzőgyakorlataink 
jelrendszerét, és ezeket alkalmazzuk következetesen, változtatás nélkül! Ügyeljünk arra, hogy a 
kiejtési gyakorlatokat mindig előzze meg a nehezen érthető kifejezések, a ritkán használatos 
szavak, szókapcsolatok, a feladatba foglalt szövegek lényegretörő elemzése, értelmezése! 

Amikor szöveges légzési gyakorlatokat végeztetünk, legyen alapelvünk a fokozatosság, vagyis 
rövid, bővülő, majd váltakozó terjedelmű szintagmákat, mondategységeket gyakoroltassunk! 

Akiknek belégzéskor feltűnően emelkedik a válluk, azok hasra tett kézzel végezzék a 
légzőgyakorlatokat! 

Egyes tanítványaink nem tudják megtartani a természetes levegővételi helyeket, vagyis 
gyakrabban vagy rossz helyen vesznek levegőt, tehát természetellenes a légzéstechnikájuk. Őket 
kiscsoportban, párosával, illetőleg egyénileg rövid szövegekkel kell gyakoroltatnunk. Helyénvaló, ha 
névsort, névcsúfolókat, időjárásjóslókat stb. mondatunk ezekkel a tanítványainkkal. Célunk a 
pótlevegővételek számának csökkentése. 
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