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Az iskoláskorú gyermekek kiejtési típushibái, ezek korrekciója 
 
 

Feltétlenül szükségesnek tartjuk az iskoláskorú gyermekek kiejtési típushibáival, az ezek 
korrekciójával való szembenézést. 

Az alábbiakban lényegében három, egymással szervesen összefüggő problémát érintünk. Ezek 
a beszédhibák, a kiejtési hibák és az azokkal a gyermekekkel való bánásmód, akik a közösség 
kiejtési normájától eltérnek. 

Lényegében alapvető fogalmakat szükséges tisztáznunk, nevezetesen: miben különböznek, 
illetőleg miben függnek össze a beszédhibák és a kiejtési hibák? 

Mindenekelőtt abban kapcsolatosak, hogy drámaian emelkedik a kiejtés- vagy beszédbeli 
rendellenességgel iskolába kerülő gyermekek száma. Egyeznek a fogalmak abban az értelemben is, 
hogy rendellenességet jeleznek, mégpedig a beszélőnek a nyelvközösség hagyományos kiejtésétől 
való eltérését. A különbséget az eltérés foka fejezi ki, vagyis: 
 

a) a beszédhiba a kiejtési normától való nagyfokú eltérés; 
b) a kiejtési hiba a kiejtési normától való kisebb fokú eltérés. 
 

Voltaképpen a beszédhiba összefoglaló név: a hangképzésnek, a hangsúlyozásnak, a 
hanglejtésnek stb. olyan torzulása, amelyek a helyes, normakövető kiejtés követelményeitől 
eltérnek, tehát mint negatívumot említhetjük. Szorosabb értelemben az olyan egyéni kiejtészavart 
mondjuk mi beszédhibának, amely jellemző – korrigálandó – vétségként állapítható meg akár 
egyes hangok artikulációjában, akár a beszédfolyamat egészében. 
 
A kiejtési hibák és javításuk 
 

Magyarországon és a szórványban élő magyarság körében is sokféle kiejtési változat él. A 
hangkapcsolatok ejtésében is sok az ingadozás. De elkészült a „Kiejtési szótár” és a 
„Nyelvművelő kézikönyv” is, ezek hasznos tanácsokkal látnak el bennünket, tehát tudunk honnan 
meríteni információkat a felfedezett kiejtészavarok szakszerű azonosításához, továbbá 
korrigálásához. Elöljáróban rögzítendő: a nyelvjárásias, másképpen táji ejtés nem hiba! 

A megkülönböztetendő kiejtési hibák a beszédhangok képzésével és a szupraszegmentális 
tényezőkkel összefüggésben levők. 

A magán- és a mássalhangzók helyes képzését, a beszédhangindítást, valamint a pontos, 
szabályos artikulációt tanító-gyakoroltató írásainkban, e sorozatunk előző részeiben terjedelmesen 
feltártuk a követendő normát. Most a legáltalánosabb kiejtési, pontosabban hangképzési 
vétségeket soroljuk fel. 
 

Az a illabiális képzése (ablak, ajtó stb.). 
Az e éles, úgynevezett „pesties” kiejtése (kenyér, meggy stb.). 
Az e ajakkerekítésbe hajló artikulációja (kényeskedő). 
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Az á é-be mosódása (az úgynevezett rikkancs hangok). 
A középzárt vokálisok zárt színezetű ejtése feszes képzés miatt. 
Renyhe magánhangzóképzés a nyíltabb (torzított) nyelvállás miatt. 
Értelemzavaró a zöngés mássalhangzók zöngétlenítése. 
Az orrhangzós artikulációt – sajnos – több korosztályban szépnek minősítik. 
A v két ajakkal történő képzése az előbbi jelenséget erősíti. 
Az enyhén pergetett r nemcsak kiejtési, beszédhangképzési lustaság, igénytelenségről is 
árulkodik. 
A hangzóink természetes időtartama elleni vétségek egyike a fülsértő beszédiram. 
A szóalakoknak a betű szerinti ejtése szinte visszafordíthatatlanul elterjedt. 
Durva kiejtési zavarnak tartjuk a ritmustalan, pattogó beszédet. 
A toldalékokat feleslegesen hangsúlyozó azt éri el valójában, hogy semmit sem 
hangsúlyoz. 
Terjedőben a szólam- és mondatvégek felkapása, az úgynevezett kunkorodó hanglejtés. 
A „nyögő” kiejtést általános visszautasítás kísérte ez ideig, reméljük, a jövőben is. 
A zártszájú beszéd ellen szinte már az osztálytermekben sem hallani tiltakozást, sajnos. 

 
A beszédhibák és javításuk 
 

A kiejtéstanítás pedagógiájának – talán – a legkényesebb pontjához érkeztünk. Az emberek a 
beszédhibát fogyatékosságnak, szellemi el-/visszamaradottságnak tekintik, vagy közömbösen 
(esetleg közömbösséget színlelve) hallgatnak róla. Esetleg azért is, mert a családi környezetben 
jellemző ez az érintett probléma. Ilyenkor a rendellenesség gyökerei az utánzásra vihetők vissza. 
Nekünk körültekintően, tapintatosan, ugyanakkor bátran, őszintén, felelősséggel kell 
megközelítenünk minden konkrét esetben a kiejtési normától eltérő, pontosabban: beszédhibás 
gyermek ügyét. A pedagógusok beszédének, kiejtéskultúrájának normakövetésre 
alkalmasnak, mintaszerűnek kell lennie! Ezt a képességet a pedagógusképzés valamennyi 
fajtájának a bemeneti oldalán elengedhetetlen követelményként kell támasztaniuk a jövőért 
felelősséget érzőknek, s ebből senki semmilyen körülmények között se engedjen! 

A beszédhibák körébe a hangadás és a hangképzés hibáit, továbbá a beszédritmus zavarait 
soroljuk: 
 

a) a hangszalagok erőltetettsége, túlerőltetettsége rendellenes működése; 
b) a testtartás természetellenes feszessége vagy renyhesége; 
c) idegrendszeri megterheltség következményei a torz beszédhangindításban és 

beszédhangképzésben; 
d) modorosság, például: nyekergés; 
e) pöszeség (összefoglaló kifejezés bizonyos hangok, hangkapcsolatok normasértő 

kiejtésére, például: selypesség, raccsolás, orrhangzósság stb.); 
f) a beszédritmus zavarai (dadogás, hadarás, pattogás, leppegés). 

 
A pedagógusok, elsősorban a tanítók és a magyartanárok által is kezelhető beszédhibák 

korrigálásához számtalan javaslatot kínáltunk dolgozatunk megelőző részeiben. Ott rögzítettük, 
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itt megerősítjük: a beszédhibák részint szervi eredetűek, részint funkcionális természetűek. A 
szervi eredetű beszédzavar orvosi probléma, a funkcionális természetű beszédhibák javításával 
logopédusok foglalkoznak. Mindkét hibafajta orvoslása/kezelése sajátos szakképzettséget, olyan 
ismereteket követel, amelyek elsajátítására speciális képzési körben nyílik lehetőség. 
 
A beszédhibás gyermekekkel való bánásmód 
 

A beszédhibás tanulóval való bánásmódban fokozottabban érvényesüljön a tapintat és 
türelem pedagógiai érték és követelmény. 

Amikor beszédhibát észlelünk, hívjuk fel a szülők (gondviselő) figyelmét az észlelt hibára. Ha 
szükséges, vázoljuk fel röviden a hiba általános természetrajzát s várható kóros/pszichés 
következményeit. Mondjuk meg: a hiba nem szűnik meg önmagától, sőt az orvoslás elodázása 
nehezíti a gyermek helyzetét. A beszédhiba-javító – logopédus – szakember utasításait, tanácsait 
igyekezzünk mi magunk megismerni és megtartatni azokat a gyermekkel (s a szülőkkel). Az 
útmutatások beszédhibánként és tanulónként eltérőek. 

A beszédbeli rendellenességben élők általában fokozottan érzékenyek, tele vannak 
gátlásokkal, kisebbrendűségi érzéssel. Azzal segíthetünk legeredményesebben a szakembernek – 
logopédusnak – a munkájában, ha gondoskodunk arról, hogy a beszédhibás diák sohase kerüljön 
olyan helyzetbe, amely növeli amúgy is az erős gátlásait. Ehhez az osztály tanulóinak segítő 
közreműködését kell megnyernünk. 

Igen nehéz feladat – elsősorban – a dadogók feleltetése. Az ő szóbeli számonkérésük súlyos 
módszerbeli problémáját tökéletesen megoldani nem tudjuk. Mivel félnek a beszédtől, ezért 
ismereteik ellenőrzését célszerű gyakrabban írásbeli formában (esetleg számítógéppel) végezni. Az 
ilyen számonkérést akkor szervezzük meg helyesen, ha a dadogó alkalmanként más-más három-
négy diáktársával együtt készít feladatmegoldásokat. Ez csökkenti a beszédhibás gyermek 
kisebbrendűségi érzését. 

Az írásbeli feleltetés természetesen nem lehet egyedüli megoldás, a diáknak élőszóban is meg 
kell nyilatkoznia, meg kell nyílnia. A kezdő fok az lehet, hogy olyan kérdésekre válaszol, amelyek 
csupán néhány szóból álló kommunikációt követelnek. Az ilyen sikerek bátrabbá, magabiztosabbá 
tehetik, s hozzájárulhatnak gátlásai csökkentéséhez. A hosszabb, önálló feleltetés legcélszerűbb 
módjairól tájékozódjunk – mindig – a konkrét helyzet ismeretében! – logopédustól, mert a 
megfelelő szakismeret hiányából fakadó dilettantizmus több kárt okoz, mint hasznot. 
 
  


