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Beszédvarázs, szóbeszéd... 

 

Mikor először kezembe került egy üzletben a Szó-beszéd, 

visszatettem. Túl eleminek, „kezdő szintűnek” véltem első látásra. 

Félóra múlva viszont újra kézbe kellett vennem. Nem csoda történt, 

ekkor kezdtem meglátni benne azt a lehetőséget, amely e sorok 

írására is késztetett. Tóth Erika Katalin, aki a gyermekversikék, 

mondókák válogatója, átírója és részben szerzője, érdekes és jól 

használható gyűjteményt jelentetett meg részben eredeti művekből, 

részben a gyermekmondókából összeállított könyvével. (Tóth Erika 

Katalin: Szó-beszéd. Beszédfejlesztő mondókák. Budapest, 2012, Móra 

Könyvkiadó.)  

A szerző ajánlása – pontos és lírai egyszerre. Eligazít. Montágh 

Imre emlékét idézi személyes hangvételben: „Ő vezetett be a beszéd 

akrobatikájába, tőle tudom, mi a beszédvarázs, s hogy mi a küldetése 

annak, aki beszédet tanít.”  

A rigmusok előtti mindössze négyoldalnyi bevezető nem a 

szakmai kifejezésekkel árasztja el olvasóját. Tudós érvelések helyett 

az érthető felvilágosításra helyezi a hangsúlyt. Érdemes a bevezető 

alcímeit felsorolni: Légzőgyakorlatok, Arcgyakorlatok, Ajakgyakorlatok, 

Nyelvgyakorlatok, Orrüreg, A ritmus stb. Mind a beszédművelés 

hátterében húzódó és annak alapját adó gyakorlatokra hívják föl a 

figyelmet, de határozott utasítások helyett ajánlott „javaslatokként”.  

A bekezdésnyi terjedelem se tévessze meg a kötetben lapozó 

felnőttet. A mégoly rövid tanácsok is sokat segíthetnek a nyelvi 

fejlesztésben, ha megfelelő türelem és kitartás társul melléjük. Egyik 

alapvető tanácsa: „Mély, hasi emelkedést kiváltó belégzés után következhet 

a megszólalás” – pedagógus vagy szülő egyaránt megkapja ebben a 

feladatát: a beszédfejlesztő gyakorlat(ok) előtt a kisgyereket mesével, 

játékkal rá kell vennie, hogy viszonylag egyenletesen, egészségesen 

mélyeket lélegezzék, és akkor kezdődhet a nyelvi gyakorlás.  
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A kötet összeállítása a magyar ábécérendet követi: az A hanghoz 

sorolható művek fejezete indítja a versek, mondókák sorát, a zs 

hanghoz kapcsolódóak zárják. A kötet végén, az ábécérendbe szedett 

rímes-ritmikus gyakorlatok utáni zárófejezet címe: Nyelvpörgetők. 

Ezek valóban a nehezebben kimondható nyelvtörőket tartalmazzák.  

Az egyes hangok köré csoportosított különböző rímes szövegek 

változatosak és válogatásra érdemesek. Akad köztük a szóbeli, 

össznépi hagyományból is a kötetbe emelt mondókához hasonló: A 

kutya a holdat ugatja – az a hangnál: Cini-cini muzsika – a c hangnál; 

Csücsülős – a cs hangnál; Ne szomorkodj, boci – az m hangnál; Egy 

kismalac – az ő hangnál stb. Akad a nagyszülőktől örökölt, ujjakat 

felismertető, megmozgató mondóka, de leginkább számos eredeti 

rigmus. Olyanok, hogy a felnőtt számára is kedvesek, derűsek, és a 

nyelvi gazdagság irányába teszik nyitottá mind a tanítójukat, mind a 

tanulókat.  

Az eredeti, ötletes rímpárok és olykor rímtelen sorok közös 

vonása a gyermeki befogadó szellem „megcsiklandozása” – 

láthatatlanul, a tanulás folyamatába belelopva, hogy magyarul 

mindez lehetséges. Elismerésre méltó ez a több száz eredeti, új 

tartalmakban gazdag nyelvi „tornamutatvány”, a hangzó nyelvi 

nevelés szolgálatába  állítva.  

Az egyes betűk (egy-egy fejezet címei) után egyazon rendszert 

követnek a fejezetek. Az egységes felépítésben legelső a hang leírása 

(milyen karakterű az a, b, c, d és így tovább) a tanító felnőttnek segít 

a tájékozódásban). A Bemelegítés legtöbbnyire egy-egy fújó-gyakorlat 

ismétlését jelenti (pl. „Az s hang képzésének bemelegítésénél fontos a 

mély belégzés, és utána a hosszú, kitartó kifújás.”). Ezek után 

következnek az énekkórusok bemelegítő gyakorlataihoz hasonló 

szótagismétléses feladatok, Mondd utánam címmel. Ezt követik a 

Mintaszavak, amelyeket érdemes sorban elmondogatni, különösen a 

kezdő, idegen vagy kétnyelvű óvodás és elemista korosztályoknál.  
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Ezt a – funkcionálisan felépített – sorrendet zárja a Szóépítés 

gyakorlatsora (vagy alkalmazza a beszédfejlesztő, vagy nem, 

szakmai megítélése alapján). E legutóbbi, a Szóépítés adhatja a 

legtöbb ötletet, a magyart idegen nyelvi környezetben tanító oktatók 

számára: egy szótagos szavaktól juttatnak el a több szótagúakhoz, 

megkönnyítve tanítványaiknak a nyelvelsajátítás, -gyakorlás egyik, 

hangzásbeliséget érintő gondját. A megtanulhatatlannak tartott 

magyar kiejtést az alapoktól építi föl olyan gyakorlatokkal, 

amelyekhez ügyes és találékony alkalmazójuk továbbiakkal, saját 

ötletekkel egészíthet ki. Idegen környezetben élőknek, 

származásnyelvieknek akár nyelvtörőnek is beillő rímes négysorosok 

segítenek a helyes kiejtés begyakorlásában.  

 

Gyógyító ángya 

 

Ingyom-bingyom ángyom, 

gyámolít az ágyon. 

Gyomrom gyötört – ezt a csömört! 

Gyorsan meggyógyítja! 

 

A betűnkénti tizenvalahány mondóka közül sok mozgással (ujjak 

mozgatásával, kézmozdulatokkal, mutogatással), motorikus 

fejlesztéssel egészíthető ki. Egy-két túlzásba hajló versikétől 

eltekintve legtöbbjük a kisgyermeki korosztály számára ajánlható 

tanulható vers.  

A több száz négy-, öt-, hat- és többsoros versikét a közismert 

rajzoló, Sajdik Ferenc ötletes ábrái teszik még vonzóbbá. A táncoló 

nyelű seprű, hólapát és kefe, akárcsak a különféle madarak, nyuszik, 

halak és a többi jellegzetes Sajdik-figurák, mintha ismerősök 

lennének, úgy köszönnek vissza az oldalakról.  

Tóth Erika Katalin beszédfejlesztő gyakorlatainak harmadik 

kiadása a legjobb bizonyítéka, hogy a Móra Kiadó ezúttal is jól 
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használható, sikeres kiadvánnyal kedveskedett kisebb-nagyobb 

olvasóinak.  

 

Lengyel Ferenc 

 

 

 

 

 

 


