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Örvendetes, hogy napjainkban egyre nagyobb figyelmet szentelünk anya-
nyelvi kultúránk színvonalára. Neves nyelvészek könyvei jelennek meg egymás
után a szép magyar beszéd fejlesztése szolgálatában. Új tudományos kutatások
indulnak  el  a  családi  háttérből  eredő  nyelvi  különbségek  iskoláskor  előtti
felszámolására. Érdekes lehet — s reményeink szerint újabb adalékot szolgál-
tathat a további kutatások számára — a történeti előzmények vizsgálata is.

Célom:

Sarbó Artúr (1867-1943) „A beszéd összes vonatkozásaiban, különös tekintettel
a gyermekkorra” (Budapest, Atheneum), 1906-ban megjelent könyve alapján a
kisgyermekkori beszédfejlődés és -fejlesztés különböző aspektusainak elemzé-
se, s a kisgyermekkori beszédfejlődés és -fejlesztés különböző jellemzőinek
feltárása.

Hipotézisem:

az, hogy Sarbó Artúr könyvében a beszédfejlődés, -fejlesztés, -korrekció máig
is  érvényes,  hasznosítható  elveit,  módszereit  fogalmazta  meg.  Tanul -
mányomban a következő kérdések rövid vizsgálatára vállalkozom:

* Elhangzott német nyelven az ISCHE nemzetközi konferenciáján (1993. szeptember 1-3. 
Sopron)
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1. Mely tényezők befolyásolják a gyermek beszédfejlődését?

2. Milyen módon és formában befolyásolják e hatótényezők a beszéd
fejlődésének szakaszait?

3. Milyen veszélyek fenyegetik a gyermek beszédfejlődését?

4. Mire ügyeljen a szülő gyermekének beszédfejlődése érdekében?

5. Milyen körülményeket teremtsünk az óvodai, illetve az iskolai nevelés 
során a gyermeki beszéd hatékony fejlesztése érdekében?

Mielőtt e kérdések megválaszolására rátérnénk, röviden szólnom kell Sarbó
Artúrról, aki ideggyógyász orvos volt és a beszédhibák javítására szolgáló
állami  tanfolyamot  vezette  (1898-1918),  egyidejűleg a  Gyógypedagógiai  Ta-
nárképző  előadó  tanáraként  működött,  majd  a  budapesti  tudományegyetem
rendkívüli tanára lett. Megjelent művei közül kiemelkedik a vizsgálat tárgyát
képező könyve, amely évtizedekig első, alapvető munka volt a magyar logopé-
diai szakirodalomban.

És most a megválaszolandó kérdésekről:

1. Az egyén beszédfejlődésére ható tényezők

A szerző fontos megállapítása, hogy „az emberiség csak hosszú évezredek
után jutott a beszéd birtokába, s fokozatos fejlődésre volt szüksége ahhoz, hogy
az állati jelölő beszéd az emberben végül tudatos hangképzéssé, a tulajdonkép-
peni beszéddé váljon”. [69. o.] Egyidejűleg azt is hangsúlyozza, hogy a gyermek
születésekor nincs még a beszéd birtokában, azt csak fokozatos fejlődés útján
szerzi meg.

A gyermek — mint feltételt — örökli azt a „bonctani berendezést” (anató-
miai), mely minden beszédnek alapja. Egyidejűleg azt is megállapítja, hogy az
„újszülött beszédszerveinek bonctani alapjai még nem fejlődtek oly fokra, hogy
azok beszédhangok létrehozására alkalmasak  volnának”.  [69.  o.]  A bonctani
(anatómiai) viszonyok fokozatosan tökéletesednek, megérnek. A beszédműkö-
dés szükséges feltétele tehát az ép idegrendszer, beszéd- és hallószerv, valamint
az egyén jó általános szomatikus egészségi állapota.

Megfelelő beszédminta jelenléte is feltétlenül szükséges, ugyanis a gyermek
utánzás útján sajátítja el a beszédet.

Fontos a terhelő betegségek elkerülése, higiénés elvek követése.
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A ma használatos terminológiával élve a biológiai,  társadalmi,  pszichológiai,
szociológiai  feltételek egységét  ismeri  fel  Sarbó.  Tudja,  hogy a  beszéd nem
csupán érési  folyamat  (az  öröklött  tényezőknek az  egyedfejlődésben  történő
kibontakozása), hanem sokoldalúan motivált, interperszonális viszonyok között
lezajló, minőségileg különböző szakaszokra osztható  fejlődés eredménye. (E
szakaszok kijelölésére a következő alpontban térek ki.)

2. A beszéd fejlődésének szakaszait
    befolyásoló hatótényezők

Sarbó az alábbi szakaszokra bontja a kisgyermek beszédfejlődését:

a.)  „Élettani siketség és vakság” szakasza

Az újszülött kiáltással, sírással jön a világra, ezek azonban csak reflex-
működések. [70. o.]

b.)  Szótagolatlan hangok szakasza

A  csecsemő mozgatja a nyelv-, íny-, ajak- stb. izmait,  azaz a beszéd-
szervet  alkotó  izmokat,  s  ezek mozgása  hang- és  zörejképzéssel jár.
(„Őshangok, vadhangok”). [71. o.]

c.)  A gagyogás szakasza

5-6.  hónapban  az  érzékszervek  működése  lép  előtérbe,  a  gyermek
figyelni kezd, s megkezdi a hangok utánzását.

d.)  A szótagolt, tudatos beszéd szakasza

A gyermek  megnevezési szakaszba  jut,  tudatosan  kezdi  használni  a
szavakat. A szerző kiemeli, hogy bár a fejlődési szakaszok egymásután-
ja meghatározott, a fejlődés ütemében mégis sok egyéni változat lehet-
séges.  Mindezt  befolyásolja  az  a  hatótényező-együttes  (biológiai,  tár-
sadalmi,  pszichológiai,  szociológiai),  mely  a  beszédfejlődés  feltétel-
rendszerét képezi.

Világosan  látja  Sarbó,  hogy  a  beszédelsajátítás  folyamata  nem  csupán
utánzás eredménye, hanem teremtés, alkotás is egyben. A beszédfejlődés forrá-
sát a tevékenységben keresi. A szülő és a gyermek még a tényleges nyelvhasz-

36



nálat előtt „kommunikál” egymással:  tárgyakat mutat a szülő a gyermeknek,
megnevezi, s a gyermek követi ezeket a mutató mozdulatokat.

3. A gyermeki beszéd fejlődésének veszélyei, akadályai

A szerző a fontossághoz illően külön fejezetben tárgyalja a gyermeki beszéd
fejlődésének veszélyeit. [89-93. o.]

Első helyen a bonctani, élettani (anatómiai) okokat emeli ki, így a bonctani
„berendezés hiányát”,  rendellenességét  (agy: encephalia,  hallószerv: veleszü-
letett süketség, különböző fertőző betegségekkel járó fülgyulladások, adenoid
vegetációk,  beszélőszerv: nyúlajak, farkastorok, fogak rendellenessége, a szer-
vezet általános megbetegedése, rosszultápláltság).

A következőkben  a beszélő környezet  nem megfelelő voltáról szól.  Így a
dajka, cseléd pöszeségét, dadogását, a gyermekkel való foglalkozás nem meg-
felelő voltát hangsúlyozza. Az utánozható minta, példa elmaradása, a gyermek
elhanyagolása súlyos következményekkel járhat a gyermek beszédfejlődésé-
ben.

Sarbó tehát jól látja a beszédfejlődés társadalmi, szociális vonatkozásait is.
Érdekes és egyben hiányolandó, hogy nem szól az anya kitüntetett szerepéről.
Csupán a dadákról, cselédekről szól, a kor polgári gyakorlatából fakadóan.

4. Mire ügyeljenek a szülők a gyermek beszédfejlődésekor?

Tanácsai közül néhányat említünk csupán:

a.)  Fontos, hogy az utánzandó példa jó legyen. „Ne tűrjük a hibás kiejtésű
dajkát, cselédet, környezetet gyermekünk mellett.” [93. o.]

b.)  Ne erőltessük gyermekünknél az utánzást, alkalmazkodjon a környezet,
a  szülők  a  gyermek  beszédfejlődésének  adott  szakaszához,  fokához.
„Helytelen az a szokás, hogy a gyermektől mindjárt az összes hangzó
utánzását  követeljük.”  [93.  o.]  A  gyermek  általában  minden  hangot
szeret vokalizálni. Ezért is képezi előbb a b-hangot a p-nél, a t-nél előbb
a  d-t.  Ne  essünk kétségbe,  ha a  gyermek a  hangzókat  felcseréli,  ne
kívánjuk minden áron a tiszta kiejtést,  ha ezt rászólással,  nógatással
igyekszünk elérni, akkor a gyermek kedvét szegjük.
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c.)  Élessze  a  gyermek  beszédkedvét  a  környezet.  A  gyermekek  nagyon
szeretnek kérdezni, sose veszítsük el türelmünket a válaszoknál.

d.) Kiemelkedő fontossággal bírnak a  játékszerek. Adjunk színes tárgyakat
a gyermek kezébe, ügyeljünk arra, hogy a színellentétek erősek legye-
nek. A gyermek hallását állati hangok utánzásával, kis dalok éneklésé-
vel finomítsuk. Nagyon fontos szerepük van a képes meséskönyveknek
is.

e.)  Szájhigiénés szabályok betartásait is hangsúlyozza. A rendszeres fog-
mosásra meg kell tanítani a gyermeket.

f.)  Élettani  pöszeség,  dadogás,  hadarás  esetén  a  gyermek  beszédének
fokozottabb felügyeletét javasolja a szerző. Ilyenkor a gyermek folyto-
nos vezetést igényel, mert az élettani beszédhibák rögzülhetnek. Mint-
egy „leszoktatásról” van tehát itt szó.

g.)  Idegen nyelveket csak 7-8. életév betöltése után ajánlatos tanítani. Előtte
ugyanis az anyanyelvét még nem sajátította el tökéletesen a gyermek,
„nem  ment  át  a  vérébe”,  nem  gyakorolta  azt  még  eléggé,  s  káros
következményekkel járhat az idegen nyelv tanulása: egyik nyelvet sem
fogja a végén tökéletesen tudni.

h.)  A környezetben lévő beszédhibások, különösen a dadogók elkülönítése
kívánatos.

5. Mire ügyeljen a tanító a gyermek beszédének
    hatékony fejlesztésénél?

Kiemeli, hogy a gyermek beszédfejlődése még nem befejezett az iskolába-
lépéskor. A lelkiismeretes tanító feladata, hogy az iskolába-járástól a növendé-
kek beszéde kárt ne szenvedjen. Ezért kell minden pedagógusnak a beszédkép-
zés mechanizmusával  tisztában lennie,  de ismernie  kell  a beszéd fejlődését
befolyásoló körülményeket is.

Az  ország  összes  tanítóképzőjében  beszéd-,  kór-  és  gyógytan,  valamint
testismereti órák szerepelnek! (Ezek bevezetése nem kis mértékben  Sarbónak
köszönhető.) „Minden tanítónak fonetikusnak is kell lennie”. [98. o.] Ugyanak-
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kor Sarbó azt is látja, hogy ez még nincs teljesen így! Helyteleníti az olvasás
gyors ütemű elsajátíttatását, a folyékony hangos olvasás erőltetését.

A beszédnevelés során tehát a gyermeket helyezi a középpontba. A gyermek
adott fejlődési stádiumához, szintjéhez való pedagógiai alkalmazkodás feltétel
nélküli híve. A fejlesztést illetően a körülmények optimalizálását emeli ki, a
fokozatosság elvét nélkülözhetetlennek tartva.

Hangsúlyozza  az  egyéni  különbségek  figyelembevételének  fontosságát  a
beszédfejlődésben. Ajánlott eljárásaiban nyoma sincs autoriter megoldásoknak,
a drillnek, a gyermeki személyiség figyelmen kívül hagyásának. Bízvást állít-
hatjuk, hogy a reformpedagógia jótékony elvei ismerhetők fel ezen törekvések-
ben.

Összegzésképpen

megállapíthatjuk,  hogy  Sarbó Artúr munkája egyedülálló kultúrkincs a  gyer-
meki  beszédfejlődés  és  -fejlesztés  témakörében.  Felismeréseiben  nagy része
napjainkig megőrizte szakszerűségét. Különösen kiemelkedik a beszéd fejlődé-
sének komplex szemlélete, valamint a beszédfejlődést veszélyeztető tényezők
analizálása,  s  ezen  veszélyek  kiküszöbölése  céljából  a  szülők  és  a  tanárok
teendőinek megfogalmazása.

Végezetül  kiemelendő a  szakmunka  friss,  nemzetközi  interdiszciplináris
(pszichológiai, orvosi, pedagógiai) szakirodalmi háttere. Csak néhány idézett
irodalmat említve: Preyer W. (1900), Strümpell L. (1899), Gutzmann H. (1896),
Rzesnitzek E. (1905),  Oltuszewski (1897),  Ament W. (1899),  Berg W. (1903),
Kőnig A. (1903), Scglimbach (1898), Lindner G. (1898), Bruhn L. (1891).

Irodalom

Sarbó Artúr: A beszéd összes vonatkozásaiban, különös tekintettel a gyermekkorra. Atheneum,
Budapest, 1906. 67-102. o.
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