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ELÕSZÓ A GYÓGYPEDAGÓGIAI 
SZEMLE LOGOPÉDIAI SZÁMÁHOZ

A mitológia szerint, idõszámításunk elõtt 3 ezer évvel, THOT, az egyiptomi bölcs isten-
ség, aki egyben a beszéd és az írás istene is volt, megajándékozta az emberiséget a
beszéd képességével. Kezdetben a beszéd „az isteni magasztalás tárgya volt”, mert már
õk is tudták, hogy a szó a fegyvernél is erõsebben képes hatni, hatalmat, sikert, a
kibontakozás lehetõségét hordozza magában azok számára, akik ismerik és felismerik
a benne rejlõ lehetõségeket. 

Tulajdonképpen innen datálódik a beszéd- és nyelvhasználat képességének, mai
szóval a „jó kommunikációnak” a felértékelõdése, és ezzel párhuzamosan azoknak a
személyeknek az elkülönítése, akik korlátozottak az „optimális” beszéd használatában.
(A források természetesen történelmi személyekrõl tesznek említést, pl. II. Mursilis hettita
király (Kr. e. 1335–1334) beszédhibájáról vagy az Ószövetségben Mózes dadogásáról.) 

E felismerésnek köszönhetõen indul el a beszéd képességének leírása, oktatása,
fejlesztése, ápolása, és az azt mûvelõ, beszédhez értõ, „profi beszélõ” szakember és
foglalkozás megszületése is. Az ókori Rómában már a logopédusok phonaskus néven
ismert és elismert, állami fizetésû tagjai voltak társadalmuknak. Nero császár például
csak a fizetett phonaskusa jelenlétében szólalt meg, és csak annyira erõltette a hangját,
amennyire ezt a „beszédtanára” megengedte, kire, ha nem hallgatott, szabad volt a
császár száját zsebkendõvel betömnie (Vörösmarty Mihály (szerk.): Tudományos
Gyûjtemény. 1828. VI. kötet, Kiadja Trattner J.M. és Károlyi I., 36. oldal).

Már az ókorban sem elégednek meg a beszéddel foglalkozó tudósok, orvosok,
filozófusok, szónokok pusztán a beszéd eltérésének leírásával (pl. Cicero, Arisztotelész,
Quintilianus). Szeretnék az általuk már ismert és leírt „beszédkórképek” okait feltárni,
ezekre koruknak megfelelõ tudományos magyarázatokat is adni. Innen már csak egy
lépés a zavarok megszüntetésére, a beszédhibák javítására, a konkrét logopédiai
gondoskodás megvalósulására való törekvés (pl. Démoszthenész). 

Ez a fejlõdés természetesen sok tényezõs, és a logopédia történetében sok-sok
évszázadot ölel fel, amelynek eredményeként aztán már megszülethetnek az elsõ
monográfiák, összegzõ logopédiai munkák, tankönyvek. 

A beszédhibák leírásai, a kutatási, vizsgálati módszerek fejlõdése, az egyes beszéd-
kórképek komplex megközelítése, a diagnózisok finomodása, a terápiás lehetõségek
szélesedése, a szakemberek egyre mélyülõ tudása, az így körvonalazódó elméletek már
nemcsak mint „tevékenységnek”, hanem már a logopédiának mint tudománynak a
körülhatárolásához vezettek. Maga az elnevezés egy osztrák orvostól, Emil Fröschelstõl
(1913) származik, aki a logopédiát az orvostudományhoz tartozó beszédhibák tanaként
értelmezte. Ez a medicinális besorolás Európa számos országában a mai napig is
érvényben van (pl. német és francia nyelvterületeken). Magyarországon a fül-orr-
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gégész–logopédus Palotás Gábor (1967) a neveléstudomány körébe sorolta,
elkülönítette az orvosi dominanciájú beszédpatológiától, a beszédzavarok kutatásával,
megelõzésével, diagnosztikájával és korrekciójával foglalkozó komplex tudománytól. A
logopédia – ebben az értelmezésben –, ennek a komplex tudománynak (a
beszédzavarok kutatásának, megelõzésének, diagnosztikájának, korrekciójának) a pe-
dagógiai illetve gyógypedagógiai vonatkozásaival foglalkozik. Gordosné (1971) a neve-
léstudomány körébe tartozó gyógypedagógiai diszciplínaként írja le, amely a másod-
lagos kommunikációs zavarok gyógypedagógiájaként értelmezhetõ. Szûkebb értelemben
az elsõdleges kommunikációs zavarok önállóan is megjelenõ gyógypedagógiai
diszciplínájaként is definiálta. 

Az utóbbi harminc évben a logopédia, a kommunikációs zavarok megelõzésével,
diagnosztikájával, terápiájával foglalkozó elméleti, integratív tudományként fejlõdött,
fejlõdik tovább, amelynek „fogalom-értelmezéseit” a rokon tudományok újabb és újabb
eredményei is jelentõsen befolyásolják. Önértelmezésében a kommunikációs zavarok
filozófiai, szociológiai, pszichológiai, orvosi, nyelvtudományi, pedagógiai ágaira
támaszkodik (LECHTA 2002), amelyek eredményei gazdagítják elméletképzését. Ez az
interdiszciplináris jelleg fontos szerepet játszik az intradiszciplinaritás mellett a
logopédia tudományos rendszerbe történõ besorolásánál (GROHNFELDT 2007). Ez
teszi lehetõvé a logopédia elméletének, kutatásának módszertani fejlõdését, a
logopédiai tevékenységtartalmak szélesedét, a kezelendõ kórképek – a hang-, beszéd-
és nyelvi zavarok (írott és beszélt nyelvterületén egyaránt) –, összefoglalóan a
kommunikációs zavarok egyre sikeresebb megelõzését, diagnosztikáját és terápiáját.

A Gyógypedagógiai Szemle logopédiai számának szerkesztését is ez az inter- és
intradiszciplinaritás határozta meg. Elsõsorban olyan eredeti közleményeket kívántunk
publikálni, amelyek egyértelmûen bizonyítják, hogy a határtudományok kutatásai –
például a nyelvészeti, fonológiai irányultságú kutatások (tipikus, atipikus egy- és
kétnyelvû gyermekek esetében – Sebestyénné Tar Éva és Bóna Judit tanulmányai), a
pszichológia (Lajos Péter), a foniátria (Szamosi Tímea–Mészáros Krisztina–Nagy Éva–
Banai János) vizsgálati eszközei – hogyan gazdagítják a logopédia elméletét, válnak
nélkülözhetetlen tudássá nemcsak a tudomány, de a szakma számára is. 

E számban szeretnénk bemutatni, hogy a születéstõl az idõskor végéig ívelõ logopé-
diai gondoskodásnak milyen újabb tudományos eredmények állnak a rendelkezésére.
Az egyik publikáció a korai, születés utáni idõszak egészségpszichológiai vonatko-
zásairól szól (Szanati Dóra), míg az öregedés korszakaira jellemzõ nyelvi folyamatokat
tárja az olvasó elé a másik tanulmány (Bóna Judit). 

A Gyakorlat Mûhelyébõl rovatunkban két olyan fiatal végzett logopédus (Binder
Anikó, Sahó Fanni) szakdolgozatának összefoglalását mutatjuk be, akik óvodáskorú
gyermekek írásának és olvasásának vizsgálati eredményeit elemzik, illetve betekintést
engednek az iskola elõtti életszakasz – általunk még nem ismert – az írás és olvasás
fejlõdésében betöltött szerepébe. Ebben a rovatban ismerhetjük meg a Zuglói
Logopédiai Intézet egyik kerületi iskolájában már évek óta alkalmazott sikeres és
követésre méltó integrációs gyakorlatot is (Deák Gabriella).

A felnõttkori diszlexia és az artikulációs/fonológiai zavarok megelõzése, a beszéd-
és nyelvfejlõdés támogatása iránt érdeklõdõk egy e-book és egy hagyományos
megjelenésû könyv ismertetését olvashatják (Sósné Pintye Mária, Lõrik József).

Ebben a logopédiai számban a gyógypedagógia története Sulyomi Schulmann
Adolfról, a Hibásbeszédûek Állami Intézetének igazgatójáról szól, aki 1927-ben elin-
dította az elsõ vidéki szervezésû beszédtanfolyamot. A szerzõ (Gál Edina) a jogutód
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Fõvárosi Beszédjavító Intézet igen gazdag logopédiatörténeti dokumentumanyaggal
rendelkezõ könyvtárában végzett kutatómunkájának köszönhetjük ezt az izgalmas kor-
történeti tanulmányt. 

Figyelõ rovatunkban azok érdeklõdésére számítunk, akik az SNI ellenõrzések
folyamatába kívánnak betekinteni (Szatmáriné Mályi Nóra), illetve azokéra, akik az
Európai Unió tagországainak logopédiai szervezetét, a CPLOL-t, illetve annak kiváló
honlapját szeretnék megismerni (Õrley Zita).

Tudjuk, hogy ezek csak mozaikok a logopédiáról, kutatásainkról, a szakmánkról,
logopédiai tevékenységünkrõl, de talán az irányok érzékelhetõek. 

Fehérné Kovács Zsuzsa
a MAGYE Logopédiai Szekció vezetõje
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