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1. BEVEZETÉS 

 

A gyermekek születésük utáni első éveik során fokozatosan sajátítják el az 

anyanyelvüket. Beszédükben először mennyiségi fejlődés (a beszéd fejlődése 

az első három évben igen látványos és gyors), majd 6 éves kor után finom 

minőségi változások figyelhetők meg (Gósy 2005). A változás mértéke a 6 

éves kor előtti periódusban igen jelentős, éppen ezért került a kutatások 

középpontjába. Korántsem zárul le azonban ennek a korszaknak a végére. 

A gőgicsélés jellemzően egyetlen hangféleséggel indul, amely a későbbi ö, 

á magánhangzókra hasonlít. Később már inkább hangkapcsolatokat, 

hangsorokat artikulálnak a csecsemők, ahol az e, o, u magánhangzókra 

emlékeztető hangok is megjelennek. 6 hónapos korra egyre gyakrabban 

artikulálják az a hangot. Az i és é magánhangzók az első év utolsó negyedében 

jelennek meg egyértelműen. 12 és 24 hónapos korra meglehetősen gazdag már 

a gyermekek hangállománya, csökken a hiányzó és torzan ejtett beszédhangok 

száma és szinte minden magánhangzó jelen van a hangképzésben, jellegzetes 

kivételek az ö, ő, ü, ű magánhangzók (Gósy 2005). 

A magánhangzók vizsgálata gyermekkorban különösen fontos, hiszen 

hasznos információt nyújt az anyanyelv-elsajátítás folyamatáról, a gyermekek 

beszédprodukciójának fonológiai és akusztikai változásáról. Ugyanakkor 

gyermekkorban a fizikum folyamatosan változik, ezáltal változik a toldalékcső 

hossza, alakja és térfogata is, amely befolyásolja a magánhangzók akusztikai 

szerkezetét (Gósy 2004). Vizsgálatok sora mutatta ki, hogy a testméret 

növekedésével – ami az artikulációs üregek növekedésével jár – párhuzamosan 

a magánhangzók formánsértékei (lineáris) csökkenő tendenciát mutatnak az 

idő előrehaladtával (Peterson–Barney 1952; Fant 1966; Nordström 1975; 

Hillenbrand et al. 1995; Huber et al. 1999; Lee et al. 1999; Fitch–Giedd 1999; 

Vorperian et al. 2005; Ishizuka et al. 2007; Vorperian–Kent 2007; Watson–

Munson 2007). 

Gyermekkorban a beszélők még relatíve kevés beszédrutinnal és 

kommunikációs tapasztalattal rendelkeznek, ennek következtében 

artikulációjuk még gyakorlatlanabb, kezdetben a nagy és még gyakorlatlan 

mozgások jellemzik, valamint kevéssé automatizált. Gyakori a célalulmúlás a 

beszédükben (vagyis az, hogy beszédükben nem érik el a magánhangzókra 

jellemző konfigurációt), ami jelzi a motoros vezérlés gyakorlatlanságát (vö. 

Goldfield–Kay–Warren 1993; Jeannerod 1988). Később természetesen a 

gyermekek idősödésével fejlődés mutatkozik az artikulációs mozgások 

motoros irányításában is (Temple et al. 2002). 

A beszélő életkora is meghatározó tényezője a magánhangzók 

időtartamának, a gyermekek beszédprodukciója e tekintetben is jelentősen eltér 

a felnőttekétől. Több kutatás bizonyította már, hogy az artikulációs és a 
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beszédtempójuk lassabb, mint a felnőtteké (életük első 10 évében), viszont az 

életkor előrehaladtával fokozatos gyorsulás figyelhető meg (Lee et al. 1999; 

Logan et al. 2011; Laczkó 2009; Deme 2012b). Egy angol nyelvű 

gyermekekkel végzett kutatás szerint 9 és 12 éves kor között a beszédhangok 

időtartamának tartománya és változatossága csökken, 12 éves kor körül már a 

felnőttek beszédében mért értékekhez hasonlít (Lee et al. 1999). A gyermekek 

esetében nagyobb akusztikai variabilitást adatoltak, mint felnőttek ejtésében. 

Ennek következtében a gyermekek esetében a magánhangzótér szignifikánsan 

nagyobb, mint a felnőtteknél (Pettinato et al. 2016). 

Régóta foglalkoztatja a kutatókat az a kérdés, hogy melyik életkorra 

rajzolódik ki a nemek közötti különbség a magánhangzók 

formánsszerkezetének tekintetében. Ezzel kapcsolatban eltérő eredményeket 

találunk a szakirodalomban. Fiúk és lányok között már 4 éves korban adatoltak 

különbséget, de jelentőssé ez körülbelül 7–8 éves korra válik (Vorperian–Kent 

2007). A vokális traktus méretbeli eltérésének köszönhetően a szakirodalom 

minden magánhangzó esetében következetesen alacsonyabb formánsértékekről 

számol be a fiúk esetében a lányokéval szemben (Bennett 1981; Busby–Plant 

1995; Perry–Ohde–Ashmead 2001; Whiteside–Hodgson 2000). Lee és 

munkatársai (1999) 11 éves kortól már látható nemek közötti különbségekről 

beszélnek, amely 15 éves gyermekek esetében válik szignifikánssá a fiúk és 

lányok második és harmadik formánsában. Ezt a folyamatot lineárisnak ítélik, 

más kutatások szerint azonban a fiúk és lányok közötti különbség kialakulása 

nem szükségszerűen lineáris az életkor növekedésével (Whiteside 2001). Egy 

másik vizsgálat szerint (Flipsen–Lee 2012) 16 éves kortól figyelhető meg, 

hogy a lányok akusztikai magánhangzótere nagyobb, mint a fiúké. Ennek 

hátterében nemcsak fiziológiai magyarázatot látnak, hanem a lányokra 

jellemző hiperartikulációt is (Simpson 2009). 

 

2. AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE 

 

A disszertáció 5 fejezetből áll. 7–13 év közötti gyermekek spontán 

beszédében elemeztük a magánhangzók formánsszerkezetét és időtartamát.  

Az 1. fejezet a bevezetés, amely bemutatja az anyanyelv-elsajátítás 

folyamatát, ezen belül is a gyermekek beszédprodukciójának fejlődését; a 

magánhangzók képzésének fiziológiai hátterét. Ezt követően először a 

felnőttek, majd a gyermekek magánhangzóinak formánsszerkezetét és 

időtartamát vizsgáló nemzetközi, de legfőképp magyar szakirodalom 

eredményeinek összefoglalása történik. A fejezet végén megfogalmazásra 

kerülnek az értekezés céljai, a kutatási kérdések, illetve a fő hipotézisek. 

A 2. fejezet közli a kísérletben részt vevő személyekre, a vizsgálat 

anyagára és az alkalmazott módszerekre vonatkozó adatokat. 



4 
 

A dolgozat az eredményeket egy nagy fejezetben, 6 alfejezetben tárgyalja. 

Az alfejezetekben az egyes életkorokra vonatkozó eredmények részletes 

ismertetése történik követve a következő szerkezetet: a magánhangzók 

formánsszerkezete [azon belül (i) a rövid-hosszú fonológiai párok 

formánsszerkezete, (ii) a magánhangzók formánsszerkezetének alakulása az 

első és nem első szótagi pozíció függvényében, (iii) a magánhangzók 

formánsszerkezetének alakulása a nemek szerint (iv) a rövid-hosszú fonológiai 

párok formánsszerkezete a beszélő neme szerint], a magánhangzók időtartama 

[azon belül (i) a rövid-hosszú fonológiai párok időtartama, (ii) a 

magánhangzók időtartamának alakulása az első és nem első szótagi pozíció 

függvényében, (iii) a magánhangzók időtartamának alakulása a nemek szerint, 

(iv) a rövid-hosszú fonológiai párok időtartama a  nemek szerint]. Külön 

alfejezetként szerepel a kontrollcsoportként használt felnőtt beszélők adatainak 

bemutatása. Az utolsó alfejezet a gyermekek és felnőttek összevetéséből 

származó eredményeket ismerteti. 

A 4. fejezetben a kutatási szempontok szerint levont következtetések 

megfogalmazására kerül sor. 

Az 5. fejezet az értekezés téziseit tartalmazza. 

  

3. KÍSÉRLETI SZEMÉLYEK, ANYAG, MÓDSZER 

 

Kutatásunkban összesen 80 gyermek vett részt, akiket 4 életkori csoportból 

választottunk ki: 7, 9, 11 és 13 éves gyermekeket vizsgáltunk. Minden életkori 

csoportban megegyező volt a nemek aránya: 10 lány és 10 fiú szerepelt az 

adatközlők között. Kontrollcsoportként a felnőtt kiválasztása a BEA (Gósy et 

al. 2012) adatbázisból történt véletlenszerűen. A gyermekekhez hasonlóan a 

felnőttek esetében is kiegyenlített volt a nemek aránya: 10 férfi és 10 nő 

felvételét elemeztük. 

A disszertáció anyagát spontánbeszéd-felvételek alkotják. Mindegyik 

gyermek, illetve felnőtt hanganyagából 1-1 percet elemeztünk. Kutatásunkban 

10 magánhangzót vizsgáltunk hangkörnyezettől függetlenül: külön vizsgálati 

szempontként a fonológiailag rövid és hosszú, illetve az első szótagi és nem 

első szótagi pozícióban megjelenő magánhangzók összevetése szerepelt. A 

következő paramétereket vizsgáltuk: a magánhangzó első és második 

formánsa, illetve időtartama.  

A felvételeket (i) a Praat 5.3 (Boersma–Weenink 2011) programmal 

annotáltuk, (ii) kézzel kimért referenciaadatbázist készítettünk annak 

érdekében, hogy megtaláljuk a legpontosabb formánskövetőt, (iii) a Geoffrey 

Morrisong-féle formánskövetővel kinyertük az adatokat, (iv) eltávolítottuk a 

kiugró értékeket (a középértéktől minimum 2 szórásnyira elhelyezkedőket), (v) 

az adatokat Lobanov-féle metódussal normalizáltuk. Az adatok statisztikai 



5 
 

elemzéséhez általánosított lineáris kevert modellt (Generalized linear mixed 

model = GLMM) alkalmaztunk az SPSS 23.0-as verziószámú szoftver 

segítségével. Továbbá kiszámoltuk a magánhangzók formánsértékeinek 

eloszlása közötti átfedéseket és a magánhangzótér nagyságát. 

 

4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. A 7 éves gyermekek magánhangzói 

 

A formánsok tekintetében azt találtuk, hogy már ebben az életkorban mind 

a nyelv függőleges állása, mind a nyelv vízszintes mozgása szerint az egyes 

magánhangzók jól elkülönülnek egymástól. A fonológiai párok esetén az a–á, 

e–é és o–ó hangok között találtunk matematikailag igazolható különbséget.  

Az első szótagi és nem első szótagi pozíciójú magánhangzók között 

elenyésző különbséget adatoltunk, tehát azt mondhatjuk, hogy nem 

befolyásolja jelentősen a formánsszerkezetet az, hogy az adott hang milyen 

pozícióban jelenik meg. 

A nemek szerinti összehasonlítás a következő eredményeket hozta: 

szignifikáns hatással bír a ’nem’ és a ’magánhangzó’ interakciója mind az első, 

mind a második formánsra. Mind a fiúk, mind a lányok esetében 

elmondhatjuk, hogy a képzési konfiguráció szerint eltérő hangok 

formánsszerkezete jól elkülönül egymástól. 

A magánhangzók időtartamának vizsgálata alapján elmondható, hogy a 

fonológiai párok időtartama szignifikánsan eltér (kivéve: u–ú) a 7 éves 

gyermekek spontán beszédében. Mindkét nem esetében megvan az 

időtartambeli oppozíció, de ez a fiúk esetében markánsabban elkülönül, mint a 

lányoknál. 

Az első és nem első szótagi pozíció függvényében a magánhangzók 

időtartamában szintén nem adatoltunk tendenciaszerű különbségeket sem az 

egész életkori csoportra, sem az egyes nemekre nézve. 

 

4.2. A 9 éves gyermekek magánhangzói 

 

Az első és a második formáns tekintetében azt találtuk, hogy a nyelvállástól 

függően eltérő, illetve az elöl és a hátul képzett magánhangzók szignifikánsan 

elkülönülnek egymástól. A fonológiai párok vizsgálata a várakozásunknak 

megfelelő eredményeket hozott, szignifikáns különbséget az a–á, e–é és o–ó 

hangok esetében találtunk.  

Az első és a nem első szótagi pozíció tekintetében a legtöbb esetben nem 

adatoltunk matematikailag igazolható különbséget attól függően, hogy az adott 

magánhangzó milyen helyzetben jelent meg.  
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A lányok és a fiúk összevetésében az adatok szerint sem a fiúk, sem a 

lányok spontán beszédében nem különülnek el egymástól egyértelműen a felső 

és a középső nyelvállású magánhangzók. Ugyanakkor a nyelv vízszintes 

mozgása szerint már jól elkülönülnek a magánhangzók a fiúk spontán 

beszédében, de a lányoknál e paraméter mentén sem különülnek el egymástól 

egyértelműen az egyes magánhangzók. 

Az időtartam vizsgálata a következő eredményeket hozta: a 9 éves 

gyermekek spontán beszédében a fonológiai pároknál a rövid tag statisztikailag 

igazolhatóan rövidebb időtartamban valósul meg, mint a pár hosszú tagja.  

Az első/nem első szótagi pozíciónak nem igazolódott jelentős hatása az 

időtartam alakulására.  

Sem a fiúknál, sem a lányoknál nem különülnek el egymástól egyértelműen 

a fonológiailag rövid és hosszú magánhangzók, de megvan az időtartambeli 

oppozíció a fonológiai párok között.  

 

4.3. A 11 éves gyermekek magánhangzói 

 

A formánsszerkezet tekintetében azt találtuk, hogy a nyelv függőleges 

állása szerint elkülönülő magánhangzók között statisztikailag igazolható 

különbség van (kivétel volt ez alól a felső nyelvállású í és a középső 

nyelvállású ó, amelyek között nem adatoltunk szignifikáns különbséget). Az 

elöl és hátul képzett magánhangzók ejtése szintén egyértelműen elkülönül 

ebben az életkorban. A fonológiai párok esetében az elvárásoknak megfelelően 

statisztikai különbséget az a–á, e–é valamint o–ó magánhangzók 

formánsszerkezetében találtunk. 

Az elvégzett vizsgálatok nem mutattak jelentős különbséget a 

magánhangzók formánsszerkezetében annak függvényében, hogy első szótagi 

vagy nem első szótagi pozícióban jelentek meg az egyes magánhangzók. 

A nemek közötti összevetés alapján azt mondhatjuk, hogy mind a fiúk, 

mind a lányok spontán beszédében a nyelv függőleges mozgása szerint a felső 

és a középső nyelvállású magánhangzók nem különülnek el egymástól 

egyértelműen, szemben a többi képzési jeggyel rendelkezőkkel. A fiúknál a 

nyelv vízszintes mozgása szerint jól elkülönülnek a magánhangzók egymástól 

az e–ú kivételével. A lányok esetében ezzel szemben a nyelv vízszintes 

mozgása mentén egyértelműen elkülönülnek egymástól az egyes 

magánhangzók. 

A 11 éves gyermekek spontán beszédében a fonológiai párok 

időtartamának összehasonlítása alapján elmondható, hogy a rövid 

magánhangzók minden esetben rövidebb időtartamban valósultak meg, mint az 

hosszúak.  
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Az első/nem első szótagi pozíció tekintetében nem találtunk jelentős 

különbséget az egyes magánhangzók időtartamai között.  

A nemek szerinti összevetés a következő eredményeket hozta: a fonológiai 

párok két nem közötti összevetése nem igazolt matematikai különbséget egyik 

magánhangzó esetében sem, de mind a fiúknál, mind a lányoknál megvan az 

időtartambeli oppozíció a fonológiai párok között. 

 

 

4.4. A 13 éves gyermekek magánhangzói 

 

A csoport egészén végzett vizsgálatok alapján azt a megállapítást tehetjük, 

hogy a nyelv függőleges állása szerint eltérően képzett hangok egymástól 

jelentős mértékben különböznek ebben az életkorban is. A nyelv vízszintes 

mozgása szerint az elöl és a hátul képzett magánhangzók szintén jól 

elkülönülnek egymástól. A fonológiai párok összevetése a korábbi 

életkorokhoz hasonló eredményt hozott: szignifikáns különbség a 

formánsszerkezet tekintetében az a–á, e–é és o–ó magánhangzók között van.  

Annak függvényében, hogy az adott magánhangzó első szótagi vagy nem 

első szótagi pozícióban fordult-e elő, nem volt igazolható matematikailag a 

különbség.  

A nemek szerinti vizsgálatok a következő eredményeket hozták: a fiúk 

spontán beszédében a felső és a középső nyelvállású ó–u/ú magánhangzók 

nem különülnek el egymástól egyértelműen, de a többi képzési jegyű hang 

igen; a nyelv vízszintes mozgása szerint jelentős mértékben különböznek 

egymástól az egyes magánhangzók. A lányok esetében mind a nyelv 

függőleges állása, mind a nyelv vízszintes mozgása szerint egyértelműen 

elkülönülnek egymástól az egyes magánhangzók.  

A magánhangzó időtartamának tekintetében azt láthatjuk, hogy a párok 

esetében a hosszúak hosszabb időtartamban realizálódnak, mint a rövid 

magánhangzók.  

A fiúkat és a lányokat külön vizsgálva azt találtuk, hogy mind a fiúknál, 

mind a lányoknál megvan az időtartambeli oppozíció a fonológiai párok 

között, de ez a különbség nem minden esetben jelentős: az i–í és az u–ú 

hangok esetében sem a fiúknál, sem a lányoknál nincs statisztikai különbség az 

időtartamban a fonológiai párok között.  

Nem igazoltunk jelentős különbséget az egyes magánhangzók között annak 

függvényében, hogy első szótagi vagy nem első szótagi pozícióban jelentek 

meg. 

 

4.6. A gyermekek és a felnőttek magánhangzói közötti különbség 
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A formánsokra vonatkozó adatokból egyrészt megfigyelhetjük azt, hogy a 

magánhangzótér nagysága folyamatosan csökken, ugyanakkor ebben az egyes 

magánhangzók egyre jobban elkülönülnek egymástól. Mind az első, mind a 

második formáns értéke csökken az életkor előrehaladtával. Valamint az egyes 

magánhangzók objektív időtartamértékei is folyamatos csökkenést mutatnak.  

 

5. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

A jelen kutatásunk 10 magyar magánhangzó formánsszerkezetét és 

időtartamát vizsgálta 5 életkori csoportban: 7, 9, 11 és 13 éves gyermekek 

spontán beszédében, valamint kontrollként felnőttek beszédében. A 

dolgozat célja az egyes életkorok esetében a vizsgált magánhangzók 

formánsszerkezetének és időtartamának pontos leírása volt a nem, a rövid-

hosszú fonológiai pár, valamint az első szótagi pozíció tekintetében. 

Vizsgálatunk során több kérdésre kerestük a választ: (i) milyen 

változási folyamat figyelhető meg a különböző életkorú adatközlők 

magánhangzói között a formánsszerkezet és időtartam tekintetében, (ii) 

van-e hatása a nemnek mint függő változónak a magánhangzók 

formánsszerkezetére, illetve időtartamára, (iii) megfigyelhető-e különbség 

a magánhangzók akusztikai-fonetikai szerkezetében annak függvényében, 

hogy első szótagi vagy nem első szótagi pozícióban realizálódnak, (iv) van-

e, és ha igen, milyen különbség a fonológiailag hosszú és rövid 

magánhangzópárok megvalósulásában gyermekkorban; végezetül (v) hogy 

melyik az az életkor, amikor a gyermekek magánhangzóinak 

formánsszerkezetében és időtartamában a felnőttekéhez hasonló értékeket 

tudunk adatolni. A kérdésekre a spontán beszédből nyert objektív adatokon 

végzett statisztikai próbák segítségével igyekeztünk választ adni. 

Az eredmények alapján a következő tézisek fogalmazhatók meg. 

1. Az életkor előrehaladtával a magánhangzótér nagyságában csökkenés 

adatolható (kivételt ez alól csak a 9 éves korosztály képez). 

2. Az egyes magánhangzók formánsai közötti átfedés csökken az életkor 

növekedésével. 

3. Az életkor előrehaladtával a magánhangzók objektív időtartam-értékei 

rövidülést mutatnak, valamint a formánsszerkezet tekintetében is 

tendenciaszerű változás figyelhető meg. 

4. 13 éves korban már adatolható némi különbség a fiúk és a lányok 

magánhangzóinak formánsszerkezete között, de ez a folyamat ekkor még 

nem ér véget. A két nem ejtésének egyértelmű elkülönülése idősebb 

életkorra tehető. 
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5. A spontán beszédben sem a formánsszerkezet, sem az időtartam 

szempontjából nincs különbség a magánhangzók között aszerint, hogy a 

szavak első szótagi vagy nem első szótagi pozícióban jelennek meg. 

6. Minden életkori csoportban jellemzően elkülönülnek egymástól a 

fonológiai párok az időtartam tekintetében. 

7. 13 éves korra tehető a magyar nyelvben az az időszak, amikor a 

magánhangzók formánsszerkezete és időtartama a felnőttekéhez hasonlóvá 

válnak. 
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