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C S É B E R  D O M I N I K A 1

Az egyes magyar beszédhangok és –hangsorok 
észlelésének és kiejtésének vizsgálata hátrányos 

helyzetű (HH) tanulóknál fonetikai mérések  
eredményei alapján

1. BEVEZETŐ

A kutatási téma kiválasztása három szempont szerint történt: 1) a kutatás eredmé-
nye hiányzó tudást pótoljon az adott témában, 2) a kapott adatok legyenek hatéko-
nyan felhasználhatóak a gyakorlatban, továbbá 3) gyógypedagógiai szempontból  
a téma legyen elengedhetetlen fontosságú. Ezen irányelvek figyelembevételével vá-
lasztottuk ki témavezetőmmel a kutatás alaptémájául a hátrányos helyzetből (HH) 
adódó kommunikációs hátrányok és korlátok vizsgálatát. 

Romeo és mtsi (2018) legújabb tanulmányukban bemutatták, hogy a nyelvi 
hátrányból adódó kognitív elmaradás eredményeként milyen neurobiológiai el-
térések mutatkoznak meg. Régóta rendelkezünk már tudással arról, hogy a nem 
megfelelő szocioökonómiai körülmények  ̶  egyéb fontos tényezőkkel karöltve  ̶ 
hátrányos helyzetűvé (HH) váláshoz vezet(het)nek, ami pedig negatívan befo-
lyásolhatja az iskolai teljesítményt, és ronthatja többek között az egyének későb-
bi pályaválasztási, valamint munkaerőpiacon való elhelyezkedési lehetőségeit.  
A nyelvi- és kommunikációs képességek hatást gyakorolnak a kognitív működé-
sekre is, így abban az esetben, ha az előbbiekben elmaradás mutatkozik, akkor 
ez a hátrány általában a kognitív képességek gyengeségeiben is megmutatkozhat.

Már az 1. osztályban elengedhetetlen, hogy a gyermekek az életkori szintjük-
nek megfelelően ismerjék és használják az oktatás nyelvét, jelen esetben a magyar 
nyelvet. Amennyiben ez nem valósul meg, már az alapkészségek (olvasás, írás, 
számolás) elsajátítása is nehezítetté válik, ami a későbbiekben (pl. szaktantár-
gyaknál a felsőbb évfolyamokon) komoly problémákat okozhat. 

E tényezők okán egyre nagyobb szükségét éreztük annak, hogy megalkossunk 
egy olyan fejlesztő modellt, ami már óvodáskortól kezdődően segíti a szókincs-
bővítést, valamint az esetleges nyelvi és kommunikációs hiányosságok,  a nyelvi- 
és kommunikációs hátrányok mérséklését.

[1] SZE Apáczai Csere János Kar, Gyógypedagógia Tanszék, Tanulásban akadályozottak pe-
dagógiája szakirány, II. évfolyamos főiskolai hallgató. Témavezető: Dr. Zajdó Krisztina PhD, 
SZE Apáczai Csere János Kar, Gyógypedagógia Tanszék, nyelvész, kommunikátor, a beszéd- és 
hallástudomány doktora, egyetemi docens.
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Jelen kutatás egy előtanulmány, mely a Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János 
Karán működő Gyógypedagógiai Szakmai Kutatólaboratórium egy átfogó ku-
tatásán belül valósul meg, amely keretein belül a kutatók arra vállalkoztak, hogy  
a magyarországi hátrányos helyzetű tanulók kommunikációs képességeit teljes kö-
rűen feltérképezzék. A kutatás e projekt eddigi eredményeire jelentős mértékben 
támaszkodik, és további adatokkal kívánja gazdagítani a kutatási programot.

2. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

2.1 Hátrányos helyzet

A kutatás (kidolgozás, adatfelvétel és elemzés) ideje alatt érvényben lévő jogszabály 
értelmében, a következő gyermekek esetében állapítható meg a hátrányos helyzetű 
státusz abban az esetben, ha az alábbi körülmények közül legalább egy fennáll:

• akinek a szülője, vagy gyámja alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, 
és megállapítható, hogy legfeljebb alapfokú iskolai végzettsége van, 

• akinek a szülőjének, vagy gyámjának alacsony a foglalkoztatottsága, vagyis 
16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartották nyilván,

• akinek lakókörnyezete és lakókörülményei elégtelenek, és megállapít-
ható, hogy a gyermek az adott településen szegregátumnak nyilvánított 
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükségla-
kásban él, továbbá olyan lakáskörülmények között él, ahol az egészséges 
fejlődéshez szükséges feltételek korlátozottan vannak jelen.2

2.2. Tipikusan fejlődő gyermek

A kutatásban a tipikusan fejlődő tanulók a kontrollcsoport tagjaiként szerepel-
nek. A hátrányos helyzetű tanulók teljesítményét hasonlítjuk hozzá a tipikusan 
fejlődő gyermekek teljesítményéhez. 

3. A KUTATÁS

3.1. Kutatási minta és helyszínek

A kutatás résztvevői alsó tagozatos, 1–4. osztályos hátrányos helyzetű (HH) ta-
nulók (Nössz=80) és tipikusan fejlődő diákok (Nössz=80). A tanulók kutatásban 
való részvételéhez szülői beleegyező nyilatkozatot töltettünk ki. A tesztfelvétel 
két részből áll (bővebben lásd: A módszer című alfejezetben), melyek együtt 
kb. 35-40 percet vesznek igénybe gyermekenként. A két teszt felvételére külön  

[2] 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról. https://net.jogtar.
hu/jogszabaly?docid=99700031.TV#lbj537id443c (letöltve: 2019. március 13.).
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napokon kerül sor, annak érdekében, hogy a kutatási eredményeket ne befolyá-
solja a tanulók terhelése, továbbá, hogy az iskolai teljesítményüket ne akadályozza  
a kutatás. Azonban kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a két vizsgálat között 
ne teljen el két hétnél több idő.  A tesztek felvételére Zala és Győr-Moson-Sopron 
megyei általános iskolákban kerül sor. A kutatás elvégzését a SZE AK Humán 
Kutatásetikai Bizottsága engedélyezte (szám: 001/2019).

3.2. A módszer

A kutatás során a hátrányos helyzetű tanulók akusztikai és vizuális beszédper-
cepciós képességeinek, illetve a beszédhang-differenciálási és –ejtési készsége-
inek, valamint a beszédhangsorok kiejtésének alakulását kívánjuk vizsgálni. 
Ehhez két teszt felvételére kerül sor. A beszédpercepciós képességek felmérésére  
a Gósy Mária által kidolgozott szűrőprogram, a GMP-teszt (Gósy Mária Program 
tesztsorozata) szolgál, a beszédhang-differenciálás és –ejtés vizsgálatára pedig 
egy saját módszert dolgoztunk ki.

3.2.1 GMP-diagnosztika3

Gósy Mária a GMP szűrőtesztet a beszédpercepciós lemaradás és/vagy zavar 
feltárására dolgozta ki. Jelen kutatás a GMP2., 3., 4., 5., 7. és 12. szubteszteket 
alkalmazta vizsgálati eszközként. Az alábbi táblázat bemutatja, hogy az egyes 
szubtesztek mely képességeket vizsgálnak milyen feladat végrehajtásakor.  
A GMP szubtesztek kiértékelése a kutatási programban meghatározottak 
alapján történik. A hátrányos helyzetű gyermekek eredményeit jelen esetben 
is összevetjük a kontrollcsoport tanulóinak teljesítményével. Ennek köszönhe-
tően a hátrányos helyzetű tanulók beszédészlelési folyamatáról kaphatunk in-
formációkat, illetve feltárhatjuk esetleges hiányosságaikat a hatékony fejlesztési 
mód kidolgozásának érdekében. 

[3] Gósy Mária: GMP-diagnosztika, 1996, Nikol KKT, Budapest. 
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Teszt neve Mit vizsgál? Mi a gyermek 
feladata?

GMP2 Mondatazonosítás 
zajban akusztikus észlelés ismétlés

GMP3 Szóazonosítás zajban akusztikus észlelés, 
lexikális hozzáférés ismétlés

GMP4 Szűrt mondatok 
azonosítása

leszűkített frekven-
ciatartományban 

fonetikai szint
ismétlés

GMP5 Gyorsított mondatok fonológiai észlelés ismétlés
GMP7 Szájról olvasás vizuális észlelés ismétlés

GMP12 Szövegértés vizsgá-
lata

rövid szöveg felolva-
sása után 10 kérdésre 

adott válasz
írásbeli válaszadás

3.2.2 Beszédprodukciós teszt

A beszédhangok és –hangsorok kiejtésének vizsgálatára alkalmas tesztsorozatot 
témavezetőmmel fejlesztettük ki. Ezen feladaton belül a gyermekek vizuális észle-
lése, beszédpercepciós-, valamint beszédprodukciós képessége került felmérésre. 

A teszt alapját egy szólista képezi, melyet úgy alkottunk meg, hogy minden 
magyar beszédhang szerepel szó eleji, szó belseji és szóvégi helyzetben is. A más-
salhangzók esetében plusz egy esettel bővítettük a listát: szerepeljen minden 
magyar mássalhangzó úgy, hogy legalább egy másik mássalhangzó áll mellette, 
vagyis mássalhangzó torlódás jöjjön létre. A megfelelő szavak megtalálása meg-
lehetősen időigényes és összetett feladat volt, hiszen az alábbi kritériumokat állí-
tottuk fel, melyeknek minden szónak meg kellett felelnie:

• alap kritérium: minden magyar beszédhang szerepeljen minden kivá-
lasztott szóhelyzetben,

• a szavak saját kezűleg készített rajzokkal ábrázolhatóak legyenek,
• már a kb. 2-3 éves korosztály aktív és/vagy passzív szókincsének részét 

képezzék az egyes szavak, tehát a gyermeki szókincsben a fejlődés során 
korai szakaszban megjelenő lexikai egységek legyenek,

• a szavak vegyes szótagszámúak legyenek 1 és 5 közötti szótagszámmal, 
• a maximalizált szószám: 110-130 lexikai egység közé essen.

A tesztsor összeállításán több, mint 6 hónapon keresztül dolgoztunk annak 
okán, hogy a kritériumok olyan korlátok közé szorították a lehetőségeket, mely-
nek köszönhetően csak többszöri újratervezéssel lehetett megalkotni az optimá-
lis listát. A szavak listájának kidolgozásakor több akadályba ütköztünk. Többek 
között az alábbi nehézségeink adódtak:
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• Előzetes szaktudás hiányában első körben a témában való elmélyedés-
re kellett időt fordítanom annak érdekében, hogy megfelelő rálátással és  
a szükséges szakmai, tudományos háttérrel rendelkezzem a teszt kidol-
gozásakor. Témavezetőm irányításával szereztem meg a szükséges tudást, 
és bővítettem ki azt a kapcsolódó szakirodalmak feldolgozásával.(példák: 4,6,7)

• A cél az volt, hogy a gyermekek vizuális úton kapott információ (rajz) 
alapján végezzenek beszédprodukciós tevékenységet, azaz nevezzék meg, 
amit a képen látnak. A legtöbb szó esetében ez megvalósítható, azonban 
szerepel a listában olyan célszó is, melyek megnevezéséhez szóbeli kér-
dezés és/vagy utasítás szükséges. Ilyen szavak pl. a pötty, az ír, a menü, 
a pápá, és a sír-rí stb., melyek vagy cselekvést fejeznek ki, vagy csupán 
a rajz alapján egyértelműen nem lehet megnevezni a célszót. E szavak 
megtartására mégis szükség volt, mert az alap szempontnak csak ezek  
a szavak feleltek meg úgy, hogy a további kritériumok szabta feltételeknek 
is eleget tegyünk.

• Olyan szavakat kellett keresnünk, melyekhez egyértelműen egy kép ren-
delhető és fordítva. A lista azonban tartalmaz olyan szavakat is, melyek-
nél a tanulók a szó szinonimáját használják. Ebben az esetben is verbális 
beavatkozásra van szükség, hiszen az a cél, hogy az adott célszó kerüljön 
kimondásra, ismételten az alap kritérium okán. 

• A legnehezebben a következő szóhelyzetekhez kapcsolódó szavakat ta-
láltuk meg: á hangra végződő szó, í hang szóvégi helyzetben, ü hang  
a szó végén, í hang a szó elején, dz és dzs hang mindegyik szóhelyzetben. 
Utóbbi kettő esetében például nem található minden variációhoz megfelelő 
szó, mivel a többi szempontnak történő megfeleltetés nem tette ezt lehetővé. 

• A kutatás kipróbálási fázisa is komoly problémák elé állított minket. 
Miután a gyakorlatban vizsgáltuk, hogy az egyes képeket felismerik-e  
a tanulók és ki tudják-e ejteni a hozzá rendelt célszót, többször változ-
tatni kellett a lista összetételén. Ha elvettünk, vagy hozzáadtunk egy szót  
a listához, újra kellett vizsgálni, hogy így is megfelel-e a szójegyzék az 
alap kritériumnak, vagyis minden magyar beszédhang szerepel-e tovább-
ra is minden szóhelyzetben.

• A szólista összeállításakor fontos szempont volt még az is, hogy a szavak 
rajzokkal ábrázolhatóak legyenek. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, 
hogy a saját kezűleg elkészített rajzok igazodjanak a vizsgálandó gyer-
mekek életkorához: egységes formátumú rajzok legyenek, csak a lényeget 
ábrázolják, színesek és feltűnőek legyenek, annak érdekében, hogy a ta-
nulók minél pontosabban meg tudják nevezni a célszót.

[4] Kassai Ilona: Fonetika, 1998, Nemzeti Tankkönyvkiadó, Budapest.
[6] Tar Éva: Fonológiai fejlődés, variabilitás, beszédhanghibák, 2017, ELTE Eötvös Kiadó, 
Budapest.
[7] Zajdó, Krisztina – Csertán, Enikő: The acquisition of phonological awareness in students 
with mild general learning difficulties: Delayed or disordered speech development? in Babat-
souli, E. (ed.): On under-reported monolingual child phonology, Multilingual Matters, in press.
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A végső szólista 115 szóból áll, melyből az első 5 szó (fa, tűz, hóember, autó, 
falevél) nem szerepel a tényleges tesztfelvételben, mivel ezek csak gyakorlásra, 
bemelegítésre szolgáló feladatok részei. Erre a begyakorlásra azért van kiemelten 
szükség, mert az egyes hangok elemzéséhez fontos, hogy az adott szó toldalé-
kok nélkül kerüljön kiejtésre. A tesztfelvétel során digitális hangrögzítő eszközt 
használunk annak érdekében, hogy a későbbiekben a Magyar Tudományos Aka-
démia Nyelvtudományi Intézet Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratóriumá-
val együtt dolgozva elemezzük a felvételeket. A bemelegítő szavak tehát lehetővé 
teszik, hogy a gyermekek ráhangolódjanak a feladatra és gyakorolják azt, hogy 
toldalékolás nélkül nevezzék meg, amit a képen látnak, ezzel is hozzájárulva  
a további feldolgozási feladatokhoz. 
A szólista összetétele a – ráhangolást szolgáló szavak nélkül – a következőképpen 
alakul: 

• 24 db egy szótagú szó, melyek közül a legtöbb a tárgyak és az állatok cso-
portjából került ki. Továbbá szerepel két cselekvést kifejező szó is az egy-
tagúak között: ír és edz. Utóbbiak esetében ügyelünk arra, hogy a felvétel 
során minden gyermek esetében a meghatározott kérdést tegyünk fel  
a kép megnevezése során.5

• 62 db két szótagú szó, melyek nagy része a zöldség és gyümölcs, valamint 
állat és tárgy (szerszám, használati eszközök) kategóriák megnevezései-
ből kerültek ki. Emellett két érdekes szó szerepel még a kéttagú szavak 
csoportjában: pápá és sír-rí. E lexémák esetében is kiemelt figyelmet kell 
fordítani a megfelelő tartalmú és formájú kérdésfeltevésre.6

• 16 db három szótagú szó, melyek között szerepelnek állatok, meseszerep-
lők, és háztartási eszközök nevei.

• 7 db négy szótagú szó tagja a listának, melyeket tág palettáról gyűjtöttünk 
össze, így szerepel köztük például a hullócsillag, a vakondtúrás és a szá-
mítógép szó is.

• 1 db öt szótagú szót szerepeltetünk a szólistában, amely a televízió.  
A televízió szó vizsgálata azért érdekes, mert a rohamos technikai fejlő-
dés közepette a használata egy kissé visszaszorul az okostelefonok, tab-
letek és laptopok mellett. A megkérdezett 1-2. osztályos korú gyermekek 
kevesebb, mint fele használja a televízió szót, csupán a rövidített változa-
tát (TV [tévé]) használják, valószínűleg a környezeti személyek szóhasz-
nálatát követve.

[5] ÍR – 1. Mit csinál? 2. Mit csinál az, aki szép betűket „rajzol”? EDZ – 1. Mit csinál a kisfiú? 2. 
A sportol/ tornázik szót ismered máshogyan? 3. Például, a konditeremben mit csinálunk?
[6] PÁPÁ – 1. Mit mondunk a babáknak, amikor elköszönünk tőlük és ők még nem tudnak beszél-
ni? 2. Milyen köszönési formát szoktunk használni, miközben integetünk a babáknak?
SÍR-RÍ – 1. Ismered a sír szó régies változatát? 2. (Ha igen,) mondd ki egybe a két szót!
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3.3. A kutatás jelenlegi állása

Jelenleg a GMP-diagnosztikával történő tesztfelvétel folyamatban van, így arról 
elemezhető adatokkal nem rendelkezünk, ezek az eredmények későbbi publiká-
ciók tartalmaiként fognak megjelenni.

A beszédprodukciós vizsgálatot illetően fentebb bemutatott nehezítő ténye-
zők okán a legelső tesztfelvételre március elején került csak sor. Szerencsére, egy 
olyan, viszonylag könnyen teljesíthető szólistát sikerült megalkotnunk, amivel  
a tesztfelvétel rugalmasan és gyorsan történik, így az elkövetkező időszakban 
minden bizonnyal megfelelő tempóban tudunk majd előre haladni. 

A kutatás jelen állása szerint 40 fő tipikusan fejlődő gyermekkel, azaz a kont-
roll csoport felével vettük fel eddig ezt a tesztsorozatot. Ők az előzetesen elvár-
taknak megfelelően teljesítettek. Az első és a harmadik osztályosok között a két 
nem ugyanolyan létszámban képviseltette magát, az elsősök és harmadikosok 
közül is 5 fiú és 5 lány vett részt a kutatásban. A második évfolyamon az arányok  
a következőképpen alakultak: 6 fiú és 4 lány. Negyedik osztályban: 3 fiú és 7 lány. 
A teszt felvétele 1. és 2. osztályban 9-11 percet, míg 3. és 4. osztályban már csak 
7-9 percet vett igénybe. 

Mivel a teszt egy megadott séma szerint épül fel,7 előzetes elemzésre kiválasz-
tottunk 5 olyan szót, melyek reprezentálják a kutatás tipikusan fejlődő gyerekekre 
vonatkozó várható eredményeinek kimenetelét. Az 5 szó választásakor ügyeltünk 
arra, hogy szerepeljen egy-egy darab egy-, kettő- és három szótagú szó, valamint 
két darab háromnál több szótagú szó. Fontos volt továbbá, hogy ezek a szavak  
a kiejtés szempontjából a könnyű, a közepesen nehéz, valamint a nehéz kategóri-
ába tartozzanak. E feltételek alapján tettük meg a következő szavakat az elemzés 
alanyának: ÍR, SZŐLŐ, PILLANGÓ, AKVÁRIUM, SZÁMÍTÓGÉP. E szavak te-
kintetében a feldolgozást követően a következő eredményeket kaptuk: 

[7] Különböző kategóriákba tartozó főnevek, valamint cselekvést kifejező, kérdésfeltevést, utasí-
tást igénylő szavak szerepelnek benne.
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Ahogy a fenti diagramokon szereplő adatok is mutatják, a szavak szótagszámá-
nak növekedése és nehézségi fokának változása egyre több hibát eredményez a 
tipikusan fejlődő gyermekek esetében. 

Az ír szó kapcsán csupán csak két második osztályos tanuló volt, aki nem 
megfelelően ejtette ki a hangsort. Az ő hibájuk a rövid időtartamú [i] ejtése volt. 

A szőlő szó esetében minden osztályfokon találtunk eltérő kiejtésű tanulót. 
A 2. és 3. osztályfokon több ilyen tanulót találtunk, mint az 1. és 4. osztályosok 
között. A leggyakoribb eltérés ebben ez esetben is a nem megfelelő időtartamú 
ejtés volt. Az eltérés kiterjedt az első [ő] magánhangzóra is ([ö] hangot ejtettek), 
valamint az [l] mássalhangzóra is ([ll] hangot ejtettek), amely nyelvjárási jelensé-
get tükröz, így valódi kiejtési hibának nem tekinthető.

A pillangó szó kiejtésekor a 3. osztályosok kivételével minden osztályfokon 
volt egy-egy tanuló, aki hibázott. Az első és második osztályban a [g] hang zön-
gétlen párját [k] ejtették a diákok. A negyedikes tanuló abban hibázott, hogy a szó 
végén az időtartamnak megfelelő [ó] hang helyett a rövid [o] változatot ejtette.

Az akvárium szó viszonylagosan több képességet kívánó helyes kiejtését  
a mássalhangzó és a magánhangzó torlódás okozza. A 2. és 3. osztályos tanulók 
esetében egy-egy tanuló vétett csak hibát a kiejtés során. A 2. osztályban a hibát 
a [k] hang zöngés párjának ejtése adta, a 3. osztályban pedig nem tudta megne-
vezni a tanuló a szót. Az 1. osztályosok között is egy diák nem ismerte fel a képet. 
Továbbá két alkalommal volt hiba az [r] hang hosszú ejtése, egy esetben szintén 
a [k] hang zöngés párjának ejtése adta a hibát, csak úgy, mint egy negyedikes ta-
nuló esetében. A másik két negyedik osztályos tanulónál a problémát a [v] hang 
zöngétlen párjának [f] ejtése okozta, valamint az [u] hang hosszú időtartamban 
való kimondása. 

A számítógép hangsor kiejtésekor a leggyakoribb hiba az időtartamok nem meg-
felelően történő ejtése volt: [t] helyett [tt], [í] helyett [i], valamint [ó] helyett [o] ejtése 
fordult elő. Ezen kívül néhányan a [g] hang zöngétlen párját, a [k] hangot ejtettek.
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4. TOVÁBBI TERVEK

A GMP-programmal felvett tesztek elemzése, valamint a beszédprodukciós teszt 
további gyermekekkel történő felvétele még 2019 júniusáig megtörténik. A vég-
leges adatokat egy, a jövőben elkészülő publikáció tartalmazza majd. Rövid távú 
célunk, hogy a tipikusan fejlődő gyermekek eredményeivel összehasonlítsuk  
a hátrányos helyzetű tanulókét. Szeretnénk feltérképezni, hogy a hátrányos hely-
zetből adódó kommunikációs hátrány milyen formában jelentkezik az általá-
nos iskolában, alsó évfolyamon tanuló hátrányos helyzetű gyermekek esetében. 
Hosszú távú cél, hogy a kapott eredmények alapján lehetőségünk nyíljon egy 
hatékony beszédfejlesztő-program kidolgozására, mely már óvodás kortól hasz-
nosítható, különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű tanulók beszédjellem-
zőinek fejlesztésére.
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