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A N T A L O V I T S  O R S O L YA 1

Szóbelseji és klaszter helyzetben kiejtett magyar 
mássalhangzók vizsgálata óvodás (3–6 éves) és  

általános iskolás (6–14 éves) tipikus  
szociokulturális hátterű és hátrányos helyzetű (HH) 

gyermekek körében
Egy magyar nyelvre kidolgozott fonológiai fejlődési modell felé

1. BEVEZETŐ

Hazánkban az 1960-as évektől folynak kutatások a hátrányos helyzetű gyerme-
kek kommunikációs- és nyelvi készségeit illetően. Már az első kutatások során 
is tipikus szociokulturális hátterű és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek 
kommunikációs képességbeli eltéréseit vizsgálták. A tartósan hátrányos környe-
zet negatív hatással lehet a gyermekek neurológiai érésére, így fejlődésmenetük 
is eltérhet a tipikustól. A lassabb érés következtében a gyermek kommunikációja 
alacsonyabb szintű lehet, a szociális környezetbe történő beilleszkedés sokszor 
kevésbé sikeres. A nyelvi hátrány is gátolhatja a kommunikációs és tanulási sike-
rességet, és a beszédképzés is elmaradást mutathat. 

A pszichológiai kutatások eredménye szerint az embrió már méhen belül is 
hall, így már a fejlődés kezdeti szakaszában elkezdi megismerni a környezete 
és anyanyelve beszédhangjait. A gyermek által gyakorolt beszédhangok az első 
életév végére válnak nyelvspecifikussá.2 Tehát a nyelvi környezet már a gyermek 
kiskorától kezdődően jelentős hatást gyakorol a későbbi fejlődésre. 

A nyelvi- és kommunikációs képességek fejletlensége nem csak lemaradást 
okozhat a tipikusan fejlődő gyermekekhez képest, hanem legtöbbször a kognitív 
képességek kibontakozását is jelentősen akadályozhatja. Romeo és mtsai3 legújabb 

[1] Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Gyógypedagógia Tanszék, Tanulásban 
akadályozottak pedagógiája szakirány, II. évfolyamos, nappali tagozatos hallgató. Témavezető: 
Dr. Zajdó Krisztina PhD, SZE Apáczai Csere János Kar, Gyógypedagógia Tanszék, nyelvész, 
kommunikátor, a beszéd- és hallástudományok doktora, egyetemi docens.
[2] Vihman, Marilyn M.: Advances in early speech production: Interactions with maturation, 
perception and learning, in Horst, Jessica S. – von Koss Torkildsen, Janne (eds.): Interna-
tional handbook of language acquisition, 2019, Routledge, London and New York, 173‒194. o.
[3] Romeo, R. R. – Leonard, J. A. – Robinson, S. T. – West, M. R. – Mackey, A. P. – Rowe, 
M. L. – Gabrieli, J. D. E: Beyond the 30-million-word gap: Children’s conversational exposure 
is associated with language-related brain function, 2018, Psychological Science, Article First. 
https://doi.org/10.1177/0956797617742725.
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eredményei szerint sokszor neurobiológiai eltéréseket is előidéz a nyelvi hátrány 
miatt fennálló kognitív elmaradás. A gyermekek kedvezőtlen szociokulturális 
környezete és a tipikusan fejlődő és tipikus szociokulturális háttérrel rendelkező 
társaikhoz képest kevesebb előzetes ismerete, tapasztalata és tudása hátrányosan 
befolyásolják tanulásuk eredményességét. A megfelelő nyelvi készségek, a helyes 
kiejtés és a tiszta beszéd elengedhetetlen alapját képezik az olvasás és írás elsajátí-
tásának. A nyelvi hátrány (tehát az a helyzet, amikor „valakinek valamilyen okból 
vállalnia kell a beszélést, és az illető nincs tisztában azzal a szabályrendszerrel, 
amelyet alkalmaznia kellene”)4 következtében a gyermekek számára nehezített 
ezeknek az alapkészségeknek az elsajátítása, ami a későbbiekben sokszor kihat az 
iskolai tanulmányaik sikerességére, ezáltal a pálya- és munkahelyválasztásukra is. 

Jelen kutatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (RGYK) része-
sülő tanulók nyelvi képességeit vizsgálja. A téma fontosságát jelzi a legfrissebb 
felmérésekből rendelkezésünkre álló adat is, mely szerint Magyarországon 2018-
ban az általános iskolás gyermekek 28%-a részesült a kedvezményben.5 A kutatás 
lehetőséget nyújt a szociokulturális hátránnyal küzdő gyermekek képességprofil-
jára, illetve tanulmányi teljesítményére vonatkozó tudástartalom bővítésére. 

A kutatáshoz kapcsolódó adatgyűjtés jelenleg még nem fejeződött be, így a 
jelen tanulmány csak az eddig feldolgozott, a 6–10 éves korosztály adataira tá-
maszkodó elemzések beszédprodukciót érintő részeredményeit közli. 

2. A KUTATÁS

A kutatási mintát az RGYK-s és a kontrollcsoportként alkalmazott TSZH (ti-
pikus szociokulturális hátterű) csoport alkotja. A kutatás résztvevői mindkét 
csoportban 6–10 éves, 1–4. osztályos tanulók voltak, osztályfokonként 20-20, 
azaz csoportonként 80 fő. A vizsgálati csoportba olyan, rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülő gyermekek tartoztak, akik az 1997. évi XXXI. 
törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról II. rész IV. fejezet 19. 
§ második bekezdése alapján erre jogosultak, tehát akiknek a családjában: 1.) az 
egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 145%-át; és/vagy 2.) egyedülálló szülő vagy más 
törvényes képviselő gondozza; és/vagy 3.) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyo-
san fogyatékos. A kontrollcsoportba olyan TSZH gyermekek tartoztak, akik nem 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek, nem részesülnek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben, nem fogyatékossággal élők és egynyelvű ma-
gyar anyanyelvi beszélők. 

[4] Bíró Zoltán: A környezet fogságában (A nyelvi hátrányos helyzet vizsgálata), in Bíró Zol-
tán (szerk.): Beszéd és környezet (Tanulmányok az anyanyelvhasználat köréből, 8‒86. o.), 1984, 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 14. o. 
[5] Varga Júlia (szerk.): A közoktatás indikátorrendszere 2019, 2019, Közgazdaság- és Regioná-
lis Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest.
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Az adatok felvétele Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyei többségi álta-
lános iskolákban történt. A kutatásban való részvételhez a szülőnek beleegyező 
nyilatkozatot kellett kitöltenie hozzájárulása jeléül. Ezután kezdődhetett el a ta-
nuló tesztelése, mely összesen kb. 35-40 percet vett igénybe. Az adatfelvétel két 
részből állt. Először a tanulók akusztikai és vizuális beszédpercepciós, valamint 
szövegértési képességeinek vizsgálatához a Gósy-féle GMP-teszt6 2., 3., 4., 5., 7., 
és 12. számú szubtesztjeinek felvételére került sor. Ezt követően pedig a beszéd-
hang-differenciálási és -ejtési készségek felmérése következett, melyhez a kutató-
laboratórium7 tagjai egy új vizsgálati eszközt, egy képsorozatot dolgoztak ki. A 
teszt alkalmazásával az összes magyar beszédhang szóeleji, szóbelseji, szóvégi és 
klaszter helyzetű vizsgálata válik lehetővé. A tanuló feladata az egyes képek meg-
nevezése volt. Beszédét digitális hangrögzítő eszköz (TASCAM DR-05, 2-es ver-
zió) rögzítette. A kutatás a szóbelseji és klaszter helyzetű mássalhangzók kiejtését 
térképezi fel a hátrányos és tipikus szociokulturális helyzetű tanulók körében.8

Jelen cél a következő hipotézisek értékelése: Feltételezzük, hogy 1.) az összes 
szóbelseji helyzetben realizált mássalhangzó helyes kiejtését, 2.) a klaszter helyze-
tű mássalhangzók kiejtését, 3.) a tipikusan fejlődő gyermekek körében átlagosan 
legkésőbb elsajátított ’r’ pergőhang 3.a.) szóbelseji kiejtését, és 3.b.) klaszter hely-
zetű kiejtését tekintve a 6–10 éves RGYK-s tanulók teljesítménye gyengébb, mint 
az azonos életkorú, tipikus szociokulturális helyzetű tanulóké.

3. EREDMÉNYEK ÉS A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE

Az 1. ábra az RGYK és a TSZH csoportok átlagos teljesítményét ábrázolja a szó-
belseji mássalhangzók kiejtésekor. Mindkét csoport zöme 95% és 100% közöt-
ti eredményt ért el. Néhányan azonban jóval az átlag alatt teljesítettek (lásd 1. 
táblázat). Az RGYK-s csoport leggyengébben teljesítő tanulója 66.66%-ot, míg a 
TSZH csoporté 83.33%-ot ért el, azaz a két legalacsonyabban teljesítő diák telje-
sítménye között 16%-ot meghaladó eltérés mérhető.

[6] Gósy Mária: GMP-diagnosztika, 1996, Nikol KKT, Budapest.
[7] Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Barsi Ernő Szakkollégium, Gyógype-
dagógiai Szekció.
[8] Jelen projektben a szóbelseji helyzetű mássalhangzókat a baba, vécé, kacsa, madár, madzag, 
lufi, egér, fagyi, bohóc, majom, cukor, kalap, flamingó, banán, gesztenye, repülő, virág, kosár, 
nyuszi, sátor, kutya, szemüveg, váza, rózsa, míg a klaszter helyzetben megjelenő mássalhangzó-
kat a gomba, barack, macska, ördög, nindzsa, kifli, ing, kagyló, felhő, sajt, macska, kifli, lámpa, 
pillangó, esernyő, krumpli, strucc, strucc, kesztyű, gesztenye, kesztyű, orrszarvú, csizma, va-
rázsló szavak kiejtett változatában vizsgáltuk (a célhang vastagon szedett).
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1. ábra: A szóbelseji helyzetben kiejtett mássalhangzók csoportonkénti  
átlagos teljesítménye (%)

1. táblázat: A szóbelseji helyzetben kiejtett mássalhangzók csoportonkénti  
leíró statisztikai adatai

Mind a két csoportról elmondható az is, hogy a gyermekek többsége (RGYK: 
46 fő, 57.70%; TSZH: 49 fő, 61.25%) minden alkalommal helyesen ejtette a szó-
belseji mássalhangzókat; a 100%-nál gyengébben teljesítőknél az artikuláció fej-
lődése vélhetően a 10–14 éves korosztályban majd folytatódik. A Kruskal-Wallis 
teszt eredménye szerint (KW-H (1;160)= 0.050, p= 0.823) a két csoport teljesít-
ményszintje azonos. Az eredmények alapján az első hipotézis megdőlt.

A 2. ábra a szóbelseji mássalhangzók kiejtési teljesítményét részletesen, osz-
tályfokokra bontva szemlélteti. Sem az RGYK-s, sem a TSZH csoportoknak az 
egyes osztályfokonkénti teljesítményei között nincs legalább két eltérő (RGYK: 
Kruskal-Wallis teszt; KW-H (3;80)= 6.009, p= 0.111; TSZH: KW-H (3;80)= 
3.073, p= 0.381). Tehát az első négy osztályban nincs fejlődés sem az RGYK, sem 
a TSZH csoportok teljesítményében a szóbelseji mássalhangzók ejtésekor.

N Átlag Medián Minimum Maximum Std. dev. Std. hiba

RGYK 80 96.66 100.00 66.66 100.00 5.83 0.65
TSZH 80 97.13 100.00 83.33 100.00 4.22 0.47
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2. ábra: A szóbelseji helyzetben kiejtett mássalhangzók osztályfokonként  
mért átlagos teljesítménye (%)

A 3. ábrán a klaszter helyzetben kiejtett mássalhangzók csoportonkénti átlaga 
látható. Az RGYK-s csoportban átlagosan 90.80%-os, míg a TSZH csoportban 
93.15%-os teljesítmény volt mérhető (lásd 2. táblázat). A Kruskal-Wallis teszt 
eredménye (KW-H (1;160)= 2.400, p= 0.121) alapján megállapítható, hogy a cso-
portok teljesítménye nem különbözik, vagyis a két eltérő szociokulturális hátterű 
csoport teljesítménye azonos. Tehát a második hipotézis megdőlt.

3. ábra: A klaszter helyzetben kiejtett mássalhangzók csoportonkénti  
átlagos teljesítménye (%)
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2. táblázat: A klaszter helyzetben kiejtett mássalhangzók csoportonkénti  
leíró statisztikai adatai

A 4. ábra a klaszter helyzetben kiejtett mássalhangzók eredményeit mutat-
ja osztályfokokra lebontva. A Kruskal-Wallis teszt eredményei szerint (KW-H 
(3;80)= 14.426,  p= 0.002) az RGYK-s csoportban javult a teljesítmény az első 4 
évfolyamon. A TSZH csoportban (Kruskal-Wallis teszt; KW-H (3;80)= 8.351, p= 
0.039) az eredmények szerint szintén fejlődés mutatkozik. Összességében tehát a 
két különböző szociokulturális hátterű csoport fejlődési mintázata hasonló.

4. ábra: A klaszter helyzetben kiejtett mássalhangzók osztályfokonkénti  
átlagos teljesítménye (%)

A 5. ábra az ’r’ pergő hang szóbelseji helyzetben történő kiejtésekor mért 
átlagos csoportteljesítményeket ábrázolja (vizsgált szó: ’virág’). A célhang 
realizációjának vizsgálata azért lehet sokatmondó, mert a tipikusan fejlődő gyer-
mekek átlagban ezt a beszédhangot sajátítják el legkésőbb az összes hang közül.9 
A megegyező átlagok és szórások folytán (lásd 3. táblázat) a Kolmogorov-Smir-
nov-féle két mintás teszt elvégzése volt indokolt: (DMaxNeg= 0.00, DMaxPos= 0.00, p> 
0.10), tehát a vizsgálati és a kontrollcsoport teljesítménye megegyezik. Mindkét 

[9] Nagy József: 5-6 éves gyermekeink iskolakészültsége, 1980, Akadémiai Kiadó, Budapest.

N Átlag Medián Minimum Maximum Std. dev. Std. hiba

RGYK 80 90.80 96.00 32.00 100.00 11.15 1.24
TSZH 80 93.15 96.00 64.00 100.00 8.51 0.95
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csoportban voltak olyan tanulók, akik nem ejtették helyesen az ’r’ hangot (RGYK: 
2 fő, 2.5%; TSZH: 2 fő, 2.5%). Tehát a 3.a. hipotézis elvetendő: nincs különbség 
a két csoport teljesítménye között. Indokolt azonban az ’r’ beszédhang komple-
xebb kiejtési helyzetben (pl. klaszterben) történő realizálásának vizsgálata, hogy 
kiderüljön, vajon hatással van-e az artikulációs teher mértéke a kiejtési teljesít-
ményre. 

5. ábra: Az ’r’ pergőhang ’virág’ szóban való kiejtésének csoportonkénti átlagos 
teljesítménye (%)

3. táblázat: Az ’r’ pergőhang ’virág’ célszóban történő ejtésének csoportonkénti  
leíró statisztikai adatai

A 6. ábra a tanulók eredményeit osztályfokonként mutatja, hogy vizsgálható-
vá váljon a fejlődés mintázata. A csoportokon belül (RGYK 1-4. osztály, és TSZH 
1-4. osztály) az osztályfokok között statisztikailag nem mutatható ki különbség 
(Kruskal-Wallis teszt eredménye mindkét esetben: KW-H (3;80)= 2.026, p= 
0.567). Tehát a ’virág’ szóban realizált ’r’ hang kiejtési eredményei alapján a kü-
lönböző szociokulturális helyzetű tanulók nem mutatnak fejlődést az alsó tagozat 
elvégzése során.

N Átlag Medián Minimum Maximum Std. dev. Std. hiba

RGYK 80 97.50 100.00 0.00 100.00 15.71 1.75
TSZH 80 97.50 100.00 0.00 100.00 15.71 1.75
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6. ábra: Az ’r’ pergőhang ’virág’ célszóban történő kiejtésének osztályfokokra  
lebontott átlagos teljesítménye (%)

Az ’r’ pergőhang komplexebb, nagyobb artikulációs terhet jelentő, klaszter 
helyzetben történő kiejtését a ’strucc’ szó kimondásakor a 7. ábra mutatja. Lát-
ható, hogy az RGYK és a TSZH tanulók átlagosan jóval 80% alatt teljesítettek 
(RGYK: 57.5%; TSZH: 73.75%; lásd 4. táblázat), tehát a (’virág’ szóhoz képest) 
jelentősebb artikulációs teher gyengítette a teljesítményt. A vizsgálati és a kont-
rollcsoport esetében is elmondható, hogy egyes tanulók hibátlanul, míg mások 
helytelenül ejtették ki a célhangot. A Kruskal-Wallis teszt eredménye alapján 
(KW-H (1;160)= 4.653, p= 0.031) a csoportok teljesítménye eltér. Az RGYK-s ta-
nulók lényegesen alul teljesítettek tipikus szociokulturális hátterű kortársaikhoz 
képest, így a 3.b. hipotézis teljesült. 

Figyelemre méltó a standard deviáció nagysága is: az adatok szórása mindkét 
csoportban nagy. Mindkét csoportban igaz, hogy vannak tanulók, akik nem tud-
ták tisztán kiejteni az ’r’ hangot a klaszterben (RGYK: 34 fő, 42.5%; TSZH: 21 fő, 
26.25%). Ezek az adatok az artikulációs teher hatását mutatják.
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7. ábra: Az ’r’ pergőhang ’strucc’ célszóban történő kiejtésének csoportonkénti  
átlagos teljesítménye (%)

4. táblázat: Az ’r’ pergőhang ’strucc’ célszóban való kiejtésének csoportonkénti  
leíró statisztikai adatai

Az osztályfokokra lebontott eredmények a 8. ábrán találhatók. Az RGYK-s 
tanulók vonatkozásában jelentős különbség mutatkozik legalább valamely két 
osztályfokon mért teljesítmény között, ami fejlődésre utal (Kruskal-Wallis teszt; 
KW-H (3;80)= 16.770, p= 0.0008). Az első és a negyedik osztályos RGYK-s ta-
nulók teljesítményeit összehasonlítva fejlődés figyelhető meg, hiszen az első osz-
tályosoknál mért 20%-os átlagteljesítmény negyedik osztályra 80%-os átlagos 
eredményre javult. A TSZH diákoknál a Kruskal-Wallis teszt eredménye alapján 
(KW-H (3;80)= 0.701, p= 0.873) nem mutatható ki fejlődés. Érdekes megfigyelni 
azt is, hogy negyedik osztályban még a tanulók 25%-a (5 fő) nem tudta helyesen 
kiejteni a célhangot a klaszterben.

N Átlag Medián Minimum Maximum Std. dev. Std. hiba

RGYK 80 57.50 100.00 0.00 100.00 49.74 5.56
TSZH 80 73.75 100.00 0.00 100.00 44.27 4.95
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8. ábra: Az ’r’ pergőhang ’strucc’ célszóban történő kiejtésének  
osztályfokonkénti átlagos teljesítménye (%)

4. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

Jelen tanulmány célja a hátrányos és a tipikus szociokulturális hátterű, alsó ta-
gozatos tanulók körében vizsgálta a magyar mássalhangzók kiejtését szóbelseji 
és klaszter helyzetben. Vizsgálati cél volt még a magyarban átlagosan legkésőbb 
elsajátított ’r’ pergőhang kiejtésének elemzése szóbelseji és klaszter helyzetben is. 
Szintén cél volt annak megállapítása, hogy a hátrányos szociokulturális hátterű 
csoport bármely területen alacsonyabb kiejtési teljesítményt mutat-e a tipikus 
szociokulturális hátterű csoport teljesítményéhez képest.

Az első hipotézis vizsgálatakor, mely kapcsán a magyar mássalhangzók szó-
belseji helyzetben való kiejtésének vizsgálata történt, az eredmények alapján az 
RGYK és a TSZH csoportokba tartozó tanulók átlagos kiejtési eredményei meg-
egyeznek.

A második hipotézis vizsgálatakor, mely a klaszter helyzetben kiejtett magyar 
mássalhangzók vizsgálatát igényelte, a vizsgálati csoport (RGYK) és a kontroll-
csoport (TSZH) átlagos teljesítménye szintén azonos.

A harmadik hipotézis a.) pontjának vonatkozásában, melyhez az ’r’ pergő-
hang szóbelseji helyzetű kiejtésének vizsgálata volt szükséges, szintén nem mu-
tatkozott eltérés az RGYK-s és a TSZH tanulók eredményei között. A 3.b.) hi-
potézis vizsgálatakor, mely a ’strucc’ szó kiejtését kívánta meg, a vizsgálati és a 
kontrollcsoport teljesítménye különbözött, mivel a hátrányos szociokulturális 
hátterű tanulók jelentősen gyengébben teljesítettek. 
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Az eredmények összességében azt mutatják, hogy a komplexebb artikulációs 
teljesítményt kívánó feladatok végrehajtása a hátrányos szociokulturális helyze-
tű alsó tagozatos tanulók tipikus szociokulturális hátterű kortársaikhoz képest 
megterhelőbb, amely egyes beszédhangok bizonyos helyzetű kiejtésének pontat-
lanabb kivitelezésében tükröződik. A szociokulturális hátrány tehát a beszédtel-
jesítményben is tükröződik, amely részben magyarázhatja például az olvasás- és 
írástanulás nehezítettségét ebben a populációban.

5. TOVÁBBI TERVEK 

A kutatásban jelenleg a 3–6 és 10–14 éves korú gyermekektől történő adatfelvétel 
folyik, ebből adódóan még nincsenek eredmények és ábrák e korosztályok vonat-
kozásában. Az adatgyűjtés lezárulása után a kapott adatok elemzése, összehason-
lítása, majd az értelmezése következik. 

Hosszú távú cél egy olyan beszédfejlesztő-program kidolgozása, mely már 
óvodás kortól kezdve alkalmazható. A kutatás során kapott adatok segítségével 
kidolgozott módszerrel a gyermekek nyelvi-kommunikációs hátrányait, ezen be-
lül beszédhátrányuk csökkentése kívánatos, ezzel is elősegítve a kommunikatív 
és kognitív képességeik fejlesztését. Hosszabb távon a fejlesztés hatása hozzájá-
rulhat a tanulmányi eredményesség és a munkaerőpiacon történő érvényesülés 
elősegítéséhez a hátrányos szociokulturális hátterű tanulók körében.
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