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Kisiskolás gyermekek spontán beszédének jellemzői 
 

Research generally focuses on the early period of language acquisition, while less is known about the 

details of children’s later speech production. The aim of the study is to describe the temporal 

properties and the word frequency of spontaneous speech samples of school-age children. 30 

narratives were recorded for study purposes, and the 83 minute-long collected audio material was 

analysed with Praat 5.1. The results show no significant differences between age groups in terms of 

suprasegmental characteristics, except in regard to articulation tempo. While the filled pauses of the 

children show similarity to those of adults, the difference is that the children produce shorter phrases 

and longer silent pauses than adults do. The most frequent function words are the same in the 

children’s and in adults’ speech. However, the children’s narratives contain fewer content words 

compared to those of adults. The present paper highlights some properties of the school-aged 

children’s narratives, which provides new information concerning language acquisition at school-age. 
 

Bevezetés 
A spontán beszéd során a beszéd tervezése és kivitelezése egy időben zajlik 

(Levelt 1989), a beszélő az aktuális közlés meghangosítása közben már a folyta-

táson gondolkodik. A spontán beszéd tanulmányozása a beszédkutatás közép-

pontjába került az elmúlt években magyar nyelven is. A BEA beszélt nyelvi 

adatbázis lehetővé tette e szövegtípus elemzését nagy mennyiségű anyagon 

(Gósy et al. 2012), a korpusz annotálása folyamatosan zajlik (Neuberger et al. 

2014). Az adatbázis 18 év feletti adatközlők beszédét tartalmazza, így a magyar 

spontán beszéd tanulmányozása elsősorban a felnőttek körében történt. Gyerme-

kek spontán beszédéről jóval kevesebb kutatás született a nemzetközi szakiroda-

lomban is, azok is elsősorban az anyanyelv-elsajátítás első éveivel foglalkoztak 

(DeJoy–Gregory 1985, Stemberg 1989, Yaruss et al. 1999, Robinson et al. 

2000). Fontos kérdés ugyanakkor, hogy a spontán beszéd milyen változásokon 

megy át az első biológiai sorompó, 6–7 éves kor után. A kisiskolás korban törté-

nő változások érintik a beszéd szegmentális szintjét. Angol gyermekekkel vég-

zett kutatás szerint 9 és 12 éves kor között a beszédhangok időtartamának válto-

zatossága az életkor előrehaladtával szignifikánsan csökken, 12 éves kor körül 

már a felnőtt beszédben adatolt értékekhez hasonlít (Lee et al. 1999). Az artiku-

lációs gesztusok megszilárdulásának folyamata a mássalhangzók esetében is ki-

mutatható. A felpattanó zárhangok zöngekezdési ideje 9 éves korban még jóval 

nagyobb szórást mutat, mint két évvel később (Whiteside et al. 2003). Az alap-

hangmagasság is változáson megy át ebben az életkorban, amelynek eredménye 
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a lányok és fiúk alaphangmagasságának elkülönülése (Sorensen 1989, Ferrand–

Bloom 1996, Hacki–Heitmüller 1999, Lee et al. 1999, Whiteside–Hodgson 

1999, Perry et al. 2001, Guzman 2014). A temporális jellemzőket tekintve 4 és 8 

éves kor között folyamatosan csökken a néma szünetek és a szavak időtartama 

(Singh et al. 2007). 
A grammatikai formák megszilárdulása is folytatódik kisiskolás korban, a 

gyermekek évről évre egyre több szóból álló beszédegységeket hoznak létre, a 

szókincs nagymértékben növekszik (Loban 1976, Crystal 2003, Nippold 2006).  

A magyar kisiskolás korú gyermekek spontán beszédéről eddig néhány kuta-

tás született. Elemezték a magánhangzók realizációját különböző életkorokban 

(vö. Gósy 1981, Bóna–Imre 2010, Auszmann 2014, Auszmann–Neuberger 

2014): a kisiskolások beszédhang-képzése stabilabb, mint az óvodásoké, ugyan-

akkor kevésbé stabil, mint a felnőtteké; a formánsértékek nagy szóródást mutat-

nak. A felpattanó zárhangok zöngekezdési idejének vizsgálata a magyar gyer-

mekeknél azt igazolta, hogy a zárhangok artikulációja még 13 éves korban sem 

stabilizálódott teljesen, az individuális különbségek óriásiak (Bóna–Auszmann 

2014). Az alaphangmagasság változásait a magyar gyermekek beszédében is 

leírták, az adatok – a nemzetközi szakirodalomhoz hasonlóan – olykor ellent-

mondanak egymásnak. A 9 és 11 éves korosztályban nem volt szignifikáns kü-

lönbség a fiúk és lányok alaphangmagasságának értékében, de a 13 éveseknél 

már a lányok alaphangja szignifikánsan magasabb volt (Auszmann–Neuberger 

2014). Egy másik vizsgálati csoportban a 10 éves fiúk alaphangja magasabb volt 

a lányokénál (Tóth 2014). Valószínűsíthető, hogy 10 éves korra a lányok az 

alaphangmagasság-változás szakaszának végén, míg a fiúk annak intenzívebb 

periódusában vannak. A változás tehát nem lineáris, és nemenként eltérő ütem-

ben zajlik, ahogy ezt a nemzetközi kutatások is igazolták. 

Az eddigi magyar vizsgálatok foglalkoztak továbbá a közlések grammatikai 

szerkesztettségével (Nagy J. 1978, Laczkó 2011, Neuberger 2011). A kisiskolá-

sok beszédében a főnevek dominálnak, de megnő a határozószók, a névmások és 

melléknevek aránya; gyakoribbá válnak az összetett mondatok. A ragozás töké-

letesedik, a gyermekek nyolcéves korban helyesen alkalmazzák a gyakorító- és 

ható képzőket, a segédigéket, az agrammatikus mondatok aránya pedig jelentő-

sen csökken. A pszicholingvisztikai szempontú elemzések a 

megakadásjelenségek mennyiségi és minőségi jellemzőin keresztül a beszédter-

vezési folyamatok életkorspecifikus sajátosságairól adtak képet (Szabó 2008, 

Laczkó 2010, Horváth 2014a, Neuberger 2014, Neuberger–Gósy 2014).  

A jelen kutatás célja kisiskolás gyermekek (7, 8 és 9 évesek) spontán narratí-

váinak leírása abból a szempontból, hogy ezek milyen temporális és szógyakori-

sági jellemzőkkel valósulnak meg. A fő kérdés az volt, hogy a vizsgált paramé-

terekben (a beszédszakaszok, néma és kitöltött szünetek időtartama, artikulációs 

tempó, szógyakorisági jellemzők) leírható-e szignifikáns változás az egyes élet-

kori csoportok között, vagy a fejlődés csak nagyobb életkori különbség esetén 

lesz kimutatható. Azt feltételeztük, hogy az elemzett temporális paraméterek 
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változnak évről-évre: gyorsul az artikulációs tempó, rövidülnek a néma szüne-

tek, a beszédszakaszok egyre hosszabbak. Hipotéziseink szerint a leggyakoribb 

szavak hasonlóak lesznek minden gyermekcsoportban életkortól függetlenül. 

 

Kísérleti személyek, anyag és módszer 
A kutatáshoz összesen 30 spontán narratívát rögzítettünk. A protokoll minden 

esetben ugyanaz volt: a kísérletvezető a felvétel kezdetén megadta a témákat a 

gyermekeknek, amikről beszélniük kell (család, lakókörnyezet, iskola, hobbi); 

ezt követően ő csak akkor szólalt meg, amikor segítő, a közlést továbbvivő kér-

désre volt szükség. A felvételek a megszokott iskolai környezetben, de viszony-

lag csendes körülmények között készültek Sony ICD-SX700 típusú hangfelve-

vővel; a kísérletvezető minden esetben ugyanaz a személy volt. 
A kutatásban 7, 8 és 9 éves gyermekek vettek részt, korosztályonként 10 fő. A 

gyermekek egynyelvűek, tipikus beszédfejlődésűek voltak, és egyiküknek sem 

volt hallásproblémája és beszédhibája.  

A teljes korpusz időtartama 83 perc (gyermekenként 3–5 perc). A korpuszt 

két szinten annotáltuk a Praat 5.3 programban (Boersma–Weenink 2013): be-

szédszakaszok és szünetek, szavak. Egy Praat scripttel automatikusan meghatá-

roztuk a beszédszakaszok (szünettől szünetig tartó egységek) és szünetek hos-

szát; továbbá minden beszédszakaszban kiszámítottuk az artikulációs tempó ér-

tékét. A szótövek meghatározásához a morfológiai elemzést a magyarlanc prog-

ramcsomag segítségével végeztük (Zsibrita et al. 2013). 

A statisztikai elemzésekhez a beszédszakaszok időtartamát és a beszédszaka-

szokra meghatározott artikulációs tempót z-score eljárással normalizáltuk az 

egyes beszélőkhöz, hogy eltűnjenek a beszélők egyéni jellegzetességeiből faka-

dó különbségek. A statisztikai vizsgálatok (többváltozós varianciaanalízis, 

nemparametrikus tesztek) az SPSS 13.0 programmal történtek. 

 

Eredmények 
A temporális jellemzőkön belül elsőként elemeztük a beszédszakaszok hosszát 

(2179 darab). Az egyetlen beszédhangból álló beszédszakaszokat az elemzésnél 

nem vettük figyelembe. A 7 éveseknél átlagosan 1335 ms (SD: 923 ms) volt a 

beszédszakaszok hossza, a 8 éveseknél 1247 ms (SD: 840 ms), a 9 éveseknél 

pedig 1275 ms (SD: 828 ms). A beszélő életkorától függetlenül az adatok szóró-

dása nagy mértékű volt. A normalizált beszédszakasz-időtartamok 73 ms és 

6594 ms közé estek; 5,4%-uk valósult meg 5000 ms felett, ezeket a statisztikai 

vizsgálatnál nem vettük figyelembe, ahogyan a 100 ms alattiakat sem (1,7%). A 

normalizált adatokon GLM többváltozós varianciaanalízist végeztünk. A modell 

szerint a beszélő életkora nem volt hatással a beszédszakaszok időtartamára, az-

az nem volt szignifikáns különbség az egyes életkori csoportok beszédszakaszai 

között. A 7 éveseknél normalizált beszédszakasz-időtartamok átlagos hossza 

1848 ms (SD: 1255 ms), a 8 éveseknél 1766 ms (SD: 1145 ms), a 9 éveseknél 

1904 ms (SD: 1214 ms) volt. A beszélő neme azonban kismértékben befolyásol-
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ta a beszédszakaszok időtartamát [F(1, 2179) = 3,991 p = 0,046 η² = 0,002], a 

fiúk átlagosan hosszabb szakaszokat hoztak létre (1896 ms, SD: 1187 ms), mint 

a lányok (1800 ms, SD: 1219 ms). vö. 1. ábra. 
 

 
1. ábra 

A beszédszakaszok normalizált időtartamai 

 

Elemeztük a néma szünetek időtartamát (2409 darab). Az adatok óriási szóró-

dást mutattak, a statisztikai vizsgálatból kivettük a ritka kiugró értékeket (5000 

ms felett, az adatok 0,3–1,7%-a az egyes korosztályokban). A 7 éveseknél meg-

határozott átlagos időtartam 764 ms (SD: 823 ms), a 8 éveseknél a leghosszabb, 

804 ms (SD: 790 ms), a 9 éveseknél pedig 773 ms (SD: 751 ms) volt. Az értéke-

ket logaritmikus skálára transzponálva sem volt normál az eloszlás, így 

nemparametrikus Kruskal-Wallis tesztet végeztünk a szünetidőtartamok vizsgá-

latára. Az eredmény azt mutatta, hogy nincs szignifikáns különbség az egyes 

életkori csoportok között a néma szünetek időtartamában, az eloszlás is szinte 

teljesen fedte egymást (2. ábra).  
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2. ábra 

A néma szünetek időtartama 

 

A kitöltött szünetek számos formában realizálódtak a kisiskolások spontán 

beszédében is, a felnőttekéhez hasonlóan. A leggyakoribb a svá volt minden 

korosztályban. A 7 éveseknél az összes hezitálás 77,7%-ában ez az ö-szerű 

hangjelenség szerepelt, a 8 és 9 éveseknél hasonló gyakorisággal jelent meg 

(67,6% és 62,8). A kisiskolásoknál is adatoltunk a felnőttekre jellemző egyéb 

típusokat (3. ábra). A 7 éveseknél a nazális hangból álló kitöltött szünet (11,7%), 

az idősebbeknél pedig az öm hangkapcsolat volt a második leggyakoribb hezitá-

lás (8 évesek: 18,5%, 9 évesek: 20,2%). A többi realizációnak a gyakorisága 

nem érte el a 3%-ot a kisiskolások narratíváiban (az öh hangkapcsolat még 

7,4%-ban előfordult a 9 éveseknél). 

 
3. ábra 

A ritkább hezitációtípusok aránya a narratívákban 
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A leggyakoribb kitöltött szünet, a svá időtartamai óriási szóródást mutattak 

(77–906 ms). A kiugró ritka értékeket a statisztikai számításánál nem vettük fi-

gyelembe. Az adatok eloszlása még logaritmikus skálára transzformálva sem 

normál eloszlású. A nemparametrikus Kruskal-Wallis teszt szerint nem volt 

szignifikáns különbség az egyes életkori csoportok között a svá időtartamában. 

Az átlagértékek gyakorlatilag megegyeztek mindhárom korosztályban (7, és 8 

évesek: 319 ms, SD: 147 ms; 9 évesek: 310 ms, SD: 131 ms). 

Minden beszédszakaszra meghatároztuk az artikulációs tempót. A 7 éveseknél 

adatolt átlagérték 9,1 h/s (SD: 2,5 h/s), a 8 éveseknél 9,6 h/s (SD: 2,9 h/s), a 9 

éveseknél pedig 10,3 h/s (SD: 3,2 h/s) volt. A normalizált adatokon végzett 

többváltozós varianciaanalízis szerint a beszélő kora meghatározza az artikulá-

ciós tempó értékét [F(2, 2388) = 18,460 p < 0,001 η² = 0,015]. A különbség sta-

tisztikailag szignifikáns a 7 és 8 évesek (p = 0,004), a 8 és 9 évesek (p < 0,001), 

és a 7 és 9 évesek között is (p = 0,042). A 7 évesek csoportjában a normalizált 

artikulációs tempó átlagértéke 19,1 h/s (SD: 8,2 h/s), a 8 éveseknél 20,8 h/s (SD: 

12,4 h/s), a 9 éveseknél 18,3 h/s (SD: 8,3 h/s). Az egyes életkori csoportok kö-

zötti szignifikáns különbség ellenére a tempóváltozás nem lineáris évről évre 

(éppen a 9 éveseké volt a leglassabb, a 8 éveseké pedig a leggyorsabb a vizsgált 

csoportban (4. ábra).  

 

 
4. ábra 

Az artikulációs tempó normalizált értékei az egyes korcsoportokban 
 

A többváltozós varianciaanalízis szerint a beszélő neme is befolyásolja az ar-

tikulációs tempót [F(1, 2388) = 3,967 p = 0,047 η² = 0,002]. A jelen vizsgálati 

csoportokban a fiúk átlagos artikulációs tempója kicsit gyorsabb volt (19,6 h/s, 

SD: 10,1 h/s), mint a lányoké (19,1 h/s, SD: 9,6 h/s, vö. 5. ábra). 
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5. ábra 

Az artikulációs tempó normalizált értékei a fiúk és a lányok narratíváiban 

 

A gyermek artikulációs tempójának variabilitását szemlélteti a 6. ábra. Mind 

az egyes beszélők narratíváin belül, mind a beszélők között nagy különbségek 

voltak adatolhatók a tempóértékekben. A leglassabb artikulációs tempójú gyer-

mekhez képest volt olyan, aki másodpercenként átlagosan 7 hanggal ejtett töb-

bet. 

 
6. ábra 

Az artikulációs tempó normalizált értékei beszélőként 
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A közlések temporális jellemzői mellett elemeztük, hogy a kisiskolások köz-

léseiben milyen lexikai elemek jelennek meg. A szótövek gyakoriságának vizs-

gálatakor elsőként a tartalmas és funkciószavakat együtt kezeltük. A leggyako-

ribb szavak között többségben voltak a funkciószavak. A 7 évesek korpuszában 

a leggyakoribb az a (7,7%) volt, ezt követte az és kötőszó (6,5%). A harmadik 

leggyakoribb az az (4,9%); a többi szótő előfordulása 5% alatti (7. ábra). A sza-

vak 19%-a mindössze egyszer szerepelt a 7 évesek korpuszában (0,06%), példá-

ul: vicces, unatkozik, természetes, szakács-könyv, skorpió, pünkösdölős, győz, 

állítólag.  

 

 
7. ábra 

A leggyakoribb szótövek a 7 évesek narratíváiban 

 

A 8 évesek narratíváiban szintén a leggyakoribb az a (8,25%), aránya nagyon 

hasonlóan alakult, mint az egy évvel fiatalabbak korpuszában (8. ábra). A máso-

dik leggyakoribb azonban nem az és, hanem a meg (5,7%), a harmadik helyen 

pedig ugyanúgy az az állt (3,9%), mint a hétéveseknél. A szótövek 17%-a egy-

szer fordult elő a nyolcévesek korpuszában, például: álcáz, börtön, csimpaszko-

dik, legfőképp, normális, villanykapcsoló, zombik. 
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8. ábra 

A leggyakoribb szótövek a 8 évesek narratíváiban 

 

A 9 évesek narratíváiban is az a volt a leggyakoribb (8,4%), az és kötőszó a 

második (6,2%), a harmadik pedig az az (4,1%, vö. 9. ábra). Az első három leg-

gyakoribb szótő sorrendje a 7 és 9 éves korosztályban megegyezett. A legidő-

sebbek narratíváiban már nem szerepelt a játszik ige a leggyakoribb szavak kö-

zött, de a nagyon határozószó igen. A szótövek 19%-a szerepelt egyszer a kor-

puszban, hosszabb összetételekre is több példa adódott, például: szavalóverseny, 

sportgimnasztika, pörög, nemrég, madárgyűrűzés, különböző, készülődik, író-

asztal.  

 

 
 

9. ábra 

A leggyakoribb szótövek a 9 évesek narratíváiban 

 

A tartalmas szavak gyakoriságát külön is elemeztük mindhárom korcsoport 

narratíváiban. A tartalmas szavak aránya a 7 évesek narratíváiban előforduló 

összes szótövet tekintve 44,3%, a 8 éveseknél 41%, a 9 éveseknél pedig 45,3%. 
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A 7 évesek narratíváiban a leggyakoribb tartalmas szó a játszik ige (aránya 

4,3% az összes tartalmas szót tekintve), mivel a felvételek témája a gyermekek 

mindennapjai voltak. A nagyon volt a második leggyakoribb (2,2%), ezzel szin-

te megegyezett a mond aránya (2,1%).  A 10. ábrán a tíz leggyakoribb szótő ará-

nyát tüntettük fel. 

 

 
10. ábra 

A leggyakoribb tartalmas szavak aránya a 7 évesek narratíváiban 

 

A 8 évesek narratíváiban a szeret volt a leggyakoribb tartalmas szó (3,7%), a 

játszik a második helyen szerepelt (2,6%), a nagyon aránya szinte megegyezett a 

hétéveseknél adatolt előfordulással (2,3%; vö. 11 ábra). 

 

 
11. ábra 

A leggyakoribb tartalmas szavak aránya a 8 évesek narratíváiban 

 

A 9 évesek közléseiben már a nagyon volt a leggyakoribb (3%), a szeret ará-

nya 2,1%, és a harmadik leggyakoribb a megy (1,9%), amely nem szerepelt a 

fiatalabb gyermekek első tíz tartalmas szava között. A jó, iskola, jár szótövek 
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szintén csak a legidősebbek narratíváiban vannak a leggyakoribb lexémák kö-

zött, náluk viszont a játszik aránya csökkent (12. ábra). 

 

 
12. ábra 

A leggyakoribb tartalmas szavak aránya a 9 évesek narratíváiban 

 

Összegzés, következtetések 
A jelen kutatásban azt vizsgáltuk, hogy a kisiskolás gyermekek által létrehozott, 

mindennapjaikkal kapcsolatos narratívák milyen jellegzetességeket mutatnak a 

temporális szerkezetet és a szógyakoriságot tekintve. A fő kérdés az volt, hogy a 

vizsgált paraméterekben kimutatható-e valamilyen változás évről évre, vagy a 

fejlődés csak nagyobb életkori különbség esetén igazolható. 
A szupraszegmentális fonetikai elemzések eredményei csak részben igazolták 

hipotéziseinket. A vizsgált paraméterekben nem volt szignifikáns eltérés az 

egyes életkori csoportok között, a változás feltehetően csak nagyobb életkori 

különbségek esetén igazolható matematikailag. A temporális paraméterek közül 

egyedül az artikulációs tempó függött szignifikánsan a beszélő életkorától. Az 

egyes életkori csoportok közötti szignifikáns különbség ellenére a tempóváltozás 

nem lineáris évről évre: a 9 éveseké volt a leglassabb, a 8 éveseké pedig a leg-

gyorsabb a vizsgált csoportokban. A magyarázat egyrészt feltehetően az egyéni 

különbségekből adódhat; másrészt a 9 éveseknél gyakoribb, hosszabb szóössze-

tételek bonyolultabb artikulációs tervezése is hozzájárulhat a különbséghez. A 

kisiskolások átlagosan 4-5 beszédhanggal ejtettek kevesebbet másodpercenként 

a felnőtt adatközlőkhöz képest (vö. Markó 2005, Gósy et al. 2011), a lassabb 

lexikális hozzáférés és a kevesebb beszédtapasztalat miatt. 

A beszédszakaszok átlagos hossza a 7 éveseknél átlagosan 1335 ms, a 8 éve-

seknél 1247 ms, a 9 éveseknél pedig 1275 ms volt, ez jóval rövidebb, mint a fel-

nőtt beszélőknél mért átlagérték (1796 ms, vö. Gósy et al. 2011). A gondolkodás 

és a beszédtervezés ebben az életkorban még kevésbé komplex, lassabbak a 

hozzáférési folyamatok, ezért rövidebbek a gyermekek beszédegységei. Az idő-

tartamokban ugyanakkor nem volt szignifikáns különbség a vizsgált korcsopor-
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tok között. A normalizált adatok elemzése azt mutatta, hogy tendenciaszerűen a 

legidősebbek, a 9 évesek alkotják a leghosszabb beszédszakaszokat. Látható te-

hát egyfajta fejlődés a gyermekek közléseinek hosszában évről évre kisiskolás 

korban, de a szignifikáns különbség valószínűsíthetően még nagyobb mintán, 

illetve nagyobb életkori eltérés esetén lenne kimutatható. 

A néma szünetek időtartama hasonlóan alakult mindhárom vizsgált korosz-

tályban, tendenciaszerűen a 8 éveseknél adatoltuk a leghosszabb átlagos szünet-

időtartamot. A kisiskolások néma szünetei átlagosan 200-300 ms-mal hosszab-

bak, mint a felnőttekéi (Gósy et al. 2011) – a gyermekeknek több időre van 

szükségük a beszédtervezési folyamatokhoz. A narratívákban számos extrém 

hosszú szünet volt adatolható, amelyek a felnőtteknél már nem fordulnak elő, 

mert az ilyen hosszú hallgatás már pragmatikai szabályokat sért (Leech 1983, 

Markó 2005). A 7 éveseknél a szünetek 0,8%-a volt 5000 ms-nál hosszabb. A 8 

éveseknél a szünetek 0,3%-a, a 9 éveseknél pedig 1,7%-a realizálódott 5000 ms-

nál hosszabb időtartamban (előfordultak 10 másodpercet meghaladó néma szü-

netek is).  

A kitöltött szünetek sajátosságai a kisiskolások beszédében nagyon hasonlóan 

alakultak, mint a felnőtteknél. A gyermekek is legnagyobb arányban a semleges 

magánhangzót ejtették a hezitációs jelenségekben az artikulációs egyszerűség és 

a felnőtt nyelvi minta miatt (felnőttek: 78,9%, vö. Horváth 2014b). A semleges 

magánhangzóként realizálódó hezitálások átlagos időtartama is azonos volt a 

beszélő életkorától függetlenül: a 7 és 8 éveseknél 319 ms, a 9 éveseknél 310 

ms, a felnőtteknél 308 ms (vö. Horváth 2014b). A hezitálás elsajátítása tehát már 

a kisiskolás kor kezdetére teljesen lezajlik és használata olyan, mint a felnőttek 

beszédében. 

Az egyes szavak előfordulásának gyakoriságában sem volt különbség a kor-

osztályok között. Egy korábbi kutatás eredményei szerint a felnőtteknél is ezek a 

funkciószavak a leggyakoribbak a narratívákban (a, az, és, hogy, vö. Beke et al. 

2012).  

A tartalmas szavak aránya a kisiskolásoknál 41–45% volt a vizsgált korpusz-

ban, a felnőtteknél ennél több, 53,6% (Szende 1973), illetve 58,8% (Beke et al. 

2012). A gyermekeknél a szeret, nagyon, játszik szavak szerepeltek a legna-

gyobb arányban, amikor magukról, mindennapjaikról beszéltek. A felnőttek 

ugyanebben a témában alkotott narratívái esetén a mond, jó, ember szótövek 

voltak a leggyakoribbak a tartalmas szavak közül. 

Az ELTE Fonetikai Tanszékén készül a GABI adatbázis, amelynek távlati 

célja 900 gyermek beszédének rögzítése (3 és 18 éves kor között). Az adatbázis 

(Bóna et al. 2014) a későbbiekben lehetőséget ad arra, hogy széleskörű leírások 

készüljenek minden korosztály beszédjellemzőiről. A mennyiségi és minőségi 

változások leírása fontos egyrészt a tudomány, másrészt a gyakorlati szakembe-

rek számára. A tipikus beszédfejlődésű gyermekek életkorspecifikus beszédjel-

lemzői alapul szolgálhatnak az atipikus működések feltárásához és az esetleges 

terápia megtervezéséhez. 
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A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. 
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