
NAVRACSICS JUDIT

A korai többnyelvűség néhány 
fonetikai, fonológiai kérdése

I. Bevezetés
Ebben a rövid tanulmányban többnyelvű gyerekek fonetikai, fonológiai fejlődéséről fogok 
beszámolni.

A bilingvizmus szakirodalmában vitás kérdés a többnyelvű személyek fonémaállománya. 
Az egyik nézet szerint egy közös fonémaállomány szolgálja ki a különböző nyelveket (Burling, 
1959, Dravina, 1967, Fantini, 1985); a másik azt állítja, hogy az egyes nyelvek fonémaállomá
nyai egymástól szeparáltak (Oksaar, 1970).

Watson (1991) szerint a bilingvis gyerekek a kiejtésben egyszerűsítenek. Fantini spanyol
angol kétnyelvűségi kutatásában azt állapította meg, hogy a spanyol megfelelővel nem rendel
kező angol mássalhangzó fonémák lényegesen később jelentek meg a gyermek beszédében, mint 
a spanyolhoz hasonlóak. Az aspiráció csak 3;2 (3 év, 2 hónapos) korban volt megfigyelhető.

A dolgozatban ezekről a kérdésekről fogok magyar vonatkozásban adatokat szolgáltatni.

II. A megfigyelés alanyai, adatgyűjtés
1994 októbere óta folyik egy longitudinális vizsgálat, melynek kísérleti személyei egy három
nyelvű testvérpár. A megfigyelés tárgya a gyerekek magyar nyelvi fejlődése. A gyerekek - Nasim 
Switzer (sz. 1991. 09. 22) és Nabil Switzer (sz. 1992. 10. 4.) - 1994 augusztusában érkeztek 
Magyarországra. Azóta heti három alkalommal reggel 9-től délután 4-ig magyar egynyelvű 
gyerekközösségbe (bölcsődébe, óvodába) járnak.

Az apa anyanyelve angol, az anyáé - perzsa. Felmerül tehát az is, hogy a gyerekeknek mi 
az anyanyelve. Otthonukban a gyerekek használják mindhárom nyelvet. A családi nyelv az 
angol, a szülők is angolul beszélnek egymás között. A perzsát az anya használja a gyerekekkel, 
de meglehetősen instrukcionált módon. A magyar a gyerekek számára kömyezetnyelv, mivel a 
bölcsőde egynyelvű, sem a gondozónők, sem a gyerekek nem beszélnek idegen nyelveket.

1994 októbere óta rendszeresen készítek audio- és videó-felvételeket a gyerekek magyar nyelvi 
fejlődéséről. Eddig kb. 34 órányi anyag gyűlt össze. A kísérletvezető személyen kívül különböző 
nemű és korú embereket vontam be a kísérletbe. A percepció szintjén a gyerekeknek nincsenek 
különösebb problémáik. Megértik az anyanyelvi beszélőt, legyen az férfi, nő, öreg, fiatal. Lexikai 
hiányosságaik természetesen vannak, de ezeket az akadályokat kommunikációs kompetenciával, 
metanyelvi eszközökkel sikeresen áthidalják, a meg nem értett szóra rákérdeznek.

Ebben a dolgozatban a gyerekek beszédének fonetikai sajátosságait mutatom be a magyar 
mássalhangzók tükrében. Vizsgálatom középpontjában az áll, hogy az anyanyelvi hallgató 
számára mennyire érthetők a gyerekek magyar nyelvi produktumai, mi tűnik idegen akcentusnak 
beszédükben.
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III. Elemzés, eredmények
A megfigyelés kezdetekor a gyermekek magyar beszéde érthető, magán hordozza a gyereknyelvi 
sajátosságokat, csak néhol van idegen akcentusuk. A gyerekek tökéletesen birtokában vannak a 
legtöbb magyar mássalhangzó fonémának:

/b/ ebíd, Nabil, bika, böcsödíbe, bana, ban, bonat
/p/kumpi
/v/hovan, van, vájd, vijág
/f/fiszű, fisű, elefánt, fekete
/m/nem, tudom, míg, enyím
/d/ ebíd, de, tudod
/z/ződ, az, ez
/sz/szíp, Nasim, aszik, kisz, kész
/c/maci, biciklit, cicának
M nem, Trabant, pillangó, nincs
/I/ világ, magái, hol, szeletem
/r/ szeretem, Robi, elrepült, gyorsan
/zs/zsupsz
/s/sájga, is, gyorsan
/cs/kicsi, csip- csip csóka, csiga-biga, nincs csimmá
/gy/ gyere, mindjá, nagy, nagyooot
/ty/betyát, látjuk, kutya
/g/sájga, világ, pillangó
/к/kicsi, kakaó, kezét
/j/jó, Judité, vájá
/ny/ menjünk, enyém, anyu
/h/hallod, hovan, három

A továbbiakban a gyerekek beszédében előforduló hangcserékre hívom fel a figyelmet.

1. Univerzális cserék
A magyar monolingvis gyerekek elsajátítási folyamatában is előfordul a /b/ - /p/ csere. Ez a 
korpusz is tartalmaz ilyen példákat:

Nasim: Pata.
Judit: Basa.
Az ontogenezis során a fonémaelsajátítási sorrendben a zárhangok megelőzik a réshangokat 

(Jakobson, 1968). Ennek oka nyilván a kevésbé összetett kiejtés, az egyszerűbb artikuláció. Ez 
hozható fel indokként a kisfiú beszédében, amelyben a /v/ réshangot következetesen /b/ zárhang
ra cseréli - ami tipikus jelenség a magyar monolingvis gyerekek anyanyelv-elsajátítási folya
matában. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a csere mindig csak a bonyolultabbtól az 
egyszerűbb felé működik.

Nabil: Nem tudod hol ban [ban] a bonat [bonat]?
Judit: Nem tudom, hol van a vonat.

2. Aspiráció
Fantini megállapításával ellentétben az angolban nem létező hangokat (pl. /gy/, /о/, /ü/ stb.) ezek 
a gyerekek idegen akcentus nélkül ejtik. Azonban a mindkét nyelvben meglévő fonémák (pl. 
/p/, /t/, /к/ stb.) annál több gondot jelentenek nekik. A két nyelv - az angol és a magyar -
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mássalhangzói erősen eltérnek egymástól a VÖT (Voice Onset Time) tekintetében. A VÖT azt 
az időt jelenti, ami eltelik a zárhang felpattanása és az utána következő magánhangzó zöngéjének 
megjelenése között. Ez különösen a szó eleji zárhangok képzésénél figyelhető meg a gyerekek
nél. Az angol és a perzsa erősen aspirál, a magyarban azonban nincs aspiráció.

Csak emlékeztetőül hadd idézzem a Lisker és Abramson (1964) által elvégzett kutatásnak 
az idevágó eredményeit:

/ъ/ /Р/ /d/ /t/ /g/ /к/
Angol 1/-101 58 5/-102 70 21/-88 80
Magyar -90 2 -87 16 -58 29

A pozitív számok azt jelentik, hogy hány milliszekundum telik el a zárhang felpattanása és a 
zönge megjelenése között. A mínusz számok pedig a zönge meglétét jelzik már a zárhang 
felpattanása előtt. Bár az angol hangok képzésekor lényegesen változatosabb a kép, mint a 
magyarokénál, mégis egyértelmű, hogy az eltelt idő az angolban hosszabb, mint a magyarban. 
Azonban - főleg az első felvételeken - a gyerekek erősen aspirálnak. Álljon itt néhány példa:

i) szó eleji pozícióban:
Nasim: Piros [phiro/]. Az piros [phiro/].
Nasim: Nem... todom ... todom [thodom].
(ii) intervokális pozícióban:
Nasim: Papucs! [p^p^ítj]
(iii) szóvégi pozícióban:
Nasim: De itt! [i:?]

Az aspiráció nem csupán a zárhangokat érinti, olykor a /cs/ affrikátát is erősen aspiráltan ejtik: 
kicsi [кМЧ:]
Az aspirált hangok ejtésében azonban az idő múlásával változás állt és áll be, a megfigyelés 

jelenlegi stádiumában már lényegesen kevesebb alkalommal találkozom ezzel a jelenséggel, 
teljesen azonban nem szűnt meg.

3. Zöngésség szerinti szembeállítás
A fenti (Lisker - Abramson) kutatási eredményekre utalva megállapítható, hogy az angol /g/ 
hang (21/-88 milsec. VÖT) ejtése közelebb áll a magyar/к/ hangéhoz (29 VÖT), mint a magyar 
/g/-hez (-58). Ez indokolja a következő cserét, ahol egy magyar fonémát angollal helyettesít:

Nasim: Kitar. [khitar]
Judit: Gitár. [gitaEr]
Nem kerül sor hasonló cserére szótagon belül, vagy szóvégi pozícióban.
Nasim: Vijág [vijaEg].
Szupraszegmentális jelenségnek tartom az alábbi példát, amelyben egy máskor semmi 

artikulációs problémát nem jelentő hangot, a /gy/-t valamilyen ok miatt nem képes helyesen 
artikulálni. A meg nem értettség egyre nagyobb hangsúlyozást vált ki, így a zöngés /g/ fonéma 
helyett hangsúlyozott helyzetben egy emfatikus variáns /к/ lesz, majd а /к/ aspirált allofónja.

Nasim: Itt? Mondd, hogy gere [gere].
Judit: Bemegyünk?
Nasim: Nem, Mondd, gele [gele]. Mondd gele [gele], mondd kele [kMe].
Judit: Mondjam neki, hogy gyere [djere] ide?
Nasim: Igen. Jó?
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IV. Következtetések
1. Az allofónok közül az erősebben jelölt fonéma jut kiemelt szerephez, ezért a neutrális - és a 
magyarra jellemző invariáns - fonéma helyett kezdetben az aspirált fonémaváltozatot részesítik 
előnyben a gyerekek.

2. Nincs tudatos megkülönböztetés az allofónok használatában, hiszen nyelvtől függetlenül 
aluldifferenciálnak az allofónok között.

3. Túláltalánosítanak pozíciótól függetlenül is, például a magyarban szótagzáró helyzetbe 
viszik át.

4. A zárhangok esetében a nem aspirált allofónok a könnyebben elsajátíthatók (Jakobson, 
1941), az elsajátítás sorrendjében az aspiráltakat megelőzik. Itt tehát nem valamiféle könnyebb 
megoldást keresnek a gyerekek. Nagy valószínűséggel valamelyik korábban alsajátított nyelv
nek a hatásáról van szó. Hihetnénk, hogy az angol interferenciájáról, de a különböző pozícióban 
fellépő aspiráció mégis inkább arra jogosít fel, hogy arra gondoljunk, hogy a perzsa fonológiai 
jellegzetességeket általánosítják túl a gyerekek. Fantini és Watson megállapításaival ellentétben 
ezek a gyerekek nem egyszerűsítenek. Felborulhat tehát a sorrend, ha más nyelvek ilyen erős 
hatásaival találjuk szembe magunkat.

5. A helytelen aspiráció javul a gyermekek beszédében, csak idő kérdése.
A továbbiakban a gyerekek a mássalhangzók képzésekor semmi olyant nem produkáltak, 

amit hasonló korú magyar társaik ne tettek volna meg, tehát fonológiai elsajátításuk döntően 
azonos a magyar monolingvis gyerekekével.

A korpusz tehát sem arra nem szolgáltat bizonyítékot, hogy a bi-, illetve multilingviseknél 
a nyelvek fonémarendszerei teljesen elszeparálódnának egymástól, sem arra, hogy egy közös 
fonémarendszer szolgálná ki a három nyelv fonológiáját. Sokkal inkább feltételezhető, hogy a 
percepció szintjén a három rendszer külön működik, hiszen a három nyelvet el tudják különíteni 
egymásdtól, míg a produkció szintjén csak részrendszerek működnek. A gyermekek képesek a 
nyelvspecifikus hangok produkálására is, ugyanakkor van példa arra is, hogy a három rendszer 
hangjait keverik aluldifferenciálás vagy túláltalánosítás következményeként.
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