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A BESZÉDHANGOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK
FEJLŐDÉSE

Gósy Mária

Bevezetés
A beszédészlelés a nyelvi információt tartalmazó akusztikai jelsorozat feldol

gozásával indul. Ennek kezdete az elsődleges hallási elemzés, ahol néhány elő
zetes döntés történik a bejövő jelsorozat akusztikai sajátosságait illetően. Ezek a 
döntések nagyjából behatárolják a felfogott (észlelt) hullámforma tulajdonságait; 
felismerjük például, hogy zene vagy beszéd hangzott-e el, énekszót vagy hang
szert hallottunk, gyors volt-e vagy lassú, magas vagy mély, halk vagy erős (egy
szersmind egyéb szubjektív ítéleteket is alkothatunk). A hierarchikusan egymás
ra épülő akusztikai, fonetikai és fonológiai szintek működését további beszéd
észlelési részfolyamatok egészítik ki (Gósy 2005). A különböző beszédészlelési 
folyamatok csaknem egyidejűleg működnek, és egymással igen bonyolult mó
don tartanak kapcsolatot. A beszédhang-differenciálás egyfelől a fonetikai, más
felől a fonológiai szint működését egészíti ki.

Az anyanyelv-elsajátítás folyamatában univerzális jelenség, hogy a gyermek 
mindig a nagyobb különbségek észlelésétől halad a kisebbek felé (Grunwell 
1987). A beszédhangok tekintetében ez azt jelenti, hogy legelőször a magán
hangzókat és a mássalhangzókat képes elkülöníteni egymástól, illetőleg azokon 
belül is a nagy artikulációs különbségekből fakadó nagy akusztikai következ
ménnyel járó eltéréseket észleli. Ilyen például egy magánhangzó és egy felpatta
nó zöngétlen zárhang különbsége. Majd fokozatosan válik a gyermek képessé az 
egyre kisebb eltéréssel realizálódó beszédhangok differenciálására. A folyamat 
ezen belül nyelvspecifikus, hiszen aszerint történik a nyelvi diszkriminációs fej
lődés, hogy milyen fonetikai sajátosságai vannak az egyes anyanyelvi fonémare
alizációknak. Az individuális különbségek mintegy hatéves korig meglehetősen 
nagyok lehetnek ép fejlődés esetén is. A gőgicsélés hangjai fonetikailag külön
bözőek, ami arra (is) utal, hogy a csecsemő észleli a környezetében hallható han
gok sokféleségét. Ezeknek azonban nincs nyelvi funkciójuk. Az első szóhangso
rokban, illetőleg holofrázisokban megjelenő beszédhangok már bizonyos foné
makezdeményeknek tekinthetők, hiszen egyfajta nyelvi realitással bírnak, és elő
készítik a valódi fonémarealizációk megjelenését. Ehhez azonban az szükséges, 
hogy a kisgyermek képes legyen a feldolgozott hangsorokban a beszédhangokat 
fonémáknak megfeleltetni. Voltaképpen ennek tükröződése a holofrázisok fone
tikai szerkezetének alakulása. A gyermek első tartalmas szavainak alakja többé- 
kevésbé felidézi a felnőtt nyelvi mintát; az artikulációs és nyilvánvaló percepci-
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ós korlátok azonban nem teszik lehetővé a gyermek számára a tökéletes ismét
lést. A kezdetekben ennek következtében a hallott hangsorok egy részlete jelenik 
meg a gyermeki holofrázisokban. Egy átlagos fejlődésü, 15 hónapos gyermek 
első 18 szavának elemzése azt mutatja, hogy képes az alsó nyelvállású veláris és 
palatális magánhangzók megkülönböztetésére (nem és ham), sőt a bilabiális és 
alveoláris zöngés felpattanó zárhangokéra is (ada ’adjál’ és aba ’labda’). Nem 
állítható, hogy ezek a beszédhangok már fonémaértékűek lennének, de feltétle
nül valamiféle stabilizálódásról és nyelvi rendszerről tanúskodnak. Az utóbbi ti
zenöt év kutatásai megerősíteni látszanak azt a feltételezést, hogy a gyermek 
szókincsének kiépülése nemcsak az artikulációs és akusztikus lenyomatok, ha
nem a fonológiai leképeződések révén alakul ki (Ingram 2001 ). Ennek a hipoté
zisnek a hátterében az a felfogás áll, hogy a gyermek beszédészlelése révén ki
alakult „szókincs” a percepciós képességgel együtt elegendő ahhoz, hogy meg
kezdődjön a fonológiai szerveződés az első szavak létrehozásához. A holofrázi- 
sok nem mindig stabilak a fonetikai szerkezetüket tekintve. A ’nem’ szó alakva
riánsai például egy egy év körüli gyermek ejtésében a következők: mem, nem, 
nen, mám, m[æ]m, avagy a ’kutya’jelentésű vau hangsor produkciói: vúvú, vau, 
[w]aú, [w]au, [w]w[w]w. A szóhangsorokban található magánhangzók egyikének 
artikulációja sem biztos, az első esetben még a nyelv vízszintes mozgása szerint 
sem egyértelműen differenciálódott ez a magánhangzó. A nazálisok pedig gya
korlatilag egymás variánsai, egymással cserélődnek ugyanabban a hangsorban a 
jelentés változása nélkül. A másik példában ugyancsak bizonytalan a magán
hangzó, amely monoftongusként és diftongusszerű elemként egyaránt realizáló
dik, időtartama sem stabil; továbbá a mássalhangzó képzési helye is változó. 
Ezekben a példákban tehát nyilvánvalóan olyan beszédhangejtés történik, 
amelynek hátterében nem határozható meg fonéma. A sokasodó szóhangsorok 
egyfelől stabilizálják az artikulációs mozgásokat, másfelől biztosítják a kialaku
ló fonémák realizációinak azonosságát. A magyarban a beszédhang-megkülön
böztetés fejlődése az alábbiak mentén történik; gyakori a párhuzamosság, illető
leg az átfedés a folyamatban (1. ábra).

A gyermekek diszkriminációs képességét eseményhez kötött agyi potenciálok 
(EKP-k) mérésével is elemezték. Azt találták, hogy az EN (eltérési negativitás) 
szerint -  amely az EKP-k egy kicsiny komponense -  a fonémamegkülönböztetés 
tekintetében a változások ugrásszerűek az első és a második osztályosok között, 
majd a különbségek csökkenő tendenciát mutatnak (Csépe 2003). Ez az ered
mény azzal is magyarázható, hogy az olvasás, írás nagymértékben hozzájárul a 
gyerekek helyes beszédhang-diszkriminációs működéséhez.

Jól ismert, hogy a gyermekek között, főként fiatalabb életkorban, nagy kü
lönbségek tapasztalhatók az anyanyelvi ismeretekben, az egyes elsajátítási sza
kaszok megjelenésében és tartamában (Smith-Kenney 1998). Hatéves korra el
várható, hogy egy egynyelvű gyermek az anyanyelvi beszédhangjait képes le
gyen megkülönböztetni; ez alól a hosszú-rövid oppozíció pontos észlelése még 
kivétel (lásd később). A pontos megkülönböztetés hiányában ugyanis egyéb be
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szédészlelési nehézségek, valamint a szókincs életkor-specifikus növekedésének 
zavarai is várhatók. A diszkriminációs képesség nem megfelelő életkori szintje 
hatással van az írott anyanyelv, az olvasás, írás megtanulására. Az anyanyelv- 
fejlődés során tapasztalt megkülönböztetési hibákat nem valamiféle percepciós 
zavarra, hanem a kialakulatlan artikulációra vezetik vissza a kísérleti eredmé
nyek alapján angol anyanyelvű gyermekeknél (Winitz-Bellerose 1968). A be
szédhibásoknál összefüggést találtak a diszkriminációs mint észlelési zavar és a 
beszédhiba között. Saját korábbi vizsgálataink igazolták, hogy a tanulási nehéz
ségeik miatt vizsgált gyermekek egy részénél nem működik tökéletesen a be- 
szédpercepciós mechanizmusnak ez a részfolyamata (Gósy 2000). Noha a be
szédhangok megkülönböztetésének fejlődési folyamata elméletileg nyilvánvaló 
egy nyelv hangrendszerének ismeretében, éppen az egyéni különbségek miatt 
mégis szükségesek a pontos, objektív adatokra támaszkodó ismeretek.

7 éves kor 

1. ábra
A beszédhangok differenciálásának fejlődése magyar gyermekeknél
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Kísérletsorozatot terveztünk azzal a céllal, hogy megtudjuk, vajon az univer
zálisnak tekinthető tendenciát mennyiben támasztják alá a kísérleti adatok. Hi
potézisünk az volt, hogy fiatalabb óvodás korban az elméletileg fejlettebb észle
lési működést követelő megkülönböztetések még nehézségekbe ütköznek, első 
osztályos kortól azonban már csak véletlenszerűen fordulnak elő hibázások. Azt 
feltételeztük, hogy például a zöngésség megítélése a kisebb gyermekek esetében 
nem lesz problémamentes; a nagyobbak azonban legfeljebb a beszédhangok idő
tartamának megítélésében tévednek. A hipotézisünk hátterében az az artikulációs 
tény áll, hogy míg a felnőtt nyelvi környezetben a beszédhangok időtartamának 
realizálása meglehetősen bizonytalan, addig például a zöngésség érvényesítése 
jóval egyértelműbb.

Kísérleti személyek, tesztanyag, módszer
Összesen 450 gyermeket teszteltünk négy korcsoportban: 5 éveseket (közép- 

sős óvodásokat), 6 éveseket (nagycsoportos óvodásokat), 7,8 és 9 éveseket (el
ső, második és harmadik osztályosokat). Az ötévesek száma 100, a hatéveseké 
200, a hét-, nyolc- és kilencéveseké pedig 50-50 volt. Minden életkori csoport 
fele lány, fele fiú. A gyermekeket véletlenszerűen válogattuk ki fővárosi és vidé
ki városok (kisebb és nagyobb települések) óvodáiból és iskoláiból. Ép halló és 
ép beszédű gyermekek voltak (az artikuláció tisztaságát fokozottan vettük tekin
tetbe, hogy ne legyen hatással a megkülönböztetés esetleges zavarára).

A GMP-diagnosztika (Gósy 2006) 17-es altesztjét használtuk, amely 23 egy, 
két és három szótagú értelmetlen hangsort tartalmaz. 15 hangsor egymástól 
egyetlen képzési jegyben különbözik (pl.: azsá ~ asá, móz ~ nóz, nőcs ~ nöcs, 
nazirú ~ nazilú); 8 pedig teljesen egyforma (pl.: fesz ~fesz). Amagánhangzók az 
időtartam, a mássalhangzók a képzési mód, a képzési hely, a zöngésség és az 
időtartam tekintetében különböznek egymástól. A logatomok random sorrendben 
következnek egymás után. A kísérletvezető ismertette a gyermekkel a feladatot, 
majd a sikeres próbát követően futtatta a tesztet, minden gyermekkel egyénileg, 
csendesített szobában. A gyermeknek egyszeri elhangzás alapján kellett döntenie 
arról, hogy vajon egyforma, avagy nem egyforma volt-e a hallott két hangsor. 
A kísérletvezető feljegyezte, ha a gyermek hosszan gondolkodott, vagy ha han
gosan kiejtette a teszthangsorokat (ez utóbbi a nagyfokú döntési bizonytalanság 
jele). Az eredményeket a helyes döntés szerint összesítettük, külön-külön az ere
detileg azonos és az eredetileg különbözőeket, majd az adatokat statisztikailag 
elemeztük (ANOVA, SPSS 8.0 program használata, 95%-os szinten).

Eredmények
Az adatok összesítése jellegzetes különbségeket mutatott az egyes korcsopor

tok között egyetlen kivétellel. A hat- és hétévesek teljesítménye között nem volt 
szignifikáns különbség. Az életkor növekedésével javuló teljesítményt csak kis
mértékben tapasztaltuk, és még a harmadik osztályosoknál sem találtunk sok hi
bátlan megoldást. Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy az ötévesek 8%-ának
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(nyolc gyermek) tesztje tökéletes lett, és több mint tízen 1-2 hibával oldották 
meg a megkülönböztetési feladatot. Egy magyar anyanyelvű gyermek tehát ké
pes hibátlanul vagy majdnem hibátlanul a hangdifferenciálásra az adott teszt
helyzetben már ötéves korában is. A hatévesek közül 14%-nál tapasztaltunk hi
bátlan teljesítményt, további 18% pedig 1-2 hibával oldotta meg a feladatot. 
Ugyanakkor a harmadik osztályosoknak csak a 40%-a teljesített tökéletesen, no
ha már több mint két éve olvasnak, írnak. A másodikosok 42%-a, az elsősöknek 
pedig 22%-a oldotta meg a tesztet tévesztés nélkül.

Az adatok átlagait, a minimum- és maximumértékeket, valamint az átlagtól 
való eltérést összegeztük az 1. táblázatban. A legnagyobb fejlődés az öt- és hat
évesek, valamint a hét- és nyolcévesek között tapasztalható. A statisztikai adatok 
azt mutatják, hogy szignifikáns változás van az egyes korcsoportok között (a 
Wilcoxon-próba szerinti rangszám: -33,764, p  = 0,0002). Elemeztük a kapott 
adatokat aszerint, hogy vajon a gyermekek képesek-e észlelni a beszédhangok 
közötti egyetlen képzési jegyben jelentkező különbségeket a zöngésség, a kép
zésmód és képzéshely, valamint az időtartam szempontjából.

1. táblázat: A helyes beszédhang-diszkrimináció átlageredményei

Csoportok Átlag
Helyes megkülönböztetés (%) 

Átlagos eltérés Minimum Maximum
5 évesek 77,37 19,56 0,0 100
6 évesek 82,95 21,80 21,7 100
7 évesek 82,70 17,15 34,7 100
8 évesek 93,13 8,87 65,2 100
9 évesek 91,30 11,45 52,1 100

Az ötévesek legnagyobb mértékben a mássalhangzók időtartamának elkülöní
tésében tévedtek; itt a helyes megoldás mindössze 15%. Valamivel jobb ered
ményt kaptunk a magánhangzók időtartamának pontos megkülönböztetésére, eb
ben a helyes észlelés átlaga 28% volt. Ötéves korban még komoly gondot okoz a 
zöngésség tényének megítélése, a helyes differenciálás átlaga 49% lett. A kép
zési hely szerinti elkülönítés már jóval könnyebb feladatnak mutatkozott, a he
lyes megoldások aránya 78,5% lett. Legkönnyebb a képzési mód szerinti elkülö
nítés volt, a helyes teljesítmény átlaga 90,6%. A fonetikai osztályozás szerint a 
laterális approximáns és a pergőhang képzési módban különböznek, mégis cél
ravezetőbb volt ezt a két mássalhangzót külön kategóriaként elemezni. Ennek az 
volt az oka, hogy mindkettőt a képzési módnál tárgyalva, hamis képet kaptunk 
volna a differenciálási teljesítményről. Valószínűsíthetően a gyermekek saját ar
tikulációs korlátáinál fogva, továbbá a két beszédhang akusztikai sajátosságai 
miatt is, a [r] és a [1] mássalhangzók megkülönböztetése hosszabb időn keresztül 
meglehetősen nehéz a számukra. Noha statisztikailag igazolható különbség 
nincs a lányok és a fiúk teljesítménye között, a képzési hely kivételével a fiúk 
kevesebbet hibáztak (2. ábra).
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mód [l]/[r] hely zöngésség V-idö C-idö

2. ábra
A beszédhang-differenciálás tévesztései ötéveseknél

Elemeztük, hogy az azonos hangsorok azonosságának megítélésében téved- 
tek-e a gyermekek. Azt találtuk, hogy a tévesztések aránya kicsi, mindössze 8%- 
ban hibáztak a fiúk és 8,2%-ban a lányok, vagyis ekkor különbözőnek ítélték az 
azonos hangsorokat. Ez a differenciálási készség bizonytalanságát mutatja.

A hatéveseknél elkülönítettük a fiatalabb (6;6 alatti) és az idősebb (6;6 fölötti) 
gyermekek teljesítményét is. Azt találtunk, hogy a fiatalabb fiúk jobban teljesí
tettek az idősebbeknél, bár a különbség kicsi, nem egészen 10%; a lányoknál az 
5%-nyi különbség ugyanakkor az idősebbek javárajelentkezett. Sem a kor, sem 
a nem tekintetében nincs azonban statisztikailag igazolható különbség a gyerme
kek között. Mindkét korcsoportban voltak olyan gyermekek, akik hibátlanul ol
dották meg a feladatot ( 19-en a fiúk és 8-an a lányok között). A maximális hiba
szám a fiatalabb fiúknál 11, a nagyobbaknál 15, a fiatalabb lányoknál 17, az idő
sebbeknél pedig 16 volt. A két korcsoportot tekintve gyakorlatilag nincs különb
ség a tekintetben, hogy mely képzési jegyek eltérését volt nehezebb felismerniük 
a gyermekeknek (3. ábra). A hatéves lányok a zöngésség és a mássalhangzók 
időtartamának eldöntésében valamivel jobban teljesítettek, mint a hatéves fiúk.

Az öt- és hatévesek beszédhang-megkülönböztetési eredményeit összehason
lítva, jól látható a fejlődés. Legfeltűnőbb a képzési hely tekintetében, valamint a 
laterális approximáns és a pergőhang megkülönböztetésének pontosságában. Na
gyon csekély ugyanakkor az eltérés a magán- és a mássalhangzók időzítési vi
szonyait tekintve. Meghökkentő volt a hatéves óvodások és a hétéves első osztá
lyosok közötti -  már említett -  teljesítményazonosság. Azt feltételeztük, hogy 
hétéves korban nemcsak -  akár ugrásszerű -  fejlődést fogunk tapasztalni, de 
mindenképpen különbséget látunk az óvodásokhoz képest, hiszen ekkor már az 
olvasás és írás hatásával is számolhatunk. Az adatok azonban csak a minimum
értékben mutatnak tíz százalék körüli Javulást”. Hasonlóképpen nem várt ered
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mény a második és harmadik osztályosok beszédhang-differenciálási teljesítmé
nye. Noha statisztikai különbség nincs közöttük, az átlagérték és a minimumér
ték a másodikosoknál jobb. Elgondolkodtató, hogy még a harmadik osztályosok 
között is akadnak igen gyenge teljesítmények, amelyek felvetik az olvasás- és 
írástanítás módszertani kérdéseit is.

■ fiúk 6 év H lányok 6 év

mód [l]/[r] hely zöngésség V-idő C-idő

3. ábra
A beszédhang-differenciálás tévesztései hatéveseknél

Minden korcsoportban akadtak olyan gyermekek, akik csak igen hosszú reak
cióidővel voltak képesek -  a jó vagy hibás -  döntésüket meghozni. A hosszabb 
gondolkodás azonban nem feltétlenül eredményezett helyes beszédhang-megkü
lönböztetést, sőt az esetek nagyobb részében ekkor hibáztak a gyennekek. Már 
öt-hat éves korra elvárható, hogy ebben a tesztben a gyermekek egyszeri hallás 
után azonnal, különösebb gondolkodás nélkül, mintegy „automatikusan” képe
sek legyenek a megkülönböztetésre. A gondolkodás bizonytalanságot, avagy 
diszkriminációs nehézséget jelent, és még jó  döntés esetén is negatívan befolyá
solja például a gyermekek írását és helyesírását. A kísérletben részt vevők mint
egy harmadánál tapasztaltuk, hogy megpróbálták hangosan megismételni az el
hangzott hangsorokat, és így segíteni önmagukat a döntésben. Noha minden 
ilyen esetben megkértük a gyermeket, hogy ne ejtse ki a hallottakat, gyakran 
nem voltak képesek a felszólításnak eleget tenni. Különösen az iskolásokra volt 
jellemző az ismételt auditív csatorna felhasználási kísérlete. Ez egyfelől jelzi 
ugyan a bizonytalanságot, másfelől viszont egy kiegészítő stratégia működteté
sét mutatja; a gyermek ösztönösen érzi, hogy az ismételt hangoztatás segíthet 
neki a differenciálásban. A4, ábra szemlélteti az egyes képzési jegyeknek meg
felelő téves megkülönböztetés átlagait az összes tesztelt iskolás gyermeknél. 
Az óvodásokhoz képest határozott javulás tapasztalható az iskolásoknál, kivéve 
a [r]/[l] megkülönböztetését, ebben gyakorlatilag nincs változás. Az elvárt, vagy
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is hibátlan hangdifferenciálást azonban a tesztelt iskolások egyetlen képzési jegy 
esetében sem érték el. Ezt annak tükrében kell tekintenünk, hogy ezek a gyer
mekek már írnak és olvasnak. A statisztikai elemzések szignifikáns különbséget 
mutattak az egyes képzési jegyek alapján történt megkülönböztetések között 
(Kruskal-Wallis-próba: 1836,212; p  = 0,0004).

30 
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0
mód hely [l]/[r] zöngésség V-idő C-idő

4. ábra
A beszédhang-differenciálás tévesztései iskolásoknál

Valamennyi grafikon követi a diszkriminációs fejlődésben az anyanyelv- 
elsajátítás elméleti tendenciáját; ha azonban a módhoz hozzávesszük a [l]/[r] 
megkülönböztetést is, akkor a képzési mód mint jegy esetében gyengébb telje
sítményt kapunk. A [l]/[r] mássalhangzók megkülönböztetési nehézsége -  mint 
láttuk -  gyakran még hétéves kor fölött is jellemzően fennáll. Az 5. ábrán az 
eredményeket az iskolások korcsoportjai szerint részleteztük.

Várhatóan az időtartam-megkülönböztetések okozzák a legnagyobb problé
mát, annak ellenére, hogy a magyarban mind a magánhangzók, mind a mással
hangzók tekintetében az időtartam fonológiailag is releváns tényező. Ez azt je
lenti, hogy azonos hangsorokban az időtartambeli eltérésekjelentéskülönbsége- 
ket eredményeznek (pl. irat ~ írat, örül ~ örül, halom ~ hallom, kasza ~ kassza). 
Adataink szerint a mássalhangzók időzítési különbségei 9 éves korban kissé 
jobbak a magánhangzókéinál (fiatalabb gyermekeknél ezt nem tapasztaltuk), de 
egyik tekintetében sem teljesítenek a gyermekek tökéletesen. A mássalhangzók 
időtartamában a helyes megkülönböztetés fejlődése nagy valószínűséggel az 
írott anyanyelv tanításával van összefüggésben. A képzési mód, hely és a zön
gésség tényezőjének felhasználása nyolcéves korra megközelíti a kívánt szintet, 
a kilencéveseknél azonban tendenciaszerűen gyengébbek az eredmények. Az is
koláskor kezdetén a gyermekek jó része nagy elmaradást mutat az elvárt telje
sítménytől.
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5. ábra
A helyes differenciálási teljesítmény a képzési sajátosságok függvényében

iskolásoknál

Feltételeztük, hogy az akusztikusán kisebb különbséget mutató beszédhangok 
megkülönböztetése fog nehézséget okozni a gyermekeknek, az akusztikailag 
nagy(obb) eltéréssel jellemezhetők viszont nem. Az adatok nem igazolták ezt az 
összefüggést. A 6. ábra hangszínképei a gev ~ bev és a nazirú ~ nazilú hangsor
párokról készült spektrogramokat szemléltetik (4000 Hz-es frekvenciatarto
mányban, CSL4300B típusú digitális jelfeldolgozóval). A felső ablakpárban a 
hangsorkezdő mássalhangzók akusztikai különbsége meglehetősen kicsi, hiszen 
a két zöngés zárhang között csupán a képzés helyében van eltérés. A bal oldalon 
látható gev hangsor első mássalhangzójára változóan intenzív, a 4000 Hz-es tar
tományban megjelenő zárfelpattanás jellemző, az ezt követő magánhangzó F2-je 
mintegy 200 Hz-es csökkenést mutat a tiszta fázisig. A jobb oldali ablakban lát
ható [b] zárfelpattanása kevésbé intenzív, és nem jelenik meg a teljes (látható) 
frekvenciatartományban; az öt követő magánhangzó második formánsa kismér
tékű emelkedést mutat. A két mássalhangzó közötti akusztikai különbség tehát 
kicsinek mondható.

Az alsó ablakpár bal oldalán a naziríi hangsor pergőhangja jellegzetes akusz
tikai szerkezetű, két pergetés lenyomata látszik a hangszínképen, a mássalhang
zó időtartama mintegy 70 ms. A jobb oldali ablakban a nazilú hangsor spektro- 
gramja látható, az ugyanazon magánhangzó-környezetben kiejtett közelítőhang 
időtartama több mint kétszerese a pergőhangénak. Akusztikai szerkezete magán- 
hangzószerü, formánsai jól meghatározhatók. Bár az adott pergőhang és a köze
lítőhang csupán képzési módjukban térnek el, hiszen artikulációs helyük és zön
gés voltuk azonos; az akusztikai szerkezetük ugyanakkor nagy különbséget mu
tat. Mind a frekvencia, az intenzitás és az időtartam paraméterei is jellegzetesen 
eltérnek. A gyermekek diszkriminációs teljesítménye mégsem az akusztikai kü
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lönbség szerint alakul. A gev ~ bev hangsorpárt 93,25%-ban (a 6 évesek 87%- 
ban, a 7 évesek 86, a 8-9 évesek 100-100%-ban), míg a nazirú ~ nazilú hangso
rokat csak 68,25%-ban (a 6 évesek 44%-ban, a 7 évesek 63,5, a 8 évesek 84,3, a 
9 évesek 81,2%-ban) különböztették meg helyesen. Ez felveti azt a lehetőséget, 
hogy a gyermekek diszkriminációja nemcsak a beszédhangok akusztikai különb
ségének, hanem saját artikulációs mozgásaiknak is függvénye, ami alátámasztja 
a beszédészlelésnek az artikulációs mozgásokkal feltételezett szoros kapcsolatát.

6. ábra
A gev ~ bev (fent) és a nazirú ~ nazilú (lent) hangsorok hangszínképei

Nem feltételeztük, hogy az azonos hangsorok felismerése nehézséget jelent az 
iskolásoknak. Az eredmények szerint azonban az azonos logatomokat az iskolás 
gyermekek 5,4%-ban tévesztették, azaz különbözőnek ítélték (2. táblázat).

Az azonos hangsorok különbözőnek ítélése főként azoknál a gyermekeknél 
fordult elő, akiknek a megkülönböztetési teljesítménye egyébként is gyenge 
volt. Az óvodások bizonytalansága e tekintetben kissé nagyobb mértékű volt 
(8% körüli).

A számos hibátlan, illetve elfogadhatóan jó teljesítmény mellett egy 8 éves fiú 
a 23 teszthangsor-pár azonosságát, illetve különbözőségét mindössze 52%-ban 
döntötte el helyesen. Három esetben egyáltalán nem adott választ. Valamennyi
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képzésijegy-típus tekintetében tévedett, az időtartam-különbségek felismerésére 
gyakorlatilag képtelen. Hasonlóan gyenge eredményeket tapasztaltunk egy 
9 éves kislány esetében. Diszkriminációs észlelése igen gyenge, a hallott hang
sorokat igyekezett gyakran hangosan megismételni. Átlagos teljesítménye 58%, 
hibázásai valamennyi képzésijegy-típust érintik, de nem azonos mértékben. Jel
legzetesen téved az azonos hangsorokról adott döntéseiben is. Reakcióideje 
időnként erősen megnövekszik. A két iskolás gyermek teljesítménye jelentősen 
gyengébb, mint az ötévesek átlaga.

2. táblázat: Az azonos hangsorok helyes megkülönböztetésének átlagai
iskolásoknál

Adatok (%)
7 évesek

Életkor 
8 évesek 9 évesek

Átlag 94,90 98,10 94,50
Átlagos eltérés 1,52 3,92 5,92
Minimumérték 93,48 88,00 82,76
Maximumérték 97,83 100,00 100,00

Következtetések
A jelen kutatás első ízben vizsgálta nagyobb gyermekcsoportok részvételével 

a beszédhang-megkülönböztetés fejlődését ötéves kortól kilencéves korig. Az el
méletileg feltételezett fejlődést nem teljes egészében igazolták az adatok (vö.
7. ábra). Nem állíthatjuk, hogy első osztályos kortól már csak véletlenszerűen 
fordulnának elő hibázások. A differenciálás még kilencéves korban sem műkö
dik százszázalékosan, sőt mintha némi fejlődési megtorpanást mutatnának a ka
pott adatok.

Ez kétféleképpen interpretálható: vagy úgy, hogy a gyermekek ezen percepci- 
ós folyamata nem működik tökéletesen, vagy úgy, hogy a magyar gyermekek 
differenciálási képessége tízéves korra válik tökéletessé. Ez utóbbi esetben azon
ban az írott anyanyelv tanításában ennek a ténynek feltétlenül meg kell jelennie. 
Megítélésem szerint inkább az első feltételezés a jó; ezt az 5-6 évesek között ta
pasztalható jó differenciálási teljesítmények igazolják egyfelől, illetőleg az, 
hogy rendszerint a zavarokat mutató gyermekek egyben olvasási, helyesírási ne
hézséggel küzdenek.

A percepciós nehézségeket mutató gyermekek teljesítményét a nagyothalló
kéhoz hasonlítják (Bishop 1992). A lassabb feldolgozás, a percepciós zavar ese
tén a gyermek nem tudja összevetni a bejövő akusztikai információt a tárolt is
meretekkel, és ez gátolja a nyelvi sajátosságok felismerését (Evans 2001). Ja
kobson azt állította, hogy könnyebb a beszédhangokat megkülönböztetni, mint 
azonosítani (vö. Hörmann 1971: 67); ezt az állítást kísérletek is megerősítették 
(Gósy 2005).
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7. ábra
Az összes beszédhang-differenciálási tévesztés átlaga és szórása 

(a hibák számában megadva)

A jelen kísérlet adatai azt mutatják, hogy ez a könnyebbnek ítélt percepciós 
működés sok esetben még iskoláskorban sem tökéletes. A megfelelő percepciós 
működések hiányában a gyermekek mind több kudarcot élnek át, s már nemcsak 
elmaradásaik, de azok pszichés következményei is hátráltatják a tanulási folya
mataikat. A beszédészlelési mechanizmus életkor-specifikus működésének el
lenőrzése, valamint a meglévő zavarok csökkentése a megfelelő fejlesztéssel el
engedhetetlen.
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