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A MAGÁNHANGZÓK AKUSZTIKAI SZERKEZETE 
9 ÉS 11 ÉVES ISKOLÁSOK SPONTÁN BESZÉDÉBEN 

Auszmann Anita 

Bevezetés 
A gyermekek születésük utáni első éveik során fokozatosan sajátítják el az 

anyanyelvüket. Beszédükben először mennyiségi fejlődés, majd 6 éves kor 
után finom minőségi változások figyelhetők meg (Gósy 2005). A változás 
mértéke a 6 éves kor előtti periódusban igen jelentős, éppen ezért került a ku-
tatások középpontjába. Korántsem zárul le azonban ennek a korszaknak a vé-
gére. Sokat kutatták azt a szakaszt is, amikor a gyermekek belépnek az isko-
lába, hiszen az intézményes oktatás szintén jelentős hatással van a beszédre 
(Neuberger 2014). 

A gyermekek 9 éves korra már két-három évet eltöltöttek az oktatásban, en-
nek hatása megfigyelhető beszédükben; az alsó tagozatból a felső tagozatba 
lépés azonban a nyelvi fejlődés szempontjából szintén érzékeny periódus lehet 
fejlődésükben. A szakirodalom alapján ismert, hogy a beszédhangok differen-
ciálása még kilencéves korban sem tökéletes, sőt az adatokból némi fejlődési 
megtorpanásra következtethetünk a magyarban (Gósy 2006). Az angol nyelv-
ben végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy 9 és 12 éves kor között a beszéd-
hangok időtartamának tartománya és változatossága az életkor előrehalad-
tával szignifikánsan csökken (Lee et al. 1999). A zárhangok zöngekezdési 
időértékei 9 éves korban még jóval nagyobb szórást mutatnak, mint két évvel 
később (Whiteside et al. 2003). 9 éves korra eltűnik az az alaphangmagas-
ságban tapasztalt különbség, ami megfigyelhető fiúk és lányok között 7 éves 
korban (a fiúk alaphangmagassága még magasabb, mint a lányoké), ami nem 
változik 11 éves korra sem, vagyis fiúk és lányok alaphangmagassága nagy-
mértékben hasonló marad (Auszmann–Neuberger 2014). Az életkor előrehal-
adtával a beszédtempó folyamatos gyorsulást mutat (Gósy 2003; Gyarmathy 
2007; Laczkó 2009), a gyermekek spontán beszédében csökken az agramma-
tikus mondatok aránya (Laczkó 2011), egyre komplexebb szerkezeteket hoz-
nak létre, gyakoriak az összetett mondatok, közléseikben sok és változatos 
kötőszókat használnak (Horváth 2013). Ekkor még jóval nagyobb arányban 
jelennek meg szünetek a gyermekek beszédében, mint a felnőtteknél. Fiúk és 
lányok között még nagy különbség van a narratívájukat illetően, a lányok 
szívesebben beszélnek, több szóból álló beszédszakaszokat hangosítanak 
meg, néma szüneteik rövidebbek. 9 éves korra minden nyelvtani szerkezetet 
és szabályt helyesen tudnak alkalmazni (Neuberger 2011), de még nem ala-
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kulnak ki a pragmatikai szabályok (Horváth 2013). Mindezen vizsgálatok 
eredményeit, illetve a 9 éves kor utáni nyelvfejlődésről szerzett ismereteinket 
egészíti ki, ha képet kapunk arról, hogyan stabilizálódik a magánhangzók 
képzése és akusztikai szerkezete ezen életkorban, amely alapján feltérképez-
hető a hangzókészlet elsajátítása mint az anyanyelv-elsajátítási folyamatok 
egyik meghatározó részfolyamata. 

Az egyes magánhangzókat az első két formáns (F1, F2) (a zöngének a rezo-
nátorüregekben felerősödött felharmonikusa) egyértelműen meghatározza 
(Gósy 2004): az F1 értéke az állkapocs nyitásszögével, a nyelvállás fokával 
van összefüggésben, míg az F2 értéke a nyelv vízszintes mozgásával és az 
ajakműködéssel. A magánhangzótér a nemzetközi szakirodalomban a ma-
gánhangzók F1 és F2 koordinátái mentén ábrázolt vokális térként jelenik meg, 
vagyis a nyelv mozgása szerint egymástól legtávolabb eső hangok határozzák 
meg ezt a teret (vö. IPA Handbook 1999; Vorperian 2007). Az első és a má-
sodik formáns értéke továbbá függ a toldalékcső hosszától, alakjától és térfo-
gatától. A toldalékcső felnőttkorig jelentős változásokon megy keresztül, és 
ez hatással van a beszéd akusztikumára is. Ennek megfelelően a magánhang-
zók akusztikai szerkezetét befolyásolja a testi fejlettségi fok, amely bizonyos 
mértékben korrelál az életkorral, illetve a beszélő nemével (Fant 1966; Huber 
et al. 1999; Whiteside–Hodgson 2000; Perry et al. 2001; Deme 2012). A fi-
úknál és lányoknál különböző mértékű és ütemű a testméret-növekedés, illet-
ve eltérő hormonális változásokon mennek keresztül. Nemzetközi kutatások 
eredményei azt mutatják, hogy már 4 éves korban különbség adatolható fiúk 
és lányok magánhangzóformánsainak frekvenciaértékei között (Perry et al. 
2001), a fiúk F1 és F2 frekvenciaértékei minden életkorban alacsonyabbak, 
mint a lányoké (Lee et al. 1999), ami legmarkánsabban 12–15 éves kor között 
figyelhető meg. 

Mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodalomban vizsgálták már a ma-
gánhangzók frekvenciaszerkezetét és időtartamát tekintettel a korra, a nemre 
és a beszéd típusára. 6–7 éves óvodásokkal végzett vizsgálatok (Deme 2012) 
alapján elmondható, hogy spontán beszédben a gyermekek magánhangzóinak 
formánsai magasabb frekvenciaértékeken realizálódnak, mint a felnőttek ejté-
sében. Az egyes magánhangzókat vizsgálva az a megállapítás tehető, hogy a 
formánsértékek nagyobb szórással adatolhatók a gyermekeknél, mint a fel-
nőttek ejtésében. Deme (2012) kutatásában nem volt szignifikáns különbség a 
gyermekek magánhangzóinak formánsértékeiben a nem tekintetében. 7 és 9 
éves iskolás gyermekek spontán beszédében mért adatok (Auszmann 2014) 
azt mutatták, hogy a 7 éves fiúk és lányok magánhangzóinak akusztikai-
fonetikai szerkezete nagyfokú variabilitást mutat a csoporton belül. 9 éves 
korra ez a különbség már csökken, a fiúk és a lányok adatai nagymértékben 
hasonlóvá válnak. Bár szignifikáns különbség adatolható a 7 éves és 9 éves 
gyermekek magánhangzói között, a formánsok frekvenciaértékeinek átlagai 
nem mutatnak nagymértékű különbséget. Az adatokat a felnőttek spontán be-
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szédében mérhető adatokkal összevetve általánosságban megfogalmazható 
az, hogy az iskolások hangképzése stabilabb, mint az óvodásoké, de kevésbé 
stabil, mint a felnőtteké. Angol nyelvű gyermekekkel végzett kutatás szerint 
9 és 12 éves kor között a beszédhangok időtartamának tartománya és változa-
tossága csökken, 12 éves kor körül már a felnőttek beszédében mért értékek-
hez hasonlít (Lee et al. 1999). 

A 9 éves korosztály spontán beszédében Bóna és Imre (2010) a fonológiai-
lag rövid vs. hosszú magánhangzók egyértelmű elkülönülését adatolta a fizikai 
időtartamok alapján, csökken az ejtésbeli variabilitás. 9 évesek beszédében a 
fizikai időtartamok egyértelműen definiálják a fonológiailag rövid és hosszú 
magánhangzókat (Gósy 2006). A formánsszerkezet tekintetében kisiskolások-
nál csak az F2 esetében találtak szignifikáns különbséget a rövid és a hosszú 
hangok között (Bóna–Imre 2010). A spontán beszéd egyik jellegzetessége, 
hogy a beszédhangok nemegyszer indokolatlanul, illetve szándéktalanul meg-
nyúlnak vagy megrövidülnek. Ezeknek az előfordulása beszélőnként változik, 
de kifejezetten jellemző a gyermekekre (Deme 2012). 7 és 9 éves gyermekek 
magánhangzóinak időtartamait összevetve azt találták (Auszmann 2014), 
hogy a legtöbb magánhangzó esetében szignifikáns rövidülés figyelhető meg 
az életkor előrehaladtával. 

Egy adott gyermeknyelvi időszak magánhangzóiról a felnőtt adatok isme-
retében lehet pontosabb megállapításokat tenni. Felnőttek (22–54 év) spontán 
beszédén végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a magánhangzók első és má-
sodik formánsainak frekvenciaértékei meglehetősen nagy átfedést mutatnak. 
Jellemző tehát a magánhangzók semlegesedése, az alulkonfiguráltság követ-
kezményeképpen pedig az, hogy a magánhangzó-realizációk kevéssé külö-
nülnek el egymástól (Gráczi–Horváth 2010). Fiatal beszélőkkel végzett kuta-
tások igazolták, hogy a spontán beszédben a fizikai időtartam-különbség 
megvan a fonológiailag rövid-hosszú magánhangzópárok mindegyikénél 
(Gósy–Beke 2010). Fiatal és idős (70 év feletti) nők beszédét vetette össze 
Bóna (2009), és azt találta, hogy az idősek kisebb frekvenciatartományban 
képezik a magánhangzókat, mint a fiatalabbak, esetükben kevésbé különül-
nek el az ejtés során a különböző magánhangzó-minőségek. Azt is igazolta, 
hogy az idősek szignifikánsan hosszabb magánhangzókat ejtenek, mint a fia-
talok; valamint hogy az életkor előrehaladtával a rövid és a hosszú hangok 
spektrális szerkezete kevésbé különül el, mint a fiatal beszélőknél. Olaszy 
(2006) és Bata (2007) megállapították, hogy a magánhangzó-időtartamokra 
nincs hatással a beszéd típusa, tehát mind spontán beszédben, mind felolva-
sásban hasonló értékeket mutatnak. 

Jelen kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy milyen eltérések adatol-
hatók a 9 és a 11 éves gyermekek spontán beszédében előforduló magán-
hangzók formánsszerkezete és időtartamértékei között. Mivel a korábbi, 9 
évesekkel végzett kutatásunk szerint ebben az életkorban a magánhangzók 
frekvenciaszerkezete még a fiatalabb (7 éves) gyermekekéhez hasonlít job-
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ban, így választ kerestünk arra is, hogy 11 éves korra milyen mértékben válik 
hasonlóvá a magánhangzók akusztikai-fonetikai szerkezete a felnőttekéhez. 
Hipotéziseink a következők voltak: a 11 éves gyermekek formánsértékei 
(i) nagyobb magánhangzótérben realizálódnak, (ii) az egyes magánhangzók 
frekvenciaértékei jobban elkülönülnek egymástól, mint a 9 éves gyermeke-
kéi. (iii) A magánhangzók objektív időtartamértékei rövidülést mutatnak az 
életkor előrehaladtával. (iv) A lányok és fiúk magánhangzóinak formánsszer-
kezete között jelentős különbséget találunk mindkét életkori csoportban. 

Anyag, módszer, kísérleti személyek 
Kutatásunkban 9 és 11 éves tipikus fejlődésű, ép halló és ép intellektusú 

gyermekek vettek részt. Mindkét életkori csoportban 5 fiú és 5 lány szerepelt 
az adatközlők között. A gyermekekkel egyénileg, megszokott iskolai környe-
zetben – lehetőség szerint zajmentes helyiségben –, tanítási időben készítet-
tünk spontánbeszéd-felvételeket. A gyermekek az iskolájukról, a kedvenc já-
tékukról, illetve a szabadidős tevékenységükről beszéltek. 

Mindegyik gyermek hanganyagából 1-1 percet elemeztünk (az átlagosan 4 
perces felvételek közepéből). Kutatásunkban 9 magánhangzót vizsgáltunk 
fonetikai helyzettől és hangkörnyezettől függetlenül. Nem szerepelt külön 
vizsgálati szempontként a fonológiailag rövid és hosszú magánhangzók ösz-
szevetése. A Praat 5.3 (Boersma–Weenink 2011) programmal annotáltuk a 
magánhangzókat (összesen: 4571 db; 1. ábra), majd egy erre a célra készült 
szkripttel automatikusan kinyertük az egyes hangok első és második formán-
sainak frekvenciaértékét, valamint az időtartamát. 

 
1. ábra 

Példa a Praatban végzett szegmentálásra 

Az annotálást manuálisan, a magánhangzók tiszta fázisának formánsstruk-
túrája, a második formáns kezdete és vége alapján végeztük. A szkript a fel-
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címkézett magánhangzó tiszta fázisában mérte ki az első két formáns frek-
venciaértékét a Praat alapértelmezett beállításai mentén (Burg-metóduson 
alapuló eljárással, 25 ms-os Hamming-típusú ablakkal, 5 formáns 5,5 kHz-ig) 
minden 10 ms-ban, majd a kapott értéknek vette a középértékét. A mért ada-
tokat manuálisan ellenőriztük a mérési hibák elkerülése érdekében. 

A kutatáshoz használt korpuszban szereplő magánhangzók darabszámát az 
1. táblázat összegzi. A magánhangzók előfordulásának aránya megegyezik a 
felnőttek spontán beszédében megfigyelt arányokkal (Gósy–Beke 2010). A 
leggyakrabban az [ɛ] és az [ɔ] hang, míg legritkábban az [y] hang szerepelt a 
gyermekek spontán beszédében.  

A kapott adatokon statisztikai elemzést (egytényezős ANOVA, Tukey-féle 
post hoc teszt) az SPSS 20.0 szoftverrel végeztünk 95%-os konfidencia-inter-
vallumon. 

1. táblázat: A jelen kutatásban szereplő 20 gyermek spontán beszédében 
vizsgált magánhangzók darabszáma és aránya 

V [ɛ] [ɔ] [ο] [i] [aː] [eː] [ø] [u] [y] 

db 1190 978 675 594 418 339 165 146 66 
% 1126 121 115 113 119 118 114 113 11 

Eredmények 
A 9 és 11 éves gyermekek magánhangzóinak formánsszerkezete 
A 9 és 11 évesek magánhangzóinak életkorok szerint normalizált formáns-

értékeit sűrűsödési ellipszisen ábrázoltuk (2. ábra). 
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2. ábra 

A magánhangzók formánsértékei a 9 éves (balra) és 11 éves gyermekek 
(jobbra) spontán beszédében 
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A sűrűsödési ellipszisek jól mutatják, hogy 9 éves korban az egyes magán-
hangzók nagyobb területen realizálódnak, és nagyobb átfedések figyelhetők 
meg közöttük, mint 11 éves korban. Ez a különbség részben statisztikailag is 
igazolható (2. táblázat). Az F1 tekintetében a legtöbb magánhangzó esetében 
szignifikáns különbség van az egyes életkorok között, csak az [eː] és [u] han-
goknál nem. Ezzel szemben az F2 esetében nagyrészt nem szignifikáns a kü-
lönbség a két életkori csoport között, kivéve az [ɛ], [eː], [i] és [o] hangok ese-
tében. 

2. táblázat: A 9 és 11 éves gyermekek magánhangzóinak F1- és F2-
paraméterei között adatolható szignifikáns különbségek 

V 
F1-re kapott adatok F2-re kapott adatok 

F df p F df p 

[ɔ] 23,594 4977 0,001 42,506 4977 0,058 

[aː] 47,911 4417 0,001 42,018 4417 0,111 

[ɛ] 10,849 1189 0,001 10,533 1189 0,001 

[eː] 41,493 4338 0,216 48,978 4338 0,001 

[i] 45,437 4593 0,001 30,421 4593 0,001 

[ο] 12,687 4674 0,001 43,079 4674 0,027 

[ø] 48,231 4164 0,001 40,584 4164 0,627 

[u] 40,368 4145 0,776 40,293 4145 0,830 

[y] 4,423 4465 0,007 40,457 4465 0,714 

A 9 és11 éves gyermekek magánhangzóinak időtartama 
Megvizsgáltuk az egyes magánhangzók időtartamát (3. táblázat és 3. ábra). 

Az adatokból egyértelműen látszik, hogy a kor előrehaladtával csökken a 
magánhangzók átlagos időtartama. A megfigyeléseket a statisztikai elemzés 
is alátámasztja, a 9 és 11 éves gyermekek magánhangzóinak időtartama kö-
zött csupán az [ø] és [y] hangok esetben nem adatoltunk szignifikáns különb-
séget (3. táblázat). 

3. táblázat: A 9 és 11 éves gyermekek magánhangzó-időtartamai között 
talált szignifikáns különbségek 

V [ɔ] [aː] [ɛ] [eː] [i] [ο] [ø] [u] [y] 

F 14,905 18,809 17,069 4,926 9,973 7,148 0,919 4,890 1,831 

df 977 417 1189 338 593 674 164 145 65 

p 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,433 0,003 0,151 
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3. ábra 

9 és 11 éves gyermekek magánhangzóinak átlagos időtartama 

Nemek közötti különbségek 
Megvizsgáltuk, hogy van-e, és ha igen, milyen mértékű különbség az 

egyes életkorokban a fiúk és a lányok magánhangzói között. Grafikonon áb-
rázoltuk a 9 éves fiúk és lányok (4. ábra) formánsainak frekvenciaértékeit. 
Annak ellenére, hogy minden életkorban a lányoktól várunk jobb teljesít-
ményt, a sűrűsödési ellipszisek alapján az mondható, hogy 9 éves korban bár 
a fiúk magánhangzói is mutatnak átfedéseket, ezeknek mértéke az általunk 
vizsgált lányok esetében nagyobb. A legtöbb magánhangzó esetében nem 
adatoltunk szignifikáns különbséget a két nem között. A Tukey-féle post hoc 
teszt alapján 9 éveseknél szignifikáns különbség van fiúk és lányok között az 
F1 esetében az [ɔ] (p = 0,013) hangnál, F2 esetében pedig az [ɛ] (p = 0,007) és 
[i] (p < 0,001) hangoknál. 
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4. ábra 

A 9 éves fiúk (balra) és lányok (jobbra) magánhangzóinak formánsszerkezete 
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A 4. táblázat összegzi a két nem spontán beszédében mért átlagos F1- és 
F2-értékeket, valamint magánhangzó-időtartamokat. 

Nem figyelhető meg egyértelmű tendencia annak tekintetében, hogy mely 
magánhangzóknál magasabbak a fiúk vagy a lányok F1-, illetve F2-átlagérté-
kei. A legtöbb esetben a két nem átlagértékei közel azonosak, azonban az F2 
esetében, ahol jelentősebb különbség van a fiúk és a lányok átlagértékei kö-
zött, ott rendszerint a fiúk értékei magasabbak. Az időtartamátlagokkal kap-
csolatban megfigyelhető, hogy a lányok spontán beszédében valamivel hosz-
szabban valósul meg a legtöbb magánhangzó. 

4. táblázat: 9 éves fiúk és lányok magánhangzóinak formánsértékei és 
időtartama (átlag és átlagos eltérés) 

V 
F1 (Hz) F2 (Hz) Időtartam (ms) 

Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok 

[ɔ] 766±88 737±71 1631±222 1603±232 85±29 88±33 

[aː] 903±117 888±86 1823±282 1723±315 107±31 115±39 

[ɛ] 757±109 753±76 1909±299 1767±377 88±29 93±32 

[eː] 547±67 557±59 2124±471 1836±570 104±37 112±39 

[i] 518±62 523±51 2078±492 1694±610 77±25 78±26 

[ο] 653±73 634±66 1428±287 1476±231 79±25 87±28 

[ø] 654±59 627±67 1898±194 1897±216 90±27 94±30 

[u] 522±45 505±55 1444±244 1496±375 67±21 90±35 

[y] 470±56 501±76 1887±262 1823±399 97±25 89±37 

Ezt követően összevetettük a 11 éves fiúk és lányok (5. ábra) formánsainak 
frekvenciaértékeit is. Ebben az életkorban szintén azt találtuk, hogy a kuta-
tásban részt vevő fiúk magánhangzói jobban elkülönülnek egymástól, mint a 
lányokéi, ugyanakkor ez a különbség nem mondható jelentősnek. A legtöbb 
magánhangzó esetében ebben az életkorban sem adatoltunk szignifikáns kü-
lönbséget a két nem között. A Tukey-féle post hoc teszt alapján a 11 évesek-
nél statisztikai különbséget találtunk a két nem között az F1 esetében az [ɛ] (p 
= 0,01), [ø] (p = 0,018) és [y] (p = 0,009) hangoknál, valamint az F2 esetében 
az [i] (p = 0,028) hangnál. A 11 éveseknél mért F1-, F2- és időtartamadatok-
nak is kiszámoltuk az átlagait mindkét nem esetében, amit táblázatba foglal-
tunk (5. táblázat). 

11 éves életkorban már az F1-nél és F2-nél is a legtöbb magánhangzónál a 
lányok esetében magasabbak az átlagértékek. A leggyakoribb magánhangzó-
kat hasonló időtartamban valósították meg a fiúk és lányok is. A két életkor 
között két tendenciaszerű változás figyelhető meg az átlagértékek alapján: 
egyrészt az F1 csökkenése mind a fiúknál, mind a lányoknál, másrészt a ma-
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gánhangzó-időtartamok csökkenése szintén mindkét nem esetében. A statisz-
tikai eredmények alapján az is elmondható, hogy sem a 9, sem a 11 éves kor-
osztályban nincs különbség a magánhangzók időtartamában a két nem között. 
Az F1- és F2-paraméterek esetében is csak bizonyos magánhangzóknál, így a 
két nem között adatolható különbségek még nem tekinthetők jelentősnek 
ezekben az életkorokban. 
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5. ábra 

A 11 éves fiúk (balra) és lányok (jobbra) magánhangzóinak formánsértékei 
spontán beszédben 

5. táblázat: 11 éves fiúk és lányok magánhangzóinak formánsértékei és 
időtartama 

V 
F1 (Hz) F2 (Hz) időtartam (ms) 

Fiúk Lányok Fiúk Lányok Fiúk Lányok 

[ɔ] 690±79 717±97 1551±214 1558±275 73±26 72±29 

[aː] 831±94 853±96 1759±126 1810±206 94±27 90±28 

[ɛ] 710±83 744±97 1937±189 1926±239 75±26 75±24 

[eː] 525±71 553±79 2229±282 2272±344 89±30 83±29 

[i] 497±72 477±74 2170±455 2379±337 62±21 65±26 

[ο] 589±62 594±85 1397±301 1368±259 78±33 72±24 

[ø] 548±68 597±109 1784±199 1816±212 89±38 81±26 

[u] 487±59 493±95 1481±358 1513±399 59±20 71±25 

[y] 507±70 438±40 1866±214 1902±308 64±20 75±23 
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Következtetések 
A jelen kutatásban a 9 és 11 éves gyermekek magánhangzóinak első és má-

sodik formánsainak frekvenciaértékeit, valamint a magánhangzók időtartamát 
elemeztük. Vizsgálatunk célja az volt, hogy a magánhangzók akusztikai-
fonetikai szerkezetében megfigyelhető változásokat feltérképezzük az életkor 
előrehaladtával. Választ kerestünk arra a kérdésre, vajon melyik életkori sza-
kaszban válnak a gyermekek magánhangzói hasonlóvá a felnőttekéihez. 

Hipotéziseink részben igazolódtak. Szignifikáns különbség van az általunk 
vizsgált 9 és 11 éves gyermekek magánhangzói között mind a formánsok frek-
venciaszerkezetében, mind az időtartamban. Az adatok azt mutatják, hogy a 
gyermekek magánhangzóinak első két formánsa 11 éves kor után válik csak 
hasonlóvá a felnőttekéhez. Hasonló eredményt kaptunk a magánhangzók idő-
tartamának tekintetében is. Feltételezhetően a lassabb artikulációs tempó miatt 
a magánhangzók 9 éves korban még hosszabb időtartamban realizálódnak, 
mint a 11 éveseknél. Az életkor előrehaladtával ugyan a gyermekek egyre 
gyakorlottabb beszélőkké válnak, fokozatosan csökken a gyermekek és a fel-
nőttek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai szerkezete közötti különbség, 
de az adatok azt jelzik, hogy még az anyanyelv-elsajátítás későbbi időszaká-
ban sem fejeződik be a magánhangzók stabilizálódásának folyamata. 

Minden életkorban adatoltunk bizonyos, de nem jelentős mértékű (a legtöbb 
esetben nem szignifikáns) különbségeket a lányok és a fiúk magánhangzóinak 
F1-, F2- és időtartamértékeiben. Ezek a fiúk és lányok közötti biológiai, fizio-
lógiai, szociofonetikai, kulturális tényezők különbségével magyarázhatók. 

Kutatásunk eredményeit összevetve korábbi, 7 évesekkel (Auszmann 2014) 
és felnőttekkel (Gráczi–Horváth 2010) végzett kutatások eredményeivel (lásd 
6. ábra) azt mondhatjuk, hogy a 11 éves gyermekek adatai már nem a fiata-
labb gyermekek frekvenciaértékeivel mutatnak hasonlóságot, ugyanakkor 
még nem azonosak a felnőttek spontán beszédében mérhetőekkel. 
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6. ábra 

A magánhangzótér változása az életkor előrehaladtával 
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Megfigyelhető az, hogy megindult egy változási folyamat a magánhangzók 
akusztikai szerkezetében a magyarra jellemző nyelvspecifikus értékek felé. 

A gyermeknyelvi magánhangzók vizsgálata azért fontos, mert az akuszti-
kai stabilizálódásuknak a folyamatának feltárásán keresztül az anyanyelv-
elsajátítás menetét is jobban megismerjük. Képet kapunk arról is, hogy mi-
lyen akusztikai-fonetikai jellemzői vannak a beszédnek tipikus fejlődés ese-
tén. Ezek az eredmények továbbá fontos összehasonlítási alapul szolgálhat-
nak az atipikus beszédfejlődésű gyermekek vizsgálatához. 
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