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Az anyanyelv-elsajátítással kapcsolatos kuta-
tások fókuszában hosszú ideig főképp az első 
három évben végbemenő folyamatok álltak, 
a kutatók arra keresték a választ, hogyan, mi-
lyen fázisokon keresztül sajátítja el egy kis-
gyermek az első nyelv alapjait (Gósy, 2017). A 
3. életév fontos mérföldkő az anyanyelv-elsa-
játítás szempontjából, hiszen tipikus fejlődés 
esetén a gyermekek percepciós bázisa alap-
szinten kialakul, és hangkörnyezettől függet-
lenül is képessé válnak a magyar beszédhan-
gok felismerésére (Gósy, 2005). A gyermekek 
ekkorra elsajátítják az anyanyelvükre jellemző 
beszédhangokat, és a pergőhang kivételével 
valamennyi mássalhangzót képesek kiejteni 
(Gósy, 2005), bár az artikuláció ügyetlensége 
és a beszédhang-differenciálás későbbi stabi-
lizálódása miatt (Gósy, 2006) kiejtésük még 
nagymértékben különbözik a felnőttekétől. 
Ebben az életkorban a gyermekek már akár 
négy-öt tagú vagy akár hosszabb közléseket, 
egyszerűbb mondatokat is létrehoznak (Gósy, 
2005). Egyre többet és szívesen beszélnek, 
különféle kommunikációs stratégiákat sajátí-
tanak el. Mind a szókincsük, mind a nyelv-
tani tudásuk egyre gazdagabb, és a pragma-
tikai kompetenciájuk is fokozatosan fejlődik. 
Hároméves korra a gyermekek elsajátítják a 
társalgási stratégiák számos elemét: képesek 
párbeszéd kezdeményezésére, ismernek több 

szóátadási konvenciót, tudnak megfelelően 
válaszolni, magyarázatot adni (Crystal, 2003). 
Mivel tipikus fejődés esetén a gyermekek be-
szédindulása a lányoknál legkésőbb kétéves 
korra, a fiúknál két és fél éves korra tehető 
(Gósy, 2005), hároméves korban szükséges a 
gyermekek nyelvi fejlettségének szűrése (Kas, 
Lőrik és Bertalan, 2017), és az esetleges elma-
radások esetén a mielőbbi fejlesztés megkez-
dése. Csak ebben az esetben várható, hogy 
mire a gyermek eljut az iskolakezdéshez, ki-
alakuljon a megfelelő nyelvi tudatossága. 

Bár a gyermeknyelvi kutatások döntő 
többsége főként az első életévekben lezajló 
fejlődést mutatja be, az anyanyelv-elsajátítás 
nem zárul le ekkor, de még 6–7 éves korban 
sem (tulajdonképpen egész életünk folyamán 
tart, Gósy, 2005). Vizsgálatakor fontos figye-
lembe venni azt is, hogy szoros összefüggés-
ben áll más kognitív készségek fejlődésével 
is (például Vakula, 2013). A továbbiakban 
a tanulmány a magyar gyermekek beszéd-
fejlődésével kapcsolatos eredményeket mu-
tatja be hároméves kortól kamaszkorig. 
Kitér a beszédszervek változásaira, a kiejtés, 
a szókincs és a nyelvtan fejlődésére, majd 
bemutatja a folyamatos beszéd fejlődésének 
legfontosabb jellemzőit. Nem elhanyagolható 
szempont a pragmatikai kompetencia fejlő-
dése sem – a tanulmány röviden arról is szól, 
hogyan alkalmazzák a gyermekek a beszédet 
a társalgásban való megfelelő részvételre. 
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A jelen tanulmánynak nem célja a be-
szédfeldolgozás fejlődésének bemutatása. 
Ugyanakkor rendkívül fontos annak kieme-
lése, hogy a beszédprodukció és általában 
a kommunikációs készségek fejlődésének, 
illetve majd az írott nyelv megtanulásának 
feltétele a beszédfeldolgozás megfelelő mű-
ködése. Hároméves korra ugyan kialakul a hi-
erarchikus beszédfeldolgozási rendszer, de az 
észlelés, megértés és értelmezés szintje még 
sokat fejlődik az óvodás (és kisiskolás) kor 
alatt (Gósy, 2005). A beszédfeldolgozás meg-
felelő fejlődése (hasonlóan a beszédproduk-
cióhoz) nagymértékben függ a környezettől, 
kezdetben a szűkebb családtól, majd később 
az óvodai és iskolai neveléstől. Meghatáro-
zó a szülők nyelvhasználata, az otthoni és az 
óvodai mesélés (amely nemcsak a szókincset 
és a szövegértést, de a gondolkodást és az 
erkölcsöt is fejleszti), a valódi beszélgetések 
rendszeressége (pl. Gósy, 2005; Tancz, 2009; 
Vakula, 2015), de például fontos tényező az 
is, hogy mennyire zajos az óvodai vagy az 
otthoni környezete a gyermeknek (Balázs és 
Gósy, 1988; Gósy, 2000).

A beszédszervek változása hároméves 
kor után

Agyunk és a beszédképző szerveink három-
éves kor után is még fontos változásokon 
mennek keresztül, amelyek hatással vannak 
a nyelv és a beszéd elsajátítására, fejlődésé-
re. Az agy méretei és felépítése is változnak 
az életkorral: az újszülött agyának súlya 350 
gramm, a gyermekek agya pubertás korban 
1350 gramm (a lányoké némileg kevesebb, 
a fiúké több), a felnőtteknél az átlag 1400 
gramm (Hámori, 2005). Változik az idegrend-
szer morfológiai struktúrája is: például az 
idegrostok körüli myelinburkolat lassan fej-
lődik ki. A mielinizáció, amely a gyorsabb és 
célzottabb ingerületvezetést teszi lehetővé az 
agyban, és így az egyes területei között mind 
több és jobb összeköttetést biztosít, 5–8 éves 
kor között felgyorsul (Gallai és Vetier, 2011) 
(a folyamat általában csak 20–25 éves korra 
fejeződik be; Hámori, 2005). Ennek az éré-
si folyamatnak az eredményeként alakul ki 

a lateralitás (agyfélteke-dominancia), amely 
lehetővé teszi az összetettebb cselekvést és 
a magasabb szintű gondolkodást (Gallai és 
Vetier, 2011). A kézdominancia és az agyfél-
teke-dominancia kialakulása feltétele az isko-
laérettségnek (Rácz, 2012). 

A tüdőkapacitást nagymértékben befolyá-
solja a testméret, az életkor és a nem, emellett 
fontos, hogy a cserélt levegő mennyiségét a 
légzéstechnika is befolyásolja. Újszülött kor-
tól kezdve a test növekedésével együtt nő a 
tüdőkapacitás is. A nők és a férfiak között az 
eltérő testméretek miatt felnőttkorban is kü-
lönbség van a tüdőkapacitást tekintve (Ba-
lázs és Bóna, 2016). Ez különbséget okozhat 
a levegővételek gyakoriságában vagy akár 
abban, hogy milyen hangerővel képes va-
laki beszélni. A gyermekek légzéstechniká-
ja is változik az életkorral. Bár 6–9 éves kor 
között a gyermekek hallható levegővételei 
egyre inkább hasonlítanak a felnőttek beszé-
dében jellemző levegővételekre (Gyarmathy 
és Horváth, 2018), még kilencéves korban 
is van különbség a gyermekek és a felnőttek 
beszédlégzése között. Ugyanakkor nem elha-
nyagolható szempont az sem, hogy a beszéd 
közbeni (hallható) levegővételek gyakorisá-
gát a beszédtervezési folyamatok is megha-
tározzák, azaz amikor a gyermekek rövidebb 
megnyilatkozásokat hoznak létre, az hatással 
lesz a szünettartásukra és a levegővételeikre 
is (Redford, 2015).

Születéskor a gyermekek gégéje (függet-
lenül attól, hogy fiúk vagy lányok) egyforma 
nagyságú (Vorperian és Kent, 2007). A hang-
szalagok hossza mintegy tízéves korig nemtől 
függetlenül kb. 1 cm. Ezért van az, hogy a 
kisgyermekek hangmagassága és hangterje-
delme lényegében egyforma (körülbelül egy 
oktávnyi terjedelmű), így hang alapján nem 
állapítható meg, hogy fiút vagy lányt hal-
lunk-e beszélni. Több, kisgyermekekkel vég-
zett vizsgálat azt mutatja, hogy 5–10 éves kor 
között gyakran magasabb a fiúk alaphangma-
gassága, mint a lányoké (lásd 1. táblázat). A 
hormonális érés következtében pubertáskor-
ban a hangot tekintve is különböző változá-
sok mennek végbe. A gége méretei nagymér-
tékben megnőnek, így a hangszalagok hossza 
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is megváltozik: a felnőtt nők hangszalagjai kö-
rülbelül 1,5–2 cm hosszúak, a felnőtt férfiaké 
1,9–2,9 cm közöttiek, és a nők hangszalagja-
inál vastagabbak. A mutálás során a gége al-
kotóelemei nem harmonikusan nőnek, ennek 
következtében átmenetileg mintegy fél évig 
hangképző szervi ügyetlenség figyelhető meg. 
A hangszalagok hosszának és rezgő tömegé-
nek változásai az alaphangmagasság megvál-
tozását eredményezik: elkülönül egymástól a 

női hang és a férfihang (Balázs és Bóna, 2016). 
Már tizenhárom éves korban is jól hallható a 
különbség: Auszmann és Neuberger (2014) a 
lányoknál átlagosan 198 Hz-es, a fiúknál 146 
Hz-es alaphangmagasságot mért. Felnőttkor-
ra még nagyobb lesz a két nem alaphangma-
gasságában az eltérés: Markó (2015) a nőknél 
198 Hz-es átlagos alaphangmagasságot, a fér-
fiaknál pedig 114 Hz-es átlagos alaphangma-
gasságot adatolt.

A toldalékcső méretei is változnak a gyer-
mekek növekedésével. Születéskor a tolda-
lékcső hossza hozzávetőlegesen 6–8 cm; ez 
a felnőtt nőknél mintegy 14,1–15 cm-re nő, 
a férfiaknál 16,9 cm, de akár 18 cm is lehet 
(Gósy, 2004; Vorperian és Kent, 2007). Az áll-
kapocs, a nyelv és az ajkak növekedése a két 
nemnél eltérő fejlődési ütemet mutat: a lá-
nyok esetében átlagosan tizenhat éves korig, 
a fiúknál tizennyolc éves korig tart. 7–10 
éves kor között éri el az arc alsó részének 
növekedése a felnőttkorra jellemző arányo-
kat, a nyelv és az ajkak hirtelen, ugrásszerű 
fejlődése 9 és 13 éves kor között figyelhető 
meg (Hirschberg, Hacki és Mészáros, 2013). 
Az általában 6–7 éves korban kezdődő fog-
váltás is átmenetileg befolyásolja a beszéd-
képzést: a tejfogak kiesése és a maradandó 
fogak kibújása közötti időben a fogazat rész-
leges hiánya átmenetileg megváltoztathatja 
a beszéd artikulációs (és akusztikai) sajátos-
ságait. Szintén hatással van az artikuláció 
jellemzőire (különösen a labiodentális [f, v], 
az alveoláris, főképp az [s, z, ts, dz] vagy a 
posztalveoláris hangok [ʃ, ʒ, ʧ, ʤ] képzésére), 
hogy a maradandó fogazat kialakulása után 
sokan fogszabályzót kapnak, de az esetek 
döntő többségében a fogszabályozó készülék 

által okozott artikulációs zavar mindössze 
egy–három hétig tart (Götz, 2013). 

Az artikuláció változása 
kisgyermekkortól kamaszkorig

Hároméves korra a magyar gyermekek (más 
anyanyelvű gyermekekhez hasonlóan) már az 
adott nyelvre jellemző módon ejtik a magán-
hangzókat (bár a felnőtteknél nagyobb ma-
gánhangzótérben és sokkal variábilisabban; 
vö. Deme, 2012), és a mássalhangzók ejtése 
is egyre pontosabb. Az artikuláció fejlődése 
szoros kapcsolatban áll az artikulációs szer-
vek növekedésével, azok ügyesedésével, illet-
ve a percepciós folyamatokkal is (Gósy, 2005). 
Ez utóbbi azt jelenti, hogy a gyermek csak ak-
kor fogja tudni megfelelően kiejteni az adott 
beszédhangot, ha képes megfelelően észlelni, 
illetve megkülönböztetni más beszédhangok-
tól. Ezért van az, hogy például a rövid-hosz-
szú magánhangzók időtartam szerinti elkü-
lönülése a spontán beszédben csak hétéves 
kor után válik felnőttszerűvé (azaz a felnőttek 
ejtéséhez hasonlóvá), mivel a stabil percep-
ciós megkülönböztetésük is erre az életkor-
ra tehető (Gósy, 2005). Természetesen már 
egész kicsi korban is ejtenek rövid és hosszú 

Életkor
Átlagos alaphangmagasság (Hz)

Fiúk Lányok
5 évesek (Tóth, 2014) 261 262
6–7 évesek (Deme, 2012) 288 272
7 évesek (Beke és Horváth, 2015) 241 236 
8 évesek (Beke és Horváth, 2015) 232 235
9 évesek (Beke és Horváth, 2015) 224 239
10 évesek (Tóth, 2014) 255 246

1. táblázat: Az alaphangmagasság változása gyermekkorban
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magánhangzókat és mássalhangzókat a gyer-
mekek, de ez még nem a felnőttek spontán 
beszédére jellemző módon történik. 

A magánhangzók artikulációjának fejlődé-
se fokozatosan változik hároméves kor után is 
(Krepsz, 2018), és tizenhárom éves korra válik 
a felnőttekéhez hasonlóvá (Auszmann, 2016). 
A fejlődés még ebben az életkorban sem feje-
ződik be, mivel a fiúk és a lányok közötti ej-
tésbeli különbség még ekkor sem felnőttszerű 
(Auszmann, 2016). 

A mássalhangzók ejtése is egyre pontosabb 
lesz az életkor előrehaladtával. A pergőhang 
és a laterális közelítőhang (a r és a l) kiejtése 
sokáig nehézséget okoz a kisgyermekeknek. 
Emellett azoknak a beszédhangoknak az ar-
tikulációja (és ezáltal akusztikai jellemzői) is 
változik, amelyeket már ki tudnak ejteni az 
adott nyelvre jellemzően a gyermekek. A ma-
gyar réshangok akusztikai szerkezetében pél-
dául 6–7 éves kor között figyelhető meg je-
lentős változás (Gráczi, Krepsz és Neuberger, 
2017), de a folyamat még tinédzserkorban is 
tart. Ugyanez igaz a felpattanó zárhangokra 
is, amelyek közül egyes hangok ejtése még 
tizenhárom éves korban sem felnőttszerű 
(Bóna és Auszmann, 2014). 

A szegmentális szint időzítési jellemzői 
között elemezték a szóidőtartamokat és a 
toldalékolt szavakon belül a morfémák idő-
tartamarányait is (Horváth, 2014; Krepsz és 
Gósy, 2017). Az eredmények szerint a négy-
évesek beszédében még nem, de a hatévesek-
nél már a felnőttekhez hasonlóan érvényesül 
a kiegyenlítődési tendencia mind a tőmorfé-
mákat, mind a toldalékolt alakokat tekintve 
(Krepsz és Gósy, 2017). A beszéd további tem-
porális jellemzőiről egy későbbi alfejezetben 
lesz szó.

A szókincs változása 

A szókincs nagyságának fejlődése, változása 
az anyanyelv-elsajátítás során látványos, ug-
rásszerű, ugyanakkor nem egyenletes és nagy 
egyéni különbségeket mutat. A felnőtt embe-
rek szókincse sem egyforma, és a bővülése az 
egész életen át tart (Gósy, 2005). A mentális 

lexikonban tárolt szavak mennyiségéről talán 
csak az első száz szó elsajátításáig vannak re-
latíve pontos adataink – ekkor is elsősorban 
a produkció oldaláról tudjuk vizsgálni a szó-
kincset, a receptív szókincs nagyságára csak 
következtetni tudunk. Különböző kutatások 
szerint a hároméves gyermekek 150–1000 
szót ismernek, más adatok szerint ebben az 
életkorban a gyermekek expresszív szókincse 
900–1000, míg receptív szókincse 2000–3000 
szó (Pléh, 2006). Négyévesen az expresszív 
szókincs 1500–2000 szóra tehető, az iskolás-
kor kezdetén mintegy 2500 szó (Pléh, 2006). 
Nagy (1978; 1980) az 1980-as Prefer-vizsgálat 
során azt találta munkatársaival, hogy az öt-
éves gyermek receptív szókincséhez képest az 
öt és fél évesek szókincse 4,9 százalékponttal, a 
hatéveseké 10 százalékponttal, a hat és fél éve-
sé 15,4 százalékponttal, míg a hétéveseké 21,1 
százalékponttal nagyobb. Ez azt jelenti, hogy az 
ötévesek szókincse 80%-a a hétéves gyermekek 
szókincsének. A szókincs terjedelmét illetően 
a különböző nyelvekre vonatkozóan eltérő 
eredményeket olvashatunk a szakirodalomban. 
Ennek az is lehet az oka, hogy amíg a magyar 
toldalékoló, addig az angolban például 
elöljárószókkal fejezik ki a különböző eseteket. 
Vagyis amit a magyar gyermek egy szóval fejez 
ki, azt az angol gyermek (és felnőtt) gyakran 
két szóval mondja. Ezért lehet az, hogy például 
Clark (1995) az ötéves amerikai gyermekek 
szókincsét 14000 szóra becsüli. 

Az írásbeliség elsajátítása, az intézménye-
sített oktatás nagy hatással van a szókincs gya-
rapodására is. Az olvasás mennyisége szigni-
fikánsan befolyásolja a szókincs nagyságát és 
egyben a szövegértési teljesítményt is (ösz-
szefoglalásként a témáról lásd Cs.  Czachesz, 
2014). 

A mennyiségi növekedés mellett minő-
ségi változások is történnek a szókincsben. 
A gyermek kezdetben leginkább főneveket 
használ. 3–4 éves kor közé tehető az ún. 
verbális mámor időszaka (Gósy, 2005). Sugár-
né (1985) vizsgálatai szerint az életkor növe-
kedésével a főnevek nagy száma mellett egyre 
nagyobb arányban jelennek meg más szófajú 
szavak is, ami a gyermek kognitív fejlődésére 
és a közlési szándékára vezethető vissza.
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A szókincs fejlődését, a szóelőhívás jel-
lemzőit gyakran vizsgálják szóasszociációs 
tesztekkel. Több ismert kutatás készült ma-
gyar anyanyelvű gyermekekkel is: a legelső 
Cser János nevéhez fűződik, aki 1939-ben 
vizsgálta ezzel a módszerrel a magyar gyer-
mekek szókincsét. Neuberger (2008) kis-
csoportos (négyévesek) és nagycsoportos 
óvodások (hatévesek) körében végzett 
szabad szóasszociációs tesztet (a feladat 
során mindenféle megkötés nélkül kellett 
a gyermekeknek szavakat mondaniuk), és 
elemezte, hogyan hat az életkor és a szociális 
helyzet a gyermekek szókincsére. Eredményei 
szerint mindkét faktor fontos befolyásoló 
tényező: a nagycsoportosok több szót tudtak 
aktiválni, mint a kiscsoportosok, illetve az is-
kolázatlan szülők gyermekeinek szóaktiválása 
mind mennyiségében, mind minőségében el-
tért az értelmiségi szülők gyermekeiétől. Az 
értelmiségi családból származó gyermekek 
több szót aktiváltak: ez egyrészt jelentheti azt, 
hogy jobb a mentális lexikonhoz való hozzá-
férésük, másrészt pedig azt, hogy szívesebben 
vesznek részt a verbális kommunikációban, 
de arra is utalhat, hogy nagyobb a szókincsük, 
mint az iskolázatlan szülők gyermekeinek. A 
két csoport teljesítménye közötti minőségi 
különbségek abban mutatkoztak meg, hogy 
az értelmiségi családból származó gyermekek 
változatosabb asszociációkat produkáltak. 

A szóasszociációk minősége és mennyisége 
a későbbi életkorokban is fejlődést mutat. Gósy 
és Kovács (2001) eredményei szerint szignifi-
káns különbség volt a tizenkét és a tizenhárom 
évesek szóasszociációinak mennyiségében: 
az idősebb gyermekek hívtak elő több szót 
ugyanannyi idő alatt. Libárdi (2017) szóisme-
reti tesztjében a tizennégy, tizenhat, tizennyolc 
éves korú gimnazisták teljesítménye között is 
volt különbség, de ez leginkább a tizennégy 
évesek és a másik két életkori csoport között 
mutatkozott meg. A tizenhat és tizennyolc 
évesek egymáshoz hasonlóan teljesítettek.

A szókincs nemcsak mennyiségileg válto-
zik, hanem egyfajta átrendeződés is megfi-
gyelhető benne. Horváth (2016) hét-, nyolc- 
és kilencéves gyermekek narratíváinak szavait 
vizsgálva azt találta, hogy a hét- és nyolcéve-

seknél még a játszik szó az első, illetve máso-
dik leggyakoribb tartalmas szó a gyermekek 
beszédében, a kilencéveseknél azonban már 
megelőzi például az iskola szó előfordulása. 
Egy másik kutatás szerint (Neuberger, 2014) a 
kilencéveseknél még megmarad a játszik szó 
kitüntetett szerepe a spontán beszédben, de 
tizenegy éves korra csökken az előfordulási 
gyakorisága, tizenhárom éves korban pedig 
már nem szerepel a tíz leggyakoribb szó között. 
Természetesen az előforduló leggyakoribb 
szavakat nagymértékben befolyásolja az, hogy 
milyen témáról beszélnek a gyermekek. Az 
idézett vizsgálatokban a napi időtöltésükről 
kellett beszélniük. A szókincsben, illetve 
a szóelőhívási folyamatokban a későbbi 
életkorokban is nagy különbségeket találunk 
(Lengyel, 2011), az átrendeződés gyakorlatilag 
élethosszig tartó folyamat.

Kérdés azonban, hogy mit jelent egy szó 
ismerete. A sikeres kommunikációhoz nem 
elegendő, hogy csupán a szavak hangalakját 
ismerjük, hanem tudnunk kell a jelentésüket, 
és ismernünk a lehetséges kapcsolódásaikat 
is (Gósy, 2005). Csecsemőkorban a gyermek 
még a közvetlen tapasztalati információkat 
használja fel a fogalomalkotáshoz, és fokoza-
tosan jut el a fogalmi fejlődés során a felnőtt-
kori absztraktabb, a nyelv által strukturált fo-
galmakig (Csépe, Győri és Ragó, 2007. 296. o.). 
A nyelvi tudatosság, amelynek része a szótu-
dat is, fokozatosan alakul ki a gyermek meg-
ismerő tevékenységével és nyelvi fejlődésével 
párhuzamosan (Adamikné, 2006). A gyermek 
kibontakozó gondolkodásának példái a gyer-
meknyelvi produktumok, amelyek sokszor 
nagyon kreatív nyelvhasználatról tanúskod-
nak. A gyermeki szóalkotási módok között 
találunk példát szórövidítésre (lakatajt ’olyan 
ajtó, amin lakat van’), szóképzésre (aluda – 
’hálószoba, ágy’), kontaminációra (pami – 
’papi x mami’), a morfológiai tagolási határ 
elcsúsztatására (Kimosod a kámat? – a kádat 
helyett), vagy például gyermeki etimologizá-
lásra (Adamikné, 2006; Egerszegi, 2012). Ez 
utóbbi főként a 4–5 éves korosztályra jellem-
ző (Egerszegi, 2012). 

A szójelentések megtanulásának egyik le-
hetséges módja az, ha a szülők, majd a gon-
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dozók és a tanárok meghatározzák, defini-
álják az adott jelentést (Nagy-Varga, 2014; 
Bóna és Imre, 2017). A tanulás szempontjá-
ból fontos, hogy a gyermek maga is tudjon 
definíciókat készíteni (Bóna és Imre, 2017). 
A szókincs fejlődése és a definíciós kész-
ség összefüggésben állnak egymással. Az 
ötévesek definícióalkotási stratégiái kevésbé 
változatosak, mint a hét- és kilencévesekéi, 
és a magasabb gondolkodási műveletekről 
árulkodó fölérendelt fogalom használata még 
nem jelenik meg náluk mint stratégia. Ez 
utóbbi már jelen van a hétéveseknél (Bóna 
és Imre, 2017). Az óvodások sokkal nagyobb 
arányban támaszkodnak a szó szerinti jelen-
tésre az idiómák értelmezésében, mint a na-
gyobbak, és gyakoribb náluk a „nincs válasz” 
kategóriája is (Bóna és Imre, 2017). A kama-
szoknál (16–17 évesek) már egyáltalán nem 
jellemző, hogy a definícióalkotási feladat so-
rán nem adnak választ valamelyik fogalomra 
(Nagy-Varga, 2014). 

A beszéd grammatikai 
komplexitásának fejlődése

A harmadik évre a gyermekek majdnem tel-
jes biztonsággal használják a ragokat, a jeleket 
és az igeidőket (Bunta, Bóna és Gósy, 2016). 
Hároméves kor után megjelennek a több 
tagmondatból álló összetett mondatok, egy-
re kevesebb lesz a túláltalánosításból adódó 
alaktani tévesztés, kiépülnek a paradigmati-
kus rendszerek is. Az öt-hat évesek számára 
már nem okoz problémát a toldalékolásnál a 
szóvégi hang nyújtása (almá-t), a kötőhang 
(arc-ot), illetve a rövidülés (kez-et). Egyes 
kutatók szerint a nyelvtan elsajátítása öt-hat 
éves korban befejeződik, de a tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a nyelvtani fejlődés még 
tovább tart, egyes nyelvtani szerkezetek hasz-
nálata csak nyolcéves kor után szilárdul meg 
(Pléh, Palotás és Lőrik, 2002). 5-6 éves korban 
a ritka tőtípusok (majm-ot, lov-at) még ne-
hézséget jelenthetnek a gyermekeknek (Gósy, 
2005). 

A grammatikai ismeretek kialakulásának 
tekintetében kiemelkedő fontosságú az isko-

lakezdés időszaka, hiszen a nyelvi tudatosság 
megléte feltétele az iskolai tanulásnak, a fo-
nológiai tudatosság kialakulása az olvasás-
tanulás feltétele (A. Jászó, 2006; Jordanidisz, 
2017). Éppen ezért több kutatás foglalkozott a 
hatéves korú és kisiskolás magyar gyermekek 
beszédének komplexitásával (pl. Horváth, 
2006; Laczkó, 2011; Neuberger, 2014; Hor-
váth, 2017a). A vizsgálatok megállapították, 
hogy a hatévesek több és változatosabb alá- és 
mellérendelő szerkezetet használnak, mint a 
fiatalabbak (Laczkó, 2011), de ebben az élet-
korban még a tárgyas szerkezetek használata 
dominál (Neuberger, 2014). Az intézményesí-
tett oktatás, az írott nyelv elsajátítása során a 
nyelvi tudatosság tovább fejlődik (Adamikné, 
2006), ez pedig hatással van a spontán beszéd 
grammatikájára is. Az életkor előrehaladtával 
egyre nagyobb számban jelennek meg az ösz-
szetett mondatok a gyermekek beszédében, és 
egyre inkább nő a határozók és jelzők haszná-
latának aránya is (Neuberger, 2014). Ugyanak-
kor nagy egyéni különbségek figyelhetők meg 
a gyermekek között ebben a tekintetben is, 
és nem elhanyagolható az sem, hogy milyen 
a gyermek beszédkedve, azaz milyen hosszan 
és szívesen beszél a vizsgálatokhoz rögzített 
hanganyagokon (Horváth, 2017a). 

A folyamatos beszéd jellemzői

Hároméves korban a gyermekek már 3–5 
szavas mondatokkal kommunikálnak, beszé-
dükben megjelennek az összetett mondatok, 
és egyre többször vesznek részt valódi dialó-
gusokban is (Albertné, 2004). Az óvodások 
beszédére egészen hatéves korig leginkább a 
szituatív beszéd jellemző. Ebben az időszak-
ban ugyanis a gyermek által mondottakat 
nagymértékben kiegészítik a szituáció adta 
kimondatlan információk. Ez azt jelenti, hogy 
ahhoz, hogy a felnőtt megértse a gyermek 
által elmondottakat, szükséges a beszéd-
helyzet, a nem nyelvi tényezők ismerete is. 
A kontextusos beszéd, azaz amikor maga a 
szöveg tartalmaz a feldolgozásához szükséges 
minden információt, 5–6 éves kortól kezd ki-
alakulni. Természetesen a szituatív beszéd a 
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felnőttekre is jellemző, megjelenése függ a be-
szédhelyzettől, illetve a közös előismeretektől 
(Albertné, 2004).

A gondolkodás komplexebbé válásával a 
beszédben is egyre összetettebb mondatok 
jelennek meg, amelyek a beszédtervezési fo-
lyamatok bonyolultabb működését feltétele-
zik. A beszédprodukció rejtetten működő fo-
lyamatairól a megakadásjelenségek nyújtanak 
információt (Gósy, 2005). Ezek közé a jelensé-
gek közé soroljuk a hezitálást, a nyújtást, a töl-
telékszót, az újraindítást, az ismétlést, a szü-
net a szóban jelenségeket és a hibajavításokat 
(vö. Roberts, Meltzer és Wilding, 2009). A ma-
gyar szakirodalomban ide soroljuk az összes 
hibajelenséget is a javítás tényétől függetlenül 
(Gósy, 2005), amelyek közé a következők tar-
toznak (Gyarmathy, 2015; a zárójelben sze-
replő példák a „Nyelvbotlás”-korpusz 6. ré-
széből származnak, Gósy et al. szerk., 2009): 
téves szó (Járt ma itt a bádogos, mármint a 
kőműves?), téves kezdés (Felhívtad a pa □ a 
mamádat?), „nyelvem hegyén van” jelenség 
(ha kölcsönadod az izédet, amivel könyveket 
a könyvtárból, na □ tudod □ olvasójegyedet, 
akkor elintézem helyetted), grammatikai hiba 
(nem vagyunk beszélő viszonnyal), kontami-
náció (két nyelvi jel vegyülése, például: meg 
kell mondjam, nekem tiszta a lelkifurdalásom 
’tiszta a lelkiismeretem x nincs lelkifurdalá-
som’), sorrendiségi hibák (perszeveráció: ver-
balitásban jobbak a nőbbek nők, anticipáció: 
Mi a prombléma?, metatézis: belelóg a sze-
mem a hajamba) és egyszerű nyelvbotlás (biz-
tos, hogy van tapaszalotok ’tapasztalatotok’). 
Vannak olyan jelenségek is, amelyek több ter-
vezési szintre is visszavezethetők. A megaka-
dások gyakran egymás mellett, akár sorozatot 
alkotva is megjelenhetnek (Gósy, 2012). A kü-
lönböző anyanyelvű gyermekek beszédének 
vizsgálata azt mutatja, hogy az életkor nem-
csak a megakadások megjelenésének a gyako-
riságára, hanem a megakadástípusok arányai-
ra is hatással van (pl. Carlo és Watson, 2003).

A magyar gyermekek beszédében előfor-
duló megakadásjelenségekkel számos vizs-
gálat foglalkozott. Ezekben sokszor eltérő 
gyakorisági adatokat olvashatunk (l. 2. táb-
lázat), ez a nagy egyéni különbségekre, illet-

ve a különböző mértékegységekre, elemzett 
típusokra és beszédhelyzetekre vezethető 
vissza. Neuberger (2014) 6–13 éves kor kö-
zötti gyermekek spontán beszédében vetette 
össze a megakadások gyakoriságát és típusait. 
Eredményei szerint a legritkábban a hétéve-
sek, a leggyakrabban a tizenhárom évesek 
produkáltak megakadást – ha a megakadások 
percenkénti előfordulását vesszük figyelem-
be. Az 2. táblázatban szereplő adatok sze-
rint a 6–7 évesek egyes csoportjaiban 14,3, 
illetve 10,8 megakadás fordul elő percenként 
(Neuberger, 2014), míg más gyermekeket 
vizsgálva mindössze 7 (Horváth, 2006), illetve 
6,4 és 8,2 (Horváth, 2017b). Bóna (2015) hat-, 
kilenc- és tizenhárom éves iskolások beszé-
dében elemezte a megakadásokat úgy, hogy 
ugyanazon beszélőktől különböző beszédtí-
pusokban rögzített hanganyagot. Az eredmé-
nyek szerint a beszédtípus nagyobb hatással 
volt a megakadások gyakoriságára, mint az 
életkor. Egyik beszédtípusban sem volt szig-
nifikáns különbség az összes megakadás gya-
koriságában a három adatközlői csoport kö-
zött. A gyermekeknél adatolt megakadások 
típusainak aránya különbözött a felnőttek 
beszédére jellemző arányoktól (például Gósy, 
2003): a gyermekeknél nem minden esetben 
a hezitálás lett a legnagyobb arányban elő-
forduló megakadástípus, hanem a nyújtás. 
E jelenség nem egyedülálló, mivel hasonló 
eredményt kapott például Deme és Markó 
(2013) is. Az ő adataik szerint a gyermekek-
nél kétszer gyakoribbak voltak a nyújtások, 
mint a felnőtteknél. Emellett az is jellegzetes 
volt, hogy az életkor előrehaladtával nőtt 
a töltelékszók előfordulása a gyermekek 
beszédében (Bóna, 2015). 
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Életkor (Forrás) Gyakoriság

6–7 éves óvodások (Horváth, 2006) 7 megakadás/perc

6 évesek (Neuberger, 2014) 17,5 megakadás/100 szó;
14,3 megakadás/perc

6 évesek (Horváth, 2017b) 8,7 megakadás/100 szó
6,4 megakadás/perc

7 évesek (Neuberger, 2014) 13,7 megakadás/100 szó;
10,8 megakadás/perc

7 évesek (Horváth, 2017b) 10,2 megakadás/100 szó;
8,2 megakadás/perc

8 évesek bizonytalansági megakadásai 
(Szabó, 2008)

11,14 szó/megakadás;
7,5 megakadás/perc

9 évesek (Horváth, 2014) 9,1 megakadás/perc

9 évesek (Neuberger, 2014) 17,3 megakadás/100 szó;
14,9 megakadás/perc

9 évesek (Horváth, 2017b) 10,4 megakadás/100 szó;
7,7 megakadás/perc

11 évesek (Neuberger, 2014) 16,1 megakadás/100 szó;
14,0 megakadás/perc

13 évesek (Neuberger, 2014) 17,1 megakadás/100 szó;
16,4 megakadás/perc

14–15 évesek (Imre és Horváth, 2010) 12,3 megakadás/perc

22–45 évesek (Gósy, 2003) 10,1 szó/megakadás

2. táblázat: A megakadások gyakorisága különböző életkorokban

A beszéd folyamatosságának megítélését 
nagyban befolyásolják a temporális jellemzők 
(beszédtempó, artikulációs tempó, szünettar-
tás) is. Amíg a beszédtempó a tervezési fo-
lyamatoktól és a szünettartástól is függ, addig 
az artikulációs tempó elsősorban az artikulá-
ciós szervek működésének gyorsaságával áll 
összefüggésben. Az életkor előrehaladtával a 
beszédtempó és az artikulációs tempó gyor-
sul, bár ez a gyorsulás nem egyenletes, illet-
ve nem mutatható ki évről évre (Horváth, 
2016). Neuberger (2014) eredményei szerint 
a hatévesek rövidebb beszédszakaszokban, 
hosszabb szünetekkel tagolva beszélnek, mint 
a kisiskolások és a kamaszok, majd a beszé-
dük az életkor előrehaladtával fokozatosan 
folyamatosabbá válik. Ez azt jelenti, hogy a 
szünettől szünetig terjedő beszédszakaszok 
időtartamai nőnek, míg a szünetidőtartamok 
csökkennek. A beszédprodukció egyre 
komplexebbé válásával a kitöltött szünetek 

gyakorisága és aránya is nő a beszédben, azaz 
a gyermekek egyre többet hezitálnak (Lacz-
kó, 1991; Neuberger, 2014). Az életkor azt is 
befolyásolja, hogy milyen típusú szünetet tar-
tanak nagyobb arányban a gyermekek a be-
szédben: a 8–9 évesek a felnőttekhez hasonló 
arányban tartanak tagoló funkciójú szüne-
teket, míg a kisebb gyermekeknél nagyobb 
a megakadásokhoz kapcsolódó szünettartás 
aránya (Gyarmathy és Horváth, 2018). Igen 
jelentősek az egyéni különbségek a szünetek 
előfordulásának gyakoriságában: Vakula és 
Krepsz (2018) vizsgálatai szerint a szünettar-
tás gyakorisága ötéveseknél 11,1–28,9 db/
perc; hétéveseknél 5,1–27,2 db/perc; kilenc-
éveseknél 8,9–36,2 db/perc is lehet. 

Az iskolai teljesítmény és előrehaladás 
szempontjából annak a vizsgálata is fontos, 
hogy a gyermekek hogyan képesek összefüggő 
szövegeket alkotni, milyen tartalmi és nyelvi 
jellemzői vannak a szövegalkotásnak. A 3–4 
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évesek még nem képesek képsor segítségével 
sem összefüggő történeteket alkotni, inkább 
csak felsorolják a szereplőket, megneveznek 
egy-egy cselekvést az egyes képek alapján. A 
6–7 évesek ugyanazon képsorozatról mon-
dott történetei már sokkal koherensebbek, 
ők már képesek strukturált szöveget létre-
hozni (Murányi, 2018). Ugyanakkor még ki-
hívás ebben az életkorban is a szóbeli törté-
netmesélés, a történetek felépítése hiányos, 
általában a bevezetés és a befejezés szövegré-
sze marad el (Csákberényiné és Hajdu, 2011). 
Zsák (2017) 6, 9 és 17 évesek történetme-
sélését vizsgálta ugyanazon képsor alapján. 
A három életkori csoport között nem volt 
különbség a történetek hosszában, ugyan-
akkor a minőségük (strukturáltság, szókincs 
stb.) nagy életkori különbségeket mutatott. 
A hatévesek még nem összefüggő egészként 
tekintettek a képsorra, hanem egyesével néz-
ték és értelmezték a képeket, így nem is jö-
hetett létre koherens szöveg. A kilencévesek 
már gyakrabban említettek ok-okozati ösz-
szefüggéseket, de még az ő szövegalkotásukat 
is töredezettség jellemezte. Ezzel szemben a 
tizenhét évesek történetben gondolkodtak, 
közléseik változatosabbak, színesebbek vol-
tak mind a szókincset, mind a grammatikai 
megformálást tekintve, mint a másik két (fia-
talabb) korosztályé.

A társalgásban való részvétel

Az anyanyelv-elsajátítás fontos része az is, 
hogy a gyermekek (a grammatikai és lexi-
kai ismeretek mellett) megtanulják, hogyan 
tudják megfelelően használni a nyelvi isme-
reteiket a hétköznapi szituációkban. Ez a 
pragmatikai kompetencia fejlődésével áll ösz-
szefüggésben. A társalgási stratégiák elsajátí-
tása már nagyon korai életkorban elkezdődik, 
és hároméves korra a gyermekek már számos 
elemet alkalmaznak is (lásd a bevezetést) 
(Crystal, 2003). Magyar óvodások társalgá-
sát elemezve azt találták, hogy a gyermekek a 
felnőtteknél sokkal hosszabb szüneteket tar-
tottak, és a hallgatások időtartamai is szignifi-
kánsan hosszabbak voltak. Amíg a felnőttekre 

főként az együttműködő stratégia volt jellem-
ző, addig a 4–5 éves óvodásoknál a versengés 
dominált (Szabó és Tóth, 2012). Az iskolában 
a gyermekeknek új nyelvi követelményeknek 
kell megfelelniük, az írott nyelv elsajátítása 
mellett új szavakat, szakszókincset, nyelvi 
formákat elsajátítaniuk, illetve meg kell tanul-
niuk egy metanyelvet, amellyel a nyelvről is 
lehet beszélni (Crystal, 2003). El kell sajátíta-
niuk udvariassági formákat, és egyre többféle 
formális beszédhelyzetben kell megnyilat-
kozniuk. Az osztálytermi kommunikáció egy 
specifikus beszédhelyzet, amelynek kutatása 
hazánkban is egyre nagyobb teret kap mind 
a tanári kommunikáció, mind a diákok be-
szédének vizsgálata szempontjából (Asztalos, 
2015).

Kitekintés

A tanulmány a magyar gyermekek beszédfej-
lődésének legfontosabb jellemzőit tekintette 
át óvodáskortól kamaszkorig. Természetesen 
sok más aspektust is figyelembe kell venni, 
amikor egy-egy gyermek vagy gyermekcso-
port nyelvi fejlődését vizsgáljuk. A gyerme-
kek egyéni képességei mellett meghatározó 
a családi hátterük, a szociális státuszuk, az 
óvónők és a tanítók kommunikációja stb. is. 
Nagy különbségek vannak az egynyelvű és a 
kétnyelvű gyermekek nyelvi és beszédfejlődé-
sében is. 

A tapasztalatok és a kutatások is azt mu-
tatják, hogy még iskoláskorban is nagy szük-
ség van a gyermekek beszédfeldolgozásának 
és szóbeli megnyilatkozásainak célzott fej-
lesztésére. A megfelelő beszédkészség és be-
szédértés feltétele az iskolai sikerességnek és a 
felnőtt életben való könnyebb boldogulásnak.
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Speech development from early childhood to adolescence

Majority of researches done on child language present the development in the very first 
years of life, although language acquisition doesn’t end at this age. Important development 
takes place even after the age of 6–7. This present summary paper looks through the results 
of research on Hungarian children’s speech development from the age of 3 to adolescence. 
It presents the changes in speech organs, the development of articulation, vocabulary and 
grammar, and also the most important characteristics of fluent speech. It also deals with the 
ways how children use speech for expressing their communicational aims, and participating in 
conversations.  
 
Keywords: speech development, articulation, vocabulary, grammar, fluent speech
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