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Absztrakt
A tanulmány célja magyar anyanyelvû, 5;6 évesnél idõsebb, nem következményesen atipikus nyelvfejlõdésû
gyermekek produktív fonológiai tudásának, ezen belül is a szegmentális fonológiai szintnek a leírása. Az
elemzés a fonológiai folyamatok, különös tekintettel a rendszer egyszerûsödését eredményezõk azono-
sításával történt.

Az elemzés alapja 15 (nem következményesen) atipikus nyelvfejlõdésû, 5;6–7;7 éves, valamint 191 3;0–5;11
éves, tipikus nyelvfejlõdésû gyermek képmegnevezés során nyert nyelvi adata. Az eredmények azt a
szakirodalomban megfogalmazott állítást erõsítik, mely szerint az atipikus fonológiai fejlõdés fonológiai
folyamatokban tetten érhetõ egyszerûsítései általában megegyeznek a tipikus fejlõdésnél tapasztaltakkal, a
hibázás mintázata azonban attól eltérõen, jellegzetesen alakul.

Kulcsszavak: fonológiai fejlõdés, fonológiai folyamatok, atipikus mintázat, rendszeregyszerûsítés, magyar
nyelv

Bevezetés
Anyanyelve szegmentális rendszerének elsajátítása során a legtöbb gyermek bejósolható
hibákat vét (VÉRTES O. ANDRÁS 1953; MEGGYES 1971; ASZTALOS–SZENDE 1975;
LÕRIK 1982; KASSAI 1983; GÓSY 1998; KAS 2004). A hibázások egy részének közös
jellemzõje a hangosztályokat (zárhangokat, réshangokat, zár-rés hangokat, likvidákat,
nazálisokat), illetve a szóalak struktúráját érintõ, a felnõttnyelvi szóalaktól való
szabályos eltérés, mely egyúttal e szóalak egyszerûsödését eredményezi. E hibázások
klinikai fonológia kutatásban általánosan alkalmazott elnevezése fonológiai folyamatok.
Az elnevezés leíró kategóriát jelöl, nem magyarázza a beszédesemény hátterében álló
mentális folyamatokat. A hibázási mintázat feltárásával a fonológiai rendszer egésze
válik azonosíthatóvá, s nem az elkülönült szegmentumok. A gyermeki fonológiai
rendszer a továbbiakban összevethetõ az elérni kívánt felnõttnyelvi rendszerrel, mely
segítségével a fonológiai folyamatok feltérképezése már nemcsak a hibázások rend-
szerszerû szemlélését teszi lehetõvé, hanem a fejlõdõ rendszer dinamikus természetét is
felfedi, azaz a Hol? mellett a Honnan? – Hová? kérdésre is válaszol. Nemcsak arra mutat
rá, mit nem tud a gyermek, hol áll a fejlõdésben, hanem arra is, hogy ez a tudáshiány
milyen formában van jelen az adott gyermek produkciójában, és milyen irányban kell
tovább fejlõdnie. 
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Vissza a tartalomhoz



A fonológiai folyamatok az egyszerûsítés természete alapján három fõ kategóriába
sorolhatók: 1) a fonológiai egység struktúráját érintõ, azaz struktúraegyszerûsítõ
folyamatok, 2) a kontrasztrendszer egyszerûsítését eredményezõ rendszeregyszerûsítõ
folyamatok, valamint 3) a interakciós folyamatok, melyek esetében a korrekt realizációt
az adott hangkörnyezet hívja elõ, illetõleg befolyásolja. A tanulmányban szereplõ
fonológiai folyamatok kategóriái, valamint a rendszeregyszerûsítõ folyamatok típusai
meghatározásukkal és példával szemléltetve az 1. függelékben találhatók.

A gyermekek többsége 6–7 éves korára anyanyelve szegmentális fonológiai
rendszerének elemeit (a fonémákat, valamint a kapcsolódásukat meghatározó
szabályokat) elsajátítja, azaz beszédében anyanyelve fonémáit realizáló beszédhangokat
alkalmaz, mégpedig az ezek összekapcsolását megengedõ szabályok felhasználásával.
A gyermeki szóalak ettõl az életkortól kezdve nem különbözik a felnõttnyelvitõl, a
fonológiai folyamatok már nem jellemzik a beszédprodukciót. Vannak gyermekek
azonban, akik számára e tudás elsajátítása nehezebben megy, nyelvi fejlõdésük –
legalábbis a fonológiai fejlõdés tekintetében – a tipikustól eltérõen alakul. A fonológiai
folyamatok feltárása ebbõl adódóan az atipikus fonológiai fejlõdés felismerését lehetõvé
tevõ döntési folyamatnak is eszköze (vö. INGRAM 1989), lényeges összetevõje a
diagnosztizálás alapjául szolgáló fonológiai profilnak.

A nyelvi szervezõdés két szintje, az absztrakt fonológiai rendszer és a fonetikai
realizációk közti kapcsolat három módon térhet el a tipikustól: 1) a szegmentumok
nyelvi funkciónak megfelelõ használata, de nem megfelelõ kiejtése, 2) jelentõs késés az
elemkészlet kiépítettségében, de az elsajátított szegmentumok megfelelõ fonetikai
realizációja, 3) késés vagy deviancia a fonológiai rendszerben és a fonetikai realizá-
ciókban. Az atipikus fonológiai fejlõdés fogalmát a klinikai kutatásban legáltalánosab-
ban az utóbbi két kapcsolatra vonatkoztatják, vagyis a beszélt nyelvben megjelenõ
atipikus mintázatban definiálják (CRYSTAL 1987). A fonológiai profil feltárására
összeállított vizsgálati anyagok (HODSON 1980; INGRAM 1981; GRUNWELL 1987; 1992)
az elemzésre szánt folyamatok számában, rendszerezésében és elnevezésében, valamint
az adatgyûjtés módjában térnek el egymástól.

Az atipikus mintázatot hordozó nyelvi adatok elemzése a tipikus fejlõdéssel több
vonatkozásban megegyezõ, bizonyos tulajdonságokban azonban eltérést is mutató
jellegzetességeket tárt fel. Az atipikusan fejlõdõ fonológiai rendszer fonológiai folya-
matok tekintetében vett legfontosabb jellemzõi GRUNWELL (1987) kutatási eredményei
alapján a következõk:

1. Tipikus folyamatok perzisztálása. A korai fejlõdésre jellemzõ egyszerûsítõ
folyamatok (pl. környezetfüggetlen zöngétlenítés) késõbbi életévekben is fenn-
maradnak. A korai kiejtési minta stabilizálódására és a fonológiai feldolgozás
elégtelenségére utaló jellegzetesség az atipikus nyelvi fejlõdés fontos indikátora.

2. Kronológiai diszharmónia. Néhány legkorábbi egyszerûsítõ folyamat, valamint a
késõbbi nyelvi fejlõdésre jellemzõ folyamat, illetõleg annak hiánya együtt jellemzi a
gyermek produkcióját (pl. a hibázások közt fellelhetõ a réshangok ploziválása
(zárhangúsítása) /só → tó/, a r produkciója pedig korrekt). A gyermek által realizált
szóalakokban megjelenõ hibázási mintázat fejlõdési státusa nemcsak az elõzõ
pontban említett tartós fennmaradás, hanem a diszharmónia meglétének
felismeréséhez is alapot szolgáltat.

3. Szokatlan vagy idioszinkretikus folyamatok. Tipikus nyelvi fejlõdésben ritkán
elõforduló, vagy még nem dokumentált egyszerûsítési folyamatok. 
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4. Szisztematikus hangpreferencia. Különbözõ folyamatok mûködése eredményeként
a gyermek produkciójában számos különbözõ szegmentum egyetlen adott beszéd-
hang formájában realizálódik. A korai nyelvi fejlõdésben is megfigyelhetõ jelenségtõl
(pl. a sz és t szegmentumok, valamint a tr hangkapcsolat helyett egyaránt t jelenik
meg a gyermek produkciójában) abban különbözik, hogy tipikus és ritka vagy
idioszinkretikus folyamatok kombinálódása eredményezi a preferált szegmentum
megjelenését. 

4. Variabilitás a folyamathasználatban.2 A jelenség két formában jellemezheti a
gyermeki beszéd mintázatát. Az egyik esetben a célszegmentumra irányuló folyamat
kontextustól függõen jelen van, illetve hiányzik a beszédprodukcióból, tehát a
variabilitás a korrekt–inkorrekt dimenzió mentén ragadható meg (pl. a gyermek a
veréb szóalakot megfelelõen produkálja, a vonat esetében azonban ploziválás követ-
keztében bonat lesz a realizáció). A variabilitás másik formájában egy célszeg-
mentum realizációja hangkörnyezettõl függõen különbözõ folyamatokkal írható le
(pl. a c hibás produkciója a cápa → tápa esetében ploziválással, a maci → maszi
realizációban frikativizálással, azaz réshangúvá válással). 

Jelen tanulmány a tipikus és az atipikus nyelvi adatokat a fonológiai folyamatok,
különösen a rendszer egyszerûsítésére irányulók gyakoriságának feltárásával elemzi (a
fenti felsorolásból az 1. és a 2. jellemzõ lehetséges azonosításával), s az atipikus
fonológiai profil e részeredményei alapján mutat rá a két csoport közti különbségre,
illetve fogalmazza meg azokat a jellemzõket, melyek segítségével az atipikus fonológiai
fejlõdés egy adott szakaszában leírható.

Módszer és vizsgálati személyek
A nyelvi adatok 15 atipikus nyelvfejlõdésû, 5;6–7;7 éves gyermek kiváltott beszéd során
nyert produkciójából származnak. A vizsgálatban 4 leány és 11 fiú vett részt,
átlagéletkoruk 6;7 év. Intelligenciakvóciensük a Snijders-Oomen Nonverbális teszttel
mérve az átlagos övezetbe esett (átlag 94, szórás 85–116). Az atipikus beszédfejlõdés
hátterében organikus, funkcionális vagy pszichoszociális okot, illetõleg a környezeti
beszédingerek deficitjét nem lehetett kimutatni.

Az atipikus nyelvi adatok 191 3;0–5;11 éves, hat életkori csoportba sorolt tipikus
nyelvfejlõdésû gyermek adataival kerültek összevetésre. Az egyes korcsoportok hat
hónapot öleltek fel, a csoportokon belüli nembeli megoszlás hasonló volt.

Statisztikai számítások csak az 1. (3;0–3;5 év) és 6. (5;6–5;11 év) korcsoport
értékeivel való összehasonlításban történtek. A fiatalabb, 1. korcsoportos gyermekek
adatainak figyelembevételét az indokolja, hogy – a nyelvfejlõdésre vonatkozó
standardizált tesztek hiányában – az életkori normától való kétéves elmaradás az
atipikus fejlõdés bennfoglaló kritériumaként tételezhetõ, továbbá mert a tipikus 3–6
éves korig tartó fonológiai szintû nyelvi fejlõdésben a 3;0–3;5 éves életkori szakasz a

2 A folyamathasználatban megfigyelhetõ variabilitásnak a fentiektõl eltérõ megközelítése, amikor az
elkülönítés alapja a célszegmentum hangkörnyezetének azonossága és különbözõsége. Az elõbbi esetében
adott szóalak többszöri produkciója során figyelhetõ meg a variábilis folyamathasználat (pl. a cica
produkciója egyik esetben szisza, másikban tita), az utóbbiban pedig adott szegmentum különbözõ
szóalakokban mutat eltérõ realizációt (pl. a c realizálódásai a mati, szisza hibázások során). 
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fejlõdés jól elkülöníthetõ szakaszát képviseli. Az idõsebb, 6. korcsoportba tartozó
gyermekekkel való összevetés azért indokolt, mert az atipikus nyelvfejlõdésû csoport,
legfiatalabb tagjait tekintve is azt az életkort jeleníti meg, melyben a vizsgálat
szempontjából releváns fejlõdési tényezõk elsajátítottnak tekinthetõk (S. TAR 2006).

Az adatgyûjtés alapja egy 125 itembõl álló képmegnevezési feladat volt. A szólista
összeállításának fõ szempontja volt, hogy a magyar nyelvnek a monomorfémikus szó-
alakokban mutatkozó hangtani sajátosságaira a lehetõ legteljesebb mértékben kitérjen.
A kiválasztás alapjául egy BÁCSI JÁNOS és munkatársai (2003) által összeállított gyer-
meknyelvi gyakorisági szótár szolgált.

A fonológiai folyamatok elemzése során a GRUNWELL által javasolt, fent említett
három kategória került azonosításra.

Az értékelésnél nem számított csoportra jellemzõnek egy fonológiai folyamat,
amennyiben a csoportba tartozó gyermekek legfeljebb 25%-a hibázási mintázatában volt
csak fellelhetõ. 

Eredmények

Egyszerûsítõ folyamatok kategóriái

Az atipikus nyelvfejlõdésû gyermekek leggyakoribb hibázása (69%) a különbözõ formá-
ban elõforduló rendszeregyszerûsítés (1. táblázat). A szóalak struktúráját érintõ fonoló-
giai folyamatok lényegesen kevesebbszer fordulnak elõ, azonban még így is a gyerme-
kek egyharmada (34%) produkcióját jellemzik. Ennél is gyakoribb az interakciós folya-
matok megjelenése, a gyermekek közel fele (44%) él ezzel az egyszerûsítési formával. 

A hibázás mintázata a tipikus nyelvi fejlõdésû 5;6–5;11 éves gyermekekétõl eltérõen
alakul. Utóbbiak produkciójában interakciós fonológiai folyamat nem fordul elõ, a
struktúra egyszerûsítése pedig nem éri el a jellemzõnek ítélhetõség kritériumát (<25%).
A rendszeregyszerûsítés mértéke, bár még korosztályra jellemzõ (29%), lényegesen
alatta marad az atipikus csoportnál megfigyelt értéknek. 

Az atipikus nyelvfejlõdésû gyermekek alapvetõ fonológiai folyamatai a legalább két
évvel fiatalabb tipikus nyelvfejlõdésû gyermekekéhez hasonlóan alakulnak, az
elõforduló folyamatok típusát és az egyes folyamatok gyakoriságát tekintve egyaránt.

Atipikus Tipikus

3;0-3;5 5;6-5;11

Rendszeregyszerûsítés 69% 72% 29%

Struktúraegyszerûsítés 34% 46% 12%

Interakciós egyszerûsítés 44% 44% 0

1. táblázat: A fonológiai folyamatok három alapkategóriájának gyakorisága az atipikus,
valamint a tipikus nyelvi fejlõdésû 3;0–3,5 és 5;6–5;11 éves gyermekek produkciójában

Rendszeregyszerûsítõ folyamatok

Az atipikus nyelvi fejlõdésû gyermekek körében a rendszeregyszerûsítõ folyamatok közül
leggyakrabban a környezetfüggetlen egyszerûsítés fordul elõ (87%). A környezetfüggõ,
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szóhatárhoz kötött zöngétlenítés gyakorisága (60–60%) a két pozícióban megegyezik
(2. táblázat).

Atipikus Tipikus

3;0-3;5 5;6-5;11

Környezetfüggetlen 87% 87% 20%

Környezetfüggõ

Szó eleji zöngétlenítés 60% 52% 27%

Szó végi zöngétlenítés 60% 78% 40%

2. táblázat: A rendszeregyszerûsítõ folyamatok gyakorisága az atipikus, valamint a
tipikus nyelvi fejlõdésû 3;0–3,5 és 5;6–5;11 éves gyermekek produkciójában

A gyakoriság mintázata ebben az esetben is jelentõsen eltér a 5;6–5;11 éves tipikus
fejlõdésû gyermekekéétõl, akiknél a leggyakoribb folyamat a szó végi mássalhangzó
zöngétlenítése (40%), a környezetfüggetlen rendszeregyszerûsítés pedig csoportra nem
jellemzõ (20%) folyamat. A minták közti legnagyobb különbség tehát a környezet-
független rendszeregyszerûsítés és a szó eleji mássalhangzó zöngétlenítése tekintetében
áll fenn, az eltérés statisztikailag igazolhatóan nem a véletlennek köszönhetõ. Függet-
lenmintás t-próbával (homogén minta) tesztelve a különbséget mindkét egyszerûsítés
esetében szignifikáns eltérést kapunk (környezetfüggetlen egyszerûsítés p=0,00, t=5,91;
szó eleji mássalhangzó egyszerûsítése p=0,04, t=2,05).

A rendszeregyszerûsítõ folyamatok belsõ tagoltságát illetõen az atipikus
nyelvfejlõdésû gyermekek elsõ látásra a 3–3;5 éves gyermekek produkciójától is eltérõ
mintát adnak. Utóbbi csoportban a szó eleji mássalhangzó zöngétlenítése az atipikus
mintáéhoz viszonyítva kevesebbszer (52%), a szó végi mássalhangzó zöngétlenítése
gyakrabban (78%) fordul elõ, a környezetfüggetlen rendszeregyszerûsítés tekintetében
azonban megegyezik a teljesítményük. Statisztikailag igazolható különbség nem áll fenn
a két csoport nyelvi adatai között. A fiatalabb korosztállyal való összevetésben a
számszerûségben mutatkozó különbség azonban magyarázhatóvá válik, ha tekintetbe
vesszük, hogy a környezetfüggõ rendszeregyszerûsítés tekintetében a normatív adatok
nem mutatnak az életkor elõrehaladásával megfigyelhetõ javulást (S. TAR 2006). A
folyamat elmaradásának hátterében ezért az életkori hatáson kívül álló faktorokat (is)
kell feltételezni. 

A környezet befolyásoló hatása alapján felosztott rendszeregyszerûsítési folya-
matokat tekintve is tehát elmondható, hogy az atipikus mintázat a fiatalabb gyermekek
produkciójában megfigyelttel rokonítható.

Környezetfüggetlen rendszeregyszerûsítõ típusok

Az atipikus nyelvi fejlõdésû csoport produkciójában a mássalhangzókat érintõ környe-
zetfüggetlen hibázások hat típusa fordul elõ (3. táblázat), melyek közül a csoportra
jellemzõ a zöngétlenítés (27%), a posztalveoláris réshangok (s, zs), valamint a palatális
nazális (ny) elõrehelyezése (s→sz, zs→z: 73%; ny→n: 40%), a ty és gy egyszerûsítései
(ty→t, gy→d: 33%), valamint a r szegmentumot érintõ egyszerûsítések (r→j, r→l: 36%).
A gyermekek 73%-át jellemzõ hibázás, a posztalveoláris réshangok elõrehelyezése a
mintában megfigyelhetõ leggyakoribb egyszerûsítési típus. A laterális approximálása

200

3_eredeti_sebestyen.qxp  2011.09.06.  12:38  Page 200



(l→j) a gyermekek kevesebb, mint 25%-a produkcióját jellemzi, így nem értékelhetõ
csoportra jellemzõ folyamatnak.

Az atipikus nyelvfejlõdésû mintát a tipikus fejlõdésû 5;6–5;11 éves gyermekekével
összevetve e szempontból is jelentõs különbséget látunk. A szegmentumok elsajátí-
tottsága tekintetében ez a korosztály csoportszinten már nem mutat olyan hibákat, mely
a felnõttihez képest egyszerûbb rendszer meglétére utalna. A három elõforduló folya-
mat (posztalveoláris réshangok elõrehelyezése, a r-re és a laterálisra ható egysze-
rûsítések) gyakorisága közül egy sem éri el a jellemzõként értékelhetõség kritériumát.
Az elõrehelyezés esetében tapasztalható csoportok közti különbség statisztikailag
igazolhatóan nem a véletlennek köszönhetõ (Welch-próba: p=0,00, t=4,52).

Atipikus Tipikus

3;0-3;5 5;6-5;11

zöngétlenítés 27% 0 0

elõrehelyezés

s→sz; zs→z 73% 53% 12%

ny→n 40% 35% 0 

ty, gy egyszerûsítése3 (ty→t; gy→d) 33% 48% 0 

r egyszerûsítése (r→j; r→l) 36% 32% 6% 

approximálás (l→j) 13% 37% 4%

3. táblázat: A környezetfüggetlen rendszeregyszerûsítési típusok gyakorisága az atipikus,
valamint a tipikus nyelvi fejlõdésû 3;0–3,5 és 5;6–5;11 éves gyermekek produkciójában

A nyelvfejlõdés korábbi szakaszában járó gyermekek jellemzõ egyszerûsítési folyamatai
a típusok számát tekintve megegyeznek, minõségükben és bizonyos tekintetben az
elõfordulás gyakoriságában azonban eltérnek az atipikus nyelvfejlõdésû csoporttól. A
gyermekek jellemzõ fonológiai folyamatai között – az atipikusokétól eltérõen – nem
szerepel a zöngétlenítés, viszont jellemzõ a laterális approximálása. A gyakorisági
értékek közti eltérés mindkét folyamat tekintetében statisztikailag igazolható (Welch-
próba: laterális approximálása p=0,04, t=–2,18; zöngétlenítés p=0,04, t=2,26). A
posztalveoláris réshang elõrehelyezése a gyermekek felénél (53%) jelenik meg,
szemben az atipikus nyelvfejlõdésnél tapasztalt közel háromnegyedes elõfordulással. 

A magánhangzók környezetfüggetlen egyszerûsítései közül az atipikus nyelv-
fejlõdésû gyermekek hibázási mintázatában három folyamat fordul elõ. A leggyakoribb
egyszerûsítés a nyitás, a gyermekek 47%-a produkcióját jellemzi. A folyamat a felsõ
nyelvállású magánhangzóknál figyelhetõ meg, tekintet nélkül a kerekítettségre, illetve a
képzés helyére. A felsõ nyelvállású magánhangzók az egyszerûsítési folyamat követ-
keztében középsõ nyelvállású, egyéb tulajdonságaiban a célszegmentummal
megegyezõ beszédhangban realizálódnak (i→é, u→o, ü→ö). Csoportra jellemzõ
egyszerûsítési folyamat az illabializálás is, mely a gyermekek egyharmadának (33%)
produkciójában jelenik meg. A folyamat az alsó nyelvállású magánhangzók körében
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3 A ty és gy szegmentumok fonológiai besorolása vitatott, egyes szerzõk a zárhangok osztályába tartozónak
tartják (SIPTÁR 1994), mások affrikáta természetük mellett évelnek (SZENDE 1997). Besorolástól függõen
a hibázás jellege elõrehelyezés, illetõleg ploziválás elõrehelyezéssel.
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fordul elõ, hatására a labiális szegmentum illabiálisként jelenik meg. Az egyszerûsítés
csak a veláris labiálist érinti (a→á). Tipikus nyelvfejlõdésû 3–6 éves gyermekek
produkcióját ez a két egyszerûsítési folyamat nem jellemzi. 

Az atipikus mintában elõforduló harmadik egyszerûsítési típus a hátrahelyezés,
melynek következtében palatális képzési helyû felsõ és középsõ nyelvállású, labiális
magánhangzó helyett veláris párja jelenik meg (ü→u, illetve ö→o). Ez az egyszerûsítési
típus ritka (7%); a tipikus fejlõdés során is elõfordul, de a 3–6 éves korig tartó
beszédfejlõdési szakasznak már nem jellemzõ egyszerûsítési folyamata.

Összegzés
A vizsgálat atipikus nyelvi fejlõdésû 5;6 évesnél idõsebb korú gyermekek fonológiai
szintû nyelvi fejlettségét tárta fel a fonológiai folyamatok elemzése segítségével, különös
tekintettel a kontrasztrendszer szervezõdésére. Az eredmények alapján az atipikus
nyelvfejlõdésû csoport nyelvi adatai a rendszer komplexitása, a szóalak strukturális
jellemzõi és a hangkörnyezettõl való függetlenedés tekintetében eltérnek a felnõttnyelvi
adatoktól, illetõleg a korosztályi elvárásoktól egyaránt. A különbözõ síkon mûködõ
alapfolyamatok mintázata a két évvel fiatalabb gyermekek beszédprodukciójában
megfigyeltekkel mutat hasonlóságot, a finomabb elemzés azonban e két minta
szervezõdése közt is fennálló jelentõs különbségekre mutat rá. 

A rendszer komplexitását tükrözõ környezetfüggetlen egyszerûsítések gyakorisági
értékei alapján a posztalveoláris réshangok (s, zs), a ty és gy, a legyintõhang (r) és a
palatális nazális (ny) elsajátítása a legproblémásabb. Figyelemre méltó továbbá a
magánhangzókat érintõ egyszerûsítéseknek a tipikus fejlõdésben nem tapasztalt
típusgazdagsága és gyakorisága.

Az egyszerûsítõ folyamatok gyakorisági elemzése alapján az atipikus mintázat a
tipikus folyamatok perzisztálása, valamint a kronológiai diszharmónia tekintetében
ragadható meg. Az elõbbi jellegzetességre példa az interakciós egyszerûsítések, a
zöngétlenítés, az elõrehelyezés, valamint a ty, gy-re ható egyszerûsítések tartós fenn-
maradása, az utóbbira pedig a zöngétlenítés jelenléte mellett a laterálisra ható egy-
szerûsítés hiánya. 
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és Szántó utcai, valamint a Nemzetõrsori óvoda óvodásainak lelkes együttmûködésükért.

Függelék
I. Rendszeregyszerûsítõ folyamatok: Egy kontraszt hiányát vagy neutralizációját, a
rendszer komplexitásának egyszerûbb fokát eredményezõ folyamatok. A kategória két
típusa volt megfigyelhetõ:

Környezetfüggetlen rendszeregyszerûsítés: A gyermek a szegmentum-készletébõl
még hiányzó valamely elemet egy már meglévõ elemmel pótolja. A folyamat
környezettõl és pozíciótól függetlenül jellemzi a gyermek beszédprodukcióját, egy
adott beszédhangot következetesen ugyanaz a beszédhang képvisel. 
Mássalhangzókat érintõ, s a vizsgált korosztály hibázásai közt leggyakrabban megfi-
gyelt típusai a következõk:

zöngétlenítés: zöngés hang helyett zöngétlen párja (dob→top)
elõrehelyezés: hátsóbb képzési helyû hang helyett elõrébb képzett
palatális nazális helyett dentialveoláris képzéshelyû (nyak→nak), posztalveoláris
réshang helyett alveoláris képzéshelyû (kés→kész)
ploziválás: affrikáta helyett zárhang (csõr→τõr) 
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lateralizálás: legyintõhang helyett laterális (róka→lóka)
approximálás: laterális vagy legyintõhang helyett [j] (róka→jóka; labda→jabda)

Magánhangzókat érintõ egyszerûsítések:
hátrahelyezés: palatális képzési helyû magánhangzó helyett veláris képzési helyû
(tû→tú)
nyitás: zártabb állkapocsszögû magánhangzó helyett nyíltabb állkapocsszögû
(fül →föl)
illabializálás: labiális magánhangzó helyett illabiális (alma→álmá)

Környezetfüggõ zöngésedés: E folyamat során az obstruensek (zárhangok,
réshangok, zár-rés hangok) szó eleji és/vagy végi helyzetben zöngésség szerinti
kontrasztív funkciójukat nem tudják betölteni, tehát az egyik, avagy mindkét
fonetikai helyzetben zöngés hang helyett zöngétlen párja realizálódik, szó belseji
helyzetben azonban a zöngésségi kontraszt megjelenítése korrekt. A két fonetikai
helyzetben jelentkezõ folyamatok az alábbiak:

szó eleji obstruens zöngétlenítése (dal→tal, míg láda, kád korrekt)
szó végi obstruens zöngétlenítése (véd→vét, míg dal, láda korrekt)

II. Interakciós folyamatok: A gyermek egy adott szegmentum realizációjára csak
bizonyos hangkörnyezetben nem képes. A szegmentum már beépült fonémarend-
szerébe, de a szóalak struktúrája, a környezõ szegmentumok minõsége befolyásolja a
korrekt realizálódást. A befolyásoló hatás lehet a hangkörnyezet képzési helyre vonat-
kozó tulajdonsága, mint pl. a zivatar→zizatar esetében, amikor is, bár egyéb
szóalakban a v realizálása korrekt, a szótag eleji pozícióban álló alveoláris képzési helyû
szegmentum hatására annak képzési hely jegye jelenik meg a v pozíciójában is. A
korrekt realizálódást befolyásolhatja a hangkörnyezet képzésmódra vonatkozó elõírása
is, ahogy pl. a limonádé→limodádé realizációban megfigyelhetjük. A szóalak harmadik
szótagkezdõ szegmentuma nazális jellegét feladva orális szegmentumként realizálódik a
szó végi szótag kezdõ szegmentumának hatására, annak ellenére, hogy az n korrekt
ejtése egyéb szóalakban elõfordulva nem okoz nehézséget a gyermek számára4. Az
interakciós folyamatok közé tartoznak a szegmentumpozíciók felcserélõdésében
megnyilvánuló hibázások is (kanál→kalán). 

III. Struktúraegyszerûsítõ folyamatok: Az egyszerûsítés során a szóalak szerkezete válik
a felnõttnyelvitõl egyszerûbbé, pl. a szóalakot alkotó valamely szótag struktúrájának
egyszerûsítése révén (trón→t(r)ón, ablak→abla(k)).
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4 Hangkörnyezet hatására bekövetkezõ, nem szomszédos hangok közt fellépõ hibázások a gyermeknyelvben
szabályszerûen elõfordulnak. Egyes megjelenési formájuk a hibázással élõ gyermek nyelvi fejlõdését
segíthetik oly módon, hogy egy korábbi, differenciálatlanabb közlési szint produkciója lévén a nyelvi
aktivitást új nyelvi elemek és formák elsajátítására szabadítják fel (bõvebben lásd Kassai 1981).
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