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A nyelvelsajátítás paradoxonja – miszerint a 
csecsemők különösebb erőfeszítés vagy taní-
tás nékül, néhány év alatt tökéletesen elsajátít-
ják anyanyelvüket, míg a nyelvtanulás a fel-
nőttek számára nehéz, tudatos erőfeszítést 
igénylő és sokszor kevés sikerrel járó folyamat 

– a megismeréstudományok egyik meghatá-
rozó kutatási kérdése volt az elmúlt fél évszá-
zadban. Ennek megfelelően ma már viszony-
lag sokat tudunk e fejlődési folyamat bizo-
nyos állomásairól (Guasti, 2002), így például 
arról, hogyan és mikor tanulják meg a csecse-
mők anyanyelvük hangjait vagy szókincsét, 
mikor kezdenek el szavakat vagy rövid mon-
datokat produkálni. Más területekről, így 
például a nyelvtani szerkezetek elsajátításának 
menetéről jóval kevesebbet tudunk. Részben 
módszertani, részben elméleti okok miatt, a 
bevett nézet sokáig azt tartotta, hogy a nyelv-
tan megjelenéséről a szókincs elsajátítása és a 
többszavas produkció kezdete előtt nem be-
szélhetünk. A nyelvelsajátítás területének leg-
újabb eredményeit bemutatva, e tanulmány 
amellett érvel, hogy a nyelvtan elsajátítása a 
korábban feltételezettnél jóval korábban, már 
születéskor elkezdődik, és fejlődése az első 
életév során inkább a beszédészlelési, mint a 
beszédprodukciós képességeken alapszik.

A nyelvelsajátítás klasszikus elméletei: 
a produkció fejlődése

A klasszikus modellek a nyelvelsajátítás folya-
matát hagyományosan nagyobb részt a pro-
dukció és csak kisebb részben a percepció 
fej lődéséhez kötik (erről jó áttekintést ad Ma-
ria Teresia Guasti [2002]). E leírások szerint 
a jól felismerhetően nyelvi hangokat, foné-
mákat tartalmazó gügyögés a negyedik–ha-
todik hónap környékén jelenik meg. Ekkor 
még minden csecsemő egyformán gügyög 
jövendő anyanyelvének hangkészletétől füg-
getlenül. Néhány hónappal később, kilenc 
hónapos kor körül kezdenek el a csecsemők 
gügyögésükben inkább olyan hangokat és 
hangkapcsolatokat használni, amelyek anya-
nyelvükre jellemzőek, abban gyakran fordul-
nak elő. Az első születésnapjuk környékén 
ejtik ki az első szót, bár ekkorra ennél va la-
mivel több szót is megértenek. Az ezt követő 
évben szókincsük folyamatosan bővül, s két-
éves korukra eljutnak abba a szakaszba, ami-
kor már képesek két szót összefűzni. Nagy-
jából hároméves kor körül kez denek el három 
vagy akár annál több szóból álló mondatokat 
használni. E mondatokra a telegrafikus stílus 
jellemző, azaz a grammatikus elemek (ragok, 
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névelők, névutók stb.) gyakori elhagyása. Ezt 
követően nyelvi képességeik fokozatosan fej-
lődnek, és kisiskolás korukra már majdnem 
a felnőttekéhez hasonló nyelvtani tudással 
rendelkeznek. Ezen hagyományos leírások 
szerint a nyelvtani szerkezetek elsajátítása csak 
az első és második életév között, egy bizonyos 
nagyságú szókincs megszerzése után kezdő-
dik, hiszen szavak nélkül hogyan lehetne 
szerkezetekről, összetett nyelvtani struktúrák-
ról beszélni?

A klasszikus modellek megfigyelései a 
produkcióra vonatkozóan ma is elfogadottak. 
Az 1970-es években azonban kialakult egy új 
kutatási irányzat, amely részben új kísérleti 
módszerek, részben új elméleti megfontolá-
sok megjelenésének köszönhetően a csecse-
mők beszédészlelési képességeinek vizsgálatát 
tűzte ki céljául. Az elmúlt négy évtizedben e 
kutatások eredményei megmutatták, hogy a 
csecsemők percepciós képességei fejlettebbek 
a korábban feltételezettnél. Olyannyira, hogy 
a nyelvtan elsajátításához is nagymértékben 
hozzájárulnak. Az alábbiakban e kutatási 
eredményeket a különböző nyelvi szintekre 
levetítve foglaljuk össze.

A nyelv kezdeti előnye: 
az újszülöttek beszédészlelési képességei

Az emberi beszéd gazdag, és már az újszülöt-
tek számára is érdekes, vonzó inger. Közvet-
lenül születéskor a csecsemők szívesebben 
hallgatnak emberi beszédet, mint ahhoz ha-
sonló, de mesterséges szinuszhullámokból 
álló akusztikus ingereket. Ugyancsak a szüle-
téskor már erősebb balféltekei agyi aktivitást 
mutatnak a normális, előrefelé lejátszott be-
szédre, mint a visszafelé lejátszottra – akárcsak 
a felnőttek. Általában úgy tűnik, hogy a 
nyelvfeldolgozásra specializált agyi területek 
már születéskor működnek, és a felnőtteké-

hez alapvetően hasonló elhelyezkedést és 
funk cionális összeköttetést mutatnak (Ger-
vain et al., 2008).

Az újszülötteknek e korai beszédpreferen-
cián kívül számtalan meglepően fejlett be-
szédészlelési képességük van. Képesek meg-
különböztetni egymástól olyan nyelveket, 
amelyeket még soha nem hallottak, ha azok 
ritmikailag különböznek egymástól (Ramus 
et al, 2000). így például francia újszülöttek 
ké pesek megkülönböztetni egymástól az 
oroszt és a japánt vagy az angolt és az olaszt 
(de az olaszt és a spanyolt, két azonos ritmikai 
osztályba tartozó nyelvet nem). Ezenkívül 
felismerik és szívesebben hallgatják azt a nyel-
vet vagy azokat a nyelveket, amelyeket édes-
anyjuk a terhesség alatt beszélt (Mehler et al., 
1988). Ez az eredmény azt sugallja, hogy az 
anyanyelvvel való ismerkedés már az anya-
méhben elkezdődik. Ez nem meglepő, hiszen 
a magzat hallása a terhesség 24–28. hete körül 
elkezd működni. Az anyaméh pedig, bár a 
magas hangokat és így a részletes fonológiai 
információt kiszűri, a beszéd dallamát, into-
nációjat átengedi. A méhen belüli tanulás 
tényét a magzati és újszülöttkutatások is meg-
erősítették, sőt úgy tűnik, az anyanyelv into-
nációja már az újszülöttek sírási mintázatában 
is megjelenik (Mampe et al., 2009). Az anya-
nyelvi preferenciához hasonlóan az újszülöt-
tek édesanyjuk hangját is felismerik, és szíve-
sebben hallgatják, mint más női hangokat 
(DeCasper – Fifer, 1980).

Az újszülöttek a nyelv ritmusánál és dalla-
mánál részletesebb nyelvi információt is ké-
pesek feldolgozni (Gervain – Werker, 2008; 
Gervain – Mehler, 2010). így például képesek 
a szóhatárokat jelző akusztikus jegyeket felis-
merni, egymástól csak hangsúlymintázatuk-
ban eltérő szavakat megkülönböztetni, illetve 
a tartalmas szavakat (igék, főnevek, mellékne-
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vek stb.) és a funkciószavakat (névutó, névelő, 
névmás, igekötő stb.) azok akusztikai különb-
ségei alapján elkülöníteni.

A fenti eredmények azt mutatják, hogy a 
csecsemők már a születés pillanatában olyan 
beszédészlelési képességekkel rendelkeznek, 
amelyek előkészítik és megkönnyítik a nyelv-
tanulást.

Nyelvi ritmus

A nyelvek ritmusuk alapján három osztályba 
sorolhatóak. A szótagalapú nyelvekben, így 
például az olaszban, spanyolban stb., a ritmus 
alapegysége a szótag. Ezekben a nyelvekben 
ez az egység az, amely izokrón, azaz megkö-
zelítőleg mindig azonos hosszúságú. A hang-
súlyalapú nyelvekben, tehát pl. az angolban, 
hollandban, lengyelben stb., a hang súlyok 
követik egymást azonos időközönként. A 
moraalapú nyelvekben, például a japánban, 
a mora (kb. egy rövid magánhang zót tartal-
mazó szótag hosszának megfelelő egység) a 
ritmikai időalap. E ritmikai időegységek 
nyelvészeti szempontból elfogadottak, empiri-
kus alapon azonban a ritmikai osztályoknak 
pontosabb definícióját adja a beszédfolyam-
ban a magánhangzók és mássalhangzók ará-
nyának mérése (Ramus et al., 1999). A hang-
súlyalapú nyelvekben viszonylag alacsony a 
magánhangzók aránya, és elfogadott a más-
salhangzótorlódás (például az angol springs 

„ugrik”). A szótagalapú nyelvekben már ma-
gasabb a magánhangzók aránya, és a mással-
hangzótorlódás is korlátozottabb (például a 
spanyol precioso „szép”). A moraalapú nyel-
vekben pedig azonos a magán- és mással-
hangzók aránya a beszédfolyamban, illetve a 
magánhangzók aránya magasabb is lehet a 
mássalhangzókénál, a mássalhangzó torlódás 
pedig alig vagy egyáltalán nem meg engedett 
(például a japán szajonara „viszontlátásra”).

Ahogy korábban említettük, már az új-
szülöttek is képesek megkülönböztetni egy-
mástól két, akár számukra teljesen ismeretlen 
nyelvet, ha azok eltérő ritmikai osztályba 
tartoznak (Ramus et al., 2000). Ez megköny-
nyíti a kétnyelvű csecsemők számára a 
nyelvtanulást, hiszen így már a kezdet kezde-
tén felismerhetik, hogy nem egy, hanem két 
nyelvet hallanak, s elkülöníthetik a két rend-
szert. Ha azonban két nyelv azonos ritmikai 
csoportba tartozik, az újszülöttek nem képe-
sek megkülönböztetni őket egymástól. Né-
hány hónap szükséges ahhoz, hogy a ritmi-
kailag azonos nyelveket halló csecsemők más 
fonológiai jegyek alapján megtanulják meg-
különböztetni azokat. így például katalán–
spanyol kétnyelvű babák, illetve katalán 
egy nyelvű és spanyol egynyelvű társaik négy 
hónapos koruktól tudják a két nyelvet meg-
különböztetni, feltehetően a szótagok eltérő 
szerkezete és más fonotaktikai eltérések alap-
ján (Bosch – Sebastián-Gallés, 2001).

A nyelvek ritmikai sajátosságai tehát az 
első akusztikus/fonológiai jegyek között van-
nak, amelyeket a csecsemők észlelnek, és 
amelyeket anyanyelvük azonosítására hasz-
nálni képesek.

A hangzók rendszere

A fonéma az a legkisebb hangegység, amely-
nek jelentés-megkülönböztető szerepe van a 
nyelvben. A felnőtteknél a fonémapercepció 
kategorikus, azaz egy fonéma fizikailag kü-
lönböző megvalósulásait a felnőttek azonos 
fonémaként észlelik, míg egy másik fonéma 
egy adott példányát, amely fizikailag esetleg 
nem tér el jobban az első fonéma megvalósu-
lásaitól, mint azok egymástól, másik kategó-
riába tartozóként hallják. Már a korai csecse-
mővizsgálatok megmutatták, hogy a fonéma-
percepció az újszülötteknél is kategorikus 
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névelők, névutók stb.) gyakori elhagyása. Ezt 
követően nyelvi képességeik fokozatosan fej-
lődnek, és kisiskolás korukra már majdnem 
a felnőttekéhez hasonló nyelvtani tudással 
rendelkeznek. Ezen hagyományos leírások 
szerint a nyelvtani szerkezetek elsajátítása csak 
az első és második életév között, egy bizonyos 
nagyságú szókincs megszerzése után kezdő-
dik, hiszen szavak nélkül hogyan lehetne 
szerkezetekről, összetett nyelvtani struktúrák-
ról beszélni?

A klasszikus modellek megfigyelései a 
produkcióra vonatkozóan ma is elfogadottak. 
Az 1970-es években azonban kialakult egy új 
kutatási irányzat, amely részben új kísérleti 
módszerek, részben új elméleti megfontolá-
sok megjelenésének köszönhetően a csecse-
mők beszédészlelési képességeinek vizsgálatát 
tűzte ki céljául. Az elmúlt négy évtizedben e 
kutatások eredményei megmutatták, hogy a 
csecsemők percepciós képességei fejlettebbek 
a korábban feltételezettnél. Olyannyira, hogy 
a nyelvtan elsajátításához is nagymértékben 
hozzájárulnak. Az alábbiakban e kutatási 
eredményeket a különböző nyelvi szintekre 
levetítve foglaljuk össze.

A nyelv kezdeti előnye: 
az újszülöttek beszédészlelési képességei

Az emberi beszéd gazdag, és már az újszülöt-
tek számára is érdekes, vonzó inger. Közvet-
lenül születéskor a csecsemők szívesebben 
hallgatnak emberi beszédet, mint ahhoz ha-
sonló, de mesterséges szinuszhullámokból 
álló akusztikus ingereket. Ugyancsak a szüle-
téskor már erősebb balféltekei agyi aktivitást 
mutatnak a normális, előrefelé lejátszott be-
szédre, mint a visszafelé lejátszottra – akárcsak 
a felnőttek. Általában úgy tűnik, hogy a 
nyelvfeldolgozásra specializált agyi területek 
már születéskor működnek, és a felnőtteké-

hez alapvetően hasonló elhelyezkedést és 
funk cionális összeköttetést mutatnak (Ger-
vain et al., 2008).

Az újszülötteknek e korai beszédpreferen-
cián kívül számtalan meglepően fejlett be-
szédészlelési képességük van. Képesek meg-
különböztetni egymástól olyan nyelveket, 
amelyeket még soha nem hallottak, ha azok 
ritmikailag különböznek egymástól (Ramus 
et al, 2000). így például francia újszülöttek 
ké pesek megkülönböztetni egymástól az 
oroszt és a japánt vagy az angolt és az olaszt 
(de az olaszt és a spanyolt, két azonos ritmikai 
osztályba tartozó nyelvet nem). Ezenkívül 
felismerik és szívesebben hallgatják azt a nyel-
vet vagy azokat a nyelveket, amelyeket édes-
anyjuk a terhesség alatt beszélt (Mehler et al., 
1988). Ez az eredmény azt sugallja, hogy az 
anyanyelvvel való ismerkedés már az anya-
méhben elkezdődik. Ez nem meglepő, hiszen 
a magzat hallása a terhesség 24–28. hete körül 
elkezd működni. Az anyaméh pedig, bár a 
magas hangokat és így a részletes fonológiai 
információt kiszűri, a beszéd dallamát, into-
nációjat átengedi. A méhen belüli tanulás 
tényét a magzati és újszülöttkutatások is meg-
erősítették, sőt úgy tűnik, az anyanyelv into-
nációja már az újszülöttek sírási mintázatában 
is megjelenik (Mampe et al., 2009). Az anya-
nyelvi preferenciához hasonlóan az újszülöt-
tek édesanyjuk hangját is felismerik, és szíve-
sebben hallgatják, mint más női hangokat 
(DeCasper – Fifer, 1980).

Az újszülöttek a nyelv ritmusánál és dalla-
mánál részletesebb nyelvi információt is ké-
pesek feldolgozni (Gervain – Werker, 2008; 
Gervain – Mehler, 2010). így például képesek 
a szóhatárokat jelző akusztikus jegyeket felis-
merni, egymástól csak hangsúlymintázatuk-
ban eltérő szavakat megkülönböztetni, illetve 
a tartalmas szavakat (igék, főnevek, mellékne-
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vek stb.) és a funkciószavakat (névutó, névelő, 
névmás, igekötő stb.) azok akusztikai különb-
ségei alapján elkülöníteni.

A fenti eredmények azt mutatják, hogy a 
csecsemők már a születés pillanatában olyan 
beszédészlelési képességekkel rendelkeznek, 
amelyek előkészítik és megkönnyítik a nyelv-
tanulást.

Nyelvi ritmus

A nyelvek ritmusuk alapján három osztályba 
sorolhatóak. A szótagalapú nyelvekben, így 
például az olaszban, spanyolban stb., a ritmus 
alapegysége a szótag. Ezekben a nyelvekben 
ez az egység az, amely izokrón, azaz megkö-
zelítőleg mindig azonos hosszúságú. A hang-
súlyalapú nyelvekben, tehát pl. az angolban, 
hollandban, lengyelben stb., a hang súlyok 
követik egymást azonos időközönként. A 
moraalapú nyelvekben, például a japánban, 
a mora (kb. egy rövid magánhang zót tartal-
mazó szótag hosszának megfelelő egység) a 
ritmikai időalap. E ritmikai időegységek 
nyelvészeti szempontból elfogadottak, empiri-
kus alapon azonban a ritmikai osztályoknak 
pontosabb definícióját adja a beszédfolyam-
ban a magánhangzók és mássalhangzók ará-
nyának mérése (Ramus et al., 1999). A hang-
súlyalapú nyelvekben viszonylag alacsony a 
magánhangzók aránya, és elfogadott a más-
salhangzótorlódás (például az angol springs 

„ugrik”). A szótagalapú nyelvekben már ma-
gasabb a magánhangzók aránya, és a mással-
hangzótorlódás is korlátozottabb (például a 
spanyol precioso „szép”). A moraalapú nyel-
vekben pedig azonos a magán- és mással-
hangzók aránya a beszédfolyamban, illetve a 
magánhangzók aránya magasabb is lehet a 
mássalhangzókénál, a mássalhangzó torlódás 
pedig alig vagy egyáltalán nem meg engedett 
(például a japán szajonara „viszontlátásra”).

Ahogy korábban említettük, már az új-
szülöttek is képesek megkülönböztetni egy-
mástól két, akár számukra teljesen ismeretlen 
nyelvet, ha azok eltérő ritmikai osztályba 
tartoznak (Ramus et al., 2000). Ez megköny-
nyíti a kétnyelvű csecsemők számára a 
nyelvtanulást, hiszen így már a kezdet kezde-
tén felismerhetik, hogy nem egy, hanem két 
nyelvet hallanak, s elkülöníthetik a két rend-
szert. Ha azonban két nyelv azonos ritmikai 
csoportba tartozik, az újszülöttek nem képe-
sek megkülönböztetni őket egymástól. Né-
hány hónap szükséges ahhoz, hogy a ritmi-
kailag azonos nyelveket halló csecsemők más 
fonológiai jegyek alapján megtanulják meg-
különböztetni azokat. így például katalán–
spanyol kétnyelvű babák, illetve katalán 
egy nyelvű és spanyol egynyelvű társaik négy 
hónapos koruktól tudják a két nyelvet meg-
különböztetni, feltehetően a szótagok eltérő 
szerkezete és más fonotaktikai eltérések alap-
ján (Bosch – Sebastián-Gallés, 2001).

A nyelvek ritmikai sajátosságai tehát az 
első akusztikus/fonológiai jegyek között van-
nak, amelyeket a csecsemők észlelnek, és 
amelyeket anyanyelvük azonosítására hasz-
nálni képesek.

A hangzók rendszere

A fonéma az a legkisebb hangegység, amely-
nek jelentés-megkülönböztető szerepe van a 
nyelvben. A felnőtteknél a fonémapercepció 
kategorikus, azaz egy fonéma fizikailag kü-
lönböző megvalósulásait a felnőttek azonos 
fonémaként észlelik, míg egy másik fonéma 
egy adott példányát, amely fizikailag esetleg 
nem tér el jobban az első fonéma megvalósu-
lásaitól, mint azok egymástól, másik kategó-
riába tartozóként hallják. Már a korai csecse-
mővizsgálatok megmutatták, hogy a fonéma-
percepció az újszülötteknél is kategorikus 
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(Eimas et al., 1971). E vizsgálatok azt találták, 
hogy az újszülöttek olyan fonémákat is ké-
pesek megkülönböztetni egymástól, amelyek 
nem találhatóak meg majdani anyanyelvük-
ben. A fonémaészlelés születéskor tehát uni-
verzális. Az első életév során azután a babák 
egyre inkább ráhangolódnak anyanyelvük 
fonémáira, és lassan elveszítik azon képessé-
güket, hogy a nem anyanyelvi fonémákat 
megkülönböztessék (Werker – Tees, 1984). 
így az angol anyanyelvű csecsemők hat–nyolc 
hónapos korukban még meg tudják különböz-
 tetni a hindiben előforduló retroflex /D/ és 
dentális /d/ kontrasztot, de az első születés-
napjuk környékén már nem – épp úgy, aho-
gyan az angol anyanyelvű felnőttek sem.

A fenti megállapításokat az újabb kutatá-
si eredmények némileg árnyalták. Kiderült 
például, hogy néhány nehezebb fonológiai 
kontrasztot a kisbabák eleinte nem tudnak 
megkülönböztetni. A filippinóban előfordu-
ló /n/ vs. /η/ distinkciót például az angol 
anya nyelvű csecsemők sem hat-nyolc, sem 
tizenkét hónapos korukban nem teszik meg, 
de meglepő módon hat-nyolc hónaposan a 
filippinó csecsemők sem. E kontraszt náluk 
is csak tizenkét hónapos kor körül alakul ki. 
Ezenkívül a kutatások arra is találtak példát, 
hogy a már születéskor meglévő diszkrimi-
nációs képességek élesedtek, finomodtak az 
anyanyelvi bemenet hatására (Kuhl et al., 
2006). Ennek ellenére a fonémapercepcióról 
alkotott eredeti leírás nagy vonalaiban máig 
tartható maradt: a kezdetben általános és 
főként akusztikus alapokon nyugvó észlelési 
képességek az első életév folyamán az anya-
nyelv fonológiai jellemzőire és hangkészleté-
re hangolódnak rá. E folyamat során a nem 
anyanyelvi distinkciók egy része elveszik.

A hangkészlet elsajátítása lehetővé teszi, 
hogy a csecsemők megtanulják anyanyelvük 

fonotaktikáját, vagyis azokat a szabályszerűsé-
geket, amelyek a megengedett hangkapcso-
latokat leírják. Kilenc hónapos, angol anya-
nyelvű kisbabákkal végzett vizsgálatok azt 
mutatják, hogy ebben az életkorban a csecse-
mők már felismerik, mely hangkapcsolatok 
gyakoriak, melyek megengedettek, és melyek 
lehetetlenek az anyanyelvükben (Jusczyk, 
1993). E tudás azért fontos, mert segíthet a 
csecsemőknek a szavak felfedezésében.

A szókincs elsajátítása

A szavak elsajátítása több szempontból is ne-
hézséget okoz a fiatal nyelvtanulóknak. Az 
első nehézséget az okozza, hogy a szavak a 
folyamatos beszédben nem egyenként, egy-
mástól elválasztva jelennek meg, hanem 
összefutnak, egymásba folynak. így a kisbabák 
számára nem egyértelmű, hol van a szavak 
határa, hol kezdőnek és hol végződnek a sza-
vak. A csecsemők első feladata tehát a folya-
matos beszéd szóalakokra való tagolása, szeg-
mentálása.

Ahogyan korábban láttuk, az anyanyelv 
fonotaktikájának ismerete segítséget nyújthat 
a szegmentálásban, hiszen ha a beszédfolyam-
ban olyan hangkapcsolattal találkozunk, 
amely a szavakon belül nem megengedett, 
akkor ott szóhatárt feltételezhetünk. Ezt a 
stratégiát már a kilenc hónapos csecsemők is 
használják (Mattys – Jusczyk, 2001).  Hason-
lóan képesek a szavak tipikus hangsúlymin-
tázatát jelzésként használni (Cutler – Carter, 
1987) olyan nyelvekben, melyekben a hang-
súly szabályos, azaz mindig ugyanazon a 
szó tagon van (mint pl. a magyarban), vagy 
legalábbis a szavak többségében ugyanarra a 
szótagra esik (mint például az angolban, ahol 
a főnevek nagy részében az első szótagon van 
a hangsúly). Ezek a stratégiák azonban csak 
akkor használhatóak, ha a csecsemők már 
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legalább néhány szót ismernek, hogy azokból 
a fonotaktikai és hangsúlyra jellemző szabá-
lyosságokat levonhassák. E kezdeti szókincs 
megszerzéséhez tehát más, univerzális, nem 
az anyanyelv jellemzőin alapuló szegmentá-
lási stratégia szükséges.

Ilyen stratégia a statisztikai tanulás (Saff-
ran et al., 1996). E tanulási mechanizmus a 
nyelvi egységek gyakoriságának és egymásra 
következési valószínűségének követésén 
alapszik. Egy szón belül a hangok és szótagok 
nagyobb valószínűséggel jósolják be egymást, 
mint szótaghatáron át. így tehát a beszédfo-
lyam azon pontjainál, ahol az átmenetvalószí-
nűség alacsony az egymást követő hangok 
vagy szótagok között, feltehetően szótaghatár 
található. E stratégiát már nyolc hónapos 
csecsemők (Saffran et al., 1996), sőt a legújabb 
kutatások alapján valószínűleg újszülöttek is 
képesek használni. A statisztikai tanulási me-
chanizmus a kezdeti szókincs elsajátítása után 
a többi nyelvspecifikus stratégiával is kombi-
nálható, és bizonyíték van rá, hogy a csecse-
mők képesek is együtt használni őket.

A szóalakok szegmentálása mellett a szó-
tanulás egy másik feladatot is állít a kisbabák 
elé, mégpedig a szóalakok jelentéssel való 
összekapcsolásáét. E tanulási folyamatot itt 
részleteiben nem tárgyaljuk, de a kutatási 
eredmények szerint a referencia és a szójelen-
tés elsajátítása az első életév után, nagyjából 
tizennégy hónapos kor után indul meg igazán 
(Stager – Werker, 1997), bár néhány nagyon 
gyakori szó jelentését a kisbabák már hama-
rabb is felismerik.

A prozódia szerepe

A beszéd hierarchikusan egymásba ágyazódó 
prozódiai egységekből áll (Nespor – Vogel, 
1986). Ezen prozódiai egységek határai rész-
ben egybeesnek a szintaktikai szerkezetek 

határaival, így a prozódiára való érzékenység 
hozzájárulhat a nyelvtan elsajátításához. A 
pro zódia e segítő (angol kifejezéssel bootstrap-
ping, azaz csizmahúzó) szerepét már több 
területen is kimutatták.

A prozódiai és szintaktikai határok rész-
leges egybeesésének és a prozódia hierarchi-
kus szerveződésének következménye, hogy a 
nagyobb prozódiai egységek, például a mon-
datnak vagy tagmondatnak megfelelő into-
nációs frázis határai egyben szavak határai is. 
Az intonációs frázis prozódiai jellemzői, az 
ereszkedő hanglejtés, a frázisvégi szótag(ok) 
megnyújtása stb., jól érzékelhető, akusztika-
ilag erősen jelölt tulajdonságok, amelyekre 
még az igen fiatal csecsemők is érzékenyek. 
így könnyen elképzelhető, hogy a szóhatárok 
és prozódiai határok egybeesését a babák fel 
tudják használni szegmentáláskor. Úgy tűnik, 
valóban ez a helyzet. Statisztikai tanulási fel-
adatban tizenkét hónapos babák nemcsak a 
statisztikai információt támogató jelzésként 
használták a prozódiai információt, szóként 
fogadva el a frázisok elején és végén elhelyez-
kedő szótagsorokat, hanem egyfajta filterként 
dolgozták fel a prozódiai információt, nem 
tekintvén szónak azokat a szótagsorokat, ame-
lyek átíveltek egy prozódiai határon, még 
ak kor sem, ha az átmenetvalószínűségek azt 
jelezték, hogy összetartozó szótagokról van 
szó. A prozódia tehát a statisztikánál nagyobb 
súlyú, azt felülíró inger.

A prozódia másik fontos szerepe a szórend 
korai elsajátításában van. Fonológusok megfi-
gyelték (Nespor – Vogel, 1986), hogy az ige-
tárgy szórendű (illetve általánosabban funk-
cionális elemmel kezdődő frázisokat hasz-
náló) nyelvekben, amilyen például az angol, 
az olasz, a francia stb., a prozódiai frázisokban 
a hangsúly, a prozódiailag kiemelt elem a 
frázisok végén található, és a kiemelést akusz-



Magyar Tudomány • 2011/8

916 917

(Eimas et al., 1971). E vizsgálatok azt találták, 
hogy az újszülöttek olyan fonémákat is ké-
pesek megkülönböztetni egymástól, amelyek 
nem találhatóak meg majdani anyanyelvük-
ben. A fonémaészlelés születéskor tehát uni-
verzális. Az első életév során azután a babák 
egyre inkább ráhangolódnak anyanyelvük 
fonémáira, és lassan elveszítik azon képessé-
güket, hogy a nem anyanyelvi fonémákat 
megkülönböztessék (Werker – Tees, 1984). 
így az angol anyanyelvű csecsemők hat–nyolc 
hónapos korukban még meg tudják különböz-
 tetni a hindiben előforduló retroflex /D/ és 
dentális /d/ kontrasztot, de az első születés-
napjuk környékén már nem – épp úgy, aho-
gyan az angol anyanyelvű felnőttek sem.

A fenti megállapításokat az újabb kutatá-
si eredmények némileg árnyalták. Kiderült 
például, hogy néhány nehezebb fonológiai 
kontrasztot a kisbabák eleinte nem tudnak 
megkülönböztetni. A filippinóban előfordu-
ló /n/ vs. /η/ distinkciót például az angol 
anya nyelvű csecsemők sem hat-nyolc, sem 
tizenkét hónapos korukban nem teszik meg, 
de meglepő módon hat-nyolc hónaposan a 
filippinó csecsemők sem. E kontraszt náluk 
is csak tizenkét hónapos kor körül alakul ki. 
Ezenkívül a kutatások arra is találtak példát, 
hogy a már születéskor meglévő diszkrimi-
nációs képességek élesedtek, finomodtak az 
anyanyelvi bemenet hatására (Kuhl et al., 
2006). Ennek ellenére a fonémapercepcióról 
alkotott eredeti leírás nagy vonalaiban máig 
tartható maradt: a kezdetben általános és 
főként akusztikus alapokon nyugvó észlelési 
képességek az első életév folyamán az anya-
nyelv fonológiai jellemzőire és hangkészleté-
re hangolódnak rá. E folyamat során a nem 
anyanyelvi distinkciók egy része elveszik.

A hangkészlet elsajátítása lehetővé teszi, 
hogy a csecsemők megtanulják anyanyelvük 

fonotaktikáját, vagyis azokat a szabályszerűsé-
geket, amelyek a megengedett hangkapcso-
latokat leírják. Kilenc hónapos, angol anya-
nyelvű kisbabákkal végzett vizsgálatok azt 
mutatják, hogy ebben az életkorban a csecse-
mők már felismerik, mely hangkapcsolatok 
gyakoriak, melyek megengedettek, és melyek 
lehetetlenek az anyanyelvükben (Jusczyk, 
1993). E tudás azért fontos, mert segíthet a 
csecsemőknek a szavak felfedezésében.

A szókincs elsajátítása

A szavak elsajátítása több szempontból is ne-
hézséget okoz a fiatal nyelvtanulóknak. Az 
első nehézséget az okozza, hogy a szavak a 
folyamatos beszédben nem egyenként, egy-
mástól elválasztva jelennek meg, hanem 
összefutnak, egymásba folynak. így a kisbabák 
számára nem egyértelmű, hol van a szavak 
határa, hol kezdőnek és hol végződnek a sza-
vak. A csecsemők első feladata tehát a folya-
matos beszéd szóalakokra való tagolása, szeg-
mentálása.

Ahogyan korábban láttuk, az anyanyelv 
fonotaktikájának ismerete segítséget nyújthat 
a szegmentálásban, hiszen ha a beszédfolyam-
ban olyan hangkapcsolattal találkozunk, 
amely a szavakon belül nem megengedett, 
akkor ott szóhatárt feltételezhetünk. Ezt a 
stratégiát már a kilenc hónapos csecsemők is 
használják (Mattys – Jusczyk, 2001).  Hason-
lóan képesek a szavak tipikus hangsúlymin-
tázatát jelzésként használni (Cutler – Carter, 
1987) olyan nyelvekben, melyekben a hang-
súly szabályos, azaz mindig ugyanazon a 
szó tagon van (mint pl. a magyarban), vagy 
legalábbis a szavak többségében ugyanarra a 
szótagra esik (mint például az angolban, ahol 
a főnevek nagy részében az első szótagon van 
a hangsúly). Ezek a stratégiák azonban csak 
akkor használhatóak, ha a csecsemők már 
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legalább néhány szót ismernek, hogy azokból 
a fonotaktikai és hangsúlyra jellemző szabá-
lyosságokat levonhassák. E kezdeti szókincs 
megszerzéséhez tehát más, univerzális, nem 
az anyanyelv jellemzőin alapuló szegmentá-
lási stratégia szükséges.

Ilyen stratégia a statisztikai tanulás (Saff-
ran et al., 1996). E tanulási mechanizmus a 
nyelvi egységek gyakoriságának és egymásra 
következési valószínűségének követésén 
alapszik. Egy szón belül a hangok és szótagok 
nagyobb valószínűséggel jósolják be egymást, 
mint szótaghatáron át. így tehát a beszédfo-
lyam azon pontjainál, ahol az átmenetvalószí-
nűség alacsony az egymást követő hangok 
vagy szótagok között, feltehetően szótaghatár 
található. E stratégiát már nyolc hónapos 
csecsemők (Saffran et al., 1996), sőt a legújabb 
kutatások alapján valószínűleg újszülöttek is 
képesek használni. A statisztikai tanulási me-
chanizmus a kezdeti szókincs elsajátítása után 
a többi nyelvspecifikus stratégiával is kombi-
nálható, és bizonyíték van rá, hogy a csecse-
mők képesek is együtt használni őket.

A szóalakok szegmentálása mellett a szó-
tanulás egy másik feladatot is állít a kisbabák 
elé, mégpedig a szóalakok jelentéssel való 
összekapcsolásáét. E tanulási folyamatot itt 
részleteiben nem tárgyaljuk, de a kutatási 
eredmények szerint a referencia és a szójelen-
tés elsajátítása az első életév után, nagyjából 
tizennégy hónapos kor után indul meg igazán 
(Stager – Werker, 1997), bár néhány nagyon 
gyakori szó jelentését a kisbabák már hama-
rabb is felismerik.

A prozódia szerepe

A beszéd hierarchikusan egymásba ágyazódó 
prozódiai egységekből áll (Nespor – Vogel, 
1986). Ezen prozódiai egységek határai rész-
ben egybeesnek a szintaktikai szerkezetek 

határaival, így a prozódiára való érzékenység 
hozzájárulhat a nyelvtan elsajátításához. A 
pro zódia e segítő (angol kifejezéssel bootstrap-
ping, azaz csizmahúzó) szerepét már több 
területen is kimutatták.

A prozódiai és szintaktikai határok rész-
leges egybeesésének és a prozódia hierarchi-
kus szerveződésének következménye, hogy a 
nagyobb prozódiai egységek, például a mon-
datnak vagy tagmondatnak megfelelő into-
nációs frázis határai egyben szavak határai is. 
Az intonációs frázis prozódiai jellemzői, az 
ereszkedő hanglejtés, a frázisvégi szótag(ok) 
megnyújtása stb., jól érzékelhető, akusztika-
ilag erősen jelölt tulajdonságok, amelyekre 
még az igen fiatal csecsemők is érzékenyek. 
így könnyen elképzelhető, hogy a szóhatárok 
és prozódiai határok egybeesését a babák fel 
tudják használni szegmentáláskor. Úgy tűnik, 
valóban ez a helyzet. Statisztikai tanulási fel-
adatban tizenkét hónapos babák nemcsak a 
statisztikai információt támogató jelzésként 
használták a prozódiai információt, szóként 
fogadva el a frázisok elején és végén elhelyez-
kedő szótagsorokat, hanem egyfajta filterként 
dolgozták fel a prozódiai információt, nem 
tekintvén szónak azokat a szótagsorokat, ame-
lyek átíveltek egy prozódiai határon, még 
ak kor sem, ha az átmenetvalószínűségek azt 
jelezték, hogy összetartozó szótagokról van 
szó. A prozódia tehát a statisztikánál nagyobb 
súlyú, azt felülíró inger.

A prozódia másik fontos szerepe a szórend 
korai elsajátításában van. Fonológusok megfi-
gyelték (Nespor – Vogel, 1986), hogy az ige-
tárgy szórendű (illetve általánosabban funk-
cionális elemmel kezdődő frázisokat hasz-
náló) nyelvekben, amilyen például az angol, 
az olasz, a francia stb., a prozódiai frázisokban 
a hangsúly, a prozódiailag kiemelt elem a 
frázisok végén található, és a kiemelést akusz-
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tikailag a hangsúlyos szótagok megnyújtása, 
hosszabbítása jelzi (például angol to Ro:me 

„Rómába”, olasz a Ro:ma). A tárgy-ige szóren-
dű (másként a frázisokat funkcionális elem-
mel záró) nyelvekben, tehát a törökben, ja-
pánban, baszkban stb., ezzel szemben a frá-
zisok elején található a kiemelt elem, és a 
kiemelést magasabb hanglejtés jelzi (japán 

^Tokyo ni „Tokióba”). A prozódiai kiemelés 
helye és fizikai megvalósulása tehát jól korre-
lálnak a szórenddel, így annak lehetséges 
jel  zői, csizmahúzói. E hipotézis szempontjá-
ból kulcsfontosságú, hogy a két különböző 
szórendet akusztikailag különböző, tehát 
bármiféle nyelvi tudás nélkül is észlelhető, 
hallható prozódia kíséri. Ez lehetővé teszi már 
egészen fiatal babák számára is ezen informá-
ció használatát. Valóban, két hónapos csecse-
mők meg tudják egymástól különböztetni a 
francia és a török nyelv prozódiáját minden 
más fonológiai információ (szavak, fonémák 
stb.) hiányában is. Hogy azután a szórend 
elsajátításakor valóban használják is a csecse-
mők ezt az információt, azt egy újabb tanul-
mány mutatta meg (Gervain – Werker, in 
print). Hét hónapos angol-japán kétnyelvű, 
tehát egy funkcionális elemmel kezdődő és 
egy funkcionális elemmel vegződő szórendű 
nyelvet tanuló babák az alapján választottak 
a funkcionális elemmel kezdődő és végződő 
szórendű szósorok között, hogy milyen szó-
rendnek megfelelő prozódiát hallottak. Hét 
hónaposan a babák jövendő anyanyelveik 
szavait még nem ismerhették, így nyilvánva-
ló, hogy a szórendről alkotott tudásuk nem 
egyes, már ismert szavakhoz vagy általában 

egy nagyobb szókincs meglétéhez kapcsoló-
dott, hanem attól függetlenül, a prozódia és 
más hasonló csizmahúzási ingerek hatására 
jött létre.

Összegzés

A csecsemők hatékony nyelvtanulási képes-
ségei és gyors nyelvfejlődése ma is a bionyel-
vészet és a tágabb értelemben vett megismerés-
tudományok egyik legizgalmasabb rejtélye. 
A fentiekben felvázoltuk egy olyan nyelvelsa-
játítási elmélet kereteit és empirikus bizonyí-
tékait, amely azt állítja, hogy a nyelvelsajátítás, 
különösen is a nyelvtan elsajátítása, a koráb-
ban feltételezettnél jóval hamarabb elkezdő-
dik, mert a már születéskor meglévő vagy az 
első életév során megjelenő, igen fejlett be-
szédészlelési képességekre épít. E képességek 
lehetővé teszik, hogy a csecsemők anyanyel-
vüket más környezeti ingerektől már magza-
ti korban elkülönítsék; ha egynél több nyelvet 
hallanak, akkor azokat egymástól meg kü-
lönböztessék; a szavakat a beszédfolyamból 
kiszűrjék, illetve anyanyelvük szintaxisának 
olyan alapvető tulajdonságait, mint az alap-
szórend, már a szókészlet elsajátítása előtt 
fel ismerjék és megtanulják.

Ez a kutatási program azt jósolja tehát, 
hogy a nyelvelsajátítás gyökereit a korai be-
szédészlelésben kell keresni. Ennek megfele-
lően a közeljövő csecsemőkutatásának egyik 
fontos feladata e predikciók további empiri-
kus vizsgálata lesz.
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Pléh Csaba összefoglalója megmutatja, ho-
gyan lehet kevés adatból, nagyon sok ésszel 
később is érvényes megállapításokat tenni a 
nyelv biológiai alapjairól. Az én helyzetem 
könnyebb, arra világítok rá, hogy rengeteg 
biológiai adat alapján, nagyon kevés ésszel is 
milyen sokat tudtunk meg a madarak énekta-
nulásáról. Dolgozatomban egy rövid áttekin-
tés után elsősorban a legfrissebb eredménye-
ket kívánom bemutatni. A régebbi eredmé-
nyek ismertetésekor összefoglaló munkákra 
hivatkozom, eredeti közleményeket az új 
fejlemények leírásánál citálok.1 

Fentről le modellek

Az idegtudományi kutatásokat messze meg-
előzve, az énektanulás terepi és kísérletes 
vizs gálatából kirajzolódott már az ének elsa-
játításának elvi modellje, ami később kicsit, 
egyesek szerint nagyon módosult. Elsősorban 
Peter Marler megfigyeléseiből tudjuk, hogy 
az énekesmadár fajok énekében kimutatha-
tók a fajra jellemző (fonológiai és/vagy szin-
taktikai) univerzálisok, ugyanakkor a külön-
böző populációk éneke különbözhet, és ezek 
a felismerhető dialektusok egyedszintű tanu-
lással adódnak át. Kontrollált laboratóriumi 
vizsgálatok bizonyították, hogy a teljes izolá-

zomotoros fázis. Úgy tűnt tehát, hogy bár a 
részletekben különbözhetnek az egyes fajok, 
az énektanulás folyamatának lényege egy 
univerzális templátmodellben leírható.  

Apró részletek

A korai etológia hadat viselt a behaviorizmus 
ellen, sok érvük között a két legfontosabb 
módszertani kritika az volt, hogy a behavior-
isták semmit sem tudnak az állatokról, mert 
ötven éven át mindössze öt fajt vizsgáltak, és 
semmit sem tudnak a természetes viselkedés-
ről, mert állataikat mesterséges környezetben 
tanulmányozzák. Az éneket kutató etológu-
sok azonban ugyanilyen bűnbe estek. Több 
mint négyezer énekesmadár fajt ismerünk, 
ezek közül gyakorlati szempontok miatt 
mind össze öt-tíz fajt vizsgáltak, legintenzíveb-
ben egyetlenegyet, a zebrapintyet, és ezt a fajt 
sem természetes körülmények között, hanem 
laboratóriumban. 

Laboratóriumban a dallamokat magneto-
fonról halló fiatal madár valóban a saját fajra 
jellemző éneket választja, azonban ha az ide-
gen fajú tutor élő madár, akivel a fiatal szociá-
lis kapcsolatban áll, akkor az idegen faj énekét 
tanulja meg. Mondhatni, a madarak is nehe-
zebben győzik le a kognitív disszonanciát 
távoktatásban, mint személyes példák alapján. 
A szociális tanulás nem csak az idegen dallam 
elfogadásában plasztikus, hanem abban is, 
hogy később zárul le a szenzitív periódus. 

A könnyen tartható és ezért sokat vizsgált 
zebrapinty az összehasonlító kutatások alap-
ján nem tekinthető átlagos énekesnek. A 
zebrapintynél a tutor dallamának megtanu-
lása (szenzoros fázis) és a gyakorlás (szenzori-
motoros fázis) átfedő, sok fajnál azonban 
teljesen elkülönül (például háziveréb). A zeb-
rapinty életében csak egyszer tanul, sok faj 
azonban minden évben új dallamokat sajátít 

el (például: kanári, örvös légykapó). A zebra-
pinty egyetlen és egyszerű dalt tanul, sok faj 
több és komplex dallamot sajátít el, akár 
olyan hangmintázatot is, ami a természetben 
nem fordul elő (például a lantfarkú madár 
utánozza az autóriasztó, a láncfűrész vagy a 
fényképezőgép hangját). 

A természetes körülmények között vég-
zett vizsgálatok során az is kiderült, hogy sok 
fajnál a sokféle megtanult ének közül a hímek 
idősebb korban szelektálnak, bizonyos dalla-
mokat bár megtanultak, később nem adnak 
elő. Ez a jelenség összefügghet azzal, hogy az 
ének kiválasztása a kontextustól függ. Ha a 
szomszéd a territórium határán énekel, a hím 
fokozhatja a konfliktust, ha ugyanazzal a 
dallammal vagy a szomszéd számára ismeret-
len énekkel válaszol, de kifejezheti békés 
szándékát, ha a szomszéd repertoárjából vá-
laszt dallamot, mintegy jelezve, hogy ismeri 
a kedves szomszédot. A madarak énektanulá-
sa és az ének használata tehát jóval plasztiku-
sabb, mint azt régebben feltételezték, de te-
gyük hozzá, még a viselkedés szintjén sem 
teljes a kép, mert a vizsgálatok zömét a fejlett 
országok kevésbé fejlett madarain végzik. A 
trópusi fajok között sok van, amelyekben a 
tojók is énekelnek, vannak, amelyek egész 
éven át tanulnak, és számos más jellemzőben 
különbözhetnek a mi madarainktól. 

A hangszer

Sejthető volt, hogy az énektanulás idegi me-
diációja nem lehet egyszerű, mert a hallott 
mintázat szenzoros reprezentációja nem topo-
grafikus, és az éneklés motoros parancsmin-
tázata sem az. Feltételezhető, hogy a szenzoros 
és motoros kód nagyon absztrakt és egymás-
sal nagyon szoros kapcsolatban, talán átfedés-
ben dolgozik, amit emlősöknél csak nemrég 
sikerült kimutatni (Mátyás et al., 2010). 

cióban nevelt madár is énekel, a dallam néha 
torzítva, de tartalmazza a fajspecifikus univer-
zálisokat, ugyanakkor az izolált énekből hiá-
nyoznak a különleges díszítések, az egyedi 
jellemzők. Ha két dallamot hallhat a tanulá-
si fázisban, akkor a fiatal madár a saját fajára 
jellemzőt választja ki, és tanulja meg. Mind-
ebből Peter Marler arra következtetett, hogy 
a madár rendelkezik egy nemtanult fajspe-
cifikus mintázattal, templáttal. 

Ha a fiatal madár nem hallhatja saját éne-
két a gyakorlási fázisban, akkor a fajspecifikus 
mintázat egyáltalán nem vagy nagyon rontott 
formában jelenik meg. A természetes ének-
tanulás ezek szerint azzal kezdődik, hogy a 
madár összehasonlítja a hallott dallamokat a 
veleszületett (igazából „velekelt”-et kéne írni) 
templáttal, a kiválasztott dallamot megtanul-
ja, és a gyakorlás során a saját éneket a tanult 
templáttal hasonlítja össze. A gyakorlás a cse-
csemők gügyögésére funkcionálisan emlékez-
tető elődallamokkal kezdődik, ezek plaszti-
kusan változnak, míg a saját ének hasonlóvá 
nem válik a tanult dallamhoz, illetve míg az 
idegrendszeri érés be nem zárja a tanulás idő-
ablakát, a szenzitív periódust. Amikor az ének 
eléri végleges formáját – kikristályosodik – a 
madárnak többé nem kell saját énekét halla-
nia ahhoz, hogy változatlan formában énekel-
jen. A tanult templát rögzítése a szenzoros 
fá zis, a gyakorlás közbeni tökéletesítés a szen-
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1 Színes ábrák, letölthető források itt találhatók: http://
www.behav.org/behav/pages/birdsong.htm




