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Egy-egy tudományos probléma közelmúltjának áttekintése — a tovább-
lépés érdekében — hasznos vállalkozás, különösen akkor, ha az adott kérdés 
vizsgálatát nem csak egy, hanem több tudomány is magáénak vallja. A gyer-
meknyelvet, a nyelvi fejlődés ontogenezisét a nyelvész, a pszicholingvista, 
a pszichológus, a pedagógia szakembere, a gyógypedágógus egyaránt szem-
mel kíséri, ezért a rövidebb-hosszabb időszakok munkálatainak szembe-
sítése, szintézise nem egyszerűen hasznos, hanem kívánatos is. Egymás 
eredményeinek ismerete a további munkálatot nélkülözhetetlen feltétele. 

Az anyag, a publikációk csoportosítása nem könnyű. Először számba 
veszem a tisztán ontogenetikus ihletésű, majd az inkább alkalmazott gyer-
meknyelvi kutatásoknak minősülő munkákat. Természetesen a két csoport 
elhatárolása nem könnyű, egyes munkák ide és oda is besorolhatók lennének. 

1. A tisztán ontogenetikus kutatások áttekintése 

Az idesorolható munkák további két nagy csoportot alkotnak. Az első 
csoportot azok a tanulmányok képezik, melyek általában az alsóbb nyelvi 
szintek leírására vállalkoznak: a magyar gyermek hangtani fejlődésének 
bizonyos szakaszait — rendszerint az első éveket mutatják be. A másik cso-
porthoz azokat a munkákat fogom sorolni, melyek a szó, szöveg és szemantika 
elsajátítását teszik vizsgálatuk tárgyává. 

Már itt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy gyermeknyelvi kutatásaink 
szegényesek a szintaxis területén. 

Az alsó nyelvi szintek: hangtan, a szupraszegmentális elemek elsa-
játítása, a hangsúly kialakulása Sugárné Kádár Júlia, Vekerdi Zsuzsa és 
munkatársai, Vekerdi Iréné, Török Gábor, Kassai Ilona és Gósy Mária 
tanulmányaiban kapnak legnagyobb teret. 

1.1. A beszéd, a beszédhangok kialakulásának megfelelő fiziológiai 
előfeltételei vannak. Maga a beszéd a légző- és artikulációs szervek össze-
rendezett működését előfeltételezi. Természetesnek tűnik, hogy először 
biológiailag célszerű kapcsolat jöjjön létre a légzés és a beszéd között. Ha nem 
is a kezdeteknél, hanem 6—8 éves gyerekeknél — éppen ezt az összerende-
zettséget vizsgálja S. Kádár Júlia (1). Megállapítása szerint ez az összeren-
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dezettség egyfelől az életkor függvénye, másfelől ugyanezt a beszédüzenet 
jellege (kijelentés, felkiáltás, kérdés) szabja meg. 

1.2. Mind a légzés, mind a beszélés —• meghatározott ritmusnak en-
gedelmeskedik. A ritmus gyermeki beszédben betöltött szerepét taglalja — 
ugyancsak S. Kádár Jülia — egy másik közleményében (2). A szakirodalom 
alapján, melyek a ritmus pszichofiziológiai gyökereit, a népköltészetben 
és az ókori epikában játszott szerepét, a mondókák aktivitásra, nagyobb 
mozgásra serkentő hatását vizsgálják, arra a következtetésre jut, hogy a rit-
mikus mondókák specifikus szerepet játszanak a beszédfejlődésben. Ez a 
sajátos szerep — többek között — abban jut kifejezésre, hogy a ritmus a 
gyerekből emocionális hatást vált ki. Ez az emocionális hatás fonetikailag 
is manifesztálódik oly módon, hogy a ritmikus szövegeket, mondókákat a 
gyerekek a legnagyobb hangnyomásértéken mozgó mondatokhoz (a felszó-
lításhoz) hasonlítható szinten, hasonló nagy energiamozgósítással mondják. 
Ily módon feltétlenül pozitív szerepet játszanak a mondókák a beszédlégzés 
és az élettani légzés koordinálásában. 

A ritmus kérdése átvezet egy nagyobb témakörhöz: a szupraszegmen-
tális elemek szerepének vizsgálatához. 

1.3. Ezzel a kérdéssel a már említett szerző — S. Kádár Jülia (3) — 
és Kassai Ilona foglalkozott az utóbbi években legbehatóbban. A magyar 
szakirodalomban — akárcsak máshol —• sajátos korszaknak szokás tekinteni 
az ún. preverbális szakaszt. Már az elnevezés is utal arra, hogy valamilyen 
nyelv előtti korszakról van szó. Az említett szerzők „oldják" ezt a merevséget. 
Kádár Júlia ezt írja: „csecsemőkorban a beszéd konvencionális értelemben 
vett szemantika nélküli, de prozódiai elemekkel »értelmessé« tett hang, hang-
sor-jelzés". (Uo. 5.1.). 

Amire S. Kádár Júlia céloz, azt Halliday mondja ki nyíltan is: a pre-
verbális időszakban a gyerek nyelvi rendszere nem a felnő ctnyelvi három-
szintű, hanem a grammatikai szintet nélkülöző, két nyelvi szintet tartalmazó 
rendszer. 

A szupraszegmentális elemek közül az intonáció játssza a döntő sze-
repet a jelentések elkülönítésében. A hangsor egészére „rátelepülő" into-
nációvitel dönt arról, hogy a gyerek felszólít, vagy közöl stb. 

A preverbális korszakot vizsgálva Kádár Júlia (4) a motoros és a verbális 
tényezők egyfajta „versenyét" látja és vizsgálja Ljamina energiaelvonás-
elmélete alapján. Az utóbbi szerint a motorikus mozgás bizonyos válto-
zásai a nyelvi fejlődés változásainak előhírnökei lehetnek, és fordítva. Érde-
kes Kádár megfigyelése arról, hogy gyermeke már a 101. naptól egészen 
biztos különbséget tesz a két szülő között — ami a verbális reakció differen-
ciálódásában fejeződik ki. Itt — tendenciájában — megállapítása találko-
zik a szakirodalomnak azzal a megjegyzésével, hogy a hangadás differen-
ciálódása ontogenetikusan az alábbi utat járja be. „Emberi hang —• nem 
emberi hang", „anyai hang — más ember hangja": tehát meghatározott szo-
ciális-társadalmi vonalon halad a fejlődés. Új vonás ebben az „apai — anyai 
hang", mint ahogy általában elhanyagolt (nem csak a magyar) gyermeknyelvi 
kutatásokban az apai beszéd szerepe. 

A már említett szerző, Kassai Ilona több publikációt szentel a prever-
bális kornak, a szómondatok hangtani fejlődésének (5). Vizsgálataiban a 
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gyermeknyelvi hasonulások egy kevésbé kutatott fajtájára, a távhasonulásra, 
azaz az egymástól távolabb álló hangok egymásra hatására (az ún. impli-
kációs univerzálékat is felhasználva), a gyermeknyelvi dallammintákra (ezek 
műszeres mérésére), valamint a hangsúly kialakulására is kitér. 

Gósy Mária szintér e korai korszak hangtani jellegzetességeit veszi 
számba — kutatásának fókuszában a gőgicsélés, gagyogás hangadásainak 
beszédhangokká válási folyamata áll (6). A. korábbi szakirodalmi problé-
mákban (folytatólagosság — nem folytatólagosság) állást foglal: véleménye 
szerint a gőgicsélés és a beszédhangok között szoros kapcsolat van, az át-
menet folyamatos. Magyar adatokkal támogatja annak a tábornak a híveit, 
akik meggyőződése szerint a beszédhangok kialakulásának sorrendjében 
kezdetben a fiziológiás, majd a vége felé a nyelvspecifikus elv a döntő. 

Az ontogenetikus nyelvfejlődés hangtani oldalát érinti •— de a dolog 
jellegénél fogva áttekintésünk más helyén is tárgyalható lenne — Vekerdi 
Zsuzsannának és munkatársainak kutatása (7). 

Vekerdi Zsuzsanna abból indul ki, hogy az iskolai oktatás során fellépő 
dyslexia a beszédfejlődés előbbi stádiumainak ismerete alapján rés: ben előre-
jósolható; ez előtérbe állítja a prevenciót. 

Kutatásainak egy részében éppen azokat az ismertetőjegyeket gyűjti cso-
korba, melyek a dyslexia bekövetkezését jósolják meg. Ilyennek számít — 
leírása alapján —• pl. az, ha a dadogás nem mint súlyos neurózis jelenik meg, 
hanem mint a beszédgyengeség rész jelensége hadarással és artikulációs 
hibákkal társulva. Megállapítása szerint a fiúk hajlamosabbak a dyslexiára, 
mint a leányok. 

Az előrejelzés mellett már a kialakult formák gyógyításáról, gondozásáról 
ad hírt egyik közleménye. Az egyik szegedi nevelőotthon 5. osztályos gyere-
keinek beszédfejlődését vizsgálja. A sokféle vizsgálati szempontból in én csak 
egyet emelek ki: az írás, helyesírás gyengeségét. A nevelőotthonos gyerekek 
írásának egyik feltűnő hiányossága a rövid és hosszú hangokat jelölő betűk 
hibás használata, pontosabban: a beszédhangok relatív időtartamának ina-
dekvát érzékeléséből és produkálásából származó íráshibák. 

A fentebbi problémakör késztetne Török Gábort és Vekerdi Irénét 
arra, hogy az iskolai sikertelenségnek már az óvodában próbálják elejét venni 
(8). Játékos formában „tanítják" a gyerekeket egyfelől a rövidség — hosszúság 
megállapítására, másfelől fejleszteni kívánják a gyerekek hangsor-analízis 
képességét. A gyerekeknek a szavakat szótagokra, hangokra kell bontaniuk, 
és — a szerzők meggyőződése szerint — az így szerzett tudás jól kamatozódik 
az iskolai írás- és olvasástanítás során. 

Érdekes lenne szembesíteni azt a tényt, hogy az ő módszerük szerint: 
az s, sz, zs, cs, c hangokkal a leghálásabb ezeket a foglalkozásokat kezdeni, 
utoljára hagyják a p, t, k, b, d, g hangok „kihallását" és gyakoroltatását, holott 
az ontogenetikus fejlődésben korántsem ez a sorrend. Bár lehet, hogy az 
elsajátítás sorrendje nincs hatással a hibák javításának sorrendjére. 

Az első rész tárgyalását néhány, hiányérzet diktálta megjegyzéssel zár-
nám: nincs .magzat- és dajkanyelvi kutatás Magyarországon. Ezek éppen a 
legutóbbi időben kerültek a tudományos kutatások fénycsóvájába. Mind-
kettőnek nemcsak „tiszta" tudományos értéke van, hanem alkalmazott is; 
erről részletesebben ld. Lengyel (9). 
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1.4. Szó, szöveg, szemantika 
A tisztán ontogenetikus nyelvfejlődési vizsgálatok következő területe a 

szó, a lexikai szemantika elsajátításával és a szöveg kérdéseivel foglalkozik. 
Mennyiségre nézve kevés publikáció tartozik ide, közvetve ez is jelzés arról, 
hogy elhanyagolt területe ez a magyar gyermeknyelvi kutatásoknak. 

S. Meggyes Klára (10) tanulmányában meggyőző módon fejti ki, hogy 
az eddigi vizsgálatok vagy elhanyagolták, vagy tudatosan egyszerűsítették 
a szó mint nyelvi jelenség gyermeki elsajátítását. A szó többféle nyelvi sík 
metszetében áll: bizonyos dimenzióit a morfológia (olykor a szintaxis), más 
dimenzióit a szemantika fogja vallatóra. Ily módon a szó elsajátítása is csak 
részfolyamat egy nagyobb folyamatban. 

A szóról való tudnivalók elsajátításában bizonyos fokig a gyerek is egy-
szerűsít, csak fokozatosan fogja megszerezni és tudásába beépíteni a szó 
valamennyi dimenzionális sajátosságát. 

Ennek a folyamatnak egy vetületét vizsgálja S. Kádár Júlia (11) abban 
a tanulmányban, melyben az igazságot tesz-igazságot oszt kifejezések megér-
tését vizsgálja 5—# éves gyerekek körében. Elemzésének kiindulópontja az 
a Piaget-tétel, miszerint az értelmi struktúrák fejlődése megelőzi a nyelvi 
struktúrák fejlődését. Ezt látja manifesztálódni abban, hogy az említett 
életkorú gyermekek többsége vagy helytelen parafrazálást hajt végre az 
említett szintagmán, vagy a komponentális elemzés szellemében csak egy 
összetevőt vesznek figyelembe a gyerekek, és mondanivalójukat ehhez iga-
zítják (így születnek meg az igazságot döntött, igazságot bontott gyermeki 
kifejezések az említett szintagma értelmezéseként). Ugyanakkor fenntartással 
fogadnánk azt a magyarázatát, hogy „. . . gáttalan nyelvi irradiáció révén 
helytelen nyelvi transzfert hajt végre a gyerek". 

Fenntartásunkat Meggyes (12) egy másik tanulmánya is megerősíti, 
amelyben a mondatmegértést vizsgálja 9—11 éves gyerekek körében. Öt 
igét és öt melléknevet kellett a gyerekeknek értelmezni úgy, hogy az igék és 
melléknevek átvitt értelemben szerepeltek a mondatokban (pl. céloz vmire 
ti. beszédében stb.). Kiderült, hogy a verbális feladat végrehajtása során a 
gyerekek: 

a) akaratlanul is kommunikációs szituációba ágyazták az eredetileg 
izolált mondatokat, 

b) szubjektív viszonyukat is belefogalmazták, bár ez nem volt feladatuk, 
c) az egyes tesztmondatok között összefüggéseket kerestek, bár ez 

szintén nem volt feladatuk. 
Meggyes említett tanulmánya átvezet a nyelvelsajátítási vizsgálatok 

szövegszintű kutatásához. Ezen a területen szinte csak Meggyes vizsgálatai-
val találkozhatunk. 

Egyik legutóbbi tanulmányában (13) az igeidőváltás szövegben betöltött 
funkcióját vizsgálja. További kutatásra ösztönöz az az-érdekes gondolata — 
ha nem is ezekkel a szavakkal fogalmazza meg —, hogy a morfológiai elemek 
és jelentések elsajátításának sorrendje releváns a szöveg építésének törvény-
szerűségeit illetően is. A múlt idejű igét a gyerek legelsőnek perfektív jelen-
tésben sajátítja el, ugyanakkor a múlt idejű formák legelső és legbiztosabban 
használt szerepköre a szövegben is a befejezett, s múltban lezárt cselekvés 
kifejezése. 
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2. Alkalmazott gyermeknyelvi kutatások 

A továbbiakban olyan kutatásokról adok számot, melyekben valamilyen 
alkalmazott jelleg is erőteljesen felfedezhető. Az alkalmazás aspektusai — 
úgy tűnt — az alábbi témg körökhöz csatlakoztatható: szociológiai, pedagógiai, 
patologikus esetek (siketek és nagyothallók), a kétnyelvűség és az óvodáskori 
idegennyelvoktatás. 

2.1. Szociológiai aspektusú gyermeknyelvi kutatások 
A szociológiai aspektusú vizsgálatok nagyobb részt a hetvenes évek 

közepén végzett, ún. óvodai eredményvizsgálatok empirikus anyagán alapul-
nak. Az eredményvizsgálatok közvetlen célja az volt, hogy a hetvenes évek 
elején bevezetett új Óvodai Nevelési Program hatásfokát lemérje. A mérések 
és az empirikus anyag feldolgozása több tanulmány témája lett, ezek közül 
— futólag — kettőt említek meg. S. Kádár Júlia (14) a nyelvi kommunikatív 
és a szociális fejlettség mutatóit vizsgálta óvodások körében. Különböző 
szociális háttérrel rendelkező gyerekek eredményeit veti össze, azzal & céllal, 
hogy kimutassa: „A társadalmilag irányított nevelési környezet képes domi-
nánsan hatni a családi környezet esetleges visszahúzó hatásával szemben." 

Perspektivikusnak mutatkozik ebber a vonatkozásban Reök György 
tanulmánya (15). Nyolcvan falusi — városi; szakképzett — szakképzetlen 
szülő hatéves gyermekének beszédteljeskményét vizsgálja, azzal a vizsgálati 
előfeltevéssel, hogy „. . . mind a szakképzetlen, mind a falusi szülők gyermekei 
gyengébben fognak teljesíteni a képleíró feladatokban, mint a másik két 
csoport" (t. i. városi és szakképzett). Kiderült, hogy ez az előfeltevés csak 
részben igazolódott, ezáltal további izgalmas és társadalmilag hasznos kutatás-
ra serkentve. 

2.2. Pedagógiai aspektusú (tantárgymetodikai) gyermeknyelvi kutatások 
Csak örülni lehet annak, hogy ezekről a kutatásokról csupán jelzésszerűen 

szólhatok — az anyag bősége miatt. 
Nem időrendben, hanem a dolgok logikáját követve, az alábbiakat kell 

ezen a területen kiemelni. 
— Az idevágó irodalom ismeretében aligha vitatható az a kijelentés, 

hogy az anyanyelvi nevelés tudományosan legmegalapozottabban, 
a módszerek tekintetében legigényesebben az óvodában van meg-
oldva (szeretném hangsúlyozni, hogy elsősorban a tanulmányok 
színvonalára, az ott kifejtett mondanivalóra gondolok, nem pedig 
a 120, esetleg 130 százalékos kihasználtságú férőhelyekre!)., 

— A különböző intézménytípusok váltása az óvoda és az alsó tagozat 
között a legzökkenőmentesebb. 

— Jó színvonalú, jelenlegi elméleti tudásunk legszilárdabb kövein épül 
az alsó tagozatos anyanyelvi oktatás. 

— Elhagyva az óvoda és alsó tagozat szféráit — kezd csökkeni a tanul-
mányok száma, maga az érdeklődés is, nem mintha megoldottnak 
lenne tekinthető a felső tagozat és a középiskola (nem említve a tanár-
képzők és egyetemek beszédnevelési feladatait). 
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Az óvodai és alsó tagozatos anyanyelvi nevelésről tett pozitív előjelű 
megjegyzések természetesen nem jelentik azt, hogy a nyelvi nevelés gyakorlata 
is kivétel nélkül jól folyik az említett intézményekben, hanem csak azt, hogy 
ezek vonatkozásában megbízható és jó elméleti tanulmányokkal rendelkezünk. 

Csak a könyvformában megjelent publikációkat áttekintve a következő 
tanulmányok érdemelnek megkülönböztetett figyelmet. 

A kecskeméti Óvónőképző Intézet monográfiája több mint húsz szerző 
tanulmányát tartalmazza (.16). A tanulmányok többsége az anyanyelv fejlesz-
tését, gondozását nem önálló feladatnak tekinti, hanem kapcsolatba hozza 
más területekkel — így valósítva meg a harmonikus személyiségfejlesztés 
követelményét. Az anyanyelvi nevelés kapcsolatba került a matematikai 
foglalkozásokkal (Ecsédi András), a zenei neveléssel (Forrai Katalin), az 
irodalmi-esztétikai neveléssel (Csik Endre, Farkas Julianna, Zsolnai József). 
A beszédfejlődésben, beszédhangészlelésben lemaradott gyermekek problé-
máit taglalja, és a hátrányok leküzdésére ajánlanak konkrét eljárásokat Vekerdi 
Iréné — Török Gábor, más szempontból Kósáné Csertő Aranka, Monlágh 
Imre. 

Fontosak az óvoda és az alsó tagozatos osztályok kapcsolatát feltá~ó 
tanulmányok: Gosz.onyi Jánosné, Losoncz Mihályné tanulmányai a leg-
fontosabbak ezen a területen. 

Az alsó tagozatos anyanyelvi nevelés a vizsgált időszakban több kiad-
vánnyal jelentkezett (_17, 18). 

A folyó kutatások részösszegzésére a bajai konferencián kerüit sor (19), 
ebből az anyagból legalább a következő tanulmányokra kell a figyelmet 
felhívni. 

Nagy József az anyanyelvi tantárgypedagógia és a nyelvtudomány össze-
függéseit boncolgatja. A kettő viszonyában az a paradox helyzet állt elő, 
hogy az új, 1978-as tanterv szellemét és tudományos megalapozottságát 
tekintve nagy előrelépést jelent, akkorát, hogy a tantárgypedagógia még ma 
sem tudott felzárkózni hozzá. Az új tanterv a nyelvtudomány ma ismert igen 
fontos megállapításait, eljárásait, tételeit (pl. a szöveg elsőbbsége, transz-
formációs gyakorlatok, a nyelvhasználat kreativitása, szerkezeti átalakítások 
stb.) magáévá tette, ezeken nyugszik. Ugyanakkor a tantárgypedagógia ezeket 
a szemléleti változásokat még nem tudta követni. 

Szabó Balázsné tanulmányában konkrét eljárásokat, módszertani fogá-
sokat ajánl, melyek már ezt az új szemléletű tantervet tükrözik. 

Kubatov Jánosné tanulmánya két szempontból is említést érdemel. 
Egyfelől konkrét megállapításokat tartalmaz az új tanterv szerinti matematika-
tanítás transzferhatásáról az olvasás tanítására, másfelől az Óvodai Nevelési 
Program pozitív iskolai hatását elemzi konkrét példák segítségével. 

Az alsó tagozatos anyanyelvi nevelés egyik legfrissebb publikációját 
Nagy József szerkesztette (20). 

E tanulmánykötet első írásai (valamennyi Nagy József tollából) a további 
kutatásokhoz nélkülözhetetlen adatokat közölnek. Itt kapnak helyet a 8—10 
éves tanulók szókincsének legfontosabb gyakorisági mutatói, a szófajok 
gyakoriságának adatai. 

Az óvodai Török—Vekerdi-féle kísérlet folytatásának tekinthető Hor-
váthné Kispéter Zsuzsanna beszámolója a beszédhangok időtartamának és 
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a ritmusnak az összefüggéseiről, a helyes beszédbangejtés szükségességéről 
a helyesírás szempontjából. 

A bőséges anyagból feltétlenül meg kell említeni Gosztonyiné Dovola 
Márta összegző tanulmányát az anyanyelvi nevelés egészéről és az írásról 
és olvasásról — mint részfeladatokról. A tanulmány egyik legfontosabb 
gondolata: az elsajátítandó anyag viszonylatában alkalmazott tanulói straté-
giák többfélék és ezt oktatásunk eddig nem vagy alig vette figyelembe. 

Elhanyagolt, csak periférikusán művelt, vagy a korábbi kutatásokban 
csak az á'talános megállapításokat eredményező kutatási területet vesz vizs-
gálat alá S. Fejes Katalin (21). A 3—5 osztályos tanulók írásos nyelvhaszná-
latával foglalkozik könyvében. Kiindulópontja a szövegszintű nézőpont; 
statisztikai adatokban imponálóan gazdag monográfiájában az ismert Deme-
féle mondatszerkezeti mutatókat használja. írása tényfeltáró, mely szocio-
lógiai szempontokat is figyelembe vesz. A kapott eredményeket, megálla-
pításokat igyekszik az anyanyelvi oktatás gyakorlatába visszacsatolni. 

Az iskolába lépő gyerekek nyelvével, a kisiskoláskori beszédművelés 
problémáival foglalkozik Zsolnai József már második kiadást megért könyve 
(22). 

E rövid futó áttekintést nem lehet lezárni anélkül, hogy ne hoznánk 
szóba az alsófokú anyanyelvi oktatással foglalkozó írások egyik érdekes szín-
foltját. Virágvölgyi Péter (23) nagyon is elgondolkoztató megfontolásokat 
vet fel az írásról, az írástanításról. Az írás egyfelől mint puszta praktikum 
(információhordozó) is megérdemli a figyelmet, másfelől feltétlenül része 
— az amúgy is szegényes — vizuális kultúránknak. 

2.3. Beszédhibások, nagyothallók és siketek anyanyelvi nevelése 
Az eddigiek azt a benyomást tehették, hogy az anyanyelvi fejlődés csak 

normális mederben, az általános törvényszerűségek jelezte csapáson haladhat. 
Ebben a részben — az előzőekhez hasonló rövidséggel — az alcímben jelzett 
esetekkel foglalkozó kutatásokról szeretnék áttekintést adni. 

Mérei Vera — Vassné Kovács Emőke (24) tanulmányukban a kommuni-
kációs zavarok gyakoriságát és megoszlását vizsgálják. Felmérésük szerint 
a 3—6 évesek 58,05, a 6—10 évesek 38,10%-a, a 10—11 éveseknek pedig 
már csak 3,69%-a beszédhibás. így is figyelmeztető számok. Az egyes beszéd 
hibák gyakorisága az alábbi: 1. pöszeség 89,45%, dadogás 4,32%, orrhangzóság 
1,38%, hadarás 0,42% — ezen kívül még további beszédhibák fordulnak elő. 

Hasonló felmérést végzett Lőrik és Subosits (25); a számértékek tekin-
tetében a kétféle felmérés között nem túl jelentős az eltérés. Az utóbbi fel-
mérés szerzői a pöszeség és az olvasás-helyesírás zavarai között meghatározott 
kapcsolatot látnak. Ebben a tekintetben a szakirodalomban (a magyarban is) 
egymásnak némileg ellentmondó véleményeket találunk: egyesek szerint 
direkt hatásról, mások szerint csak áttételes hatásokról lehet szó. 

Lőrik—Subosits a beszéd javításában a jakobsoni univerzálé hatására 
az alábbi utat javasolják: „. . . csak azután kerülhet sor a réshangokon és 
affrikátokon belüli oppozíciók kialakítására, ha már létrejött a zár és rés 
(zárás) ellentét". A javítás egyébként is összetett — a szerzők véleménye 
szerint — ui. alacsonyabb fejlettségi szinten van az a gyerek, aki hanghe-
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lyettesítéssel beszél, mint az, aki hangtorzítással, azonban nem feltétlenül 
az utóbbi hiba megszüntetése a könnyebb feladat. 

Érdemes megvizsgálni a siketek anyanyelvi nevelésével foglalkozó 
tankönyveket, melyek a hangok (és a nekik megfelelő betűk vizuális ábrázo-
lásának) megtanításában meghatározott sorrendet követnek. 

A sorrend a következő: P Á A Ó T F U V L O E I É stb. Érdekes 
lenne megtudni, hogy ez a sorrend hogyan viszonyul az ép hallású gyerekek 
körében tapasztalt elsajátítási sorrendhez. Lehet, hogy a vizualitás is bele-
játszik a sorrend kialakításába? 

Különös figyelmet érdemel Csányi Yvonne tanulmánya (26) az ép 
hallásúak és siketek nyelvi, valamint gondolkodási készségeinek egybevető 
vizsgálatáról. A vizsgálatot az elvont gondolkodást követelő Raven teszt 
megoldásával végezte el a szerző. Végső konklúziója az, hogy t gondolkodási 
műveletek végrehajtását csak részben befolyásolja a verbális és a nemver-
bális kód birtoklása. A nem verbális kódrendszer inkább csak a gondolkodás 
rigiditásában jelentkezik, a kevésbé rugalmas transzferáló képességben. 

A siketek és nagyothallók speciális oktatásban részesülnek, és — bár 
ez a terület csak részben hozzáférhető számomra —• úgy tűnik az olvasmá-
nyokból, hogy az oktatási anyaggal, eljárásokkal itt sincs minden rendben. 

Farkas Miklós (27) a siketek iskolai füzeteiben rögzített beszédanyagot 
teszi vizsgálat tárgyává abból a szempontból, hogy mennyire adekvátan 
tükrözi a magyar beszéd gyakorisági mutatóit. Eredménye elég lehangoló: 
nemigen talál pozitív korrelációt a kétféle anyag között. „Megállapíthatjuk 
— írja —, hogy a siketek jelenlegi iskolai nyelvtanítása nem követi a ma-
gyar nyelv törvényszerűségeit (mármint a statisztikai megoszlási törvény-
szerűségeit — L. Zs.), s ennek következményeként az általános iskolából 
kikerülő hallássérültek jelentős részének komoly nyelvi kommunikációs 
nehézsége van, ami akadályozza a továbbtanulást, a munkahelyi beilleszke-
dést, a társadalmi integrációt" (uo. 482. 1.). 

Nem fest sokkal rózsásabb képet Csányi Yvonne sem a Peabody-szó-
kincsvizsgálat alkalmazásának első tapasztalatai nyomán (28). Az USA-ban 
1965-ben standardizált tesztet 8, 11, 14 éves siketek, illetve 3—6 éves ép 
hallású gyerekek körében végezte el a szerző. A vizsgálat a kísérleti személy 
nyelvi szintjét inkább a szemantika felől és nem a mennyiségi oldalról közelíti 
meg. A teszt — eredeti formában — 150 fogalomra terjed ki, használatával 
a kétnyelvűségi vizsgálatok során is találkozni fogunk. 

A teszt magyírországi alkalmazása módszerbeli nehézségeket is fel-
vetett, de azt itt nem részletezem. 

A szerző végső megállapításai a következők: 
a) A siketek maximális teljesítménye (14 évesek) az 5 és fél éves ép 

hallású gyerekekének felel meg, a 11—12 éves siketek teljesítménye a 3 és 
féléves gyerekekének felel meg. 

b) Az ép hallású gyerekek szókincse egyenletesen bővül az életkor 
előrehaladásának ütemében, a siketeknél egy ideig fejlődés, majd stagnálás, 
ezt követően hanyatlás figyelhető meg. 

c) Egy fogalom, tárgy, jelenség megléte a jelnyelvben (manuális jelben) 
még nem jelenti a verbális megjelölés feltétlen sikerét. Többek között ez is 
felhívja a figyelmet a Magyarországon használatos jelnyelv alacsony szintjére. 
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d) Csán>i szerint revízió alá kell venni a siketek számára készített tan-
könyvek szókincsét, és javaslata szerint — Farkashoz hasonlóan — a gyakori-
sági szótárak adataihoz kell igazítani. 

Végül e témakörből még egy tanulmányra szeretném felhívni a figyelmet. 
Vassné Kovács Emőke és Kassai Ilona a hadarás kérdésére keresnek választ 
(29). Válaszuk szerint: az ép, a n m hadaró beszédben a szüneiek és a hangos 
szakaszok egyenletes ritmusban követik egymást. A hadaróknál ez a ritmus 
bomlik meg. A hadarás terápiájában tehát nem annyira a beszédtempó lassí-
tására, sokkal inkább az egyenletes ritmusra kell törekedni. 

2.4. Kétnyelvűségi vizsgálatok 
Az idegen nyelvek oktatása egyfelől a kétnyelvűség meghatározott 

fajtájának (a természetesnek), másfelől meghatározott fokának elérésére 
irányul. A téma pszicholingvisztikai szakirodalma szegényes, feltétlenül 
remélhet bizonyos segítséget a természetes kétnyelvűségi vizsgálatoktól. 

Ezen a területen —• a természetes kétnyelvűség vizsgálatában —• jószeré 
vei két nagyobb összefüggő kutatást találhatunk. Réger Zita a magyar—cigány, 
Jarovinszkij Alekszandr a magyar—orosz gyermekkori természetes kétnyel-
vűséget kutatja. 

Jarovinszkij kutatásainak (30) fő iránya: a kommunikatív folyamatok 
stratégiájának, a szókincsnek és a mondatalkotásnak a feltárása. Vizsgált 
alanyai: egyrészt Igor 1;8 — 2;1 életkorban, másrészt 18 4;2 —• 6;1 életkorú 
magyar—orosz kécnyelvű gyerek. 

Saját gyermekének nyelvi fejlődését vizsgálva mindenekelőtt azt az 
álláspontot erősíti meg, hogy a gyerek igen korán felfedezi (és ha kell, erő-
szakkal is fenntartja) az egy személy — egy nyelv elvét, azaz apjához csak 
oroszul, anyjához csak magyarul beszél. Más helyzetet elhárít (pl. magyar 
nagymama nem olvashat az orosz könyvből, apja magyar szavaira —1 inkább 
dühösen reagál). Ebből adódik, hogy a gyerek nyelvi fejlődésében spontán 
szituatív fordítást tapasztaltak — egy tárgy egymást követő két nyelven tör-
ténő megnevezését, de nem volt jellemző a két nyelv keverése (magyar tő + 
orosz rag). 

Tapasztalható volt viszont az inadekvát kódhasználat abban az esetben, 
ha a megfogalmazandó élmény és a személy „nyelvileg" nem esett egybe, 
azaz az anya magyar kérdése az orosz apával eltöltött időről — orosz választ 
szül, bár anyjával kizárólag magyarul beszélt. 

A már korábban említett Peabody szókincstesztet 16 magyar—orosz 
kétnyelvű gyermek körében végezte el a szerző. Az amerikai minta alapján 
csak bizonyos nehézségekkel lehetett a magyar hívószólistát összeállítani 
(a teszt lényege: 4 választásra felkínált kép közül kellett 1 helyeset kiválasztani). 

A teszt alkalmas — a megnevezett szavak száma alapján — a domináns 
nyelv eldöntésére. Jarovinszkij tú'nyomó többségében a magyart találta 
domináns nyelvnek. 

A hibás felismerések oka általánosabb, az anyanyelvű gyerek fejlődésében 
is meglévő jelenség: 1. a hangzás hasonlósága (szegei — eszel, — grusa — igruí-
ka), 2. de lehet asszociatív oka is (kés — vág, cérna — gomb, stb.). 
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Érdekes azoknak a szavaknak a köre, melyek csak az egyik nyelven aktu-
alizálódtak. Ennek oka — a szerző szerint — főleg fonetikai-fonológiai (pl. 
az orosz banka a magyar konzervdoboz helyett). 

A mondatalkotás vizsgálata magyar—orosz kétnyelvű gyerekek körében 
azzal a várható eredménnyel zárul, hogy a dcmináns nyelven a mondatal-
kotás is könnyebb. Ez megmutatkozik mennyiségi, de minőségi mutatókban 
is (több mondat magyarul, több az orosz egyszavas, de több az egyszerű és 
összetett magyar mondat). 

A természetes és a kései kétnyelvűség a témája Réger Zita kutatásainak 
(31). Az előző kutatással szemben, tapasztalata szerint a cigánygyerekek 
beszédükben gyakran keverik a két nyelv elemeit, különösen a magyar ragokat, 
kötőszokat, határozószókat helyettesítik szívesen lovariakkal (nyelvjárásuk) 
magyar beszédükben. 

A két nyelv hangrendszerbeli különbségei a magyar nyelvű beszéd során 
élesen kiütköznek: a gyerekek gyakran élnek a hangzócserével, de megfi-
gyelhető a hangzótorzítás is. 

A hangtani elégtelenségeknek morfológiai következményei is vannak: 
a magyar többesjel, tárgyrag használata gyakran hibás, de el is maradhat 
a cigánygyerekek beszédében. 

A grammatikai fejlődésen belül részletesen számot ad Régé'- a birlokos 
viszony formai-tartalmi elsajátításának szakaszairól. 

A szerző általános következtetése: az iskolába lépő lovari cigánygyerekek 
nyelvi fejlettsége a 2—3 éves magyar gyerekek szintjének felel meg. 

A nyelvi retardáció hátrányos helyzetet teremt. Ennek a hátrányos 
helyzetnek a leküzdésében az iskola sokat tehet; ezért alakult ki éles vita 
akörül, hogy a cigánygyerekek felzárkóztatásának útja vajon a „tiszta' cigány-
osztályok létrehozása, vagy éppen ellenkezőleg — a „vegyes" osztályok 
megteremtése szolgálná jobban e hátrány leküzdését. 

Kutatásaiban Réger igyekszik közös törvényszerűségeket megállapítani 
az anyanyelvi fejlődés és a kisgyermekkori idegennyelv-elsajátítás között. 
Az általa megfogalmazott törvényszerűségek általánosíthatóságát további 
empirikus kutatásoknak kell megerősíteni. 

2.5. Óvodai idegennyelv-oktatási kísérletek 
A természetes kétnyelvűség áttekintése után magától adódik a folytatás: 

a kisgyermekkori idegennyelv-tanulás mesterséges kétnyelvűségnek tekint-
hető. A jelenlegi empirikus kutatások még aligha vannak olyan fokon, hogy 
a kétfajta kétnyelvűség között valamennyi összefüggést tisztán látnánk. 

A kisgyermekkori idegennyelv-oktatás magyar szakirodalma sajnálatosan 
szegény, különösen annak érezzük, ha nyelvészeti, pszicholingvisztikai 
aspektusát kérjük számon. 

A pedagógiai-pszichológiai ihletésű munkák közül Nádudvariné munkái 
(32), a lingvisztikai alapokat felkutató munkák közül Dezső könyve (33) a 
legteljesebb. 

Pszicholingvisztikai jellegű tanulmányt csak elvétve találunk (vö. Len-
gyel 34). 

A különböző városokban folyó nyelvoktatási kísérletek (Ajka, Csepel, 
Debrecen, Eger, Pécs) írásos anyagára még várnunk kell. 
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A címben megjelölt témát — nemcsak tartalmi, hanem módszertani 
okokból is — Pléh (35) legutóbbi tanulmányával kell lezárnom. A hivatkozott 
tanulmányban Pléh a szórend kapcsán a Slobini-féle műveleti elvek egyikét 
„hitelesíti be" magyar anyagon. Használt módszere túllép a Magyarországon 
napjainkban általában uralkodó megfigyeléses módszeren — a neuroling-
visztikához közelálló eljárásokat vesz igénybe. Tartalmi szempontból is új 
a közlemény. A magyar kutatásokban általában kevés törekvést találunk 
arra, hogy a magyar gyermek nyelvi fejlődését szélesebb keretek között 
vizsgálják. Az eljövendő kutatások egyik lényeges mozzanata lesz annak 
kiderítése, hogy az egyedi (magyar) nyelvi fejlődés miként járulhat hozzá 
az általános nyelvfejlődési törvényszerűségek igazolásához, korrigálásához, 
esetleg elvetéséhez. 

Talán nem szerénytelenség, ha zárásképpen e sorok írójának legújabb 
összefoglaló könyvéről is informálom az olvasót (36). A könyv az első három 
életév nyelvi fejlődésének összegző leírására vállalkozik: egyaránt figyelembe 
véve a magyarországi és a külföldi tanulmányokat. 
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