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A nyelvi fejlődés, az anyanyelv elsajátítása 
 
 

  A nyelv elsajátításának folyamata, pszichológiai struktúrája bonyolult 
utat követ. Beszédünk fejlődése meghatározott fázisokban megy végbe, a-
melyek kezdetének időpontja, időtartama bizonyos határokon belül különböz-
het, sorrendje azonban megbonthatatlan. A nyelvi közlés alapját alkotó hangok, 
a hangrendszer elsajátításának éppúgy megvannak a maga törvényszerűségei, 
mint a közlés elemeit összekapcsoló nyelvtani szabályok birtokbavételének 
(Réger 1990). 
  Felmerül a kérdés, mi teszi képessé a gyermeket arra, hogy kezdettől 
fogva partner legyen az együttműködésben? Milyen veleszületett adottságok 
alapozzák meg kommunikációs és nyelvi képességeinek kibontakozását a társas 
környezetben? 
  Az egészséges kisgyermek veleszületett adottságai kétségtelenül sze-
repet játszanak e bonyolult jelrendszer elsajátításában. Fontos hangsúlyozni, 
hogy a nyelv tanulásának képessége öröklött emberi sajátosságunk. Az élő-
lények számtalan változata közül egyedül az ember rendelkezik azokkal a 
biológiai és pszichikai adottságokkal, amelyek ezt lehetővé teszik. Veleszületett 
idegélettani struktúrákon alapulnak azok a lelki folyamatok – így: észlelés, 
figyelem, emlékezet és motoros készségek –, amelyek megfelelő fejlettségi 
szintje egyben a nyelvelsajátítás előfeltétele is. Ugyanakkor a nyelv elsajátítá-
sának legfontosabb érzelmi és motivációs bázisát alkotják a szintén velünk 
született érzelmi kapcsolódást célzó elemi szükségletek, társas hajlamok és 
szociális beállítottságok. 
  A velünk született adottságokon túlmenően, mint azt Piaget hang-
súlyozza, a fejlődés (ez esetben a nyelvi fejlődés) az élőlény és környezet 
közötti konstruktív interakció folyamata. A születés utáni fejlődés magyaráza-
tának kulcsa a méhen belüli változások megértése. 
 

1.1. Nyelvfejlődés a magzati tanulás révén 
 

  A magzati tanulásra vonatkozó adatok egyik vonulata a Lee Salk (1973) 
által végzett kísérletekből származik. Salk egy olyan kórházban dolgozott, ahol 
az anyákat és újszülöttjeiket az idő jelentős részében, szokásos módon el-
választotta egymástól, és három különböző kísérleti feltételnek kitett csecsemő-
csoportot alakított ki. Az egyik csoport percenként 80 pulzusból álló szívverést 

 



hallgatott, amilyent korábban a méhben is, egy másik csoport percenként 120 
szívverést hallott, a harmadik csoportot pedig semmilyen különleges hanginger 
nem érte. A felgyorsított szívverést hallgató csecsemők olyan izgalomba jöttek, 
hogy Salk kénytelen volt megszakítani velük a kísérletet. A normális szívverést 
hallgató babák azonban kevesebbet sírtak, és azalatt a négy nap alatt, amíg a 
kísérlet tartott, nagyobb súlygyarapodást mutattak, mint a hangokat nem 
hallgató csoport. A normális szívverés hangjának ez a különös hatása arra utal, 
hogy a csecsemők méhen belüli tapasztalatai miatt ez a hang ismerős, ezért 
megnyugtató volt számukra. Salk kísérlete arra utal, hogy a magzat tanul az 
anyát érő ingerekből.  
  Hasonló, de az anyán kívül eredő ingerlésből származó tanulásra 
mutatott bizonyítékot Anthony DeCasper és Melanie Spence (1986) kísérlete. 
A kutatók tizenkét terhes nőt arra kértek, hogy a várható szülés előtti utolsó 
hat hétben naponta kétszer olvassanak fel egy adott szakaszt egy jól ismert 
gyermekversből. Születésük idejére a babák már kb. 3 és fél órányit hallgatták 
ezt a versszakot. A születés után két vagy három nappal a kutatók egy olyan 
speciálisan kiképzett cumival tesztelték az újszülötteket, amely a szopás tempó-
ját rögzítette. Először hagyták, hogy a csecsemők 2 percet szopjanak, és így 
megállapították a szopás alaptempóját. Ezután a szopás tempójának változása-
kor be-, illetve kikapcsolták egy versike hangszalagra rögzített változatát. A cse-
csemők felénél a vers ugyanaz volt, mint amit anyjuk olvasott nekik, és amit 
feltehetően sokszor hallottak a méhen belülről. A csecsemők másik fele új 
verset hallgatott. A legfontosabb eredmény az volt, hogy a gyermekek szopási 
tempója megváltozott, amikor az ismert verset hallgatták, nem változott vi-
szont az új versre. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a csecsemők 
valóban hallották, amint az anyjuk felolvasta nekik a verset, és hogy a méhen 
belüli tanulás befolyásolta, melyik hangokat találták ennek függvényében jutal-
mazónak a születés után. 
  A magzat tehát az anyán belüli és kívüli környezet hatásainak egyaránt 
ki van téve. A külső hatásokat közvetlenül saját érzékelő rendszerein keresztül 
is érzékelheti, de az ilyen befolyások gyakrabban valósulnak meg közvetetten, 
az anyára gyakorolt hatáson keresztül.  
 

1.2. Csecsemőkor (0–1 év): beszédértés és beszédpercepció 
 

  Egyetlen kérdés sem gerjesztett olyan fokozott kíváncsiságot a fejlődés-
pszichológusok körében, mint az, hogy milyen mértékű pszichológiai képes-
ségekkel jön világra a csecsemő. Mennyire vannak felkészülve e „jövevények” 
arra, hogy észleljék az őket körülvevő világ látványait, hangjait, illatait stb.? 



  Figyelemreméltó képességekkel születnek egy „zúgó, vibráló, zűrza-
varos” (W. James) világba, egyáltalán nem tekinthetők „üres lapnak” („tabula 
rasa”), és elkezdenek a körülöttük levő világgal „foglalkozni”, hogy elősegítsék 
saját fennmaradásukat. 
  Az egészséges, időre született csecsemők úgy jönnek a világra, hogy 
minden érzékszervük működik, de nem egyformán érett. Az egyes szerv-
rendszerek fejlődési ütemének különbségében heterokrónia (a szervezet külön-
böző részeinek fejlettségi szintjében mutatkozó változékonyság) figyelhető 
meg, amely mindvégig fennmarad a gyermek fejlődése folyamán (Werner és 
Lipsitt 1981). 
  A beszéd fejlődése szempontjából a hallás zavartalan működése alap-
feltételnek számít, ugyanígy az ízlelés, látás, tapintás stb. útján történő meg-
ismerés is, amelyekről a továbbiakban kevésbé lesz szó. 
  A csecsemők képesek az emberi hangokat a másféle hangoktól 
megkülönböztetni, és jobban is kedvelik azokat. A társas hajlam jelei igen 
korán felfedezhetők egyes nem nyelvi viselkedésformákban, abban, ahogyan a 
kisbaba emberi környezetét észleli és arra reagál. Szinte kezdettől fogva érdek-
lődést mutat a felnőttek iránt, keresi és fenntartja a kapcsolatot környezetével. 
Néhány napos csecsemők már megtanulják, hogyan szopjanak egy cumit azért, 
hogy a környezet részéről beszéd- vagy énekhangot kapcsoljanak be vele, de 
korántsem ugyanolyan ritmikusan szopnak nem emberi hangok vagy hang-
szeres zene bekapcsolása érdekében (Butterfield és Siperstein 1972; DeCasper 
és Fifer 1980). Arra is van bizonyíték, hogy egyes csecsemők négynapos korukra 
már a körülöttük beszélt nyelvet preferálják az idegen nyelvekkel szemben 
(Mehler 1986). Párhetes korára a csecsemő nagyobb érdeklődést mutat a nor-
mális emberi arc, mint a tárgyak iránt, jobban figyel az emberi hangra, mint más 
hanghatásra. A saját anyja hangját az újszülött csecsemő felismeri, meg tudja 
különböztetni idegen hangoktól. A szemkontaktus létesítése a gondozóval, a 
felnőtt megjelenésére bekövetkező megélénkülés, később az utánzás egyes 
formái e korai kapcsolatteremtő társas készségek megnyilvánulásai, a fejlődés (be-
szédfejlődés) állomásai.  
  Az alapvető társas beállítódás fontosságára utal az a tény is, hogy 
megfigyelések szerint a normálisnál jóval alacsonyabb értelmi szinten álló, 50 
pontos IQ-jú gyermekek rendszerint meg tudnak tanulni beszélni, míg a ma-
gasabb intelligenciájú, de autista (érzelmi és szociális fejlődés zavaraiban 
szenvedő) gyermekek közül sokan képtelenek erre. Ez arra enged következ-
tetni, hogy a szociális és érzelmi tényezők fontosabbak, vagy legalább ugyanolyan 
fontosak a nyelv elsajátítása szempontjából, mint az életkornak megfelelő értelmi 
képességek. 



  E bámulatos nyelvtanulási képesség bizonyítására számos kutatás 
szolgáltat adatokat. Peter Eimas és munkatársai (1971) arra mutatnak rá, hogy 
az alapvető beszédhangok észlelésének képessége már születéskor jelen van. 
Ezek a kutatók újszülötteket egy speciális berendezésbe helyeztek, amelyben a 
gyermekek egy mérőeszközhöz kötött cumit szoptak. Miután minden csecse-
mőnél megállapították a szopás alaptempóját, megszólaltatták a pa beszéd-
hangot mindannyiszor, amikor a csecsemő egyet szopott. Eleinte a csecsemők 
szopási tempója emelkedett, mintha izgalomba hozta volna őket a hang min-
den újabb megszólaltatása, de egy idő után visszatért a szopás alaptempója. 
Amikor a csecsemők már alaposan habituálódtak (az ismétlődő ingerlésre 
irányuló figyelem fokozatos csökkenése) a pa hanghoz, néhányuk új ingert, ba 
hangot hallhatott, amely csak az első fonémában (b a p helyett) különbözik.  
A többiek olyan hangot hallgattak, amely ugyanilyen mértékben különbözött az 
eredeti hangtól, de nem lépett át fonémahatárt. Az újszülöttek csak akkor kezd-
tek el gyorsabban szopni, ha a változás átlépte a fonémahatárt. Ez az eredmény 
azt jelzi, hogy a csecsemők különlegesen érzékenyek erre a különbségre. 
  Az újszülött első hangjai élesek, tagolatlanok. Magánhangzóik – hosszú, 
elnyújtott á, oáá, áoo, – gyakran keverednek h hangokkal. Színezetük olyan, mint 
a sírás. A környezetnek az a benyomása, mintha valamilyen kellemetlen érzés-
nek: fájdalomnak, éhségnek, hőmérsékletváltozásnak, kényelmetlen testhelyzet-
nek felelnének meg. Ezért tekintik ezeket panaszhangoknak, és tulajdonítanak 
nekik jelzésértéket, ezzel megerősítik a differenciálatlan hangadást, mint a 
kínosnak, a rossznak a jelzését.  
  A kezdetben egyetlen indulati színezetet kifejező hangok lassanként 
változatosabb feszültségeket kezdenek jelezni.  
  Kísérletekkel azt is kimutatták, hogy az újszülöttek képesek a világ 
összes nyelvében használt fonémakategóriák különbségeinek észlelésére. A ja-
pán csecsemők például hallják az r és l közötti különbséget, bár erre a felnőtt 
japánok képtelenek. Körülbelül 6–8 hónapos korban kezd a fonémák különbsé-
geinek észlelési képessége a csecsemő anyanyelvére leszűkülni, ugyanakkor kez-
denek megjelenni a kisbaba első botladozó beszédszerű artikulációi is (Eimas 
1985; Kuhl 1992). 
  A második hónapban a csecsemő környezetében élő személyek már meg 
tudják különböztetni a kínos érzést, a segítség igényét kifejező sírást és a nyu-
galmi helyzetet kísérő örömhangokat. 
  A hangadás még sokáig nem önálló megnyilvánulás, hanem egy globális 
reakciónak a része. A gyermek a helyzetváltozásra egész testével felel. Akár egy 
kellemetlen állapotot, akár a jó érzést kíséri a hangadás, általában rugdalózással, 



az izomfeszültség változásával jár együtt. Sem a hangadás, sem a globális 
reakció nem tekinthető a tudatos szándék kifejezésének.  
  A harmadik hónap végéig semmi sem mutat arra, hogy a gyermek össze-
függést élne meg hangképző mozgásai és a saját hangjai között, amelyeket hall. 
A hallássérült újszülött ekkor még ugyanolyan intenzitású és színezetű han-
gokat ad, ugyanazzal a hanganyaggal, mint a halló. A különbség a harmadik 
hónap vége felé kezd mutatkozni. Ekkor a halló csecsemő már kezdi fölfedezni 
a kapcsolatot hangképzése és hallása között. Mintha már odafigyelne a saját 
hangreakciójára, mintha meghallaná önmagát, ezután elkezdi utánozni a saját 
hangját, mintegy kezdetét veszi a játék a hangképzéssel. 
  A jelentkező rendellenességnek figyelmeztető jelleget lehet tulaj-
donítani, mert ezek a gyermek jelzései affektív (érzelmi) és konatív (célirányos 
aktivitás) állapotáról. Mielőtt a fonemikus rendszer kifejlődne, néhány szupra-
szegmentális tényező már működik, a fejlődés során a gőgicsélés mind jobban 
kezdi kifejezni a gyermek szándékait, és kezd kiépülni egyfajta koordináció az 
észlelt jelenségek és az ezekre adott válaszok között. Hallóérzéke, hangképző 
szerveinek mozgása egyre finomodik, s mind nagyobb lesz a jelentősége a 
környezeti verbális ingereknek. 
  A gőgicsélés tehát előkészíti a beszédet, a csecsemő ebben az időinter-
vallumban gyakorolja be azokat a mozgássorokat, amelyek a későbbi beszéd-
hangok létrehozásához szükségesek. Ezzel egyidejűleg egyre inkább képessé 
válik a környezetében hallott hangoknak, illetőleg a hangzó beszédnek a 
felfogására, felismerésére és feldolgozására (Pinker 1999). 
 

1.2.1. A gagyogás 
 

  A gagyogás olyan hangadás, amely a beszédben használthoz hasonlatos 
mássalhangzókat és magánhangzókat tartalmaz. Először még nem több, mint 
játék a hangokkal. A csecsemő felfedezi, hogy milyen sokféle hangot képes 
képezni fogaival, szájpadlásával és hangszálaival. Ismételget, ebben megfigyel-
hetően olyasféle örömet talál, amilyent keze mozgatása és nézegetése is szerez. 
A gagyogásnak és a hangokkal való játéknak maga az artikuláció az anyaga: az a 
mód, ahogyan kilégzéssel, ajakmozgással, a nyelv elhelyezésével különféle 
hangok jönnek létre. Az ebben szerepet játszó mozgásmódoknak már van elő-
történetük: az ajakhangok: p, b, m képzése a szopó mozgás folytatása, a fog-
hangok: t, d a nyelvnek a szopás során kialakult mozgását ismétlik. Így érthető, 
hogy ugyanezeket a hangokat a megfelelő időszakban a súlyosan hallássérült 
csecsemők is produkálják, de az ő gagyogásuk hamarosan elszürkül, majd meg 
is szűnik, hallás híján nem válhat játékos örömforrássá.  



  A gagyogás sokáig ahhoz az oldott, egyenletesebb feszültségű állapot-
hoz van kötve, amely a csecsemők magányos játékát jellemzi. A gagyogásban 
gyakorlott gyermekek jelző hangjai átalakulnak: tagoltabbak, változatosabbak 
lesznek. Három hónapos kor körül jelentkezik az elsődleges interszubjektivitás 
képessége, mely lehetővé teszi, hogy a csecsemők viselkedésüket egy másik 
személy viselkedéséhez igazítsák, illetve, hogy közvetlen, szemtől szembe inter-
akcióban élményeiket megoszthassák. 9 hónapos kor körül jutnak el a csecsemők 
a másodlagos interszubjektivitás szintjére, aminek segítségével mentális állapotaikat 
oszthatják meg egy másik személlyel olyan helyzetekben, amikor a közös 
figyelem fókuszában egy harmadik személy, cselekvés vagy tárgy áll. A másod-
lagos interszubjektivitás és a kommunikáció szoros kapcsolatát mutatja a 
szociális referenciának nevezett viselkedés, amikor a csecsemő megvizsgálja anyjá-
nak egy bizonytalan eseményre vagy egy ismeretlen személyre adott reakcióját, 
és saját válaszát az anyja értékelésének megfelelően alakítja ki. A másodlagos 
interszubjektivitás a nyelvelsajátítás döntő előfeltétele: amikor a csecsemő és 
gondozója beszélgetnek, a közös figyelmük fókuszában lévő tárgyakról osztják 
meg tudásukat (Tomasello 1992).  
  9 és 12 hónapos életkor között kezdenek a csecsemők tárgyakra mutatni, 
majd 18 hónapos korban a mutatás funkciója komplexebb módon válik kommu-
nikatívvá (Franco és Butterworth 1991). 
  Az első évig a gagyogás a világon mindenütt ugyanolyan, függetlenül 
attól, hogy a csecsemő családja angolul, franciául, vagy japánul beszél (Boysson 
–Bardies 1992). Csecsemőink a magyar nyelvben nem létező mély torok-
hangokat, francia nazálisokat, afrikai csettintőket szólaltatnak meg. 9 hónapos 
kor körül a csecsemő gagyogása elkezd annak a nyelvnek a beszédhangjaira 
szűkülni, amelyet végül is majd beszélni fog. 
  A gagyogás hónapjaiban több mint kétszázféle hangot hallat a cse-
csemő. A gagyogás hangáradatából az anyanyelv hangjai körvonalazódnak, 
ebben már szerepe van a környezetnek. Azok a hangok, amelyeket a környeze-
tében nem hall, kiesnek, a környezet beszédében előfordulók viszont rögződ-
nek. A külvilág szelektál. A hangadásnak az eddig spontán – élettani és játékos 
– folyamatában ettől kezdve a külső minta utánzása válik döntővé. A gagyogó 
hangokból folyamatos, hosszú sort képez, olyan hanglejtéssel, olyan ütemben, 
egy kicsit olyan arckifejezéssel is „mondja”, ahogyan a felnőttek beszélnek.  
  Az, hogy a környezet a gagyogásból kiemelkedő hangoknak jelentést 
ad, csupán néhány szó megtanulását eredményezi. Az aktív szókincs további 
részét a gyermek már utánzással sajátítja el, de nem úgy, hogy megformálja 
ugyanazt a szájmozdulatot, amit a felnőttől lát, nem is úgy, hogy hallja és utána 



mondja. Egész gesztuscsoportokat, cselekvési egységeket utánoz, ezeknek 
részeként mondja majd ki a szót is.  
  A gyermekek tehát cselekvő részesei a nyelv elsajátításának, önálló, 
kreatív módon alkotják újjá a környezet nyelvi megnyilatkozásait, felfedezik a 
nyelv elemeit és szabályait, alakítgatják saját belső nyelvtanukat, megértik a 
nyelv rendszerének adekvát használatát. Kommunikációs céllal igyekeznek a 
hangsorokat használni, növekszik a beszédtudatosság szintje, az azonos formá-
ban ejtett hangsorokat mindig ugyanabban a helyzetben, ugyanolyan céllal 
használják. 
 

1.2.2. Beszédfejlődés a csecsemőkor végéig  
 

  A gagyogásból kiemelkedő első szavak egyéves kor körül jelennek meg, 
megelőzik a szótagsorozatok képzései olyan intonációval és hangsúlyozással, 
amely a leendő anyanyelvük mondataira jellemző. Az ilyen típusú hangadást 
nevezzük halandzsának. Amikor pl. a 10 hónapos gyermek a gyermekkocsi 
végében lógó zsákban tartott cumisüveget akarja, megfordul az ülésen, azt 
mondja, dah, dah, és a zsák felé nyúl, miközben anyjára néz.  
  Az ezt követő félévben lassan fejlődik a gyermek szókincse 16 hónapos 
koruk körül átlagosan 8–15 szót tudnak, az élénk beszédfejlődésűek 30–40 
szóval is beszélnek. A megértett szavak száma azonban ennek sokszorosa.  
  Robert McCall, Dorothy Eichorn és Pamela Hogarty (1977) által 
végzett vizsgálat kimutatta, hogy 14 és 18 hónapos koruk között a gyermekek 
már képesek néhány tárgyat megnevezni, ha megmutatják nekik és megkér-
dezik, hogy mik azok. Gyakran látott állatokról és tárgyakról készült képeket is 
meg tudnak nevezni. 21 hónapos korukban viszonylag bonyolult szóbeli utasí-
tásokat is képesek végrehajtani. Ha például azt hallják, hogy Tedd a kockát a baba 
széke alá!, a székhez képest a megfelelő helyre tudják a kockát tenni. Megérte-
nek ellentétes jelentésű szavakat és kifejezéseket is (pl. nagy–kicsi).  
  A második évben a gyermekek első szavaikat kezdik felhalmozni, először 
lassan, majd egyre növekvő sebességgel.  
  Az embereket, tárgyakat és eseményeket képviselő szavak használata 
önmagában is elegendő annak kimutatására, hogy a gyermekek mentális 
reprezentációkat kezdenek használni (elrejtett tárgyak keresése, szimbolikus játék, 
késleltetett utánzás esetén). A kapcsolat a nyelv és szimbolikus játék között érdekes 
utat követ. A szimbolikus játékban kiválasztott tárgyak képviselnek más tár-
gyakat pl.  a banánt telefonként használják, vagy a homokozó pereme lesz az 
autópálya – a nyelvben pedig az önkényesen megválasztott hangok hordoznak 
jelentést. 



  Karen Lifter és Lois Bloom (1989) kimutatták, hogy szoros kapcsolat 
van a szókincs korai elsajátítása és az elrejtett tárgyak keresése között, valamint 
a beszédfejlődés és tárgyakkal való játék között. Vizsgálataik szerint az első 
szavak ugyanakkor jelennek meg, amikor először kezdik az elrejtett tárgyakat 
módszeresen keresni, és amikor logikus keresési mintákat produkálnak, az új 
szavak tanulási üteme hirtelen megnövekszik.  
  Alison Gopnik és Andrew Meltzoff (1987) szerint a tárgyak két 
csoportba osztályozásának képessége, a tárgyak megkeresésének kifinomult 
módszerei, a belátásos problémamegoldás és a szókincs robbanásszerű növekedése 
viszonylag azonos életkorban következik be. Arról is beszámoltak, hogy nem 
lehet pontos sorrendet megállapítani, a különböző kognitív teljesítmények és a 
szókincsgyarapodás között.  
  D. Kimbrough Oller és Rebecca Eilers (1988) kutatásai kimutatták, 
hogy a süket és a halló csecsemők hangadásai jellegzetesen különböznek, és 
csak a valamennyit halló gyermekek (nagyothallók) gagyognak ténylegesen. 
Egyéves kor körül a súlyosan hallássérült gyermekek ritkán hallatnak hangokat, 
de egy másfajta kommunikációs rendszer kezd megmutatkozni. Amikor a halló 
gyermekek gagyogni kezdenek, a hallássérült gyermekek kezükkel „gagyognak”, 
olyan mozgásokat végezve, amelyek később a jelnyelv elemeivé válnak (Pettito és 
Maretette 1991). 
  Ezek a bimbózó nyelvi képességek az észlelési, mozgási, kognitív és 
szociális készségek szerveződésének alkotó részei.  
  Az újszülöttek saját hangkészlete tehát kezdetben igencsak korlátozott: 
kommunikációjuk egyetlen eszköze a sírás. Két és fél hónapos kor körül a cse-
csemő kommunikációja kibővül a szociális mosollyal. Hangkészletük gyarapodik, 
és gügyögni, majd később gagyogni és halandzsázni kezdenek. Ezek a válto-
zások egyre közelebb viszik a csecsemőt az azonosítható szavak kiejtéséhez.  

 

1.2.3. A nyelvfejlődés és az útjába álló akadályok  
         pszichoanalitikus megközelítése 

 

  A korai kapcsolatok fontosságát hangsúlyozó fejlődéselméletek virág-
zása, a kölcsönösség, az interszubjektivitás szerepének felismerése, valamint a 
pszichoanalitikus technika számos új fejlődési irányának elterjedése a nyelv-
fejlődés kontextusára is kiterjedt. 
  A kortárs fejlődéselmélet kutatói (D. Stern, P. Fonagy, M. Target,  
M. Beebe, F. M. Lachman, Gergely, Stroufe, K. Lyons-Ruth) kiemelkedő 
fontosságot tulajdonítanak a korai anya–gyermek kapcsolatok és tükrözési folya-
matok befolyásának a nyelvi fejlődéssel kapcsolatban.  



  A kapcsolati traumatizációt az ún. Medusza-metafóra segítségével fejezik 
ki. A szülői tükrözési funkciók torzulása, a nem megfelelő hangolódás mögött, 
elképzeléseik szerint, az anya saját védekezése húzódhat meg. Fónagy (1993) az 
elhárító mechanizmusok transzgenerációs mivoltát elemzi, szerinte az anya védekezési 
módjai fejlődéstörténetéből, saját szüleivel való kapcsolatából erednek. Az anya 
azért nem tud gyermekére hangolódni, mert maga is elhárítja azt az érzést, amit 
a gyermek átél, és amire hangolódnia kellene. Ha a gyermek belső állapotai, 
illetve azok által az anyában megszólított és létrehozott belső állapotok nem 
biztonságosak, idegenek vagy fenyegetőek az anya számára, akkor ezen belső 
állapotok ellen neki magának is védekeznie kell, ami befolyásolja tükrözési és 
mentalizációs folyamatait. 
  A kapcsolatban a gyermek azt internalizálja (teszi magáévá), hogy az anya 
az ő érzelmi állapotaira, illetve általa az anyában keltett érzelmi jelzésekre és 
belső állapotokra reagál. Felvethető, hogy mindezek során a gyermek anyja 
védekezéseinek internalizációja során végül saját maga elutasításával azonosul. 
Így szolgálja anyja védelmét, és védekezésként alkalmazkodik ehhez „bölcs 
csecsemő” módjára (Lénárd 2003). Fónagy ezt poszttraumás hatásnak tudja be, 
Medusza-metafórával illeti. 
  Medusza a görög mitológiában a három Gorgó közül az egyetlen, aki 
nem halhatatlan, akit végül Perszeusz ölt meg, egy hárpéval, az ősi titánfegy-
verrel úgy, hogy közben nem nézett rá közvetlenül, hanem egy ragyogó pajzs 
tükrében követte (Kerényi 1997). Perszeusz azért nem nézhetett Meduszára, 
mert Medusza annyira csúnya volt a mitológia szerint, hogy aki ránéz kővé 
válik az iszonyattól.  
  A szülő azért nem képes tehát gyermekére tekinteni, mert az önmagával 
való szembesülés, saját iszonyatossága riasztja. A szülő a saját belső állapotaitól 
riad meg gyermeke – és saját – belső állapotainak hárítása révén. A szülő 
állandó élőpajzsként használja és magához köti a gyermekét (Lénárd 2003). 
  A nyelvi zavar az „eltérő vágyak miatt eltérő nyelven beszélő emberek 
közötti félrefordítások” (B. Gáspár 1991), félreértések következménye. 
  A nyelvi zavar koncepció alapját az érzelmi bántalmazás képezi. Ebben 
a keretben a nyelvi zavar a megoszthatósággal, lefordíthatósággal, elismeréssel, 
felismeréssel, jelentésteliséggel, valamint az idegenséggel és félreismeréssel 
illetve félreismertséggel, elidegenedéssel kapcsolatban értelmezhető. A nyelvi 
zavart egy olyan kapcsolati zavarnak tekinti Lénárd, amely jellemezheti mind a 
preverbális, mind a verbális világot. 



 

  A nyelv és narratívumok megjele-
nése rendkívül nagy változást jelentenek a 
gyermek életében, folytonosságot biztosíta-
nak a preverbális (beszéd előtti) és verbális 
világ között. A beszéd megjelenése utáni 
világ a korai diádikus (diád = kétszemélyes 
csoport) szerveződésen alapul, a folytonos-
ság nem a viselkedés, hanem a jelentések 
szintjén ragadható meg. 
  Amennyiben elfogadjuk a nyelvi 
zavar preverbális előfordulásának lehetősé-
gét, felvethetjük, hogy az elidegenedés és a 
valóság átírásának folyamatai nemcsak a 
verbalitáshoz kötődnek, hanem részben pre-
verbális jellegűek, és az anya közvetítésével 
végbemenő különböző tükrözési és repre-

zentációs újraírásos folyamatokhoz kötődnek.  
  Elképzelésem szerint naponta újabb és újabb kommunikációs nyelvet 
tanulunk minden egyénnel való interakció során. A meglévő információ (nyelvi 
ismeret) szolgáltat alapot erre. Nyelvi alap nélkül, azaz rendszerezett, szervezett 
ismeret nélkül is hatékony kommunikációval találhatjuk szembe magunkat. 
Ezek szerint érdemes különbéget tenni az informáló, kognitív jellegű, illetve 
érzelmi kommunikáció között. Egy időben érvényesülő két csatornáról lévén 
szó, felhívja a figyelmet az érzelmi kommunikációra képes, ismereteket tanuló 
(anyanyelve szókincsét elsajátító) csecsemő mivoltára. Ismeretek híján kompen-
zációs lehetőségként elképzelhető az érzelmi csatorna „túlműködése”, így válik 
a csecsemőből „bölcs csecsemő”, aki nem megérti, hanem megérzi gondozóját, 
sőt meg is óvja magától. Felnőtt részről a megérezni törekvés tűnik meghatáro-
zónak a csecsemő irányába, a kölcsönös megértés és egymásra hangolódás 
érdekében. A nyelv elsajátításának gyökerei tehát preverbális eredetűek, az 
anya–gyermek kapcsolat alapját szolgáló verbális és nem verbális eszközök a 
kommunikáció harmóniájának (illetve diszfunkciójának) kifejezői. Az anya 
verbális és metakommunikációs eszközökkel lép kapcsolatba gyermekével, és e 
kommunikáció gátja éppen a felnőtt személyisége lehet minden addigi meg-
élésével, tudatos vagy tudattalan élményével. A „bölcs csecsemő” akár védő-
pajzsa is lehet felelősségvállaló gondozójának, mely során beigazolódva látszik 
a nevelési paradoxon (ki kit tanít kommunikációra?). A csecsemő azon túl, 
hogy nyelvi ismeretszerzésre „törekszik”, kompetens kommunikáló, tanító és 
tanuló egyaránt.  



1.3. A kisgyermekkor (1–3 év) 
 

1.3.1. Fonológiai fejlődés 
 

  Mire a gyermekek 1 évesek lesznek, már rengeteget tudnak arról, 
ahogyan a felnőttek a hangokat a jelentéskülönbségek kifejezésére használják. Saját 
képességük a hangok előállítására azonban némiképp elmarad e tudásuktól. 
Néhány egyéves gyermek több tucat változatos hangalakú szót képes 
felismerni, saját produkciós képességük azonban csak 2–3 mássalhangzóra és 
egyetlen magánhangzóra terjed ki. Egy 13 hónapos korában megfigyelt 
gyermek pl. csak a b, d és a hangokat használta, ezeket igen sok szó kifejezésére 
alkalmazta. 15 hónapos korára repertoárja kiegészült az m, p és u hangokkal, és 
így már sokkal több szót volt képes megkülönböztetni. A mássalhangzók közül 
néhányat elkezdett a szavak végén és elején egyaránt használni. 2 éves korára 
már több mint egy tucat mássalhangzót és magánhangzót használt, és több 
mint 200 szót tudott érthetően kiejteni. 
  Philip Lieberman (1984) szerint ez a „mutatvány” nem volna meg-
valósítható, ha a hangkészlet és a lehetséges hangkombinációk nem szerve-
ződnének drasztikus korlátozások szerint. Ugyanezek a korlátozások segítik a 
gyermekeket a hallott nyelv hangjainak felfedezésében is.  
  A gyermekeknek évekbe kerül, míg anyanyelvük különálló hangjainak 
kiejtését tökéletesen elsajátítják. Az első próbálkozások nem többek a helyes 
hangmintázatok durva kísérleteinél. Mintha megpróbálnák egyszerre a hangzást 
is visszaadni és a szót is kimondani. Gyakori az egyszerűsítés, vagyis elhagynak 
bizonyos részeket a szavakból, pl. ci a cica helyett. Több szótagú szavakat 
gyakran egy ismétlődő hangmintává változtatnak, pl. a kuka hangmintázatot 
használják, amikor azt akarják mondani, hogy kutya, kukorica vagy kakas 
(Preisser, Hodson és Paden 1988). 
  Az anyanyelv hangrendszerének elsajátítása nem mutat egyenletes fejlő-
dést a gyermekeknél. Néha bizonyos hangok különösen nehéznek bizonyulnak 
még azután is, hogy a gyermekek a szavakat, amelyekben az adott hang elő-
fordul, már megértik. 
  Az újszülöttek bizonyítottan észlelik a nyelvük alaphangzói közötti 
különbségeket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fonémák, a nyelv hang-
kategóriái már születéskor adottak. Amikor például egy magyar gyermek meg-
tanulja alkalmazni az l fonémát, többről van szó, mint annak megtanulásáról, 
hogy egy bizonyos szájforma kialakításával egy adott hanghullámot lehet 
reprodukálni. Valójában az l a magyar nyelvnek csak azért fonémája, mert a 
magyarban jelentéseket hordozó szavak részeként különbözik más fonémáktól, 
pl. a j-től. Az l-t és j-t különböző hangoknak halljuk, mert eltérő jelentéseket 



alakítanak ki: a magyarul beszélőknek meg kell tanulniuk, hogy a ló és a jó vagy 
a lel és a jel nem egyetlen szó kiejtésének variációi. A gyermekeknek a hangok 
közti különbségek iránti érzékenysége nem egyszerű mechanikus készség, ha-
nem a szavak jelentésének egyre fejlődő megértésével párhuzamosan javuló 
képesség.  
  A gyermekeknek a hangok és jelentések közötti bonyolult kapcsolatokat 
kell megfejteniük és reprodukálniuk. Megfigyelhetők bizonyos tendenciák ab-
ban, ahogy a gyermekek megváltoztatják a nyelv hangjait, amikor megkísérlik 
használni őket. Íme néhány:  

 a réshangokat hajlamosak zárhangokkal helyettesíteni: pl. színes-tine, 
szereti-teteti; 

 a veláris mássalhangzókat alveorális mássalhangzókkal helyettesítik: 
pl. golyó-dojó, kettő-tető; 

 kerülik a mássalhangzó-torlódást: pl. krampusz-kampusz; 

 gyakran elhagyják a szóvégi mássalhangzókat: pl. hat-ha; 

 a hangsúlytalan szótagokat gyakran elhagyják: pl. mama-ma; 

 ahogy a szavak hosszabbak lesznek, a szó egyik részén lévő hangok 
megváltoztatják a szó egy másik részén lévő hangok kiejtését. 
Mássalhangzó-illeszkedés illetve -helyettesítés figyelhető meg, pl. 
ahol a mássalhangzók azonosak (vagy közel azonosak): pl. róka-
koka, kutya-tuta (helyettesítés); 

 az l és r hangok helyett gyakran használnak j hangot: pl. lapoz-japoz. 
  Ma még nem tudjuk pontosan megállapítani, hogy a hangokat, illetve az 
új hangokat a gyermekek milyen sorrendben kezdik használni. Néhányuknak 
„kedvenc” hangjai vannak, ezeket sok szóba belehelyezik, függetlenül attól, hogy 
a „felnőtt formában” szerepel-e vagy sem. Ez a játék a hanggal, illetve hangjáték 
része lehet annak a funkcióörömnek, amely a beszéd elsajátításának egyik lé-
nyeges és elengedhetetlen feltétele.  
 

1.3.2. Grammatikai fejlődés 
 

1.3.2.1. Egyszavas megnyilatkozások: holofrázis 
  A grammatikai fejlődés legkorábbi szintje egyáltalán nem tűnik 
„grammatikainak”, mivel csak egyedülálló szavak játszanak szerepet benne, pl. 
baba, papa. Néha hosszabbnak tetsző egyszavas mondatok is elhangzanak, ezek 
azonban félrevezetők, mivel a gyermek egy kifejezésként tanulta meg és egy 
egységként használja őket, pl. Adide az Add ide helyett.  
  A szóalkotás folyamatát úgy lehet felfogni, mint egy sajátságos össz-
játékot. Sem a felnőtt, sem a gyermek nem tudja igazán, mit mond a másik. 



Mindketten egy csöpp értelmet próbálnak felfedezni a másik szavaiban, azt 
feltételezve, hogy annak a kijelentése megfelel egy bizonyos jelentést hordozó 
hangmintázatnak. Az együttes erőfeszítés valami közöset eredményez: egy szót 
abban a nyelvben, melyet mindketten megértenek. A folyamat sikertelen is 
lehet, attól függően, hogyan értelmezi a szülő a gyermek által kiejtett hangok és 
a gyermek cselekvései közti viszonyt. 
  E fejlődési szinten használt legtöbb szónak (kb. 60%-nak) megnevezési 
funkciója van, ezek később főnevek lesznek, kb. 20%-uk fejez ki cselekvést, sok 
közülük ige lesz.  
  Az  „egyszavas” szint leginkább a 12. és 18. hónap közti kort jellemzi. E 
szavak sok tekintetben mondatként funkcionálnak. Az egyik megfigyelt gyer-
mek pl. háromféleképpen használta a papa szót: hallva, hogy valaki kintről 
közeledik, emelkedő intonációval azt mondta: Papa?, látva, hogy valóban az 
apja érkezik meg diadalmas, ereszkedő intonációval azt mondta: Papa, majd 
követelőző, egyenletes intonációval: Pa-pa!, és közben széttárta a karját. A fej-
lődés egy későbbi szakaszában ez a három funkció kérdésnek, állításnak és 
utasításnak felelne meg. Bár e szinten a megnyilatkozásoknak még nincs meg-
különböztető grammatikai formájuk, a prozódia és a gesztusok kifejezik a 
mondattípusok értelmét (Cole 1997).  
  Néhány kutató úgy gondolja, hogy amikor a gyermekek még csak 
egyedi szavakat tudnak mondani, ezek a szavak már akkor is mondatokat 
képviselnek, mert teljes gondolatokat fejeznek ki. Ezekre az egyszavas kijelen-
tésekre, amelyek egész mondatra utalhatnak, a holofrázis kifejezést használják. 
Ezen elképzelés szerint a holofrázisok hordozzák a későbbi, differenciáltabb nyelvi 
képességek csiráját (McNeill 1970). Ahogy a gyermekek emlékezeti terjedelme 
növekszik és egyre jobban megismerik a nyelvi formákat, úgy kezdenek egyre 
több szót használni az addig egyszavas kifejezésekbe csomagolt gondolatok 
kifejtésére.  
  Patricia Greenfield és munkatársa (1996) az egyszavas kijelentések 
értelmezésére egy teljesen más magyarázatot kínál. Úgy gondolják, az egyszavas 
kijelentések nem egy egész mondatot képviselnek, hanem annak a helyzetnek 
csak egy bizonyos elemét, amelyről a gyermek éppen beszélni akar. Kimutatták, 
hogy a gyermekek szavait majdnem mindig nem verbális elemek, gesztusok és 
megkülönböztethető arckifejezések kísérik. Így az egyedi szó nem holofrázis, 
hanem inkább a komplex nem verbális cselekvéseket is tartalmazó kommuni-
káció egyik eleme.  
 
1.3.2.2. Kétszavas mondatok 



  Erre kb. 18 hónapos korban kerül sor. Általában nem egyik napról a 
másikra történik, rendszerint van egy átmeneti időszak, amikor már egymás mellé 
rendelik a szavakat, de még nem egy ritmusegységként kezelik. Gyakoriak az 
ilyen szavakból álló hosszú sorozatok. Egy gyermek gyors egymásutánban pl. a 
következőt mondta: Papa. Kert. Lát. Papa. Papa. Hamarosan azonban már nagy 
magabiztossággal és egyre gyakrabban használnak kétszavas mondatokat. Egy 
gyermek pl. ránézve az apja fényképére, azt mondta: Papa mama. 
  A nyelv több jellegzetessége rajzolódik ki a korai mondatcsírákban:  

 Világosság. Pl. a Né’ bácsi kijelentésnek nagyobb esélye van arra, 
hogy a gyermek kommunikációjának hatása legyen az őt hall-
gató felnőttre, különösen ha a szövegkörnyezet nem teszi egy-
értelművé az értelmezést. 

 Sorrendiség. A jelentést részben a két szó sorrendje hordozza.  
Az elemek sorba rendezésének a jelentésre gyakorolt hatását a 
gyermekek kihasználják, ami döntő bizonyíték arra, hogy a 
nyelvtan csírái elkezdik szervezni beszédüket. 

 Távirati stílus. A gyermek csak a legnyilvánvalóbb, legfontosabb 
elemeket kódolja. Ezek informatívak, de gyakran félreérthetők.  

  A kétszavas kijelentések hiányosságait Maurice Sendak egyik meséje 
szemlélteti szórakoztatóan. A mese egy kalandvágyó kutyáról szól, aki elvállalja 
egy kisgyermek gondozását. A gyermek még nem lépett túl a kétszavas ki-
jelentések szintjén. A kutya először megpróbálja megetetni, de a gyermek azt 
mondja: Nem eszik! Aztán a kutya maga akarja megenni az ételt, de a gyermek 
megint azt mondja: Nem eszik! Végül a gyermek és a kutya egy oroszlánnal 
találkozik és a gyermek harmadszorra is azt mondja: Nem eszik! Felnőttként 
könnyedén értelmezni tudjuk mit akart mondani a gyermek az egyes esetekben 
(Nem eszem., Ne edd meg az ételemet!, Ne egyél meg minket!). A kétszavas kijelentések 
félreérthetősége a hatékony kommunikációt azokra az alkalmakra korlátozza, 
amikor a hallgató megbízhatóan képes értelmezni azt a kontextust, amelyre a 
gyermek utal. Így viszont nem lehet hatékonyan kommunikálni jelen nem lévő 
tárgyakról vagy témákról (Cole 1997).  
 

1.3.2.3. A szavak mint közvetítők. A legkorábbi szókincs 
  11–12 hónapos kor körül a gyermekek felfedezik tehát, hogy az általuk 
produkált hangsorozatok felkeltik a felnőttek figyelmét. Az a folyamat, amely 
kezdetben csupán cselekvéseket kísérő hangadást jelent, olyan folyamattá alakul 
át, amelyben a hangadás a cselekvések előrejelzőjévé, irányítójává és előidéző-
jévé válik. A szavak használatának képessége lehetővé teszi, hogy a gyermekek 
saját tevékenységük megszervezésének új módját sajátítsák el. Amíg nem tanul-



ják meg a szavak használatának és megértésének képességét, addig a gyermekek 
közvetlen cselekvésekre vannak korlátozva. A nyelv megjelenésével azonban 
képessé válnak közvetett, sőt közvetített cselekvésekre is. Attól kezdve, hogy el-
kezdik megérteni a szavakat, a gyermekek közvetlenül a nem verbális viselke-
déssel, és közvetve, a szavak közvetítő erején keresztül is befolyásolhatók.  
  A legkorábbi szókincsről szóló adatok azt bizonyítják, hogy a gyermekek 
nem csak főneveknek és igéknek megfelelő szófaji kategóriákat használnak. 
Különbséget tesznek változó és mozgó tárgyak (pl. autó) illetve nagy, mozdu-
latlan tárgyak (pl. házak) között, az előbbieket hajlamosak akkor használni, 
amikor a tárgyak éppen változnak és mozognak. Ez azt sugallja, hogy gyermek 
elméjében közeli kapcsolat van a szavak és cselekvések között (Greenfield 
1991). 
  Alison Gopnik és Andrew Meltzoff (1986) a gyermekek által használt 
viszonyszavakra mutatnak rá. Arra a jelenségre, ahogyan a tárgyak helyzetében 
vagy elhelyezkedésében végbement változásokat közlik: pl. Nincs – a tárgy el-
tűnése, Itt – a tárgy megjelenése. 
  A nem az elutasítás, ellenállás és tagadás fontos kommunikatív funkcióját 
tölti be. A fent említett kutatók a korai szavak egy további csoportját is azono-
sították, amelyet a gyermekek 2 éves kor körül használnak, sikereik és kudarcaik 
közlésére (Hurrá!, Juj!). 
 

1.3.2.4. Mondatszerkezet. Növekvő komplexitás  
  Ahogy a gyermekek egyre több szót kötnek egymáshoz és teljes 
mondatokat kezdenek képezni, úgy növekszik a használt szavak és nyelvtani 
eszközök száma, komplexitása és változatossága.  
  2 és 6 éves kor között a gyermekek egyre több nyelvtani eszközt, „nyelv-
tani szabályt” kezdenek el használni.  
  A legelemibb intuíciónk a nyelvről az, hogy minden szó valamire 
vonatkozik: a szavak valós vagy képzeletbeli tárgyakat, viszonylatokat neveznek 
meg. Mégis megkérdezhetjük: hogyan tanuljuk meg kiválasztani, hogy mire utal 
valójában egy szó a számos dolog és viszony közül, amelyre egy adott kör-
nyezetben vonatkozhat? George Miller (1991) ezt a problémát a következő-
képpen szemlélteti: ha a felnőtt rámutat egy fehér nyúlra és olyan kijelentéseket 
tesz, hogy Ez a húsvéti nyuszi.; Ez egy fül.; Ez fehér. – hogyan kerülheti el a 
gyermek azt a következtetést, hogy a nyúl, a fül, a fehér ne váljanak szinoni-
mákká? Az ilyen, látszólag szövevényes utalások ellenére a gyermekek mégis 
megtanulják, hogyan kapcsolják a különböző szavakhoz a különböző jelenté-
seket.  
A nyelvtan problémája 
 



  Azokat a szabályokat, amelyek a szavak sorrendjét határozzák meg a 
mondatban, illetve a szavak egyes részeit rendezik össze, nyelvtannak nevezzük. 
A 2 és fél – 3 éves gyermekeknek már van némi fogalmuk a nyelvhasználati 
szabályokról, ezt egyértelműen jelzik azok a hibák, melyeket a szavak össze-
fűzésekor követnek el (pl. Mama, teljesen hós a cipőm!). 
  Rejtélyes ugyanakkor a rekurzív mondatszerkesztés gyermekkori megjele-
nése is. A rekurzív jelleg az emberi nyelv egyik központi sajátossága, ami gaz-
daságossá és rugalmassá teszi a nyelvi kifejezéseket. Gondolatokat, mondatokat 
vonhatunk össze, ennek leegyszerűsített formáját közölhetjük. Erre az életük 
első néhány évében levő gyermekek is képesek, valami olyant hajtanak végre, 
amire más fajok nem képesek.  
  2 éves korra a mondatok hosszúsága elérheti a három-négy szót, ezeket a 
gyermekek különböző módon kombinálják, sokféle grammatikai szerkezetet hoz-
va létre. Ebben az időszakban használatos mondatok pl.: Fürdeti mama ruhákat, 
Oda pakolni, játékot adjál. A kérdések és utasítások mellett állításokat is használ-
nak, s ezen jelentéseknek megfelelő mondatok már világosan megkülönböztet-
hetők. A 3. év végére már 4–5 elemből álló mondatszerkezetek is előfordulnak, 
pl. Mama vette boltban szép ruhámat.  
  A korai mondatok távirati stílus-jellege a harmadik év végére nagyjából 
megszűnik, a mondatok egyre inkább hasonlítanak a felnőttekéire. 
  3 éves kor körül az egynél több tagmondatból álló mondatok meg-
jelenésével jelentős grammatikai fejlődés következik be. A mondatok nagy 
része mellérendelt tagmondatokból áll, legtöbbször az és szóval összekötve. Egyre 
gyakoribbak lesznek az alárendelő mondatok is, a tagmondatokat olyan sza- 
vak kötik össze, mint: mert, mivel, ha, miután, ami, aki, amikor. Hosszabb 
mondatsorozatokkal való próbálkozások esetén gyakran hibáznak és akadnak 
el, az igeidők használata is komoly gondot jelent, ami kapcsolatban áll 
időészlelésük fejletlenségével is.  
  A négyévesek beszédét a nyelvtani hibák fokozatos megszűnése jellemzi, 
például: Láttam egy fekete lót. Nem elmegyek. Az én babám szépebb. A hibákból 
tudhatunk meg a legtöbbet arról, hogyan kezdenek el a gyermekek egy új 
szerkezetet megtanulni, és évekbe telik, míg a hibák teljesen kiküszöbölődnek. 
  A bonyolultabb nyelvtani szerkezetek elsajátítása a kisiskolás kor teljes 
ideje alatt folytatódik. Hétéves kor körül kezdenek megjelenni a mondatfűzés 
finomabb formái, olyan szavakat használnak mint: valóban, bár, mindenesetre, 
természetesen, tulajdonképpen. 
  Egyre inkább megértik, hogy különböző mondatoknak lehet ugyanaz a 
jelentésük. Ezek kapcsolatának megértése 9 éves korig okozhat problémát. Mi-
közben elterjedt nézet, hogy a nyelvtan tanulása 5 éves korig befejeződik, újabb 



kutatások azt mutatják, hogy bizonyos szerkezettípusok elsajátítása még 10 
vagy 11 éves korban is tart. A gyermekeknek azokat a társas konvenciókat is el 
kell sajátítaniuk, amelyek szabályozzák, hogy mit és hogyan kell mondani. Ezek 
a konvenciók kultúránként igen különbözőek lehetnek (pl. Légy szíves, Kö-
szönöm). 
  Amint a korábbiakban láthattuk, a kisgyermekek nyelvhasználatának fő 
hiányossága az, hogy sok értelmezési munkát hagy a hallgatóra. Ebben az 
értelemben a gyermeknyelv nem teljesen kommunikatív.  
  Az egyik készség, amit a gyermekeknek el kell sajátítaniuk ahhoz, hogy 
nyelvüket kommunikatívvá tegyék, az a hallgató szempontjából egyértelmű jelentést 
hordozó beszéd. Ennek szükségessége kezdetleges módon már hamar tudatosul a 
gyermekekben. A készség azonban csak lassan fejlődik, 2 és fél – 8 éves kor 
között, és néha még a felnőttek is elmulasztják, hogy a hallgató tudását és néző-
pontját figyelembe vegyék.  
 

1.3.3. Szemantikai fejlődés 
 

  A nyelvelsajátítás első hónapjainak legszembetűnőbb vonása a szókincs 
gyarapodása. Attól a pillanattól kezdve, hogy a gyermek kiejti az „első szót”, 
folyamatosan gyarapodik a használt és megértett szavak száma. A kisgyermek 
első szavai arra vonatkoznak, ami velük és körülöttük történik a világban, 
vagyis az „itt és most”-ra, de rövid idő alatt több szemantikai mezőben tesznek 
szert szókincsre. Így:  

 Emberek: főleg rokonok és látogatók – papa, baba, nagyi, bácsi, postás; 
Események: ahogy a dolgok mozognak – ad, ugrál, elmegy; 

               a gyermek mindennapi tevékenységei – pápá, szia; 

 Étel: étkezések és élelmiszerek – papi, tej, szörp, tea, alma; 

 Testrészek: először rendszerint az arc részeinek megnevezése 
             – száj, orr; 

    majd más területek és testi funkciók; 

 Öltözködés: minden fajta – cipő, kabát; 

 Állatok: élő, illetve képen vagy a tévében láthatók – kutyus, cica, ló, 
oroszlán; 

 Közlekedési eszközök: járművek és azok hangjai – autó, sihuhu, brrr; 

 Játékok: labda, kocka, baba, kukucs; 

 Ház körüli tárgyak: valamennyi a mindennapi tevékenységekkel 
kapcsolatos tárgy – bögre, kanál, óra, lámpa; 

 Elhelyezkedés: általános szavak – ott, figyelj, be, fel; 

 Társas szavak: válaszhangok – hm, igen, ne, köszi; 



 Leíró szavak: az első melléknevek – forró, helyes, nagy; 

 Szituációs szavak: „rámutató” szavak – az, enyém, őket; 
  A 18. hónapra a legtöbb gyermek kb. ötven szót képes használni és 
legalább ötször ennyit megérteni. A 18. hónapot követő időszakról nagyon 
kevés a pontos információ. Két éves korra az aktív szókincs valószínűleg meg-
haladja a kétszáz szót. Ezután a kor után a becslések rendkívül megbízhatat-
lanná válnak. A 3. életév során robbanásszerű növekedés figyelhető meg a 
szókincs nagyságában és választékosságában, olyannyira, hogy mindeddig nem 
sikerült pontos számításokat végezni a szókincs (különösen a passzív szókincs) 
nagyságáról.  
  A szavak korai jelentése szempontjából figyelembe kell vennünk, hogy 
a gyermek fejlődése során a szavaknak nincs egyedi, rögzített jelentésük. A sza-
vakban rejlő többértelműséget soha sem lehet teljesen kiiktatni. Amint a 
gyermekek jobban megismerkednek azzal, ahogyan a körülöttük lévő emberek 
használják a szavakat, úgy kerül saját szóhasználatuk is egyre közelebb kultu-
rális csoportjuk általános szóhasználatához. Ezt a következőképpen valósítják 
meg:  

 Kiterjesztés. A téves jelölés e formáját, amelyben egy kategória több 
tagjára egyetlen kifejezéssel utal a gyermek, kiterjesztésnek nevezik 
(Miller 1991). A cica szó pl. kiterjeszthető a négylábú állatok széles 
körére hasonló alakjuk vagy a puha, bolyhos tárgyakra hasonló fe-
lületük miatt.  

 Szűkítés. A gyermekek a szűkítés hibáját követik el akkor, amikor a 
szavakat szűkebb körben használják, mint a felnőttek (Anglin 
1983). Pl. a cica szó csak a család cicájára vonatkozik, de nem alkal-
mazható a szomszédéra vagy a televízióban látottra. 

 Az absztrakció szintje. A gyermekeknek azt is meg kell tanulniuk, 
hogy több szóval utalhatunk ugyanarra a tárgyra. Pl. nemcsak a 
margarétát, rózsát, szegfűt, és tulipánt nevezünk együttesen virágok-
nak, hanem négy rózsát is. 

  A szakirodalom kevés ismeretet szolgáltat a szemantikai fejlődésről.  
A gyermek szókincse növekedésének mennyiségi megfigyelése, az idevonat-
kozó számítások, alig visznek közelebb a szemantikai fejlődés megértéséhez. 
Ennek legalább három oka van:  

1. Ha megállapítjuk a gyermek beszédében egy új szó feltűnését, akkor 
önmagában ez a szó még semmit nem árul el arról, hogy mit jelent a 
gyermek számára. 

2. A szókincs több, mint a szavak puszta listája, mert a mondat jelentését 
a szavak jelentése közötti összefüggés határozza meg. 



3. A szókincsre vonatkozó vizsgálatok még nem engednek betekintést 
abba a folyamatba, amelynek során a szavak jelentéséből a mondat 
jelentése kialakul. 

  A szavak jelentésének megértése az intellektuális fejlettség függvénye. Itt 
kétféle hibát állapíthatunk meg: a gyermek olyan esetekben is használ egy szót, 
amikor az nem illik oda, vagy nem képes arra, hogy a szót az analóg szituáció-
ban alkalmazza. 
  A fonológiával és nyelvhasználati szabályokkal ellentétben, amelynek 
fejlődése többé-kevésbé befejeződik tizenéves kor körül, a szemantikai fejlődés 
az iskoláskorban mindvégig folytatódik – sőt tulajdonképpen életünk végéig 
tart. Az új szavak és új jelentések soha nem fogynak el.  
 

1.3.4. Pragmatikai fejlődés 
 

  Egy nyelv elsajátításának feladata jóval többet kíván a gyermektől, mint 
a fonetikai és nyelvtani alakzatok, illetve a szavak megtanulása. El kell sajá-
títania azt is, hogyan használja megfelelően ezt a tudását a hétköznapi társas 
szituációkban. Különösen sokat vizsgálták a társalgási interakció stratégiáinak elsa-
játítását. Egyértelmű fejlődési szinteket még nem sikerült elkülöníteni, világossá 
vált azonban, hogy ezeknek a stratégiáknak az elsajátítása már igen korán elkez-
dődik. 
  A társalgási készségek fejlődése terén a 2. és 4. év között figyelemre-
méltó változások mennek végbe. 2 éves korban a társalgások gyakran csapongók 
és összefüggéstelenek: a szülők végzik a „munka legnagyobb részét”, a gyer-
mekek megnyilatkozásainak gyakran nincs nyilvánvaló címzettje. 3 éves korukra 
a gyermekek szemmel láthatóan a társalgási stratégia számos elemét elsajátí-
tották. Képesek párbeszédet kezdeményezni: megtanulták hogyan lehet a hall-
gató figyelmét felkelteni és fenntartani. A 2 és fél éves gyermekek már képesek 
figyelembe venni a hallgató szempontjait, úgy igazítják mondandóikat, hogy 
azok a hallgató számára fontos információkat is tartalmazzák. A 3 és fél évesek 
már tekintetbe veszik azt, hogy milyen tudásra van szüksége a másiknak, így pl. 
többlet információt adnak annak, akinek be van kötve a szeme (Maratsos 
1983). 
  4 évesek 2 évesekkel úgy játszanak, hogy az idősebb gyermekek lerövi-
dítik a mondataikat, lassabban beszélnek, egyszerűsítik mind a szókincsüket, 
mind a nyelvtani szerkezeteket. Ez a beszédmódosító képesség, amellyel elérik, hogy 
a fiatalabb gyermekek könnyebben megértsék beszédüket, nem függ a fiatalabb 
gyermekekről szerzett tapasztalatoktól. Az egykék ugyanúgy egyszerűsítik be-
szédüket, mint azok a gyermekek, akiknek kistestvérük van. A kisgyermekek 
ugyanilyen egyszerűsített módon beszélnek akkor is, amikor a babakorú játék-



babával játszanak, de nem teszik ezt, amikor felnőttet ábrázoló bábuhoz 
szólnak (Sachs – Devin 1993). 
  A 3. és 5. életév között rendkívül sokat megtanulnak a gyermekek a 
sikeres társalgást szabályozó társadalmi tényezőkről, pl. a megszólítási formák és 
az udvariassági jelölők (kérem, elnézést, stb.) helyes használatáról, vagy kérések 
közvetett megfogalmazásának módjáról. Megtanulják a kommunikáció esetleges 
zavarainak megelőzését, a társalgás helyreállítását, a homályos megnyilatkozások 
megismétlésével vagy magyarázatkéréssel. Kialakul az a képességük, hogy olyan 
helyzetekkel is megbirkózzanak, ahol nem minden úgy történik, ahogy ők sze-
retnék.  
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