
Bevezetés a nyelvtudományba 
 

Az anyanyelv elsajátítása 



Az anyanyelv 

gyermekkorban elsajátított kommunikációs eszköz:  

beszédprodukció 

beszédfeldolgozás 

 

az anyanyelv elsajátítása gyors és látványos folyamat 

 

mi váltja ki? 

milyen feltételek mellett zajlik? 

milyen lépésekben megy végbe? 



Alapkérdés 

Hogyan kerül a nyelv az agyba? 
 
A nyelv ismeretével születünk? 
 
vagy 
 
Későbbi fejlődés eredménye a nyelv? 
 



Megközelítések 
Az empirista felfogás 
 
John Locke 
 
- a tudat születéskor egy üres lap 
- minden, amivel később rendelkezünk az 
érzékszervi tapasztalás eredményeként 
tanulással jön létre 
- a nyelvelsajátítás során a gyermek csupán 
tapasztalás által, a környezeti ingerek 
hatására építi fel tudását 
- a nyelvet a gyermek megtanulja 
 
 



Megközelítések 

Racionalista felfogás 
 
Platón 
René Descartes 
Jean Piaget 
 
innáta hipotézis: 
a tudat születéskor nem üres lap, bizonyos 
veleszületett alapismereteket tartalmaz, 
ezek aktiválódnak a tapasztalás során 



Megközelítések 

Innátista elmélet (a kettő ötvözése) 
 
Noam Chomsky 
 
a gyermek szükségszerű absztrakt nyelvtani 
tudással rendelkezik 
ez veleszületett tudás 
univerzális grammatika 
a tapasztalás szerepe 



Megközelítések 

 



Érvek az innátista elmélet mellett 

ingerszegénységi érvek: a nyelvi bemenet (a 
környezeti inger) nem elegendő 
• a gyerekeket nem tanítják expliciten 
• az észlelt beszéd tele van hibákkal  
• a hallott példamondatok szegényes ingert 

jelentenek (a nyelvtan bonyolultabb) 
• az összes mondatot lehetetlen tárolni 
• a gyerek nem egyszerűen utánoz, olyat is 

mond, amit nem hallhatott: goed, lók, a 
hibák szisztematikusak 
 

 
 
 
 
 



Érvek az innátista elmélet mellett 
- a negatív visszaigazolás hiánya érv: a felnőttek nem javítják 

a hibákat és erre nincs is igény (ha mégis, sikertelen: 

 GY:  A másikat kanalat akarom. 

 A: Úgy érted, hogy a másik kanalat. 

 GY: Igen, a másikat kanalat akarom. (többször javítják) 

 GY: Na, most már add ide a másikat kanalat.) 

- minden egészséges ember elsajátítja anyanyelvét, ha 

megfelelő ingerek érik 

- a nyelv elsajátításának fázisai azonosak különböző nyelvek 

esetén 

- a csecsemők előrehangoltak az emberi beszédre 

- a szintaxis csak az emberre jellemző 

 



A vad gyermekek 

Emberi környezet hiányában képesek-e a 
gyerekek megtanulni beszélni? 
Legendák 
I. I. Psamtik fáraó (Kr. e. 664-525) 
két kisgyermek pásztoroknál való 
elhelyezése, nincs nyelvi inger 
 
bekosz ‚kenyér’ (frígiai) 
frígiai nyelv - ősnyelv 
ma: utánzás 
 
 



A vad gyermekek 

II. IV. Jakab skót király (1473-1513) 

 

az elkülönített gyermekek a király szerint 
tökéletes héber nyelven szólaltak meg 

 

III. Nagy Akbar mogul fejedelem (1542-1605) 

Gang Mahai - némaház 

az elkülönített gyermekek (4 évesen) egyáltalán 
nem szólaltak meg 

 

 



A vad gyermekek 

Dokumentált esetek 
I. Viktor, az aveyroni vad fiú 
1800 
11 éves 
a siketek intézetében éveken át tartó 
tanítás ellenére sem képes elsajátítani az 
emberi nyelvet és beszédet (írni megtanult) 
 
empirista felfogás bizonyítékának vették 
ma: valószínűleg agyi károsodása lehetett 



A vad gyermekek 

2. Genie, 1970 (USA) 
12 éves 
elszigetelten élt, nyelvi inger nélkül 
kisgyermekekéhez hasonló nyelvi fejlődésen 
ment át, de hátrányát soha nem tudta 
behozni, beszéde agrammatikus maradt 
 



A vad gyermekek 

3. Isabell, 1938 (USA) 
hat és fél éves 
 
egy év alatt csaknem elérte az életkorának 
megfelelő nyelvi szintet 
teljesen szocializálódott 



A vad gyermekek 

Meddig sajátítható el az anyanyelv? 
 
kritikus időszak hipotézis: ha a nyelvi 
fejlődés ezen belül nem indul meg, akkor az 
elsajátítás szintje kérdéses 
 
első biológiai sorompó: 6-7 éves kor 
második biológiai sorompó: 10-13 éves kor 
 



A nyelvelsajátítás folyamata 

- a nyelv hangzókészletének elsajátítása 

- szótár építése (szavak - jelentések) 

- nyelvtani szabályok alkotása: 

◦ kategorizálás és címkézés (szintaktikai 
csizmahúzás ‚bootstrapping’) 

A kacsa és a nyuszi gorpol. (egy nyuszi és egy 
kacsa egymás mellett köröket írnak le a 
karjukkal) 

A kacsa gorpolja a nyuszit. (egy kacsa      
lenyomogatja egy nyuszi vállát) 

◦ szabályszerűségek felfedezése  

◦ kivételek kezelése  

 



A hibázások elemzése 

Hozzál még kőt! 
Tiem. 
Betakaróztatlak. 
Ez szépebb. 
 
fontos forrás 
túlalkalmazás 
kreativitás 
a folyamat nem pusztán utánzás 
 
 



A hibázások elemzése 

 



A nyelvelsajátítás folyamata 

dióhéjban 
 magzati szakasz:  percepció 

 0-8 hét: vegetatív hangadások 

 8-16 hét: nevetés, gőgicsélés 

 16 hét - 6 hónap: játék a hanggal, gagyogás, a társalgás előképe 

 6 -10 hónap: valódi szótagok megjelenése, gyakran kettőzve, annak 

felismerése, hogy bizonyos hangsorok bizonyos eseményekkel járnak együtt  

 10 hónap – 1,5 év: egyelemű közlések, holofrasztikus szakasz (elemzetlen 

szókombinációk: adide, nemkell); egyszerű kérdésekre, utasításokra válaszol 

(Hol a baba? Hozd ide a könyvet!)  

 1,5–2 év: kételemű közlések,  aktív szókincs: ~ 200, a megértett szavak 

száma jelentősebb 

 

 



A nyelvelsajátítás folyamata 

dióhéjban 
 2 – 3 év: távirati stílus, szótárrobbanás, 

kételemű utasításokat is végre tud hajtani: 
Hozd ide a könyvet és add oda apunak! 

 3 – 6 év: egyre hosszabb és bonyolultabb 
mondatok, hangzóhibák eltűnnek, egyre 
kevesebb túltáltalánosítás  

 6 – év: szókincsgyarapodás; stilisztikai 
fejlődés, iskoláskorra 8-14000 szó 

 
 



A beszédhangok fejlődése: észlelés 

a csecsemők az emberi beszédre hangoltak 

 

 

a dajkanyelv (magasabb hang, lassabb tempó, eltúlzott 

intonáció) szerepe, DE: egyéb kultúrák 

 

a kategoriális észlelés képessége (veleszületett, vö. l és r a 

japánban) 

 

10 hónapos korra a beszédészlelés az anyanyelv 

jellegzetességeihez igazodik 

 



A beszédhangok fejlődése: 

produkció 
univerzális jelöltségi hierarchia 

a jelöltebb hangot a kevésbé jelölt után sajátítja el 
a gyermek 

helyettesítés:  

- veláris fronting: mótus, tető, dojó 

- l, r: jépa, jóka, motoj, japoz  

- mássalhangzó-torlódás kerülése: taktoj, kampusz 

 

percepció vs. produkció 

a fisz-jelenség (Berko & Brown 1960) 

„hajacskám” 

 



A szókincs fejlődése 

holofrasztikus szakasz: 
egy szó - egy gondolat 
első szavak - ismerős tárgyak, események 
Az első szavak szóosztályai (Lukács 2006) 
 



A szókincs fejlődése 

fontos szakasz: a fonológiailag konzisztens 
alakok szisztematikus, ismételt produkciója 
 
a további fejlődésnek 3 iránya van: 
- a szavak felnőttszerű használata a jelentés 

tekintetében (korábban túl -és 
aluláltalánosítás) 

- a szavak egyre szélesebb kontextusokban 
való használata 

- szótípusok egyre szélesebb körének 
használata 



A szókincs fejlődése 



A szókincs fejlődése 



A szótanulás magyarázatai 

Hogyan kapcsolják össze a gyerekek a 
hangsorokat a megfelelő jelentéssel? 

 

a konvencionalitás és a kontraszt elve 

az egész tárgy megszorítás elve 

kölcsönös kizárás elve 

 

 

 

 

 

Mutasd meg a kobut! 



A nyelvtani fejlődés 

A korai szókombinációk (távirati stílus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Brown, 1973) 



A nyelvtani fejlődés 

hosszabb szósorok, egyre több szerkezet, 

egyre több nyelvtani morféma 

túláltalánosítások: 

ragozás: 

kenyért, lót, csők, titk 

 

a szóképzésben és a szóösszetételben: 

hidegít, törős, jegybácsi 

 

igék argumentumszerkezetében: 

Keresztülmentem Brunót. 

 



A nyelvtani fejlődés 

Módszerek  

a nyelvtani szabályok  

feltárására: 

wug teszt (Berko, 1958) 

 

 

 

 

video:  

http://www.youtube.com/watch?v=ElabA5YICsA 

http://www.cogsci.mq.edu.au/facilities/acquisition/l
anguagevideos.html 

http://www.youtube.com/watch?v=ElabA5YICsA
http://www.cogsci.mq.edu.au/facilities/acquisition/languagevideos.html
http://www.cogsci.mq.edu.au/facilities/acquisition/languagevideos.html
http://www.cogsci.mq.edu.au/facilities/acquisition/languagevideos.html
http://www.cogsci.mq.edu.au/facilities/acquisition/languagevideos.html


A nyelvtani fejlődés 

Módszerek a nyelvtani szabályok feltárására: 

- szülői napló írása (a legkorábbi módszer, 
longitudinális) 

- spontán beszélt nyelvi adatok gyűjteménye 

gyereknyelvi adatbázis: CHILDES (Child Language 
Data Exchange System) 

http://childes.psy.cmu.edu/ 

 

http://childes.psy.cmu.edu/


A nyelvtani fejlődés 

Anya: itt is keressünk neked játékot? 
Miki: gyeje. 
Anya: ne keressünk játékot? 
Miki: homo. 
Anya: majd lemegyünk homokozni, de most 

nem tudunk. 
Miki: apó ap ezt. 
Anya: azt is visszük. felkapcsoljuk a lámpát? 
Miki: én is. 
Anya: te is, igen. 
Miki: csücs. 

(Miki 1 év 11 hónapos) 



A nyelvtani fejlődés 

Miki: föjébjedtek. 
Anya: igen. 
Miki: de ez mindig edől. 
Anya: hm. 
Miki: nézi a maci a a ájjatokat. 
Anya: igen. 
Miki: adtam neki ö ö ciflit. 
Anya: kinek adtál kiflit? 
Miki: annak a macinak. 
Anya: jól van. hát most mit szeretnél csinálni 

maci? 
Miki: még hamit. 
(Miki 2 év 4 hónapos) 

 



Nyelvelsajátítás speciális 

körülmények között 
- Specific Language Impairment (SLI): kizárólag a 

nyelvtant érintő genetikai eredetű 
rendellenesség (Gopnik 1990 - K.E. család: 

 nem képesek a nyelvtani szabályok 
 kiszűrésére az élő beszédből, minden egyes 
 képzett alakot egyenként el kell sajátítaniuk) 

- savant szindróma: súlyosan értelmi fogyatékos 
egyén átlagon felüli képességekkel  

 az átlagon felüli képesség lehet nyelvi is: 
 Christopher, egy poliglott savant 

 (Smith & Tsimpli 1995) 
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