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Dajkanyelv
• motherese
• IDS (Infant Directed Speech)

(Fotó: Bartha-Tóth Alexandra)



Attitűdök a dajkanyelvhez
• szakmai attitűdök

• kognitív pszichológusok
• nyelvészek

• laikus attitűdök
• felnőttek
• babák



Szakmai attitűdök
• nincs egységes álláspont: a vélemények szélsőségesen szórnak

• kognitív pszichológusok:
• többség: a dajkanyelv nyelvi univerzálé és hasznos
• kisebbség: a dajkanyelv nem nyelvi univerzálé és 
legalábbis felesleges

• nyelvészek:
• többség: nem foglalkozik a kérdéssel
• kisebbség: kétféle vélekedés a kognitív pszichológiából

↓
• egy nagy hatású szélsőséges vélemény: Steven Pinker (1994)



A pinkeriánus elképzelés
• ironikus hangvétel:

• a dajkanyelv hasznossága hiedelem

Noam Chomsky                      Steven Pinker



A szülők attitűdje
• nyílt attitűd: inkább negatív, mégpedig szélsőségesen

• a dajkanyelv káros
• két jellegzetes példa:
1) „Gyakori kérdések” fórum

Kérés: „Szépen beszélek hozzá, mindig kedvesen, nem gügyögök, vicceskedünk is sokat, 
sokat magyarázok...de mégis úgy érzem, valami hiányzik.”
Válasz 1.: „ Azokat szokták komálni akinek magas a hangjuk. Moondjuk én nem vagyok a híve 
ennek a gügyörészésnek, sztem a csecsemő nem bazári majom, nem kell neki gügyörögni, én 
mindkét gyerekemhez normálisan beszéltem.”
Válasz 2: „ Rövid, egyszerű, világos tőmondatokban beszélj hozzá kedvesen, lágy hangon, de 
ne gügyögve. Valamivel lassabban, mint a normál beszédtempó, de ne úgy, mintha szellemi 
fogyatékoshoz beszélnél.”
(http://www.gyakorikerdesek.hu/gyerekvallalas-neveles__babak__1844652-hulye-kerdes-de-hogyan-tudok-meg-babakozpontubban-
beszelni-a-gyerekemhez)



A szülők attitűdje
• nyílt attitűd: inkább negatív, mégpedig szélsőségesen

• a dajkanyelv káros
• két jellegzetes példa
2) „Felicitasz” blogja

„A »gügyögés« szóért azonnal repültünk a pszicholingvisztika vizsgáról - itt a blogon én nem 
fogok vizsgáztatni, csak szólok, hogy a gügyögést azt nem a gyerek csinálja, hanem a 
szomszéd Eulália néni, de őt is kérjük meg, hogy inkább ne tegye. (…) Én nem használtam 
dajkanyelvet (mármint, nem tudok róla ;-))”
(http://felicitasz.blog.hu/2010/08/03/kisbabak_korai_beszedfejlodese)



A szülők attitűdje
• rejtett attitűd: inkább pozitív, mégpedig szélsőségesen

• az is gügyög, aki tagadja

(Fotó: Bartha-Tóth Alexandra)



A babák attitűdje

• rejtett attitűd: a dajkanyelv 
pozitív

• HPP-tesztek („Headturn 
Preference Paradigm”)

(Fotó: Bodnár Noémi)



A babák attitűdje
(Cooper-Aslin 1990)



A dajkanyelv struktúrája

• a legegyszerűbb és legegyértelműbb tanulóminták

(Kassai 1998)



A dajkanyelv struktúrája

• dajkanyelv: a legegyszerűbb és legegyértelműbb tanulóminták

(Csépe, 2005) 



Nyelvi univerzálé
• jelnyelv és házi kedvencekkel használt nyelv
• a „kivételek” látszólagosak:

• Dél-Karolina, kalulik, kínaiak és kicse maják
• disszeminációs jelentőség:

• érv a tanulásalapú nyelvelsajátítás-elméletek mellett
• a szülői magatartás formálása
• hiánypótló mérések:

• a látszólagos kivételek tanulmányozása terepmunkával
• szülői rejtett és nyílt attitűd felmérése
• lehetséges genderpreferencia mérése



A nyelv grammatikája – a 
nyelvészet és a kognitív 

tudományok határán

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító
számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve 
kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és 
működtetése konvergencia program című kiemelt projekt 
keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


