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Újszülöttek a nyelv 
világában

• felismerik szüleik hangját
• szeretik, ha beszélnek 
hozzájuk, különösen 
dajkanyelven
• felismerik anyanyelvüket
• tetszik nekik anyanyelvük
• értik anyanyelvüket

http://en.wikipedia.org/wiki/File:HumanNewborn.J
PG

• laikus találgatások, hiedelmek vagy tudományos kijelentések?  



Mit hozunk és mit szerzünk?
• gondolkodási sémák
• két szélsőséges álláspont: mindent hozunk (innátizmus) vs. 
mindent szerzünk (tabula rasa)

René Descartes                                  Gottfried Leibniz   John Locke



Mit hozunk és mit szerzünk?
• nyelvi sémák
• két nem annyira szélsőséges álláspont: mindent hozunk (gének) 
vs. sok mindent szerzünk (tanulás)

Noam Chomsky                         Steven Pinker                               Michael Tomasello



Született zseni?

http://emedia.leeward.hawaii.edu/hurley/Ling102web/mod5_Llearning/5mod5.3_acquisition.htm



Buta tanuló?

http://tabularosa1.pbworks.com/w/page/29690338/FrontPage



Hogy lehet kideríteni?

• agykérgi (neurális) 
válaszok
• viselkedéses (kognitív) 
reakciók

• két kísérleti paradigma:

Fotó: Mózes Áron



Neurális tesztek

• NIRS = near infrared spectroscope
• EEG = electroencephalography 

http://www.neuroscience.ethz.ch/research/biomedical_tec
hnology/wolf/

http://news.medill.northwestern.edu/chicago/news.a
spx?id=166454&print=1



Kognitív tesztek
• a percepcióra irányuló mérés (hangsor-megkülönböztetés)
• szopásgyakoriság (Eimas és mtsai 1971)

Fotó: Crystal 2003



Kognitív tesztek
• „beszélő cumi”

Ábra: Crystal 2003



Kognitív tesztek
• a produkcióra 

irányuló mérés 
(nyelvsajátos 
akusztikai 
mintázatok)

• síráselemzés 
(Mampe és 
mtsai 2009)

http://www.parentdish.co.uk/baby/
your-babys-first-month/



A kísérleti eredmények
• NIRS, EEG, beszélő

cumi:
• megkülönböztetik 

anyanyelvüket más, 
ritmikailag eltérő
nyelvektől

• ritmikailag eltérő
idegen nyelveket is 
megkülönböztetnek

Fotó: Koczogh Helga 



Tudás vagy tanulás?

•elkülönítik: ABB (mubaba, 
penana...) vs. ABC (mubafe, 
penaki...)
•nem különítik el: ABA 
(mubamu, penape...) vs. ABC 
(mubafe, penaki...)
•tudás és tanulás határán?

(Gervain és mtsai 2008)



Tanulás?
• tetszésvizsgálat (Moon és mtsai, 1992)
• az anyanyelv jobban tetszik



Tanulás?

• beszélő cumik és kétnyelvű babák (Byers-Heinlein és mtsai 
2010)

http://infantstudies.psych.ubc.ca/upload
s/userfile/OMNIstory.wmv



Tanulás?

• mindkét nyelv 
egyformán 
jobban tetszik a 
többinél

(Byers-Heinlein 
és mtsai, 2010)



Tanulás?

• a produkciós tesztek
• sírás: anyanyelvi 

mintakövetés (Mampe 
és mtsai 2009) 



Szociális tanulás
• az anya hangját felismerik és 

kedvelik

Fotó: Bartha-Tóth Alexandra



Szociális tanulás
• szeretik, ha 

hozzájuk 
beszélnek, és 
tetszik nekik a 
dajkanyelv

Fotó: Bartha-Tóth Alexandra



Szociális tanulás
(Cooper–Aslin 1990)



Magzati tanulás?

• a 20. hét tájékától a hallószervek 
funkcionálnak
• 26 hetes kortól fokozott mozgás 
és szívverés

http://en.wikipedia.org/wiki/File:3dultrasound_20_weeks.jpg



Magzati tanulás
• hogy lehet vizsgálni?
• neurális tesztek 
(koraszülöttek): 30-32 hetes 
kortól agykérgi válasz
• kognitív tesztek: cumik, anyák 
és versek
(DeCasper–Fifer 1980, 
DeCasper–Spence 1986)

http://childrenshospitalblog.org/in-utero-learning-the-
new-trend-of-smart-baby-products/



Magzati tanulás
• magzatvíz: speciális 
akusztikai szűrő, ami a dallam-, 
hangsúly- és ritmusjegyeket 
engedi át
• az anyanyelv 
megkülönböztetése más, 
ritmikailag eltérő idegen 
nyelvektől
• az anyanyelv kedvelése

Fotó: Szentpéteri-Görömbei Anita



Mit tanulhat a kutató az 
újszülöttektől?

• nyelvtani szabályok 
helyett minták

• nyelvi változatosság

Fotó: Mózes Áron



Babákról és a kutatásokról
babanyelv.blog.hu



Babákról és a kutatásokról
mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php



Babákról és a kutatásokról
mnytud.arts.unideb.hu/tkny/index.php



Babákról és a kutatásokról
https://www.facebook.com/tarskogny



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.


