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A klasszikus 
grammatikaelméletek

• a fonetika–fonológia többnyire nem része a grammatikának 
(éppúgy, mint a szemantika), a lexikon pedig csak a 
szabályok elemkészleti hátterét, illetve a kivételek listáját 
adja

• abszolút (eleve adott) algebrai és analitikus műveletek
• elkülönülő nyelvtani alrendszerek: hierarchikus vagy 

moduláris szerveződés
• a grammatikai alrendszerek (jellegzetesen a morfológia és 

a szintaxis) kvanlitatívan különböznek egymástól is és a 
nemgrammatikai (hangtani, jelentéstani) alrendszerektől is



A nyelv statisztikai 
grammatikája

• a fonetika–fonológia (és a szemantika is) éppúgy része a 
grammatikának, mint a lexikon

• relatív (kontextuálisan alakuló) statisztikai és 
holisztikus(abb) műveletek

• az egymásba ágyazódó nyelvtani alrendszerek között 
folytonos az átmenet

• a fonetika–fonológia (pontosabban: a fonotaxis), a 
morfológia és a szintaxis (amelyek inherensen hordozzák a 
lexikai-szemantikai sajátosságokat is) egymástól nem 
kvalitatíve, hanem kvantitatív módon különböznek



A grammatikaelméletek 
tesztje

• módszertani elv: a közösség és az egyén nyelvtanának 
illeszkednie kell egymáshoz

• a biológiában és a pszichológiában általános, a nyelvészetben 
kihasználatlan

• az újgrammatizmus „biogenetikus alaptörvénye”: „ha az egyes 
nyelvet individuumnak tekintjük, itt is áll [...] az a tétel, hogy az 
ontogenetikus fejlődés megegyezik a phylogenetikussal”
(Gombocz, 1915)

• a klasszikus dichotómiák problémája: nincs illeszkedés a 
közösségi és az egyéni nyelvek között



Filogenezis–ontogenezis



Kiindulópont:
a nyelvelsajátítás

• a klasszikus grammatikaelméletek 
tesztje

• ontogenezis-nyelvtan
• filogenetikus illeszthetőség 
• alapvető kérdés: chomskyánus-e a 

nyelvelsajátítás?
• algebrai nyelvtan, univerzális 

grammatika, szerkezeti innátizmus?
• a többnyire a priori chomskyánus 

kognitív pszichológiai tesztek 
átértelmezése



Az újszülöttek tesztelése

• viselkedéses 
(kognitív) reakciók

• agykérgi (neurális) 
válaszok 

• két kísérleti paradigma:



Kognitív tesztek
• a percepcióra irányuló

mérés (figyelempreferencia: 
szopásgyakoriság)

• a „beszélő cumi” (Eimas és 
mtsai, 1971)

(Crystal, 2003)



Kognitív tesztek
• a produkcióra 

irányuló mérés 
(nyelvsajátosság: 
akusztikai fonetikai 
mintázatok)

• síráselemzés 
(Mampe és mtsai, 
2009)



Neurális tesztek

• NIRS = near infrared spectroscope (Gervain és mtsai, 2008)
• EEG = electroencephalography (Fifer, 2010) 



A kísérleti eredmények

• az újszülöttek nemcsak hogy elkülönítik, de preferálják is 
anyanyelvüket, legalábbis a prozódiai-intonációs jegyekben 
különböző nyelvekhez képest

• a hangsor-elkülönítés nem univerzális, bizonyos anyanyelvi 
jegyekre, ebből adódóan pedig egyes nyelvfajtákra 
érzékeny



Kognitív tesztek

• a produkcióra irányuló mérés 
(nyelvsajátosság: akusztikai 
fonetikai mintázatok)

• síráselemzés (Mampe és 
mtsai, 2009) 



Általános formulák tesztje

• nem genetikailag kódolt 
innát tudás, de algebrai 
jellegű?

• ABB (mubaba, penana...) vs. 
ABC (mubafe, penaki...)

• ABA (mubamu, penape...)
vs. ABC (mubafe, penaki...)

• érzékeny a statisztikai 
komplexitásra

(Gervain és mtsai 2008)



A magzati
statisztikai tanulás

• „rés” a genotípus és a fenotípus között, 
amely teret enged a változatosságnak, 
a környezeti hatásnak

• a magzatvíz mint speciális akusztikai 
szűrő

• holisztikus anyanyelvi prozódiai-
intonációs ívek

• relatív gyakorisági (prototipikus) elven 
szerveződő kombinatorikus minták  



Fonotaktikai percepció
• pszicholingvisztika: hangrestaurációs illúzió (Warren, 1970)
• fonetika: a mássalhangzók azonosításának szigorúan 

kontextusfüggetlen vizsgálata csak korlátozottan 
lehetséges

• statisztikai tanulás

• probléma: lényegesen több hangkombináció, mint fonéma



A fonotaktikai percepció
hatékonyságának kérdése

• a fonémák szórási 
sávjai 
szélesebbek, mint 
a hangkombiná-
cióké

• a kombinatorikus 
minták a 
koartikulációs 
variancia 
kiküszöbölését 
jobban segítik (Liberman, 1954)



Kategorikus hangsorpercepció

• prototípuselvű
dekódolás: 
„perceptuális 
mágnes” (Kuhl, 
1991)

• statisztikai 
tanulás

• szintetizált köztes szótagok diszkriminációs tesztje (Eimas és 
mtsai, 1971)



Anyanyelvsajátos
hangsorpercepció

• viselkedéses 
reakció (figyelem-
preferencia: nézés)

• nyelvsajátosság a 
6–12. hónaptól

• az amerikai–japán 
[l] — [r] teszt

• a kanadai–hindi 
[ba] — [da] — [dha] 
teszt

• statisztikai tanulás

http://www.youtube.com/
watch?v=Ew5-xbc1HMk



Statisztikai szótanulás

(Saffran és mtsai, 
1996)



Statisztikai szótanulás
• a szó(jelentések) ontogenezise: 

hangkombinációs minták és 
kontextusok változatos és 
változó statisztikai együttjárása

• magyarázza a kezdeti alul- és 
túláltalánosításokat, a folytonos 
heterogenitást és dinamizmust

• a jelentéstulajdonítás 
kontextuális, és nem veti fel a 
Quine-féle ún. gavagai-
problémát



Statisztikai 
szótanulás?

• a szóalakok algebrai 
tanulásának koncepciója:

• a szoktatási fázisból nem 
ismert ABB és ABA, illetve AAB 
és ABB formulák tesztje 
(Marcus és mtsai, 1999)

• AXB-teszt (Peña és mtsai, 
2002)



Statisztikai és/vagy 
algebrai tanulás?

• az, hogy tervezhetők-e olyan tesztek, amelyeknek (egyes) 
feladatait semmiképpen nem lehet statisztikai úton megoldani, 
fölöttébb kétséges

• az emberi nyelv fizikai tulajdonságai már eleve determinálják a 
megismerés statisztikai jellegét

• a tanulás folyamata per definitionem statisztikai jellegű
• vita legfeljebb a tanulásból származó tudás természetéről 

folyhatna, ám ez a kérdésfelvetés is aggályos: látványosan 
ellentmond a nyelvelsajátítás menetének



A nyelvelsajátítás menete



A nyelvelsajátítás menete



A nyelvelsajátítás menete



A nyelvelsajátítás menete



A tesztek és
a statisztikai tanulás

• a kísérleti személyek számára a kevésbé bonyolult 
kapcsolódási minták memorizálása egyszerűbb, mint a 
nagyobb komplexitású szerkezetek felismerése

• a szoktatás mértéke és a teljesítmény között összefüggés van
• neurolingvisztikai mérések: a szókezdeti pozíció — akár 

fluens, akár szótaghármasokra tagolt az ingeranyag — a 
lejátszási idő és a szünetek beiktatásának függvényében 
eleinte vagy később megjelenő, idővel eltűnő vagy megmaradó
negativitásokat (N100, N400) vált ki, még akkor is, ha a 
bemutatást nem előzte meg tanító fázis  



A lexikontól a 
morfoszintaktikai tudás felé

• a nyelv eredeti statisztikai struktúrájához egy szabályalapú
mechanizmus nemigen illeszthető: az első alaktani-mondattani 
műveletek legegyszerűbben a nyelv már meglévő statisztikai 
struktúrájának közvetlen folytatásaiként jöhetnek létre

• a babáknál az olyan jellegű, a jelentéstulajdonításban 
megnyilvánuló statisztikai teljesítmény, ami a morfoszintaktikai 
tudás „előszobájaként” értelmezhető, rendre valamivel a 
másfél–két éves kor közötti ún. „szótárrobbanás” kezdete után 
figyelhető meg



A „szótárrobbanás”



A lexikon és a morfológiai-
szemantikai transzparencia

• kezdeti Gestalt-szavak, az alaktani-
jelentésbeli áttetszőség fokozatos 
megjelenése

• „wug”-teszt (Berko, 1958)



A lexikontól a 
morfoszintaktikai tudás felé

• főnév — névelő: 
Show me the zav. vs. 
Show me Zav. (Katz 
és mtsai, 1974)

• szórend: The duck is gorping the bunny. vs. The bunny is gorping 
the duck. (Gertner és mtsai, 2006)

• tranzitív — intranzitív ige: The Big Bird is gorping Cookie Monster. 
vs. The Big Bird is gorping with Cookie Monster. (Golinkoff és 
mtsai, 1987), The duck is gorping the bunny. vs. The duck and 
bunny are gorping. (Naigles, 1990)



Morfoszintaxis és
statisztikai tanulás

• a statisztikai rendszerek változásai nem egyenes vonalúak és 
egyenletesek, hanem stadiálisak

• a morfoszintaktikai összefüggések felfedezését a babák 
előzetes nyelvtudásának nem pusztán egy vonása, hanem 
valamennyi motívuma együttesen támogatja

• a komplexen megjelenő információk kumulálódásával már nem 
csak a fonotaktikai-szemantikai meghatározottságú lexikon 
szolgál vezérfonalként a morfoszintaxis megalapozásához, de 
fordítva is: az alakulóban lévő morfoszintaxis is egyre 
szilárdabb támpontja lesz az újabb szavak elsajátításának



A lexikai és a 
grammatikai tudás 

korrelációja
• 8–30 hónaposok szókincsének 

és nyelvtani teljesítményének 
vizsgálata (Bates és mtsai, 
1988, Bates–Goodman, 2001)

• az angol múltidőtanulás-
szimulációja (Marchman–
Bates, 1994)



A grammatika statisztikai 
skálája

• az egymásba ágyazódó nyelvtani alrendszerek között 
folytonos az átmenet, egy skálán helyezkednek el

• a fonotaxis, a morfológia és a szintaxis (amelyek inherensen 
hordozzák a lexikai-szemantikai sajátosságokat is) egymástól 
nem kvalitatíve, hanem kvantitatív módon különböznek

• statisztikai „gyenge helyzet” példája:
• fonológiai neutralizációk (méztől – mésztől)
• morfológiai kétértelműségek (hajcsatok – hajtsatok)
• „kerti ösvény”-mondatok (A rendőr látta a betörőt a távcsővel.)



Nyelvelsajátítás és a 
statisztikai komplexitás

ABB, ABC, ABA 
formulák tesztje 
újszülötteknél 
(Gervain és 
mtsai, 2008)
szintaktikai 
formulák közti 
differenciálás 
egyéves korban 
(Gomez–
Gerken, 1999)



Nyelvelsajátítás és a 
statisztikai komplexitás

az is és az -ing összetartozását az angol babák 18 hónapos koruktól érzékelik
(Santelmann–Jusczyk, 1998)



A nyelv statisztikai 
grammatikája

• bináris szabályok helyett valószínűségi minták
• a változás és a változatosság a rendszer inherens része
• a genezis kérdése nem probléma 



A nyelv statisztikai 
grammatikája

• bináris szabályok helyett valószínűségi minták
• a változás és a változatosság nem probléma, hanem a 

rendszer inherens része
• a genezis kérdése nem probléma



Statisztikai hálózat
• filogenetikus 

illeszthetőség
• nem puszta 

taxonomikus lista 
• működő

statisztikai 
grammatika



A nyelv statisztikai 
grammatikája

• a grammatika mint sakk: Saussure és 
Wittgenstein, a két eltérő habitusú játékos

• „a magyarázat is csak azért tanítja meg az 
illetőt a bábu használatára, mert —
mondhatnánk — az a hely, ahová a bábut 
helyeztük, már elő volt készítve. [...] A hely 
pedig nem azáltal van előkészítve, hogy 
akinek magyarázunk, az már tud 
szabályokat, hanem azáltal, hogy más 
értelemben már van olyan játék, amelyet 
tud játszani” (Wittgenstein, 1953)


