
Aki figyelemmel kíséri a társas-kognitív nyelvészeti kutatócsoport 

működését, az minden bizonnyal találkozott már Fehér Krisztina 

„babanyelvblogjával” is. A http://babanyelv.blog.hu oldalon 

nyelvészeti kérdésekről olvashatnak a látogatók, a bejegyzések 

elsődleges témája a nyelvelsajátítás, a babák és a nyelv kapcsolata. 

Bár a magzatok, újszülöttek nyelvi képességeiről viszonylag 

ritkán esik szó (a középiskolai nyelvtanórákon 

szinte egyáltalán nem), a nyelvelsajátítás fo-

lyamatának megismerése kulcsfontosságú a 

nyelv működésének megértéséhez. Mivel a 

nyelv nem statikus, zárt rendszer, hanem he- 

terogén és dinamikusan változik, úgy tudha-

tunk meg a legtöbbet róla, ha változatosságát 

és változását a maga természetes sokféleségében 

és folyamatában, vagyis a nyelvelsajátításon 

keresztül vizsgáljuk. Egy ilyen megközelítésnek 

gyakorlati haszna is lesz, például az írás-olvasás 

tanításban, a nyelvi diszkrimináció kiküszöbölé-

sében, az idegennyelv-oktatás hatékonyabbá 

tételében.

A cikkek elsősorban a magyar szakos hallgatóknak szól-

nak. Olvashatnak az érdeklődők hangtani, morfológiai 

kérdésekről, az innátizmus kérdésének problematikájáról, 

csecsemőkísérletekről, „beszélő cumiról”, a babák sírásának 

nyelvészeti elemzéséről. A bejegyzések ugyanakkor hasznosak 

lehetnek a nem szakmai közönség számára is. A nyelvészettel 

nem hivatásosan foglalkozó olvasók (egyetemisták, pedagógu-

sok, gyakorló szülők) is választ kaphatnak olyan kérdésekre, hogy 

szabad-e gügyögni a picikhez, érdemes-e beszélni a magzathoz stb. 

Fehér Krisztina a blogjában a cikkek mellett 

ajánlókat is közöl, ahol egyéb pszicholingvisz-

tikai, szociolingvisztikai témájú írásaira, illetve 

a témához kapcsolódó előadásokra, interjúkra 

hívja fel a figyelmet. Mivel a blog tematikus, 

és a bejegyzések összefüggnek, érdemes a 

legelsővel kezdeni, és sorban haladni, mert a 

cikkek általában egy kérdéssel, zárulnak, ezekre 

pedig mindig a következő cikk ad választ. Ha 

valakiben bármilyen kérdés megfogalmazódna, 

természetesen van lehetőség ezeket feltenni, a 

hozzászólásokra a szerző válaszol.

Mindenképpen érdemes végigolvasni az 

eddigi bejegyzéseket, és folyamatosan figyelni 

a frissítéseket, hiszen Fehér Krisztina egészen új megvilágításba 

helyez olyan kérdéseket, melyek minden bizonnyal sokunkban 

korábban is megfogalmazódtak már. 
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