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KÜLÖNLEGES 

TALÁLKOZÁS

Nyelvészként gyereknyelvkutatás sal, hang tan nal és szocioling visz-

ti ká val foglalkozom. Amikor a gyerekek nyelvét vizsgálom, a leg- 

fi a talabb korosztálynak, a cse csemőknek a tanulási folyamataira 

koncentrálok. Amikor az emberi nyelv hangjainak elemzésével bíbe-

lő döm, az a cé lom, hogy többet tudjak meg arról, hogy a beszéd-

hangok, amelyeket mindennapi beszélgetéseinkben hallhatunk, ho-

gyan szerveződnek nyelvi rendszerré az elmében. Szocio ling vis  ta-

ként pedig a nyelv szüntelen változása és örök változatossága ér dekel.

Ez a könyv tulajdonképpen kísérlet arra, hogy ezeket a kutatási 

területeket közérthetően összekapcsolja, és eredményeikből egy kis 

ízelítőt adjon az olvasónak. A csecsemők nyelvelsajátítás át nyo mon 

követve bemutatja, milyen az, ha két nyelvészeti terület, a hang tan  

és a szociolingvisztika  találkozik a babák kal és a kutatókkal. 

N Y E L V T A N Ó R Á  K  É S  B A B Á K

Az iskolai nyelvtanórá n sok mindent tanulunk a nyelvről. Például 

azt, hogy a mondatokban a hol? kérdésre felelő szavak helyhatáro-

zók, hogy a ke rék pár és a bicikli szinonimák (rokon értelmű szavak), 

hogy az alszik igének alsz-, alud-, alv-, al- tőváltozatai vannak, hogy 

a -ság/-ség egy fő név képző toldalékpár.
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Persze nyelvi változásokról is hallunk a tananyagban. Így például 

arról, hogy a fi nnugor kalából a magyar ban hal lett, és hogy két 

korai szövegemlékünk, a Halotti beszéd és könyörgés  (1192–1195 

között), valamint az Ómagyar Mária-siralom  (1300 körül) óta sokat 

változott a magyar nyelv.

A nyelvi változatosság  is szóba kerül, amikor a magyar  nyelvjá-

rás okról esik szó. Az iskolai nyelvtankönyv ben például olvashatunk 

arról, hogy eltérő nyelvjárás ú emberek más szavakat használnak 

(a Nyírség ben pu lyának nevezik a gyereket, Erdélyben bu le tinnek 

a sze mé lyi igazolványt stb.). Hallhatunk arról is, hogy a ma gyar  

nyelvterület különböző részein más  hogy toldalékolnak (pél dául 

Szat már ban nem bútort, hanem but rot vesz nek, Borsodban pe dig 

nem csak felszólításkor, hanem egy szerű tényközlés esetén is azt 

hall juk, hogy most megigyuk a kó lát).
Hangtan ról is esik szó. A tanárok igyekeznek megtanítani ne-

künk a magyar be széd han gok hangképzési jegyeit, a „hangtantáb-

lát”. Arra is vállalkoznak, hogy a beszédjelenségeket „szabályokba” 

foglalva olyan dolgokat ismertessenek meg velünk, mint pél dául 

azt, hogy a szín pad valójában szímpadnak hangzik, a tév hit meg 

kiejtve mindig téfhit.
Ezek egytől egyig szükséges ismeretek a nyelv természetének 

megértéséhez, az iskolában mégis az az érzésünk, mintha a nyelv-

tanórá k tananyaga valami tőlünk egészen messzi galaxis nyelvéről 

szólna, és nem a miénkről. Talán emiatt nem is szerettük a nyelv  tan-

órá  kat, a tananyagot száraznak és magunktól távolinak gondoltuk. 

Olyan érzésünk volt, mintha az ottani kijelentések elszakadtak volna 

azoktól, akik a nyelvet ténylegesen létrehozzák és mű ködtetik.

Mintha a nyelv a mondatábrákban, az alaktani és szófaji elem-

zésekben önálló életre kelt volna, hogy kőbe vésett szabályok és 

szólisták formájában ijesszen el minket. Mintha a szavaknak tőlünk 

függetlenül is lett volna jelentésük, és még a zöngésségi haso nu lá sok, 

összeolvadások is Platón ideáinak absztrakt vilá gában mentek volna 

végbe – messze tőlünk, emberektől.
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A nyelvtanórákkal szembeni ellenérzésünk nem is annyira légből 

kapott. A nyelvtankönyv ekben viszonylag ritkán találkozunk az em-
ber, beszélő, hallgató szavakkal. A gyerekek nyelvéről pedig egyáltalán 

nem is esik szó a nyelvtankönyvekben, még kevésbé az egészen fi ata-

lok nyelvelsajátításáról: a babák, csecsemők, újszülöttek teljesen hiá- 

nyoznak az iskolai nyelvtanórákról, nem is beszélve a magzatokról. 

A híres német klasszikus fi lozófus, Johann Gottfried Herder  úgy 

gon dolta, hogy ha egy jelenséget alakulásának folyamatában értünk 

meg, akkor magát a jelenséget értjük meg. Kétségtelenül iga za volt. 

A nyelvelsajátítás  menetét tanulmányozva az em beri nyelv világa 

végre „testközelből”, változás közben és a maga változatosságában 

tárulhat elénk. Olyan lehetőség ez, amit kár vol na ki hagy ni. A gye-

rekek, már az egészen kicsiket is beleértve, méltatlanul maradnak 

ki a nyelvtankönyv ek stáblistájából.

M I R Ő L  S Z Ó L  A  K Ö N Y V ?

Ez a kötet a gyerekeknek, közülük is a legfi atalabbaknak kívánja 

nyelvi kérdésekben megadni a szót. Azért, hogy a csecsemők is el-

mondhassák, hogyan élik meg az emberi nyelv vál tozó és változatos 

természetét, amikor életük első évében anya nyel  vük hangjainak és 

hangsorainak tanulásával vannak elfog lal va.

Ebben a könyvben a gyereknyelvi kutatás oknak egy spe ci ális 

sze letét igyekszem bemutatni: egészen pontosan azt a szűkebb terü-

letét, amelyik a cse csemők hang- és hangsorészlelésével foglalkozik. 

Az olvasó a nyelvelsajátítás első egy évének kalandját ismerheti meg, 

amit a csecsemők a hangok változó és változatos vi lá gában élnek 

át. Ezt „forró nyomon”, de mégsem szigorú idő rend ben, hónapról 

hónapra haladva teheti meg. Kicsit kacska rin gó sab ban, ám talán 

annál érdekesebben.

A könyvnek főszereplői, de nem kizárólagos szereplői a babák. 

Lesznek kitérők, amelyek kiindulópontját viszont mindig a csecse-
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mők adják. Az egyéves kor alatti babák nyelvelsajátítás ának egyes 

lép csőfokain felmerülő, a hangokkal, azok változatosságával és 

vál tozékonyságával kapcsolatos kérdéseinkre, problé máink ra több- 

 ször úgy kapunk majd választ, hogy óvodákba, is ko  lákba is ellátoga-

tunk, vagy történetesen a magyar nyelvterület kü lönböző tájaira 

barangolunk, és a nyelvjárás okkal ismerkedünk. Ezek során az 

olvasó az emberi nyelv hangrendszeréről olyan információkat kap, 

amelyeket a babák mondanak el, továb bá olyan kérdésekkel szem-

besül, amelyeket a csecsemők vet nek fel, és a nagyobb gyerekek, 

néha pedig a felnőttek válaszolnak meg.

Ez a kötet nem gyereknevelési tanácsadó kézikönyv, hanem 

a nyelv iránt érdeklődő olvasónak szól. Arra törekszik, hogy az 

egyéves kor alatti babák nyelvelsajátítás ának példáján keresztül 

mutasson meg valamit abból, ami a nyelvtanórá król hiányzott. Az 

a célja, hogy egy izgalmas utazást tegyen a babák és hangok világába, 

ezáltal pe dig felfedeztesse az olvasóval: az emberi nyelv változása 

és vál to za tos sá ga sokkal lenyűgözőbb, mint ahogyan azt az is ko lai 

sza bá lyokból és szó lis tákból eddig gondolhatta.

A könyvbeli uta zás egy úttal egy tudományos rejtvényfejtő kaland 

is. Nem egysze rűen el mond ja, hogy mire jutottak a csecsemők kel 

foglalkozó pszi  cho ló gu sok és nyelvészek, hanem többször az olvasó-

val együtt indul fel  fe de zőút ra, hogy kitalálja, milyen mód sze rek kel 

is lehet megtud ni a nyelv ről, hangokról valamit, ha valaki olyan fi a-

talokat szeretne meg kérdez ni erről, mint az egy éves kor alatti ba bák. 

Persze, ha valaki kifejezetten a nyelvelsajátítás  iránt érdeklődő 

szülőként, nagyszülőként olvassa ezt a könyvet, a csecsemők tanulási 

folyamatairól a könyv végére ő is egy egészen részletes képet kaphat. 

Megtudhatja, hogy mi zajlik a babák fejében, ami a hangok és 

hangsorok tanulását illeti. Emellett olyan in for mációkat is kaphat, 

ame lyek kifejezetten praktikus kérdé sekben adhatnak tájékoztatást, 

így például abban, hogy „gügyöghet”-e gyerekéhez, mit te gye n 

ve gyes nyelvű házasság  esetén vagy egy nyelvjárás i kör nye zet ben 

nevelkedő babával.



1. MEGSZÜLET ETT A BABA

Azt mondják, már az újszülöttek  felismerik anyanyelv üket. Sőt, 

mintha más nyelvekkel szemben ez iránt valami eredendő lojalitást 

is éreznének, mintha a szívük kezdettől fogva az anyanyel v ük höz 

húzna. Eszerint a magyar  újszülött  a magyar  nyelvért rajong, a 

francia  a franciá ért, a német  a német ért stb., egyszóval: mindenki 

a sajátjáért, mégpedig szinte azonnal.

Vajon van ennek a meglepő kijelentésnek bármiféle alapja, vagy 

ez is csak egy jól hangzó „városi legenda”, amit a büszke szülők és 

az anyanyelv  szerelmesei terjesztettek el? Kérdés, hogy egy általán 

hogyan lehet mind ezt kideríteni, mikor jól tudjuk, hogy az újszü-

löttektől hiá ba várnánk, hogy erről szavakkal bármit is meséljenek 

nekünk.

B E S Z É L Ő  C U M I  K

Peter Eimas  azt szerette volna tanulmányozni, hogy mit érzékelhet 

egy né hány hónapos csecsemő az őt körülvevő emberek nyelvéből. 

1971-ben zseniális gondolata támadt, amivel méltán írta be magát 

a gyerek nyelv ku ta tás történelemkönyvébe. Kollégájával és két diák- 

jával tulajdonképpen egy „beszélő cumit” készített. A szenzor ral 

összekötött cumi a csecsemők szopási gyakoriság át mérte, mialatt 
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különböző hangsorokat hallgattattak velük. De mi köze ennek a 

nyelvi képességhez?

Amikor a csecsemők valamilyen új dolgot észlelnek a környe-

zetükben, érdeklődnek, és ennek jeleként – ha éppen cumiznak – 

a szopásuk intenzívebbé válik. A „beszélő cumi ” kitalálói a babák 

viselkedésének éppen erre a jellemzőjére alapoztak. Amikor bekap-

csolták a mag nót, a cse csemők rögtön felfi gyeltek arra, hogy valami 

beszélni kezdett, és a ko ráb binál gyorsabban szoptak. A lejátszott 

hanganyag azonban idővel meg szo kottá vált a számukra, és már 

nem volt túl érdekes nekik, ennek meg fe le lő en cumizási tempójuk 

fokozatosan csökkent.

Mi történik, ha a magnó egyszer csak valami mást mond? Az 

új donság hallatán a csecsemők hirtelen megint gyorsab ban szopnak, 

ha pedig az egyik hanganyag netán még jobban is tetszik nekik, 

ak kor ennek a megjelenése után a szopásuk gyakorisága  hosszabb 

ideig mutat nagyobb értéket, mint amikor a másik szólal meg. 

Mindez persze csak abban az esetben lesz így, ha a babák érzékelik 

a váltást, azaz észreveszik az eltérést a kétféle nyelvi anyag között, 

mert ha nem, akkor bizony a korábbihoz hasonló komótossággal 

vagy még lassabban cumiznak majd tovább.
Így amikor a „beszélő cumi ” a csecsemők anyanyelv én és egy ide-

gen nyelv en szólal meg, a szopásgyakoriság  változása elárulja, hogy 

a babák különbséget tesznek-e a két nyelv között, és ha igen, valame-

lyik jobban tetszik-e nekik a másikhoz képest. Eimas ék ötlete annyira 

egyszerű és nagyszerű, hogy az szinte zavarba ejtő: a teszt könnyen 

elvégezhető, megbízható, ráadásul az újszülöttek nél is alkalmazható.

Bármennyire meghökkentő is, minden beszélő cumi arról árul-

kodik: nem puszta szóbeszéd, hanem érvényes megállapítás, hogy 

a ba bák közvet le  nül születésük után nemcsak elkülönítik anya-

nyel  v ü ket más, ritmika ilag különböző nyelvektől, de anyanyelvük 

job ban is tetszik nekik.

Amikor a nyolcvanas évek végén Jacques Mehler  munkatársai val 

negyven, egy nyelvű francia  te rületről származó, négynapos ba bát 
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tesztelt be szé lő cu mi val, és francia –orosz  hanganyagot játszott le 

nekik, azt ta pasz tal ta, hogy az újszülöttek  a két nyelvet el té rő nek 

érzékelik, rá adá sul a ket tő közül a francia , vagyis az anya nyel v ük 

tet szik ne kik job  ban. De hasonló ered ménnyel zárultak az an gol  

és spanyol , az ame rikai  és svéd  újszülöt tek  kel végzett vizs gá la tok 

is. És persze ugyanerről szá mol nának be a néhány napos ma gyar 

csecsemők beszélő cumijai is. A nyel vek és ba bák sorát még hosszan 

foly tat hatnánk, a lényeg minden esetben ugyanaz: az új szü löttek, 

függetlenül attól, hogy a Föld melyik pontján születtek, két, 

ritmikailag különböző nyelv közül mesteri érzékkel vá laszt ják ki 

anyanyelvü ket.

S Í R Ó  Ú J S Z Ü L Ö T T E K 

A csecsemő nemcsak hallja azokat a hangsorokat, amiket a környe-

zetében élő emberek mondanak, de – a szülőket nemegyszer bosz-

szantva vele – rendszeresen előáll saját hangos produkcióval is: 

sír. Ezt a hanganyagot az újszülöttek től, akár akarjuk, akár nem, 

megkapjuk, méghozzá igen nagy mennyiségben. Miért ne vizsgál-

nánk meg akkor ezt is?

A nyelvelsajátítással foglalkozó pszichológusok újabban pontosan 

ezt teszik. A babák sírásának hangsúly - és dallam jegyeit számítógép 

segít ségével elemzik , és a szülők anyanyelv ére jellemző mo tí vu mo-

kat keresnek benne. Márpedig aki keres, az talál is.

2009-ben Birgit Mam pe  munkatár saival, Kathleen Wermké vel, 

Angela Friederici vel, valamint Anne Christophe  hatvan, három-öt 

napos, német  és francia  babát ta nul má nyoztak ilyen módszerrel. 

Azt vették észre, hogy a né met  új szü löttek  sírása többször kezdődött 

magasabban és nyomatékkal, míg a franciá ké inkább fordítva – ép-

pen úgy, ahogy ez a né met  és a francia  beszédre egyéb ként jellemző.

Az azóta eltelt nyolc évben magyar  csecsemők sírását nem ele-

mezték. De ismerve a magyar  nyelv hangsúly - és dallam jegyeit, 



1 8    B A B Á K  A  H A N G O K  V I L Á G Á B A N 

azért valamit sejthetünk velük kapcsolatban is. A mi, magyar  nyel-

vű kör nye zet be született újszülötteink feltehetően inkább német , 

mintsem francia  társaikhoz hasonlóan sírhatnak. Határozott kezdő 

nyomaték kal és ereszkedő dallam  ívvel panaszkodnak nekünk.

Akármilyen különösnek tűnik is, arról van szó, hogy a babák 

az első perctől fogva anyanyelv ükön sírnak. A szülők ekkor joggal 

gondolják: mindegyikük egy-egy csoda, tele nyelvi titkok kal. Ha 

ez valóban titok, akkor viszont még korántsem fejtettünk meg 

mindent: rögtön újabb rejtélyekkel találjuk szemben magunkat. 

Nevezetesen az zal a két kérdéssel, hogy hogyan csinálják, és honnan 

van ez az anya nyelv ük iránti korai „rajongás”.


