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Egyre több adat utal arra, hogy az érés és fejlődés egymást követő szakaszaiban eltérő a hallási és nyelvi 
környezetre mutatott érzékenység. A nyelvi tapasztalat és az agyi érés, fejlődés kölcsönhatása legjobban 
az idegtudomány különböző módszereivel tanulmányozható. Ez azt jelenti, hogy a fejlődéstudományi 
kutatásoknak leginkább a csecsemőkorra és az élet első 5-6 évére érdemes koncentrálnia, azaz arra a 
szakaszra, amelyben az agy leginkább nyitott a nyelvre, alapvetően bármely nyelvre. Jóllehet a nyelvi 
hangkészlet agyi feldolgozása igen korán elég különleges, az agyi aktivitásváltozást tükröző bioelektro-
mos és más válaszok nem feltétlenül azonosak a felnőtteknél elvezetettekkel. Ahogy a gyermekek nőnek, 
egyre hatékonyabbá válnak azok a folyamatok, amelyekkel a szavak alkotó elemeit adó beszédhangokat 
(és fonémákat) kivonják, és amelyekkel szabály és szabályosság alapú kiemeléssel tagolják a folyamatos 
beszédet szavakra. Ez a tanulmány elsősorban a beszéd szegmentális és szupraszegmentális jellemzőinek 
fejlődésével foglalkozik, és áttekintést ad a kognitív fejlődés-idegtudomány e témát feltáró újabb ered-
ményeiről. Az elemzés kiterjed az Eltérési Negativitás és a modern képalkotó eljárások azon eredményei-
re, amelyek a nyelvi fejlődés fundamentumainak fontos szakaszait segítenek feltárni. Az agyfejlődésben 
bekövetkező szerkezeti és működésbeli változások legújabb eredményeinek bemutatása abban a formában 
kerül bemutatásra, hogy érthető legyen, melyek azok a kritikus agyi változások, amelyek meghatározzák 
a nyelvi fejlődés egyes szakaszait és az agy, valamint a nyelvi környezet interakcióit. 

Kulcsszavak: szabály, szabályosság, beszédészlelés, szegmentális, szupraszegmentális tulajdonságok, 
Eltérési Negativitás, képalkotó eljárások, agyi érés, fejlődés, plaszticitás 

 
 
 
„A nyelv szabály alapú rendszer. Ezért a nyelvelsajátítás során a kisgyermeknek 
azokat a releváns szabályokat kell a beszédből kivonnia, amelyek a nyelvi (lingvisz-
tikai) tudást alkotják.” Angela FRIEDERICI és Regina OBERECKER (2008) a nyelvi 
szerkezetek fejlődésének az agyi válaszokat követő mérésével kapott, több évre 
 

 * A 2008. március 13-án elhangzott akadémiai székfoglaló szövege alapján. 
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visszanyúló, saját eredményeiket elemző szemlecikke kezdődik ezekkel a monda-
tokkal. A szerzők nem kevesebbet igyekeznek bizonyítani, mint az úgynevezett 
szintaktikai agy létezését, pontosabban kialakulását. Ezt olyan jellegzetes elektro-
fiziológiai mutatókra támaszkodva teszik, amelyek azt valószínűsítik, hogy a két-
éves gyermekek már különbséget tudnak tenni a helyes és helytelen nyelvi szer-
kezetek között. Legalábbis automatikus agyi válaszaik erre utalnak. Hogy valójá-
ban milyen is a hatáskeltően szintaktikainak nevezett agy, nem tudjuk. Az viszont 
a szerzők adataiból elég meggyőzőnek látszik, hogy az univerzális nyelvtani elvek 
nem feltétlenül változatlan formában érvényesülnek a kezdetektől fogva, vagyis 
ezek jellegzetes idői változást mutatnak (diszkontinuitás elve érvényesül), ennek 
szekvenciái pedig követhetők az agyi válaszok mérésével. Ez nem véletlen, hiszen 
FRIEDERICI (2005) az eseményhez kötött agyi válaszok (EKP) komponenseinek ma 
ismert fejlődési változásaira építi meglehetősen merev szekvenciális nyelvfejlődési 
modelljét. Ennek lényege, hogy az elsajátítás minden szintje és szinte valamennyi 
aspektusa első helyen a szabálykivonással magyarázható. Teszi ezt egy olyan bio-
lógiai perspektívából, amely nem új, de a mai agykutatás legmodernebb eszközei-
nek birtokában erősebb, mint valaha. Nem új, hiszen a biológiai faktorok megha-
tározásának vágya a nyelvi fejlődés törvényszerűségeinek magyarázatában és an-
nak levezetésében, hogy a legfejlettebb emlősök miért nem képesek nyelvtani 
rendszerek elsajátítására, legalább fél évszázada jelen van a nyelvvel foglalkozó 
diszciplínákban. A biológiai perspektíva felbukkan már CHOMSKY korai munkájá-
ban (1957), és elsők közt teljesedik ki LENNEBERGnek a The Biological Foundations 
of Language (1967) című könyvében. 

Valóban minden csak szabálykivonás lenne? A jelenlegi kutatások alapján nem 
így tűnik, és nem csak azért nem, mert a pszichológiában ma újra és minden ko-
rábbinál erősebb a valószínűségi tanulásra és az eloszlási szabályosságra épülő 
változásokkal jellemezhető fejlődés (nem csak a nyelvben) irányzata. Az agykuta-
tási eredmények leginkább arra utalnak, hogy a nyelvfejlődés jellegzetességei nem 
magyarázhatók kizárólag a minden csak szabály (rule) tanulása, illetve a minden csak 
eloszlási szabályosság (regularity) kivonása típusú fejlődési elvekkel, azaz a szabály és 
statisztika alapú mechanizmusok minden bizonnyal együtt érvényesülnek, illetve 
kiegészülnek továbbiakkal. Mégis úgy tűnik, hogy ezek a mechanizmusok nem 
elegendőek annak a rendkívüli változássornak a magyarázatára, amely a születés-
től a serdülőkor végéig bekövetkezik. Hiányzik ugyanis annak az algoritmusnak 
az ismerete, amely érthetővé teszi, hogy miként szerveződnek az élőbeszéd akusz-
tikus összetevői funkcióval bíró alakzatokba, bizonyos tulajdonságok miként 
emelkednek ki a többiek közül, miként lesznek ugyanazokból az akusztikus tulaj-
donságokból (akusztikus univerzáliák) az egyes nyelveket általánosan és specifiku-
san is szolgálni képes egységek, nevezzük őket akár nyelvspecifikus akusztikus 
kulcsoknak, akár perceptuális primitíveknek. Miként lesz az észlelés számára ki-
emelkedő, azaz száliens akusztikai jellemző az egyik nyelvben egyfajta perceptuá-
lis kapaszkodó, a másikban viszont nem, illetve semmiképp sem ugyanazt a fel-
dolgozási szintet befolyásoló tulajdonság? Melyek ennek a pszichológiai jellegze-
tességei, milyen nyelvfejlődési modell alakítható ki ezekből, és mindez miként 
viszonyul annak a rugalmas hardware-nek, vagyis az agynak a komplex – érés, fejlő-



 A nyelv fejlődése – a fejlődés nyelve 271 

271 

dés és környezet alapú – változásaihoz, amelynek a működést és szerkezetet érintő 
következményeiről ma már sokat tudunk, bár még mindig nem eleget? 

A tudománytörténettel foglalkozók számára nem új, hogy a diszciplináris át-
alakulásoknak, mindenekelőtt az inter- vagy multidiszciplinárisoknak, egyik jel-
legzetessége, hogy az új területet művelők a névadással egyfajta territóriumjelölő 
és identitásalapozó meghatározásra törekszenek. Ennek alapja lehet egy új szem-
lélet, megközelítés, új témafókusz vagy új módszer megerősödése. Ilyen, egyszer-
re tematikus, szemlélet és módszer alapú azonosságdefiníció eredménye a keve-
sebb mint egy évtizedes hivatalos múlttal rendelkező kognitív fejlődés-idegtudomány. 
Ez a terület a megismerő funkciók fejlődési aspektusú megközelítésének az a 
pezsgő és rendkívüli mértékben fejlődő területe, amelynek témaközéppontját a 
megismerő funkciók jelentik, szemléletét a fejlődési perspektíva uralja, módszer-
tanát pedig a fejlődéspszichológia és az idegtudomány módszereinek ötvözése 
határozza meg. Mint minden igen gyorsan fejlődő tudományterülethez, a kogni-
tív fejlődés-idegtudományhoz is egyszerre társul optimizmus és szkepszis, jóllehet 
maga a terület az agykutatási módszereket használó pszichológus számára talán az 
egyik legkeményebb intellektuális kihívás. Részben azért, mert sokat, azaz új, 
releváns és megbízható ismereteket várunk tőle a megismerő funkciók és az agy 
fejlődésére, illetve ezek kölcsönhatására vonatkozóan, részben pedig azért, mert a 
fejlődési aspektus eleve más szemléletet és ismereteket igényel. Azt szeretnénk 
egyszerre és ugyanakkor mélységében is megismerni, hogy mit jelent a tipikus 
fejlődés, ez hogyan valósul meg, hogyan szerveződik és működik a megismerő 
rendszer, hogyan működik az agy, illetve változik a fejlődéssel? A kihívás annál is 
inkább rendkívüli, mivel két nagyon összetett rendszer között keressük a kapcso-
latokat a nyelvi fejlődés esetében. Ezek a nyelvi fakultás és az agy. Az első egy 
komplex, tudományosan a nyelvészet eszközeivel leírható, ám mentálisan működ-
tetett, tehát pszichológiai realitással bíró rendszer, a második viszont egy nem 
kevésbé bonyolult, több működési szinten leírható és feltárható biológiai rendszer. 
A két terület nem csupán más szinten és más diszciplináris feltételek szerint meg-
közelíthetően működik, hanem legfontosabb elemi összetevői és szintjei is alapve-
tően mások. A nyelv esetében megkülönböztethető vonások és egységek választé-
káról (beszédhangok, fonémák, szótagok, morfémák stb.) és a jelentésközvetítés 
rendszerének összetevőiről (morfológiai szabályok, frázisok, jelentésalkotás, szer-
kezetépítés stb.) van szó. Az idegtudomány elemlistája egészen más; szinapszisok-
ról, neuronokról, kérgi oszlopokról és rétegekről, rostkapcsolatokról, kérgi és 
kéreg alatti területekről, lineáris és nem lineáris működési tulajdonságokról, jel-
legzetes oszcillációkról és számos más elemzési egységről és szintről van szó. A 
nyelv és az agy fejlődésének összekapcsolásában tehát alapvetően azzal a problé-
mával találkozunk, amelyet POEPPEL és EMBICK (2005) „granularitási mismatch”-
nek (a felbontási egységekre vonatkozó össze nem illés), illetve ontológiai össze-
mérhetetlenségi problémának nevez. Mindkét kifejezés arra utal, hogy a megis-
merő rendszer, esetünkben a nyelvi feldolgozás szintjei és az úgynevezett „bioló-
giai”, igencsak nehezen kapcsolhatók össze, különösen, ha módszereink csupán 
korrelatív típusú megközelítést tesznek lehetővé. Magam mindig azt az elvet kö-
vettem, hogy a kutató általában, az agykutatási módszerekkel dolgozó pszicholó-
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gus pedig különösen, szkeptikus, legalábbis gyanakvó, miközben javíthatatlanul 
optimista. Az optimizmus arra vonatkozik, hogy a kognitív tudományok és az 
idegtudományok fejlődése lehetővé teszi, hogy feltárjuk és megértsük azokat a 
mélyebb elveket, amelyek az emberi agy fejlődését, a nyelvhasználatot lehetővé 
tevő funkcióit meghatározzák. 

 
A NYELV FEJLŐDÉSE – HANG, BESZÉDHANG, SZÓ 

A kognitív fejlődés-idegtudományi laboratóriumok az elmúlt egy évtizedben a 
nyelvi fejlődés számos aspektusára koncentráltak, ezek közül mégis kettő emelke-
dik ki igazán: 1. a beszédhangok észlelésének, a szavak és szótagok feldolgozásá-
nak a vizsgálata, 2. a jelentésalkotás és szerkezetépítés fejlődésének követése. Elő-
adásomban mindenekelőtt az első, a fejlődés és a feldolgozás hierarchiájában is 
korábban és alacsonyabban meghatározott szintjével foglalkozom. Ezen a terüle-
ten a fejlődési jellegzetességek megismerése az agyi válaszok tanulmányozásával, 
mindenekelőtt a technikailag és etikailag is kevesebb problémával járó módszer-
rel, az eseményhez kötött agyi potenciálok (EKP) vizsgálatával tűnhet a legköny-
nyebben kivitelezhetőnek. Ez különösen azért látszik könnyebbnek, mivel mind-
ezen kérdések kutatásának hatalmas, felnőtt adatokra épülő szakirodalma van. 
Azt mondhatnánk tehát, hogy a fejlődésvizsgálatokban az EKP-változásokkal már 
jól leírt jelenségeket egyszerűen csak megismételjük a gyerekeknél, azonosítjuk a 
jellegzetes változásokat és ezzel leírtuk a fejlődést. Ez sajnos nem így van, a fejlődő 
agyban ugyanis az történik, hogy a környezetnek, jelen esetben a nyelvi közösség 
által használt nyelvnek, az agyi érés miatt eltérően hozzáférhetővé váló jellemzői 
egy-egy életkorban alapelveiben azonos, de megnyilvánulásában eltérő működést 
tesznek lehetővé úgy, hogy közben ez a változó működés magában az agyban is 
jellegzetes változásokat eredményez. Ahhoz tehát, hogy az idegtudományi mód-
szerekkel nyert adatainkat megfelelően interpretálhassuk, fel kell tudnunk tárni 
azt is, hogy egy nyelvi feladatban a gyerekeknél elvezetett agyi válasz valóban azo-
nos-e azzal, amit az ugyanazt a nyelvet beszélő felnőttnél mértünk. Az azonban, 
hogy a jelenlegi módszereinkkel feltárható jellemzőik szerint ezek a válaszok azo-
nosnak látszanak, nem jelenti egyben azt is, hogy nyelvi realitásukat tekintve is 
azonos feldolgozást tesznek láthatóvá. Fel kellene tehát tudnunk tárni, hogy az 
általános emberi agy számára, jóllehet ilyen nincs, melyek az univerzális mecha-
nizmusok, és melyek egy meghatározott nyelv esetében specifikusan érvényes 
feltételek. A fejlődés-idegtudományban az EKP módszerével végzett nyelvfejlődési 
kutatásoknak nem véletlen fő tematikus vonala tehát az, hogy egy tipikusan fejlő-
dő kisgyermek az újszülött kortól a 4-5 éves korig terjedő szakaszban miként jut el 
a hangoktól a jól formált mondatokig, illetve az ezt követő életkorokban milyen 
további fokozatok jellemzik az agynak a nyelvi környezet, alkossa azt egy vagy 
több nyelv, kihívásaira adott változásait. Ez utóbbi szakasz drámai változásai közül 
többek között kiemelkednek az olvasni és írni tanulás hatására megjelenő fejlődési 
következmények. 
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A nyelvfejlődés idegtudományi kutatásában talán az egyik legproduktívabb te-
rület a beszédhangok elsajátításának és észlelésének feltárásával foglalkozik. Szak-
mai közhelynek számít, mégis megemlítendő, hogy az EKP-vizsgálatok kötelező 
belépője az adott terület pszichológiai modelljeinek, elméleteinek ismerete, mint 
kiindulópont, valamint a kísérleti paradigmák tervezésében, kivitelezésében szo-
kásos szigorú alapelvek alkalmazása. Az EKP-kutatások a beszédhangok észlelésé-
ben bekövetkező változások vizsgálatakor a viselkedéses mutatókat alkalmazó 
fejlődéspszichológiai és nyelvészeti munkákra alapoznak. A csecsemőkorban be-
következő észlelési változások nagy műhelyeiből ismert munkák (JUSCZYK, 1997; 
KUHL, 2004; WERKER, TEES, 2005) hosszú ideig szinte kizárólag arra utaltak, és 
ez is volt a pszichológia uralkodó nézete, hogy a születéstől egyéves korig jellegze-
tes specializáció következik be a beszédhangok észlelésében. Ez Patricia Kuhl fo-
galmazásában azt jelenti, hogy az univerzálisan érzékeny hallású, úgynevezett „vi-
lágpolgár” babákból az első életév végére nyelvi specialisták lesznek (KUHL, 2004). 
A hivatkozott viselkedéses eredmények szerint a babáknak az idegen, az anya-
nyelvben nem használatos beszédhangeltérésekre mutatott diszkriminációs képes-
sége csökken (eltérően a magánhangzókra és mássalhangzókra), és az anyanyelv 
(a szakterület terminológiája szerint célnyelv) fonetikai készletéhez alkalmazkodik. 

Az újszülöttek, csecsemők beszédhangészlelését az EKP-ok egy jellegzetes kom-
ponensének, az eltérési negativitásnak (EN, angolul MMN = mismatch nega-
tivity) a mérésével követhetjük, a kutatások ezen a területen az utóbbi 4-5 évben 
különösen felerősödtek. A „baba-EN” legelső eredményei mind azt mutatták, 
hogy az EN mérhető változásai erős specializáció kialakulására utalnak. Nagy 
érdeklődést váltottak ki azok az eredmények, amelyek azt mutatták, hogy 6 hó-
napos finn babák a csak az észt nyelvben használt [ö] hangra érzékenyek, ezt 
azonban 12 hónapos korukra elveszítik, legalábbis csoportszinten (CHEOUR, 
CEPONIENE és munkatársai, 1998). A szkeptikusok azonban mindezt úgy értékel-
ték, hogy lám a drága módszerekkel ugyanazt lehet kimutatni, mint a jól terve-
zett, viselkedéses mutatókat alkalmazó eljárásokkal; korai specializáció történik, az 
idegen kontrasztok feldolgozása lesüllyed, eltűnik. A beszédhangeltérések nyelv-
használatfüggő feldolgozási különbségeire kíváncsi EN-kutatások azonban már 
ebben az időben arra utaltak (WINKLER, LEHTOKOSKI és munkatársai, 1999), 
hogy a diszkrimináció hanyatlása talán mégsem teljes, azaz egyes idegen beszéd-
hangkontrasztok eltérésének automatikus feldolgozása mégsem szűnik meg telje-
sen, s bár a viselkedéses diszkrimináció vizsgálatával nem ragadható meg, marad-
ványait az EN megjelenése jelzi. 

A beszédhangok feldolgozását vizsgáló EN-paradigmák általában egy vagy két 
fonetikai eltérést vizsgálnak. A tipikus helyzet az úgynevezett kakukktojás (oddball) 
paradigma, beszédhangok esetében a tipikus ingereket a fonetikai vizsgálatokban 
jól ismert minimális párok vagy hármasok (például [da] versus [ta] [ba]) adják. 
Ennek részletes bemutatásával itt most nem foglalkoznék, csupán egy ábra erejéig 
(1. ábra), hiszen mindennek magyar és angol nyelven egyaránt széles körben elér-
hető szakirodalma van. Az ábrán a szokásos akusztikus helyzet vizuális analógiája 
látható, azaz a gyakran adott ingerek, a standardok sorát (ez itt a páva) megszakít-
ja egy vagy több eltérő (itt a kakas: egy álló és egy fejjel lefelé), azaz deviáns inger. 
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1. ábra. Az akusztikus kakukktojás (oddball) paradigma vizuális analógiája 

Nem térek ki részletesen arra, hányféle módszerrel, eljárással sikerült az EN-
nel kapcsolatban meglehetősen nagy mennyiségű ismeretre szert tenni ennek az 
EKP-hullámösszetevőnek az első leírása óta eltelt három évtizedben. Amiről leg-
inkább szó lesz, az néhány vizsgálatnak a címben jelölt téma szempontjából fontos 
eredménye. Azt igyekszem bizonyítani, hogy ma több és megbízhatóbb ismere-
tünk van a beszédhangok észlelését meghatározó tapasztalat és az agyi folyamatok 
fejlődéséről, mint korábban. A vizsgálatok egyik fő célja, hogy kiderüljön, miként 
befolyásolja egy adott nyelv fonetikai készletét alkotó akusztikus mintázatok fel-
dolgozását a nyelvi tapasztalat, ezt pedig milyen agyi mechanizmusok biztosítják? 
Valóban viszonylag merev, alig változtatható szekvenciákban történik-e a babák 
nyelvi specialistává válása? A korai specializációra utaló EN-adatok mennyire 
megbízhatóak? 

A fejlődéspszichológiában mélyen élő, és a CHEOUR, CEPONIENE és munkatár-
sai által 1998-ban közölt Nature Neuroscience cikk alapján megdönthetetlennek 
tűnő érvvel alátámasztott elképzelés szerint az anyanyelv fonetikai készlete rend-
kívüli sebességgel differenciálódik az élet első évében, és ezzel párhuzamosan 
hanyatlik az idegen kontrasztok feldolgozása. Miért ilyen gyors és radikális? Ha 
ilyen, hogyan lehetséges eltérő hangzókészletű nyelvek elsajátítása? Az egyéves 
korú nyelvspecialista felfogást megkérdőjelező fejlődés-idegtudományi adatok 
közül témánk szempontjából kiemelkedik RIVERA-GAXIOLA, KLARMAN és munka-
társainak 2005-ös, egy követéses csecsemővizsgálat EN-eredményeit bemutató 
közleménye. Az eredmények megerősítik azokat az adatokat, amelyek szerint az 
egynyelvű környezetben felnövő babák 11 hónapos korukban az anyanyelvi kont-
rasztra szignifikánsan eltérő diszkriminációs érzékenységet mutatnak. A vizsgála-
tok újdonsága azonban nem ez, hanem az, hogy a babákat a feldolgozási jellegze-
tességek szerint két nagy alcsoportba lehetett sorolni. Az egyikbe tartoztak azok, 
akik jól mérhető választ adtak még 11 hónapos korukban is az idegen nyelvi 
kontrasztra, a másikba pedig azok, akiknél ilyen nem volt. A két csoport EKP-
válaszait azonban nemcsak az jellemezte, hogy a standard és deviáns hangokra 

Standard ingerek Standard ingerek

Deviáns 1 Deviáns 2 
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adott agyi válasz eltérése mekkora, hanem az is, hogy az eltérés az EKP korai 
pozitív vagy késői negatív szakaszában jelent-e meg. Az egyik csoportban késői, 
parietálisan nagyobb, negatív irányú eltérés jelent meg (N250–550 válasz) az 
anyanyelvi és az idegen kontrasztra is, a másikban viszont ugyanez a korai, 
frontotemporális maximummal megjelenő válaszösszetevők (P150–250) eltérésé-
ben nyilvánult meg. Az EKP-t alkalmazó szakmákban jól ismert, hogy ezek a vála-
szok alapvetően eltérő agyi területek aktivitásának jelei, ennélfogva más feldolgo-
zási szakasz vagy típus korrelátumai is egyben. A kutatócsoport további vizsgála-
tokban igyekezett tehát feltárni azt, hogy mit is jelezhetnek ezek az agyi válasz-
mintázatban megjelenő eltérések. Ezért egy nagyobb mintát vizsgáltak, és ismét 
azt találták, hogy a babák 11 hónapos korukban még mindig érzékenyek az ide-
gen beszédhangok eltéréseire, és ennek agyi feldolgozási jelei is eltérőek. A leg-
újabb vizsgálatokból (RIVERA-GAXIOLA, SILVA-PEREYRA és munkatársai, 2008) 
mára az is ismert, hogy 20 hónapos korban is jelen van az idegen anyanyelvi 
kontrasztra érzékeny feldolgozást jelző válasz, jóllehet az anyanyelvi erősebb, 
kiterjedtebb, mint az idegené. Felmerül tehát a kérdés, hogy a 7 hónaposoknál 
még meglévő két igen eltérő választípus valójában mit jelent észlelési és biológiai 
szempontból. Jelez-e bármit is a későbbi nyelvi fejlődésre vonatkozóan? 

Erre akkor adhatunk választ, ha tudjuk, hogy a korai perceptuális teljesítmény 
és feltehetően az ennek hátterében meghatározó agyi fejlődés milyen viszonyban 
áll más nyelvi teljesítményekkel. A korai beszédészlelési teljesítmény alapozó je-
lentőségű lehet például a szavak felismerésének, a folyamatos beszédből történő 
megfelelő kiemelésnek, a szegmentációnak a fejlődésében, továbbá serkentő ha-
tással lehet a nyelvelsajátítás más aspektusaira is. Ezt a nyelvi feldolgozási folyama-
tokon és szinteken átívelő fejlődési folyamatosságot számos összefüggés támasztja 
alá. Ilyen az expresszív lexikon és nyelvtan, illetve a korai expresszív fonológia és 
lexikon fejlődésének kapcsolata. A kezdeti szókincsfejlődés modelljei egytől egyig 
azt sugallják, hogy a fonetikai készlet nyelvspecifikus reprezentációja és a lexikai 
reprezentáció között szoros a kapcsolat. Peter Jusczyk életműve és Janet Werker 
szinte valamennyi munkája ezt erősíti. A beszédpercepció fejlődésének ezt az as-
pektusát azonban viszonylag keveset vizsgálták a csecsemőkkel, kisgyermekekkel 
végzett EKP-kutatások. 

A beszédhangészlelés és más nyelvi teljesítmények fejlődési összekapcsoltságát 
feltárni szándékozó, meglehetősen kevés vizsgálat egyike a Molfese házaspár 
nevéhez fűződik (MOLFESE, MOLFESE, 1985, 1997). Egyik nagy munkájukban 
(MOLFESE, MOLFESE, ESPY, 1999) 3, 5 és 8 éves gyerekek nyelvi teljesítményeit 
igyekeztek visszamenőleg a születés után mért EKP-válaszoknak megfeleltetni, 
egy későbbiben (MOLFESE, 2000) pedig a beszéd- és nem beszédhangokkal kivál-
tott EKP-ok 1 és 8 év között megfigyelhető érési mutatóit osztályozták általában a 
nyelvi fejlődés, de mindenekelőtt az olvasási képesség szempontjából. Az eredmé-
nyek azonban a jellegzetesen retrospektív megközelítés miatt igen nehezen értel-
mezhetők, a szakmai közvélemény pedig fenntartással kezeli a szerzők merev, 
erősen determinisztikus és egyszerű ok-okozati összefüggések formájában felvá-
zolt fejlődési elképzeléseit. A beszédészlelés és szókincs fejlődési kapcsolatának 
prospektív megközelítésével ugyancsak kevés vizsgálattal találkozhatunk. Patricia 
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Kuhl és Maritza Rivera-Gaxiola közös kutatásaiban az imént bemutatott EKP-
mérések kiegészültek egy más, az expresszív szókincs fejlődésének mérésére elter-
jedten alkalmazott, eljárással. A módszer, amelyet a szerzők és munkatársaik 
használtak, a CDI (MacArthur-Bates Communicative Development Inventory). 
Jóllehet a CDI szülői kérdőív, jól működik és igen nagy nemzetközi adatbázissal 
rendelkezik. A jelenleg hozzáférhető két publikáció szerint egyes CDI-mutatók és 
a két EKP-választípus szoros együttjárást mutatott, azaz az anyanyelvi és idegen 
kontraszt eltérő agyi területekhez köthető feldolgozása és a szókincs, nyelvi kifeje-
zés kapcsolata erősnek mutatkozott (RIVERA-GAXIOLA, SILVA-PEREYRA, KUHL, 
2005; KUHL, CONBOY és munkatársai, 2005). A CDI M3L (a három leghosszabb 
mondat morfémáinak átlaga) pontszáma, valamint mondatkomplexitás mutatója 
is alacsonyabb volt a beszédhangkontrasztra a 7 hónapos korban alapvetően csak 
késői negatív választ adóknál. KUHL, CONBOY és munkatársai (2005) 7,5 hónapos 
babák EN-válaszát mérték angol és mandarin mássalhangzókontrasztokra, majd 
14 és 30 hónapos koruk között többször is felvették a CDI-mutatókat. Kiderült, 
hogy az anyanyelvi kontrasztokra nagyobb EN-t mutató babák több szót produ-
káltak 18 és 24 hónapos korukban, összetettebb mondatokat alkottak 24 hónapo-
san, és átlagmondataik száma is hosszabb volt 24 és 30 hónapos korukban is. Az 
ellenkező mintázatot lehetett azoknál megfigyelni, akiknél a 7,5 hónapos kori 
méréskor az idegen kontraszt váltott ki nagyobb EN-t. Felmerül tehát a kérdés, 
hogy mit is jelentenek ezek az összefüggések? A beszédhangok egyre inkább kate-
goriális feldolgozása-e az egyedüli meghatározó faktor, vagy pedig az is, hogy az 
anyanyelvre jellegzetes kontrasztok feldolgozása megfelelő időben és a feldolgo-
zásban leghatékonyabb, a mentális lexikon kialakulásában lényeges agyi működé-
sekért felelős terület vagy területek közreműködésével történik-e? Keveset tu-
dunk arról, hogy az újszülött és csecsemőkorban elvezetett EN vagy ahhoz hason-
ló agyi válaszok a felnőttével azonos kérgi és/vagy kéreg alatti képletek működé-
sének a skalpról elvezethető összegzett jelei-e? Mielőtt azonban erre rátérnénk, 
nézzük meg, hogy milyen akusztikai mintázattípusokból kell az anyanyelvet elsajá-
tító babának kinyernie az eltérő nyelvi feldolgozási folyamatokat elindító informá-
ciót. Miként néz ez ki csecsemőkorban, és miként a formális oktatás miatt részben 
uniformizált nyelvi hatásoknak kitett kisiskolás korban, majd serdülőkorban? 
 

A NYELV FEJLŐDÉSE – SZABÁLY ÉS SZABÁLYOSSÁG 

Ragó Anettel és Honbolygó Ferenccel együtt több évvel ezelőtt, hazai együttmű-
ködés keretében1 egy olyan vizsgálatsorozatba kezdtünk (RAGÓ, HONBOLYGÓ és 
munkatársai, 2008), amelyben arra voltunk kíváncsiak, hogy a koraszülötteknél az 
agyi fejlődést is érintő biológiai hátrány a beszédészlelés alapozó időszakában a 
tipikustól lényegesen eltérő feldolgozást eredményez-e. Feltevésünk abból az is-
mert statisztikai adatból indult ki, hogy a koraszülöttek iskolás korukban a normál 
 

 1 Semmelweis Egyetem I. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Beke Anna és Róna Zsófia 
közreműködésével. 
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gesztációs időre született társaiknál háromszor gyakrabban mutatnak tanulási 
zavarokat. Korábban saját EN-vizsgálataink azt mutatták, hogy a kisiskolás korban 
vizsgált koraszülötteknél az átlagnál gyakoribb az olvasási probléma, és egyes be-
szédhangkontrasztok agyi feldolgozása is gyenge (lásd CSÉPE, 2006). Feltételeztük 
tehát, hogy az első életévben ennek látható EKP-jelei vannak. Ez elméleti és gya-
korlati, mindenekelőtt intervenciós szempontból is fontos. Két lényeges jellemzőt 
vizsgáltunk, mégpedig egy egészen új megközelítésben. Egyszerre próbáltunk két 
különböző fejlődésmenetű és eltérő akusztikus kulcsokra támaszkodó feldolgo-
zásnak a specializációjára fényt deríteni. Abból indultunk ki, hogy a beszédészlelés 
során feldolgozandó akusztikus kulcsok kombinációi egy adott nyelvben általában 
egyféleképpen kerülnek kiosztásra, a fejlődés útját, tempóját e mintázatok komp-
lexitása és a feldolgozásukért felelős agyi területek működési és fejlődési jellemzői 
határozzák meg. 

Jól ismert, hogy a beszédhangok szekvenciáiban megjelenő változásokat a 
hangfrekvencia és idő kombinációiból adódó mintázatok gazdagsága jellemzi, 
ezek feldolgozása a fejlődés során az absztrakció irányában halad. A szavak azon-
ban nem csupán ilyen szegmentális információkat hordoznak, hanem ezekkel 
együtt a szavak feletti mintázatok, az úgynevezett szupraszegmentális információk 
is igen fontosak ahhoz, hogy a szavakat a folyamatos beszédből úgy emeljük ki, 
hogy valóban megfeleljenek a szóhatároknak (szóhangsúly), illetve a nyelvi közlés 
explicit és implicit tartalmai könnyen feldolgozhatók lehessenek (prozódia). A 
szóhangsúly a magyar nyelvben nemcsak jellegzetesen szabályos, hanem akuszti-
kai jellemzőiben is különleges. A hangsúlyt jelölő jellegzetes akusztikai mintázat, a 
nyomaték igen komplex, hiszen a hangok felfutási ideje meredekebb lesz, a hang-
erő néhány decibelt változik, és persze az alaphang (F0) is bizonyos változásokat 
mutat. Más nyelvektől eltérően nem változik lényegesen a magánhangzók hossza 
és az F0 változása sem annyira kiemelkedő, mint más nyelvekben. Egy tulajdon-
sága azonban nagyon jellegzetes, ez pedig az erős szabály alapú használat, azaz az, 
hogy a nyomaték mindig (egész pontosan többnyire) az első szótagon van.2 A fej-
lődésben tehát nagyon erősnek kell lennie a szabálykivonási hatásnak. 

Még a csecsemővizsgálatok előtt kialakítottuk azt az EN-paradigmát, amelyben 
felnőtteknél elsőként bizonyítottuk, hogy a szókezdő felpattanó zárhagok eltéré-
séhez hasonló a hangsúly „elvándorlásával” kiváltott EN (HONBOLYGÓ, CSÉPE, 
RAGÓ, 2004). Valójában egyszerű akusztikai feldolgozási jelenségnek tűnhetne a 
hangsúly helyét követő EN megjelenése, ha nem váltana ki ilyen választ a hang-
súly hiánya is. Ez pedig nem lehetséges akkor, ha nincs magának a hangsúlymin-
tázatnak hosszú távú reprezentációja, azaz ha nem kapcsolódik szabályalkalmazás 
minden szóhoz, legyen az valódi vagy ál.3 Az EN egyszerű változatát, tehát a  
 

 2 Az ismert szabályeltérésekkel (hangsúlyeltolódás névelős szerkezetekben, mellékhangsúly) itt most 
nem foglakozunk. Az akusztikus összetevők kiosztása szempontjából azonban fontos összehasonlítási 
alap lehet a szabályalkalmazás merevsége a magyar és a hangsúlyszerkezetében sokkal inkább szabály-
követő finn nyelv esetében. 
 3 Honbolygó Ferenccel végzett legújabb kutatásaink azt bizonyítják, hogy értelmetlen szavak, azonos 
szótagok hangsúlyos és hangsúlytalan változatából képzett álszavak feldolgozásakor is az első EN-t a 
hangsúly hiánya, a második EN-t az új helyen megjelenő kiemelkedő akusztikus tulajdonság váltja ki. 
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 2. ábra. A szóhangsúly sértésével kiváltott „iker-EN” 
Az első hullám (MMN S–) a mintázatillesztés során detektált eltérés jele, a második a hangsúlyt jellemző 
komplex akusztikai eltéréssel kiváltott válasz (MMN S+). A két válasz csúcsának idejére (csúcslatencia)  
 számított eloszlástérkép a két válasz megjelenésével összefüggő agyi feldolgozás eltérésére utal. 
 HONBOLYGÓ, CSÉPE, RAGÓ (Neuroscience Letters, 2004) alapján 

 

Eloszlástérkép – zöngeidő 
(VOT) 

 3. ábra. Az eltérési válasz (EV) csúcsának időpontjában illesztett eloszlási térképek 
Az EV maximális értékének ideje a kalibráció felett a bal alsó sarokban látható. Vegyük észre, 

hogy az EV a zöngeidő esetében negatív, a hangsúlynál pozitív. pt: koraszülött, nc: kontroll 
 RAGÓ, HONBOLYGÓ és munkatársai (2008) alapján 

Deviáns 
 

Standard 
 

Eloszlástérkép – hangsúly 
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komplex akusztikai jelek eltérésének detekcióját a hangsúlyszabály sértésekor a 
második szótagon megjelenő extra akusztikus jelzés (S+) váltja ki. A 2. ábrán jól 
látható, hogy az úgynevezett „iker-EN” második tagjának jellemző feszültségelosz-
lása eltér a hangsúly hiányát (S–) jelző EN-étől. A jellegzetes mintázat arra utal, 
hogy egyszerre van jelen eltérés-feldolgozás és szabály alapú mintázategyeztetés. 

Harmincnégy csecsemőt 6 és 10 hónapos korban vizsgáltunk a felnőtteknél ki-
próbált eljárással (RAGÓ, HONBOLYGÓ és munkatársai, 2008). Az eredmények 
számos meglepetéssel szolgáltak azon felül is, amit vártuk, azaz az EN a koraszü-
lött babáknál a beszédhangok szegmentális és szupraszegmentális jellemzőinek 
feldolgozásában késést jelez. A csoportszintű elemzésben azt találtuk, hogy cso-
portszinten a koraszülött és kontrollbabáknak a zöngeidő eltérésére (VOT) adott 
eltérési válaszai a korai pozitív és késői negatív szakaszban jelennek meg 6 hóna-
pos korban, és csak a negatívban 10 hónapos korban. Az, hogy a fiatal csecse-
mőknél az eltérési válasz gyakran pozitív, ma már nem újdonság, jóllehet az első 
finn közlésekben erre utalás nem található. Ma szinte minden laboratórium elté-
rési pozitivitást talál a 7 hónapos és annál fiatalabb babáknál, később viszont nega-
tívat, ezért ma leginkább eltérési válaszról (EV) beszélünk. Saját vizsgálatainkban 
a standard és deviáns válaszok eltérésének elemzése azt mutatta, hogy a hangsúly 
kiemelkedő akusztikus tulajdonságait már 6 hónapos korban feldolgozzák az idő-
re született babák, az EV pozitív. Az ikertípusú, tehát a szabályként tárolt mintáza-
tok illesztési eredményét mutató eltérési válasz azonban először 10 hónapos kor-
ban jelenik meg, az EV negatív. A koraszülötteknél azonban a mintázatillesztés-
nek nincs jele, sem pozitív, sem negatív EV formájában. Amint az a válaszok fe-
szültségeloszlás térképein látható (3. ábra), a szegmentális eltérést (zöngeidő) jelző 
akusztikai tulajdonságok feldolgozását 10 hónapos korban mindkét csoportban 
negatív EV kíséri, s ez a kontrolloknál kifejezettebb. A szupraszegmentális akusz-
tikai eltérést kísérő EV pozitív ebben az életkorban is, és kifejezettebb a kontrol-
loknál, mint a koraszülötteknél. 

Figyelembe véve Rivera-Gaxiola és Kuhl fentiekben bemutatott adatait feltéte-
lezhetjük, hogy ez a szókincs bővülését és a mondathosszban és komplexitásban 
mérhető mondatalkotási fejlődést is erősen befolyásolhatja a koraszülötteknél. 
Fontos eredménye ugyanakkor ezeknek a vizsgálatoknak az, hogy a mintázat 
alapú szóhangsúly-feldolgozás 6 hónapos korban még nem látható, annak ellené-
re, hogy a magyar nyelvben jellegzetes szabályosság uralja a hangsúlyképzést. 
Miért jelenik meg akkor a hangsúlymintázatra mutatott feldolgozás mégiscsak 10 
hónapos kor körül? Bonyolult lenne a lingvisztikai szerepet betöltő akusztikai 
kulcsok kombinációja? Vagy éppen az ezek feldolgozására alkalmas agyi funkciók 
még nem elég érettek? Hogyan viszonyul a szegmentális és szupraszegmentális 
jellemzők agyi feldolgozása mindahhoz, amit az EN-nel jelzett szenzoros emléke-
zetben meghatározó agyi funkciókról tudunk? Ennek vizsgálatára egy olyan eset-
tanulmányban nyílt lehetőségünk, amelyben a neuropszichológia, az elektro-
fiziológia és a modern képalkotó eljárások közül a PET lehetőségeit használtuk ki. 
A fentebb bemutatott EKP-eljárással a gyermekkori epilepszia egy különleges for-
májában, Landau–Kleffner-szindrómában szenvedő 5 éves gyermeket vizsgáltunk 
a Semmelweis Egyetemmel és a Debreceni Egyetemmel együttműködésben (HON-
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BOLYGÓ, CSÉPE és munkatársai, 2006). Azt találtuk, hogy a hallási figyelem zava-
rát és alacsony nyelvi teljesítményt mutató gyermek esetében a vizsgált beszéd-
hangeltérés EN-nel mérhető feldolgozása ép volt, a hangsúlymintázat feldolgozá-
sa viszont sérült. A hangsúlymintázat feldolgozásának zavara minden bizonnyal 
annak a temporoparietális területnek a zavarával hozható összefüggésbe, amely a 
PET-felvételek tanúsága szerint hipermetabolizmust mutatott. Ennek a területnek 
a hangsúlyfeldolgozásban betöltött lassan kialakuló részvételét (erre utalnak cse-
csemőadataink) megerősítik azok a fejlődési adatok, amelyek szerint a nyelvi fel-
dolgozásnak ezek a területei lassan és későn érnek, nem véletlen tehát, hogy a 
kevésbé szabályos szerkezeteket, mindenekelőtt ritmus- és nem hangsúlyszabályt 
alkalmazó nyelvek (ilyen az angol) esetében a szavak „szupraszegmentális lexiko-
na” igen későn, a kamaszkor elejére alakul ki megbízhatóan. 

ATIPIKUS MINTÁZATOK A BESZÉDHANGOK ÉSZLELÉSBEN 

A ritmus és hangsúly alapú nyelvekben a szavak szegmentációjának értelmezése 
jelenleg is sok vita és viszonylag kevés idegtudományi, fejlődés-idegtudományi 
kutatás tárgya. A hangsúly alapú szószegmentációt alkalmazó nyelvek egyik nép-
szerű elmélete a „hangsúlysüketség modell” 

4, a ritmus alapú angolban viszont 
a perceptuális középpont modell (GREENBERG, 1999) vált népszerűvé. Ez utóbbi 
lényege, hogy a szavak feldolgozásában meghatározó akusztikai kulcs a beszéd-
hangok amplitúdóváltozási szabályossága. Usha GOSWAMI, THOMSON és munka-
társainak (2002) adatai szerint a folyamatos hangok amplitúdófelfutási idejének és 
mintázatának száliens akusztikai jelként történő feldolgozása befolyásolja a szavak 
kiemelését. A P-center (perceptuális középpont) koncepció lényege az, hogy a 
szavakon belüli akusztikus hullámzásnak az észlelése a fonológiai feldolgozásnak 
legalább olyan fontos előfeltétele, mint a lokális tulajdonságok (frekvencia, frek-
venciaátmenet, idő) megfelelő feldolgozása. Úgy tűnik, hogy a hangok amplitúdó-
változásának követése valóban fontos a beszédértésben, egy a szavakon belüli vál-
tozásra utaló kifejezett érzékenység pedig nagyon fontos lehet, különösen az an-
gol nyelv esetében. A munkacsoport adatai arra utaltak, hogy a diszlexiások hallá-
si percepciója a hosszabb felfutási időkre működik csak, eltérően tipikusan fejlődő 
társaiktól, így úgy vélték, a diszlexiának univerzális feldolgozási deficitjét sikerült 
megragadni. Ebből kiindulva Surányi Zsuzsannával, Honbolygó Ferenccel és a 
Cambridge-i Egyetem kutatócsoportjával angol–magyar összehasonlító vizsgálatot 
végeztünk. Mivel azt is szerettük volna látni, hogy a magyar gyerekek ugyan-
olyanok-e a hangkezdet felfutási meredekségének (ez lenne a magyar nyomaték 
igen egyszerű akusztikus modellje) feldolgozásában, mint a hangon belüli változá-
sok észlelésében, változtattuk a hangokon belüli és a hangkezdet amplitúdó-
felfutási időket is. Azt találtuk, hogy a diszlexiások mindkét esetben gyengék, 

 

 4 Az elképzelés lényege, hogy a helykiosztás szerint merev szótaghangsúly-mintázat elsajátításával 
elveszítjük érzékenységünket az anyanyelvünkétől eltérő mintázatban használt szóhangsúlyokra. Bő-
vebben lásd DUPOUX, SEBASTIAN-GALLES és munkatársai (2008) munkáját. 
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 Hangon belüli változás    Hangkezdet változása 
      

ERL  2,36   ERL  2,33 
      

ECA  2,02   ECA  1,26 
      

ED  2,31   ED  2,01 
      
      
      

HRL  2,03   HRL  2,89 
      

HCA  2,97   HCA  3,20 
      

HD  2,39   HD  2,51 
      
      

4. ábra. Az angol és magyar diszkriminációs feladatban nyújtott teljesítmény 
a felfutási meredekségre a hangon belül és a hangkezdetnél 

D: diszlexiás, RL: olvasási szintre illesztett kontroll, CA: életkori kontroll, E: angol, H: magyar. 
A bekeretezett oszlop a fiatalabbak (7–8 évesek) különleges hangkezdet-érzékenységére utaló adat. 

 SURÁNYI, CSÉPE és munkatársai (Reading and Writing, 2008) alapján 

és ebben az angol és a magyar gyerekek alig különböznek. Ami meglepő volt, az a 
magyar gyerekek különleges érzékenysége a hangkezdet felfutási idejére, nem-
csak a kontroll-, hanem a diszlexiás csoportban is. Amint az a teljes elemzést be-
mutató publikációban (SURÁNYI, CSÉPE és munkatársai, 2008) közölt elemzésből 
kiderült, az anyanyelv és a vizsgált jellemző erősen korrelál, az angol gyerekek a 
hangon belüli felfutási időre jóval érzékenyebbek, mint a magyarok. Bár a ma-
gyarok a hangkezdet meredekségére a teljes mintára vonatkoztatva szignifikánsan 
érzékenyebbek, mint az angolok, igazi meglepetést az életkori eltérés jelent. 
A diszlexiás csoporthoz illesztett olvasási kontroll, azaz átlag 2 évvel fiatalabb gye-
rekek idősebb társaiknál lényegesen jobban diszkriminálják a hangkezdet mere-
dekségének változását (4. ábra). 

Feltehetően egy olyan interakcióról van szó, amelynek lényege, hogy egy adott 
akusztikus kulcs feldolgozási gyengéi befolyásolják a gyerekek észlelési teljesítmé-
nyét, az adott nyelvben a hangsúly kifejezésére használt jellemző pedig visszahat 
ennek az elemi tulajdonságnak a feldolgozására. Az, hogy a diszlexiások (diag-
nosztikai kategória és nem egyszerűen gyenge olvasás) a beszédhangok és minden 
másféle hang észlelésében eltérhetnek tipikusan fejlődő társaiktól, jól ismert, sok 
ilyen vizsgálatra került sor az EN módszerének alkalmazásával a mi munkacso-
portunkban is (lásd CSÉPE, 2003, 2006, 2007). Évek óta felmerülő kérdés, hogy 
mivel hozható összefüggésbe a diszlexiások gyengébb perceptuális teljesítménye, 
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illetve lassú hozzáférése a mentális lexikonhoz? Általános hallási feldolgozási defi-
cittel lenne dolgunk? Saját adataink és a nemzetközi adatok nem ezt mutatják. Az 
jól ismert, hogy a beszédhangoknak vannak olyan akusztikus összetevői, ame-
lyeknek fejlődési elmaradása befolyásolja a beszédhangok absztrakciójának fejlő-
dését, így nehezíti a szegmentális jellemzők pontos észlelését. Aligha valószínű, 
hogy itt csupán egy mindenre kiterjedő akusztikus feldolgozási problémával van 
dolgunk. Egyre több adat utal arra, hogy a kategórián belüli erős absztrakció és a 
kategóriák határának egyre élesebb elkülönülése elmarad a diszlexiások egy igen 
nagy csoportjánál. 

A hallórendszernek a beszéd és nem beszédhangok feldolgozására eltérően 
specializálódó működésére ma már sok adatunk van. A hangok egyes jellemzői-
nek, így például a hangmagasság feldolgozásának a fejlődését mindenképpen 
számításba kell vennünk. Ebben az egyik legnagyobb mérési problémát az jelenti, 
hogy pontosan a nyelvi rendszer működésében meghatározó temporoparietális 
hálózat érik a leglassabban, azaz nyitott, jelentősen formálható a serdülőkor végé-
ig, sőt még tovább is. A gyerekekkel végzett, hallási ingereket használó EKP-vizs-
gálatok egyik legnagyobb problémája, hogy a válaszok mintázata alapvetően eltér 
a felnőttekétől. Honbolygó Ferenccel, Michael Scherggel és munkacsoportjával 
egy a felszíni válaszok forráselemzését lehetővé tevő program (BESA) új verziójá-
nak fejlesztéséhez csatlakozva azt vizsgáltuk, hogy a ritkán adott hangokkal kivál-
tott, a gyerekeknél igen robusztus késői hallási EKP-komponens, az N250 valóban 
ugyanazokat a folyamatokat tükrözi-e, mint a felnőtteknél (SCHERG, HOECH-
STETTER és munkatársai, 2004). Azt találtuk, hogy bár a felnőtteknél látható köte-
lező komponens megfelelőjének hitt N250 valóban uralja a skalpról elvezethető 
válaszokat, ez mégsem az alapvetően a hallókéreg által generált N1 megfelelője. 
A genuin N1 (gyerekeknél 160 ms csúcslatenciával) az elemzés eredményei szerint 
csupán néhány temporális elvezetésben jelenik meg (5. ábra). Mindez arra utal, 
hogy a fejlődés során eltűnő N250 egy olyan visszaszoruló feldolgozás EKP kor-
relátuma, amelyre a hangok fizikai paramétereinek feldolgozását jelző kötelező 
komponenst produkáló kérgi feldolgozás teljes éréséig van szükség. 

Saját és a rendelkezésre álló nemzetközi adatok alapján is úgy tűnik, hogy a 
beszédészlelő rendszer alapszintű folyamatainak fejlődése viszonylag gyors, jólle-
het a specializációt a működési mód megváltozása és a működtetésért felelős agyi 
területek elhúzódó érése lelassítja. A beszédhangokból felépülő, ám a tipikusan 
fejlődő gyermekek számára nem az elkülönülő beszédhangok szekvenciájaként 
megragadható szavakból kialakul egy nagy és jól használható szótár, a mentális 
lexikon. Az iskolába kerülő gyerekek behatóan kezdenek el a beszédhangokkal 
foglalkozni, a formális oktatás rávezeti őket arra, hogy a szavak külön is megra-
gadható hangokból állnak. Az olvasással valami egészen különleges következik be. 
Az EN fejlődésére vonatkozó első vizsgálatainkban meglepetéssel tapasztaltuk, 
hogy az EN nagysága és csúcslatenciája folyamatosan csökken az életkorral, kivéve 
az első és második osztály között. Adatainkat úgy értelmeztük, hogy ennek az 
ugrásszerű változásnak az olvasástanuláshoz lehet köze (CSÉPE, 2006). Két eltérő 
olvasástanulási módszerrel (hangoztató-elemző szintetikus versus globális) tanuló 
iskolai osztályt vizsgáltunk első és második osztályban. Hipotézisünk igazolódott, 
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az EN ugrásszerűen változott a szintetikus csoportban és nem vagy alig változott a 
globálisban. 

 
 

5. ábra. Tiszta hangokra (1000 Hz, 4s ISI) adott válaszok forráselemzésének eredményei 
A bal hallókéreg (alsó ábra) fölött számított áramforrások száma és eloszlása is 

meghaladja a jobbét (középső ábra) 

Bár adataink csak nagyon keveset tudnak megmagyarázni abból, hogy az elté-
rő módszerek miként befolyásolják az olvasás igen komplex folyamatát, azt láthat-
juk, hogy a beszédhangok észlelésének differenciálódását a magyar kultúrában 
hagyományos eljárások segítik igazán. A beszédhangok további differenciálódása a 
betű-hang integráció egyik fontos eleme, és úgy tűnik, ennek az integrációnak 
jellegzetes működésbeli előkészítettsége van az emberi agyban (VAN ATTEVELDT, 
FORMISANO és munkatársai, 2004). Az írásjelekbe áttett beszéd valódi olvasássá, 
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olvasás alapú gondolkodási műveletté válása hosszú folyamat. A működtetésben 
meghatározó agyi hálózat számos átalakuláson megy keresztül, az atipikus fejlődés 
kompenzációjára sokféle lehetőséget nyújt az agyi működés kerülőútjainak formá-
lódása. A diszlexiások is megtanulnak olvasni, jóllehet sok erőfeszítés árán és más-
képpen, mint a többiek. Ami azonban mindig árulkodó jel, a gyakorló szakembe-
rek ezt nevezik maradványtünetnek, az a helyesírás. Ennek típusai igen sokfélék, 
a nehezen változó beszédhangészlelés, a kivonhatatlan vagy formálisan ismert, de 
alkalmazhatatlan szabály következményei egyaránt felfedezhetők. Hol vannak 
ezek gyökerei? Mi az univerzális, és mi a speciális? 

Holger Mittererrel és Leo Blomerttel együtt azt vizsgáltuk, hogy a magyarban 
létező, a hollandban viszont nem használt ’r–l’ hasonulás komplex akusztikai jelé-
re veleszületetten érzékenyek vagyunk-e, ezt megtartjuk-e, illetve hat-e a nyelvi 
tapasztalat. Azt találtuk, hogy igen. A kutatásainkban vizsgált holland és magyar 
egyetemisták az EN-adatok szerint automatikusan megkülönböztetik ezt az elté-
rést (a paradigmában az ’r–r’ és ’r–l’ kontinuum változatait használtuk szavakban 
és álszavakban), jóllehet a magyarok válasza erősebb (MITTERER, CSÉPE, BLOMERT, 
2006; MITTERER, CSÉPE és munkatársai, 2006). Jól működő észlelés esetén a ’bal-
ra’ szó helyesírását tehát segítheti az észlelés, az atipikus fejlődés esetén viszont 
elképzelhető, hogy nincs más választása a szót leírónak, mint a szabályalkalmazás. 
Legújabb, Tóth Dénessel és Honbolygó Ferenccel együtt, 17 éves diszlexiásokkal 
végzett vizsgálataink5 eredményei arra utalnak, hogy a komplex akusztikai eltérés 
megfelelő időben történő feldolgozása elmarad, a kompenzációt egy meglehető-
sen késői agyi feldolgozási folyamat segíti. 

MI TÖRTÉNIK A FEJLŐDŐ AGYBAN? 

A fenti eredmények csupán ízelítőt tudtak adni arról, hogy a nyelvi fejlődés köve-
tésének milyen aspirációi lehetnek a fejlődés-idegtudományban. Már az adatok 
bemutatásakor szó volt arról, hogy adataink értelmezésében arra kell támaszkod-
nunk, hogy mi mindent tudunk a mérési adatainkat alapvetően meghatározó, az 
agyműködés különböző szintjeit érintő fejlődési változásokról. Jó lenne ismer-
nünk, hogy a tapasztalatelváró, a környezeti hatásoknak megfelelő változásokat az 
egyes életkorokban miként támogatja az agyműködés formálódó feltételrendsze-
re, azaz milyen és miként változik a fejlődés nyelve. A csecsemővizsgálatokkal kap-
csolatban a legnagyobb problémánk az volt, és ma is az, hogy a különböző labora-
tóriumok eltérő, egymáshoz nem kapcsolódó vagy éppen ellentmondó adatait 
jobban megértjük-e, ha képesek vagyunk azokat az első életévben bekövetkező 
drámai változásokhoz kötni. A csecsemők eltérési válaszának változásait (emlékez-
zünk, az eltérés hol pozitív, hol negatív összetevők eltérése volt) ma talán legin-
kább akkor tudjuk jól magyarázni, ha figyelembe vesszük az agykéreg, mindenek 

 

 5 Az adatok feldolgozás alatt, illetve kéziratban. A vizsgálatokban nyújtott segítségért köszönettel tar-
tozunk az Öveges József és Gimnázium tanulóinak és a szervezésben segítő pedagógusnak, Pál Tamás-
nénak. 
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6. ábra. A kérgi rétegek differenciálódása és a rétegek szerveződése 
(MOORE és RAMON Y CAJAL alapján) 

előtt pedig a hallókéreg rétegeinek szerkezeti eltéréseit az újszülött, a 6 hónapos 
baba és 11-12 hónapos baba esetében. Mint azt a 6. ábrán láthatjuk, a rétegek 
differenciáltsága elég kezdetleges az igen kicsi babáknál, feltehető tehát, hogy az 
elvezetett eltérési válasz a már érett kérgi rétegbe beérkező válaszok felszíni válto-
zata, emiatt csak a kérgi bemenet szintjén jelzi a válasz eltérését. Ezzel nincs is 
különösebb probléma, ha arra gondolunk, hogy az állatkísérletes adatok azt bizo-
nyítják, hogy a kéregbe beérkező válasz az eltérésre vonatkozó információt is hor-
doz. Ennek alapján nem valószínű, hogy az újszülött vagy a fiatal csecsemők vála-
sza valamilyen kérgi összemérés eredményét tükrözné. A „megfelelő”, azaz a na-
gyobb gyerekekével vagy a felnőttekével összemérhető válasz tehát akkor jelenhet 
meg, ha a kérgi rétegek differenciálódása, kolumnáris szerveződése egy adott 
szintet elér. 

Számos fejlődés-idegtudományi adat utal arra, hogy az agy fejlődésének egyik 
jellegzetessége a feldolgozási sebesség növekedésével járó velőhüvelyesedés, leg-
alábbis adott életkorig. Ugyanilyen, ennél újabb, de jól ismert, számos mérési 
adattal alátámasztott ismeretünk van arról, hogy a szinaptikus kapcsolatok az élet 
első 12-13 évében jelentősen szaporodnak, úgynevezett proliferációjuk következik 
be. A felszaporodó kapcsolatoknak azonban funkcionális súlyuk lesz, így ma úgy 
gondoljuk, hogy csak a hatékony kapcsolatok maradnak meg. A metszésnek neve-
zett, bár nem teljesen ismert folyamat lehet az oka annak, hogy az agykéreg vas-
tagsága változik, azaz a kevesebb de hatékonyabb kapcsolatok fennmaradása miatt 
a kéreg vékonyodik. Ennek mérésével követve a kérgi területek fejlődését, megál-
lapítható, hogy a nyelvhasználat alapvetően a bal féltekén differenciálódó hálóza-
ta sokáig fejlődik, azaz a környezeti hatásokra sokáig érzékeny, nyitott rendszer-
ként működik. 

Az idegtudomány újabb és újabb adatokkal szolgál arra vonatkozóan is, hogy a 
formális tréning, a tapasztalat, adott tevékenység gyakori művelése (például zene) 
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agyunkat is specialistává teszi, ez az adott működésért felelős területeken a kérgi 
reprezentáció fejlődését, javulását eredményezi. Ez különösen jól mérhető a mo-
dern képalkotó eljárások segítségével. Gondoljunk a szakértőkkel, zenészekkel, 
többnyelvűekkel végzett kutatásokra és azokra az adatokra, amelyek azt jelzik, 
hogy a kérgi területek kiterjedtebbek, differenciáltabbak lesznek. Sőt, az olvasás-
ról azt is tudjuk, hogy olyan területek működését is magához ragadja, amelyek 
korábban más feladatot töltöttek be. Az egyes érzékelési funkciók (vakok, siketek) 
vagy adott területek (korai agysérülések) kiesése rendkívüli újjászerveződést tesz 
lehetővé, amelynek alapja az agy változási kapacitása, plaszticitása. Ezzel itt részle-
tesen nem foglalkozom, érdemesnek tartom azonban megjegyezni, hogy a pszi-
chológiának és a kognitív fejlődés-idegtudománynak a plaszticitásra vonatkozó 
leegyszerűsítési törekvései tudományosan elfogadhatatlanok. Az idegtudomá-
nyoknak nagy utat kell megtenniük még ahhoz, hogy a sejtszintű plaszticitás és 
kérgi kapcsolatok tapasztalatfüggő változásaira vonatkozó kutatási adatok közötti 
szakadékot áthidalják. Pedig itt még csak a kérgi változásokkal van dolgunk. 
A fejlődési változások azonban nem korlátozódnak a kérgi változásokra. Terje-
delmi okokból itt most nem foglalkozom a kéreg alatti struktúrákban bekövetkező 
változásokkal, csak utalnék arra, hogy az emlékezeti, következésképpen a nyelvi 
fejlődésben is meghatározó képletről, a hippokampuszról rendelkezésre álló, 
hagyományosan magyar hegemóniát élvező kutatások (gondoljunk a Grastyán-
iskola örökségére, lásd BUZSÁKI, 2007) eredményei ugyancsak átformálhatják a 
fejlődés nyelvéről kialakult mai képet. Sokáig viszonylag keveset tudtunk arról, 
hogy a fejlődés miként érinti a fehérállomány változásait. Sejtettük, hogy a velő-
hüvelyesedés befejeződését követő életkorokban valaminek történnie kell, hiszen 
távoli kéregterületek egyre hatékonyabb együttműködése aligha magyarázható 
megnyugtatóan az eddig felsorolt változásokkal. 

Az utolsó 2-3 évben egy olyan új technika jelent meg, amely láthatóvá teszi az 
agy rostkötegeinek lefutását, vastagságát, kiterjedését. A tenzor diffúziós képalko-
tó eljárás (TDI) az MRI-technika egy újfajta alkalmazása, alapja vízmolekulák 
diffúzióiránya alapján számított szerkezeti kép a fehérállományról. A TDI segítsé-
gével kirajzolódó rostkapcsolat-rendszer és különösen az ennek fejlődését mutató 
adatok már ma is lenyűgözően új fénybe helyezik mindazt, amit a genetikailag 
programozott, de minden minőségi szakaszban megfelelő tapasztalatokat elváró 
agyi fejlődés nyelvéről eddig tudtunk. A nyelvfejlődés szempontjából különösen 
elgondolkoztató, hogy milyen későn érnek a fronto-temporo-parietális hosszanti 
kapcsolatok a bal félteke területein (ZHANG, EVANS és munkatársai, 2007). A nyel-
vi hálózat tehát sokáig érik, fejlődik, az egyre hatékonyabb rendszer alakulását 
lehetővé tevő agyi változások, például volumennövekedés, rostkapcsolatok válto-
zása a fiatal felnőttkorban is megfigyelhetők. Úgy tűnik, hogy nyelvfejlődés szem-
pontjából is forradalmian új kutatási eredmények ismeretében újra kell értékel-
nünk mindazt, amit az elmúlt években mértünk. 

Mi tehát a fejlődés nyelve? Úgy tűnik, hogy az ismert és ma még nem ismert 
agyi változások rendszert alkotnak, amely legalább oly összetett, ha nem összetet-
tebb, mint az ember által használt nyelv fejlődése. Ennek megismeréséhez nem 
csupán újabb technikai csodákra, új tudományos felfedezésekre várunk, hanem a 
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kognitív fejlődés-idegtudomány művelőinek olyan nemzetközi szintű együttmű-
ködéseire, amelyben nagymintás, nyelvközi összehasonlító, a fejlődés-idegtudo-
mányi fókuszú kutatás (ilyen a részvételünkkel az EU FP6 Neurodys programjá-
ban folyó, a diszlexia genetikai, agyi és viselkedéses módszerekkel történő kutatá-
sa). Bár a mielőbbi szintézisben reménykedünk, túlzott optimizmus lenne azt hin-
nünk, hogy a fejlődés során bekövetkező programozott, illetve környezetindukált 
változásoknak valamennyi szintjét tudjuk belátható időn belül hozzárendelni a 
nyelvi fakultás fejlődéséhez. És bár William Jamesnek ma is igaza van, az alábbi 
idézetben foglaltakról többet tudunk, többek között az igen fiatal kognitív fejlő-
dés-idegtudományi kutatásoknak köszönhetően. 
 

„There is no ‘centre of Speech’ in the brain any more than there is a faculty of Speech 
in the mind. The entire brain, more or less, is at work in a man who uses language.” 

WILLIAM JAMES (1890) The Principles of Psychology, 
Henry Holt & Co. Volume One, p. 56 
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DEVELOPMENT OF LANGUAGE – LANGUAGE OF DEVELOPMENT 

CSÉPE, VALÉRIA 

There is increasing evidence suggesting that there are maturational and developmental sequences 
sensitive to the acoustic and linguistic environment to a different extent. The interaction of linguistic 
experience as well as the brain maturation and development can be best studied by various methods 
used in neuroscience. Research in developmental neuroscience focuses on infancy as well as on the first 
5-6 years of age, the period when the developing brain is best able to absorb language, basically any 
language. Although the repertoire of speech sounds is uniquely processed by the brain from early on, the 
neural processes giving rise to brain activity changes are not exactly the same as those recorded in 
adults. As they grow, children get effective in sorting out speech sounds (phonemes) as building blocks 
used for composing words and in segmenting the acoustic flow into words by relying on rules and 
regularities. The review focuses on the developmental changes in processing segmental and supra-
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segmental cues of spoken utterances and gives an overview of the recent results of developmental cogni-
tive neuroscience of this field. The analysis includes some relevant results of the Mismatch Negativity 
research and imaging data in order to describe the most important periods of fundamental processes 
during language development. Recent results on the dynamic functional and structural changes of the 
developing brain are also discussed as possible approach to understanding the neural code of develop-
ment determining new periods in interaction with the linguistic environment. 

Key words: rule, regularity, speech perception, segmental, suprasegmental features, mismatch nega-
tivity, neuroimaging, brain maturation, development, plasticity 


