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Absztrakt
A kutatás célja, hogy összefüggést állapítson meg a nyelvi reprezentáció fejlõdése és a téri nyelv megértése és használata között
koraszülött gyermekeknél és illesztett kontrollnál. A vizsgálatban 3, 4, és 5 éves normál intelligenciájú gyermekek vettek részt,
a koraszülött csoportba neurológiai tünetektõl mentes, 1500 g alatt és 25–30 gesztációs hétre született gyermekek kerültek.

A kutatás során elõzetesen feltártuk a koraszülött gyermekek anamnesztikus adatait, elemeztük a nyelvi fejlõdésük állo-
másait és illesztettük a környezetük kulturális hátteréhez. A vizsgálatban egy valós háromdimenziós térben kutattuk a gyer-
mekek téri relációs fogalmainak megértését és alkalmazását, az irányhármasság (HOL? HOVA? HONNAN?) dimenziói alapján,
és a válaszokat összehasonlítottuk a nyelvfejlõdési adatokkal. Az 5 éves gyermekek esetében külön feltételben tanulmányoz-
tuk a fõnévi allomorfok produkcióját. 

Az eredmények azt mutatják, hogy összefüggés mutatható ki a téri relációs kifejezések megértése, használata és a ko-
raszülött nyelvi fejlõdésmenet között. Normál értelmi fejlettségû, de kissúllyal világra jött koraszülöttek lemaradást mutatnak
a téri relációs kifejezések megértésének és produkciójának fejlõdésében. A fõnévi allomorfok használatában.

Kulcsszavak: koraszülött, nyelvi reprezentáció, téri nyelv

A téri megismerés
A tér ismerete és a benne való tájékozódás alapvetõ feltétele az emberi létnek. A min-
dennapi tevékenységek szervezése a térbeli világ ismeretében történik. A tárgyak helyé-
nek és helyzetének pontos, finom kódolása kritikus és egyben adaptív az emberi visel-
kedés szempontjából (HUTTENLOCHER–LOURENCO 2007), továbbá a dolgok térbeli elhelyez-
kedésének potenciális megismerése biológiai és pszichológiai szempontból is egyaránt
elengedhetetlen. A statikus és mozgó tereptárgyak helyzetének meghatározása a fizikai
környezetben, a hétköznapi rutin feladatok ellátása, a veszélyhelyzetek pontos helyének
megítélése nem nélkülözheti a téri kódolást, az észlelt jelzések hatására a mozgás újra
szervezése (reorganizáció) jön létre az akadályok elkerülésére (LANDAU–JACKENDOFF

2003). A tér ismerete és a benne való tájékozódás az emberi intelligencia alapvetõ kom-
ponense, a kognitív képességeken belül elkülönült szegmense a megismerésnek, (NEW-
COMBE–HUTTENLOCHER 2003). A téri tudás több tényezõ együttes mûködésére támaszkodik,
mint a nyelv, az észlelés, és a kategorizálás (LAKUTSA–LANDAU 2005). 

Számos neurológiai kutatás rávilágított arra a tényre, hogy a téri információ kódolása
jól körül írható idegrendszeri háttérrel mûködik (EPSTEIN–DEYOE–PRESS–ROSEN–KANWISHER

2001; EPSTEIN–GRAHAM–DOWNING 2003). Saját neurológiai feldolgozói rendszere
funkcionális megosztással mûködik az agykéregben, melyben jelentõs szerepet játszik
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a posterior parietális kéreg, a prefrontális és parahippocampális terület, valamint a
hippocampus. (BURGESS–MAGUIRE–O’KEEFE 2002; GEOFFREY–D’ESPOSITO, A.–D’ESPOSITO, M.
1997; MOFFAT–ELKINS–RESNICK 2006; NEWCOMBE et al. 2003). 

A térben való tájékozódás, a téri helyzet meghatározása nem vezethetõ vissza egyet-
len kódolási módra. A tájékozódás során meghatározó a rendelkezésre álló információ
mennyisége és jellege. Az eltérõ környezetek és a benne lévõ tereptárgyak különbözõ
jelzéseket szolgáltatnak a szemlélõ számára, így a térben való tájékozódás a tér, a terep-
tárgyak és az észlelõ viszonyától függ. A téri észlelt információ reprezentálódása attól is
függ, hogy a szemlélõ mennyire részese az adott helyzetnek, így a téri információ értel-
mezése alapvetõen két viszonyítási rendszer mûködésére vezethetõ vissza. Az észlelt jel-
zések egyik reprezentációs módja, amikor a megfigyelõ saját magához viszonyít (megfi-
gyelõ központú referencia) másik módja, amikor a környezet tereptárgyaihoz (külsõ
referenciájú téri reprezentáció) viszonyít, függetlenül az egyén helyzetétõl (1. ábra). 

Nézõközpontú tér Tárgyközpontú tér
Megfigyelõ központú/egocentrikus Külsõ referenciájú/allocentrikus
Saját test a referencia pont Tárgyközpontú referencia, nézõponttól független

1. ábra. Viszonyítási rendszerek

A felnõttek a téri tájékozódásuk során négy alapvetõ rendszert mûködtetnek a pozíció-
juk meghatározására (NEWCOMBE–LEARMONTH 2000). Az egyik jellegzetes módja, amikor
a környezetben található tárgyak válnak viszonyítási ponttá. A külsõ tereptárgyak, és a
környezet referenciaként szolgálnak a pozíció és távolság meghatározásában, irányítják
a kategorikus kódolást. A gyakori és prototipikus téri támpontok, mint az épületek és a
geográfiai jellemzõk stabil viszonyítási rendszerként segítenek a hétköznapi eligazodás-
ban. Bizonyított, hogy a környezet jelzõ ingerei (cue learning) támogatják a tárgyak
pozíciójának meghatározását, és a hely emlékezetben tartását. Ez az úgynevezett jelzõ-
inger tanulás, amely során egy speciális asszociációs kapcsolat jön létre a tárgy helyzete és
a környezete között, ahogy a példa is mutatja: az észlelõ elvárása, hogy a kávéscsésze
általánosan az asztalon van és nem az asztal alatt helyezkedik el (NEWCOMBE–HUTTENLOCHER

2003). 
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Továbbá jelentõs szerepet játszik a téri kódolásban a Tolmantól származó eredeti el-
képzelés, a kognitív térkép használata. A téri helyzetek kódolása során elraktározzuk az
információkat, melyeket adott helyzetben képesek vagyunk újra elõhívni. A helytanulás
folyamatában hasznos információ az egymás mellett elhelyezkedõ tárgyak közötti
távolság (disztális jelzés), így jól megkülönböztethetõ a tereptárgyak helyzete és iránya. 

A tájékozódó személy a célhely elérése érdekében nem nélkülözheti a hozzávezetõ
út téri ismeretét. Az útvonalról formálódó reprezentációban szerepet játszik a mozgás-
mintázat. A motoros tevékenység során asszociáció épül ki a külsõ referencia keret és
mozgásmintázat között, ezáltal a környezet téri mintázatához illesztett mozgás szekven-
cia sajátítódik el (NEWCOMBE–HUTTENLOCHER 2003). Ez a választanulás vagy szenzomo-
toros kódolás, amelyben a távolság kódolása és a közvetlen hozzákapcsolódó, összetett
mozgásszekvenciák kiépülése zajlik. A folyamatban nélkülözhetetlenek az egyensúlyi,
a kinesztetikus és vizuális forrásból származó ismeretek. 

Egy adott célhely elérésre irányuló keresés összetett tájékozódást igényel. A kitûzött
pont eléréséhez szükséges, hogy rögzítésre kerüljön a távolság és a megtett útvonal
iránya. Az útvonal integráció (inercialis kódolás) során a mozgás által a téri reprezen-
táció folyamatosan megújul, hogy segítse az eligazodást.

A téri kódolás eltérõ és összetett rendszerként mûködik a lokalizációs tudást illetõen
(1. táblázat) attól függõen, hogy milyen forrásból származnak. A reprezentálódás módja
a szerint változik, hogy az adott környezetbõl származó információk milyen téri jelleget
képviselnek.

Saját referencia Külsõ referencia

Egyszerû, korlátozott Szenzomotoros tanulás Jelzõinger
(egocentrikus tanulás,
választanulás)   

Összetett, teljes Útvonal integráció Helytanulás
(Inerciális navigáció)

1. táblázat: A téri kódolás típusai (NEWCOMBE–HUTTENLOCHER 2003).

A téri reprezentáció alapvetõ négy alrendszerének fejlõdése a születéstõl a serdülõkor
szakaszáig tart. A gyermek fejlõdésében a tér élményével és tapasztalatával, a percep-
tuális és a motoros képességek alakulásával (LÁBADI 2009), fokozatosan egyre össztet-
tebb összefüggésrendszert hoz létre. A kezdeti idõszaktól a téri kategorizáció mennyi-
ségi és minõségi változása (NEWCOMBE–LEARMONTH 2000) egyre pontosabbá teszi az
objektumok pozíciójának kódolását. A Piaget által kínált fejlõdési elmélet, vagyis a szen-
zomotoros tapasztalaton keresztül történõ téri viszony megismerés, nem magyarázza
teljes mértékben a korai csecsemõ vizsgálatok eredményeit, ahol a már néhány hónapos
csecsemõk felismerik a térbeli kapcsolatokat (NEWCOMBE–HUTTENLOCHER 2007). Quinn
(1994) vizsgálata igazolta, hogy már három hónapos csecsemõk képesek az egyszerû
térbeli helyzetek azonosítására, a fent és a lent kódolására. 

A fiatal csecsemõ helyhez kötött, a korai korlátozott motoros képessége akadályozza
õt abban, hogy a teljes téri kódolási rendszer használja. A kezdeti vizsgálatok (ACREDOLO

1979; BREMNER–BRYANT 1977) igazolták, hogy a csecsemõk korai idõszakban elsõsorban
a választanulás és jelzõingert használják a téri pozíció meghatározásában. A jelzõinger
használat 5 hónapos csecsemõknél kiváltható. Ebben az idõszakban reprezentálódik a
relatív magasság (BAILLARGEON 2004), és a perceptuálisan kiugró tereptárgyak a késõbbi

108

Eredeti_kozlemények_full_kiskap.qxp  2012.06.11.  21:51  Page 108



hónapokban segítik a helyes a térbeli kódolást (ACREDOLO–EVANS 1980; NEWCOMBE–
HUTTENLOCHER 2003). 

A helyzet-, és helyváltoztató mozgásformák kialakulásával, a kódolás minõségi válto-
záson megy keresztül, egyes motoros képességek más-más módon szervezik a pszichés
funkciókat (LÁBADI 2009). Minden újonnan elsajátított mozgásfejlõdési mérföldkõ az ak-
ció-percepció rendszer közötti kapcsolat új beállítását hozza létre (RIESER–HERBERT–PICK

2007; ATKINSON–BRADDICK 2007). Például a vizuális perspektíva változásával, a téri ta-
pasztalatok is változnak, funkcionális újraszervezõdés megy végbe. A statikus felülés
után a mászás megjelenése különösen jelentõs fejlõdési állomás, amely által elérhetõvé
válnak a tér tereptárgyai. A saját kezdeményezésre indított mozgás segítségével az allo-
centrikus téri referencia keretre támaszkodó reprezentáció korai formája is megjelenik
(ACREDOLO 1990), 6,5 hónapos korban nyilvánvaló a használata (KAUFMAN–NEEDHAM

1999), az allocentrikus helyzet támpontjai segítik csecsemõt a téri kapcsolatok felismeré-
sében. (MCKENZIE et al. 1984). Azonban, ha megváltoztatjuk a csecsemõ kiindulási pont-
ját, akkor a tájékozódásban egocentrikus keretre támaszkodik. A gyermek 9–10 hónapos
korában a mozgásfejlõdési tapasztalata által allocentrikus tájékozódási módra vált. 

Az önálló mobilitással rendelkezõ 2 éves gyermek egyre ügyesebben használja az
egocentrikus rendszert. Képessé válik a tárgyak elérésére a korai útvonal integráción ke-
resztül az úgynevezett folyamatos térben (NEWCOMBE–HUTTENLOCHER–LEARMONTH 1999).
Ahhoz, hogy a gyermekek a helytanulást, mint fejlett téri reprezentációs rendszert hasz-
nálni tudják, kortikális szinten érési folyamatok és strukturális változások szükségesek
(NEWCOMBE–HUTTENLOCHER 2003).

A késõbbi fejlõdés során a sikeres tájékozódásban jelentõs szerepet játszik a saját
test mint referenciakeret. A saját testhez viszonyított tájékozódást már a 3 évesek is
használják, és ez nem változik számottevõ mértékben 6 éves korig. A 3 éves gyerekek
még eredményesebbek, ha a külsõ referencia kereteket, mint például egy szoba kereteit
tudják felhasználni a viszonyításban (NARDINI–BURGESS–BRECKENRIDGE–ATKINSON 2006), to-
vábbá képesek hasznosítani a távoli tereptárgyak helyzetét és a disztális jelzéseket
(BULLENS–NARDINI–DOELLER–BRADICK–POSTMA–BURGESS 2009). A kísérleti helyzetek szerint
a 4 évesek hatékonyabbak a megfigyelõ központú tájékozódásban, jobb eredményt
mutatnak az elrejtett tárgyak megtalálásában, ha önmagukhoz kódolják az irányt (NAR-
DINI–THOMAS–KNOWLAND–BRADDICK–ATKINSON 2009).

5 éves kortól változatos stratégiák jelennek meg a tájékozódásban. Annak ellenére,
hogy még erõsebb a nézõközpontú tájékozódás, már felhasználják a mozgásos infor-
mációkat. Még nem alkalmazzák az útvonal integrációs kódolást, azonban a megzavart
orientációs helyzetben (reorientáció) hasznosítják a rendelkezésre álló mozgásos infor-
mációt (NARDINI–THOMAS–KNOWLAND–BRADDICK–ATKINSON 2009). A nézõponttól független
tájékozódás biztos használata 6–8 éves korra tehetõ (NARDINI–THOMAS–KNOWLAND–
BRADDICK–ATKINSON 2009).

A téri nyelv és téri reprezentáció kapcsolata
A téri elrendezések kódolása, és megértése több modalitás-specifikus információ együt-
tes eredménye. Az ember téri kódolásának alapvetõ sajátossága a többi élõlénnyel
szemben, hogy képessé vált szimbolikus formában leírni a téri kapcsolatokat. Amíg az
állatok többnyire észlelési rendszert (szaglás, mágneses mezõ) használnak, addig az em-
ber az egyedüli lény, aki szimbolikus rendszert alkalmaz a tér kódolására (NEWCOMBE–
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HUTTENLOCHER 2007). A téri nyelv alapvetõ emberi tudás, mely kulturálisan megoszt-
hatóvá teszi a tér ismeretét, és rugalmas alkalmazkodást biztosít a közösségen belül. 

A téri képesség és a nyelv között dinamikus kapcsolat áll fenn (LANDAU–DESSALEGN–
GOLDBERG 2009). A kapcsolat a tér és nyelv között kölcsönös, bármi kódolt a térben, az
kódolt a nyelvben is (LANDAU–LAKUSTA 2006). A téri nyelv szemantikai alapjai a viszony-
szavak és a toldalékok, amelyek térbeli tulajdonságokat kódolnak, leírják a téri rep-
rezentációs keretet és jellemzik a benne lévõ tereptárgyak egymáshoz viszonyított
kapcsolatát (LANDAU–LAKUSTA 2006). Korábban úgy gondolták, hogy a két reprezentáció
autonómiája vitathatatlan, és az olyan formális nyelvi elemek, mint a fõnévi kifejezések
és az igék nem közvetlen elemei a téri nyelvnek és nem játszanak szerepet a téri megis-
merésben. Az igék szemantikai szerepe a téri nyelv használatában kétségtelen (RICHARD-
SON–SPIVEY–BARSALOU–MCRAE 2003), kategorizálják a vertikális és horizontális irányokat
(RICHARDSON–SPIVEY–EDELMAN–NAPLES 2001), facilitálják a kódolást. 

A különbözõ nyelvek eltérõ módon fejezik ki a téri kapcsolatokat a szemantikai
rendszerben a viszonyszavak, toldalékok tükrében (CHOI–MCDONOUGH 2007). Annak
ellenére, hogy a téri nyelv univerzális elemeket tartalmaz, a nyelv szelektív hatást gya-
korol a téri kognícióra. (MUNNICH–LANDAU–DOSHER 2001). A téri nyelv kifejezéseiben tipi-
zálja a nagyobb komponenseket, mint a tereptárgyat (céltárgy), vagy a referens ob-
jektumot (vonatkoztatási tárgy) és a teret (terület). A terület egyben leírja azt a viszonyt
is, ami a kódolt tárgy és a vonatkoztatási tárgy között fennáll. Megjeleníti a térben zajló
mozgást és annak módját, illetve az útvonalat és annak geometriai vonatkozásait
(LANDAU és mtsai. 2009). Landau és kollégáinak értelmezése szerint a terület egyben
megmutatja azt a viszonyt is, ami a kódolt tárgy és a vonatkoztatási tárgy között áll fenn
(PLÉH–KIRÁLY–LUKÁCS–RACSMÁNY 2003). A nyelvek egy része prepozíciók segítségével
jeleníti meg a téri kapcsolatot. Az angol nyelv viszonyt jelentõ igéket használ, a magyar
nyelvben az igéhez igekötõ szükséges.

Magyar nyelvi rendszer téri kifejezései pontosan meghatározott grammatikai és lexi-
kai struktúrába rendezõdik, így dimenzionálisan vizsgálható (PLÉH 2007). A téri viszony
jelzése az igekötõk, a határozószók, a helyragok, és a helyi névutók használatával va-
lósul meg (LUKÁCS–PLÉH–RACSMÁNY 2007), mely hármas kódolási rendszerben épülnek fel
(2. táblázat). Az irányhármasság alkalmas arra, hogy a ragok segítségével egyszerû, és
a névutók használatával bonyolult kognitív szerkezettel írjuk le a téri viszonyrendszert
(PLÉH 2001). A dinamikus ág szisztematikusan kódolja az ösvényt, elkülönítve a cél és a
forrás téri viszonyát. 

Statikus Dinamikus

Cél Forrás

Helyragok -ban -ba -ból
-on -ra -ról
-nál -hoz -tól

Névutók mögött mögé mögül
elõtt elé elõl
alatt alá alól
mellett mellé mellõl
között közé közül 

2. táblázat. Magyar helyragok és névutók rendszere
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A téri nyelv neurológiai meghatározottsága (TRANEL–KEMMERER 2004), fejlõdési
sajátosságai, és elsajátítási mintázata (LANDAU–LAKUSTA 2009; Talmy, 2003), aktuális
kutatási kérdése a megismerés tudománynak. A motoros és vizuális tapasztalatok mellett,
a fejlõdés során a megjelenõ nyelvi képesség új és magasabb szintre emeli a gyermek téri
megismerését. A téri megismerés és a nyelv szoros kapcsolatot mutat, bár nehezen dönt-
hetõ el, hogy vajon a téri perceptuális rendszer alakítja ki a nyelvi kategóriákat, vagy
fordítva, a nyelvi reprezentáció segíti elõ a sikeres téri tájékozódást (LANDAU–LAKUSTA

2009; HERMER-VAZQUEZ–MOFFET–MUNKHOLM 2001; PLÉH, 2007). Hosszú idõ óta tudományos
kérdés a preverbális szakaszban miként reprezentálódik a téri nyelvi. A szemantikus
tudás megszerzése párhuzamosan halad a téri reprezentáció fejlõdésével, és interaktív
kapcsolatban állnak egymással (QUINN 2007). Fejlõdés korai idõszaktól nyomon
követhetõ. A kisgyermekek felismerik és reprodukálják a téri helyzetek (LAKUSTA–
WAGNER–O’HEARN–LANDAU 2007), és képesek megérteni a nyelvi kapcsolatokat a szüleik
megnyilvánulásaiból (CASASOLA–COHEN 2002). A preverbális fázisban alkalmassá válnak
arra, hogy tanuljanak a szintaktikai tartalmakból, amelyek egy adott téri viszonyra vo-
natkoznak, és szemantikai kategóriákat alakítsanak ki. A téri kifejezések a téri viszo-
nyokra irányítják figyelmüket. (CASSASOLA 2007).

Pléh és mtsai (1996) preferencia vizsgálata szerint a korai idõszakban a gyermekek
megnyilvánulásaikban kevésbé fordulnak elõ névutók, a ragok használatában azonban
jellegzetes megoszlást mutatnak. A 1;5 és 2;9 év közötti gyermekek területi viszonyt te-
kintve tartály és cél preferált.

A magyar anyanyelvû óvodáskorú gyermekek téri nyelv használata további jellegze-
tességet mutat. Ragok esetében megmarad a cél preferencia tartály viszonyban a fiatal
és a nagyobb óvodáskorú gyermeknél (PLÉH–PALOTÁS–LÕRIK 2002). Továbbá prototipikus
hatás figyelhetõ meg a téri kifejezések használatában a külsõ és belsõ viszonyok kódo-
lása kapcsán, az eredmények szerint 5 és 8 éves kor között a tartályt nehéz felületként
kezelni. Az eredmények szerint ebben a korban könnyebb a statikus kifejezések hasz-
nálata, mint a cél típus, ami az összetett viszonyok esetében is igaz. A fejlõdés a forrás
viszonyszavak irányába halad, óvodás korban még nehézséget jelent a honnan kérdés-
re irányuló hibátlan válaszok adása (PLÉH–PALOTÁS–LÕRIK 2002).

Koraszülöttség és következménye a nyelvi fejlõdésre
Koraszülött gyermeknek nyilvánítjuk azt az újszülöttet a WHO ajánlása szerint, aki 37.
terhességi hét elõtt, 2500 g alatti súllyal jön a világra. Gesztációs hét alapján extrém
éretleneknek tartjuk a 28. hét elõtt születettek, a születési súly szerint pedig igen kissú-
lyúakat (1500 g alatt), igen-igen kissúlyúakat (1250 g alatt) és extrém kissúlyúakat (1000 g
alatt) különböztetünk meg. Az utóbbi paraméterek magas perinatális kockázati ténye-
zõket hordoznak a túlélés és a szomatomentális fejlõdés szempontjából (VIDA–SÁRKÁNY–
FUNKE–GYARMATI–STORCZ ÉS mtsai 2007). A megrövidült intrauterin stimuláció és a perina-
tális idõszakot jellemzõ deprivációs hatások rontják a fejlõdési esélyeket és megterhelik
az éretlen idegrendszert, ami tovább csökkenti az alkalmazkodási esélyeket (CSIKY

2006). A koraszülött gyermekek fejlõdési vizsgálatai is arra utalnak, hogy számos terüle-
ten elmaradást mutatnak a teljes gesztációs hétre született gyermekhez képest és ez a
különbség területenként az iskolás korig megtartott (YLIHERVA–OLSÉN–SUVANTO–JÄRVELIN

2000). A koraszülöttek esetében magas kockázatú a pszichés fejlõdés (SZANATI 2008),
különös tekintettel a mozgás (BRAECKEL–BOS–BUTCHER–GEUZE 2008), a nyelv (HOPKINNS-
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GOLIGHTLY–RAZ–SANDER 2003) és az intellektus (ROSE–FELDMAN–JANKOWSKI 2001; ROSE–
FELDMAN–JANKOWSKI 2002) területén. További rizikófaktor, hogy a temperamentum
jellemzõk egyidejû és prediktív kapcsolatban állnak a mentális fejlõdéssel, és ez a kap-
csolat különösen kifejezett a kognitív és a nyelvi területen (FERENCZI–KALMÁR 2009).
A nyelvi képességek fejlõdési elmaradása tendenciaszerûen preverbális kortól kifejezett
(SZANATI–NAGY 2006), az expresszív és a receptív beszéd fejlõdése késõbb indul meg
(YLIHERVA et al., 2000). Jellegzetes vonás, az alacsony szókincs (MARSTON–PEACOCK–
CALVERT–GREENOUGH–MARLOW 2007), a rövid mondatalkotás és a nehezítetett megértés
(JANSSON-VERKASALO–VALKAMA–VAINIONPÄÄ–PÄÄKKÖ 2004). Azonban elvitathatatlan, hogy
az idõben zajló stimulációs hatásokra a koraszülött gyerekek iskoláskor magasságában
felzárkózást mutatnak a normál gesztációs hétre született gyerekekhez képest (FOSTER-
COHEN–EDGIN–CHAMPION–WOODWARD 2007; KALMÁR–BORONKAI 2006). A képességstruktúra
fejletlensége mindinkább késés, mintsem irreverzibilis állapot (SZANATI–NAGY 2006).

A tanulmányunk célja, hogy körüljárjuk a koraszülöttek téri viszonyokon keresztül
megnyilvánuló nyelvi fejlõdését. Elsõsorban arra kerestünk választ, hogy milyen sajátos-
ságot mutatnak a koraszülöttek a tipikusan fejlõdõ gyermekek téri nyelv használatában,
milyen módon reprezentálódik a nyelvi terület alaktani fejlõdési sajátossága a produk-
cióban. Továbbá kíváncsiak voltunk arra is, hogy változnak a téri kifejezések használata
a nézõközpontú és tárgyközpontú helyzetekben. Elgondolásunk szerint a koraszülött
gyermekeknek a pre-, és perinatális szakaszban deprivációs hatások következményeit
kell elszenvedniük és ez hatással van a nyelvi területen belül a téri nyelv használatára is. 

Módszer

Résztvevõk

A vizsgálatban 3, 4 és 5 éves normál intelligenciájú koraszülött gyermekek vettek részt,
a csoportba neurológiai tünetektõl mentes, 1500 g alatt és 25-30 gesztációs hétre
született gyermekek kerültek (3. táblázat). Az életkorválasztást elsõsorban az indokolta,
hogy az irányhármasság szerinti helyviszonyokat jelölõ statikus és dinamikus névutók,
illetve helyragok használatának intenzív fejlõdése erre az életszakaszra esik (PLÉH 2007). 

3 éves (N=10) 4 éves (N=22) 5 éves (N=10)

Átlag Gesztációs hét 27,30 27,81 26,90
Születési súly/g 898,50 982,38 990,00
Inkubátor/hét 8,22 6,85 6,88

Szórás Gesztációs hét 1,88 1,62 1,85
Születési súly/g 196,27 263,68 150,70
Inkubátor/hét 2,33 2,95 2,26

3. táblázat. A vizsgálatban részt vevõ koraszülött gyermekek életkor, gesztációs idõ, születési súly
és inkubátorban eltöltött idõ szerinti megoszlása
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Tesztanyag

Két tesztanyagot használtunk a vizsgálatunk során. A névutók használatának vizsgálati
eszköze egy a valós térben elhelyezett mátrix, melyben kisméretû tárgyakat helyeztünk
el a gyermek elõtt (1. kép). 

1. kép. Vizsgálati mátrix a téri nyelv használatára

A nyelvi fejlettség érzékeny mutatója a fõnévi allomorf próba (PLÉH és mtsai 2002), ezért
kiegészítõ vizsgálatnak a PPL Nyelvfejlõdési Szûrõvizsgálat fõnévi allomorf szubtesztjét
alkalmaztuk az öt éves korosztályban.

Eljárás

A névutó használatára két kísérleti helyzetet alkalmaztunk. Külön vizsgáltuk a tárgy-, és
nézetviszonyítású rendszereket. A tárgyviszonyítású helyzetben a gyermek a mátrix elõtt
helyezkedett el, míg a nézetviszonyítású helyzetben a gyermek a mátrixban volt és
válaszolt a vizsgálatvezetõ kérdéseire. A térben elhelyezett tárgyak egymáshoz viszonyí-
tott helyzetére random módon, a hármas kódolásnak megfelelõen statikus, dinamikus
cél és forrás viszonyban kérdeztünk.

A fõnévi allomorf próbában a gyermekek különbözõ nehézségû fõnévi töveket tol-
dalékolnak a bemutatott képek alapján PPL szerint. A vizsgált helyzet egy-, illetve két-
morfémás, ahol az öt éves gyermekeknek tárgyragot, többes számot vagy mindkettõt
kellett használni.

Eredményeink
A téri kifejezések használatában, fõhatásként egyértelmû különbséget találtunk a ko-
raszülött és a kontroll csoport között, és a különbség életkor szerint is megjelenik
(F(4,45)=15,221p<,000). Az eredmények nyilvánvalóan igazolják, hogy a koraszülött
gyermekek téri nyelv használata elmarad a tipikusan fejlõdõ gyermekekhez képest és
ez mindhárom életkori csoportban határozottan megtartott (1. grafikon).
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Megvizsgálva a téri viszonyítású rendszereket, további különbséget találtunk a két elem-
zett csoportban. A koraszülött gyermekek téri nyelv használata egyaránt elmarad tárgy-
központú (2. grafikon) helyzetben (F(4,45)=14,567p<,000)  és nézõközpontú (3. grafikon)
helyzetben (F(4,45)=11,390p<,000).

Habár a téri nyelv fejlõdésének különbsége életkorok szerint a két vizsgálati csoportban
öt éves korig fennáll, azonban öt éves kortól a differencia csökkenését tapasztaltuk.
Továbbá az is kiemelendõ, hogy a téri nyelv helyes használata a nézõközpontú viszony-
ban lineárisan erõsödõ változást mutat.
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Külön vizsgáltuk a válaszok megjelenését statikus és cél orientált viszonyszavak kapcsán.
A statikus viszonyszavak esetében további szignifikáns különbséget találtunk a kutatott
csoportokban. Nézõközpontú helyzetben hol kérdésre (4. grafikon) a koraszülött gyere-
kek korcsoportonként gyengébb, de azonos tendenciájú válaszokat adtak a kontroll
csoporthoz képest (F(4,45)=10,924p <,000). A helyes válaszok lineáris fejlõdést mutat-
nak és a vizsgált, utolsó életkori csoportokban az eredmények összetartanak.

A tárgyközpontú viszonyítású helyzetekben (5. grafikon) a korcsoportok életkorok sze-
rint továbbra is megtartják azonos pontértékeik különbségét, és a két csoport párhuza-
mosan szétválik F(4,45)=6,711p<,000).
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4. grafikon. Nézõközpontú válaszok célorientált helyzetben koraszülött és tipikusan
fejlõdõ 3, 4, és 5 éves gyermekeknél

3. grafikon. A téri nyelv használata koraszülött és tipikusan fejlõdõ 3, 4, és 5 éves gyer-
mekeknél nézetviszonyítású helyzetben
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A további elemzés során úgy találtuk, hogy a koraszülött csoport erõsebb fejlõdési tendenciát
jelez a tárgyközpontú viszonyítású helyzetben hova kérdésre. (F(4,45)=18,822p<,000). Az öt-
éves koraszülött gyermekek válaszainak erõssége plafonhatást mutat, a két vizsgált cso-
port helyes válaszainak száma szorosan megközelítik egymást. 

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a koraszülött gyermekek téri nyelv használata
korcsoportonként és a vizsgált helyzetenként is elmarad a tipikusan fejlõdõ gyermekek
teljesítményéhez képest. Az egyes életkori csoportba tartozó koraszülött és a kontroll
csoportba tartozó gyermekek helyes válaszainak százalékos megoszlása a 4. táblázatban
látható.

3 éves 4 éves 5 éves
koraszülött kontroll koraszülött kontroll koraszülött kontroll

Tárgyviszonyítású HOL 0% 54% 23,1% 75% 50% 92% 

Nézõviszonyítású HOL 7,1% 61% 26,9% 71% 84,3% 96% 

Tárgyviszonyítású HOVA 3,6% 71% 26,9% 86% 93,7% 100%

Nézõviszonyítású HOVA 17,8% 14% 5,7% 61% 37,5% 79%

4. táblázat. Tárgyviszonyítású és nézõviszonyítású helyzetekben a koraszülött gyermekek
válaszainak megoszlása hol és hova kérdésre

Továbbá tanulmányoztuk a forrás viszonyszavak használatát. Eredményeink szerint nem
találtunk különbséget a koraszülött és a tipikusan fejlõdõ csoportok között életkorok
szerint, ebben a kísérleti helyzetben (5. táblázat). Ez az elemzés megerõsítette a korábbi
kutatásokat (PLÉH 2007), hogy a forrásviszonyok kódolása még hét éveseknek is
problémát okoz tipikus fejlõdés mellett.
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3 éves 4 éves 5 éves 

Koraszülött 0% 18% 56%

5. táblázat. A téri nyelv használata a koraszülött gyermekeknél honnan kérdésre

A fõnevek toldalékolásának kísérleti helyzetét vizsgálva sem találtunk különbséget
a többes szám, a tárgyrag és a két toldalék együttes használatában a koraszülött és a ti-
pikusan fejlõdõ gyerekek között. A vizsgált 5 éves koraszülött gyerekek a fõnévragok
használatában azonos teljesítményt nyújtanak, mint a kontroll csoport gyermekei. Az ered-
mények azt mutatták, hogy a koraszülött gyerekek a tárgyrag használatában sike-
resebbek voltak (t(29) =2,138p<,017). 

Végül kapcsolatot kerestünk a felvett anamnesztikus adatok és a vizsgált eredmények
között. Az elemzés során kizárólag a koraszülött gyermekek eredményit a pre-, és a
perinatális változók összefüggésében elemeztük. Az adatok alapján szignifikáns korrelá-
ciós kapcsolatot találtunk a gesztációs hét és a téri nyelv használata között (6. táblázat).
Elõzetes elvárásaink alapján azonban nem igazolódott, hogy az inkubátorban eltöltött idõ
hatást gyakorolna a téri nyelv használatának kompetenciájára, illetve a születési súly mint
az éretlenség egyik paramétere sem gyakorol hatást a vizsgált képességre. 

Az eredmények szerint a koraszülöttség, mint éretlenség befolyásolja a téri nyelv ki-
alakulását, de önmagában az inkubátorban eltöltött idõvel mint lehetséges deprivációs
hatással nem mutat összefüggés. 

Születési Inkubátor/ Téri nyelv Tárgy- Nézõ-
súly hét központú központú

helyzet  helyzet 

Gesztációs hét r ,444 -,310 ,502 ,493 ,447  
p ,004 ,055 ,000 ,000 ,001 

Születési súly r -,633 ,162 ,351 ,119  
p ,000 ,402 ,176 ,538

Incubátor/hét r -,208 -,276 -,114  
p  ,298 ,155 ,570 

6. táblázat. Kapcsolat a téri nyelv és a prenatális és perinatális változók között

Megbeszélés

Vizsgálataink megerõsítették, hogy a koraszülött gyermekek érésükben késést mutatnak
a tipikusan fejlõdõ társaikhoz képest, és ez egyértelmûen megmutatkozik a téri nyelv
használatában is a korai években. A vizsgált, veszélyeztetett csoport három és négy éves
korban hordoznak felépülési szindrómákat lineáris fejlõdés mellett. Annak ellenére,
hogy a koraszülöttek öt éves korukban felzárkózást tanúsítanak, azonban a helyesen
használt téri kifejezések teljesítménye nem éri el a kontroll csoport eredményét. 

A téri nyelv, a nyelvi rendszer sajátos területe. Magába foglalja a referencia-rendsze-
reket, a ragokat és prepozíciókat. A téri nyelv azonban rendelkezik némi önállósággal
a nyelvi rendszeren belül. Felépülése egy lineáris fejlõdés eredménye. Az eredmények
értékelésénél azt is figyelembe kell vennünk, hogy a magyar nyelv a téri nyelv szem-
pontjából egy egocentrikus kereteket kínáló nyelv (PLÉH 2007), továbbá azt is, hogy
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a hazai vizsgálatok szerint a névutók tekintetében erõteljes irányhatások és nagyon
határozott érés figyelhetõ meg négy- és nyolcéves gyermekek között. Az eredmények
kiemelik, hogy a téri megismerés fejlõdése során a gyerekek többnyire nézõközpontú
referenciát használnak. A környezetük pozícióját és a benne elhelyezkedõ tárgyakat
a saját testükhöz viszonyítva határozzák meg (PIAGET 1970).

Ivády Rozália és munkatársai (2008) szerint a mozgásos és a szemantikus terület
hangsúlyos az intézményes téri nevelésben. Ez a tendencia már megmutatkozik az óvo-
dás korosztály fejlesztõ-felzárkóztató nevelésben is. Magyarázatul szolgálhat arra a tény-
re, hogy a koraszülött gyerekek miért fejlõdnek gyorsabban a téri viszonyok megne-
vezésben az óvodás kor középsõ harmadában.

Az általunk vizsgált populációban a fõnév toldalékolási mintázata megegyezést mu-
tat az átlagos teljesítményekkel (PLÉH és mtsai 2002). Adataink megerõsítették a kora-
szülöttek felzárkózó tendenciáját, az eredmények kiemelik a fejlõdési késés jelenlétét
(SZANATI–NAGY 2006).

A biológiai tényezõk értelmezése során arra a következtetésre jutottunk, hogy ugyan
a gesztációs hét lerövidülése megemeli a nyelvi képességek fejlõdésének rizikóját, azon-
ban nem hagyatkozhatunk kizárólag ennek egyoldalú magyarázatára. Vizsgálatunkból
csak azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az anyaméhben eltöltött idõ hatást gyako-
rolhat a késõbbi fejlõdés menetére, melyet a környezeti tényezõk akár súlyosbíthatnak. 

Ma már lényeges tényezõnek számít a környezeti faktorok szerepe is. A korai fej-
lesztés, az egészséges anya-gyermek kapcsolat, vagy a támogató családi légkör akár
jelentõsen enyhítheti a korai biológiai károsító hatásokat. A koraszülött gyermeket ne-
velõ szülõk fokozottabban „érzékelik a fejlõdési rizikóra utaló jegyeket” (HÁMORI 2010)
és ennek elhárítására további fejlesztést iktatnak a kisgyermek nevelésébe.
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