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KOMMUNIKÁCIÓS KERET AZ ELSŐ ÉLETÉVBEN: 
INTONÁCIÓ -  GŐGICSÉLÉS

Kátainé Koós Ildikó 
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola

A kommunikációs keret
A kommunikációs keret része a nyelvi szocializáció folyamatának, 

ami "magában foglalja a kisgyermek beszédfejlődéséhez fűződő 
szülői, gondozói viszony valamennyi összetevőjét: a beszédfejlődés 
érdekében alkalmazott szülői stratégiákat (vagy ezek hiányát), az e cél 
érdekében módosított eszközkészletet, az együttműködés keretét, sajá
tosságait stb." (Réger 1990, 38). Az együttműködés kommunikációs 
kerete összetett fogalom, azt az anya és csecsemője kölcsönösen alakí
tja kultúrközösségekként más-más módon. Ebből a szempontból meg
különböztetjük az ún. helyzetközpontú kommunikációs modellt és a 
gyermekközpontú kommunikációs modellt. A közép-európai anyák je
lentős része gyermekközpontú modellben neveli csecsemőjét. Ezek az 
anyák csecsemőjükkel már az első életévben kommunikálni akaró szü
lők. Biológiai programjuk révén különböző, beszédfejlődést segítő 
nyelvi stratégiákat, gyermekükkel szemben kommunikációs elváráso
kat alkalmaznak. A sajátos témaválasztás; a kommunikációs funkciók, 
az igehasználati módok jellegzetes megoszlása; a tekintettartás, a tér
közszabályozás és annak kezdeményezése (illetve nem kezdeménye
zése); a dajkanyelvi szavak; a szupraszegmentális tényezők jellegzetes 
használata együttesen alkotják és anyánként eltérően határozzák meg 
a kommunikáció keretet. Mindezzel az anyák elősegítik gyermekük 
anyanyelv-elsajátítását, már az első életévben ösztönzik a csecsemők 
kommunikációs kedvét (Lengyel 1981; Réger 1990; Csertő 1991). Az 
ilyen, gyermekközpontú modellben nevelkedő csecsemő korán tesz 
olyan preverbális és kinezikus viselkedésbeli megnyilvánulásokat, 
amelyek a környezettel való kapcsolatfelvétel szándékával bírnak, így 
részét képezik a kommunikáció keretének. Ilyen megnyilvánulások a 
sírásfajták, a mosoly, a tekintettartás és annak kezdeményezése, a gő-
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gicsélés mennyisége és intenzitása stb. (Bruner 1980; Dore 1980; 
Lengyel 1981; Réger 1990).

A tanulmányban ezen összetett kommunikációs keret alkotóelemei 
közül az anyai beszéd intonációjának és a csecsemő gőgicsélési ked
vének összefüggéseit vizsgáljuk. Az anyai beszédmagatartás intoná
ciós jellegzetességeit kommunikációs stratégiának minősítjük. Tehát 
azt várjuk, hogy ez befolyásolja a csecsemő gőgicsélési kedvét. To
vábbá feltételezzük, hogy a gőgicsélést preverbális kommunikációs 
megnyilvánulásként értékeli az anya, tehát válaszol rá. így anya és 
csecsemője között dialogizáló beszédmagatartás valósul meg.

Beszédészlelés az. első életévben
Pszichológiai, beszédészlelési-megértési megfigyelések bizonyítják, 

hogy a csecsemő képes mind a szegmentális, mind a szupraszegmen- 
tális nyelvi szint feldolgozására, de prevenciós rendszerét a szupra- 
szegmentális elemekből jövő információk vezérlik. A szupraszegmen- 
tális tényezők közt tartjuk számon az intonációt. A továbbiakban e té
nyezők közül a szoros értelemben vett intonációt, a dallammenet ala
kulását vizsgáljuk.

A fogalmi megértés előtt az ún. globális percepció jellemzi a cse
csemő információ-feldolgozását. Ennek lényege, hogy a hallási infor
máció felfogása a maga egészében történik, amelyben a szegmentális, 
szupraszegmentális hangszerkezeten kívül az adott szituációra jellem
ző egyéb tényezők: az extra- és paralingvisztikaiak tartoznak bele. Ez 
a komplex megértés azonban minőségileg (és mennyiségileg is) más, 
mint az idősebb csecsemők percepciója (Gósy 1994, 13). Mindez egy
fajta beleérzés a beszédhelyzet hangulatába. A globális percepció 
meghatározó feltétele tehát az anyai beszéd intonációja, ami ezzel 
közvetlenül befolyásolja a csecsemő preverbális beszédprodukciós 
kedvét -  gőgicsélésének gyakoriságát. Feltételezzük, hogy az egyes 
intonációs jellemzők más- és másként hatnak erre folyamatra.

Anyag és módszer
Az anyai beszédmagatartás intonációs jellemzői és a csecsemő gő

gicsélési kedve között kerestem összefüggést azokkal a megfigyelé
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sekkel, amelyeket egy-egy gondozási művelet szituációjában végez
tem el. A csecsemő gondozása mindennapi feladata az anyának. Ez a 
viszonylag rövid idő (a megfigyelt szituációk átlagos időtartama 3,5 
perc), sok lehetőséget ad az anyának arra, hogy gyermekével kommu
nikációs kapcsolatot létesítsen. Az adott szituációban 18 csecsemőt, 
illetőleg anyát (baba-mama párt) figyeltem meg, egy-egy alkalommal, 
saját otthonukban. A minta nagyságát tekintve nem reprezentatív, 
ezért nem ad lehetőséget releváns következtetések levonására. A je
lenlegi tanulmány eredményei csupán általánosításokat engednek 
meg, amiket további, nagyobb mintára és más korcsoportra kiterjesz
tett vizsgálatsorozatban elővizsgálati eredményként használhatunk.

A megfigyelésben részt vevő baba-mama párokat a csecsemők élet
korának függvényében választottam ki, 50-50%-ban fiú-leány arány
ban. Az anyanyelv-elsajátítás preverbális szakaszai szerint három kor
csoportot alakítottam ki ( 1. táblázat).

1. táblázat: A részt vevő csoportok

Életkor (év;hó,nap) Preverbális jellemzők Csecsemők
száma

0;3,1 - 0;6 a gőgicsélés első formájáig 
(bugyborékoló hangadás)

6

0;6,1 - 1 ;0 a gőgicsélés fejlettebb formájáig 
(szótagszerü képződmények), 
az első szavakig

6

A 0;3,l-0;6 és a 0;6,1 -1 ;0 csoportok hangmegnyilvánulásait elemez
tem. Ezekben az esetekben figyeltem meg azt, hogy mi motiválta a 
csecsemőket gőgicsélésre az anyák beszédprodukcióinak intonációs 
jellemzői közül.

Eredmények
Az anyai beszéd közlésegységeinek (továbbiakban KE) funkcionális 

szempontból elkülönülő típusait az 1. ábra mutatja.
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0 ; 3,1 -  0 ;6,0

] nem kérdő funkció 
I  kérdő funkció

0 ; 6,1 -  1 ;0,0

] nem kérdő funkció 
I kérdő funkció

l . ábra
Az anyai közlésegységek funkcionális típusainak 

százalékos megoszlása

Az anyai beszéd funkcionális típusai mindkét korcsoportban hasonló
ak: a kérdő típusú KE-ek kevésbé jellemzik beszédüket, mint a nem 
kérdő típusúak. Ez a megoszlás a felnőtt-felnőtt közötti szóbeli kom
munikációnak is jellemzője, tehát nem váratlan. Ugyanakkor megnyil
vánul ebben a beszédmagatartásban az. hogy ezek az anyák kommuni
kációs partnernek tekintik gyermeküket. Gyermekközpontú modellben 
nevelve őket, már csecsemőkorban dialogizálni kívánnak velük. A 
kérdő kommunikációs funkció nem minden esetben valósul meg kérdő 
intonációval. A tipikusan kérdő intonációnak akusztikai szempontból 
az eldöntendő kérdés ún. emelkedő-eső intonációját tekintjük. A kér
dő funkciót ebben a mondattípusban egyedül az intonáció hordozza: 
egyéb nyelvi elem (kérdőszó, igeidő, -e kérdöszó) nem található a 
mondatban (Varga 1981 ). Az eldöntendő kérdésre csak egyetlen 
szóval vagy szupraszegmentális, extralingvisztikai elemmel kell/lehet



62

válaszolni. Az anyanyelvét éppen elsajátítani kezdő csecsemő számára 
ezek a legkönnyebben és legkorábban elérhető válaszadási formák (pl. 
heves rugdalózás, sírás, gőgicsélés). A gyermekközpontú modellben 
nevelő anya ezzel a kérdésformával ad nagy esélyt csecsemőjének a 
válaszadásra. A 2. ábra a kérdő funkciójú anyai KE-ek különböző in
tonációs típusainak korcsoportonkénti százalékos megoszlását mutaja.
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2. ábra
Az anyai KE-ek intonációs típusainak százalékos megoszlása

Megfigyelhető, hogy az anyák mindkét csoportban az eldöntendő kér
désformát használták legtöbbet. Kérdő funkciójú közléseik 60-60%-át 
fogalmazták meg az utolsó előtti szótagon emelkedő, majd eső intoná
cióval (Megfúrelünk?\ Leveszszük a baba pelusát?\ Tetszik neked ez a 
bohóc?)

Kérdő funkciót hordoz az ún. kiegészítendő, azaz tipikusan kérdő
szót tartalmazó kérdés. Ezt a típust eső-ereszkedő prozódia jellemzi, 
és általában kévéssé tér el a nem kérdő funkciójú (kijelentő, felszó
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lító) közlésektől (Mit csinál a baba?), intonációs szempontból ez a 
forma nem tekinthető tipikus kérdésnek (Varga 1981). Erre a 
kérdésformára valamilyen nyelvi elemmel, mondat értékű szóval, sőt 
nyelvileg szerkesztett teljes mondattal válaszol a felnőttnyelv. A kér
désfunkció észlelésében, megértésében pedig a közlésegység intoná
ciója nem segít, ahhoz a nyelvi tartalom szemantikai feldolgozása 
szükséges. A globális percepció korai szakaszában, amikor a csecse
mőnél az akusztikus összbenyomás dönt elsősorban az értelmezésről, 
az anyák az eldöntenő kérdésekhez viszonyítva csekély mértékben ér
vényesítették ezt a kérdésformát (21%-ban, illetve 33%-ban). így nem 
nehezítették gyermekük bekapcsolódását a kommunikációba. Azon
ban a 0;6,1-1 ;0 korú csecsemőkkel foglalkozó anyák beszédproduk
cióiban a kiegészítendő kérdések száma 21%-ról 33%-ra emelkedett, 
tehát jelentősen nőtt. A beszédfejlődés elősegítése érdekében az anyák 
nyelvi stratégiákat alkalmaznak, gyermekükkel szemben bizonyos 
kommunikációs elvárásokkal élnek. 0;6,1 -1 ;0 korban megjelennek a 
gőgicsélés bonyolultabb formái, néhány szónak minősülő nyelvi elem 
is jellemzi már ekkor a gyermeknyelvet. Ezzel összhangban ebben az 
időszakban felerősödik a gyermekükkel kommunikálni akaró és őket 
ebben partnernek tekintő anyák nyelvi kódra nevelő magatartása. 
Mindez indokolja a kiegészítendő kérdések számának ilyen nagymér
tékű növekedését. Az anyák beszédére általában a nem kérdő kommu
nikációs funkciójú KE-eket találtuk jellemzőnek (1. ábra). Ezzel for
dított arányban áll a csecsemők gőgicsélési kedve. A csecsemők gögi- 
csélésének viszonyát az anyai KE-ek funkcionális típusaihoz a 3. ábra 
mutatja.
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0 ;3,1 - 0 ;6,0

| | nem kérdő információra 
érkező gögicsélés

I kérdő információra 
érkező gögicsélés

0 ;6,1 -1  ;0,0

nem kérdő információra 
érkező gögicsélés

I  kérdő információra 
érkező gögicsélés

3. ábra
A csecsemők gőgicséléseinek viszonya az anyai KE-ek 

funkcionális típusaihoz százalékban

Mindkét korcsoportban a kérdő funkciójú anyai KE-ekre érkezett a 
legtöbb gyermeki liangadás, a legtöbb gögicsélés, 67%-ban, illetve 
79%-ban. A kérdő funkció kevésbé jellemzi ugyan az anyai beszéd
korpuszt, a csecsemő gőgicsélésének gyakoriságát mégis ez motiválja 
erőteljesebben. Kommunikációs stratégiaként az anyák, ha közléseiket 
kérdésként fogalmazzák meg, legtöbbször ezt az intonációt használják 
csecsemőjükhöz beszélve. A globális percepció időszakában ugyanis, 
a csecsemők ezt a tipikus kérdő intonációt emelik ki, és értelmezik 
kérdésként, ezért erre az intonációra válaszolnak legintenzívebben és 
leggyakrabban gőgicséléssel. Az eldöntendő kérdésre érkezett gőgi- 
csélések százalékos fölénye megfigyelhető a 4. ábra oszlopdiagram
jain. Mindkét csoportban az anyák eldöntendő kérdéseire érkezett a 
legtöbb gyermeki válasz, gögicsélés. Ez 47%-ot, illetve 52%-ot tesz 
ki. A 0;6,l-l;0 életkorú csoportban emelkedést mutat a kiegészítendő
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kérdésekre érkezett gögicsélések száma is, amely 20%-ról 25%-ra 
emelkedett. Lényeges, hogy ebben a korcsoportban 2%-kal megjelen
tek az -e kérdőszavas kérdésekre érkezett gögicsélések is.

4. ábra
A csecsemő gőgicsélésének viszonya az anyai KE-ek 

intonációs típusaihoz

Az 5. ábra a csecsemők gőgicsélésére adott anyai válaszok funkciói
nak százalékos megoszlását tartalmazza.
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5. ábra
A csecsemők gőgicséléseire adott anyai válaszok 

funkcionális típusai százalékban megadva

Az oszlopdiagramok azt mutatják, hogy mindkét korcsoportban az 
anyák leginkább kérdéssel és kijelentéssel válaszolnak csecsemőjük 
preverbális megnyilvánulásaira. Ez azonos a felnőttnyelvi dialógusok 
jellemzőivel, hiszen a referenciális kommunikációs funkció fölényét 
érvényesíti -  amennyiben a kommunikációs interakció alapvető célja 
az információ oda-vissza történő áramoltatása. Anyanyelv-elsajátítást 
elősegítő stratégiaként, a kijelentések a nyelvi kód elsajátításában is 
segítséget jelentenek a csecsemőknek.

A 0;6,1-1;0 életkorú csoport dialógusaiban a gőgicsélésekre adott 
anyai válaszok kommunikációs funkciói százalékosan tarkább képet 
mutatnak. A kérdések túlsúlya 40%-kal megmarad, de a kijelentések 
22%-ával azonosan, 22%-ban találunk már felkiáltásokat és 16%-ban 
felszólításokat is. A felkiáltások, felszólítások a 0;3,l-0;6 csoportban 
csupán 7,5%-7,5%-ot képviselnek, a növekedés mértéke tehát kiugró-



67

an magas. Ebből arra következtethetünk, hogy az anyák a második fél
évben már változatosabb témákkal szólnak gyermekükhöz, több érzel
met, indulatot közvetítenek nyelvi magatartásukkal. Nö a gyermek ön
állósága, megkezdődik fizikai, pszichikai leválása az anyáról. Ezzel 
összhangban a felszólítások, felkiáltások számának erőteljes emelke
dése azt is jelzi, hogy a nyelvi szocializáció részeként, az anya gyer
mekének éntudatát is erősíteni kívánja (Csertő 1991).

Gyermekközpontú modellben gondolkodva, végig azt feltételeztük, 
hogy az anyák kommunikálni kívánnak csecsemőjükkel. Ennek az 
igénynek teljesülése érdekében ún. kommunikációs stratégiákat alkal
maznak. A stratégiák közül ebben a tanulmányban a kérdő -  nem kér
dő kommunikációs funkciót és ezzel összefüggésben az intonációs jel
lemzőket emeltük ki. Vizsgáltuk ezek hatását a csecsemő kommuniká
ciós kedvére nézve. Úgy tűnik, ha az anya dialogizálni kíván csecse
mőjével, akkor annak gőgicsélési (legtágabban értelmezve beszélgeté
si) kedvét az eldöntendő kérdés intonációjával keltheti fel leginkább. 
A dialogikus jelleg tipikus formája a kérdés/kijelentés -  válasz -  kér- 
dés/kijelentés stb. interakció-sorozat. A megfigyelt anyák valóban be
szédpartnernek tartják gyermeküket, dialógus megvalósítására töre
kednek: beszélnek csecsemőjükhöz, és valamilyen módon válaszolnak 
a gyermek gőgicsélésére.
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