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A dajkanyelv szerepe
Az anyák már az első életévben kommunikálni akarnak csecsemő

jükkel. A nyelvi szocializáció folyamatának részeként -  kulturális 
közösségtől függően -  különböző anyanyelv-elsajátítást segítő nyelvi 
stratégiát alkalmaznak, egyre növekvő kommunikációs elvárást tá
masztva a gyermekkel szemben. Az anyáknak ezt a nyelvi magatartá
sát nevezzük dajkanyelvnek, amelynek összetevői: a kommunikációs 
funkciók, az ige paradigmatikus jegyeinek jellegzetes megoszlása; a 
tekintettartás és annak kezdeményezése (illetve nem kezdeményezé
se); a dajkanyelvi szavak; a szupraszegmentális tényezők és meta
kommunikációs jelzések jellegzetes használata és a babához intézett 
közlések sajátos tartalma. Ezen jellemzők megjelenése vagy hiánya 
anyánként eltérően határozza meg a korai kommunikáció keretét (vö. 
Réger 1990). Ha a dajkanyelv erősen jelen van a nyelvi szocializációs 
környezetben, az ott nevelkedő csecsemő korán tesz olyan preverbális 
és kinezikus viselkedési megnyilvánulásokat, amelyek célja kapcso
latot teremteni a környezettel, így részei az ún. korai preverbális 
kommunikációnak. Ezek között találjuk a sírásfajtákat, a mosolyt, a 
szemkontaktus kezdeményezését és tartását, a gőgicsélés mennyiségét 
és gyakoriságát. Az anyanyelv elsajátításának indulása -  a szülő
gyermek korai kommunikáció sikeressége -  tehát erősen függ a 
dajkanyelvi összetevők megjelenésétől és az egyes összetevők 
kombinációjától (vö. Bruner 1980; Dore 1980; Lengyel 1981).

A dajkanyelv szociális, genetikai és pedagógiai „program” révén 
tör fel az édesanyákban. Alapja az emberi létezés, a kultúrafüggő mik
ro- és makroszociális közösség, hiszen „minden kultúrában vannak 
hiedelmek arról, hogy milyenek a csecsemők (...) és ezek a hiedelmek 
hatnak arra, hogy hogyan bánnak a körülöttük lévő emberek a cse
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csemőkkel, és mit tapasztalnak a csecsemők a környezetüktől.” (Cole 
1997, 185). Az anyaság a gyermekvárással kezdődik, a szülő-gyer
mek kapcsolat azonban nem egy pillanat alatt alakul ki. A szülés után 
jelentkező — így a kapcsolat jövőjét nyelvileg is meghatározó -  ténye
zők a következők: a gyermek külseje és neme; az anya kora és tempe
ramentumának jellemzői; a szülés és a csecsemővel megélt kapcsolat 
első óráinak élménye (vö. de Chateau 1987; Lamb 1982). A szülőt 
egyben nevelői szándékosság is irányítja, kommunikációját csecse
mőjével befolyásolják az adott kultúra hiedelemrendszerei szerint 
kialakított elvárásai is (például nevelési elvek, nő—férfi szerepre ne
velés).

E tanulmányban a dajkanyelv összetevői közül az anyák tempera
mentumának nyelvi jellemzőit emeljük ki. Azt vizsgáljuk, hogy ezek a 
nyelvi sajátosságok, mint jellegzetes kommunikációs stratégiák, ösz
tönzően hatnak-e a csecsemők anyanyelv-elsajátítási folyamatára.

Anyag és módszer
Az anyai beszédmagatartás dajkanyelvi sajátosságai és a 0;0,0 -  

1;0,0 csecsemők (a továbbiakban a pontosvessző előtti szám a cse
csemő korának évét, a pontosvessző utáni szám a csecsemő korának 
hónapját, a vessző utáni szám a csecsemő korának napját jelenti) 
kommunikációs kedve között kerestük az összefüggéseket azokkal a 
megfigyelésekkel, amelyeket egy-egy gondozási művelet szituációjá
ban végeztünk el. A megfigyelt helyzetek átlagos időtartama 5,5 perc. 
Egy-egy alkalommal, saját otthonukban 36 csecsemőt és anyát fi
gyeltünk meg. A részt vevő baba-mama párokat elsősorban a csecse
mők életkorának függvényében választottuk ki, 50-50%-ban fiú -  lány 
és első, illetve többedik gyermek arányában. A kiválasztásnál szem
pont volt továbbá az anyákkal elvégzett személyiségteszt eredménye, 
az, hogy minden baba-mama életkori csoporthoz egyenlő arányban 
tartozzanak különböző temperamentumú anyák. A csecsemők életkora 
és az anyanyelv-elsajátítás preverbális szakaszai szerint, három kor
csoportot alakítottunk ki (vö. 1. táblázat). A felvételek két videokame
rával készültek: az egyik az anya, a másik a csecsemő viselkedését 
rögzítette. A teljes, szinkronban felvett anyag lassítása, időben egy
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másra vetítése és a nyelvi korpusz együttesen adta a kommunikatív 
viselkedés vizsgálatának anyagát.

A jelenlegi vizsgálatunkat megelőzően (a mostanival azonos vizs
gálati körülmények között ugyancsak az első táblázatban megadott 
három korcsoport esetén) figyeltük meg az édesanyák személyiségvo
násaitól függetlenül a különböző verbális dajkanyelvi tényezők meg
létét, egymáshoz viszonyított arányát, illetve hiányát (vö. Kátainé 
Koós 1998a; 1998b). A kapott adatok azt mutatták, hogy ezek a speci
ális anyai beszédmegnyilvánulások a csecsemők életkorának előreha
ladtával, nyelvi kompetenciájának erősödésével egyidejűleg dinami
kusan változnak. Az egyes dajkanyelvi tényezők korcsoportonként 
jellemzőnek talált százalékos értékeit jelen vizsgálatunk eredményei
nek elemzésekor mindenkor megadjuk. Ezeket az értékeket a szemé
lyiségjegyektől független, az anyák beszédprodukciójára általában 
jellemző értékekként tüntetjük fel.

Az anyák személyiségvonásait jelen esetben az introverzió-extra- 
verzió, valamint a neuroticitás faktorai mentén értelmezzük. Az 
introverzió-extraverzió dimenzió azt jelenti, hogy a személy milyen 
mértékben irányul befelé vagy a külvilág felé. A skála introverzió 
végén a félénk egyéneket találjuk. Ok -  különösen stressz esetén -  
önmagukba fordulnak. A skála extraverzió végén a szociabilis sze
mélyek helyezkednek el. Ők konfliktus esetén társaságot keresnek. A 
neuroticitás érzelmi dimenzió, ahol a szeszélyes, a szorongó, nyugta
lan és rossz alkalmazkodóképességü emberek találhatók a labilis vég
ponton, míg a nyugodt, jól alkalmazkodó egyének a másikon. A két 
dimenzió keresztezése további, az illető faktorokkal eltérő mértékben 
korreláló alvonásokat hoz létre. A megfigyelt anyák jellemző szemé
lyiségvonásainak meghatározásához 160 tulajdonságos, négy fokozatú 
(egyáltalán nem jellemző rám; kevésbé jellemző rám; jellemző rám; 
nagyon jellemző rám) skálát használtunk. A személyiségvonások az 
egyénen belül kerültek összehasonlításra a 20 legerősebb és a 20 leg
gyengébb jellemző jegy meghatározásával (Halász-Marton 1978; 
Atkinson és társai 1999).

A korai kommunikáció sikerességének keretét adó dajkanyelvi té
nyezők közül a jelen tanulmányban az anyák személyiségjegyeivel 
összefüggésben álló sajátosságokat vizsgáljuk, így a kérdő intonáció;
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az igei paradigma és a közlésegységenkénti kommunikációs funkciók 
százalékos megoszlását.

1. táblázat: A részt vevő csecsemő csoportok
Csoport Életkor Preverbális jellemzők Csecsemők

száma
1. csoport 0;0 -  0;3 Szemkontaktustól a mosolyig 12
2. csoport 0;3,1 — 0;6 A gőgicsélés első formájáig 

(bugyborékoló hangadás)
12

3. csoport 0;6,1 — 1;0 A gőgicsélés fejlettebb formá
jáig (szótagszerű képződmé
nyek), az első szavakig

12

A személyiségfaktorok jellemző vonásai
Az extrovertált-labilis faktorral jellemezhető anyák erőteljesen 

irányító, cselekvésre ösztönző, határozottan céltudatos módon lépnek 
kapcsolatba gyermekükkel. Jellemzőjük, hogy nem viselik el a hibá
kat; tudják a helyes választ, és azt el is várják gyermeküktől, aki elé 
magas mércét állítanak. Ez hasonló Hippokratész kolerikus (ingerlé
keny) típus-meghatározásához. Az extrovertált-stabil faktorral jelle
mezhető anyákra a barátságosság, a derű és a humor jellemző. Kedé
lyük hullámzó, gondtalanul könnyelmű. Csecsemőjükhöz a kezdetek
től partnerként, magukkal egyenrangú társas lényként fordulnak. Őket 
a szangvinikus (derűlátó) jelzővel szokták azonosítani. A befelé for
duló-labilis tengelyen jellemzett anyák önfeláldozó módon és gyer
mekük igényeit állandóan figyelemmel kísérve vesznek részt a kom
munikációs szituációban. Jellemzőjük a tökéletességre és a harmóniá
ra való törekvés; az elmélyült gondolkodással párosuló megismerési 
vágy, amit gyermekeikben is támogatnak; de gyakran a szorongó, 
emberkerülő és borúlátó személyiségjegyek is. Hippokratész őket a 
melankolikus (depressziós) személyiség típusának tartotta. Szintén az 
introvertált tengely mentén, de a neuroticitás szerint érzelmileg sta
bilnak mondhatók azok az anyák, akik gyermeküktől, rá sok idő szán
va, jót, rosszat együtt fogadnak el. Ők nyugodt, türelmesen követke
zetes szülők. Jellemzőjük az érzelmi visszafogottság, esetleg a túlzott 
passzivitás és óvatosság is. Mindez úgynevezett flegmatikus (nyugodt,
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közönyös) temperamentumot ad. Ezeknek a személyiségfaktoroknak a 
különbsége is erőteljesen befolyásolja és teszi egyedivé az anyáknak, 
a csecsemőjükkel folytatott, kezdeti kommunikációs stratégiáit. Ha 
elfogadjuk, hogy az anyai kommunikációs stratégiák kultúrafüggőén 
hatnak az anyanyelv-elsajátítási folyamatra (Réger 1990), akkor fel
tételeznünk kell azt is, hogy az anyák személyiségfaktorainak nyelvi 
jellemzői (a dajkanyelvi stratégiák részeként) is ilyen befolyásoló 
tényezők.

Eredmények
A csecsemők első életévük globális percepciós időszakában, az 

anya nyelvi stratégiái közül a kérdő intonációt észlelik, értelmezik 
elsődlegesen kérdésként. Ez válaszadásra (gőgicsélésre, testtel jelzés
re), kommunikációra készteti őket (vö. Gósy 1994; Kátainé Koós 
1998a). A tipikusan kérdő (eldöntendő kérdéses) intonációt a vizs
gált korpusz első korcsoportbeli adataiban 30%-ban, majd a 0;6,1-1 ;0 
csoportban 23%-ban találjuk jellemzőnek. Jelenléte kiegyenlítetten 
magas, erősen segíti a gőgicsélési kedvet, a korai dialógusok megva
lósulását. Ezt a dajkanyelvi stratégiát csak a kolerikusnak mondott 
anyák nem használják. Nyelvi megnyilatkozásaikra (már a 0;0-0;3 
korcsoportban is) csupán 17%-ban jellemző a kérdő intonáció, ami a 
0;3,l-0;6 csoportban 11%-ra, majd a csecsemő életévének második 
felében 9%-ra csökken. A kérdésfeltevés a labilis—introvertált anyák 
megnyilatkozásaira jellemző leginkább: 24%-27%-45%-ban. Meg
nyilatkozásaikban dominál továbbá a csecsemő 0;0-0;3 hónapos ko
rában a verbális emotív kommunikációs funkció, ami a baba-mama 
interakcióknak nyelvileg általában csupán kísérője ( 17%-14%-7%- 
kal). A gyermek megszületése után, amikor az eufórikus élmény, az 
anyának és gyermekének elválaszthatatlansága erős, a melankolikus 
vérmérsékletű anyáknál 23%-ban nyelvileg is hangsúlyossá válik ez 
utóbbi funkció. A 0;3,l-0;6, valamint a 0;6,1—1 ;0 csoportokban azon
ban erős érzelemkifejezésbeli hiányt figyelhetünk meg: 7%-ban, majd 
csupán 1%-ban találunk emotív verbális üzeneteket. Ha a szorongó, 
emberkerülő vonások túlsúlyba kerülnek, bekövetkezhet a szülés utáni 
depresszió. Tünete az érzelemvesztés, a pesszimista magatartás. Ez 
általában a csecsemő 0;3 kora körül jellemző, természetesen negatívan
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sen negatívan hat a csecsemő és édesanyja közötti kommunikációra is, 
mivel kapcsolatvesztéssel, a verbalitás teljes hiányával járhat együtt, 
vagy éppen a csecsemő önállósodását megakadályozó szándékosság
gal. Az introvertált- labilis anyák dajkanyelvi jellemzői közül nem 
csupán az emotív funkció 2. és 3. korcsoportbeli hiánya hívja fel a 
figyelmünket erre a hajlamra. Ezek az anyák ugyanis a 0;3,l-0;6 kor
csoporton belül, igehasználatuk paradigmatikus jellemzőiben, továb
bá, ahogy ezt a későbbiekben elemezni fogjuk, a metanyelvi és a 
fatikus kommunikációs funkciók használatában sem az általában jel
lemző százalékos értékeknek megfelelően produkálnak.

Az egyes személyiségfaktorok nyelvi megnyilatkozásaiban (a ba
bára mint cselekvő ágensre vonatkozó) igehasználatot (igemód és a 
cselekvő száma, személye) elemezve szintén releváns különbségeket 
kapunk.

Az egalitarizmus megélését többes szám első személyű 
(Tsz./l.sz.). igehasználattal erősítheti az anya. Az 1. ábra a „mi él
ménynek” Tsz./l. személyű igehasználatát százalékos megoszlásban 
mutatja be korcsoportonként, az anya temperamentumának jellemző 
jegyeihez viszonyítva. Az átlagértékek oszlopdiagramjai a személyi
ségjegyektől függetlenített, korcsoportonként leginkább jellemző szá
zalékos értékeket mutatják (vö. a 2., 3. ábrákkal is). Az újszülöttet a 
bennfoglalás, az én-nem én határainak elmosódása jellemzi. Az anyá
nak gyermekével való szoros testi és érzelmi kapcsolatát bizonyítja a 
Tsz./l. személyű igehasználat 1. és 2. korcsoportbeli magas, 31%-os 
és 30%-os előfordulása is. Néhány nyelvi példa: most pedig megfür- 
dünk (0;1,11); gyorsan vissza is öltözünk (0;3,2); kinézzük magunk
nak, mert szeretjük, amikor meztelenkedünk (0;2,1). Az anyai beszéd
korpuszban az egalitarizmusra nevelő igehasználat a gyermek életko
rának előrehaladtával fokozatosan csökken. A 3. korcsoportban már 
csak 15%-ban jellemző. Ezzel a nyelvi kódváltással a csecsemő testi 
és pszichikai függetlenedését kívánja segíteni az anya. Hasonló okból 
csökken az emotív kommunikációs funkció is. Ezt a kommunikációs 
stratégiát legharmonikusabban a szangvinikusként jellemzett anyák 
valósítják meg, akik csecsemőjüket születéstől kezdve kommunikáci
ós partnernek tekintik. A 0;0-0;3 és 0;3,1—0;6 életkori csoportokban 
35-35%-ban, majd az életév második felére, a csecsemő önállósodását
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nyelvileg így is segítve, már csak 15%-ban jelentkezett az 
egalitarizmus.

átlagértékek szangvinikus f legmatikus melankolikus

lm0,0,1-0;3 ■0;3,1-0;6 H0;6;1-1;0

1. ábra
A Tsz./l. személyü igehasználat százalékos megoszlása az 
anya temperamentumának jellemző jegyeihez viszonyítva

Feltűnő, hogy az introvertált—labilis típusú anyák beszédproduk
ciójában viszont a 0;3,l-0;6 korcsoportban 33%-kal és a 0;6,1—1 ;0 
korcsoportban 29%-kal magasabb a Tsz./l .személyü igehasználat. Ez 
a dajkanyelvi magatartás azonban ebben az időszakban már nem hat 
annyira pozitívan az anyanyelv elsajátítására. Ugyanakkor a gyerme
küket korán cselekvésre ösztönző, határozott, céltudatosan nevelő 
kolerikus vonású anyák csecsemőiket már a 0;3,1 —0;6 életkori sza
kaszban sem tekintették saját én-határukon belülinek. Ok ekkor már 
csak 20%-ban használtak Tsz./l. személyü igéket, majd a 0;6,1—1 ;0 
időszakra ezek, a baba cselekvéseire vonatkozó igék, egyszerűen el
tűntek.

Az „én-élmény” megélését és az éntudat építését az egyes szám 
harmadik személyü (Esz./3.) és az egyes szám első személyü (Esz./l.) 
igehasználattal segítheti az anya. A gyermeki én önállósulása folya
matos, az első életév végére nem is zárul le. Az anya beszédmagatar
tása igazodik ehhez a folyamathoz. Igehasználata a 3. korcsoportban
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megváltozik: az 1. és 2. csoportra alig jellemző Esz./3. személyű ige
használat után, ekkorra 34%-os arányban találunk ún. „énépítő” igé
ket. Ilyenek például a: dugja a kicsi lábát a Gréta (0;6,11); leveszi a 
ruháját a Bia (0;8,17); rakja ide a kezecskéjét a gyerek (0;7,6j köz
lésegységek.

A 2. ábra az „én-élményének” Esz./3. személyű igehasználatát szá
zalékos megoszlásban mutatja be korcsoportonként, az anyák szemé
lyiségfaktorain belül értelmezve. Azt látjuk, hogy az önfeláldozó mó
don gyermekükre figyelő (melankolikus) anyák, a szülés után 7%-ban 
használnak a babák cselekvéseit kommentálva „énépítő” hatású igé
ket. A 0;3,1— 0;6 korú csecsemőkkel kommunikálva ez az igehasználat 
már eltűnt nyelvi megnyilatkozásaikból, és az első életév második 
felében sem jellemző. (Pedig ekkorra már, egyenes arányban a cse
csemő testi és pszichés függetlenedésével, 34%-ra várjuk az éntudat 
igei megerősítését.) Ugyanakkor náluk az egalitarizmust fenntartó 
igék az első évben végig kiugróan nagy számban fordulnak elő. To
vábbá egyáltalán nem találunk Esz./3. személyű (a babára cselekvő
ként utaló) igéket a túl passzívként és óvatosként jellemzett, érzelmi
leg visszafogott (flegmatikus) édesanyák dajkanyelvi stratégiáiban. E 
két személyiségtípusba sorolható anyák igehasználatban tehát nem 
tükröződött a csecsemő leválasztásának igénye; a nyelvi szocializációs 
folyamat részeként egyébként megjelenő gyermeki éntudat megerősí
tése.

Ehhez viszonyítva lényegesen különbözik a nyitott, kifelé forduló 
anyák igehasználata, mivel a 0;6,1—1 ;0 időszakban ők 57%-ban, illet
ve 46%-ban használnak Esz./3. személyű igéket. Ezzel erőteljesen 
segítik csecsemőjük nyelvi szocializációját. Az extrovertált-stabil 
faktorba sorolható anyák a Tsz./l. személyű igehasználatot is megtar
tották dajkanyelvi stratégiaként, ezzel harmonikusan érvényesítették

108



Az anya személyiségjegyeinek hatása a csecsemő preverbális kommunikációjára

2. ábra
Az Esz./3. személyű igehasználat százalékos megoszlása az anya 

temperamentumának jellemző jegyeihez viszonyítva

azt a gyermekközpontú kommunikációs magatartást, aminek értelmé
ben a csecsemőjüket már a kezdetektől kommunikációs partnernek 
tekintik. A kolerikusként jellemzett anyák azonban a „mi-élményét” a 
0;6,1—1 ;0 életkorban nyelvi stratégiáikkal már nem támogatták cse
csemőjükben. Ezzel a 46%-os, 3. korcsoportbeli „én-élményü” ige
használat túllépve pozitív, nyelvelsajátítást segítő hatásán, náluk na
gyon erőteljessé vált. Az anyák nyelvileg így csecsemőjüket túl korán 
elhatárolták maguktól, ezzel nem segítve gyermekük szociális kötődé
sét és nyelvi szocializálódását sem. Továbbá az Esz./3. személyű igék 
-  kizárólag náluk -  felszólításként is előfordulnak (például: leteszi a 
baba a cumit ! (0;8,3); Eszi már meg a hamit a Bia! (0; 11,17)). Ez a 
forma az ún. közlekedő felszólító mód, ami nagyon sokkolja a cím
zettet. Pedagógiai szempontból ezért nem javasolt.

A csecsemő globális percepciójának folyamatos finomodását jelzi 
az, hogy az első életév második felére a gyermek az intonáció kisebb

109



Kátainé Koós Ildikó

kontrasztjainak megkülönböztetésére is képessé válik (például a ki
egészítendő kérdés; a kérés és a felszólítás elkülönítése), megjelennek 
a gőgicsélés bonyolultabb formái. A nyelvi szocializáció stratégiájá
nak részeként nőnek az anyák csecsemőjükkel szemben támasztott 
elvárásai. Ezzel összhangban, egyrészt nagyobb szerep jut a meta- 
nyelvi és a fatikus kommunikációs funkcióknak, másrészt növekszik a 
felszólító módú igehasználat.

A metanyelvi funkció magára a nyelvi megformálásra vonatkozik, 
akkor jellemző, amikor az édesanyák verbálisán is szükségesnek érzik 
megerősíteni a csecsemőjüktől hallott gőgicsélő hangadás ún. nyelvi 
jel funkcióját. A gőgicsélést az adott szituáció keretein belül jelölő
ként értelmezik, és aktuális jelentést kapcsolnak hozzá. Ilyen közlés
egység például a csecsemő Ha -  dá -  dá -  dá (0;8,17) gőgicsélésének 
mondatszerü értelmezéseként az az anyai válasz, hogy Azt mondod: 
hagyjál anya ! Hagyjál ! Hagyjál !. Ez a funkció, a 0;6,1—1 ;0 csecse
mővel beszélve, az anyák közléseire már 9%-ban jellemző, míg az 1. 
és 2. korcsoportban csak 2%-ot, illetve 5%-ot képvisel (vö. Kátainé 
Koós 1998b). Sajnos ez, a nyelvi kód kiépülését erősen segítő dajka
nyelvi stratégia, kizárólag csak a csecsemő életének második félév
ében jelenik meg a csecsemőtől korán elhatárolódó, utasításokat adó 
kolerikus anyáknál, és akkor is csupán 4%-kal. Nyelvileg hasonlóan 
viselkednek a flegmatikus jegyekkel bíró anyák, de a 0;6,1—1 ;0 kor
csoportban ők az átlagérték fölött, azaz 13%-ban élnek a metanyelvi 
kommunikációs funkció nyelvi kódra nevelő lehetőségével. A túlzott 
passzivitás és a gyermek igényeire hagyatkozás nyelvi vetületeként a 
flegmatikus anyák az első és második korcsoportban nem használnak 
metanyelvi funkciójú közlésegységeket. Ok nem segítik aktívan az 
anyanyelv-elsajátítási folyamatot, különösen addig, amíg csecsemőjük 
a gőgicsélés fejlettebb formáit és az első szószerű képződményeket ki 
nem mondja, azaz verbálisán aktívvá nem válik. Mindezzel összhang
ban dajkanyelvi stratégiáik közül hiányzik az Esz./3. személyű ige
használat és átlagértékek alatt marad a Tsz./l. személyű, illetve a fel
szólító módú igehasználat is (vö. 3. ábra).

A fatikus funkció célja a kommunikációs kapcsolat fenntartása. A 
legjellemzőbb ilyen közlésegységek az anyáknál az Ugye? Jó?! Igen?! 
Na! típusú megnyilatkozások. Korábbi vizsgálataink eredményei mu- 
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tátják, hogy a 0;0-0;3 csoportban 14%-ban, majd a gőgicsélés megje
lenésétől 23%-ban jellemző az anyai beszédproduktumokra a kapcso
lattartó funkció. A referenciális funkció mellett ez a leggyakoribb 
kommunikációs cél. Erőssége mutatja, hogy az anya dajkanyelvi stra
tégiái aktív, kommunikációt kezdeményező és fenntartó jellegűek, 
nyelvi kódra nevelnek. Legkiegyensúlyozottabban ezt a funkciót, a 
csecsemőjüket mindvégig partnernek tekintő, szangvinikus jellegű 
anyák használták: az első korcsoportban 23%-ban, majd a gőgicsélés 
jellemzővé válásával 28% és 35%-ban. Azonban a befele forduló, 
depresszióra hajló anyák a 0;3,l-0;6 időszakban csupán 17%-ban 
használták ezt a nyelvi stratégiát. A csecsemővel való nyelvi kapcso
lattartás az extrovertált-labilis tengely mentén jellemzett anyákra is 
kevésbé jellemző, mivel a 11%-ban, a 17%-ban és a 14%-ban jelen 
lévő fatikus közlésegységeik nem érik el az átlagosan jellemző értéke
ket.
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3. ábra
A felszólító módú igehasználat százalékos megoszlása 

az anya temperamentumán belül értelmezve

A csecsemők önállósulásával párhuzamosan növekednek az anyák 
gyermekükkel szemben támasztott nyelvi elvárásai, s ennek kereten 
belül az első életév második felében ugrásszerűen emelkedik a felszó-
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lító módú igehasználat. Ezzel az igehasználattal a második félévtől 
az édesanya ösztönözni tudja a nyelvi kód elsajátítását és használatát 
(vő. Kátainé Koós 1998b). A felszólító mód a 0;6,1-1 ;0 életkorban 
átlagosan 51%-ban jellemzi az anyai közlésegységeket.

A 3. ábra a felszólító módú igehasználatot százalékosan mutatja be 
korcsoportonként, az anyák személyiségfaktorain belül értelmezve. Ez 
az ugrásszerű növekedés csupán a melankolikusként megítélt anyák 
beszédmagatartását nem jellemzi. Ők a 0;3,l-0;6 kor között különö
sen a várt tendencia ellenében használják a felszólító igemódot, min
dössze 6%-ban. A felszólító mód túl alacsony százalékos használatá
val, ezek a gondolkodó és békés természetű szülők nem erősítik kellő 
mértékben csecsemőjük nyelvi önállóságát, gőgicsélési kedvét. Ezzel 
ellentétben, kezdetektől fogva erőteljes felszólító jelleg jellemző a 
céltudatosan, cselekvőén nevelő (kolerikus) anyákra. Ők a 0;0-0;3 
életkori csoportban 41%-ban, a 0;3,l-0;6 szakaszban 42%-ban szólít
ják fel cselekvésre gyermeküket. Náluk a csecsemő első életévének 
második felére már 72%-ra növekszik a felszólító módú igék aránya. 
Ezzel a nyelvi magatartással csecsemőjüktől ők sajnos nagyon korán 
várnak túlzott önállóságot, ami a gyermekek érzelmi fejlődésére nem 
hathat pozitívan, viszont (különösen a második félévtől) támogatja a 
gőgicsélési kedvet, jó hatással van az anyanyelvi kódrendszer kiépülé
sére is.

Összegzés
E tanulmányban a csecsemőkkel folytatott korai kommunikáció 

sikeressége szempontjából vizsgáltuk az anyák temperamentumával 
szorosan összefüggő nyelvi jellemzőket. A százalékos adatok össze
vetésével megállapíthatjuk, hogy a labilis-stabil és az introvertált- 
extrovertált személyiségfaktorok mentén jellemzett anyák mindegyike 
használ dajkanyelvi stratégiákat, amelyek közül elemeztük a kérdő 
intonáció, a különböző kommunikációs funkciók és az igei paradig
mában rejlő lehetőségek megjelenését. Személyiségjegyektől függő
nek találtuk azonban azt, hogy ezekkel a nyelvi jellemzőkkel az anyák 
csecsemőjük első életévének melyik szakaszában és akkor milyen 
gyakorisággal élnek. így a különböző anyai temperamentumokra a 
vizsgált anyanyelv-elsajátítást segítő nyelvi stratégiák eltérő kombiná- 
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ciója jellemző. Egyetlen anyai temperamentum sem nélkülözi azonban 
teljesen ezeket a dajkanyelvi összetevőket. Minden édesanyáról -  
személyiségjegyeitől függetlenül -  elmondhatjuk tehát, hogy csecse
mőjének anyanyelvi fejlődését saját nyelvhasználatával is segíti.
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