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Az élet első három éve a fejlődéslélektanban1
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Abstract: Infancy and childhood became a popular issue of research in developmental 
psychology. This paper is looking over historical roots of the interest for the early childhood 
and claims that the most important difference between theoretical approaches of the main 
schools of thought (pedology, psychoanalysis and behaviorism) was a divergent interpretation 
of the relationship of the developing individual and environment.
Spreading of empirical research promised a new perspective in discovering dynamics of 
development and environment. Investigation of the perception and cognitive development in 
early childhood led to significant results, but its basic assumption was that development is in a 
big proportion independent from the stimuli of environment. Widespread experiments on the 
primary attachment in the last decades did not proved to be reflecting the real character of   
relationship between the mother and the child. Human behavior can be examined only in the 
frames of a norm, which is not a biological, but a cultural one – this is what we can learn from 
the psychological study of the first years of the life.
Keywords: biology and environment, attachment, culture

Az élet első évei, a csecsemő- és kisgyermekkor a közelmúlt 
legkedveltebb témája lett a fejlődéslélektani kutatásban. Az első három év 
során a csecsemő óriási utat tesz meg a reflexes sírástól és viselkedéstől a 
folyékony beszédig és a differenciált szociális kapcsolatokig: a századfor-
duló óta akadnak a pszichológiának olyan tekintélyes képviselői, akik úgy 
vélekednek, hogy ez az időszak meghatározó a fejlődés későbbi menete 
szempontjából. A kutatók érdeklődéséhez hozzájárul, hogy a gyermek 
környezetét ezekben az években döntően a szocializáció irodalmában 
proximálisnak nevezett környezeti feltételek jelentik: a család, a közvetlen 
hozzátartozók és az általuk kialakított környezet. 

Írásom történeti vázlat, amely elsősorban a kisgyermek tulajdonságai-
nak változásai és a környezet közötti dinamika interpretációit igyekszik 
bemutatni, melynek során eljutunk napjaink kutatásaihoz és nyitott 
kérdéseihez. A mai fejlemények ismertetéséhez az 1983-ban, megjelent 
Handbook of Child Psychology (főszerkesztő: Paul Mussen, a 
továbbiakban HCP) illetve 1998-ban megjelent négykötetes kézikönyv, a 
Handbook of Child Development (főszerkesztő: William Damon, a 

1 A tanulmány elkészítését a FKFP 0554/2000 sz.pályázata támogatta "A gyermekkor 
szociális konstrukciója és jelenléte az intézményes és családi gyermeknevelésben.




