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Érzékeny periódusok a nyelvtanulásban: 
Miért kompetensebb a gyermek? 
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Abstract: The study of language acquisition in humans is motivated by a debate focused on the 
role of the critical periods for language. The researches started from the assumption that 
normal language learning occurs only when the exposure to language begins in the early stages 
of life, and from the observation that children are better second language learners and reach 
higher levels of proficiency than adults. The paper summarises the major viewpoints about 
critical periods, starting from Lennenberg (1978) to the recent theories, like the evolutionary 
model of the critical periods (Huford, 1991). Most of the researchers working in the field of first 
and second language acquisition follow Lennenberg’ s theoretical assumption, claiming that 
the critical periods last from age two to puberty. Over viewing some of the recent experiments 
we suggest that there is a decline much earlier than the puberty, concluding that critical periods 
probably end around age six or seven. Later on we discuss some of the educational and 
theoretical implications of this supposition in second language learning and bilingualism. 
Keywords: critical periods, language acquisition, second language learning, modularity, 
educational implications, bilingualism. 

 
A pszichológiai fejlődésen általában az érthető, hogy a különböző 

kognitív területeken megnyilvánuló kompetenciák egyre komplexebbé 
válnak, azonban érdekes módon léteznek olyan funkciók, - mint amilyen a 
nyelv is – ahol inkább egy ellentétes folyamat figyelhető meg. Úgy tűnik, a 
nyelvelsajátítási képesség az emberi fejlődés első szakaszában éri el a 
csúcspontját, később pedig egy hanyatlásnak lehetünk tanúi. 

Kétszeresen jogos az érdeklődés az olyan pszichológiai események 
iránt, melyeket mind a tudományos kutatások, mind a mindennapi 
tapasztalataink alátámasztanak. Gyakori jelenség, hogy a szülők már 
nagyon fiatal kortól kezdve szorgalmazzák gyermekeik idegen nyelvre való 
tanítását (hiszen ma már minden modern oktatási rendszer lehetővé teszi, 
hogy a gyermekek óvodás korban elkezdjék a nyelvtanulást), és ugyancsak 
számos kutatás tárgyalja azt a jelenséget, hogy a bevándorlók gyermekei 
gyorsabban jutnak el a nyelvismeret magas szintjeire, mint a szüleik. 

Miért kompetensebbek egy bizonyos nyelv ismeretében azok a 
személyek, akik kora gyermekkorukban sajátították el azt? Miért tanulják 
meg a bevándorlók gyermekei hamarabb és jobban a környezeti nyelvet 
mint szüleik? Miért van általánosan elterjedve a közhiedelemben, hogy jó 
minél korábban elkezdeni az idegen nyelvek tanulását? Mikor is kell 




