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Abstract: The parents and teachers frequently asked questions about children bi-
lingual education before school-age: When is rewarding to learn (teach) the second lan-
guage? Should at first the child acquire the native language, to have the base for further 
cognitive and language development? It will be too late to learn foreign languages starting 
from elementary school? etc. For this questions and hypothesises I try to find out the diffe-
rent approaching in the current psychological and psycholinguistic special literature, sup-
posing the existence of a critical period in the language development. The research of this 
question is very important in our bilingual environment. All this questions has high prior-
ity in bilingual education.  
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Bevezetés 

Minden alkalommal, mikor két időben és térben összekapcsolódó ese-

ménnyel találkozunk, eszünkbe kell jusson, hogy nem mindig igaz a magya-

rázat, miszerint az egyik okozza a másikat.  

Hogyan tudjuk felfedezni a helyes logikai kapcsolatot két összekapcsoló-

dó történés között? A legegyszerűbb magyarázat arra, hogy egyik dologból 

egy másik következik gyakran a részletek kárára megy, amelyek nem illenek 

a meghatározásba, hanem elsiklunk fölöttünk, gyakran mellékeljük, alábe-

csüljük. 

Olyan dolgokban, amelyek látszólag egyszerű kapcsolatban vannak egy-

mással nehéz megtalálni a helyes magyarázatot, kérdésünk az, hogy melyik 

korosztálynak milyen képessége van egy második nyelv megtanulására. Lát-

szólag két dolog között áll fenn kapcsolat: az életkor, amikor egy személy el-

kezd egy második nyelvet tanulni bizonyos értelemben megegyezik azzal, 

hogy az adott személy végül évekig sikeresen használja az illető nyelvet. De 

ez a két tényező – kor és végleges nyelvtudás – ok-okozatilag  összekapcsoló-

dik? Az ok-okozat magyarázat több bizonyítékot követel, mint az összetarto-

zó történések felülvizsgálata. A kritikus periódus-feltevés ok-okozati magya-

rázat a második nyelv elsajátításában a fiatalabbak és idősebbek által elért 

különböző sikerekre. Ok-okozati magyarázatról van szó, mivel a korhoz kö-

tött siker variálódása a fejlődés során bekövetkező agyi változásoknak kö-




