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lésére hibajavító kódokat alkalmaztak. Gyor-
sított tartóssági tesztként az adathor dozót egy 
hétig 70 Celsius fok hőmérsékleten tartották. 
A strapa azonban nem viselte meg a DNS-t, 
az eredeti adatokat hibátlanul visszanyerték. 

A szerzők szerint az alkalmazott egyhetes 
igénybevétel ekvivalens kétezer évnyi Zürich-
ben eltöltött idővel, de a tengerszint fölött 

3471 méterrel lévő Jungfraujoch-on a minta 
százezer évet is kibírt volna.
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Gimes Júlia

Könyvszemle
Az öregedés
Tények és elméletek
Az MTA külső tagja, a Franciaországban élő 
és dolgozó Róbert László, a kanadai (szintén 
magyar) Fülöp Tamással érdekes és tanulsá-
gos kötetet állított össze az öregedés biológi-
ájáról. A könyv rendelkezik az ilyen típusú 
tanulmánygyűjtemények jellegzetes erényé-
vel: azaz, a több szerző biztosítja a sokoldalú-
ságot, a multidiszciplináris megközelítést, és 
jellegzetes hibájával: az egyenetlen színvonal-
lal és helyenkénti redundanciával. Feltétele-
zem, hogy a könyv célközönségét nem elsősor-
ban a professzionális gerontológusok jelentik, 
hiszen ők valószínűleg többé-kevésbé ismerik 
ezeket a tényeket és elméleteket, hanem a 
re cenzenshez hasonló, más szakterületeken 
dolgozó biológusok és orvosok, akik áttekin-
tést szeretnének kapni e terület jelenlegi állá-
sáról. Ennek a célnak ez a kötet kiválóan 
megfelel, az olvasó valóban úgy érezheti, hogy 
tökéletes tájékoztatást kapott. A legalaposab-
ban talán a celluláris öregedésről – erről öt 
fejezet szól, sőt, tágabb értelemben ide sorol-
hatók (hiszen ezekben is celluláris a megköze-
lítés) a membránokról, a kötőszövetről és a 
mitokondriális öregedéselméletről szóló feje-
zetek is. Két speciális terület kap külön fejeze-
tet: az öregedés immunológiai elmélete és az 
agy (illetve a központi idegrendszer) öregedés e. 
Az orvos olvasó számára valószínűleg alapve-
tően új információt nyújt az öregedés evolú-
ciós elméletének ismertetése. Az Öregedés mint 
megváltozás című fejezet filozófiai szem pon-

tokkal gazdagítja a sokszínű képet. A laikus 
olvasó számára valószínűleg legérdekesebb a 
két szerkesztő által írt zárófejezet: A hosszú élet 
és szabályozása. Százévesek és idősebbek. 

A könyv letétele után az olvasó elégedet-
ten regisztrálhatja, hogy – a címnek megfele-
lően – rengeteg új „tényt és elméletet” ismert 
meg, de ha azt próbálja megfogalmazni, hogy 
mi a takehome message, akkor bizony zavar-
ba jön. A kötetben ugyanis megismerkedhe-
tett az öregedés jelenségét magyarázni kívánó 
valamennyi elmélettel, amelyek a telomerek 
rövidülésére, a fehérjékben halmozódó hibák-
ra, a mitokondriális mutációkra, a membrá-
nok megváltozására, a kötőszöveti kalcium-
felhalmozódásra, a szabadgyökök hatására 
stb. próbálták visszavezetni az öregedés szo-
morú tényét. Megtudhatta azt is, hogy az az 
óriási erőfeszítés, amely ezen elméletek bárme-
lyikét próbálta bizonyítani, rengeteg pozitív, 
az elgondolás helyességét alátámasztó tény és 
kísérleti adat mellett, majdnem ugyanannyi 
ellenbizonyítékot is produkált. A könyv szin-
te mindegyik fejezetének végén olvasható 
olyanféle mondat, hogy „nyilvánvalóan sok 
további kísérleti adatra van szükség az állás-
foglaláshoz.” Szóval az a bizonyos take-home 
message nem lehet más, mint hogy e mono-
kauzális elméletek mindegyikének van igaz-
ságmagva, de egyedül egyik sem képes magya-
rázni az öregedés jelenségét, és ilyen mono-
kauzális elmélet valószínűleg soha nem is lesz. 
Az öregedés komplex folyamat, mint maga 
az élet. A nem kutató olvasót persze elsősorban 
nem az érdekli, hogy mi az öregedés végső 
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oka és molekuláris mechanizmusa, hanem 
az, hogy mik az orvostudomány és a biológia 
lehetőségei az élettartam meghosszabbítására, 
illetve az öregség „nyűgének és nyilainak” el-
kerülésére. A szerkesztők és a szerzők józan 
mértéktartással igyekeznek lehűteni az ezzel 
kapcsolatos túlzott várakozásokat, hamis il-
lúziókat. Irreálisnak tartják az olykor komoly 
kutatók által is hangoztatott nézeteket, hogy 
hamarosan általános lesz a százhúsz éves, sőt 
esetleg a kétszáz éves életkor elérése. Az eddig 

leírtak alapján tehát az öregedéstől félő olva-
só nem sok biztatót talál a könyvben. Illetve 
egyet igen. Azt, hogy az idén megjelent kivá-
ló kötet szerkesztője és négy fejezetének óri-
ási tudásról, gondolatgazdagságról, valamint 
munkabírásról tanúskodó szerzője, Róbert 
László kilencven éves. Isten éltesse még soká-
ig! (Ladislas  Robert – Tamas Fulop editors: 
Aging. Facts and Theories. Basel: Karger, 2014)

Venetianer Pál
az MTA rendes tagja

A nyelvhasználat és a kognitív 
működés összefüggései 
a legfrissebb hazai kutatások tükrében

Az Általános Nyelvészeti Tanulmányok soro-
zat 25., jubileumi kötetével örvendeztetett 
meg bennünket 2013-ban a sorozat főszerkesz-
tője, Kenesei István (MTA Nyelvtudományi 
Intézet) és a kötet szerkesztője, Pléh Csaba 
(Eszterházy Károly Főiskola, Eger). Amint 
azt a főszerkesztői utószóból megtudhatjuk, 
az aktuális kötet megjelenésének érdekessége 
egyfelől az, hogy a sorozat első kötete éppen 
ötven évvel korábban jelent meg Telegdi Zsig-
mond főszerkesztésében, másfelől, hogy az 
akkori főszerkesztő irányítása alatt készült 
utolsó kötetet szintén Pléh Csaba szerkesz-
tette Nyelvészet és pszichológia címen 1995-ben.   

A kötet az országban vagy külföldön 
dolgozó huszonhat szerző, köztük számos ifjú 
kutató elméleti és empirikus munkáinak fel-
sorakoztatásával átfogó képet ad a mai ma-
gyar, pszicholingvisztikával foglalkozó kuta-
tásokról. A kötet tanulmányai, mint azt szer-
kesztői előszavában Pléh Csaba kifejti, bemu-
tatják, hogy a kognitív nyelvszemlélet alap-
kérdései milyen módon jelennek meg az 
egyéni nyelvhasználó megértési, fejlődési 

folyamataiban. A kognitív működés és nyelv-
használat összefüggésének témakörét több 
altémára osztva tekinti át a kötet, mint a nyelv, 
megismerés és agyműködés kapcsolata, fejlő-
déslélektani szempontok a nyelvhasználatban, 
nyelvzavarok, valamint a nyelvhasználat kul-
turális és pragmatikai összefüggései. A kötet 
erénye, hogy mind elméleti, mind módszer-
tani szempontból, mind pedig a vizsgált nyel-
vi és kognitív területek szempontjából válto-
zatos és izgalmas palettát kínálnak a tanul-
mányok, ugyanakkor következetesen felvető-
dik bennük a kognitív nyelvszemlélet alap-
vető problémájának néhány tematikája. Ilye-
nek például a nyelvhasználat architektúrájá-
nak kérdései, a tudás szerepe a nyelvi feldol-
gozásban, az evolúciós és társas hatások érvé-
nyesülése a nyelvi képességekben.

A nyelv, megismerés és agyműködés össze-
függéseiről szóló fejezetben Kenesei István 
tanulmánya a nyelvhasználati architektúra 
kérdéseit vizsgálja. Ezen belül a szerző a 
nyelvhasználat formai kreativitását taglalja a 
szavak és a mondatok szintjén tapasztalható 
rekurzivitásból kiindulva, majd a formai 
kreativitásból vezeti le a jelentésbeli és tudat-
elméleti kreativitást. Pléh Csaba és Thuma 
Orsolya (Budapesti Gazdasági Főiskola) a 
nyelvfeldolgozási rendszer önállóságának kér-

dését vitatja, vagyis azt, hogy a nyelvfeldolgo-
zás mennyiben moduláris, és mennyiben 
függ általános kognitív képességektől, tudástól, 
tágabb kontextustól. Szintén az általános kog-
nitív képességek és a nyelvi működés összefüg-
géseinek kérdését veti fel Heilmann Ágnes 
(Szegedi Tudományegyetem) és munkatársai-
nak – Szépfalusi Noémi, Janacsek Karolina 
és Németh Dezső – tanulmánya, amely az 
emlékezeti rendszerek, elsősorban a munka-
memória és a nyelvi működés össze függését 
vizsgálja összetett szavak feldolgozása során.  

A beszédfeldolgozás alulról felfelé építke-
ző folyamatát mutatja be Mády Katalin 
(MTA Nyelvtudományi Intézet), majd ennek 
kapcsán azt a kérdést vizsgálja, hogy a beér-
kező ingereket agyunk miként kapcsolja 
össze magasabb nyelvi egységekké, és mi lehet 
a szerepe a beszédészlelésben a tágabb kom-
munikációs kontextus hatásainak, valamint 
a felülről lefelé érvényesülő kognitív műkö-
désnek.  A nyelvészet, pszicholingvisztika és 
mesterséges intelligencia határterületére ka-
lauzolják az olvasót Prószéky Gábor (MTA 

– Pázmány Péter Katolikus Egyetem  Magyar 
Nyelvtechnológiai Kutatócsoport) és munka-
társai, Miháltz Márton és Kuti Judit. Tanul-
mányukban a WordNet lexikális adatbázis 
magyar nyelvű verziójának kognitív szem-
pontból releváns működési elveit mutatják 
be azzal a szándékkal, hogy ezek összevetése 
az emberi működéssel a jövőben pszicho-
lingvisztikai kutatásokban hasznosulhasson. 

A fejlődés és nyelv kérdéseit taglaló feje-
zetben Kis Anna (ELTE és MTA Természet-
tudományi Kutatóközpont) és munkatársai, 
Miklósi Ádám és Topál József a kommunikáció 
és nyelvhasználat képességét vetik össze kü-
lönböző fajoknál: kutya, ember és csimpánz 
esetében. Tanulmányukban azt a kérdést fe-
szegetik, hogy a kommunikációs képesség és 

az ehhez kapcsolódó kognitív rendszerek mely 
aspektusai azok, amelyek kizárólag az ember-
re jellemzőek. A nyelvfeldolgozás agyi folya-
mataival foglalkozik Gervain Judit (CNRS 
és Université Paris Descartes, Sorbonne Paris 
Cité) a magzati kortól az első életévekig, tehát 
nagyjából a beszédprodukció megjelenéséig. 
Az általa idézett kutatások rámutatnak, hogy 
újszülötteknél is megfigyelhető a magzati 
korban szerzett nyelvi tapasztalatok hatása, és 
az első lexikai és morfoszintaktikai ismeretek 
megléte már féléves korban igazolható. 
Mindez a nyelv elsajátításához szükséges ké-
pességek velünkszületett voltára utal. Kovács 
Ágnes Melinda (Közép-európai Egyetem) a 
kétnyelvűség és a társas megismerésben sze-
repet játszó elmeolvasási képesség összefüg-
géseit vizsgálja csecsemőknél. Az általa bemu-
tatott kutatások eredményei azt igazolják, 
hogy a beszédprodukció megjelené se előtt, 
már hét hónapos korban kimutatható a két-
nyelvűség előnye a vélekedések tulajdo nítá-
sában, konkrétan a kontrollképességek korai 
érésében. Vagyis felmerül a lehetősége annak, 
hogy az elmeolvasási képesség fiata labb 
korban is jelen lehet, mint azt korábban fel-
tételezték.

A nyelvi zavarok vizsgálatával foglalkozó 
fejezetben Bánréti Zoltán (MTA Nyelvtudo-
mányi Intézet) és munkatársai – Szücs Márta 
és Mészáros Éva – tanulmánya az afáziában 
és Alzheimer-kórban szenvedő betegek lexikai 
rekurzióra vonatkozó képességeit vizsgálta 
összetett szavak építését megkívánó feladatok-
ban. Eredményeik alapján a szerzők a mellett 
érvelnek, hogy az emberi elme általá nosságban 
rendelkezik a rekurzív műveletek képességé-
vel, és ennek specifikus megnyilvá nulásait 
mutatja a lexikai, szintaktikai, valamint az 
elmeolvasási képességekben megnyilvánuló 
rekurzió. Győri Miklós (ELTE Gyógy pedagó-


