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Az évek során a kutatók és megfigyelők meglehetős figyelmet fordítottak az 
idegen nyelvi viselkedés egyik különleges területére, nevezetesen a kiejtésre. 
Nem annyira a kiejtés befolyásolására vagy javítására tett kísérletek érdekesek 
ebben, hanem a nyelvi viselkedést tanulmányozók szinte egyöntetű ítéletét sze
retném kiemelni, mely szerint a kiejtés máshogyan viselkedik, mint a nyelv 
egyéb területei, például a szókincs, a nyelvtan, a szintaxis vagy az idióma. Az 
elsődleges különbség a kiejtés bizonyos kor utáni nehéz kezelhetőségében rej
lik. Megismétlem a már ismert megállapítást: bizonyos koron túl az emberek 
többsége az esetek többségében a körülményektől függetlenül -  miközben meg
döbbentően magas szinten ismeri az idegen nyelv szókincsét, szintaxisát, nyelv
tanát és idiómarendszerét (ez az úgynevezett Conrad-jelenség) -  bármilyen 
igyekezettel próbálja is, képtelen elsajátítani annak eredeti kiejtését.

Mint azt az előző előadásomban elmondtam, folytattak már (igaz, nem min
dig szisztematikus) kísérleteket annak megmagyarázására, hogy a legtöbb em
ber miért nem képes egy idegen nyelv eredeti kiejtésének varázskörén áttörni. 
A kérdésnek két aspektusa van, és mindkettőt tekintetbe kell venni a megfigyelt 
viselkedés vizsgálatakor: a) Felnőttekkel ellentétben a 9-12 éves gyermekek 
idegen nyelvi környezetbe kerülve miért sajátítják el tökéletesen az eredeti ki
ejtést, míg képtelenek erre saját, otthoni környezetükben; és b) mi magyarázza 
a kiejtés jelzett egyéni variációinak kialakulását az úgynevezett kritikus koron 
túl? Bármely elmélet, mely érvényes válaszokkal kíván szolgálni ezekre a kér
désekre, tesztelhető, ha magyarázza a felnőtt-gyermek különbségeket, valamint 
a felnőtt kiejtés határának viszonylagos rugalmasságát és extrém merevségét. 
Több elmélet tűzte ki célul e jelenségek magyarázatát, de tüzetes vizsgálat után 
világossá vált, hogy egyik sem teljesítette a kitűzött célt. (Guiora, 1990.)

Sok éve foglalkoztat már a kiejtés határának gondolkodóba ejtő jelensége, 
és ezirányú kutatásaim -  mint azt már elmondtam -  hoztak bizonyos kísérleti 
eredményeket, amelyek végül elméleti megalapozáshoz vezettek. Ez az elméleti 
megalapozás először gondolatok formájában öltött testet, melyek közül néhány 
nagy mértékben ismertté vált, később pedig a második nyelvi kiejtésre vonat
kozó pszichológiai elmélet felállításában.

A szerző utolsó nyilvános előadása annak a háromnak a sorából, amelyet a pécsi Janus Panno
nius Tudományegyetemen 1995 februárjában vendégprofesszorként tartott. Köszönet illeti Bátori 
Tamást, a szöveg fordításában való közreműködéséért.
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Tárgyaltam a kiejtés központi helyzetét a második nyelvi viselkedés teljes 
kontextusában. Azt állítottam, hogy a kiejtés „erős jel, amely elválasztja az 
anyanyelvi és nem anyanyelvi beszélőket; mintegy azonnali, készen adott és 
elkerülhetetlen tesztként azonosítja a nyelvi közösség tagjait. Az eredeti kiejtés 
szinte tökéletes teszt az identitás e létfontosságú köréhez való tartozás eldönté
sére. Az anyanyelvi kiejtés a csoport nyelvi identitásának védjegyévé és jelévé 
válik.” (Guiora 1990.)

Jól illusztrálja ezt a megállapítást az a vizsgálat, amelyről Traut Taeschner 
számolt be, és amely egy 1 éves és 8 hónapos olasz-angol kisgyermek kétnyel
vű viselkedésére irányult. Giuliának volt egy kedvenc könyve, amelyet mindkét 
nyelv közegében gyakran látott. Ha megmutatták neki a könyvet és angolul 
szóltak hozzá, akkor szinte kizárólag angolul utánozta és reprodukálta spontán 
módon a szavakat. Később, miután végignézte ugyanazt a könyvet, és olasz 
nyelven szóltak hozzá, csak olasz szavakat mondott. Ha beszélgetőtársa identi
tásáról ellentmondásos információval került szembe, Giulia viselkedése a fenti 
sémából indult ki. Ha a felnőtt „olasz szavakat mondott angol kiejtéssel, vagy 
intonációval, a gyermek utánozta az olasz szavakat, de spontán megjegyzéseket 
tett ... angolul. Például, ha azt akarta, hogy a felnőtt másik könyvet vegyen elő, 
azt mondta ,Könyv?’ (,Book’?); vagy, ha a kenyerét, amit épp evett, az asztalra 
tette, azt mondta ,Fel, fel’ (,Up, up’); közben többször ismételte, hogy köszö
nöm’ (,Thank you’), stb.” (Taeschner, 1983, 231-232). Beszélgetőpartnere iden
titásának meghatározásakor a gyermek -  Taeschner megállapítása szerint -  az 
úgynevezett fonológiai csatornára fektette a legnagyobb súlyt. Hozzátenném, 
hogy a kiejtés feltűnőbben jelöli az identitást a nyelv egyéb aspektusainál.

Különböző tanulmányaink egybehangzó eredményei egy pszichológiai teó
riához, a gátlások elméletéhez vezettek. Ez az elmélet a nyelvi ego és a nyelvi 
ego határai áteresztőképességének szerkezetén alapul, és magyarázattal szolgál 
a kérdéses jelenség változásainak nagy részére, s ugyanakkor a fennálló többi 
hipotézis közül egyedül tesz eleget annak a feltételnek, hogy magyarázatot ad
jon a) a természetes és nem természetes helyzetek közti különbségekre, b) a 
gyermek-felnőtt különbségekre, és c) mind a kiejtési határ extrém merevségére, 
mind pedig annak viszonylagos rugalmasságára. Mi több, ez az elmélet segít 
megjósolni és megvilágítani a kiejtési viselkedés kísérleti manipulációjának 
eredményét, így magyarázva annak visszafordíthatóságát.

Az elmélet alaptétele röviden összegezve tehát az, hogy a felnőtt kiejtési 
viselkedés rugalmasságának itt bemutatott csökkenése sokkal inkább pszicholó
giailag fontos gátló tényezők működéséből ered, mintsem a hangképző szervek 
valamiféle genetikailag előre meghatározott elcsökevényesedéséből. A kiejtés 
megszabja a nyelvi ego határait, és miután az emberek többsége rendszerint 
képtelen elviselni a kettős, vagy megosztott identitást -  attól kezdve, hogy 
identitásuk megérett, erősen kötötté válik, beágyazódik az anyanyelvbe és azon 
keresztül jut kifejezésre -, nem lehet kettős, vagy megosztott nyelvi egoja. Ta
lán nem túl elrugaszkodott dolog a nyelvi immunrendszer kifejezést használni 
arra a jelenségre, hogy képtelenek vagyunk az idegen nyelvek anyanyelvi szin
tű kiejtését átvenni, olyan ez tehát, mint egyfajta nyelvi immunrendszer, mely 
„nyelvi antitesteket” termel és más nyelvek „szöveteinek” kivetésével védi in
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tegritásunk (Guiora, 1990 és másutt). A kiejtési határ a pszichológiai integritás 
szolgálatában áll.

Összefoglalva azt mondhatnám, hogy a nyelvi viselkedés teljes egészétől 
elkülönítve és szisztematikus empirikus kutatás tárgyává téve a kiejtést, lehető
vé vált, hogy létrehozzunk egy szélesebb pszichológiai vonatkozásokba ágya
zott elméletet, amely megvilágítja és kiszámítja e viselkedés egyéni variációit.

Úgy látszik azonban, hogy e kísérletek a nagy (vagy látszólagos) siker kö
vetkeztében befejezetlenül maradtak. Ha a nyelvi viselkedés egyik területét (pl. 
a kiejtést) megvizsgáltuk és talán meg is magyaráztuk, szükségessé válik, hogy 
továbbhaladva megvilágítsuk e terület tulajdonságait. Az ismeretelméleti impe
ratívusz (ha szabad ezt a kifejezést használnom) arra kényszerít minket, hogy 
áthelyezzük a hangsúly és keressük annak a lehetőségét, hogyan csiszolhatnánk 
és terjeszthetnénk ki az elméletet, nemcsak elkülönítve a kiejtési viselkedést, 
magyarázva annak variációit, hanem megvilágítva a többi terület, mint például 
a szókincs, a szintaxis, a nyelvtan, vagy az idiómák más törvények szerinti 
működésének okait is.

II.
Az alappremissza, a központi gondolat az, hogy az anyanyelv a személyes és 
csoportidentitás hordozója, formálója, ha akarják, megtestesítője. A fejlődést te
kintve a nyelv mind törzsfejlődési, mind pedig egyedfejlődési értelemben késői, 
mégis meglehetősen törékeny és sebezhető képződmény. A nyelv azonban még
is központi és kritikus elem azon dolgok között, amiket identitásformálóknak, 
vagy determinánsoknak nevezhetnénk. A nyelv és a beszéd jelzi és kifejezi egy 
fontos fejlődési mérföldkő, a belső és külső énkép integrációjának elérését.

Az ebben közrejátszó pszichológiai folyamatok megragadására néhány éve 
bevezettem a „nyelvi ego”, „a nyelvi ego határai”, és „a nyelvi ego határainak 
áteresztőképessége” fogalmakat. Az alapterminust (ego) természetesen a pszi
choanalízistől kölcsönöztem, a nyelvi ego pedig párhuzamos a Heinz Hartman 
által létrehozott „testi ego” fogalmával, amely az eredeti freudi terminust ter
jeszti ki, hangsúlyozva „a testi kép (body image) elsősorban az én és a tárgyi 
világ megkülönböztetésében betöltött szerepét” (Hartman, 1964). A nyelvi ego 
a különbségtétel és az identitás magasabb szintű formáját reprezentálja. Amíg 
a testi ego az énkép fizikai dimenzióit fejezi ki, addig a nyelvi ego a kulturális 
és egyéni identitásformálóknak és determinánsoknak nyelv által megformált és 
hordozott teljességét jelenti.

A „nyelvi ego határai” és a „nyelvi ego határainak áteresztőképessége” an
nak a meglehetősen sérülékeny fejlődési mintának a kiterjesztése, ami a nyelvi 
ego, és annak rugalmasság-merevség tengelyére utal az egyéni variációkkal 
együtt. A kiejtést a nyelvi ego tövének neveztem, hogy a figyelmet ráirányítsam 
annak egyedülállóan ellenálló, pszichológiailag erősen védett voltára az identi
tás meghatározásában, valamint egy csoport tagjainak az idegenektől való elkü
lönítésében játszott döntő szerepére. Ezért áll a kiejtési határ fogalma a pszi
chológiai integritás szolgálatában.

Az érvelés végig arról szól, hogy a beszédünk hangzása egyedülállóan jelöl 
és definiál minket, akárcsak arcunk, vagy ujjlenyomatunk. Kérem fontolják
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meg a szocio-biológiai fontosságát annak a ténynek, hogy nincs két egyformán 
beszélő ember, nincs két azonos ujjlenyomatú ember, és az egypetéjű ikreken 
kívül nincsenek egyforma kinézetű emberek. Beszédünk külön egyénként jelöl 
minket anyanyelvi közösségünkön belül, és más nyelveken is egyértelműen 
megmutatja eredeti csoportunkat. Beszédünk első szinten egyénként, második 
szinten pedig egy specifikus, jól definiált csoport (és nem másik) tagjaként 
reprezentál minket. Anyanyelvi beszédünk és idegen nyelvi kiejtésünk külső 
kifejeződésünkként szolgál, talán hasonló módon, mint testünk bizonyos dimen
ziói. A kiejtéssel kapcsolatos valamennyi bizonyíték azt a tényt igazolja, hogy 
az emberek többsége az esetek többségében bizonyos egyéni különbségekkel 
ragaszkodik az identitás nyelvi jeléhez, pl. anyanyelve fonológiai mintájához.

Talán alátámaszthatom ezt a pontot egy kutatás felidézésével, melyet a Je- 
ruzsálemi Héber Egyetemen végeztek nemrégiben. A kísérlet alanyai spanyol 
anyanyelvű argentinok voltak, akik felnőttkorban vándoroltak Izraelbe, és a ku
tatást megelőzően már jó ideje ott éltek. A vizsgálat vezetője a következő kér
dést tette fel nekik: „Ha kapna egy varázsszert, amitől akcentus nélkül tudna 
héberül beszélni, bevenné-e?” Néhány alany tudni akarta, hogy a szer változ- 
tatna-e spanyol beszédén. A válasz „nem” volt. Mások azt kérdezték, hogy a 
folyamat megfordítható-e, ha meggondolnák magukat. „Igen”, mondta a kísér
letező. Röviden, eleget tett bármilyen kikötésnek, de minden biztosíték ellenére 
mégsem akarta senki bevenni a varázsszert. Azt akarták, hallatsszon, hogy ők 
argentinok, még akkor is, amikor héberül beszélnek. A kutató a kísérleti ala
nyok visszautasításaiból arra következtetett, hogy az, hogy úgy beszéljenek, 
mint egy izraeli, még akkor is túl nagy fenyegetést jelent az identitásukra néz
ve, ha héberül beszélnek. (Spector, 1985.)

Amint azt korábban megmutattuk, az „egy ember, egy akcentus” törvény 
talán a legsokatmondóbb nemcsak a bevándorlók, hanem a természetes kétnyel- 
vűek vonatkozásában is. Ők is csak egy nyelvet beszélnek eredeti kiejtéssel, 
mégpedig azt, amelyik domináns identitásukat reprezentálja (Guiora és Schon- 
berger, 1990).

A halmozódó bizonyítékok kapcsán a következő alapelv vázolható fel: Sen
ki nem tarthat fenn egyszerre két külső reprezentációs rendszert. Mindenki egy 
rendszerhez kötött, ahhoz, amelyet domináns nyelve hordoz, legnyilvánvalóbb 
és legismertebb formájában mutatva meg a domináns identitást beszédünk és a 
világ felé mutatott önreprezentációnk révén.

III.
A nyelv káprázatos dolog. Hatalmas szerepe van abban a komplex kiegyenlítő
dési folyamatban, amely megkülönböztet minket más élőlényektől (ellentétben 
azzal, amit Ecclesiastes fEccl. 3:19] és más későbbi kiemelkedő csimpánzok 
miatt hittünk). Szerepét a kognitív fejlődésben és a megismerés bonyolult fo
lyamatában meghatározónak tartják. Szükségtelen itt végignézni azt a hatalmas 
mennyiségű kutatói és elméleti munkát, amit a nyelv és a gondolkodás kapcso
latának szenteltek. Fontos azonban megjegyezni, hogy az „intelligens lét” -  
ahogvan a kifejezés ebben a kontextusban értendő -  nem alakulhatott volna ki 
a nyelv nélkül, még annak ellenére sem, hogy viszonylag későn jelent meg a



A nyelvi ego két arca 27

pszichológiai skálán. Az „intelligens lét” törzsfejlődési és egyedfejlődési érte
lemben is a szimbolikus megjelenítés képességét jelenti, az adott tárgy belső 
felidézésének képességét annak távollétében is, a beszéd- és gondolkodási fo
lyamat belső megjelenítésének képességét, a metanyelv birtoklását.

Nemcsak a nyelv külső formája, de minden nyelvi közösség és nyelv is 
bizonyos mértékig izometrikus, tehát egymással felcserélhető. Minden nyelvnek 
vannak lényeges elemei, amelyeket konvenciók szabnak meg, és mint ilyen a 
behelyettesíthetőség problémaköréhez tartoznak. Ezek az elemek adják a nyelv 
kognitív dimenzióját: a szókincset, nyelvtant és szintaxist, amelyek a belső rep
rezentáció rendszereként, avagy sémaként foghatók fel. A szókincs megállapo
dás kérdése, és közismerten instabil. A nyelvtan és a szintaxis fontos vonatko
zásokban izometrikus. Ezen elemek közös viselkedési jellemzője -  amit az 
imént a nyelv kognitív dimenziójának neveztem -  az, hogy tökélesen átvehetők 
és megtanulhatók. Egy megfelelően motivált tanuló számára nincs beépített gát
lás egy idegen nyelv teljes szókincsének megtanulásával szemben, vagy hogy 
tökéletesen alkalmazza annak nyelvtanát, szintaxisát. A nyelv lenyűgöző tudása 
nem jelent kihívást a beszélő eredeti identitására nézve, és nem akadályozza 
meg az anyanyelvi beszélőket abban, hogy az idegent idegenként azonosítsák. 
Ez mind a beszélő, mind pedig a hallgató számára pszichológiailag biztos te
rület. Mint tudjuk, másképp áll a helyzet a kiejtéssel, ami az identitáshoz kötött 
és feltárja azt.

Hogy a kiejtés mennyire más, az a következő szórakoztató történettel il
lusztrálható. Évekkel ezelőtt, a kanadai elszakadási krízis kiéleződésekor be
szélgettem egy nagyon kedves, angolajkú, montreali hölggyel. Némi érzelemtől 
fűtötten beszélt a helyzetről, miközben M. René Levesque szeparatista vezetőt 
kritizálta. És hirtelen, rendkívül indulatosan a következőt mondta: „És tudja az 
a ... akcentus nélkül beszél angolul.” Mintha azt mondta volna, hogy egy ide
gennek idegen módjára is kell beszélnie. Megjegyzem, ha úgy beszél, mint mi, 
többiek, akkor elrejti igazi identitását. Az érme másik oldalának némileg szisz- 
tematikusabb vizsgálatát Japánban végezték el, kimutatva, hogy az Amerikából 
visszatérő tizenévesek egy bizonyos idő elteltével „elvesztik” eredeti angol ki
ejtésüket.

Véleményem szerint a kiejtésről mint az identitás jeléről és azonosítójáról, a 
nyelven keresztül kifejezett külső énképről kell gondolkozni. A bőséges bizo
nyítékok alapján állítom, hogy senki sem képes egyszerre két sémát, a külső 
reprezentáció két rendszerét (pl. két eredeti fonológiai rendszert) fenntartani. 
De -  és ez lényeges distinkció -  a tények arra utalnak, hogy fenntartható egy
szerre két belső reprezentációs rendszer, két (vagy több) nyelv szókincse, 
nyelvtana és szintaxisa, pontosan azért, mert azok lényeges dolgokban külön
böznek a kiejtéstől. A szókincs, a nyelvtan és a szintaxis a nyelv rendkívül 
lényeges eleme, de nem identitáshoz kötött és nem is tárja fel azt. Bizonyos 
értelemben személytelen.

Eddig viselkedési megfigyelésekre koncentráltam, és pszichológiai szinten 
jelentkező kérdéseket mutattam be és magyaráztam. A viselkedési és pszicho
lógiai szinthez kapcsolódva úgy tűnik, létezik némi -  ha beismerten nem is
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bizonyító erejű -  bizonyíték neuroanatómiai szinten is. Az előző előadásban 
említett kutatás szerint, mely a funkciók agyféltekék közti megoszlásáról szólt, 
a nyelvi funkciókat, melyek körébe pl. a szókincs, a nyelvtan és a szintaxis 
tartozik, a bal félteke, az agy „kognitív” oldala látja el, míg a prozódiai jellem
zőket és talán a kiejtést is az agy jobb, „affektív” oldala irányítja.

Ha a nyelvi ego hasznos paradigma a „kulturális és egyéni identitásformá
lók és meghatározók teljességének bemutatására”, akkor talán tovább csiszol
hatnánk és bővíthetnénk azt azáltal, hogy bevezetünk egy fontos megkülönböz
tetést, és a nyelvi ego két arcáról beszélünk. A bizonyítékok fényében különb
séget kell tenni a kognitív nyelvi ego és az affektív nyelvi ego között. Az alap
állítás szerint a kognitív nyelvi ego a nyelv belső reprezentációs oldalához kap
csolódik, míg az affektív nyelvi ego a külsőhöz. Az affektív nyelvi ego mutat
kozik fontosabbnak az identitás körülhatárolása, az énérzékelés és a pszicholó
giai integritáshoz való kötődés tekintetében, míg a kognitív nyelvi ego a világ 
áttekintésében, a dolgok „megnevezési kontrolljának” megszerzésében (vö. 
Genezis 2:19-20) játszik lényeges szerepet, a tapasztalat osztályozásának és fel
fogásának érdekében, hogy létrejöjjön a megfigyelések taxonómiája és kiszá
mítható legyen visszatérésük.

Nekem úgy tűnik, hogy a nyelvi ego paradigma így újradefiniálva és ketté
választva sokkal átfogóbb. Megmagyarázza az idegen nyelv különböző funkciói 
elsajátításának természetes történetében mutatkozó látszólagos ellentéteket. 
Nemcsak a tanulók egy területen (kiejtés) átélt kudarcára, de a többiben (szó
kincs, nyelvtan, szintaxis) elért sikereire is magyarázatot ad. Logikus magyará
zatot ad ezekre a látszólag különálló viselkedésekre és kiszámíthatóvá teszi 
visszatértüket. Megmarad nagyobb, a nyelvi viselkedés határain túlmutató lé
lektani vonatkozások közé ágyazott pszichológiai elméletnek.

IV.
A nyelvi ego kiterjesztett felfogása, a nyelvi ego két arcának elkülönült szere
péről szóló elmélet felveti azt a nagyobb kérdést, hogy vajon az egyén igazol
tan egymás mellé helyezi-e az érzelmet és a megismerést a készségek külön
böző területeinek kezelésére szolgáló különálló módokként. Vagy egyszerűen 
csak a kor tudományos terminológiáját alkalmazva átalakítottuk a szív és elme 
közismert metaforáját. Ez az egymás mellé rendelés természetesen már koráb
ban megtörtént. A korai freudi distinkció az „id” és az „ego” között is egy volt 
egy hozzácsatolt értékítélettel. Az „id” reprezentálta ösztöni világunkat, a nyers, 
korlátozatlan, csiszolatlan érzelmet, míg az „ego” természetesen a hosszú, le
mondásokkal teli, csiszoló-civilizáló folyamat eredményét mutatta be. Az érték
ítélet akkor jelentkezett, amikor Freud azt mondta: „ahol id volt, ego legyen”.

Mindazonáltal elkerülhetetlen a kérdés, vajon az érzelem és a megismerés 
két különböző megküzdési stratégia-e; szemben állnak, vagy kiegészítik egy
mást? Különböző törvények irányítják-e ezeket a megküzdési stratégiákat; do
minánsak-e külön-külön a saját területükön; melyik értékesebb a túlélés szem
pontjából, vagy specializált szerepeik vannak-e; kooperálnak, vagy antagonisz- 
tikusak? A pszichológia és a szociológia -  az ember tudománya -  számára 
tényleges jelentőséggel bíró kérdések ezek.
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A pszicholingvisztikával foglalkozó tudósok, köztük én is, gyakran állítják, 
hogy a nyelvtudományok gazdagodtak a kutatásba bevont pszichológiai elmé
letek és módszerek által. Azt hiszem, ez igaz. De igaz lehet az is, hogy a pszi
chológia is nyer az ember tanulmányozásánál a nyelvészeti kutatástól átvett 
éleslátás által. Azt hiszem, korábbi nyelvközi kutatásaink, melyek az anyanyelv 
nemi töltésének a nemi identitás fejlődésére kifejtett hatását vizsgálták, jó pél
dát szolgáltatnak erre. Talán még élesebben későbbi tanulmányaink -  amelye
ket a különböző nyelveken a kötelező múlt idejű formák elérhetőségének kü
lönbségei inspiráltak -  mutatnak rá néhány kérdésre az általános logikai fejlő
déssel és a nemrég „szekvenciális modalitásnak” elnevezett jelenséggel kapcso
latban (Guiora, 1983).

Úgy tűnik, a második nyelv elsajátításának komplex folyamatát célzó mos
tani vizsgálatunk megtanított valamire, ami alkalmazható az emberi magatartás
ra általában. El tudjuk különíteni a második nyelvi viselkedés két dimenzióját 
nyilvánvaló megjelenésük és különböző jellemzőik szerint, a megküzdési stra
tégiák egyik általános alapelve segítségével. Más szóval, a nyelvészeti kutatásra 
alapozva két fő megküzdési stratégiát azonosítottunk: az affektívet és a kogni- 
tívet, és azt állítjuk, hogy legjobban ezek magyarázzák a különálló nyelvi vi
selkedéseket.

A kutatásból kiemelkedő ötlet így kihívást jelent. A nagyobb pszichológiai 
és szociobiológiai kérdés, hogy az ember egymás mellé rendeli-e az érzelmet 
és a megismerést, nem zárható le ilyen könnyen. De ha szükséges is ilyen dis
tinkció, még ha csak munkahipotézisnek is, akkor a nyelvi ego két arca nagyon 
hasznos paradigma, maga a nyelvi viselkedés pedig fontos és legfőképpen ku
tatható terület e kutatás nyomon követésére. És e területen belül a kétnyelvű 
viselkedés tanulmányozása lehet a legproduktívabb.

A nyelvi ego paradigmájának kiterjesztett formája hasznos, mert okkal hi
hető, hogy igazán jelezheti e distinkció létezését és nyilvánvaló lélektani jelen
tőségét. Akiterjesztett paradigma elméleti státuszt nyerhet, magyarázva és meg
jósolva a második nyelvi viselkedés bizonyos zavarba ejtő elágazásait, a kiejtés 
korábban vázolt pszichológiai elmélete mögé hatolva, kiterjesztve azt minden 
nyelvi viselkedésre, és talán elméleti jelentőséget adva a nyelvi viselkedés mö
gé is mehet.

Harmadik előadásomat és ezzel ezt a rövid sorozatot kutatási filozófiánk 
rövid kommentálásával szeretném lezárni, különösen azért, mert a nyelvtudo
mányokra is vonatkozik. Ezek azok az alapelvek, amelyek munkatársaimat és 
engem is éveken át vezettek, és talán ez a megfelelő hely és idő arra, hogy 
pragmatikus módon vázoljam őket.

A legtöbb pszichológiai kutatás mozgatórugója az egyéni különbségek ér
dekfeszítő volta. Az egyéni variációk tanulmányozása általános törvényszerűsé
gek keresésére késztet. Elképzelhetetlen olyan kísérlet a viselkedés általános 
szabályainak keresésére, amely nem hordoz az adott szabályokon belüli egyéni 
variációkat. Bár szükség van átfogó magyarázatra, nem egyszer meg kell elé
gedni részválaszokkal, amelyek célja, az ellentétek egy részére magyarázatot 
adni. Lecke intellektuális szerénységből.
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Ugyanezt az alapelvet kell alkalmazni a nyelvtudományokban folytatott ku
tatásnál. A cél a produktivitás érdekében az általános törvényszerűségek felfe
dezése kell legyen, és az, hogy azon belül helyet találjunk az egyéni variációk 
számára. A pszicholingvisztikai kutatás maga is tudományközi, tehát kultúrakö
zi és nyelvközi kell legyen, hogy az egyéni és kollektív nyelvi viselkedés mély
ségét mérhesse.

A felfedezés kulcsa a különbségek tanulmányozásában rejlik, és meg kell 
fizetni az árát, ha kimerészkedünk a leíró, normatív megközelítésből. A kultú
raközi és nyelvközi kutatás tele van módszertani csapdákkal. Aki a nyelvi vi
selkedéssel foglalkozik, néha sikeresen, néha sikertelenül, de folyamatosan a 
metodológiai kutatás és a jelentés nélküli adatok veszélyei között egyensúlyoz. 
De ha akkor talál valamit, az megéri a fáradtságot. Venni kell a bátorságot, és 
a módszertani csapdák közül ki kell ásni az aranyrögöt. Gőg nélkül kell a fel
adatot megközelíteni. A célokban ambiciózusnak, a felfogásban bátornak kell 
lenni, respektálni kell azonban az elfogadott utakat a lehető legnagyobb szigor
ral, és mindenekfelett szerénynek kell lenni a várakozásokat illetően.

Gyakran állítják -  legalábbis pszichológusok -, hogy alapvető különbség 
van a klinikai szakemberek és az orrukat mindenbe beleütő kísérletezők között. 
Miután életem legnagyobb részében egyszerre mindkettő próbáltam lenni, hadd 
mondjam el, hogy a klinikai szakemberek egyik fő erénye a fél reér thetőség 
iránti tolerancia és a változó hipotézisek elfogadásának képessége, ami nélkül 
nem létezhetne kreatív kutatás.

Es végül szükség van a karizmatikus tudós egészséges gyanakvásara a 
nyelv adományát illetően. Óvatosnak kell lenni az ékesszóló és meggyőző ér
velésben. Hadd álljanak az adatok magukban, próbára téve más magyarázatok 
által, a nulla hipotézis valódi szellemében. Freud után szabadon: „Ahol érv
volt, ott bizonyítás legyen”.

És ebben a szellemben, amit most Önök elé tártam ezeken az előadásokon, 
rejlenek az ember legérdekesebb tulajdonságát, a nyelv jobb megértését vizsgá
ló kutatásaim eredményei.




