
108 KÖNYVSZEMLE

Elemezi az iskolában folyó irányított nyelv
elsajátítás irányelveit, a hibák javításának 
kérdéseit, a nyelvtan tanításának szükséges
ségét és a hallgatók beszédcentrikus oktatá
sát. A szerző nem törekszik enciklopédikus 
teljességre; inkább csak felkínálja a többféle 
lehetőséget (miközben semleges marad a 
különböző elméletek vetélkedésében). Ol
vasóként hasznosabbnak véltem volna né
mileg szisztematikusabb kifejtést. Ugyanak
kor a szerző érdemének tekintem a bőséges 
bibliográfiát és jegyzetapparátust, valamint 
az egyes témák megvizsgálásához javasolt 
kiindulópontokat.

A szerző az egész könyvet bőségesen 
illusztrálja nyelvi példákkal; igaz, hogy ez 
elsősorban az angollal kapcsolatos. Érdekes 
szereplője a kézikönyvnek Fatima, az olasz 
óvodába bekerült marokkói kislány, aki ter
mészetes úton sajátította el az olaszt mint 
idegen nyelvet. Beilleszkedésének első 
nyolc hónapját egy másik könyvben mutatta 
be Pallotti: Communicare con poche parole 
da parte di una bambina marocchina. 
L'acquisizione e l'uso dell'italiano [Hogyan 
kommunikál kevés szóval egy marokkói kis
lány. Az olasz nyelv elsajátítása és használa
ta] (Bologna, 1994). Ehhez az élő kislány
hoz kapcsolódó példasor életszerűvé teszi a 
könyv fejtegetéseit.

Milyen tanulságokat vonhat le az olva
só? A kész receptre várók nyilván csalódni 
fognak. A szerző ugyanis - A. G. Ramattal 
megegyező módon - úgy gondolja, hogy a 
nyelvtanulók - leszámítva a nyelvi univer- 
zálékat - nagyon különböző módokon sajá
títják el a második nyelvet, s ezért mind- 
annyiuknak különböző tanítási módszerre 
lehet szükségük. A nyelvtanár leginkább azt 
olvashatja ki a sorok közül, hogy a kutatás 
eredményeire támaszkodva rugalmasan al
kalmazza azt a módszert, amelyet munkájá
hoz legmegfelelőbbnek tart. Legyen nyitott 
és naprakészen tájékozott azon a tudomány
területen, amelyet ő maga a hétköznapok 
során is használ; s merje összehasonlítani 
tapasztalatait másokéval és a nyelvelsajátí
tás elméleteivel.

A nyelvtanuló is sokat meríthet a könyv
ből, ha kritikusan számot vet azzal, amit 
csinál (irányított nyelvelsajátítás), vagy az
zal, ami vele történik (spontán nyelvelsajá
títás), hisz' mindenképpen hasznosabb az 
aktív, tudatos részvétel a tanulási folyamat
ban, mint a tanár által meghatározott út 
passzív követése. A tudósok számára pedig 
nagyon egyszerű üzenete van Pallottinak: „a 
nyelvészek feladata csupán az, hogy folytas
sák kutatásaikat” (337).

Kovács Mónika

Steven Pinker
A nyelvi ösztön 
Hogyan hozza létre az elme 
a nyelvet?
Typotex: Budapest, 1999. 496 p.

Pinker a chomskyánus nyelvészeti irányzat 
és a modern megismeréstudomány képvise
lője, a nevezetes Massachusetts Institute of 
Technology professzora. Ebben a nyelv és 
az elme működéséről szóló, a nyelvtudás 
használatának fizikai alapjait kutató művé
ben a már ismert paradigmát szélesebb kon
textusba ágyazva tárgyalja.

A következőkben megpróbálom röviden 
összefoglalni a szerző gondolatmenetét. A 
nyelvi képesség az emberi fajra jellemző 
tulajdonság. Gondolatainkat az egyetemes 
(generatív) nyelvtan levezetési szabályainak 
segítségével alakítjuk (kódoljuk át) megha
tározott hangsorokká (itt most tekintsünk el 
a generatív grammatika szigorú meghatáro
zásától). Ez a szabályrendszer több szinten 
is (fonológiai, alaktani és szintaktikai szin
ten) kombinatorikus módon működik: véges 
számú diszkrét elemből végtelen számú na
gyobb szerkezet generálására képes. A be
szédprodukció ennek keretében nem más, 
mint diszkrét szimbólumoknak analóg 
hangfolyamba kódolása; a beszédpercepció 
pedig analóg kódolásról diszkrétre való át
alakításként (dekódolásként) írható le.



KÖNYVSZEMLE 109

Az erre vonatkozó „egyetemes tervrajz
ot a homo sapiens minden egyede - gének 
sajátos kombinációjaként - magában hor
dozza; ez teszi lehetővé a nyelvi képesség
nek (a sajátos mondattannak, szótári, illetve 
fonológiai szabályoknak) alapvetően egysé
ges szerkezetét az egész emberi fajon belül. 
Az egyedi nyelvi jellegzetességekben meg
nyilvánuló genetikai variációk pedig a nyel
vi működésért felelős, rendkívül bonyolult 
agyi idegáramkörök apró mennyiségi kü
lönbségeiből adódnak.

A kreatív, intelligens emberi gondolko
dást feltehetően a megfelelő idegsejtháló- 
zatok, valamint működéseket végző feldol
gozók (szabályok) együttműködése hozza 
létre. Ha az agyi idegsejt serkentő és a gátló 
szinapszisok eredőjeként megfelelő meny- 
nyiségű „jel”-et kap, akkor aktivizálódik; 
ennek során feltételek kombinációinak (ÉS, 
VAGY, NEM) teljesülése esetén a sejtek be- 
és kikapcsolódnak. Ezen logikai viszonyok
nak megfeleltethető mechanizmusok alap
ján az ideghálózat nyelvtani szabályok ki
számítására képes. - Ez az elképzelés a nyel
vi működésnek úgynevezett „konnekcionis- 
ta” felfogását tükrözi.

A nyelvelsajátítás lényegében a „nyelv
tani gének” által felépített, adott funkciót 
potenciálisan ellátni képes áramkörök közül 
azoknak a kiválasztódása és bejáratása, ame
lyeket az anyanyelvi környezet ingerei erő
sítenek. - Ebben a felfogásban a tanulás és 
viselkedés változása a velünk született rend
szerek szelekciójával magyarázó neurális 
(vagy más néven szomatikus) darwinizmus
nak felel meg.

A mentális nyelv fogalmakat képviselő 
szimbólumai és a közöttük fennálló logikai 
viszonyokat képviselő elrendeződések nem 
feleltethetők meg a természetes emberi nyel
vek mondatainak. Az egyetemes tervezethez 
illeszkedve minden nyelv sajátos - a felszíni 
megjelenésben különbségeket eredményező 
- egyedi fonológiai, morfológiai és szintak
tikai paraméterekkel rendelkezik. A felszíni 
változatok kialakulásában három folyamat 
játszott szerepet: a tanulás képessége (min

den ember a nyelvi képességet is magában 
foglaló egyedi génállománnyal rendelkezik, 
ez önmagában nem lenne elegendő a közös 
kódhasználathoz); a nyelvi innováció (a 
nyelvi képesség kreativitásának köszönhe
tően az emberi agy képes az elhangzott in
formációt újraértelmezni); valamint a „nyel
vet hordozó” beszélőközösségek mozgásai 
és határai (a sikeres innvációk ugyanis egy 
adott csoport határain belül maradnak és 
halmozódnak fel).

Ez az összetett grammatikai képesség 
olyan autonóm modulként fogható fel, 
amely a) nem függ az emberi intelligenciától 
és megismerő képességtől; b) feladatspeci
fikus alrendszerekből épül fel; és c) amely
nek birtoklása nem előfeltételez egyéb ké
pességeket vagy intellektuális felkészültsé
get. Mind az örökletes, mind a szerzett nyel
vi károsodásokra (SLI, illetve afázia-típu- 
sok) igaz, hogy nem szükségszerűen társul
nak más mentális képességek zavarával. Ez 
a „disszociáció”-nak nevezett jelenség ki
zárja azt, hogy a nyelvet az általános emberi 
intelligenciából vezessék le. További bizo
nyíték a nyelvi modul függetlenségére a 
nyelvelsajátításnak másféle kognitív képes
ségeink kibontakozásához viszonyított 
rendkívüli sebessége.

Az egyetemes emberi nyelvi modularitás 
koncepciója kiterjeszthető az egyetemes 
emberi természetre: elménk minden össze
tevője önálló funkcióval és működéssel bíró 
feladat végző rendszer. Az emberi elme ve
lünk születő moduljai a különböző ingermi
nőségeknek „téridőbeli” szubjektív elhelye
zésére sajátos minőségi tereket határoznak 
meg. A homo sapiens ebben a keretben vég
zett intelligens általánosítás alapján (ennek 
az elménkben végbemenő „komputációja” 
alapján) képes az Univerzum kreatív értel
mezésére. A nyelvre irányuló általánosító 
műveletek keretét az Egyetemes Nyelvtan 
adja.

De vajon miért és hogyan alakultak ki az 
idegsejteknek azok a kapcsolatai, amelyeket 
csak „bejáratni” kell a gyakori aktiválással? 
Ez napjainkban az emberi megismerés mo-
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dellálására alkalmazott biologista felfogá
sok egyik legvitatottabb pontja, és ez az az 
elméleti kérdés, amiben Pinker nem ért 
egyet Chomskyval. Chomsky szerint az 
egyetemes nyelvtan az egész emberi agy 
evolúciójának csak egyik következményes 
tényezője; létrejötte az agy speciális tulaj
donságainak kombinációján alapul, tehát 
nem irányult rá közvetlen szelekciós nyo
más. Pinker viszont a nyelvi szervet olyan 
önálló fejlődéstörténettel rendelkező mo
dulnak tekinti, amelynek kialakulását meg
magyarázathatja a darwini természetes sze
lekció elmélete. A könyv meggyőzőnek lát
szó kísérlet ennek a darwinista felfogásnak 
a bizonyítására.

Azokban az organizmusokban, amelyek 
szaporodni, váltakozni és átöröklődni képe
sek, „génmásolási hibákból” származó tulaj
donságok jelenhetnek meg. A másolatokat 
(egyedeket) életképesebbé tevő, vagyis újra
termelődését növelő tulajdonságok sok 
nemzedéken át tudnak elterjedni a populáci
ón belül. Egy szervnek tehát evolúciója min
den szakaszában szükségszerűen előnyt kell 
jelentenie tulajdonosa számára. A természe
tes szelekció nem feltétlenül már meglévő 
modulra irányul. A „nyelvi szerv” valószí
nűleg a főemlősök agyi áramköreinek újra- 
szerveződése nyomán jelent meg; ezek az 
áramkörök eredetileg nem játszottak szere
pet a hang útján való kommunikáció irányí
tásában. Nem tudjuk, pontosan mikorra te
hető a „proto-nyelv” kialakulása és modem 
nyelvi képességgé fejlődése, de - mivel a 
természetes szelekció nem előre megterve
zett, célirányos folyamat - feltehető, hogy a 
folyamatosan újjáalakuló áramköröknek - a 
változás minden egyes közbülső állapotában 
- olyannak kell lenniük, hogy minimális 
növelő hatást gyakoroljanak a hordozó 
egyed észlelésére és a viselkedésére, illetve 
az arra való rátermettségére.

Léteznek olyan tulajdonságok, amelyek 
más természetes szelekció alapú adaptációk 
következményeként vagy egyéb jelenségek

(véletlenek, „génsodródás” stb.) nyomán 
alakulnak ki. A nyelvi szerv azonban túlsá
gosan összetett és bonyolult működésű ah
hoz, hogy másféle szelekciós mozzanatnak 
puszta mellékterméke vagy véletlenül leját
szódó fizikai folyamatok műve legyen.

Pinker szerint a nyelvi szerv közvetlen 
evolúciós adaptációja kiterjeszthető összes 
mentális szervünk kialakulására; ezek a fizi
kai folyamatként is leírható fejlődéstörténe
tek: vagyis a természetes szelekció az egyet
len lehetséges tudományos magyarázó elv
nek tekinthető a nyelv eredetére.

Érdekes módon a szerző egy teljes feje
zetet annak kifejtésére szán, hogy a bizonyít
sa: a nyelv felszíni tulajdonságaival foglal
kozó „ítészek” (nyelvművelők) tevékenysé
ge szükségtelen és fölösleges, minden logi
kát nélkülöző törvényeik és ítéleteik indoko
latlanok, és semmi közük a nyelv valódi 
természetéhez. („Nyelvi ítészek”, pp. 
367-412; ezen belül magyar tárgyú kitérő: 
pp. 381-389, amelyet feltehetően a fordító 
állított össze.)

A szerző szenvedélyes érvelése, vala
mint a nagy számú, sokszor profán, humoros 
példa rendkívül informatívvá, könnyen ol
vashatóvá és érthetővé teszi a könyvet. Jól 
visszaadja ezt a gördülékeny magyar kiadás, 
amelynek fordítója a kognitív nyelvész és 
anglista Bocz András. A magyar fordítás 
hozzáadott értéke a külön magyar bibliográ
fia is. (Nem ártott volna azonban a fordítást 
- főleg a műszavak használatának tekinteté
ben - még egy további fordulóban ellenőriz
ni.)

A kötet jó szívvel ajánlható nemcsak az 
átlagolvasóknak, hanem sokféle szakma 
művelőjének és tanulójának könyvespolcára 
is. Elképzelhető, hogy a könyv gondolatai 
erősen benne lesznek a következő évek so
rán az anyanyelvvel és az idegen nyelvekkel 
kapcsolatos diszkussziókban.

Bertalan Regina


