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A nyelvtudomány kihívásai

Képzeljünk el egy juhászt, amint hazatér a legelőről, miután portyázó oroszlánok 
megölték nyájának néhány állatát. Be kell számolnia a veszteségekről. Elmeséli, hogy 
az oroszlánok irtózatos pusztítást végeztek a nyájban, és öt juhot elhurcoltak! A gazda 
ezután megszámolja a juhokat, és észreveszi, hogy öt hiányzik. Most képzeljük el, hogy 
juhászunk süketnéma. Széles gesztusokkal eljátssza az oroszlánok pusztító támadásá
nak történetét, és öt ujjának felmutatásával jelzi, hogy öt juh hiányzik. Most pedig 
képzeljünk el még egy másik juhászt, aki nagyon fél a gazda haragjától az elveszített 
állatok miatt. Juhászunk elmenekül, és tisztes távolságból a következő üzenetet küldi: 
„Az oroszlánok öt juhot elhurcoltak.” Később, a tábortüzek melegénél az emberek újra 
és újra elmesélik és eljátsszák a történetet az öt juhról és az oroszlánfalkáról. Idővel 
különböző változatok jönnek létre. Némelyikben leopárd és egy kölyök szerepel, 
másokban egy bátor juhász, aki legyőzte a félelmetes ragadozót. Csak a juhász által 
távolról küldött üzenet marad mindig ugyanaz. Az emlékezet rögzítése kitörölhetetlen 
és újra előhívható formában - ellentétben a mitológiával - történelmet hozott létre.

A technológiai fejlődés jelentős mértékben tökéletesítette az ilyen beszámolókat. A 
történetmondó hangja tetszés szerint rögzíthető és reprodukálható. A némajátékot 
felváltották a megmaradó képek, először álló-, majd mozgóképek, amelyek szabadon 
előhívhatóak. Az üzenet azonban nem tökéletesedett, az maga is tökéletes.

A történelemtudat kialakulásának előfeltétele, hogy rendelkezzünk olyan eszközök
kel, amelyeknek segítségével az egyéni és a kollektív emlékezet tartalmát rögzíteni 
tudjuk. Három modalitás létezik ma e célra: az egyik kép alapú, a másik hang alapú, a 
harmadik pedig szimbólum alapú. Az első kettő konkrét reprezentáció, míg a harmadik 
(és csakis a harmadik) absztrakt reprezentáció. Az intelligens lét - mind törzsfejlődési, 
mind pedig lételméleti értelemben - a szimbolikus reprezentáció képességét jelenti; a 
belső reprezentáció képességét, amikor a reprezentált tárgy nincs jelen; a beszéd 
folyamatának és magának a gondolkodás folyamatának egyfajta belső reprezentációját, 
egy metanyelv birtoklását.

A nyelvtudománynak mint az emberi viselkedéstudományok egyik fő területének

A szerző a Haifai Egyetem professzora. Eredetileg angol nyelvű előadása a (Pécsi Tudo
mányegyetemen 2001. április 17. és 19. között megrendezett) XI. Magyar Alkalmazott Nyel
vészeti Kongresszus plenáris ülésén hangzott el. Szerkesztőségünk köszönetét fejezi ki Bocz 
Andrásnak, aki a magyar nyelvű változat előkészítésében közreműködött. (A szerk.)
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végtelenül sok változással kell számolnia mind a felmerülő kérdések, mind pedig az 
arra adandó válaszok tekintetében. A kérdések az élettudományok, a társadalomtudo
mányok és a humán tudományok határterületén jelentkeznek, és komoly kihívásokat 
vetnek fel empirikus és elméleti szinten egyaránt.

A problémák megtévesztően egyszerűek: milyen kérdéseket tegyünk fel, hol keres
sük a válaszokat, és hogyan közvetítsük a kutatás eredményeit.

A szaktudományos kultúrában, mely korunk fémjele, a tudományágak létrehozása, 
meghatározása és újradefiniálása úgy történik, hogy pontosan kijelöljük és koherensnek 
tekintjük megfigyeléseinket, majd tanulmányozásukhoz egy sajátos módszertant alkal
mazunk. Időnként azonban e hagyomány tagadhatatlan előnyeit gyengíti a kizárólagos
ság és merevség, amelyet a hagyomány előír, és ez az adott tudományterület egyre 
növekvő elszigeteltségéhez vezet, az alternatív lehetőségek és a nem kanonikus mód
szerek elutasításával veszélyeztetve annak intellektuális életerejét. Nagy bátorságot 
kíván meg a kutatóktól - és minél fiatalabbak, annál nagyobb a kockázat saját karrierjük 
szempontjából -, hogy kitörjenek ebből a bevett és konszenzus alapján érvényesnek 
tekintett sablonból, hogy elfogadják más tudományterületek nézőpontjait is, hogy a 
tapasztalás más tartományaiból kölcsönvett módszerekkel is kísérletezzenek. Ám pon
tosan ők azok a férfiak és nők, akik változásokat hozhatnak a módszertanok és a 
diszciplináris határok területén, és a változások közvetítőjének szerepében ők maguk 
is jelentős mértékben hozzájárulhatnak a tudományos fejlődéshez.

Ugyanígy van ez a nyelvtudomány esetében is. Annak felismerése, hogy a nyelv 
több, mint beszélt szöveg, több, mint puszta kommunikáció, hogy a nyelv viselkedés, 
a kultúra formálója és meghatározója, a csoport és az egyéni identitás hordozója és 
alakítója, végül is biológiailag meghatározott, és ez a biológiai alap mindinkább új és 
izgalmas módszerek segítségével megismerhetővé válik, tehát mindezek felismerése 
jelentősen megváltoztatta eme alapvető tudományterület tanulmányozását. Nem csu
pán egy új fogalmi referencia-keret átvétele (először a társadalomtudományokból, majd 
a viselkedéstudományokból, s végül nemrégiben az idegtudományokból), hanem ezek 
ismeretelméleti és módszertani hagyományának elfogadása új és izgalmas fejezetet 
nyitott abban az irányban, hogy megértsük, milyen szerepet játszik a nyelv az emberi 
fejlődésben és az emberi természet alakításában. Ez az egymást megtermékenyítő hatás 
mindkét irányban végbemegy. Ahogyan a nyelvtudományt gazdagították a más tudo
mányágakból kölcsönzött nézőpontok, az emberi természet tanulmányozásával foglal
kozó más tudományágakat is hasonlóképpen gazdagabbá tették a nyelvészeti vizsgáló
dások során szerzett eredmények és meglátások.

A legnagyobb kihívás véleményem szerint tehát az, hogy miként fogalmazzuk újra 
vagy finomítsuk azt, hogy mit értünk nyelven és tanuláson. Minden közül ez most a 
legalapvetőbb teendőnk.

1998 decemberében a Language Learning című folyóirat (részemről nagy megtisz
teltetés, hogy munkatársa lehetek) jubileumi szimpóziumot tartott, hogy megemlékez
zék fennállásának ötvenedik évfordulójáról. A tanácskozás célja az volt, hogy rekonst
ruáljuk az alkalmazott nyelvészet által megtett fél évszázados utat, végiggondoljuk, mit 
értünk el az ötven év alatt ezen a területen, és mit hozhat a jövő a tudományterület 
számára. Felkértünk néhány különböző nemzetiségű, kiváló tudóst, hogy osszák meg 
velünk, szerintük melyek azok a legfontosabb problémák, amelyekkel a széles értelem
ben vett nyelvtudománynak szembe kell néznie a kutatásban és az elméletalkotásban.
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Úgy véltük, hogy véleményük mérce lehet annak megállapításában, hogy milyen 
eredményeket értünk el a múltban, és milyen irányokban kell továbbmennünk a 
jövőben.1 Mai felszólalásomban ezekből az elgondolásokból szeretnék meríteni, kiszí
nezve őket - ha úgy tetszik - saját személyes előítéleteimmel. Ha már személyes 
előítéleteket említek, talán itt van a helye egy személyes megjegyzésnek és egy előzetes 
figyelmeztetésnek is.

Ahogyan talán Önök is tudják, képzettségem és foglalkozásom szerint pszichológus 
vagyok. A nyelvtudomány területén csupán vendég vagyok, valójában olyan szerepet 
töltök be, mely nem összeegyeztethetetlen eredeti identitásommal és képzettségemmel: 
pszicho-terapeutaként dolgozom. Ebben a pozícióban, ám nem ebből a pozícióból 
adódóan olyan ideális távolságból tudom szemlélni a dolgokat, mely képessé tesz a 
problémák határozott, intuitív megértésére, s amely ugyanakkor sohasem veszélyezteti 
a reflektív kognitív képességek részlehajlástól mentes és kritikus alkalmazását.

Az is igaz, hogy amikor csak nyelvészettel foglalkozó hallgatósághoz beszélek (s 
az utóbbi harminc évben hallgatóságom legtöbbször nyelvtudósokból állt), kötelessé
gemnek érzem, hogy megmagyarázzam magam, hogy - mondhatni - „apologia pro vita 
sua”-t kínáljak hallgatóságomnak. Ki vagyok én, és honnan veszem a bátorságot én, a 
nem nyelvész, hogy egyáltalán bármit is mondjak a nyelvről; hogy mentegetőzzem még 
azért a felvetésért is, hogy valami érdemlegeset tudok mondani, amit a nyelvészek 
korábban még nem hallottak volna.

Ma ezt nem fogom megtenni. Ugyancsak megpróbálok ellenállni annak a kísértés
nek is, hogy személyes intellektuális utamnak bemutatásával terheljem Önöket. Ehe
lyett megpróbálom kifejteni érveimet a tudományközi kutatás és módszertan heurisz
tikus értékének támogatására.

Mielőtt a nyelvtudományra térnék, hadd osszam meg Önökkel, mi történik nézetem 
szerint ma a pszichológiában. Fontosak ezek az áramlatok és irányok, mert relevánsak 
a nyelvészeti kutatás számára is.

Mérhetetlen változásnak vagyunk ma tanúi, amikor az élet eredetéről és fejlődéséről 
alkotott ismereteinket vesszük számba. A legújabb törekvések az élettudományok 
legösszetettebb kérdéskörét veszik célba: miként jutunk el sejtek és áramkörök együt
teséből egy olyan organizmushoz, amely tud, tanul és - az emberi lények esetében - 
nyelvet használ, következtetésekre jut, érzelmekkel rendelkezik, s tudatában van ezek
nek a folyamatoknak.

Ezek a kérdések - miként már említettem - az élettudományok, a társadalomtudo
mányok és a humán tudományok határterületén jelentkeznek, és komoly kihívásokat 
vetnek fel empirikus és elméleti szinten egyaránt. Új stratégiákra és kísérleti paradig
mákra van szükség a problémák tanulmányozásához. A neurobiológiai működés oly
annyira összetett, hogy csak nagyon kifinomult modellálási stratégiákkal tudjuk össze
gyűjteni a szükséges információkat és megalapozni a konkrét előrejelzéseket. Az 
absztrakció és az információk alkalmazása szisztematikus megközelítéseket, új számí
tógépes stratégiákat kíván, és az ezekből a megközelítésekből származó új elképzelések 
új eszközöket igényelnek majd a felmerülő kérdések megválaszolásához, hogy a 
redukcionizmustól eljussunk a komplexitáshoz.

Amit eddig elértünk az elméletalkotásban és a kísérleti paradigmák kialakításában 
- beleértve a példa nélküli fejlődést a képalkotási technikák és a számítástechnikai 
lehetőségek területén -, valódi reménnyel kecsegtet, hogy a jövőben komoly áttörést
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érhetünk el az emberi viselkedés megértésében. Más szóval: most először van igazán 
lehetőségünk arra, hogy közvetlen kapcsolatba hozzuk a megfigyelhető viselkedést és 
annak neurobiológiai szubsztrátumát, és ily módon elsőrendű magyarázatot adjunk 
ezekre a jelenségekre. Valódi forradalom ez, és arról szól, hogy miként gondolkozunk, 
milyen fogalmakat alkotunk arról az összetett problémáról, amit emberi létnek ne
vezünk.

Közelebb a hazai vizekhez: az utóbbi mintegy negyven évet a nyelvtudományban
- ahogyan Upshur helyesen rámutatott - a Noam Chomsky által az ötvenes években 
bevezetett transzformációs generatív nyelvtan uralta. Nick Ellis felvetette, hogy ez az 
elmélet hasznos életének végéhez ért, ami a nyelvhasználat, a nyelvtanulás, a nyelvi 
értékelés és a nyelvi változás problémáit illeti. Ellis véleménye szerint a transzformá
ciós generatív nyelvtannak (TGNy) egyszerűen nincs adekvát módszere a tudomány
terület problémáinak megközelítéséhez, például a nyelv és a tapasztalás közötti kap
csolat problematikájához.

Nick Ellis további meggyőző érvet is felhoz, nevezetesen azt, hogy a nyelvi 
reprezentációk az agy és a társadalom között meglévő minden egyes szint interakció
jából bontakoznak ki. Egyszerű tanulási mechanizmusok, melyek az emberi észlelés, 
motoros cselekvés és kogníció rendszereiben és a rendszerek között keresztül-kasul 
működnek, amikor a társadalmi környezetben nyelvi adatokkal szembesülnek, elégsé
gesek ahhoz, hogy összetett nyelvi reprezentációk jöjjenek létre. E nézet szerint a 
konnekcionizmus számítástechnikai eszközöket kínál arra, hogy megmutassa, miként 
jönnek létre emergens, a rendszer természetéből kibontakozó tulajdonságok. A későb
biekben még visszatérek ezekhez a számítástechnikai eszközökhöz.

Minden beszámolóban uralkodó témaként szerepel - miként Alister Cumming is 
számot ad erről - az alkalmazott nyelvészet egyre szélesedő kapcsolódása a rokon 
diszciplínákhoz. Az alkalmazott nyelvészet fokozatosan eltávolodott a korábban szinte 
kizárólagos nyelvpedagógiától, és közelített egy sokkal tágabban értelmezett alkalma
zott nyelvészethez, mely olyan témákra összpontosít, mint a másodiknyelv-elsajátítás, 
a nyelvi feldolgozás pszichológiája, a kétnyelvűség természete, a társadalmi és oktatá
si-nevelési politika. Végül, de nem utolsósorban fel kell vennünk erre a listára azt a 
most kibontakozó új és ígéretes interakciót is, amely a kognitív pszichológia, az 
idegtudományok és a számítástechnikai modellek között játszódik le, valamint azt, 
hogy ez mennyire releváns a nyelvtudomány számára.

A felhívásnak tehát, hogy a nyelvtudományi kutatás interdiszciplináris jellegét 
tovább kell erősítenünk, hangosnak és világosnak kell lennie. Hogy megértsük a nyelvet
- ahogyan erre Ungerer és Schmid rámutatott2 -, meg kell értenünk, hogy a nyelv miként 
van lehorgonyozva tapasztalatainkban és megtestesülésünkben. Végső soron minden, 
amit az emberiség tud és tesz, más ismeretekhez és cselekvésekhez kapcsolódik, 
valamilyen értelmes módon azokon keresztül szerveződik, és mindenre, amit észlel, 
hatással van észlelési apparátusa és perceptuális története. Végső soron minden össze 
van kapcsolva egymással, az emberi viselkedés egységes, a nyelv pedig ennek megko
ronázása, kulcs titkainak felfedezéséhez.

Évekkel ezelőtt felhívtam a figyelmet arra a különleges és alapvető szerepre, 
amelyet a nyelv (akár beszélt, akár írott formájában) játszik ennek a csodálatos 
szerkezetnek, az emberi elmének a totális hálózatában. Felvetettem, hogy a nyelv egy 
manifesztációja, ugyanakkor motorja is annak az összetett, sokszínű szerkezetnek, amit
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személyiségnek nevezünk. Rámutattam, hogy az anyanyelv a pszichológiai és kulturá
lis esszencia átvitelének elsődleges eszköze, egy mindig jelen lévő megtestesülése az 
önreprezentációnak, amely magába foglalja világképünket és saját magunkat, és nem
zeti-kulturális episztemológiát hordoz. Röviden fogalmazva, azt vetettem fel, hogy 
tekintsük a nyelvet olyan pszichológiai folyamatnak, mely más pszichológiai folyama
tokkal (legyenek ezek stabilak vagy csupán átmenetiek) összefonódva, azokkal inter
akcióban és folyamatos fejlődésben befolyásolja, meg változtatja és meghatározza azt 
a végső mátrix-mintázatot, amelyet viselkedésnek nevezünk.

Semmit, amit eddig mondtam, nem szabad úgy értelmezni, mint ami bármit is 
levonna az alkalmazott nyelvészet történelmi elkötelezettségének fontosságából, ti. az 
idegennyelv-tanítás iránt. Az idegen nyelvek tanulása - nem is beszélve azok tökéletes 
megtanulásáról - igen nehéz feladat kognitív értelemben, és még inkább az affektiv 
értelemben.

Ugyanakkor fölvetem, ahogyan a múltban is emellett érveltem, hogy az anyanyelv 
elsajátítását és az idegennyelv-tanulást nem szabad két egymástól független rendszer
nek tekintenünk, hanem inkább egyetlen alapvető kognitív-affektív séma egymást 
kiegészítő aspektusainak, amelyek különböző módon lépnek interakcióba és ellent
mondásba egymással. Sőt, ha rávilágítunk azokra a pszichológiai folyamatokra, ame
lyek az egyiket befolyásolják, kölcsönösen többet tudunk meg a másikról is. Olyan 
pszichológiai folyamat ez, amelyet néha kissé pontatlanul a személyiséggel azonosí
tunk.

Az évek során számtalanszor kifejtettem, hogy „a nyelv és a beszéd különleges 
kombinációban egyesít intra- és interperszonális paramétereket, az információfeldol
gozás kognitív és affektiv aspektusait, és a személyiség teljességét mutatja meg”, s 
ugyanakkor az érme másik oldalát is felmutattam, amikor fölvetettem, hogy „a nyelvi 
szerkezetek hatást gyakorolnak a személyiség fejlődésére és a szilárd személyiségje
gyek kialakulására”.3 Másképpen fogalmazva: az anyanyelv az önreprezentáció igen 
hatékony dimenziója; az identitás egyik „létfontosságú érdekköre”, amely elválaszt 
bennünket másoktól, megerősíti egyediségünket, ugyanakkor meg is alapozza hovatar
tozásunkat, „az identitás nagyobb érdekköreiben: a családban, a régióban, a nemzetben, 
a kultúrában.” Az ezt kiegészítő érvelés természetesen az, hogy ha mindez igaz, akkor 
annak is igaznak kell lennie, hogy egy másik nyelvvel és annak szerkezeteivel való 
találkozás kihívást jelent az anyanyelv és annak pszichológiai korrelátumai számára 
azzal, hogy alternatív utakat kínál belső és külső világunk leírására, felfogására és talán 
megtapasztalására is.

A két egymást kiegészítő állítás tehát a következő: 1) az anyanyelv - beágyazva a 
teljes személyiség szerveződésébe - egyszerre modellként és akadályként szolgál az 
idegennyelv-tanulás számára; és 2) az idegennyelv-tanulás viszontagságai másfelől 
rávilágítanak arra, hogy hol van a helye az anyanyelvnek az átfogó kognitív-affektív 
sémában, és arra, ahogyan ez az egyének egyedi személyiségének szerveződésében 
manifesztálódik.

Az anyanyelv messzire ható ereje - ahogyan ezt korábbi, a nemekkel és a múlt idővel 
foglalkozó kutatásaink megmutatták4 - arra emlékeztet bennünket, hogy egy új nyelv 
megtanulása alapvetően elbizonytalanító pszichológiai vállalkozás, amelyet nem jelle
meznek adekvát módon az olyan fogalmak, mint a „motiváció”, az „attitűd”, vagy akár 
az „affektiv változók” (egy olyan fogalom, amelyet néhány éve magam vezettem be).
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Egy új nyelv megtanulása nem csupán valamilyen kognitív váltást kíván meg a 
nyelvtanulótól szókincs, a nyelvtan és a mondattan tekintetében, hanem valami ennél 
sokkal nehezebbet: az információ újrakategorizálását a rendelkezésre álló és kötelező 
érvényű nyelvi formáknak megfelelően, olyan feladat végrehajtását, amely szükség
szerűen odavezet, hogy új, alternatív módokat kell felépítenie ahhoz, hogy le tudja írni, 
meg tudja fogalmazni, s végül meg tudja tapasztalni a benne s a körülötte lévő világot. 
És itt van az a pont, ahol megláthatjuk, milyen hatalmas szerepet játszik az anyanyelv 
pszichológiai integritásunk megtartásában azzal, hogy segít megvédeni bennünket a 
nyelvi énünk áthatolhatatlanságára irányuló minden kísérlet ellen. És itt van az a pont, 
ahol a pszichológiai védekező rendszerek és azok rugalmasságának egyéni különbségei 
egy olyan képességben (vagy akár tudatos, akár tudattalan hajlandóságban) tükröződ
nek, mely vállalkozik a váltásra, mer újrakategorizálni, s meg tud birkózni a rákövet
kező újrafogalmazással és újratapasztalással, elfogadja az „alternatív hipotézist”, és 
nem fél attól, hogy közben elveszíti pszichológiai integritását, amelyet az anyanyelv 
olyan hatásosan képes rögzíteni.

Sokan dolgoztak keményen az alkalmazott nyelvészet területén az elmúlt évtize
dekben, és nagyon sok hasznos munkát végeztek el a nyelvpedagógiában is. Ám sokkal 
többet kell a jövőben még tenni, hogy teljes mértékben megvilágítsuk a tanuló szerepét 
a folyamatban, a kultúrákon és feltételeken belül és azok között is, miközben haszno
sítanunk kell a társtudományok eredményeit - a szociológiától kezdve egészen az 
idegtudományokig.

Lassan a rendelkezésre álló időm végéhez érek, és attól tartok, hogy sokkal több 
nyitott kérdést hagytam, mint amennyit megválaszoltam. Bizonyos értelemben ez így 
van rendjén. Hadd próbáljam meg most összefoglalni álláspontomat arról, hogy mit 
tekintek én a nyelvtudomány legfőbb kihívásának az elkövetkezendő évtizedben.

Ellentétben azokkal a nézetekkel, amelyeket talán néhány kollégám kifejtett, én nem 
tartom gyümölcsözőnek azt a megoldást, hogy konkrét kérdéseket, dilemmákat, ha 
tetszik, témákat válogassunk ki, és ezeket prioritási sorrendbe állítsuk a kutatás számá
ra. Hogy az egyik fontosabb, időszerűbb, mint a másik, és így tovább. Mai mondandóm 
lényegileg egy koherens és heurisztikus kutatási stratégia és a konvergáló módszerta
nok fontossága mellett érvelt. Egy olyan kutatási stratégia mellett, amely minden 
tudományterületen és a nyelvtudomány minden kérdésére alkalmazható. Ez a megkö
zelítés interdiszciplináris és integrativ, s a tudományterület minden erőfeszítését azon 
átfogó vállalkozás szerves részének tekinti, amely az emberi lét rejtelmeit igyekszik 
felfedni.

Befejezésül hadd kockáztassak meg egy vallomásnak beillő megjegyzést.
A legtöbb pszichológiai kutatás hajtóereje valójában a rácsodálkozás az egyéni 

különbségekre. Az egyéni változások tanulmányozása váltja ki az általános szabály sze
rűségek vizsgálatát. Ugyanennek az elvnek kellene érvényesülnie a nyelvtudományban 
is. Hogy termékeny legyen, a nyelv tudománynak általános törvényszerűségeket kell 
felfedeznie, és meg kell találnia az egyéni változatok helyét ebben a szabályszerűség
ben. A nyelvészeti vizsgálódásnak, amely nézetem szerint maga is tudományterületek 
között zajlik, kultúraközinek és nyelvközinek kell lennie, hogy a nyelvi viselkedés 
mélyére tudjon hatolni, legyen az egyéni vagy akár kollektív. A kultúraközi és a 
nyeívközi kutatás tele van módszertani buktatókkal. Az emberi viselkedés kutatója - 
néha sikeresen, néha kevésbé sikeresen - állandóan a módszertani erkölcstelenség
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Szküllája és a semmitmondó adatok Kharübdisze között navigál. Ám az alkalmanként 
felbukkanó eredmények megérik a fáradságot. Az embernek céljaiban ambiciózusnak, 
megfogalmazásaiban bátornak kell lennie, ám tisztelnie kell a kanonikus módszereket 
is, s precíznek kell lennie, amikor precizitásra van lehetőség, és mindenekfölött sze
rénynek kell lennie elvárásaiban.

És végezetül az embernek egészséges gyanakvással kell figyelnie a karizmatikus 
tudósokat, akiknek érzékük van a nyelvhez. Óvatosan kell fogadni a meggyőző ékes
szólással előadott érvelést. Álljanak meg az adatok a saját lábukon, támogassák meg 
őket alternatív magyarázatok - a nulla hipotézis valódi értelmében. Hogy Freud 
parafrázisával éljek; „Ahol érvek voltak, ott lesz az igazolás.”

Ebben a szellemben mutattam be Önöknek saját kutatásaim termékeit, melyek az 
emberi természet legcsodálatosabb jellemzőjének, a nyelvnek a jobb megértését szol
gálják.
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