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1. Elméleti és fogalmi alapvetés
Chomsky LAD-hipotézise [LAD = Language Acquisition Device] értelmében minden 
gyermek egy nyelvelsajátító készülékkel születik, amely arra van beprogramozva, hogy 
felismerje azokat az egyetemes szabályokat, amelyek minden egyes nyelvet megala
poznak. A LAD lényegében egy genetikai kód a nyelvelsajátításra (Chomsky 1980). 
Katona Ferenc úgy véli, hogy a fejlődésneurológia számára elsősorban a kognitív 
funkciók és a nyelvi funkciók kapcsolatrendszere szempontjából fontos Chomskynak 
az a koncepciója, amely szerint a fejlődő agyban egyedül az egyetemes grammatika 
genetikailag programozott, és veleszületett szabályozórendszere garantálja az adott 
nyelv elsajátítását (Katona 1999). Bruner ezt azzal egészíti ki, hogy a LAD támogatása 
céljából működnie kell egy, a nyelvelsajátítást támogató LASS-rendszemek [LASS = 
Language Acquisition Support System], amely környezeti kiegészítése (az elsajátítás 
keretét képező, kulturálisan meghatározott események rendszere) a LAD-nak (Bruner 
1982).

A LAD-LASS összefüggés analógja a genetikában (vagyis az öröklődés tudomá
nyában) is fellelhető a genotípus-fenotípus összefüggésben (genotípus = egy szervezet 
genetikai összetétele, szerveződése; fenotípus = egy sejt vagy egy szervezet megfigyel
hető tulajdonságai, melyek a genotípus és a környezet kölcsönhatásában alakulnak ki) 
(Avers 1984). A genetikai kód Ebbing és Wrighton szerint a DNS-ben lévő nukleotid- 
sorrend (a nukleotidok a nukleinsavak építőelemei) és a proteinokban lévő aminosav- 
sorrend közti viszony. A genetikai információ a DNS-molekulákban lévő nukleotidok 
lineáris sorrendjébe van bekódolva, és ez szabályozza a speciális proteinszintézist 
(Ebbing és Wrighton 1984). Hasonló W. Brown és J. McClarin meghatározása is: a 
DNS-molekulákban lévő bázissorrend képezi a genetikai információkészletet, és ez a 
bázissorrend arra szolgál, hogy szabályozza az RNS és a proteinok szintézisét. Az 
emberi DNS által tartalmazott genetikai kódot a bázisok hármas kombinációi (tripletek) 
hozzák létre (Brown és McClarin 1981).

Bruner LASS-hipotézisét támasztja alá Rothwell felfogása is: az ontogenetikus 
fejlődésben van egy kritikus szakasz, amikor a genetikai meghatározottság és a kömye-

A szerkesztőség ezt a tanulmányt témájának fontossága miatt teszi közzé. Szívesen látunk más 
írásokat is ebben a témakörben. (A szerk.)
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zeti tényezők interakcióba tudnak lépni egymással, és ezáltal biztosítják egy vagy több 
nyelv természetes elsajátítását. Ez a kritikus szakasz megközelítően a nemi érettség 
elérésének időpontjáig tart, azt követően a természetes nyelvelsajátítás képessége 
csökken (Rothwell 1993). Ugyanitt Rothwell a genetikai meghatározottság és a nyelv
elsajátítás egy másik összefüggésére is rávilágít, amikor azt írja, hogy a gyermekek 
azért rendelkeznek a beszéd képességével, mert a beléjük „transzmittált” DNS-ben 
megvan az a bekódolt információ, amely ahhoz kell, hogy nekik komplex agyvelejük, 
hangképző szerveik és más szükséges anatómiai struktúráik legyenek.

Rothwellnek a kritikus szakaszról szóló elméletét annyiban szükségesnek tartom 
korrigálni, hogy a nyelvelsajátítási képesség elvesztésének folyamata (vagyis a gene
tikai kód gyengülése) már a születés pillanatában elkezdődik, és az egyetemes gram
matikának részét képező, bármely természetes nyelv elsajátításához elengedhetetlenül 
szükséges mechanizmus regenerálásának nehézsége egyenesen arányos a születéstől 
eltelt idő hosszával (vö. Dános 1999). Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy viszonylag 
késői életszakaszban a nyelvelsajátítás lehetetlenné válik. Arbib szkémaelmélete sze
rint ugyanis a szkéma, azaz az ismeretek halmaza és alkalmazásuk folyamatának 
leírása, megtanítható, illetve megtanulható, a szkéma megtanulása pedig fokozatosan 
önprogramozóvá teheti az egyént, tehát alkalmassá teheti az önálló nyelvelsajátításra 
Arbib 1995). A mikrogenezis elmélete (amit Chomsky több munkájában is adaptál a 
nyelvre és a nyelvelsajátításra) szerint a kognitív struktúrának van egy felszíni és egy 
felszín alatti alstruktúrája. Ez utóbbi alkotja a struktúra jelentősebb részét, de külső 
segítség nélkül az egyén számára nem megfogható, és lényegében nem más, mint a 
nyelvi reprezentáció előtörténete, egy pillanatnyi ideig tartó kibontakozás, a reprezen
táció előidézése. Maga a reprezentáció csupán egy szelete az előállítási-feldolgozási 
kontinuumnak (Brown és McClarin 1981). Ha a felszín alatti alstruktúrát, az előállítás 
(generálás) folyamatát képesek vagyunk megragadni, leírni és láttatni, úgy képesek 
vagyunk megteremteni a természetestől eltérő nyelvelsajátítás feltételeit.

A velünk született egyetemes grammatikáról és a nyelvelsajátítást biztosító geneti
kai kódról szóló elméleteket sajátosan új, ugyanakkor sokak számára meglehetősen 
extrém megvilágításba helyezi Elman, kifejtve, hogy a nyelvelsajátítással kapcsolatos, 
szélesebb spektrumú és intenzívebb kutatások eddigi eredményei alkalmat adhatnak 
akár egy olyan értelmezés vagy nézet kialakítására, hogy a (nyelv)tudás velünk született 
dolog (Elman 1995).

2. A reprezentáció lokalizációja és disztribúciója
A nyelvvel, illetve a nyelvi memóriával kapcsolatos agyi aktivitást mind a domináns, 
mind pedig a nondomináns nagyagy-féltekének sok helyén ki lehet mutatni. A kutatások 
azt igazolták, hogy a két féltekében szétszórtan számos olyan neuronrendszer működik, 
amely specifikus nyelvi tevékenységet fejt ki (Katona 1999). Míg a szűk topika- 
lizációs/lokalizációs felfogás a domináns hemiszférium lobus frontálisát és lobus 
temporalisát (más megközelítésben a Broca-areát és a Wemicke-areát) jelöli meg a 
grammatika, illetve a lexikon reprezentánsaként, addig a neurolingvisztikai kutatások 
eredményei azt igazolták, hogy a nyelvi funkciók agyi eloszlása ennél jóval árnyaltabb 
és sokrétűbb. Műszeres (EEG, ERP, (f)MRI, PÉT), valamint sugárbiológiai, biofizikai, 
biokémiai és operatív vizsgálatok bizonyították a duális mechanizmus hipotézisét (a 
lexikon a lobus temporalisban tárolódik, a grammatikai feldolgozás a lobus frontálisban
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megy végbe, de a „rendhagyó” alakok a lexikon részét képezik; generálásukban a 
grammatikai processzáló mechanizmus nem vesz részt), vagy azt, hogy a lexikai elemek 
túlnyomó többsége ugyan a domináns agyféltekében található, de a főnevek teljes 
állománya, valamint az igék és a melléknevek egy része a nem domináns agyféltekében 
raktározódik (Dános 1999). Seidenberg megállapította, hogy a (nyelvi) szabály és a 
kivételek elkülönülten reprezentálódnak az agyban (Seidenberg 1995). Thorpe bizo
nyítottnak tekinti a reprezentáció disztribúcióját, de nem zárja ki bizonyos esetekben a 
lokalizáció (egyetlen helyre történő koncentráció) lehetőségét sem (Thorpe 1995). Az 
azonban nem vitatható, hogy a disztribúciós és a lokalizációs helypontok minden 
egyénnél azonosak és genetikailag determináltak.

3. A regularizációs tendencia
Filogenetikai és ontogenetikai síkon egyaránt általános tendencia a nyelvi regu- 
larizáció. A filogenetikai jelenségre példaként említhetjük az angol rendhagyó igék 
regulárissá válásának egyre erőteljesebb tendenciáját; a do segédige késői megjelené
sét, az orosz rendhagyó igék lassú regularizálódását; a spanyol igeragozási osztályok 
számának csökkenését (a kis létszámú csoportok beolvadását az alaposztályokba); stb. 
M. Hare általános tendenciaként jelöli meg a morfológiai regularizációt (Hare 1995). 
Az ontogenetikai síkot illetően Plunkett a gyermekkori elsőnyelv-elsajátítás második 
szakaszában mutatja ki a regularizációs törekvést (1. szakasz: a „rendhagyó” alakok 
hibátlan reprodukálása; 2. szakasz: a „rendhagyó” alakok szabályos képzése, túlszabá
lyozás, 3. szakasz: a reguláris és rendhagyó alakok adekvát megkülönböztetése, mind
kettő helyes produkálása) (Plunkett 1995). Felnőttkorban ugyanez a regularizációs 
törekvés - a külső eredetű sejtroncsolódásoktól eltekintve - csak genetikai eredetű 
neurológiai megbetegedések esetén figyelhető meg (pl. Alzheimer-kór), amikor a lobus 
temporalisban végbemenő idegsejt-degeneráció következtében a lexikon redukálódik, 
és a rendhagyó alakokat is a lobus frontálisban lévő grammatikai feldolgozó mecha
nizmus akarja előállítani (Dános 1999). Valószínűnek látszik, hogy a regularizáció 
genetikailag determinált tendencia, és a rendhagyó alakoknak ezen tendencia ellen ható 
„túlélése” annak tulajdonítható, hogy a rendhagyó alakok relatív előfordulási/haszná- 
lati gyakorisága nagy, egyszerűen nem kínálkozik alkalom a természetes regulari- 
zációra.

4. Genetikai determináltság, nyelvelsajátítás 
és nyelvhasználat
A nyelvelsajátítás és nyelvhasználat genetikai determináltsága empirikusan igazolt 
nemcsak a szakemberek, hanem a figyelmes laikusok előtt is. Óvodáskorú gyermekek
kel foglalkozó pedagógusok gyakran számolnak be arról, hogy a kisgyermeknél tapasz
talt beszédkésés - a szülők elmondása alapján - nemcsak a testvéreknél, hanem a 
szülőknél és a nagyszülőknél is előfordult. Számtalan esetben mutathatók ki azonos 
típusú beszédhibák, artikulációs rendellenességek egy-egy család több tagjánál (azonos 
vagy több nemzedékben) is. A nyelvtanári gyakorlatban gyakori eset, hogy a második 
nyelv elsajátításában komoly nehézségekkel küzdő tanuló családtagjainál is nagyfokú 
„immunitás” tapasztalható az idegennyelv-elsajátítással szemben. Az autizmust gene
tikai rendellenességként értelmező M. Rutter arról - az orvosi-szakmai körökben 
általános vallott nézetről - számol be, hogy ikreknél jóval gyakrabban fordul elő a
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beszéd késése, mint egyszülötteknél, ami valós genetikai determináltságra utal (Rutter 
1991), bár a pszicholingvisztikai vizsgálatok és megfigyelések eredményei azt sugall
ják, hogy az ikreknél tapasztalt beszédkésésben, de később, a beszédfejlődésben is 
releváns (esetenként hátráltató) szerepet játszik a környezeti tényező, nevezetesen az, 
hogy két éppen egykorú gyermek nevelkedik egymás mellett. Mindezek alapján indo
kolt feltételezni, hogy a genetikai meghatározottság kihat az egyéni nyelvelsajátításra 
és nyelvhasználatra. Ennek a hipotézisnek egyik lehetséges igazolása a nyelvelsajátítási 
és nyelvhasználati rendellenességekkel kísért neurológiai betegségek és tünetcsoportok 
genetikai eredetének bizonyítása.

4. 1. Kromoszómára nem lokalizált genetikai eredetű 
neuron-degenerációk és nyelvi tüneteik
A következő négy szindróma tartozik ide.

Bassen-Komzweig szindróma-, öröklődő dysarthria [= hangképzési és kiejtési za
var], kromoszomális lokalizációja még nem ismert (Rosenberg 1986).

Niemann-Pick szindróma: az ismert típusok egyikénél (C típus) teljes elnémulás 
következik be, öröklődő neuron-degeneráció. Askenázi zsidóknál szignifikáns gyako
riságú. Kromoszomális lokalizációja még nem ismert (i. m.).

Pick-kór: anómia, auditív agnosia, verbális sztereotípiák bővelkedő használata, 
echolalia (Murdoch 1990). Öröklődő diszfáziás demencia, kromoszomális lokalizáci
ója még nem ismert. (Rosenberg 1986).

Sclerosis lateralis amyotrophica: mássalhangzóképzés súlyos rendellenességei, 
hipemazalitás, érdes hang, lassú beszédtempó, rövid mondatok, monotónia (Murdoch 
1990). Öröklődő neuron-degeneráció az agykéreg 4. és 6. Grodmann-areáiban, 
dysarthria, kromoszomális lokalizációja még nem ismert (Rosenberg 1986).

4. 2. Kromoszómára lokalizált genetikai eredetű 
neuron-degenerációk és nyelvi tüneteik
A következő kilenc szindróma tartozik ide:

Alzheimer-kór: a kezdeti szakaszban rövid megnyilatkozások, alárendelt mondat
szerkezetek gyakoriságának csökkenése, „üres” szavak használata, körülírások. Közép
ső szakaszban gyakori helytelen szóhasználat, neologizmusok, s romlik a hallás utáni 
megértés és a szó/szövegismétlési képesség. A végső szakaszban megszűnik a beszéd 
folyamatossága, echolalia, majd teljes elnémulás (Murdoch 1990). Corticalis dementia, 
a 21. kromoszóma rendellenessége (Rosenberg 1986).

Ataxia telangiectasia: ataxiás [= mozgászavaros] dysarthria, súlyos artikulációs 
zavarok, dysprosodia, helytelen szótaghangsúlyozás, monotónia (Murdoch 1990). 
Transzlokáció vagy szakadás a 7. és a 14. kromoszómán.

Down-kór: Inadekvát beszédreakciók, zavart hangképzés, neologizmusok, öröklő
dő dementia, a 21. kromoszóma triszómiája (vagyis 2 helyett 3 azonos kromoszóma 
egy sejtben). Gyakran egy 47. kromoszóma megjelenése a törvényszerű 46-on felül 
(Rosenberg 1986).

Huntington-kór: rendellenes mássalhangzó-ejtés, hosszú szünetek a beszédben, 
változó ütem, monotónia, érdes hang, túlzott hangerő, torz magánhangzók, megnyújtott 
fonémák (Murdoch 1990). Subcorticalis degeneratio, a 4. kromoszóma öröklődő rend
ellenessége (Rosenberg 1986).
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22-es kromoszóma gyűrűszindrómája: általános beszédromlás, a 22. kromoszóma 
gyűrűalakot vesz fel (i. m.).

Joseph-kór: garatgyengeség miatt a beszédképesség csökkenése, majd dysarthria, 
az 1. kromoszóma rendellenessége (i. m.).

Olivopontocerebellaris degeneratio: lassú, monoton beszéd, szótagonkénti szünet, 
artikulációs torzulás (Murdoch 1990). Dysarthria, autoszóma-, vagy X-kromoszóma 
domináns öröklődő rendellenessége (Rosenberg 1986).

Parkinson-kór: lelassult vagy felgyorsult beszéd, érdes hang, artikulációs rendelle
nességek, spirantizáció, indokolatlan szünetek, levegővétel szó közben, szabályozatlan 
hangerő (Murdoch 1990). Subcorticalis degeneratio, az X-kromoszóma rendellenessé
ge (Rosenberg 1986).

Wilson-kór: dysarthria, fonatórikus sztenózis, hipemazalitás, hosszú és indokolatlan 
szünetek a beszéd közben (Murdoch 1990). A beszéd fizikai jellemzőinek romlása, a 
13. kromoszóma rendellenessége, legújabb kutatások szerint a 3. kromoszómára is 
visszavezethető.

4. 3. Konklúzió
A4. 1. és 4. 2. pontokból kitűnik, hogy legalább négy olyan, nyelvelsajátítási és 
nyelvhasználati rendellenességgel kísért, genetikai okokra visszavezethető neuron-de- 
generáció létezik, amelyet (még) nem tudunk kromoszómákra lokalizálni, és legalább 
kilenc olyan, amelyek kromoszomális lokalizációja ismert. Ez utóbbiak vizsgálatából 
az is kiderül, hogy az 1., 3., 4., 7., 13., 14., 21., 22. és az X-kromoszóma egyes génjei 
közvetve vagy közvetlenül felelősek a nyelvelsajátítás és a nyelvhasználat fentiekben 
taglalt rendellenességeiért. Ezek alapján kimondható, hogy a nyelvelsajátítás és a 
nyelvhasználat genetikailag sokrétűen determinált.

5. A felsőoktatás dilemmája: genetikailag determinált 
nyelvelsajátítási képesség és kötelező nyelvvizsga
Magyarországon az utóbbi években végbement társadalmi, politikai és gazdasági 
folyamatok eredményeként drasztikusan megnőtt a társadalmilag hasznos nyelvtudás 
iránti igény, a nyelvtudás felértékelődött. Az oktatási kormányzat rugalmas reagálásá
nak tulajdoníthatóan a magyar felsőoktatási intézményekben ma már egységesen 
megkövetelik minden hallgatótól, hogy még a diploma kézhezvétele előtt legalább egy 
nyelvből „C”-típusú középfokú, államilag akkreditált nyelvvizsgát tegyen (egyes in
tézményekben - így a Semmelweis Egyetem egyetemi karain is - két nyelvből várják 
el a nyelvvizsgát).

Ugyanakkor a nyelvoktatási tapasztalat és a felsőoktatási intézmények jelenkori 
gyakorlata egyaránt igazolja, hogy a hallgatók egy kisebb, de nem elhanyagolható 
hányada nem képes teljesíteni a diplomaszerzés feltételeként előírt középfokú nyelv
vizsga-követelményt. Évente országosan több száz hallgató kénytelen távol maradni a 
záróvizsgáktól a nyelvvizsga-bizonyítvány hiánya miatt. A probléma gazdasági-intéz
ményi, pedagógiai és egyéni (sok esetben genetikai) okokra vezethető vissza. Az 
1990-es évek gazdasági megszorító intézkedései több felsőoktatási intézményt arra 
kényszerítettek, hogy megszűntessék nyelvi intézeteiket, és ezek újraszervezéséhez 
még ma sincs megfelelő anyagi fedezetük. A nyelvtudás iránti fokozott követelmények 
új, korszerű alkalmazott nyelvészeti módszerek és modem eszközök alkalmazását
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igényelnék, de a felsőoktatás még nem rendelkezik kellő számú és korszerű szakmai 
felkészültségű nyelvtanárral, sem pedig elegendő oktatás-technikai eszközzel. Mind
ezen hiányosságok felszámolása időt, energiát, metodikai felkészülést és pénzt igényel.

Az egyéni negatív tényezők megítélése és kezelése már korántsem ilyen „egyszerű”. 
A pszicholingvisztikai, neurolingvisztikai és humángenetikai kutatások legújabb ered
ményei a Comeniusnak tulajdonított mindenkit mindenre megtanítás művészetéről 
szóló, korábban kötelezően vallott - meglehetősen szimpla - pedagógiai elv tarthatat
lanságát egyértelműen igazolták. A nyelvelsajátítás genetikai determináltsága ugyanis 
sok esetben kizárja az eredményesség lehetőségét; igaz, ez a negatív determináltság 
más tanulási képességekre is hatással lehet, azaz a tanulási képtelenség más szimboli
kus rendszerekre is kiterjedhet. Indokoltan merül fel ezért a kérdés: szabad-e különb
ségtétel nélkül minden egyetemi és főiskolai hallgató számára előírni a középfokú 
nyelvvizsga letételének kötelezettségét? Nem lenne célszerűbb inkább - megfelelő 
neurolingvisztikai vizsgálatok alapján - indokolt esetekben legális felmentést adni a 
nyelvvizsga-követelmény alól? Ennek a kérdésnek a felvetése még akkor is indokolt, 
ha nyíltan bevalljuk, hogy a tanulási képtelenség genetikai determináltságának nyelvi 
tartalmát még nem ismerjük pontosan.

A jövő értelmiségéről felelősen gondolkodó egyetemi és főiskolai oktatóknak mind 
szakmai, mind pedig etikai megfontolásokból el kell utasítaniuk az értelmiség felhígu
lását előidéző megengedő-könnyítő alternatívát. Ha pedig genetikai megközelítést 
alkalmazunk (és ezt a jelen dolgozat témája is indokolja), meggyőződéssel kell valla
nunk, hogy - a kontraszelekció elkerülése érdekében - nem tehetünk olyan engedmé
nyeket, amelyek kedvező körülményeket biztosítanának a hibás vagy csökkent értékű 
genetikai kóddal rendelkező egyedek számára az értelmiségi létbe való beágyazódás
hoz és zavartalan reprodukálódásukhoz.
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