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A nyelv, a nyelvtudás és a 
világ nyelvi képe mint a 

lingvodidaktika alapfogalmai

Mint ismeretes, a nyelvtudomány metodológiai státuszát azoknak as elméleteknek a 
halmaza határozza meg, amelyek a természetes nyelvek leírását, modellálását szolgál
ják. A lingvisztikái modellek többé vagy kevésbé adekvát módon tükrözik a nyelvi 
valóságot. A nyelvet mint a nyelvtudomány tárgyát többféleképpen definiálják és ér
telmezik, ami nem ritkán téves gyakorlati következtetésekhez is vezet. Az újgramma
tikusok az ember (individuum) beszédtevékenységének az összes megnyilvánulását a 
nyelvtudomány tárgyának tekintették. Szerintük a beszédtevékenységet fiziológiai, 
fizikai és pszichikai tényezők determinálják, és minden grammatikai kategóriának 
pszichikai alapja van. Ez különösen a szemantikára és a szintaxisra érvényes, amelyek 
esetében a struktúrák és a folyamatok megalapozottságát az úgynevezett asszociációs 
pszichologizmusban keresték. A XIX. század végére azonban az újgrammatikusok in
novációs potenciálja kezdett kimerülni. Az általuk képviselt indukcionista paradigmát 
a XX. század első negyedében új nyelvtudományi paradigma váltja fel, amelyet struk
turalizmusnak, illetve verifikacionizmusnak is nevezünk (Bańczerowski 2001/1:1-29). 
A strukturalisták nemcsak új kutatási perspektívát vázoltak fel, hanem ezzel egyidejű
leg a természetes nyelv fogalmát is új megvilágításba helyezték. A nyelvet, mint a tár
sadalmi tudat jelenségét, jelrendszernek, rendezett elemek halmazának (struktúrának) 
tekintették, amelyek különböző nyelvi struktúrákban különböző funkciót töltenek be. 
így a nyelvtudomány kutatási tárgya is más megfogalmazást nyert, mert az újgramma
tikusok a nyelvet konkrét személyek agyába lokalizálták (Hermann Paul [1846-1921]).

A strukturalisták azonban a nyelvtudományi kutatásokból teljesen kivonták a men
tális valóság egész területét, és ennek eredményeként a nyelvészeti kutatásokat az össze
gyűjtött (írott) nyelvi kifejezések, szövegek „mechanikus” elemzésére korlátozták. Ezek 
a metalingvisztikai jellegű döntések azt okozták, hogy a természetes nyelveket a nyel
vi korpuszokkal kezdték azonosítani, illetve ezeket a korpuszokat úgy értelmezték, hogy 
azok a természetes nyelveket is tartalmazzák, a természetes nyelvek e korpuszok vala
milyen immanens struktúráját alkotják, amely struktúra azonos a természetes nyelv
vel. A strukturalisták azt hitték, hogy azt, amit természetes nyelvnek nevezünk, egy
szerűen ki lehet vonni, ki lehet következtetni a nyelvi korpuszokból, ha a megfelelő 
analitikus procedúrák rendelkezésre állnak. így a strukturalista koncepciók értelmé
ben a természetes nyelvet olyan létnek kezdték tekinteni, amely az embertől függetle-
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nül létezik, amely egyrészt a nyelvhasználó mentális szférájában messzemenő autonó
miával rendelkezik, másrészt pedig tőle függetlenül is létezhet. A strukturalisták in
kább a nyelv társadalmi funkcióival foglalkoztak, figyelmen kívül hagyva az említett 
mentális valóságot, és teljesen ignorálva a nyelv kognitív, az ember belső világát érin
tő funkcióit. Végeredményben azt mondhatjuk, hogy nem annyira a természetes nyelv
vel, hanem inkább és főként a nyelvi mechanizmus végső produktumaival foglalkoztak.

A nyelvnek a hordozóival, azaz a nyelvhasználókkal történő kapcsolatba hozását 
először Noam Chomsky kezdeményezte, azáltal, hogy a nyelvészek érdeklődésének 
súlypontját a nyelvi korpuszokról az úgynevezett nyelvi kompetencia vizsgálatára 
helyezte át (Chomsky 1965). Bár ennek az áttolódásnak a szükségessége már bizonyos 
értelemben az eredeti generatív elvekből is következett, mivel, mint tudjuk, a genera
tív grammatika egyik fontos pillére az innata-koncepció, amely abból a hipotézisből 
indul ki, hogy bizonyos grammatikai struktúrák a homo sapiensszel vcleszülettek, és 
ebben az értelemben univerzális jellegűek (Schaff 1972). Ennek ellenére Chomsky kez
detben a strukturalisták nyomdokain haladt, és kutatási érdeklődése akkoriban kimon
dottan a nyelvi szövegek korpuszainak a vizsgálatára összpontosult (Chomsky 1962:13). 
A nyelvet mondatok halmazának tekintette. Ezért a generatív grammatikában nagy súlyt 
helyeztek a mondattanra, amely a hagyományos strukturalizmusban csak másodlagos 
szerepet játszott. Chomsky határozottan ellenezte azt, hogy a generatív grammatikát 
bármilyen implicit (belső), azaz egy konkrét személy által „internalizált” grammatiká
val azonosítsák. A vizsgált mondathalmazok formális generatív rekonstrukcióit kap
csolatba hozta az úgynevezett ideális beszélő - hallgató kompetenciájával. Ez az in
nováció kétségkívül kiváltotta a nyelvi mentális (pszichikai) valóság iránti érdeklődést, 
bár akkor még nem gondoltak arra, hogy éppen ez a valóság, nem pedig valamilyen 
ideálisan felfogott nyelv képezi majd a nyelvtudomány elsődleges tárgyát. Érdemes 
megjegyezni, hogy kezdetben a pszicholingvisztika is csak a nyelvészeti konstruktumok 
(formális grammatikák) pszichikai realitását tanulmányozta. Eleinte hasonló módon 
járt el a neurolingvisztika is.

A nyelvnek a konkrét hordozóval történő kapcsolatba hozása területén a következő 
lépést Deli Hymes tette meg (Hymes 1971), amikor a nyelvi kompetencia fogalmát az 
úgynevezett kommunikatív kompetencia fogalmával gazdagította. Koncepciója, mint 
ismeretes, nagy mértékben befolyásolta nemcsak a szociolingvisztika, hanem a nyelvi 
pragmatika fejlődését is. Ezzel lényegesen kiszélesedtek a nyelvkutatás további pers
pektívái is.

A strukturális és a klasszikus generatív nyelvtudomány csak a nyelvi, ráadásul csak 
az „ideálisan megtisztított” nyelvi kifejezések vizsgálatára korlátozódott, most viszont 
már azt a tényt is figyelembe kezdték venni, hogy a valóságban nemcsak maguk a nyelvi 
megnyilatkozások, hanem a megnyilatkozások szerzőinek a nyelve is nagyfokú diffe
renciáltságot mutat, és hogy a valóságban ezek valamilyen variáns formájában jelen
nek meg. Hamarosan észrevették, hogy a nyelvi kifejezések soha sem szerepelnek 
önállóan, hanem minden esetben a nem verbális (para- és extranyelvi) kódok jelenléte 
kíséri őket, együttműködve velük.

Érdemes hozzátenni azt is, hogy a természetes nyelvek különböző funkcionális 
kapcsolatai a mentális, azaz a pszichikai és a neurológiai szférában már a 60-as évek
től kezdve a tudományos kutatások tárgyává váltak, de a 80-as évek elejéig a figyelem 
tulajdonképpen az emberi mentális valóságnak csak egy bizonyos fragmentumára kor-
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látozódott. A nyelvet sajátos „kommunikációs berendezésnek” vélték, mégpedig olyan
nak, amely majdnem teljesen automatikusan működik. Csak a legújabb időkben va
gyunk tanúi annak, hogy a kutatók egyre nagyobb figyelme fordítódik a nyelv kogni
tív szerepére, azaz a nyelvnek az ember egész mentális felszereltségében játszott sze
repére, funkcióira. Ezeknek az erőfeszítéseknek az eredményeként született meg az új 
kutatási irányzat, a kognitív nyelvészet, mint a posztmodernista paradigma megnyil
vánulása (Baiíczerowski 2001/1:1-29).

A kognitív nyelvészet a természetes nyelveket sokkal szorosabban fűzte össze a 
konkrét nyelvhordozókkal, mint ahogy ezt a generatív nyelvészet tette, mivel azt felté
telezte, hogy az emberi nyelv természete megértésének a kulcsa az emberi megisme
rés folyamatainak a megértésében rejlik. A generatív nyelvelméletnek a kognitivisták 
által történő bírálata, a modularitáson kívül, többek között a generatív grammatika 
pszichológiai realitásának a hiányára vonatkozott, mivel a kognitív nyelvészet szerint 
a generativisták több olyan konstruktumot és fogalmat hoztak létre, amelyeknek nincs 
sok köze a pszichológiai valósághoz (Fife 1994:9-64).

A kognitív nyelvészek szerint (Langacker, Lakoff) nem létezik külön grammatikai 
(nyelvi) modul, mivel az ember megismerési folyamatainak az összessége a nyelvta
nulási és a nyelvhasználati képességgel együtt egyetlen egy és megoszthatatlan kogni
tív rendszernek van alárendelve. Azért e holisztikus nézet szerint a nyelv az ember 
megismerési rendszerének integráns része, és így attól függetlenül értelmezhető, ami 
ebben a rendszerben veleszületett. Tehát a kognitív nyelvészet a nyelv teljesen más (nem 
moduláris) organizációját tételezi fel. Ezzel tulajdonképpen a descartes-i tradíciót kö
veti, amely szerint a modularitás egyáltalán nem létezik. Chomsky viszont, Descartes- 
tal ellentétben, a modularitásnak a híve, annak ellenére, hogy elfogadja a descartes-i 
realizmus verzióját. Descartes így fogalmazta meg a nézeteit: „bennünk csak egy lelek 
létezik, amely nem áll részekből... Az elme oszthatatlan.” (Chomsky 1984:15). Ebből 
az következik, hogy nincsenek az elmének olyan speciális „moduljai”, amelyek kizá
rólag csak a nyelvvel vagy inkább a grammatikával kapcsolatosak. A nyelvtudás az 
oszthatatlan elmének csak egy aspektusa. Az emberi elme pedig csak a testben létez
het, „le van horgonyozva” benne, tehát a fogalmi rendszerünk sem létezhet a testen kívül. 
Az elme nem független a testi tapasztalatoktól, ellenkezőleg, ugyanazok a megismeré
si és neuronalis mechanizmusok hozzák létre az emberi fogalmi rendszereket és a ra
cionalitás formáit, amelyek a testi tapasztalatunkat alakítják. Ezért nem tudunk „kilépni” 
a testünkből. Minden, amit tudunk, érzünk, gondolunk, a testünkből, az agyunkból, 
valamint a környezetünkkel folytatott interakciónkból ered. Képtelenek vagyunk el
hagyni a testbe zárt fogalmi rendszereket. A testünk és a közvetlen tapasztalat a gon
dolkodásunknak szükséges és nélkülözhetetlen feltétele.

így a kognitív nyelvelméletben természetszerűen igen fontos szerepet játszik a tudás 
fogalma, és ebben a nyelvtudás fogalma is és ennek mentális reprezentációja. A gene
ratív nyelvészettel szemben a kognitivisták nemcsak az operácionális nyelvi tudást 
veszik figyelembe, hanem a funkcionális-szemantikai és pragmatikai tudást is. Érdek
lődési körük nem korlátozódik csupán a nyelvi tudásra, hanem programszerűen kiter
jed a nyelven kívüli objektív valóságról szóló tudásra is. Tehát itt arról a kérdésről van 
szó, hogy a nyelv milyen helyet foglal el az ember kognitív felszereltségi keretében, 
milyen szerepet játszik a világról, s ebben magáról az emberről is szóló információk 
befogadásában, feldolgozásában, kategorizálásában, konceptualizálásában, tárolásában.
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A kognitivisták nem kérdezik azt, hogy mi a tudás, milyenek a létezési formái stb. A 
tudást majdnem kizárólag úgy értelmezik, hogy azt a különböző beszélt, illetve írott 
nyelvi kifejezések-szavak, szintagmák, mondatok, szövegek tartalmazzák. Ezt viszont 
ontológiai jellegű tévedésnek is minősíthetjük. A valóságban azonban sem a szavak, 
sem a mondatok, sem a szövegek nem tartalmaznak és nem is tartalmazhatnak semmi
lyen tudást. Gyakran azt szokták mondani, hogy az ember a gondolatait, a tudását sza
vakba önti, papírra veti. Senki nem képes ezt megcsinálni. Mert vajon hogyan? Az 
ereken keresztül? Toll vagy ceruza segítségével? Egyébként, ha ez lehetséges lenne, 
azt jelentené, hogy az, aki továbbítja, átadja a tudását, annak fogy a tudása. A tudás 
csak az élőlényekben, az élőlények agyában létezik és létezhet. Más létezési formája 
nincs. Ez mindenfajta tudásra vonatkozik, a nyelvi és a nyelven kívüli, az elméleti és a 
gyakorlati, a velünk született és a megszerzett, az igaz és a hamis, a tudatosult és a nem 
tudatosult, az alap- és a metatudásra egyaránt. Egy szóval, a tudás minden fajtájának 
azonos az ontológiai státusza.

A tudásbirtoklás az ember kizárólagos tulajdonsága. Bizonyos fajta genetikai tu
dás minden élőlényre jellemző, különösen pedig azokra, amelyek aggyal rendelkez
nek. Sok „nem emberi” agy öröklés útján megkapja a kiegészítő tudás megszerzésé
nek a képességét is. Mindenesetre nem lehet igaz az, hogy csak az ember kapja a tu
dást a természettől, hogy csak az ember van genetikailag felszerelve „tudást teremtő” 
képességgel. Bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy a növények is rendelkeznek 
bizonyos „tudással”, mivel „tudják” azt, hogy milyen feltételek mellett, mikor stb. csí
rázhatnak, mikor ereszthetnek leveleket, mikor virágozhatnak stb. Minden mag, min
den gyümölcs, minden szem krumpli, minden szem bab stb. tartalmaz bizonyos „tu
dást”. Tehát, a tudást az élőlények bizonyos állapotaként, tulajdonságaként, program
jaként értelmezhetjük. El kell különíteni azonban a genetikai tudást, azaz a genetikai 
átörökítésből származó tudást a tapasztalat, a gyakorlat, a gondolkodás stb. útján szer
zett, létrehozott tudástól. A tudás mellett ki kell emelni az élő szervezeteknek azt a 
képességét, amely a tudás reprodukálására, feldolgozására és/vagy létrehozására irá
nyul. És végül, világosan meg kell különböztetni a tudást és a képességet. A tudás a 
képességnek a komponense, tehát minden képesség a tudásnak valamilyen mennyisé
gét implikálja. Más szempontból viszont azt mondhatjuk, hogy a tudás önállóan is lé
tezhet. Jó példa arra, hogy néha tudjuk azt, hogy hogyan kellene valamit megcsinálni, 
de nem tudjuk azt megvalósítani. Valószínűleg nem létezhet azonban a tudástól füg
getlen, „tiszta” képesség. Bizonyos tudásmennyiséggel genetikailag minden élőlény 
rendelkezik, de nem egyformán. Valószínűleg bizonyos „közös” tudás minden élőlényre 
érvényes, de amellett minden faj kap a természettől bizonyos specifikus tudásmennyisé
get is a különféleség fenntartása érdekében. Nem biztos azonban, hogy minden élőlény 
rendelkezik/rendelkezhet tudásteremtő potenciállal is. Az örökölt közös és a specifi
kus tudásról, valamint a tudásteremtő képességről beszélhetünk az egyes fajok szem
szögéből is. Ez vonatkozik az emberre is. Nem kétséges, hogy minden ember geneti
kailag fel van szerelve bizonyos közös, azaz az egész emberiségre, az emberi fajra jel
lemző általános tudással, és egyidejűleg egy specifikus tudáspotcnciállal és tudásteremtő 
képességgel is. Az ember a többi fajhoz viszonyítva megkapja a természettől a leggaz
dagabb tudáspotenciált és a tudás reprodukálásához, létrehozásához, feldolgozásához 
stb. nélkülözhetetlen leghatalmasabb képességet is. Ezenkívül az embereket a többi 
fajtól megkülönbözteti a természettől kapott specifikus nyelvi tudásnak a „csírája”,
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valamint a nyelvalkotó képesség óriási potenciálja, amelyet képes fejleszteni, és egy 
meghatározott nyelvvé alakítani. A nagyobb vagy kisebb tudásmennyiség létrehozása, 
feldolgozása stb. az egyes emberek esetében nemcsak a tudásteremtő potenciál nagy
ságától, illetve minőségétől függ, hanem attól is, hogy milyen jellegű hatások érték ezt 
a potenciált; hogy ezt a fejlődést ösztönözték-e, és milyen irányba; hogy milyen mó
don történt az emberi agy kognitívan készítése; stb. Egyelőre azt sem tudjuk pontosan, 
hogy milyen módon történik a tudás genetikai úton történő átadása, hogy milyen formá
ban létezik az emberi agyban, hogyan materializálódik az egyes sejtekben, milyen for
mában léteznek a létrehozott tudás különböző fajtái. Lehetséges, hogy bizonyos tudás
fajták a valóság bizonyos reprezentációi, esetleg modelljei vagy sajátságos „tükrei”.

A tudás olyan tulajdonság, amit senki sem képes senkinek átadni. Senki sem tud 
elsajátítani semmilyen tudást szó szerinti értelemben. Az emberek nem adják át egy
másnak a tudást közvetlen módon, azaz olyan módon, ahogy tárgyakat adnak át egy
másnak. A tudásnak olyan a természete, hogy nem adható át, illetve nem sajátítható el. 
A tudást mindenki kénytelen egyedül létrehozni vagy rekonstruálni. Az emberek kö
zötti kommunikáció nem azon alapul, hogy az adó átadja a tudását a vevőnek, és a vevő 
azt befogadja, elsajátítja, rögzíti. Miért van az, hogy a kommunikációs partnerek nem 
értik vagy félreértik egymást, pedig az információtovábbítás megtörtént? Az emberi 
kommunikálás rendkívül bonyolult műveletek komplexumát implikálja. Megismeré
sük nélkül nem tudjuk megérteni és megmagyarázni azt, hogy min alapulnak a „tisz
ta” nyelvi, és min a kommunikációs műveletek.

Ahogy már korábban említettük, az emberek nem képesek közvetlenül átadni egy
másnak a tudást, és ezért használják a nyelveket. Az emberi nyelv egy adott személy
nek (embernek) elválaszthatatlan komponense, amely minden embernek a leglénye
gesebb alkotó része. A természetes nyelv az emberi lény konstitutív tulajdonsága. Ez 
azt jelenti, hogy a természetes nyelvek nem létezhetnek az emberek nélkül, és fordít
va, az emberek sem létezhetnek a nyelvek nélkül. A nyelv nem valami hozzáadott ki
egészítője az embernek, hanem azoknak a tulajdonságoknak a halmazához tartozik, 
amelyek az ember lényegét adják. Az ember kezdettől fogva nyelvi lény. A korlátozott 
vagy sérült „nyelvi komponenssel” rendelkező személyek nem a szabályt, hanem a 
kivételt képezik. Az így értelmezett természetes nyelv nyilvánvalóan nem eszköz, ha
nem az ember bizonyos fajta mechanizmusa, berendezése, „szerve”. Ez azonban sem
milyen esetben sem lehet olyan mechanizmus, amely csak az emberek közötti kommu
nikációt biztosítja. A természetes nyelv mindenekelőtt és elsősorban olyan mechaniz
mus, amely lehetővé teszi az egyes személyeknek, és a személyek révén az egyes 
embercsoportoknak, végső soron pedig az egész emberiségnek mind a kognitív, mind 
pedig a gyakorlati fejlődését. A természetes nyelv egyidejűleg olyan mechanizmusnak 
tekinthető, amely az ember intellektuális vívmányait rögzíti, dokumentálja. A nyelv tehát 
nemcsak az interperszonális kommunikációt, hanem az interperszonális kogníciót is 
biztosítja.

Az egyes emberek nyelve nemcsak az agyukban internalizált operációs szabályrend
szerből (gyakorlati tudásból) áll, hanem másfajta tudást is feltételez, nevezetesen a már 
korábban elsajátított (mindenekelőtt a lexémikus és a morfémikus, de nagy mértékben 
a szintaktikai és szövegbeli) kifejezésalakoknak, valamint szemantikai és pragmatikai 
funkcióiknak a tudását. Hangsúlyozni kell, hogy minden konkrét nyelv egy kisebb vagy 
nagyobb terjedelmű tudásból, egy specifikus (mentális és egyben intellektuális) ope-
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rációs képességből, valamint a megfelelő izomkészségből tevődik össze. Azok az „el
méletek”, amelyek azt sugallják, hogy a természetes nyelv elsődlegesen az emberi agyon 
kívül létezhet/létezik, tévesen értelmezik a nyelv természetét. Az emberi nyelvek va
lódi természetét hamis fényben mutatják be azok is, akik különféle koncepciók révén 
absztrakt rendszereknek, vagy ideális, illetve társadalmi létnek tekintik őket. Teljesen 
irracionális az a nézet is, hogy az emberi nyelvek elsődlegesen a szótárokban, köny
vekben, feliratokban vagy a nyelvi közléseket rögzítő más formákban léteznek. Bár
milyen (emberi) tudás, így a nyelvtudás is létezik és létezhet kizárólag a konkrét em
beri agy (elme) meghatározott (specifikus) tulajdonságaként. Ez bármilyen, konkrét 
nyelvvel összefüggő képességre is vonatkozik. A konkrét emberektől elszakítva nem 
létezik, és a dolgok természeténél fogva nem is létezhet semmilyen valódi tudás, és 
semmilyen (emberi) képesség. A konkrét embereken kívül, tehát tőlük függetlenül csak 
az alkotójuk tudását képviselő (reprezentáló) nyelvi kifejezések vagy művek létezhet
nek, de hozzá kell tenni, hogy az emberi művek és a kifejezések nem azonosak az emberi 
tudással. Ezek különböző dolgok.

Azokat a nézeteket, amelyek szerint a természetes (emberi) nyelv a nyelvi kifeje
zések valamilyen külső, externalizált halmazaiban keresendő, a fentiek tükrében téves
nek kell tekintenünk, mivel a létrehozott (aktuális) szavak, mondatok, szövegek úgy 
viszonyulnak a valódi emberi nyelvhez, mint bármilyen termék a termelési program
jához, amely alapján ezt a terméket legyártották. Ebben a tekintetben megengedhetet
len az emberi nyelvet a nyelvi mechanizmus kimenetét képező szavak, mondatok vagy 
szövegek halmazaival azonosítani. Semmilyen (külső) szótárok és semmilyen szöveg
gyűjtemények, függetlenül attól, hogy milyen módon és milyen mennyiségben készí
tették (rögzítették) őket, nem tartalmazzák a természetes nyelvet. Igaz viszont az, hogy 
minden nyelvi kifejezés, mint nyelvi képződmény, természeténél fogva csak bizonyos 
mértékben tükrözi a valódi nyelvet, azaz az adott alany meghatározott tudását és ké
pességét.

Egyetlen nyelvi kifejezés sem tartalmaz semmi mást (a rögzítési módon, azaz a 
fonikus, grafikus vagy a mágneses szubsztancián kívül), csak azt, amiből áll. Ez azt 
jelenti, hogy nem tartalmazza sem a nyelvet, amely alapján létrehozták, sem „saját” 
jelentését. A nyelvi kifejezéseknek a jelentése tükrözi az adott alanynak a róluk alko
tott tudását, amely főként a kifejezések alakjára és a hozzájuk rendelt referenciális (rep
rezentációs) funkciójára vonatkozik. Ennek a funkciónak köszönhetően képesek va
gyunk előhívni azt az információt, amelyet az adott nyelvi jel (szó) takar (szimboli
zál). Tehát a nyelvi jelek tulajdonképpen csak az előhívó jelszavak szerepét töltik be, a 
„fájf’-nevekhez hasonlóan a komputeres technikában. Az adó által felhasznált nyelvi 
jel (pl. virág, kutya, ló, vizsla, erdő, demokrácia stb.) mint szubsztanciális kódszekvencia 
aktiválja a vevőben azt az információs mezőt, amely belső információs univerzumá
nak (tárolójának) egy meghatározott szintű fragmentumát képezi. Egy ilyen szimbó
lum (amely a hiperoníma szerepét tölti be a neki alárendelt információk viszonylatá
ban, amely információk ebben az esetben a hiponímák funkciójában szerepelnek) nagy 
határozatlansággal rendelkezik azokhoz az információkhoz képest, amelyek az általa 
megjelölt (megnevezett) információs mezőnek a terjedelmét adják meg. így, a szóban 
forgó információs mezőnek minden egyes összetevője mindig határozottabb (konkré
tabb) lesz a hiperonímájükhöz viszonyítva. Ebben a kontextusban érdemes lenne újra
gondolni az úgynevezett szószemantikának a mondatszemantikához fűződő viszonyát.
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Informatikai fogalommal élve azt mondhatjuk, hogy a természetes nyelv nem más, mint 
a konkrét emberek agyának (elmének) a szoftvere (operációs potenciálja). Mint ilyen, 
a közvetlen megfigyelés számára hozzáférhetetlen, de megnyilvánul hordozója meg
határozott képességeiben. A nyelvi potenciálnak bizonyos „adagját” az ember a „ter
mészettől” kapja meg, azaz a genetikai átadás során. Ez minden ember faji „felszerelt
ségének” (programjának) a komponensét képezi. Ez nem jelenti azonban azt, hogy 
minden ember egyforma „nyelvi felszereltséggel” születik. Ellenkezőleg, ez egyéni
leg differenciált jelenség. Az úgynevezett nyelvelsajátítás a szóban forgó „nyelvi fel
szereltségnek” a továbbfejlesztését és/vagy konkretizálását jelenti. A nyelvet nem 
lehet elsajátítani „kívülről”, mivel „kívül” nem létezik semmilyen természetes nyelv. 
Minden emberi nyelv valakinek a nélkülözhetetlen tulajdonsága. A nyclvelsajátításról 
csak metaforikus értelemben beszélhetünk. Valójában minden embernek ki kell alakí
tania, ki kell fejlesztenie a saját nyelvét. Tény azonban az, hogy ez nagy mértékben 
azoknak a személyeknek a mintájára történik, akiket megfigyelünk, és akikkel kapcso
latban állunk. Nem tartható azonban az a nézet, hogy mindenki ugyanazt a közös nyel
vet reprodukálja, mivel minden emberi nyelv egyéni nyelv. Amikor a nyelvtudomány 
azt hirdeti, hogy az adott nyelvközösséghez tartozó egyének egy és ugyanazon nyelvet 
használják, olyan illúziót teremt, mintha az emberek közötti kommunikáció csak kó
dolási elveken alapulna, és a kommunikációs aktusban részt vevő személyek úgy vi
selkednének mint az automaták. Ezen elképzelés szerint elég bármit is kódolni és to
vábbítani, azaz valamit mondani vagy megírni, és mindenki, aki ismeri ezt a kódot, képes 
lesz dekódolni és megérteni a továbbított közlést az adó intenciója szerint. Az igazság 
azonban sokkal bonyolultabb ennél, és nem azért, mert maguk az emberi nyelvek sem 
tökéletesek, sőt nem tekintendők tökéletes kódoknak sem. Azért más a helyzet, mert a 
valóságban kizárólag csak az egyes egyének nyelve, azaz idiolektusa létezik és funk
cionál. A valóságban nincs két teljesen azonos idiolektus. Az idiolektusoknak csak egy 
bizonyos része, rétege közös, amely néha nagyobb vagy mélyebb, néha pedig kisebb 
vagy sekélyebb lehet, és egyidejűleg nincs két teljesen különböző idiolektus sem. Ez 
azt jelenti, hogy az egyes személyek nyelve bizonyos mértékig hasonló és egyidejűleg 
különböző is, és így valamilyen mértékig „közös” is. Különböző viszont azért, mert 
minden ember valamilyen szempontból más, minden ember bizonyos mértékig auto
nóm világot, autonóm létet képvisel. Természetesen igen komoly érvek szólnak amel
lett, hogy a nyelvi közösséget alkotó személyek nyelvi gazdagságát uniformizálni, 
egységesíteni szükséges. Nem kétséges, hogy az adott közösség tagjai kölcsönös meg
értésének a valószínűsége annál nagyobb, minél jobban hasonítják a nyelvüket. De ezzel 
egyidejűleg tisztában kell lenni azzal is, hogy minél jobban uniformizálják, egységesí
tik a nyelvüket, annál jobban „automatizálják” azt, azaz megfosztják emberi formájá
tól. A teljesen „általánosított” (egységesített) nyelv segítségével tulajdonképpen csak 
általános, illetve ismétlődő dolgokról tudnánk beszélni, és nem tudnánk kommunikál
ni saját, egyéni világunkról, saját egyéni élményeinkről, tapasztalatainkról vagy a szel
lemi elképzeléseinkről stb. Mind az uniformizációnak, mind pedig a differenciálásnak 
van pozitív és negatív oldala is. Egyrészt bizonyos szempontból szélesítik az emberi 
kommunikáció lehetőségeit, másrészt korlátozzák azt. Ezért nehéz egyértelmű választ 
adni arra a kérdésre, hogy milyen mértékben, milyen fokig szabad, kell és érdemes 
uniformizálni a nagyobb nyelvi közösségek tagjainak a nyelvét. Nyitott kérdés marad, 
hogy meddig, milyen határig lehetséges az adott nyelvközösség valódi, nem csak lát-
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szólagos nyelvi uniformizálása. Érdemes még hozzátenni azt is, hogy jelenleg a fejlett 
közösségekben egyre nagyobb mértékben jut kifejezésre a szocio- és technolektális 
diverzitás. Ez mindenekelőtt azzal függ össze, hogy már régóta senki nem képes egyé
nileg elsajátítatni sem a létező tudásmennyiséget, sem pedig ennek a szaknyelvi lexi
káját. Az emberek nem egységesítik és nem differenciálják saját nyelvüket csak azért, 
mert ez szükséges. Itt is bizonyos „természetes” ellentét mutatkozik meg az emberi 
igényeket, törekvéseket, szükségleteket illetően. Az egyik szempontból nézve jó len
ne, ha lehetőleg minden „közös” lenne, más szempontból viszont azt tapasztalhatjuk, 
hogy mindenki igyekszik megtartani, illetve megteremteni identitását: először a „cso
portosat” vagy regionálisát és végső soron a teljesen egyénit.

Itt megfogalmazott álláspontunknak megfelelően, az emberi nyelvet meg kell kü
lönböztetni, mint: 1) az emberek bizonyos értelemben vett faji tulajdonságát, amely 
minden ember számára közös tulajdonság; 2) bizonyos genetikai potenciált, azaz az 
egyes konkrét személyek „nyelvi felszereltségét”; 3) az adott személynek azon konk
retizált tulajdonságát, amely az örökölt (természetes) nyelvi potenciál fejlődésének 
(szocializáció) az eredménye, és 4) olyan tulajdonságot, amely az adott embercsoport
ra vagy emberi közösségre jellemző. Ez azt jelenti, hogy a „természetes nyelv” mint 
kifejezés többféle módon értelmezhető.

Az emberi nyelv, mint az emberi agy (fejlett) tulajdonsága, egy tetszőleges személy 
gyakorlati képességeinek azon készleteként értelmezhető, amely alapján képes: 1) lét
rehozni meghatározott típusú kifejezéseket (struktúrákat), és ellátni azokat a megfele
lő szubsztanciával; 2) e kifejezések segítségével megvalósítani a meghatározott kom
munikációs célokat, azaz bizonyos eszközként használni ezeket a kifejezéseket; 3) a 
kifejezésekhez hozzárendelni meghatározott értékeket, mindenekelőtt a jelfunkciókat; 
4) felismerni a más személyek által továbbított hasonló kifejezéseket, azaz azonosíta
ni és differenciálni azokat; 5) felismerni és megérteni az ezen kifejezésekhez rendelt 
funkciókat, a velük kapcsolatos értékeket, mindenekelőtt pedig a jelentésüket.

Most próbáljunk elgondolkozni azon, hogy a fentiek értelmében, milyen következ
tetések vonhatók le az emberi nyelv ontológiai státuszára vonatkozóan. Úgy tűnik, hogy 
(nagyságától és minőségétől eltekintve) bármely emberi közösség nyelvét kétféle mó
don értelmezhetjük: 1) logikai metszetként, azaz az összes egyéni nyelvben megnyil
vánuló közös részeként (invariánsként), vagy 2) logikai unióként, azaz az összes élő 
tagok nyelvének összességeként. Mivel az első értelmezés bizonyos absztrahálást 
(= általánosítást) jelent, így csak ebben az értelemben beszélhetünk a nyelvről mint 
absztrakt létről, tehát csak az általunk létrehozott konstruktum szintjén.

Hozzá kell tenni, hogy az adott kisebb vagy nagyobb közösségnek a nyelve csak 
akkor létezik (valóságban), ha valóban léteznek (élnek) ennek a közösségnek a tagjai. 
A lengyelek vagy a magyarok által internalizált latin vagy görög nyelv nem tekinthető 
az ókori rómaiak vagy görögök nyelvének. Hasonló módon azt mondhatjuk, hogy csak 
az élő lengyelek vagy magyarok stb. nyelve létezik, de nem létezik ugyanolyan érte
lemben a már nem élő lengyelek vagy magyarok nyelve. Egészen más kérdés vetődik 
fel azzal a ténnyel kapcsolatosan, hogy a valaki vagy valakik által létrehozott és meg
felelő módon rögzített kifejezések, szövegek alapján, azaz az explicit tudás alapján, 
képesek vagyunk valamilyen mértékben rekonstruálni (modellálni) alkotójának/aíko- 
tójuknak a nyelvét, azaz az implicit tudását. Ezzel a témával kapcsolatosan azt lehetne 
mondani, hogy ez a tény mindenekelőtt azt bizonyítja, hogy az emberek agya nagy
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mértékben analog módon működő berendezés, de sokkal gazdagabban van „felszerel
ve” a „természet által”, mint ahogy eddig a hagyományos nyelvészet feltételezte.

Az interakció keretében az emberek csak a tudást helyettesítő, megjelölő, szimbo
lizáló szignálokat, többé vagy kevésbé adekvát jeleket adják át egymásnak. Minden 
szignál, legyen az esetleges vagy céltudatos, mindig csak saját magáról „informálja” a 
vevőt. Először is arról, hogy létrejött és hozzáérkezett, másodszor pedig arról, hogy 
ugyanolyan mint az, amivel a vevő már rendelkezik, és nem más. Az, hogy az adó a 
szignált „ugyanolyannak”, azaz a már korábban megismert szignál másának „tartja”, 
nemcsak a szignáltól, annak jegyeitől vagy tulajdonságaitól függ, hanem nagy mérték
ben függ a vevőtől, a vevő percepciós, konceptualizációs, kategorizációs képességei
től, a vevő által szerzett tudástól és a benne internalizált sztereotípusoktól, a kultúrtra- 
dícióktól stb. is. Tehát a szignálok továbbíthatók és észlelhetők mint valaminek a he
lyettesítői, mint olyan jelek, amelyek a mögöttük rejlő tartalom létezéséről tájékoztatják 
a vevőt.

Az „átadott” vagy a „felfogott” jelek mindig valamilyen fizikai jelenségek, azaz 
szignálok vagy valamilyen konkrét tárgyak. A tudást reprezentálja minden fajta embe
ri alkotás, az emberi alkotások és cselekedetek, az emberi viselkedés is. A jelek azért 
emberi produktumok, mert az ember egyrészt „megadja” a nekik megfelelő formát, 
amelyhez hozzárendeli a releváns tulajdonság státuszát, másrészt pedig hozzárendeli 
a jelentésüket, vagyis azt, hogy mi helyett mit fog használni, milyen tudást fog velük 
behelyettesíteni stb. Egyes jelek tartós szubsztanciában, mások pedig nem tartósban 
formálódnak. A fonikus jelek olyan produktumok, amelyeket az ember minden alka
lommal „újból” és „újból” létrehoz. Az emberhez viszonyítva minden jel külső objek
tum, azaz nem létezik az emberben. Ez vonatkozik a nyelvi jelre is, a fonikusra és a 
grafikusra egyaránt. Az emberi agyban legfeljebb csak a jelek formájáról és képzésé
ről, illetve a hozzájuk rendelt jelentésről stb. szóló tudás internalizálódhat.

Az ember belső információs univerzuma hasonlít a komputerek memóriájához, 
amely bizonyos elv (elvek) szerint rendezett „dokumentumok” („fájlok”) halmazából 
(„könyvtárból”) áll. Minden dokumentumnak neve, kódja, „kulcsa” van ahhoz, hogy 
megnyissa a dokumentum kapuját. Másképpen nem tudnánk őket aktiválni, előhívni, 
igénybe venni a bennük rejlő információs tartalmat a konkrét kommunikációs aktus
ban. E dokumentumok kognitív struktúrák, a szemantikai információ tartományai 
(doménjei). Ezek a különböző embereknél különbözőek mind mennyiségi, mind pe
dig a minőségi szempontból is, tehát soha nem egyformák, és ezért az interakció fo
lyamatában a partnerek között sokszor kommunikációs „alku” folyik különféle metain- 
formációs szekvenciák segítségével (pl. Mit jelent az? Ez. mivel kapcsolatos? Hogy kell 
ez.t érteni? Mire gondol? Magyarázza meg? Nem értem miről van sző? Ez. mire hason
lít, mivel függ össze? stb.), hogy a hiányzó információkat „pótolják”, kiegészítsék, 
megszüntessék belső nem tudásuk, szubjektív entrópiájuk állapotát a már ismert infor
mációk alapján. Miért van az, hogy az ember elolvas egy könyvet, tanulmányt, cikket 
vagy más jellegű szöveget, és néha nem érti meg, hogy miről szól az adott olvasmány?

Például ahhoz, hogy a szöglet szó által takart, szimbolizált jelentést meg tudja érte
ni, azaz azonosítani tudja az a személy, aki ennek a jelentésnek nincs birtokában, meg 
kell neki magyarázni, azaz verbálisán „segíteni” kell őt abban, rávezetni, ráirányítani 
arra, hogy ő azoknak a jeleknek a segítségével, amelyekkel rendelkezik, és amelyek 
kognitív struktúráiban profilírozzák a megfelelő dokumentumot (dokumentumokat),
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vagy az azoknak megfelelő fragmentumot (fragmentumokat) létre tudja hozni a „könyv
tárában”, a belső információs univerzumában új saját dokumentumot, új kognitív struk
túrát tudjon megalkotni. Tehát meg kell magyarázni neki a labdarúgás játékot, annak 
célját, stratégiáját és szabályait, esetleg külön meg kell rajzolni neki a futballpályát stb. 
így a számára ismert információk alapján képes lesz arra, hogy rekonstruálja, megalkos
sa, létrehozza az új kognitív struktúrát, új információs keretet, új dokumentumot, amely
nek a neve, kódja a szöglet szó lesz. Tehát a sz.öglet szó mint nyelvi jel maga nem je
lent semmit (illetve csak annyit jelent, amiből áll). Ez csak előhívó jelszó, inger, kód
név, funkció. Amikor ezt a szót halljuk, aktiválódik bennünk a szöglet nevet viselő 
dokumentum, ha ilyennel rendelkezünk, ha pedig nem, akkor ez a szó nem mond nekünk 
semmit, mivel nincs mihez viszonyítanunk, nincs mit előhívnia, aktiválnia, esetleg csak 
többé vagy kevésbé meghatározott asszociációkat ébreszthet bennünk, de nem továb
bít és nem is továbbíthat semmilyen alapinformációt, azaz az adekvát információt.

Hozzá kell tenni azonban azt is, hogy lehetnek olyan esetek, amikor a vevő - nem 
tudatosan - olyan új dokumentumot hozhat létre, amely nem adekvát az adóéval, és 
ebben több tényező is szerepet játszhat, pl. a vevő percepciós rendszerének a tökélet
lensége, aktuális belső érzelmi állapota, beállítódása, a szükséges mentális műveletek 
vevő által történő nem megfelelő végrehajtása, a csatornában fellépő zaj stb.

A fentiek tükrében azt láthatjuk, hogy a természetes nyelvek jelrendszerként törté
nő felfogása értelmetlen. Hogyan sajátíthatnák el az emberek a jeleket? Hogyan létez
hetnének azok az emberi agyban? Hogyan lehetne őket kifejezni (externalizálni)? A 
jeleknek az emberi agyban történő lokalizálása abszurdumnak tűnik. Legjobb esetben 
is azt mondhatjuk, hogy a természetes nyelvek a jelformák (névformák) rendszerei, 
amelyek valószínűleg az ember mentális terében absztrakt artikulemikus-fonikus és 
grafe mikus jelformaként, jelképként, konfigurációként rögzítődnek, materializálódnak, 
így a nyelvi mechanizmusnak egyrészt olyan implicit (belső) grammatikával (szabály
rendszerrel) kell rendelkeznie, amelynek alapján az ember képes létrehozni, megalkotni 
ezeket a belső jelformákat (névformákat), amelyek az információs univerzumot képe
ző kognitív struktúrák (tartományok, domének, dokumentumok) megnevezését szol
gálják, másrészt pedig tartalmaznia kell a nyelvi mechanizmusnak az absztrakt név
formákat alkotó alapösszetevők halmazát is. Természetesen az említett nyelvi mecha
nizmussal kapcsolatos tudással a megfelelő képesség (és készség is) párosul, amely 
lehetővé teszi e mechanizmus „működtetését”. Tehát a nyelv magában foglalja azt a 
tudást is, amely lehetővé teszi, hogy képesek vagyunk megérteni, létrehozni és reali
zálni az új (artikulémikus-fonikus és/vagy grafémikus) jelformákat is (Bańczerowski 
2000:352-357).

Az említett belső információs univerzum, mentális információs térkép, általános 
kognitív struktúra, mint a valóságról szóló tudásfajta, a WZrí# képét alkotja. Ez a kép az 
objektív valóságnak nem izomorf tükröződése, hanem szubjektív, alanyi értelmezése, 
interpretációja. Tehát a világ nyelvi képe nem más, mint ennek a világnak a megérté
se, értelmezése, interpretációja a józan ész filozófiájának megfelelően, illetve a min
dennapi tapasztalatoknak, valamint az adott kommunikációs közösség által létrehozott, 
illetve átvett és akceptált normák, értékek, minősítések, értékelések és elképzelések 
módjainak az összegzése, csoportosítása, osztályozása az anyagi és a szellemi való
ságra való tekintettel. így a világ nyelvi képe az emberi megismerésnek és a nyelvi 
formalizációnak az eredménye. Ez a kép csak a nyelvben létezik, benne van kódolva,
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rögzítve a hierachikusan rendezett nem lineáris struktúra formájában. Tükröződik benne 
az adott nyelv- és kultúrközösségre jellemző világnézet, a sajátos kategorizációs, kon- 
ceptualizációs és axiológiai rendszer is. A világ nyelvi képe különböző elemeinek a 
különböző nézőpontok alapján történő klasszifikációja megadja az ember belső infor
mációs univerzumának az állapotát, modelljét, azaz az általános interpretációs pers
pektívát. Természetesen a világ nyelvi kepének minden egyes mentális objektuma sa
ját interpretációs perspektívával rendelkezik az adott objektum összes jellemzőinek a 
tükrében. Az interpretációs perspektívának adckvátnak kell lennie a nyelvhasználók 
kommunikációs kompetenciájához. Csak ebben az esetben nyílik lehetőség arra, hogy 
kimutassuk a nyelv és a nyelvet használó kultúrközösség között érvényesülő kapcso
latokat. Világosan kell látnunk, hogy a szó által előhívott jelentés, mint a világ interpre
tációjának az eredménye, kultúrdeterminált. Például a magyar nyelvhasználók sajátos 
nézőpontja tükröződik abban, hogy a büdöské-t, hajnalká-t, császárkoroná-t, a virá
gokhoz, a tarack-ot, a csibehúr-t, gyermekláncfü-vel a gyomokhoz soroljuk. Elképzel
hető olyan nyelvközösség, amely a felsorolt növények más tulajdonságait veszi figye
lembe, és ennek eredményeképpen más interpretációs perspektíva jön létre.

Úgy véljük, hogy nagyon hasznos lenne feltárni, milyen mértékben térnek el egy
mástól a különböző nyelvekben rögzült világképek, mely esetekben lehetséges teljes 
vagy részleges megfeleltetésük, és melyekben nem lehetséges ez egyáltalán. Ezek az 
információk nélkülözhetetlenek az általános és alkalmazott nyelvészet több problémá
jának a megoldásához, pl. a nyelvi modellálás, a nyelvi szemantika és a pragmatika, a 
nyelvi tipológia, lingvodidaktika, transzlatorika stb. számára.

Az ilyen jellegű kontrasztív elemzésnek azt a célt kell kitűznie, hogy kimutassa a 
világ konceptualizációjának és kategorizációjának a különböző nyelvekre nézve elté
rő módjait. A világ nyelvi képe nemcsak grammatikai és szemantikai kategóriák háló
zata, hanem abba beletartoznak az objektumok jellemzői is, minősítésükkel és visel
kedési mintájukkal együtt. A nyelvben rögzítődik az emberi gondolkodás a világról. 
Az idegen nyelv helyes használata nemcsak a kettéís nyelvi kompetencia, hanem a ket
tős kommunikációs kompetencia birtoklását is megköveteli.

A nyelvi tudásnak sokkal többet kell felölelnie a hagyományosan értelmezett gram
matikai tudásnál; ki kell térnie a világ nyelvi képére, a metanyelvi reflexióra, a tanulá
si folyamatokról szóló tudásra, és integrálódnia kell más kognitív rendszerekkel ah
hoz, hogy az iskolában szerzett tudás helyesen tudjon funkcionálni az iskolán kívüli 
környezetben is.

A fenti fejtegetésekből levonható következtetések azt jelenthetik, hogy szükség van 
arra, hogy újragondoljuk a lingvodidaktika, a transzlatorika elméleti keretét, figyelembe 
véve az olyan alapfogalmakat, mint a nyelv, a nyelvtudás, a nyelvhasználat, a világ 
nyelvi képe. Az a gyakorlat, hogy a célnyelvből vett szavakkal (nevekkel) behelyette
sítjük a tárgynyelv információs univerzuma (világ nyelvi képe) kognitív kategóriáinak 
(tartományainak, osztályainak, fragmentumainak, doménjeinek) a neveit (az előhívó
jelszavait), lényegében azt jelenti, hogy az eredeti, azaz a tárgynyelvi és nem a célnyelvi 
tartalmat használjuk az idegen nyelvi beszédben, és azt hisszük, sőt meg vagyunk győ
ződve arról, hogy amikor ugyanazt a nyelvet használjuk, értjük egymást. A valóság
ban semmilyen alapja sincsen ennek a meggyőződésnek.
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