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Banczerowski Janusz az ELTE Lengyel 
Filológiai Tanszékének tanszékvezetője, 
egyetemi tanára. A professzor elsősorban a 
nyelvi kommunikációval, szemantikával, 
pragmatikával és kontrasztív nyelvészettel 
foglalkozik. Az úgynevezett modern nyelv
tudomány képviselője tehát, de írásaiból ki
tűnik, hogy emellett a rokon diszciplínák 
eredményeit is felhasználja kutatásaiban. 
Ezek segítségével olyan összefüggésekre vi
lágít rá, melyek csak a modern polihisztorok 
számára válnak láthatóvá. A hazai és nem
zetközi tudományos életben kivívott tekinté
lyét nem csak éles visszhangot kiváltó írásai
nak köszönheti. Számos tudományos szerve
zet, intézet (ELTE BTK Professzori Tanácsa, 
Magyar Nyelvtudományi Társaság választ
mánya, Studia Slovica Academie Scientia
rum Hungaricae szerkesztőbizottsága, Pro 
Philologia Slevica et Baltica in Hungarica 
kuratóriuma, Kárpát nyelvatlasz nemzetkö
zi szerkesztőbizottsága stb.) tagja, több len
gyel miniszteri és tudományos kitüntetés bir
tokosa. Ezek mellett még számos érdemét 
sorolhatnánk fel (többek között kiváló magyar 
nyelvtudását). Tudomány iránti elkötelezett
sége, munkáinak igényessége, professzio- 
nalitása a nemzetközi tudományos élet leg
kitűnőbb kutatóinak sorába emeli. A munká
ira való hazai és külföldi hivatkozások száma 
több mint 100, és az évek során több mint 
140 publikációja jelent meg.

Jelen kötete közel 30 éves tudományos 
munkásságának gyűjteménye, amelyben ar
ra keresi a választ, hogy hogyan történik az 
információk befogadása, tárolása, feldolgo
zása, továbbítása, felhasználása. Mára a szé

les társadalmi rétegek számára is nyilván
valóvá vált, hogy a kommunikáció az embe
riség létének, haladásának feltétele. Több 
tudományág is foglalkozik az információ fo
galmával, mondhatjuk, hogy interdiszcip
lináris jellegűvé vált. Számunkra a nyelvi 
kommunikáció információcseréje a legfon
tosabb, de nem nélkülözhetjük a kommuni
kációval foglalkozó más tudományágak ered
ményeit sem (pl. kibernetika, információel
mélet, pszicholingvisztika, pragmatika). A 
kötet egyik legnagyobb erénye (s ez különö
sen hasznos a nyelvészeti tanulmányokat 
folytatókra nézve), hogy a szerző írásaiban 
szintetizálja az információról, kommuniká
cióról szóló kutatások eredményeit. Nem
csak rendszerezi azokat, de kritikai észrevé
teleivel, kérdéseivel értékeli is az elméle
teket, irányzatokat, és sok esetben új, még 
feltáratlan területekre hívja fel a figyelmet. 
Mindezt a tényszerűség követelményét szem 
előtt tartva, ezért gondolatmenetein nem 
érezhető spekuláció, elrugaszkodottság (ami 
gyakori hibája az elméleti munkáknak).

A kötet első részét a szerző 1979-ben meg
jelent publikációja, „A nyelvi kommuniká
ció és az információ néhány kérdése” teszi 
ki. Ezután következnek későbbi, szintén e 
témához kötődő írásai. A tanulmányokat 
egymás után olvasva kirajzolódnak a gondo
latmenet irányváltásai, az alkalmazott nyel
vészethez, a gyakorlatiasabb kérdésekhez 
való fokozatos közeledés. Az 1979-es ér
tekezés (mely egyébként könyvalakban is 
megjelent) célkitűzései közé tartozott, hogy 
a nyelvet mint dinamikus rendszert mutassa 
be. A kiemelt két szó kulcsfontosságú. Di
namikus, vagyis az emberek közötti kommu
nikáció termékeként megjelenő, elsősorban 
szövegben, az adó-vevő aktusban megvaló
suló természetes nyelv. Rendszer, vagyis 
rendezett, hierarchikus rendszer, mely infor
máció hordozására képes.

Talán érdemes kitérni a szerző nyelvdefi
níciójára. Egy olyan rendszerről van tehát
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szó, melynek minden egyes elemének saját 
programja van, és ezek az elemek állandó 
kölcsönhatásban vannak egymással. Ezért ha 
az egyik elem programja megváltozik, válto
zik a többié is (kibernetikai alapállás). Ugyan
ezt a nyelvre lefordítva: az objektív valóság 
emberre való hatását két rendszer visszacsa
tolás segítségével történő kölcsönhatása ha
tározza meg. Vagyis az emberi tudatban ki
alakul a valóság nyelvi modellje, ennek alap
ján próbáljuk leírni a valóságot. Ezekből az 
következik, hogy az emberi tudatban a va
lóság modelljének nyelv általi tükröződése 
az objektív valóságnak csak bizonyos részét 
képezi le. Tehát az objektív valóság leírásá
ra a nyelv nem tökéletes eszköz. Egy dinami
kus struktúrájú részrendszer. Nemcsak ön
kényes alkotás, hanem genetikai kód függ
vénye is. S mivel genetikai struktúrái anyagi 
jellegűek, így a valóság része. Ez a nyelvde- 
finíció élő, változó valóságként fogja fel a 
nyelvet. Ebből a nézőpontból olyan nem ti
pikus nyelvi jelenségek is megmagyarázha
tók, melyekre az ideális nyelvi képre alapo
zó elméletek nem tudtak/tudnak választ adni. 
Ebből a nézőpontból könnyebben vizsgál
hatók az idiolektusok, a metaforák, a nyel
vek közötti különbségek stb. S nem cseng-e 
mindez össze azzal, hogy a posztmodern 
költészet egyik alapproblematikája a szavak 
jelentésének viszonylagossága; hogy szava
inkkal nem azt fejezzük ki, amit jelenteni 
akarunk, hogy a szavak önálló életre keltek, 
s a regények önmagukat írják?

Rendkívül perspektivikus gondolat a világ 
nyelvi képének feltérképezése (a szerző 
egyébként azóta már foglalkozik ezzel a kér
déssel). Gondoljuk csak végig, milyen új di
menziók nyílnának meg előttünk az anya
nyelv- és idegennyelv-oktatás területén, ha 
sikerülne kimutatni, hogy miféle világkép 
rögzült az egyes nyelvekben! Az 1979-es ér
tekezés további kikerülhetetlen kérdésekkel 
is foglalkozik. Többek között: hogyan rajzol
ható meg a nyelv információs modellje; mit 
jelentenek a jel, szignál, nyelvi kód, osztály 
fogalmak; a szemantikai információ; az in
formáció mennyiségi és minőségi mutatói;

a nyelvi közlés információs és metainfor- 
mációs struktúrája stb.

A megértést segíti, hogy a szerző az egyes 
témák bevezetőiben kis tudománytörténeti 
áttekintéseket ad, kiemeli a korábbi irányza
tok, elméletek termékeny és tévútra vezető 
gondolatait, s így a korábbi kutatások tükré
ben mutatja be saját eszmefuttatásait. Színes, 
kreatív gondolatmeneteket követhet az ol
vasó.

A tanulmány kötet második részében Ban- 
czerowski professzor szintén e tárgykörbe 
tartozó írásai szerepelnek kiegészülve más 
típusú megközelítésekkel (pragmatika, pszi- 
cholingvisztika). Fő témái a beszédmegértés, 
a kommunikációs kompetencia, a jelentés 
értelmezési módjai, a valóság nyelvi katego
rizálása, a nyelvi közlés rejtett pragmatikai 
információi, a kommunikációs grammatika 
stb. Továbbra is előkerülnek a társtudomá
nyokkal való kapcsolatok, a kötetnek ez a 
része is komplex képet nyújt. Olyan nem 
tisztán nyelvészeti kérdések is előtérbe ke
rülnek, mint például a hallgatás, a nyelv tit
kai vagy a nyelvi manipuláció. Ezek az írá
sok laikusok számára is élvezhetőek, aktua
litásukat soha nem vesztik el.

A szerző szakterületéhez kapcsolódóan 
több írás is az idegennyelv-oktatás és a len
gyel-magyar kontrasztív nyelvészet terüle
téről való. Mint tudjuk, több szótár és nyelv
könyv elkészítése fűződik nevéhez. A leg
fontosabb problémákra világít rá: hogyan 
épül fel az idegennyelv-oktatás kommuniká
ciós modellje, melyek az oktatás legfőbb irá
nyai, alapkérdései. Természetesen az elmé
leti utalások gyakorlati szempontokkal van
nak kiegészítve. Az előbbi témakör szoros 
kapcsolatban áll a nyelvpolitikával.

A „Nyelvi kommunikációs problémák a 
mai világban” című rész figyelemre méltó 
módon összegzi korunk nyelvvel (anya
nyelvvel és idegen nyelvvel) kapcsolatos 
problémáit. Időszerűek a felvetései: integrá
ció és globalizáció; nyelvi diverzitás; a for
dítások nehézségei; Ids nyelvek sorsa; a vi
lágnyelvek oktatása; anyanyelvi és idegen 
nyelvi képzés; nyelvi jogok stb. A tényfeltáró
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és kérdésfelvető írás kijelöli az alkalmazott 
nyelvészeti kutatások legfontosabb, egyben 
legaktuálisabb és legnagyobb kihívást jelen
tő feladatait.

Mindezek tükrében kijelenthetjük: az el
méletileg kiválóan képzett nyelvész a kom
munikáció legteljesebb körű bemutatására 
törekedett. A részterületekre is kiterjedő, 
mélyreható elemzés bizonyítékul szolgál ar
ra, hogy valóban interdiszciplináris jelenség
ről van szó. S bár a szerző kétség kívül a 
téma egyik leghozzáértőbb képviselője, egy 
szombathelyi doktori előadás alkalmával 
mégis azt állította: ha figyelembe vesszük, 
hogy a magyar szókincs 300 ezer tagjából 
mindössze néhány ezret használunk, s ehhez 
még hozzávesszük, hogy a terminusok szá
ma 3 és 5 millió között van, akkor azt mond
hatjuk, hogy semmit sem tudunk a nyelvről.

Kanyó Kinga

Lukács Ágnes, Király Ildikó, Racsmány 
Mihály és Pléh Csaba (vál., szerk.)
A téri megismerés és a nyelv 
Budapest: Gondolat Kiadói Kör, 
2003. 336 p.

Ha az olvasó - a magyar olvasó - érdeklő
dését felkeltette a könyveim: A téri megisme
rés és a nyelv, és elkezdi olvasni ezt az is
mertetőt, máris egy - europaizált - térbeli 
mintát követ: balról jobbra mozog a szeme, 
majd, a sor végére érve, egy sorral lejjebb, 
ismét bal oldalról halad tovább. Mindehhez 
persze kézbe kell vennie a folyóiratot, ki kell 
nyitnia, bele kell kukkantania a tartalom
jegyzékbe, ráböknie az imponáló címre, 
majd odalapoznia a megfelelő oldalra stb. 
Automatizált tér-feldolgozó mozdulatok 
egymásutániságát hajtja végre, mondhat
nánk. - Ugyanakkor, ha a szükség úgy hoz
za - mintegy szinkrón tolmácsként - képes 
mozdulatait kommentálni, s ez a verbalizá- 
ciós képessége akkor sem hagyja el, ha a 
„tolmácsolás” szukcesszív jelleget ölt, azaz

a mozdulatok egymásutániságának bemuta
tása nem a „sensu stricto” deiktikus téridő 
struktúrában történik.

Tér és nyelv problematikájának egyre pre
cízebb megértésére törekednek a különböző 
megismerés-tudományok, amelyek közül - 
a tanulmány kötet repertoárjának megfelelő
en - az elméleti pszichológiát, a neuropszi- 
chológiát, a neurolingvisztikát, az agyi me
chanizmusok feltérképezését lehetővé tevő 
idegtudományokat, valamint az említett te
rületeket integrálni igyekvő kognitív nyelvé
szetet emelném ki.

A kötet voltaképpen fordítás-gyűjtemény, 
amelyet - a szokványos bevezető helyett - 
a szerzőknek „A tér a szavak világában” cí
mű, közösen szerkesztett tanulmánya vezet 
elő. írásukat a téma nemzetközi viszonylat
ban kiemelkedő elméleti és gyakorlati kuta
tóinak -Alan Garnham, Simon Garrod, Gil
lian Ferrier, Siobhan Campbell, Barbara 
Landau, Ray Jackendoff, Willem J. M. Le
vélt, Melissa Bowerman, Jean M. Mandler, 
Tim Shallice, Wendy K. Wilkins és Jennie 
Wakefield - munkáiból összeállított váloga
tás (szám szerint kilenc tanulmány) követi, 
melyek három csokorba rendeződnek: „A 
téri nyelv kognitív keretei”, „A téri nyelv 
pszichológiája”, valamint „A téri nyelv és az 
idegrendszer”. Impozáns irodalomjegyzék 
(pp. 310-334) kínál az érdeklődő olvasónak 
további barangolást tér és nyelv már kiala
kított ösvényein, csakúgy, mint a még felfe
dezésre, feltérképezésre váró területein.

Az idegtudományok fejlődésének eredmé
nyeként az a kezdetben feltett kérdés, hogy 
„miként kódolja a nyelv a teret?” tágabb per
spektívába helyeződött: mára igazolódott 
egy olyan agyi apparátus megléte, amely - 
mind a nyelvi, mind a téri reprezentációkat 
figyelembe véve - neuro-anatómiailag teszi 
lehetővé a reprezentációs képességek kiala
kulását, természetesen a megfelelő környe
zeti ösztönzés hatására, az erre érzékeny (kri
tikus) életkorban. Ahogy szétválasztható a 
„mi” (leginkább főnevek) és a „hol” (hatá
rozószók, határozóragok, prepozíciók, név
utók stb.) rendszere a téri nyelvben, úgy el-


