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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
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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-
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különíthető ugyanez a kettősség a téri meg
ismerés anatómiájában. így az is érthetőbb, 
hogy a forma-preferencia és részletgazdag
ságjellemezte „mi” rendszer miért csupaszul 
le tengelyekkel és kiterjedésekkel leírható 
vázakká abban a pillanatban, ahogy a forma 
helyett a lokalizáció kerül a közlendő fóku
szába. Amíg a „mi az?” kérdésre mellékne
vekkel is megtűzdelt főnévi alaptagú választ 
kaphatunk, addig a „hol van?”-ra ugyanez 
igencsak nehézkesnek, mesterkéltnek tűnne: 
eltűnnek a melléknevek, megmarad a főnév 
mint egy kategória - semleges - prototípusa.

Nyelvészeti-lexikológiai kutatások már 
igazolták, hogy szinonimitás és gradáció 
mint a lexikon egy-egy bővítési lehetősége 
nincs jelen ennél a nem véletlenül zárt szó
osztálynál. Holott - s ez egyben bizonyíté
ka annak, hogy a konkrét multimodális per
cepciótól teljesen független (amodális) téri, 
illetőleg nyelvi reprezentációval van dol
gunk - lehet egy alma a vödörben úgy, hogy 
nincs ott rajta kívül semmi, de lehet úgy is, 
hogy alatta körték vannak, s lehet abban a 
vödörben annyi körte, hogy az alma már-már 
kiesik a vödörből. Látni látjuk tehát a foko- 
zati különbségeket, de mondani nem mond
juk: a pixelek (kép-pontok) alkotta valóság 
- láthatóan - sem a térbeli, sem a nyelvi rep
rezentáció szintjén nem számít szignifikáns
nak. Hogy vajon a) miért nincs ezekre a 
fokozatokra „egy az egyben” téri-nyelvi 
megfeleltetésünk, vagy b) miért nem befo
lyásolja a „tartály” mérete az elöljáró vagy 
toldalék megválasztását - ezekre a kérdések
re is választ kapunk a tanulmányokban.

Hasonlóképpen tudatára ébredünk annak, 
hogy mi emberek építjük fel téri-nyelvi vi
lágunkat, dimenzionalitásában és orientált
ságában azáltal, hogy saját testünk tengelyeit 
vetítjük ki rá: létrejön ^ fölötte-alatta, élőt- 
te-mögötte, balra-jobbra (oldalt), mindez 
közel és messze perspektívájában. (Az orosz 
nyelv ismerői számára elgondolkodtató fel
vetést olvashatunk „a tengelysíkok mentén” 
szemben a „nem tengelysíkok mentén” leír
ható térviszonyok és az esetvonzatok lehet
séges összefüggéséről.) De nem kevésbé

hasznos a nyelvtanár számára az above és 
over viszonyának tisztázása, s ugyanúgy el
gondolkodhat a külföldieknek magyart taní
tó azon, hogyan definiálná a be és bele kü
lönbségét.

Nem kevésbé érdekes párhuzamra hívja 
fel figyelmünket a kötet egyik tanulmányá
nak szerzője gyermeknyelvi kutatásainak 
konklúziójaként: ahogy az újszülött hang
képző szervei bármely nyelv hangjainak 
produkálására képesek motorikusán, s csak 
a környezet hatására „formattálódnak”; 
ugyanúgy minden újszülöttnek minden adott
sága megvan ahhoz, hogy észlelje a térbeli
ség fokozatait, de az anyanyelvi adaptáció 
ezzel kapcsolatban is bekövetkezik. Ezért 
kódolja másképp a teret, a térben a mozgást 
a koreai gyermek és az angol (csupán a szer
ző példáját idézve). Persze mindez messze 
nem jelent egyet a whorfi relativizmus szél
sőséges értelmezésével, amely szerint a 
nyelv határozná meg a tudatot; hiszen elté
rő reprezentációkról van szó csupán, vagyis 
nem egyező kód-rendszerekről. Nyelvi 
világ(ok) és fizikai világ nem volt és nem is 
lesz izomorf, de nem is kell annak lennie.

A tanulmányok hitelességét az adja, hogy 
szerzőik hipotéziseik empirikus igazolására 
törekednek. Módszerük: pszichológiai tesz
tek alkalmazása, melyeket - úgy hiszem - 
kíváncsiságunk velünk olvasókkal is végig
csináltat. Az eredmény? Talán egy újabb 
kérdés, egy újabb hipotézis, egy újabb - elő
remutató - gondolat. Akármelyik legyen is, 
mindegyik által csak gazdagodni fogunk.

A szerkesztőkön kívül köszönet illeti a 
fordítókat is: Bíró Gábort, Felhősi Gabriel
lát, Jolsvai Hajnalt, Kovács Ágnest, Ragó 
Anettet és Soós Sándort, hogy lehetővé tet
ték a téri és nyelvi megismerés témájához 
való hozzáférést magyar nyelven.
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