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A nyelv tanulmányozásának újabb és újabb 
perspektívái jelennek meg időről időre, hi
szen nyelvi tevékenységünknek számos meg
fejteden aspektusa van. A nyelv legalább 
annyira nem mutatkozik meg előttünk a ma
ga teljes valójában, mint amennyire rejtőz
ködik a nyelv funkcionálását lehetővé tevő 
elme.

Minden egyes tudományterület nyelvér
telmezése voltaképpen olyan, mint egy eg
zotikus gyümölcsről lehántotthéj: igazolhat
juk a nyelv rendszerjellegét, vizsgálhatjuk 
nyelv és társadalom viszonyát, vagy akár 
összevethetünk két, esetleg több nyelvet egy
mással. Feltérképezhetjük a nyelvhasználó 
nyelvhez való viszonyát, s rámutathatunk az 
állati és az emberi kommunikáció különbsé
geire stb.

Az utóbbi évtizedekben, amelyeket az 
„agykutatás évtizedeinek” is tartanak, első
sorban az agyi aktivitást mérő modem képal
kotó eljárásoknak köszönhetően (mint „funk
cionális mágneses rezonancia”-vizsgálat, 
„pozitron emissziós tomográfia” stb.) szá
mos lehetőség nyílt és nyílik olyan vizs
gálatok elvégzésére, amelyek lépésekkel 
ugyan, de közelebb visznek bennünket a fe
kete doboz működésének megértéséhez. 
Ádám György orvos, fiziológus, neuro-bi- 
ológus nem véletlenül adta az Egy fiziológus 
széljegyzetei alcímet könyvének, ezzel is 
egyértelműen kijelölve az általa követett 
utat, amely a természettudós racionalizmu
sával közvetíti a legmodernebb ismereteket 
az olvasónak.

Mit szűrhetünk le - nyelvészek és nyelv
vel foglalkozók - ezekből az ismeretekből? 
Az első és talán a legfontosabb: a tudatos és 
a tudattalan szféra összjátéka a mentális mű
veletek - többek között a nyelvi tevékeny

ség - során is. A szerzőnek meggyőződése, 
hogy a zsigeri információk legnagyobb há
nyada nem válik tudatos élménnyé, ugyan
akkor a tudattalanban szüntelenül jelen van. 
Amíg azonban nincs rá szükség, addig táro
lódik (inaktívan de szükség esetén elérhető
en), ezáltal tehermentesítve a tudati szférát.
- Egy adott idegen nyelv beszélőjeként bi
zonyára mindannyian szembesültünk már 
olyan szituációval, amikor - a „célország
ban” - kimondtunk valami olyasmit az adott 
idegen nyelven, amiről nem is tudtuk, hogy 
tudjuk. „Jött magától” - nyugtázzuk ilyen
kor magunkban, s a jelenséget az idegen nyel
vi környezet inspiráló közegének tulajdonít
juk.

Tudatos és tudat nélküli szférák egymás
hoz viszonyulását a szerző a „szelektált jel
- háttérzaj” kölcsönös függőségi viszonnyal 
jellemzi. À kettő folytonosan kooperál, egy
idejű és egymásra utalt. A megismerési fo
lyamatokat illetően ez a fajta reláció teszi 
lehetővé bizonyos viselkedés-mintázatok 
(verbális, kinetikus stb.) automatizálódását, 
teret hagyva újabb viselkedés-mintázatok 
tudatos elsajátításának.

Az önfelismerésnek, az öntudatra ébre
désnek elengedhetetlen feltétele a beszéd. A 
nyelvi tevékenységünket kiszolgáló komplex 
rendszer genetikai örökségünk része. A be
széd „bio-programja” az első és a második 
életév között indul, miután (a) kifejlődnek az 
agy velői mezők; (b) megjelenik a légzés tu
datos és tudattalan kontrollja; (c) megválto
zik a gégefő pozíciója és (d) a rezonátor üre
gek mérete, valamint (e) kontroll alá kerül
nek a hangképzés izmai. Mindezt keresztezi 
egyfajta belső motiváció, ami a külvilág fel
tárására irányul.

Az ember tudatos eszmélése és cselekede
tei a beszédfunkciókkal állnak szoros kap
csolatban - vallja a szerző. Munkájában a 
„verbalizáció” szó új értelmet nyer, s egy 
olyan folyamat jelölésére szolgál, amelynek
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révén a tudat nélküli sejtés átkerül a tudatos
ságba. Kissé átfogalmazva a gondolatot: „ver- 
balizálom, tehát tudomásul veszem”.

A tudatnak ugyanakkor szerves része a 
tudattalan, az a szféra, amelyet kezdettől 
fogva titokzatosság övez. Parázs viták bon
takoztak ki a kanti „a priori” körül, de nem 
kisebb bizalmatlansággal fogadták eleinte 
Chomsky elgondolását az agynak az általá
nos emberi nyelvre vonatkozó genetikai kó- 
doltságát illetően.

A tudat számára kizárólag a tanult dolgok 
a hozzáférhetők, a velünk születettek nem. 
Utóbbi típusúval pedig jócskán rendelke
zünk. Nincs kisgyerek, akinek egy bizonyos 
életkorban ne a piros vagy a kék lenne a ked
venc színe, s mindannyian szépnek látunk, 
mondjuk az aranymetszés arányait követő 
tárgyat, alakzatot. Formaészlelésünknek is 
vannak egyetemes vonásai: a három legjel
legzetesebben elkülönülő forma a kör, a 
négyzet és a háromszög. E jelenségekkel 
kapcsolatban megismerhetjük a kísérleti 
pszichológus Gustav Fechner nevét, aki el
sőként igazolta a jelenségek velünk született 
tetszési indexét.

Mára világos és vitathatatlan, hogy a cse
csemő magzati korából hoz magával egy ve
leszületett készletet, ami életének kezdetén 
mintegy irányadó: így (a) felismer szín- és 
alak-prototípusokat; (b) előnyben részesíti 
az emberi arcot más arcokkal szemben; ha
sonlóképpen (c) az anyai hangot más han
gokkal szemben; (d) proto-kommunikációs 
jeladási képességgel rendelkezik, és (e) uni
verzális nyelvtant birtokol. Ez utóbbi a mon
datszerkesztés általános logikai szabályait és 
a matematikai absztrakciós képességeket fe
di le, amelynek köszönhetően egy gyermek
nek sem kell tudatosítania magában, hogy (a) 
minden mondat alany-állítmány alapúra 
szerkesztendő, vagy (b) egy adott ige mel
lett ennyi és ennyi argumentumhely vár be
töltésre stb.

Egy orvos, fiziológus, neuro-biológus el
mélkedése tudatról és tudattalanról. Arról a 
folyamatosan hullámzó érzet-komplexum
ról, amely érzéseink, gondolataink, beszé

dünk és egyéb cselekedeteink mögött rejtő
zik, hol jobban, hol kevésbé felfedve magát. 
Arról az egységet alkotó kettősségről, ami - 
történeti vetületben - olyan gondolkodókat 
fogott meg, mint Spinoza, Descartes, Kant, 
Wundt, Bergson, Freud, hogy csupán néhány 
nevet említsek. A pszichikum: az éntudat, 
testtudat, személyiségtudat és a biológiai 
háttér összefüggéseiről olvashatunk a könyv
ben, a lélek betegségeiről, annak neurális 
hátteréről és sikeres, avagy sikertelen gyó
gyításáról. S mivel a beszéd a személyiség 
nélkülözhetetlen alkotóeleme, a megismerő 
pszichikum eszköze, „fogódzó a tudás meg
hódításában” (ahogy Polányi Mihályt idézi 
a szerző), így a nyelv, az általános emberi 
nyelv is belopja magát a könyv lapjaiba.
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A cím és a 75 cikket magában foglaló két
kötetes kiadvány lehetőséget ad arra, hogy 
képet alkothassunk az alkalmazott nyelvészi 
szakma jelenlegi állapotáról Magyarorszá
gon. Nem áltatjuk magunkat, sem az olva
sót azzal, hogy ez a kép teljes, még kevésbé 
pedig azzal, hogy objektív lesz.

A szerkesztőket dicséri, hogy a nehézsé
gek ellenére képesek voltak rendet találni, 
illetőleg teremteni a különböző tudomány- 
területeket képviselő írásokból álló anyag
ban. Az általuk megállapított 20 témakör 
(I. kötet: etnolingvisztika, fordítástudomány, 
generatív nyelvészet, leíró nyelvészet, lexi- 
kológiai/lexikográfia, nyelvfilozófia, nyelv
pedagógia, nyelvpolitika, nyelvtörténet, or
szágismeret; II. kötet: pragmatika, pszicho- 
lingvisztika, stilisztika, szaknyelvkutatás, 
számítógépes nyelvészet, szemiotika, szó-


