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Az Akadémiai Kiadó ismeretterjesztő könyv-
sorozata, a Pont Könyvek alapvető célkitűzé-
se, hogy rövid terjedelemben átfogó, szinte-
tizáló, letisztult ismereteket közvetítsen 
egy-egy modern tudományos diszciplínáról, 
annak problémaköreiről és kutatási területe-
iről. A hazai tudományos életben kiemelkedő, 
de nemzetközi tekintetben is prominens pszi-
chológus és nyelvtudós, Pléh Csaba könyve 
példaértékű módon tesz eleget ezeknek a kö-
vetelményeknek. Kötete átfogóan, magas fokú 
rendszerezettséggel tárgyalja korunk egyik 
legfiatalabb, de leggyorsabban fejlődő nyelv-
tudományi diszciplínájának, a pszicholing-
visztikának fejlődéstörténetét, kutatásának 
aspektusait. Pallérozott ismereteket nyújt  
a nyelvtudomány iránt érdeklődő tanuló szá-
mára, tudását szinte a semmiből a diszciplína 
mai, kutatói szintű művelésére emelve. Ugyan-
akkor a tudományterületet művelő szakember 
ismereteit is képes gazdagítani, a szintetizálás 
igényét képes átvinni a már megalapozott 
szaktudással rendelkező olvasóra is. A könyv 
világosan megfogalmazott argumentációjá-
ban úgy tud ismereteket részletekbe menően 
kifejteni a pszicholingvisztika tudományterü-
letéről, hogy azok a pusztán érdeklődő entel-
lektüel olvasóhoz is nehézség nélkül eljutnak.

Elővezetésünket követően lássuk a könyv 
szerkezetét és tartalmát. A rövid lélegzetű 
Előszóban (7–9) a szerző ismerteti a pszicho-
ling visztika diszciplináris és kutatási céljait. 
Bár expressis verbis nem mondja ki, de átsüt 
a bevezető alapján, hogy Pléh argumentáció-
jában és példaelemzéseiben központi szerepet 
fog játszani a pragmatikai és a diskurzus bá-
zisú szemlélet. A könyv öt fejezete közül az 
első, a leghosszabb terjedelmű A nyelvi meg-
értés. A hangtól a gondolatig főcímet viseli 

(10–54). A nyelvi megértés természetének 
tárgyalásakor a szerző szemléletesen mutatja 
be az erre vonatkozó két uralkodó kutatói fel-
fogást, a moduláris és az interakciós, séma-
szerű ismeretekre alapozott szemléletet, üt-
köztetve az általuk képviselt nézeteket, az 
általuk azonosított jelenségeket és ismérvei-
ket. Rámutat arra, hogy a megértés viszonyí-
táson alapul: a már kódolt és mentálisan rep-
rezentált nyelvi anyaghoz képest mérjük, 
ítéljük meg az új, befogadandó nyelvi tények 
elfogadhatóságát. Ebben a vonatkozásban hi-
ányolom a releváns küszöbértékek létének és 
természetének taglalását. Nem képezi az is-
mertetés tárgyát az, hogy itt állandó vagy 
procedurális küszöbök állnak-e, működnek-e 
a háttérben. Ennek a kérdésnek a tárgyalása 
jól illeszkedne ahhoz a megállapításhoz, mely 
szerint a megértés szeriális, szegmentált, szin-
tezett és interaktív jellegű (13–14). A beszéd-
észlelés mechanizmusával kapcsolatos vizs-
gálatok eredményeire támaszkodva Pléh 
kimutatja, hogy a jelentés felfogásának, vala-
mint a grammatikának, azaz a felsőbb nyelvi 
szinteknek prioritása van a puszta hangfizi-
kummal szemben. Valamennyi nyelvi repre-
zentációs szintre vonatkozóan szemléletes 
vizsgálati eredményekre alapozottan tárgyal-
ja a nyelvi reprezentáció, a mentális tárolás és 
hozzáférés, az előhívhatóság biológiai alapja-
it. Az olvasó számára hasznos stratégiának 
bizonyul, hogy fogalombemutatásait rendsze-
resen értelmezi és illusztrálja. Példaelemzé-
seinek lényeges sajátsága, hogy az illusztrá-
ciók és elemzések során mindig magyar 
nyelvi anyagot használ. Így a nemzetközi 
szakirodalmat ismerő hazai kutató ismeretei 
is kiegészülnek saját anyanyelvére vonatkozó 
adatokkal, a nemzetközi szakirodalmi adatok 
pedig magyar nyelvi tényekkel gazdagodnak, 
tipológiai vonatkozásban értékelhetőek. En-
nek a jellegnek megvalósulása, megvalósítá-
sa a mű egészében igen nagy értéke Pléh 
szakkönyvének. Esetenként azonban hiányo-
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lom a bővebb terminológiai magyarázatot. 
Részletesebb bemutatást érdemelt volna a mor-
fológiai mentális reprezentációhoz való hoz-
záférés, hozzáférhetőség tárgyalásakor az ún. 
áttetsző és a nem áttetsző szóképzési formák 
jellege. A mondattan és a morfológia együtt-
működésének, azaz interfész viszonyának 
bemutatásakor, a kétértelműségek értelmezé-
sének vizsgálata során nagyobb hangsúlyt 
kaphatott volna a nyelvi rendszer szemantikai 
komponensével való interfész együttműkö-
dés, például az ún. zeugmák létesítésének, 
képezhetőségének, valamint feloldásának 
még a laikus számára is érdekes tárgyalásá-
val, mely által az olvasó nem csupán a mor-
fológiai – mondattani – szemantikai bázisú 
értelmezési mechanizmusokba nyerhetett 
volna bepillantást, hanem azok interfész vi-
szonyaiba is, a nyelvi reprezentáció és komp-
lex dekódolás folyamatának pragmatikai as-
pektusai révén. Erre vonatkozóan Holfstadter 
és Sander mutatnak be szemléletes elemzést 
az analógiás gondolkodás mechanizmusaival, 
valamint a kategorizációval foglalkozó mo-
numentális, Pléhéhez hasonló célokkal rendel-
kező monográfiájukban (2013: 13, 19). A mon- 
datreprezentáció és megértés tárgyalása – 
talán nem véletlenül – jóval nagyobb terjedel-
met kap a fejezetben az egyéb nyelvi szintek-
re vonatkozó ismeretek bemutatásánál. Nem 
biztos, hogy ez szerencsés egy olyan gazdag 
morfológiával rendelkező nyelv esetében, 
mint amilyen tipológiailag a magyar. A szö-
veg reprezentációjának és befogadásának, 
kohéziójának és koherenciájának kérdéseiről 
pedig ebben a fejezetrészben meglehetősen 
kevés információt kap az olvasó. A mondat-
reprezentáció és megértés tárgyalásakor Pléh 
helyesen mutat rá a vonzat alapú szerkezetek 
jelentőségére, ezzel is erősítve azt a megálla-
pítást, mely szerint a lexikális, azaz jelentés-
bázisú információ szerepe domináns a struk-
turált nyelvi reprezentáció feldolgozása során 
(41). A mondatmegértés kétszakaszos folya-
matának ismertetésekor ugyancsak helytálló-
an tárgyalja a szűk és a tágabb kontextuális 
ismeretek, utóbbiak esetében a háttértudás 

szerepét. Ugyanakkor, nézetem szerint, éppen 
ebből a részből maradt ki olyan új és releváns 
kérdéskörök tárgyalása, mint az implicit ar-
gumentumok és a látens összetevők szintak-
tikai-szemantikai szerepe és viszonya a Pléh 
által kontextusépítő tevékenységnek nevezett 
feldolgozási mechanizmusok során (42–43), 
valamint ezeknek a potenciális, a mondatfel-
színen nem megjelenített (unarticulated) 
konstruktumoknak az argumentumokhoz és 
a szabad határozókhoz való viszonya.1

A könyv második fejezetének címe Szavak 
és jelentések (55–78). A fejezet elején a szerző 
ismerteti a mentális szótár funkcionális ter-
mészetét és a nyelvhasználó szókincsalkal-
mazásával való viszonyát, valamint a rá vo-
natkozó és a szófelismeréssel kapcsolatos mai 
szakirodalmi nézeteket és modelleket. A kü-
lönféle nézetek alapján a mentális tárolás és 
előhívhatóság záloga az asszociatív alapú 
lexikális hálózatrendszerben történő tárolás. 
Érdekes ismereteket kap az olvasó a szavak 
mentális szótárból történő hozzáférhetőségé-
nek jelentéses, valamint fonetikai (hozzáteszem: 
és fonológiai) tényezőiről (64–65). A tárgyalt 
modellek között hiányolom a lexikális prag-
matika nézetrendszerének, különösen Deirdre 
Wilson és Dan Sperber szemléletének ismer-
tetését (Sperber–Wilson 2012). Nem tárgyal-
ja Pléh a modern lexikális szemantikai és 
pragmatikai kutatásokban, valamint a kogni-
tív nyelvészetben ma jelentős mértékben vizs-
gált feltűnőség és fogalmi alapú lexikális il-
leszkedés, illeszthetőség, az ún. szaliencia 
kérdéskörét.2 Nem szerepel hivatkozás az 
argumentációban Halliday és más funkciona-
listák, illetve kognitív nyelvészek nézetére, 
mely szerint a jelentés nem statikus természe-

1 Az implicit argumentumok és a látens összetevők 
szintaktikai, szemantikai, pragmatikai szerepének és 
viszonyának tárgyalására vonatkozóan lásd Andor 
(2013) és Récanati (2002) tanulmányait, valamint az 
irodalomjegyzékükben található forrásokat.
2 A szaliencia kognitív, funkcionális vizsgálatára vo-
natkozóan lásd Hanks (2013: 5, 21, 343–344) és Kecs-
kés (2013) újabb tanulmányait, valamint Giora úttörő 
jelentőségű monográfiáját (2003).
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tű, hanem a nyelvhasználat kontextusában 
megnyilvánuló aktuális kreáció (Halliday–
Matthiessen 1999). Ilyen alapon viszont ho-
gyan kell viszonyulnunk a szótári jelentés- 
reprezentációkhoz? Érdekes lenne megis mer - 
ni, hogy a mai pszicholingviszika milyen vá-
laszt képes adni erre a kérdésre. Ugyanakkor 
hasznos ismereteket nyerhet az olvasó a gya-
korisági, elvárásokra épülő, valamint a kon-
textus alapú tényezők szerepéről a szófelis-
merésben. A szótár sűrűségének tárgyalásakor 
célszerű lett volna tisztázni a sűrűség itt hasz-
nált értelmét és viszonyulását a (főként a le-
xikalista szemléletű korpusznyelvészek által 
tárgyalt) lexikális sűrűség, az ún. lexikális 
den zitás fogalmához, főként a szemléletes 
magyar nyelvi példaelemezés kapcsán (61). 
A mentális szótár hálózatszerű szerveződésé-
nek és a hálózatok működésének, működte-
tésének ismertetése sokoldalú példabemuta-
tásra támaszkodik (63–65). Ugyanakkor az 
aktuális előhívódás szövegalapú példáiban 
fontos lenne rámutatni a kulcsszói státussal 
rendelkező kifejezések lexikális szervező po-
tenciájára. A fejezet befejező szakaszában 
a denotáció, valamint a konnotatív és a proto-
típus alapú jelentés kutatásának problemati-
kájáról tájékozódhat az olvasó (65–72). Érde-
kes lenne pszicholingvisztikai tesztelési 
eredményeket megismerni arról, milyen fokon 
támaszkodnak ezek a jelentéskonst ruktumok 
az ún. enciklopedikus eredetű tudásra. A feje zet 
végén hasznos ismereteket nyerhetünk a szóje-
lentés agyi, neurobiológiai tárolásáról (72–75), 
valamint a szótanulás aspektusairól.

Fel kell hívnom a figyelmet két formai hi-
bára ebben a fejezetben: a 69. oldalon a kate-
góriaképzéssel kapcsolatban megismert witt-
gensteini felfogás az ún. „családi hasonlóság” 
fogalmáról hivatkozás nélkül maradt, Witt-
genstein klasszikus munkája nem szerepel az 
irodalomjegyzékben. A 72. oldalon hivatko-
zott 16. ábra a nyelv agyi központjairól pedig 
a 74. oldalon a 15. sorszámot viseli, ami he-
lyes, hiszen a 16. ábra már a könyv soron kö-
vetkező fejezetében, más témakörrel kapcso-
latban kap helyet.       

A rövidebb terjedelmű harmadik fejezet 
a társalgás nyelvezetének pszicholingvisztikai 
aspektusaival foglalkozik, címe Hogyan han-
goljuk össze, amit mondunk? A társalgás a pszi-
chológus szemével (79–98). A fejezet első részé-
ben Pléh áttekinti a konverzációban a partnerek 
által alkalmazott stratégiai eljárásokat és tak-
tikákat, a beszédjogok elosztásától a társalgó 
felek neméből fakadó tényezőkig és sajátságo-
kig. Ugyan gyakran előfordul argumentációjá-
ban a koherencia terminusa, a fogalom szöveg-
tani és pragmatikai funkciójának és szerepének 
tüzetes tárgyalásával nem foglalkozik, holott 
a nemzetközi szakirodalomban tucatnyi az erre 
vonatkozó releváns szakkönyv és tanulmány. 
Diskurzuspéldáinak interpretációja során, 
elemzéseiben megkülönbözteti a szövegek 
mikro- és mak roszerkezetét, de ezek szakmai 
ismérveit nem részletezi. A fejezet befejező 
részében ismerteti Paul Grice-nak a pragma-
tisták számára közismert nézeteit a társalgás 
kooperatív és non-kooperatív műveleteiről, 
valamint foglalkozik a konverzációt kísérő tes-
ti jelzőrendszerek működésével.

A negyedik fejezet a gyermeki beszéd fej-
lődéséről és működéséről nyújt szakavatott 
ismereteket Beszél a baba címmel (99–126). 
Pléh részletesen ismerteti a nyelvelsajátítás 
folyamatának tényezőit, példákkal illusztrálva 
minden egyes fázist a nyelvi reprezentáció va-
lamennyi szintjén. Kimutatja a folyamatban 
a kreativitásra utaló sajátságokat. A nyelvi 
rendszer kialakulásában az egyes faktorok és 
jelenségek elsajátításának sorrendiségét a kü-
lönféle releváns nyelvelméleti modellek alap-
ján tárgyalja, melyek között hangsúlyosan 
ismerteti a kognitív nyelvészet szemléletmód-
ját. E folyamat érdekes aspektusa a Pléh által 
részletesen tárgyalt eltérések az első és a má-
sodik nyelv elsajátításában, valamint a két-
nyelvűségben tapasztalt időbeli és faktoriális 
különb ségek. A fejezet végén a szerző helyt-
állóan emeli ki, hogy a nyelvelsajátítás folya-
matában a társas kommunikációnak jóval 
nagyobb a szerepe annál, mint amit a ge ne-
rativisták vezéralakja, Noam Chomsky felté-
telezett.
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A befejező, rövid terjedelmű ötödik fejezet 
a nyelv keletkezésével és biológiájával foglal-
kozik (126–144). Benne Pléh friss szakirodal-
mi adatokra támaszkodva a közeli (proximális) 
és távoli (disztális) folyamatok szemszögéből 
bemutatja a nyelv kialakulásának folyamatát. 
Chomsky nézeteivel szemben itt is hangsú-
lyozza a nyelv társas-kommunikatív funkci-
óját az eredetvizsgálatban. A könyv a nyelv 
agyi, érintett idegrendszeri központjainak 
funkcionális ismertetésével zárul.

Elkerülhetetlen, hogy egy ilyen profillal 
rendelkező könyvben ne forduljanak elő olyan 
elméleti vagy technikai szakkifejezések, ame-
lyeket a szakértői tudással nem rendelkező 
olvasó nem ismer. Ezért az ilyen nyelvészeti 
vagy pszichológiai eredetű szakterminusok az 
olvasóbarát megjelenítés céljából értelmezést, 
magyarázatot vagy magyarítást igényelnek. 
Összességében Pléh eleget is tesz ennek a kö-
vetelménynek, de mégis maradt néhány ki-
fejtetlen, értelmezés nélküli szakterminus 
a könyvben: átkulcsolás, előfeszítés, exaptáció, 
facilitálódik. Hasznos lett volna még egy ilyen 
rövid terjedelmű, de ismertető célú, tankönyv-
ként is használható írásműhöz tárgymutatót, 
sőt, glosszáriumot is mellékelni.

Az ismertetésben említett tematikai hiá-
nyokra csupán a kiegészítés igényével kíván-
tam rámutatni. Ezek a megjegyzések cseppet 
sem vonnak le a mű magas értékéből, jelen-
tőségéből. Nyilvánvaló, hogy egy célzottan 
igen korlátozott hosszúságú összefoglaló, is-
meretterjesztő funkciójú könyvben lehetetlen 
tárgyalni valamennyi mai kutatási témát, el-
járást, az őket képviselő valamennyi elméleti 
vagy módszertani modellt. Pléh Csaba köny-
vének a diszciplínát átfogóan ismertető és 
szintetizáló státusa mellett az is jelentős ér-
deme, hogy mélységénél és rövid terjedel-
ménél fogva kiválóan alkalmazható tan-
könyvként a hazai nyelvtudományi képzés 
moduljaiban, legfőképpen az MA és a dokto-
ri programok szintjén.

Andor József
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Napjainkban, a harmadik évezred hajnalán 
a felgyorsult élettempó, az internet, a mobil-
hálózatok és egyéb kommunikációs csatornák 
világában az idegennyelv-tudás egyre erőtel-
jesebb társadalmi igény. Budai László – Budai 
Andrea – Budai Dániel Lépten-nyomon an-
golul című nyelvkönyve – több más mellett 
– ezt az igényt elégíti ki. A könyv, amely 
2011-ben látott napvilágot a Líceum Kiadó 
(Eger) gondozásában, az angol nyelvet tanítók 
és tanulók körében méltán tart számot nagy 
érdeklődésre. Elsősorban azokat célozza meg, 
„akik a szigetországba(n) akarnak utazni, 
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