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A nyelv mindenütt

Hol találkozunk és kik? A nyelvben, a nyel-
vekben, mint ahogy minden emberi a nyelv-
ben találkozik. A nyelv saját belsõ és külsõ 
kommunikációs tevékenységünk reprezen-
tációja. Tehát nincs olyan élettevékenység, 
egyedi és csoporttevékenység, amelyben a 
nyelv ne játszana alapszerepet. Így a nyelvvel 
foglalkozás nem a nyelvtudósok kizárólagos 
sajátja, de mindenkié, aki emberi, sõt ember által 
létrehozott dolgokkal foglalkozik. 

Ezt érezték meg azok a görög filozófusok, 
akik a maguk világáról alkotott bölcse-
letükben többségében máig is használt ne-
veket adtak a nyelv struktúráinak, jelentési 
jellegzetességeinek. Ezeket a nyelvi fogal-
makat mai ismereteinknek megfelelõ módon 
tudjuk gyakorlatunk számára is interpretálni. 
A nyelv fogalmi rendszereivel párhuzamosan 
megalkották a tudomány, ezen belül a gon-
dolkodás napjainkban is használt, fejlesztett, 
bõvített nyelvét. 

Ezzel a megfontolással a nyelv nem 
kapott kiemelt szerepet a tudományokban, 
hiszen valamennyi, ma valamilyen szálon 
a nyelveinkhez kötõdõ más tudomány is 
magának követelheti az elsõbbséget. A 
teológiától kezdve a matematikán át a lé-
lektan túlbuzgó prófétái meg is tették ezt a 
maguk idejében. A dolog lényege azonban 
a jelenségek összefüggõ egysége és mégis 
megszámlálhatatlan egyedisége.

A matematikai nyelvészet, a kognitív és 
az affektív tudomány, azaz a megismerés és 
az érzelmi válaszok tudománya, ezekben és 
ezek vonatkozásaiban a pszichológia, szo-
ciológia, történelem, etológia, agykutatás, 
számítástudomány, esztétika és etika nem-
csak kialakította a maga nyelvi fogalomrend-
szerét, hanem, ha úgy tetszik, kölcsönös 
segédtudományként járul hozzá a nyelvrõl mint 
külsõ és belsõ kommunikációnkról szóló 
ismeretekhez. E szereposztás mutatja, hogy 
az uralkodó felfogás csak az összefüggéseké 
lehet, különben a világkép önkényesen for-
gatható ide vagy oda (Marcus, 2004).

Példázat a hascsikarásról

Itt megjegyzem, hogy a hascsikarás is nyelv, 
akkor is, ha e gasztroenterológiai tünet kel-
lemetlen szokásaitól eltérõen nem generál 
olfaktorikus jeleket. (Lehet ezt ugyancsak 
magyarul, tömörebben, de kevésbé elegán-
san fogalmazni, nevén nevezve a bélgázok 
szaglószervekre ható jeleit, és hozzátéve 
a szótári közb., durva megjelölést). Tudjuk, 
milyen veszélyes kór a belsõ, a gondolkodá-
sig még el nem érõ jelek, azaz a biológiai 
állapotot és a környezetet érzékelõ idegi jel-
rendszer bénulása, és azt is, hogy ezen jelek 
kommunikácója milyen bonyolult feladat, 
például egy belgyógyásszal kialakítandó 
közlésvilágban. E durva példán is bemutat-
ható volt, hogy nincs vagy csak mesterséges, 
esetleg a tudományos vizsgálatot segítõ határ 
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létezik az affektív, interiorizált jelek – azaz az 
érzékek belsõ jelei –, a vokális – azaz a han-
gokkal közlõ, az írott, a képi és a digitálisan 
közvetített reprezentációk között. 

A jelek és reprezentációik szövevénye 
meghatározó életünkben, de egyúttal meg-
határozóan figyelembe veendõ a vizsgálódó 
elme, azaz a kutató számára is, dolgozzék 
éppen egyik-másikában a felsorolt és fel 
nem sorolt diszciplínák és aldiszciplínák be-
sorolásában. Ez a kapcsolatrendszer egyre 
fontosabb, termékenyebb és egyre kevésbé 
elhanyagolható a tudomány (és minden te-
vékenységünk) nézetvilágában, mert egyes 
új eredmények radikálisan hatnak – és 
visszahatnaka korábban elhatárolhatónak 
gondolt kapcsolatokban. A következõk e 
bevezetést példázzák.

AZ INTERDISZCIPLINÁRIS KAP-
CSOLóDÁSOK NÉHÁNY ÚJABB 

PÉLDÁJA

A csomózás, a FOXP2 gén
és a nyelv születése

A Német Nyelvtudományi Társaság (Deut-
sche Gesellschaft für Sprachwissenschaft) 
idén februári kölni konferenciáján (Indeter-
minismus in der Sprache, 2005) a chomsky-
ánus Juan Uriagereka azt a hipotézist ele-
mezte, ami a nyelvtani szerkezetek születését 
egy 70-200 ezer évvel ezelõtti genetikai 
és technológiai fordulathoz kapcsolta. Az 
õsembertan szerint ez a viszonylag gyors 
változás a FOXP2 nevû génben történt, 
ezzel gyakorlatilag egy idõben jelent meg 
a hurokkötés és a hurkolt hálószövetet 
kifeszítõ lukas kövek alkalmazásának tech-
nológiája, valamint a hurkolás mûveletének 
közvetítéséhez szükséges elemi nyelvtan. 
Ezt a feladatot már nem lehetett a hangok, 
a kialakuló szavak egyszerû egymásután-
jával elmondani, ennek végiggondolása, 
a gondolat közvetítése szükségessé tette 

egy kialakuló nyelvtan generálását. Íme, az 
evolúciós bizonyíték a generatív nyelvtan-
felfogás természetes, szerves érvényérõl, 
azaz arról, amit Noam Chomsky már közel 
félszázada hirdetett, hogy a nyelvi készség 
az ember veleszületett tulajdonsága, minden 
további nyelvszerkezeti tanulás már ezen 
alapul, hasonlóan a mozgás és a látás elemei 
funkcióinak további fejlõdéséhez.

Mássalhangzók hasonulása, átalakulása
és lokalizációjuk távolságai az agyban

Ugyanezen a konferencián Aditi Lahiri 
vokalizációs-történeti összefoglalóban ismer-
tette a hangzóhasonulások és -átalakulások 
történelmi és nyelvjárásföldrajzi útjainak azo-
nosságát. Mindezt már nemcsak a megszokott 
módon, a hangképzõ szervek beállítódásaival 
igazolta, hanem olyan fNMR-i, agyi képalkotó 
felvételekkel kísérte, amelyek az érintett más-
salhangzók és mássalhangzócsoportok agyi 
lokalizációját mutatták. A hangcsoportokat 
az agyi felvételek geometriai távolságai 
különböztetik meg, illetve közelségek által 
határozódnak meg maguk a rokonjellegû 
hangcsoportok. Így nemcsak megerõsödött, 
de további következtetésekre is lehetõséget 
adott a több mint százéves Verner-törvény, 
azaz annak megmutatása, hogy a nyelvhasz-
nálat történelmében egyes hangok hogyan 
alakulnak át más, rokonhangzásúakra. Az 
eredmény komoly segítség a gépi hangkép-
zés, írásból történõ hanggenerálás javításához, 
a rokonhangzók felismeréséhez, hangváltoza-
tok megértéséhez.

Nõi nyelv, férfinyelv; nõi agy, férfiagy

Számunkra különös, feudális jellegû marad-
ványnak tûnik az egyes nyelvekben (isme-
reteim szerint a japánban különösen) hasz-
nálatos, nemekre jellemzõ (gender specific) 
nyelvi különbség. Franciaországban, ahol, 
nekünk még furcsa módon, államilag szabá-
lyozzák a nyelvhasználatot, a közelmúltban 
rendelték el a foglalkozások nõnemû válto-
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zatainak kötelezõ használatát. A legutóbbi 
agykutatási eredmények világosan bizonyít-
ják a két nem különbözõ gondolkodási 
csatornáit, azokat az elsõsorban féltekespe-
cifikus különbözõségeket, amelyek azonos 
szituációk és lényegében azonos végered-
ményû gondolkodási folyamatok eltérõ agyi 
útvonalait mutatják, ezzel indokolva a két 
kifejezésmód eltéréseit. Ezek az eltérések 
egyelõre nem eléggé elválaszthatóan gene-
tikaiak és szocializáltak, de semmiképpen 
nem szólnak egyik vagy másik fölénye mel-
lett, hanem hozzájárulnak az emberi nem és 
kifejezésformái gazdagságához, a finomsá-
gok megértéséhez és mûveléséhez.

L1, 2L1, L2, azaz a kétnyelvû
kezdetek elõnye

Már jó ideje világos, hogy a kétnyelvû elsõ-
nyelvûség nem zavarja a normális agyfejlõ-
dést és ezzel a beszédfejlõdést, hanem 
ellenkezõleg, serkenti, a két nyelv tökéletes 
vokalizációja mellett elõsegíti a fogalmi 
gondolkodást, a de re – de dicto, azaz a dol-
gokról, illetve a (mások által) mondottakról/
gondoltakról való beszéd régi kettõsségének 
racionalizálását, az empátiaérzékenységet. 
Az azonos színvonalú, korai kétnyelvûség 
megjeleníti annak elfogadását, hogy valami, 
egy megszólítás, egy jelzõ, egy tárgy neve 
az egyik embernek mást jelenthet, mint a 
másiknak, a késõbbi gondolkodásban pedig 
ez a fogalmi szabadság teszi jobban lehetõvé a 
jelenségeknek különbözõ értelmezéseit. 

Ezt a kettõsséget, annak filozófiai jelen-
tõségét már az antikvitásban is ismerték, 
azért e szép latin megnevezése annak, hogy 
a kimondott szó a befogadás során elválik a 
megnevezett tárgytól, kapcsolódik a hallga-
tó, olvasó élményvilágához, esetleg a meg-
nevezõ szándékával ellentétes tartalmat kap. A 
korábbi tévhitek végsõ megcáfolása szintén 
az agyi folyamatok mûszeres követésével 
történt, a nyelv lokalizációinak feltárásá-
val. Ennek egyik elsõ eredménye az a már 

közismert tény volt, hogy a szótárak és a 
nyelvtanok külön lokalizálódnak, külön 
az anyanyelvek (az elsõ nyelvek, L1) és a 
késõbb tanult nyelvek (L2). A korai kétnyelvû-
ség (2L1) életre hívja és életben tartja azokat 
a hatalmas agyi tartalékokat, amelyekkel szü-
letünk, és amelyek használat, beidegzõdés 
híján elpusztulnak. 

Eredetmítoszok, nyelvtörténet
és genetikai bizonyosságok

Szétfoszlanak a nyelvi mítoszok, a genetika 
régészeti-embertani alkalmazása rámutat a 
nyelvi rokonságok és néprokonságok kü-
lönbözõségeire, így a finn-észt-magyar kap-
csolat történelmi rejtélyeire, a bolgár-szláv 
nyelvcserére és sok más eredet és kultúrkap-
csolat, népvándorlás hátterére, az egyes 
nyelvek kialakulásának kultúrantropológiai 
hátterére. Így állatok, növények, eszközök 
megnevezéseit egybe lehet vetni az egyéb 
régészeti leletek modern technológiákkal 
történõ vizsgálatával. A magyar fajmítosz ma 
már csak a szakmai és politikai kalandorok 
térfele. A finnek sok bizonyítékot gyûjtöttek 
arról, hogy többezer éve lakják a Baltikum kör-
nyékét, és így északi tengermelléki civilizációjuk 
volt, a magyarok pedig a nomád pásztornépek 
és fokozatosan települõ törzsek sztyeppei 
keveredésébõl alakultak néppé.

Az írott dokumentumok elõtti történelem 
tárja fel a tudomány számára az egyik legizgal-
masabb nyomozó-kutatói feladatot. Az 
eredmények fontos szociológiai és ebbõl 
származó társadalomértõ, -nevelõ tanulságokat 
is szolgáltatnak, ugyanis az egyes mai orszá-
gok, régiók kulturális, percepciós, szervezkedési 
és mesterségbeli jelenében nehezen kitörölhetõ 
nyomai vannak a nomád állattenyésztõ, 
vadászó, vándorló; a letelepedett síkföldi me-
zõgazdasági, a halászó-hajózó és a közvetítõ, 
helyhez kevéssé kötött, de beilleszkedõ köz-
vetítõ-kereskedõ múltaknak. Mindez tükrö-
zõdik a mai nyelvhasználatban, sõt artikulá-
cióban is (Creed, 2004; Hauser et al., 2002) .
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EMBER ÉS GÉP KOMMUNIKÁCIóJA

Fordítás és lingua franca,
a közvetítõ nyelvek nyomorúsága

Számunkra, az információs technikákkal 
foglalkozók számára most a legfontosabb a 
gép és ember kapcsolatán keresztül a fordítás 
legáltalánosabb problémája. A klasszikus 
fordítási feladat a globalizálódás révén meg-
sokszorozódott. A burjánzó intézményi, óriás-
vállalati felfúvódás és ezek túláradó doku-
mentumai várnak egyre több többnyelvû 
és jogi érvénnyel hiteles fordításra. A demo-
krácia felszínre emeli azokat a fokozódó 
igényû, kommunikatív tömegeket,  amelyek 
helyett és felett korábban néhány kiemelt 
nyelvet majdnem privilégiumként birtokló 
csoportok kormányoztak. Ezért szûnt meg 

– szerintem sajnálatosan, de ugyanakkor 
világosan érthetõen a – a latin és a francia 
elegáns közvetítõ szerepe, ezért nem sikerült 
a racionálisan konstruált mûnyelveket elfo-
gadtatni, és ezért válhatnak újra élõ nyelvvé 
nacionalizmus fûtötte, tömegeket mozgósító 
ónyelvek, mint a héber és talán az ír.

A legizgalmasabb:
fordítás a nyelveken belül

A kutató számára a nyelven belüli fordítás 
válik mégis a legizgalmasabbá. Ezért is szen-
telte a német társaság a már idézett konfe-
renciáját teljes egészében a nyelvi bizony-
talanságnak.

A saját nyelven írt dokumentumok értel-
mezése, az idõbeli nyelvi változások kezelé-
se a történelem, a történelemhamisító politi-
ka, a teológia és a filozófia õsi feladata. A már 
idézett de re – de dicto tudatosodása volt a 

„gondolkodás a gondolkodásról” forradalmá-
nak elindítója. Utaltunk arra, hogy a görög 
filozófia és az ehhez kapcsolódó tudomány 
egyidejûleg és szükségszerûen teremtette 
meg a tudományok máig is használt szak-
nyelveit, vagy legalábbis annak máig is fej-

leszthetõ alapjait. Nem eléggé értékeljük ezt 
az intellektuális teljesítménycsodát.

A mai feladat egyfelõl mindehhez hason-
ló, másfelõl erõsen különbözik. A mennyi-
ségi és hatásmechanizmusbeli különbözõsé-
gekben az utóbbi tapasztalatai vezetnek 
át az új feladat lényegéhez. A hatás egyik 
különbözõsége annak valós idejû jellege. 
Két különbözõ nyelven érintkezõ ember 
közül (a különbözõ nyelv értelmezése még 
következik, sõt ez válik kiemeltté) az egyik 
eldöntheti a másik sorsát az alatt az idõ 
alatt, amíg a sorsdöntõ közlést kimondja. 
Sürgõsségi orvosi ellátás, vizsgázás, kihallga-
tás jellegzetes példák, különösen az elsõ. A 
közvetlen ember-ember kapcsolatban ezt a 
nehézséget a metakommunikáció, a nyelvi 
és metakommunikációs visszacsatolás oldja 
meg. A gépi, illetõleg géppel közvetített 
feladatban ezek pótlásáról, szimulálásáról, 
áthidalásáról külön kell gondoskodni. Ez 
nem egyszerû feladat. 

A probléma egyben a kulturális rés vagy 
szakadék problémája. Egy alapos mûveltsé-
gû ember az orvosi vagy a jogi szaknyelvben 
is rendelkezik némi alaptájékozottsággal, 
nyelvtudása révén megközelíti a kifejezése-
ket, kommunikációs gyakorlata és tájékozó-
dási képessége az információs forrásokban 
átsegíti a nyelvi résen. Nem így a gyengébben 
képzettet, aki a szaknyelvek világában úgy él, 
mint a falusi, tanyasi ember, aki elõször kerül 
be egy metropolisz forgatagába.

Szaknyelvek és természetes nyelvek találkozásai

A modern világban mindennek van és kell is 
hogy legyen szaknyelve, olyan, amely a köz-
napi nyelv határozatlanságát felváltja egy 
logikai eszközökkel kezelhetõ, egyértelmû, 
lehetõleg egyéb környezettõl független 
nyelvre. A két (sok) nyelv közötti fordítást 
tovább nehezíti ezen szaknyelvek (és a ter-
mészetes, köznapi nyelv) gyors idõbeli válto-
zása, az új ismeretek, eszközök, eljárások 
hónapról hónapra érzékelhetõen szaporodó 
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tömege, ezen belül is a rövidítõ betûszavak 
áttekinthetetlen sokasága, sokértelmû felhasz-
nálása még rokon területeken, sõt azonos 
feladatokban is, különbözõ intézmények, 
vállalatok értelmezésében. Az egyik, mester-
séges intelligenciával foglalkozó szaklap épp 
nemrég elemezte két amerikai repülõtársaság 
jegyûrlapjainak inkompatibilitását.

A mi kutatási érdeklõdésünk ennek a hu-
mán fókuszú feladatnak a vizsgálata, egyelõ-
re a közigazgatás és az állampolgár kapcso-
latában, a valóban demokratikus e-közigaz-
gatás elõkészítéseként. Valóban demokrati-
kus, azaz megérti-e (a feladathoz szükséges 
mértékben) az állampolgárnak a maga 
töredezett, indulatokkal is motivált nyelvén 
elõadott panaszát, kérelmét, követelését; azt 
képes-e lefordítani a közigazgatási jog nyel-
vére; következtet (ezért is fontos nemcsak a 
szaknyelv egyértelmûsége, hanem logikai 
eszközökkel történõ kezelhetõsége is), majd 
a következtetést visszafordítja az állampolgár 
által jól érthetõ természetes nyelvre. 

A módszerek már adottak

Az ember-gép kapcsolat ezt az ide-oda-ide 
fordítási játékot addig ûzi, míg az állampol-
gár elégedett nem lesz a megértéssel, a gépi 
megértés és logika elérte határait, mindezt 
lehetõleg úgy, hogy a dialógusnak ne a fruszt-
ráltság bosszúsága és az ügy elintézetlensége 
legyen a vége. A gépi lehetõség pillanatnyilag 
adott, és ennek a lehetõségnek a fejlesztések 
elõrehaladásával változó határán lép be az 
ember, ha lehet, nem olyan kellemetlenül 
hosszú láncon elérhetõ módon, mint ahogy 
az automata telefonközpontok egy részénél 
ma elérhetõ az emberi kezelõ. 

Az eljárás egyébként a szokásos: a gépbe 
bevitt, beolvasott szövegekbõl egy program 
szótárt készít, elõfordulási gyakoriságokkal. 
Ebbõl a szótárból egy újabb program vagy a 
téma szakértõje kiemeli azokat az általánosan 
elõforduló szavakat, amelyek nem jellemzik a 
szöveg tartalmát. Ha már van korábbi gyakorlat 

vagy megfelelõ szakszótár, ebben a fázisban 
a szavak (és egy Szószablya nevû vagy ah-
hoz hasonló programmal a szótövek) szak-
mai kategorizálását is elvégzi. A kategóriák 
természetesen finomodnak a gyakoriságok 
elemzésével. Már ez az egyszerû elemzés is 
elvezethet ahhoz a közbensõ célhoz, hogy a 
gép „megértse”, mirõl van szó, melyek a tárolt, 
hasonló, precedens jellegû esetek.

Tovább segíti a gépi megértést a monda-
tok nyelvtani elemzése, a tárolt, ismerõs 
kifejezések, szókapcsolatok azonosítása 
és a természetes nyelv használata miatt a 
szinonímák egyeztetése már olyan szocio-
lógiai, nyelvjellegzetességi jelzõkkel, mint 
amelyekre a bélgázok szagával is utaltunk.

Ez az eszközkészlet már elég régóta ren-
delkezésre áll, kitûnõ hazai csoportok dolgoz-
nak a magyar nyelvi tökéletesítésen.

Feladatunkban némileg különös az egyes, 
a szakértõk által ismert és használt szókész-
letre szûkítés. Tapasztalatok és régebbi elem-
zéseink szerint egy-egy témakör jellegzetes 
szakmai szókészlete ritkán haladja meg a 
kétezer szót, de sokszor ennél lényegesen 
szûkebb. A témakörök szûkítése ezekben 
a gyakorlati esetekben erõsen strukturált, 
azaz jól segíti a pontosabb meghatározást, 
újra használva a megértés fogalmat is. A 
szövegekben elõforduló szavak eloszlásának 
van olyan, Zipf (George Kinsley Zipf, harvardi 
nyelvészprofesszor, 1903-1950) által felismert 
szabálya, hogy a gyakoriságok exponenciális 
gyorsasággal csökkennek a sokszor használt 
szavaktól a ritkábbak felé. Ez az eloszlás 
mind a gyakori szavak, mind a ritkák kieme-
lésével további meghatározási segítség.

A kutatási feladat elsõsorban
a humán kapcsolat

A feladat szépsége és érdekessége elsõsorban 
nyelvszociológiai és nyelvpszichológiai: meg 
kell találni az eset tárgyi azonosítása mellé az 
érintett személyek szociológiai azonosítását. Ez 
a célkitûzés világosan ellentmond annak az ob-
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jektivitásnak, amelyet nem csak gépi módszerek 
esetében mondunk ideálisnak. Egy formá-
lódó ember-gép világ alakításában azonban 
e szubjektivitást, annak megközelítését 
elengedhetetlennek és különösen vonzó fel-
adatnak tartjuk. A tájszó, az akcentus, a kifejezés 
fordulata így nyelvszociológiai összefüggésében 
kap további jelentést.

Egy humánus társadalom alapja a szub-
jektum, az egyedi ember mérlegelése. A 
mérlegeléshez tartozik természetesen 
a precedens, azaz az adott  társadalom 
jogérzésének hagyománya, a szubjektív ér-
veket is figyelembe vevõ eljárások, döntések 
társadalmi hatásának megfontolása. Ez a 
sokoldalú mérlegelési lehetõség a jogrendek 
fejlõdésének természetes útja. Az önkény 
és a társadalmi kényszer világát igyekeztek 
kiszámíthatónak vélt jogi szabályozással 
feloldani, elõször csak azok számára, akik 
a szélesülõ hatalmi szférán belül voltak, de 
ez volt a demokrácia fejlõdésének útja is, a 
jogkiterjesztéssel valamennyi állampolgár 
számára azonos szabályok váltak érvényessé.

A mérlegeléssel humanizált egyén-szer-
vezet viszony, a méltányosság elve, ha jól 
alkalmazzák, nem a döntéshozó szubjektivi-
tását erõsíti, hanem a szubjektumnak, az 
egyénnek  objektív kezelését, így kapcsoló-
dik a mi feladatunk ennek a bonyolultabb, 
kényesebb megközelítésnek a szolgálatá-
hoz. Hipotézisünk az, hogy az ember-gép 
kapcsolat bonyolultabb, az ember és egyéni 
világának jobban mérlegelõ, beleérzõbb ke-
zelése ilyen megközelítés.

Írott nyelv, hang, kép és mozgás mint gépi 
reprezentációs segítség a változó embergép 
munkamegosztásban

Itt igyekszünk behatolni a nyelv igazi mély-
ségeibe, a gép megértési és érzelmeket is 
megragadó képességeinek és az emberi 
intellektusnak a határait tapogatva. Nincs a 
tudománynak olyan diszciplínája, amely a 
mai és holnapra remélhetõ szinten ne lenne 

érdekes ebben a munkában, hiszen a neuro-
lógia a biológia fiziko-kémiai eszközrend-
szerén keresztül a legtávolabbinak tûnõ 
anyagkutatásokat is érinti.

A nyelvi elemzésekkel párhuzamosan 
futó hanggeneráló és vokális információt fel-
dolgozó, megértõ erõfeszítések természetes 
módon csatlakoznak és teszik teljessé az 
ember-gép kommunikációs rendszert. Jól 
olvasható kézírásból elmondott szöveget 
hallgathatunk, és kemény munka folyik a 
tisztán ejtett beszéd gépi leírására. 

A 2004 decemberében Szegeden tartott 
magyar számítógépes nyelvészeti konferencia 
ezt a teljességet járta körbe, erõsítve, hogy a már 
jól mûködõ részrendszerek integrálására meg-
érett az idõ, a megvalósíthatóság bizonyít-
hatóvá vált (MSZNY, 2004). Errõl az alakuló 
teljességrõl bemutató CD is készül.

Itt újra hangsúlyozzuk azt a meggyõzõ-
dést, hogy ez a munka kísérleti úton körül-
tapogatja az ember és gép képességeinek, 
hasonlóságainak és különbözõségeinek ma 
érvényes határvonalait, és az igazi ontológia 
(nem a számítógépes reklámnyelvben elter-
jedt értelemben!), azaz az emberi lét egyedi-
ségének alapkérdéseit érinti. 

Erõs hipotézis, hogy a határok nem 
állandók, a területek, azaz az emberi és 
gépi megoldások kizárólagossága általános-
ságokban nem bizonyítható. Ugyanakkor 
már a gondolkodási hitvilághoz tartozik az 
a tételezésünk, hogy a határok megisme-
rése és folyamatos kiterjesztése az emberi 
tevékenységi terület színvonal-emelkedését, 
ideális értelemben vett humanizálódását 
eredményezi, újabb feladatokat ír elõ az 
embernevelõ pedagógia számára (Colwell, 
1999; Griffiths, 1999).

A TÁVLATOK

Nyelv és pedagógia

Nyelv és pedagógia szétválaszthatatlan. 
Szétválaszthatatlan minden olyan fogalom 
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és törekvés, ami e kettõst a hozzájuk kapcso-
lódó tevékenységhez köti. Ez a megfonto-
lás a gyökere annak a nézetnek, hogy az 
általános képzés keretében ésszerûtlen az 
informatikának külön tantárgyként való okta-
tása, annak helye a felhasználások pedagógiai 
menetében van.

Így a nyelvpedagógia, a kommunikációs 
készségek fokozatos és sokoldalú gazdagítása 
az egész pedagógiai probléma vetülete. A 
vetület hasonlat a számítógépes grafikai 
nyelvben a sokdimenziós valóságoknak ki-
sebb dimenziószámú megjelenítése a  jelleg-
zetességeket mutató vagy jellegzetesnek 
feltételezett irányokban (support vector); 
a legegyszerûbb példa az enface és profil 
arcábrázolás (lásd Hickok et al., 2001; Sei-
denberg et al., 2002; Ullmann, 2000).

A mi nézetünkben ilyen rendezõ irányok 
a tanulás idõzítései, mennyiségi és jellegbeli 
méretezése, a rögzítés legmegfelelõbb mód-
jaihoz kapcsolva. 

Ezek a kezdetektõl fogva a pedagógia 
tudományának alapkérdései, és ez a külön-
bözõ nézetek, sõt ideológiák (szabadelvû, 
tanulóvezérelt – diszciplinált, tekintélyelvû) 
ütközõ vitája. A bilingvis anyanyelvtanulás 
részkérdésénél ezzel már foglalkoztunk.

Visszacsatolás
az agyi folyamatok megfigyelésében

Most mindez sokkal objektívebb visszacsato-
lást kap. Az agyi folyamatok mûszeres megfi-
gyelése a tananyagnak megfelelõen képet 
alkot a folyamatok lokalizálódásáról, a fenn-
maradó tartalékokról, az agyi együttmûkö-
dési útvonalak fejlõdésérõl, különbözõ 
motivációktól függõ memóriakihorgonyzási 
jelenségekrõl (Giesbrecht et al., 20041 ). A ge-
netikai ismeretek, mint a már idézett FOXP2 
gén esete is, a szabadságfokokról szólnak.

Ezek a mûszeres eszközök ma már egyre 
inkább megközelítik az egyedi folyamatok 

megfigyelésének lehetõségeit, egészen neu-
ron- és szinapszisszintig, egyes esetekben 
még tovább, az agysejtmembránokon át 
történõ hallatlanul bonyolult vegykonyha-
mûködésig. E vizsgálatok útján régi és új 
bonyolultságok tárulkoznak fel az eddig csak 
sejtett valóságukban.

A hagyományos módszerek továbbfej-
lesztésére és a csak példaként említett bio-
fiziológiai, genetikai eszközök összehangolt 
munkájára van szükség a jobb közelítések-
hez. A jobb közelítés megjelölés utal a köte-
lezõ óvatosságra. Az egyedfejlõdés nagy 
változatossága és a statisztikailag értékelhetõ 
jellemzõk nem elegendõ megbízhatósága leg-
feljebb ezt a szerény, de igen megbecsülendõ 
értékelést engedi meg. Megbecsülendõ, 
mert fontos utalásokat kaphatunk további 
vizsgálatokhoz, gyakorlatunk javításához. Az 
egypetéjû ikrek fejlõdésének megfigyelése 
szintén õsi téma, ma ez a determinációk és 
az adaptív fejlõdések összjátékának elég 
pontosan rögzíthetõ feladata.

Sajnos vagy szerencsére, régi és új, végtelen 
perspektívák és homályok

Egyéni és kultúrafüggõ a különbözõ új (és régi) 
nyelvi reprezentációk pedagógiai és általános 
közlési ereje és szerepe. Az animáció és a 
számítógépes grafika, a fényképezés és a 
film divatpropagandistái minden esetben azt 
jósolgatták, hogy a hagyományos reprezen-
tációk a fejlettebb technikával szemben kipusz-
tulnak. A most már több évtizedes tapasztalat 
szerencsére ennek ellentmond. 

A reprezentáció gazdagodása új mélysé-
geket tár fel, megerõsíti a hagyományos 
reprezentációk (könyv, rajz) hatalmas evolú-
ciós visszacsatoló szerepét. Ilyen a szöveg ál-
tal gerjesztett megjelenítési fantáziaszabadság 
és -gazdagság. A rajzolásnak nemcsak 
kifejezésben, lényegkiemelésben, hanem 
képességfejlesztésben is nagy a jelentõsége. 
A kéz és az azt mozgató agy összjátéka te-
remti meg a szakember kézügyességét és a 

 1 A közlemény kitûnõ irodalomjegyzéket ad további 
összefoglaló mûvekhez és speciális közleményekhez.
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megvalósítás gazdagságát. Új mûvészeti ágak 
alakulnak: kollázs, fotografika, új hangzatok, 
hangi aláfestések, multimédia. A modern 
opera- és színházmûvészet ennek a gazdago-
dó nyelvi burjánzásnak a megjelenési formá-
ja. Ezeknek a pedagógiában, talán fõleg az 
életpálya során folytatott állandó tanulásban, 
az elmaradott rétegek felemelésében külö-
nös jelentõsége lesz.
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Minden tudományterületre érvényes lec-
ke az a nagy bonyolultságú rendszerek mate-
matikai vizsgálatában újra polgárjogot kapott, 
sõt kiemelt feladat, hogy az elérhetetlent 
folyamatosan, jobban, megbízhatóbban köze-
lítsük. Elõbbiek tanulsága, hogy ennek nyelvi 
aspektusai hatalmasak, aktuálisak, és ger-
jeszthetik a már legalább félszázada megújuló, 
kiszélesedõ látószögû nyelvtudományt.




