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oka és molekuláris mechanizmusa, hanem 
az, hogy mik az orvostudomány és a biológia 
lehetőségei az élettartam meghosszabbítására, 
illetve az öregség „nyűgének és nyilainak” el-
kerülésére. A szerkesztők és a szerzők józan 
mértéktartással igyekeznek lehűteni az ezzel 
kapcsolatos túlzott várakozásokat, hamis il-
lúziókat. Irreálisnak tartják az olykor komoly 
kutatók által is hangoztatott nézeteket, hogy 
hamarosan általános lesz a százhúsz éves, sőt 
esetleg a kétszáz éves életkor elérése. Az eddig 

leírtak alapján tehát az öregedéstől félő olva-
só nem sok biztatót talál a könyvben. Illetve 
egyet igen. Azt, hogy az idén megjelent kivá-
ló kötet szerkesztője és négy fejezetének óri-
ási tudásról, gondolatgazdagságról, valamint 
munkabírásról tanúskodó szerzője, Róbert 
László kilencven éves. Isten éltesse még soká-
ig! (Ladislas  Robert – Tamas Fulop editors: 
Aging. Facts and Theories. Basel: Karger, 2014)

Venetianer Pál
az MTA rendes tagja

A nyelvhasználat és a kognitív 
működés összefüggései 
a legfrissebb hazai kutatások tükrében

Az Általános Nyelvészeti Tanulmányok soro-
zat 25., jubileumi kötetével örvendeztetett 
meg bennünket 2013-ban a sorozat főszerkesz-
tője, Kenesei István (MTA Nyelvtudományi 
Intézet) és a kötet szerkesztője, Pléh Csaba 
(Eszterházy Károly Főiskola, Eger). Amint 
azt a főszerkesztői utószóból megtudhatjuk, 
az aktuális kötet megjelenésének érdekessége 
egyfelől az, hogy a sorozat első kötete éppen 
ötven évvel korábban jelent meg Telegdi Zsig-
mond főszerkesztésében, másfelől, hogy az 
akkori főszerkesztő irányítása alatt készült 
utolsó kötetet szintén Pléh Csaba szerkesz-
tette Nyelvészet és pszichológia címen 1995-ben.   

A kötet az országban vagy külföldön 
dolgozó huszonhat szerző, köztük számos ifjú 
kutató elméleti és empirikus munkáinak fel-
sorakoztatásával átfogó képet ad a mai ma-
gyar, pszicholingvisztikával foglalkozó kuta-
tásokról. A kötet tanulmányai, mint azt szer-
kesztői előszavában Pléh Csaba kifejti, bemu-
tatják, hogy a kognitív nyelvszemlélet alap-
kérdései milyen módon jelennek meg az 
egyéni nyelvhasználó megértési, fejlődési 

folyamataiban. A kognitív működés és nyelv-
használat összefüggésének témakörét több 
altémára osztva tekinti át a kötet, mint a nyelv, 
megismerés és agyműködés kapcsolata, fejlő-
déslélektani szempontok a nyelvhasználatban, 
nyelvzavarok, valamint a nyelvhasználat kul-
turális és pragmatikai összefüggései. A kötet 
erénye, hogy mind elméleti, mind módszer-
tani szempontból, mind pedig a vizsgált nyel-
vi és kognitív területek szempontjából válto-
zatos és izgalmas palettát kínálnak a tanul-
mányok, ugyanakkor következetesen felvető-
dik bennük a kognitív nyelvszemlélet alap-
vető problémájának néhány tematikája. Ilye-
nek például a nyelvhasználat architektúrájá-
nak kérdései, a tudás szerepe a nyelvi feldol-
gozásban, az evolúciós és társas hatások érvé-
nyesülése a nyelvi képességekben.

A nyelv, megismerés és agyműködés össze-
függéseiről szóló fejezetben Kenesei István 
tanulmánya a nyelvhasználati architektúra 
kérdéseit vizsgálja. Ezen belül a szerző a 
nyelvhasználat formai kreativitását taglalja a 
szavak és a mondatok szintjén tapasztalható 
rekurzivitásból kiindulva, majd a formai 
kreativitásból vezeti le a jelentésbeli és tudat-
elméleti kreativitást. Pléh Csaba és Thuma 
Orsolya (Budapesti Gazdasági Főiskola) a 
nyelvfeldolgozási rendszer önállóságának kér-

dését vitatja, vagyis azt, hogy a nyelvfeldolgo-
zás mennyiben moduláris, és mennyiben 
függ általános kognitív képességektől, tudástól, 
tágabb kontextustól. Szintén az általános kog-
nitív képességek és a nyelvi működés összefüg-
géseinek kérdését veti fel Heilmann Ágnes 
(Szegedi Tudományegyetem) és munkatársai-
nak – Szépfalusi Noémi, Janacsek Karolina 
és Németh Dezső – tanulmánya, amely az 
emlékezeti rendszerek, elsősorban a munka-
memória és a nyelvi működés össze függését 
vizsgálja összetett szavak feldolgozása során.  

A beszédfeldolgozás alulról felfelé építke-
ző folyamatát mutatja be Mády Katalin 
(MTA Nyelvtudományi Intézet), majd ennek 
kapcsán azt a kérdést vizsgálja, hogy a beér-
kező ingereket agyunk miként kapcsolja 
össze magasabb nyelvi egységekké, és mi lehet 
a szerepe a beszédészlelésben a tágabb kom-
munikációs kontextus hatásainak, valamint 
a felülről lefelé érvényesülő kognitív műkö-
désnek.  A nyelvészet, pszicholingvisztika és 
mesterséges intelligencia határterületére ka-
lauzolják az olvasót Prószéky Gábor (MTA 

– Pázmány Péter Katolikus Egyetem  Magyar 
Nyelvtechnológiai Kutatócsoport) és munka-
társai, Miháltz Márton és Kuti Judit. Tanul-
mányukban a WordNet lexikális adatbázis 
magyar nyelvű verziójának kognitív szem-
pontból releváns működési elveit mutatják 
be azzal a szándékkal, hogy ezek összevetése 
az emberi működéssel a jövőben pszicho-
lingvisztikai kutatásokban hasznosulhasson. 

A fejlődés és nyelv kérdéseit taglaló feje-
zetben Kis Anna (ELTE és MTA Természet-
tudományi Kutatóközpont) és munkatársai, 
Miklósi Ádám és Topál József a kommunikáció 
és nyelvhasználat képességét vetik össze kü-
lönböző fajoknál: kutya, ember és csimpánz 
esetében. Tanulmányukban azt a kérdést fe-
szegetik, hogy a kommunikációs képesség és 

az ehhez kapcsolódó kognitív rendszerek mely 
aspektusai azok, amelyek kizárólag az ember-
re jellemzőek. A nyelvfeldolgozás agyi folya-
mataival foglalkozik Gervain Judit (CNRS 
és Université Paris Descartes, Sorbonne Paris 
Cité) a magzati kortól az első életévekig, tehát 
nagyjából a beszédprodukció megjelenéséig. 
Az általa idézett kutatások rámutatnak, hogy 
újszülötteknél is megfigyelhető a magzati 
korban szerzett nyelvi tapasztalatok hatása, és 
az első lexikai és morfoszintaktikai ismeretek 
megléte már féléves korban igazolható. 
Mindez a nyelv elsajátításához szükséges ké-
pességek velünkszületett voltára utal. Kovács 
Ágnes Melinda (Közép-európai Egyetem) a 
kétnyelvűség és a társas megismerésben sze-
repet játszó elmeolvasási képesség összefüg-
géseit vizsgálja csecsemőknél. Az általa bemu-
tatott kutatások eredményei azt igazolják, 
hogy a beszédprodukció megjelené se előtt, 
már hét hónapos korban kimutatható a két-
nyelvűség előnye a vélekedések tulajdo nítá-
sában, konkrétan a kontrollképességek korai 
érésében. Vagyis felmerül a lehetősége annak, 
hogy az elmeolvasási képesség fiata labb 
korban is jelen lehet, mint azt korábban fel-
tételezték.

A nyelvi zavarok vizsgálatával foglalkozó 
fejezetben Bánréti Zoltán (MTA Nyelvtudo-
mányi Intézet) és munkatársai – Szücs Márta 
és Mészáros Éva – tanulmánya az afáziában 
és Alzheimer-kórban szenvedő betegek lexikai 
rekurzióra vonatkozó képességeit vizsgálta 
összetett szavak építését megkívánó feladatok-
ban. Eredményeik alapján a szerzők a mellett 
érvelnek, hogy az emberi elme általá nosságban 
rendelkezik a rekurzív műveletek képességé-
vel, és ennek specifikus megnyilvá nulásait 
mutatja a lexikai, szintaktikai, valamint az 
elmeolvasási képességekben megnyilvánuló 
rekurzió. Győri Miklós (ELTE Gyógy pedagó-
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korban szerzett nyelvi tapasztalatok hatása, és 
az első lexikai és morfoszintaktikai ismeretek 
megléte már féléves korban igazolható. 
Mindez a nyelv elsajátításához szükséges ké-
pességek velünkszületett voltára utal. Kovács 
Ágnes Melinda (Közép-európai Egyetem) a 
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repet játszó elmeolvasási képesség összefüg-
géseit vizsgálja csecsemőknél. Az általa bemu-
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korban is jelen lehet, mint azt korábban fel-
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giai Pszichológiai Intézet) az elmeolvasási és 
pragmatikai készségek összefüggéseit tanulmá-
nyozta autizmussal élő személyeknél. A szer-
ző számos korábbi vizsgálati ered ményt össze-
gez, melyek ennek a csoportnak az elmeolva-
sás terén megmutatkozó korlátolt képességeit 
igazolják, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra 
az ellentmondásos eredményre, hogy maga-
san funkcionáló autizmus spek t rum zavarban 
szenvedő személyek viszonylag jól értelmezik 
az iróniát. Tanulmányában a szerző erre az 
ellentmondásra keres magyarázatot.  

A kulturális hatásokkal és pragmatikával 
foglalkozó utolsó fejezet tűnik a kötet legpro-
vokatívabb részének, elsősorban elméleti fó-
kuszú írásainak radikális evolucionista néző-
pontja miatt. Dan Sperber (Közép-európai 
Egyetem) és szerzőtársa, Deidre Wilson a 
hétköznapi nyelvhasználatban elterjedt me-
taforikus vagy átvitt értelmezés nyelvi műkö-
désével kapcsolatosan azt a nézetet fejti ki, 
miszerint gondolkodásunkban nincsen ki-
tüntetett szerepe a metafora megértésének – 
ami egyébként egy kognitív nyelvészet által 
fontosnak ítélt probléma. Ugyanis, a kontex-
tus alapján a releváns információt figyelembe 
vevő következtetéses megértéshez bizonyos 
kognitív háttérfolyamatokra van szükség, és 
ezek működésében nincs alapvető különbség 
ugyanazon szöveg képletes vagy szó szerinti 
értelmezésében. Forgács Bálint (Közép-euró-
pai Egyetem) írása szintén ehhez a témához 
kapcsolódik. A szerző a kognitív idegtudo-
mány legújabb eredményeinek tükrében azt 
a kérdést vizsgálja, hogy miként zajlik a szó 
szerinti jelentésen túli átvitt vagy metaforikus 
jelentések feldolgozása, mely folyamat a mes-
terséges intelligencia számára továbbra is 
nehezen értelmezhetőnek bizonyul. A szerző 
ez utóbbi okát abban látja, hogy a metaforák 
értelmezésekor az absztrakt és konkrét jelen-

tés egyszerre van jelen, és a humán feldolgo-
zás során mindkettő aktiválódik – éppen ez 
az a mozzanat, amelyet komputációs eszkö-
zökkel még nem sikerült modellálni. Fekete 
István (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem és MTA Nyelvtudományi 
Intézet) és munkatársa, Babarczy Anna em-
pirikus vizsgálatukban az absztrakt és konkrét 
nyelv megértését tanulmányozta hangesemé-
nyeket tartalmazó kifejezések kapcsán, mint 
például „a riporter beharangozta a hírt”. En nek 
során azt találták, hogy a szövegekben elvont 
értelemben megjelenő hangesemények fel-
dolgozása nem aktivál speciális hangrepre-
zentációkat. 

Olivier Morin (Közép-európai Egyetem) 
tanulmánya a kulturális információ terjedésé-
nek kockázataival, a hagyományoknak az idő 
múlása ellenére való fennmaradásával, és az 
ehhez szükséges társadalmi és kognitív feltéte-
lekkel foglalkozik. A szerző a mellett érvel, 
hogy a kulturális szelekció során azok a hagyo-
mányok sikeresek a fennmaradásban és széles 
körű terjedésben, amelyek ál talános pszicho-
lógiai működéseink miatt kognitív vonzerővel 
bírnak, ugyanakkor lokális társadalmi, de-
mográfiai és történelmi tényezők is kedvező-
en alakulnak elterjedésük szempontjából. 

Összességében elmondható, hogy a kogní-
ció és nyelvhasználat kérdéseit valóban sokol-
dalúan megközelítő értékes kötetet tart kezé-
ben az olvasó, mely hosszú távon járul hozzá 
a kérdéssel kapcsolatos tudományos vitákhoz, 
és hasznos információval szolgál minden, a 
téma iránt érdeklődő kutató vagy hallgató 
számára. (Pléh Csaba szerkesztő: Kognitív 
szempont a nyelv pszichológiájában. [Általános 
Nyelvészeti Tanulmányok 25. Főszerkesztő: 
Kenesei István] Bp., Akadémiai, 2013, 442 p.) 

Berán Eszter 
egyetemi adjunktus, PPKE Pszichológia Intézet

Tényregény – élménytár
Izgalommal bontottam föl Kamarás István 
küldeményét. Legújabb könyvét, a Kétfülűek
et ajánlotta figyelmembe kedves dedikálással. 
Már a tartalomból kitűnt, sajátos kutatási 
beszámolóról van szó. Vagy valami másról? 
A kíváncsiság és a szakmai érdeklődés hajtott, 
hogy bezárkózzam, és olvasni kezdjem az új 
művet. Felkavaró, mélyen emberi történet 
bontakozott ki, melyben a szerző/kutató 
személyes története is feltárul. Szakszerű és 
szemérmes irodalom, egy nyomon követő 
vizsgálat eredményeinek összefoglalása. Bár 
a könyv alcímében a tényregény szó szerepel, 
tartalmában sokkal többről van szó. Csak 
próbálkozom a műfaj pontos meghatározá-
sával, de helyesebb talán, ha az olvasmányél-
ményemről szólok. Inkább jegyzet, olvasó-
napló következik, mintsem recenzió.

Kamarás sokoldalú szociológus-szociográ-
fus. Van, aki az olvasáskutatásban, a recepci-
ós vizsgálatokban, van, aki a vallási kisközössé-
gek vizsgálatában, van, aki az érték kutatásban 
elért eredményeit tartja fontosnak. Ebben a 
kötetben mindez összekapcsolódik. Kamarás 
nem fikciós történetről, hanem a valóság egy 
szele téről beszél, illetve mesélteti egy régi ol-
vasó-művelődő közösség tagjait. Ez a drama-
turgiai megoldás több jelentős társadalom-
politikai műre emlékeztet, és épp az a közös 
bennük, hogy az alapélmény a valóságban 
gyökerezik. A Kere pesi kör tagjainak sorsát 
1972–2012 között figyeli, animálja az Író, az 
együtt töltött idők ről több művében is (pél-
dául a Hetedikekben) beszámol. A Kétfülűek 
regényében búcsúzik a körtől, ezért (is) egy-
beforr a tényekről szó ló első és az elképzelt 
beszélgetéseket tartalmazó második rész.

A cél azonban nem a személyes történelem 
pontos leírása, hanem egy közösség aktív 

életének, fejlődésének és átalakulásának be-
mutatása a kapcsolatokon, az értékeken vagy 
értékvesztésen keresztül. Lehet más szemüve-
gen át is nézni a narratívákat: egy korszak 
lezárult, tanulságait – bár tovább őrzi az 
emlékezet – meg lehet fogalmazni, de az idő 
kerekét nem lehet visszafelé forgatni. Felbom-
lott egy hajdan fontos és mértékadó közösség: 
részben természetes módon, részben mester-
ségesen. Van, aki szembe tud nézni ezzel a 
veszteséggel, van, aki nem, vagy csak részlege-
sen. József Attila sorai sejlenek föl: „Kit anya 
szült, az mind csalódik végül”. Mégsem a 
csa lódottság, a keserűség az alaphangja, a 
han gulata a Kétfülűeknek. Már a cím is jelzi, 
érdemes a belső hangokra figyelni, a beszélő-
kére és a befogadókéra, ame lyek hol harmó-
niába, hol disszonanciába torkollnak.

Az egyéni sorsok a példái annak, miként 
tudunk adni és elfogadni, sorsközösséget 
vállalni vagy elzárkózni, új utat keresni, kilép-
ve a közösség óvó-védő, egyben kritikus ke-
retei közül. Érték- és mértékváltás tanúi le-
hetünk az interjúk olvasásakor, s ha figyel-
münk elkalandozik, az arra utal, önvizsgála-
tot tartunk. Hová jutottunk? Hogyan és 
miket tettünk önző vagy önzetlen módon? 
A mérleg serpenyőiben mennyi a nyeresé-
günk és a veszteségünk? Szembe tudunk-e 
nézni a múltunkkal, a társainkkal, akikkel 
hosszabb-rövidebb ideig egy úton jártunk? 
Rádöbbenünk, a Kétfülűek tartalma szemé-
lyes leltárunk elkészítésére késztet. 

A kötet cselekménye párhuzamosan, több 
szálon fut. Megismertet bennünket egy olyan 
70-es évekbeli munkáscsoporttal, akiknek 
közös olvasás-, film- és színházi élményük 
kapcsán lehetőségük nyílott arra, hogy meg-
fogalmazzák személyes és aktuális társadalmi 
kérdéseiket, kifejtsék véleményüket, vitatkoz-
zanak, eközben egyre közelebb kerüljenek 


