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A nyelvtankönyvekben viszonylag ritkán találkozunk az ember, beszélő, hallgató szavakkal. 
Talán emiatt nem is szerettük a nyelvtanórákat, a tananyagot száraznak és magunktól távolinak 
gondoltuk. Olyan érzésünk volt, mintha az ottani kijelentések elszakadtak volna azoktól, akik a 
nyelvet ténylegesen létrehozzák és működtetik. Mintha a nyelv a mondatábrákban, az alaktani 
és szófaji elemzésekben önálló életre kelt volna, mintha a szavaknak tőlünk függetlenül is lett 
volna jelentésük, és még a hasonulások, összeolvadások is Platón ideáinak absztrakt világában 
mentek volna végbe - messze az emberektől. Ezt az érzést csak erősítette, hogy azt tanultuk, 
a nyelvnek szabályai vannak, ám a hétköznapokban azt tapasztaltuk, hogy a nyelv változik, és 
sokféle is. Azt kérdezhettük: de hát miféle szabály az, ami folyton mozgásban van, és ráadásul 
változatos is? A kivétel a szabályt aligha erősíti, inkább megkérdőjelezi. Viszont a nyelvben va
lamilyen rendszernek mégiscsak kell lennie, hiszen ha véletlenszerű lenne, hogy mikor mit és 
hogyan mondunk, „üres fecsegésünkkel" nem mennénk semmire. 

Akárhogy is, az, hogy az emberek nyelvének természetét megismerjük, egyáltalán nem mellékes 
feladat. A mindennapi életünkben jelen lévő számos dolog sikere nagy mértékben múlik azon, 
hogy mit és mennyit tudunk erről - gondoljunk csak a gyerekek anyanyelvi nevelésére, az 
írás-olvasás tanításra, az idegennyelv-oktatásra, a nyelvi diszkrimináció kiküszöbölésére, a lo
gopédiára, a mentálisan sérült személyek nyelvi fejlesztésére és nem utolsósorban a beszédfel
ismerő- és fordítóprogramokra. 

Nyelvészként a nyelvet mint az emberekkel együtt élő, változó és változatos rendszert vizs
gálom. A híres német klasszikus filozófus, Johann Gottfried Herder úgy gondolta, hogy ha egy 
jelenséget alakulásának folyamatában értünk meg, akkor magát a jelenséget értjük meg - és 
milyen igaza volt! A gyerek, sőt a baba, csecsemő, újszülött, netán magzat szavak nem is 
igen fordulnak elő nyelvtankönyveinkben. Pedig a nyelvelsajátítás menetét tanulmányozva az 
emberi nyelv „testközelből", változás közben és a maga változatosságában tárulhatna elénk. 
Olyan lehetőség ez, amit kár volna kihagyni. Ha a gyerekek segítségével megismerjük a nyelvi 
rendszer működési mechanizmusát, ezt a tudásunkat aztán valamennyi nyelvi jelenség vizsgála
ta kapcsán felhasználhatjuk. 

A gyerekek, már az egészen kicsiket is beleértve, méltatlanul maradnak ki a nyelvtankönyvek 
stáblistájából. Valami olyanra képesek, ami nemcsak a szülőket ejti bámulatba, hanem a ku
tatókat is. Míg mi verejtékes munkával tanulunk meg egy idegen nyelvet, addig ők anyanyelvüket 
a legnagyobb könnyedséggel sajátítják el néhány év alatt. Két és fél éves koruk tájékán például 
a napi rutintevékenységek közben olyan mennyiségben és természetességgel „ragadnak" rájuk 
az új szavak, amit a legtehetségesebb felnőtt nyelvtanuló is megirigyelne. Sőt eltérő anyanyelvű 
szülők esetén két nyelv elsajátítása sem okoz nekik gondot. Még inkább zavarba jövünk, ha azt 
is tudjuk: ez a nyelvi „zsenialitásuk" a kezdetektől fogva megvan. Valójában már az újszülöttek 
is felismerik anyanyelvüket, vegyes házasság esetén akár mind a kettőt. A szülő el van bűvölve, 
a nyelvtanuló bosszús, a nyelvtanár nem érti, az informatikus pedig széttárja a karjait, amikor 
azt látja, hogy szuperszámítógépét hiába próbálja valamelyik természetes nyelv használatára 
megtanítani, az soha nem lesz olyan ügyes, mint egy teljesen átlagos kisgyerek. Mit tudnak a 
gyerekek, ami ilyen teljesítményre teszi őket képessé? És amit mi is tudtunk egykor gyerekként, 
ma miért nem tudjuk? Nagy kérdések ezek. Olyanok, amikről érezzük: a gyerekek segítségével 
valóban a nyelv titkára bukkanhatunk. 
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Nem véletlen, hogy a pszichológiában az ún. „buta csecsemő"-korszak után, amikor még úgy 
gondolták, a babák kognitív képességeit nem érdemes vizsgálni, mert azok többnyire a vegetatív 
funkciókra .szorítkoznak, a kutatók hamar felfedezték maguknak az egészen kicsi gyerekeket. 
Azóta számos kutatás foglalkozik a nyelvelsajátítással, ám a pszichológia és a nyelvészet közt 
nincs igazi összhang. A két tudományterület mintha nem kommunikálna eléggé egymással: a 
nyelvészek a nyelvtanokba a kognitív pszichológia eredményeit nemigen építik be, a pszicholó
gusok viszont nyelvi vizsgálataikat gyakran a klasszikus nyelvészet kijelentéseire alapozzák. A 
gyerekeknek a nyelvészeti kutatások főszereplőinek is kellene lenniük. 

Ösztöndíjasként kutatásomban egy különleges utazásra indultam a nyelv -világába, és útitár
saimnak a babákat választottam. Nem hétköznapi utazás az enyém, hanem olyan, amiben unal
mas szólisták és szigorú szabályok helyett a nyelv a maga lenyűgöző valóságában, változó és 
változatos rendszerként jelenik meg. 
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