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MULTIKULTURALIS, TOBBNYELVU 

KÖZEGBEN 

Tanulmányomban a jelenkori globalizációs folyamatokat társas-nyelvi aspek
tusból közelítem meg. A földrajzi távolságok jelentőségének csökkenése és 
az internet térhódítása miatt szocializációs közegünk egyre heterogénebben 
és gyorsabban változik. A vonatkozó nyelvészeti szakirodalom alapján áttekin
tem, hogy multikulturális, többnyelvű környezetben való szocializáció kedvez-e 
olyan kognitív képességek kialakulásának, melyek pozitívan befolyásolhatják 
az elmeteória fejlődését. 

Dolgozatomban először áttekintem a pszicholingvisztikai kísérleteknek 
a többnyelvűségre és kognitív képességek fejlettségének összefüggésére vonat
kozó eredményeit. Ezek kritikai elemzése után ismertetem azokat a megszorítá
sokat, melyek mellett a többnyelvűség kognitív fejlettségre való pozitív hatását 
elképzelhetőnek vélem. A dolgozat további részében társas-evolucionista pszi
chológiai és filozófiai elméletektől inspirálva bemutatom azt az elképzelésemet, 
hogy a többnyelvűség és elme teória koevolúciója hogyan illeszkedik a kulturális 
evolúció folyamatába, vagyis hogyan segíti a XXI. századi globalizációhoz való 
sikeres alkalmazkodást. 
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Katalin Nagy 

BELIEF ABOUT THE OTHERS 

IN MULTICULTURAL AND MULTILINGUAL 

COMMUNITY 

The main features of globalization in the 21 th century are: 1) the decreasing 
significance of geographical distance, and 2) the increasing importance of the 
internet. As a result of these processes, our social environment changes rapidly 
and in more unpredictable way than in the recent past. 

This study aims to explore possible positive effects of current globalization 
on the development of the theory of mind. According to the linguistic literature 
of bilingualism the multilingual environment has a significant effect on the 
socio-cognitive development. 

ln the first part of the study, 1 review some findings of psycholinguistic 
experiments on the relation between multilingualism and cognitive develop
ment. Then 1 give a critical analysis of these experiments and 1 highlight som e 
of their limitations. 

ln the second part of my study, inspired by evolutionary and philosophical 
theories, 1 present my assumptions about the positive effects of multilingualism 
on the development of the theory of mind. Finally 1 look at how these ideas 
relate to the theory of cultural evolution and how this process could facilitate 
the adaptation to the 21 th century's globalization. 
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Bevezetés 

Jelen tanulmány a XXI. századi globalizációt társas-nyelvi aspektusból kö
zelíti meg, s ezen belül a multikulturális, többnyelvű környezet elmeteóriára 
gyakorolt hatását vizsgálja. 

A globalizáció az emberi civilizáció mindenkori velejárója, ám korszakon
ként eltérések mutatkoznak abban, hogy e jelenség milyen hatást gyakorol 
a társas-nyelvi viselkedésre. A folyamat egyik jellegzetessége a földrajzi távol
ságok jelentőségének megváltozása. Egyik oldalról ez a szabadabb, nagyobb 
tömegek számára megvalósítható munkaerő-áramlással járó migrációban, 
másfelől pedig az internet térhódításában nyilvánul meg. Tanulmányomban 
azt a feltételezést járom körbe, mely szerint az egyre heterogénebb, sűrűbben 
és gyorsabban változó társas közeg feldolgozása egyes mentális képességek, 
köztük az elmeteória fejlődésére is hatást gyakorol. Dolgozatomban ezt a több
nyelvűségen keresztül mutatom be, mely a migrációs élőhelyek, multikulturális 
csomópontok1 egyik legtipikusabb jelensége. 

A vonatkozó nyelvészeti szakirodalom alapján megvizsgálom, hogy a multi
kulturális, többnyelvű környezetben való szocializáció kedvez-e olyan kognitív 
képességek kialakulásának, melyek az egynyelvű, egykultúrájú életformához 
viszonyítva előnyösebbnek mutatkoznak az elmeteória fejlődésének szem
pontjából. Hipotézisem szerint mások perspektívájának tapasztalata, a sajáttól 
való megkülönböztetésének, tudomásulvételének szükségessége magasabb 
szintű intencionalitást és elmeteóriát igényel egy homogénebb közegben való 
szocializációhoz képest. 

1 Szóhasználatomban e fogalom a valós és virtuális közeget egyaránt lefedi. 
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Természetesen a globalizációt és a többnyelvűséget is az emberi kultúra 
mindenkori velejárójának tekintem, a dolgozatban azonban azokra a lehető
ségekre fókuszálok, amiket a jelenkori folyamatok tipikus jellemzőinek vélek. 
Ezek pedig a technikai újdonságok, és részben ehhez kapcsolódóan a lakó
hely-változtatás minden eddigieknél gyorsabb és egyszerűbb módja. 

I. A globalizáció mint kulturális evolúciós folyamat társas-kognitív 
nyelvészeti2 értelmezése 

Legáltalánosabb definíciója3 szerint a globalizáció integrációs folyamat, mely 
a gazdasági mellett természetesen a társas, kulturális és szociális viszonyokra 
is kiterjed, habár a fogalom a médiában többnyire gazdasági és politikai kon
textusban, gyakran negatív jövőképet előrevetítve jelenik meg. Viszonylag ritka 
az olyan megközelítés, amely a mindennapi élethelyzetekben megnyilvánuló 
globalizáció kulturális-társadalmi lehetőségeivel foglalkozik. Már évtizedek 
óta a legtöbb háztartásban megtalálható televízió is olyan tapasztalatokat tesz 
lehetővé, mint a rituálékban, például a sporteseményeken szurkolóként való 
globális részvétel, 4 az internet pedig a virtuális kooperáció lehetőségét nyújtja, 
például a különféle stratégiai játékokban való részvétel által. A virtuális kö
zegben való kommunikáció a korábbi szituációkhoz képest másképp, másféle 
mértékben veheti igénybe kognitív képességeinket. 

A jelenkori globalizációs folyamatnak a legmarkánsabb jellemzője a territó
rium hagyományos szerepének elvesztése. Ez a társadalmi viszonyok élénkü
lése, az egymástól távol eső események közötti kölcsönhatások felerősödése 5 

és a területi alapú szerveződések átalakulása, transzkontintentális és inter
regionális hálózatok és áramlások által6 valósul meg. 

2 A társas-kognitív nyelvészetben a nyelv alapvető tulajdonsága a változás és változatosság, mely 
a társas közeg és agyi-elmebeli kontextus függvényében egy heterogén, dinamikus rendszer
ként realizálódik. Fehér Krisztina, „A nyelv modularizáló hálógrammatikája és az alkalmazott 
nyelvtudomány;' Modern Nyelvoktatás 17/2-3 (2011): 87-100. 

3 Győri Gábor és Dessewffy Tibor, Hétköznapi globalizáció (Budapest: Demos Magyarország 
Kiadó, 2007), 7. 

4 Michael Real, Super Media: A Cultural Studies Approach (Newbury Park, California: Sage 
Publishers, 1989). 

5 Anthony Giddens, The Consequences of Modernity (Stanford, California: Stanford University 
Press, 1990), 64. 

6 Smith, Mark K. „Globalization and the Incorporation of Education'; The Encyclopedia of 
Informal Education 2002, letöltés: 2013. május 1. http://infed.org/mobi/globalization-and
the-incorporation-of-education.html. 

Dlg1tized by Google 



A MÁSIKRÓL VALÓ TUDÁS MULTIKULTURÁLIS, TÖBBNYELVŰ KÖZEGBEN 223 

A globalizáció témájú, jórészt szociolingvisztikai szakirodalom áttekintése 
során azt találjuk, hogy azok egyrészről a multikulturalizmus nyelvpolitikai 
vonatkozásait, a kisebbségek nyelvhasználatának kérdését helyezik a közép
pontba,7 másfelől pedig az idegen nyelv tanulásának fontosságát emelik ki, 8 s ezt 
többnyire oktatáspolitikai aspektusból teszik. A társas-kognitív nyelvszemlélet 
viszont azt is megköveteli, hogy a XXI. századi globális folyamatok realizáció
jában létrejövő társas-nyelvi kontextusok kognitív következményeiről s azok 
kulturális adaptációjának lehetőségéről is számot adhassunk. 

Jelen tanulmányban a szűkebb társas közeg vizsgálatán keresztül közelítem 
meg a kérdést. Érdeklődésem középpontjában azoknak a mikroközösségek
nek a nyelvi-kognitív folyamatai állnak, melyek a jelen globális változások 
hatására, a szellemi és fizikai mobilitással korrelálva alakultak ki, tehát kor
szakspecifikus jellegzetességeket mutatnak. Szerencsére a kognitív nyelvészet 
többnyelvűség-vizsgálataiban tipikusan ilyen mikroközösségeknek, vagyis 
migráns családoknak a gyermekei vesznek részt, így jelentős mennyiségű 
szakirodalom áll rendelkezésre. 

Írásomban a szocio- és pszicholingvisztikai megközelítések evolúciós, tár
sas-kognitív integrálására teszek kísérletet. Először áttekintem a pszicholing
visztikai kísérleteknek a többnyelvűség és kognitív képességek fejlettségének 
összefüggésére vonatkozó eredményeit, majd ezek kritikai elemzése után is
mertetem azokat a megszorításokat, melyek mellett a többnyelvűség kognitív 
fejlettségre való pozitív hatását elképzelhetőnek vélem. Végül a társas-evo
lucionista pszichológiai és filozófiai elméletektől inspirálva9 bemutatom azt 
az elképzelésemet, hogy a többnyelvűség és elmeteória koevolúciója hogyan 
illeszkedik a kulturális evolúció folyamatába, vagyis hogyan segíti a XXI. szá
zadi globalizációhoz való sikeres alkalmazkodást. 

A globalizáció integrációként való definiálása lehetővé teszi, hogy azt kul
turális és biológiai evolúciót jellemző tulajdonságaként fogjuk fel. A kulturális 
evolúció az ipari forradalom óta jelentős mértékben felgyorsult, köszönhetően 

7 Sándor Klára, .Globalizáció, regionalitás és nyelv" (előadás Az internet ismeretfilozófiája és gya· 
korlata című konferencián, Kecskemét, 200 l, október 27). és Salikoko S. Mufwene .Colonisation, 
Globalisation and the Future ofLanguages in the Twenty-first Century': International fournal 
on Multicultural Societies 4/2 (2002): 1-42., letöltés: 2013. május l. http://humanities.uchicago. 
edu/faculty/mufwene/vl4n2COLONIZATION-GLOBALIZATION.pdf 

8 Sue Wright, Language Policy and Language Planning: From Nationalism to Globalisation 
(Basingstoke: Palgrave Mackmillan, 2003). 

9 Tomasello, Gondolkodás és kultúra (Budapest: Osiris Kiadó, 2002), illetve Nánay Bence, Elme 
és evolúció (Budapest: Kávéház Kiadó, 2000). 
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a technikai újításoknak10 és a kulturális evolúció kumulatív jellegének, mely 
a tudásfelhalmozáson és a szociális tanulás képességén alapszik. 11 A hálóza
tosodás mértékének és strukturáltságának minőségi változásaihoz való alkal
mazkodás magasabb szintű kognitív képességeket igényel, ami a rendelkezésre 
álló információk mennyiségének növekedéséből és elrendeződéséből adódik: 
az információfeldolgozás a korábbiaknál összetettebb folyamattá vált. A tanul
mányban az a hipotézisem, hogy a többnyelvűség ilyen, evolúciós szempontból 
előnyös kognitív képességek kialakulásával korrelál, melyek támogató közeg
ben kulturálisan adaptívak. 

II. A többnyelvűség és a kognitív képességek korrelációja 

A pszicholingvisztikai kutatások egy jelentős része vizsgálja a gyermekkori 
szimultán többnyelvűséget és annak kognitív fejlődésre gyakorolt hatását. 12 

A közel százéves múlttal rendelkező kutatási terület eredményei korántsem 
ellentmondásmentesek. Egészen sokáig uralkodott az a nézőpont, mely ki
fejezetten károsnak ítélte a két nyelv egyszerre történő elsajátítását a mentális 
fejlődés szempontjából. 13 Az elmúlt tíz év vonatkozó kutatásainak eredményei 14 

viszont egybehangzóak abban a tekintetben, hogy a több nyelv szimultán elsa
játítása pozitív hatással van a metanyelvi tudatosságra és számos absztrakt gon
dolkodásért felelős kognitív képesség, például a perspektívaváltás, a figyelem 
és a gátlás fejlődésére. 15 Az eltérő eredményeket több tényező is magyarázza. 

10 Győri és Dessewfy, Hétköznapi globalizáció, 7. 
11 Tomasello, Gondolkodás és kultúra. 

12 Például: Navracsics Judit, A kétnyelvű gyermek (Budapest: Corvina Kiadó, 2000) és Kovács 
Ágnes Melinda, "Cognitive gains in 7-months-old bilingual infants." Proceedings of the National 
Academy of Sciences 106 (2009): 6556-6560., letöltés: 2013. október 6., http://www.pnas.org/ 
content/ l 06/ 16/ 6556.full.pdf + html? sid=08fa l 258-40fd-4 7bf-9 5 7 3-71Oe2a888954 

13 Például: Stephen Jay Goud, The Mismeasure of Man (New York: Norton, 1981), Saer, D. J. 
"The Effects of Bilingualism on Intelligence," British Journal of Psychology 14 (1923): 25-38 
és Darcy, N. T. "Bilingualism and the Measurement oflntelligence: A Review of a Decade of 
Research;' Journal of Genetic Psychology 103 (1963): 259-82. 

14 Erről lásd: Pléh Csaba, „A többnyelvűség pszicholingvisztikai kérdései:' Előadás Az anya
nyelv a tudományban címmel a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozaton. Debreceni 
Akadémiai Bizottság (DAB), 2009. november 5., letöltés: 2013. október 6., http://debszem. 
unideb.hu/pdf/dsz2010-3/Pleh%20Csaba.pdf, illetve Navracsics, A kétnyelvű gyermek. 

15 Ezekről alapos áttekintést ad Ellen Bialystok, „Consequences of Bilingualism on Cognitive 
Development" 2012, letöltés: 2013. május l. http://scottbarrykaufman.com/wp-content/up
loads/2012/10/Bialystok-in-press.pdf, illetve Jean-Marc Dewaele és Li Wei, „Multilingualism, 
Empathy and Multicompetence;' International Journal of Multilingualism (2012): 1-12., letöltés 
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Az egyik a vizsgálati módszerek és az alkalmazott tesztek különbözősége. 
A korai intelligenciatesztekhez képest a kognitív képességekről szerzett jelen
legi tudásunk alapján ma már kidolgozottabb és pontosabb módszerek állnak 
rendelkezésre, melyek már sokkal részletesebben és megbízhatóbban képesek 
számot adni a mentális képességekről. Az általános intelligenciaszint felmé
rése helyett tehát újabban a részképességek, bizonyos kognitív tartományok 
tesztelését preferálják. 16 Az eredmények érvényessége azonban ma is nagyban 
múlik a vizsgálatok körültekintő megtervezésén. A különbségek másik ma
gyarázata a tesztekben részt vevő gyerekek szociális státusza. A többnyelvűség 
kognitív képességekre való negatív hatásait felmutató vizsgálatok kritikájában 
Bialystok amellett érvel, hogy az eredmények nem a több nyelv párhuzamos 
elsajátításának káros hatásaival, hanem a vizsgálatban részt vevő gyermekek 
családi körülményeivel magyarázhatók. A tesztekben bevándorló családok 
gyermekei vettek részt, akkoriban azonban a migráns családok tipikusan ala
csony társadalmi státussal rendelkeztek. 17 

A korai többnyelvűség elmúlt két évtizedének pszicholingvisztikai vizsgála
tai, rácáfolva a korábbiakra, egybehangzóan azt az eredményt mutatják, hogy 
a korai kétnyelvűek több téren is felülmúlják egynyelvű társaikat.18 Az absztrakt 
és szimbolikus reprezentációban, a munkamemóriában és a figyelem kontrol
lálása terén is jobban teljesítenek, egy tanulmány pedig arról számol be, hogy 
a háromnyelvűek még őket is felülmúlják. 19 Az eredmények azonban csak bi
zonyos körülmények között mutatkoztak jobbnak. A figyelem kontrollálása 
például a gyakori kódváltásnak köszönhetően lesz hatékonyabb, ami feltételezi 
mindkét nyelv aktív, szimultán használatát.20 

2013. május l., doi: 10.1080/14790718.2012.714380. 
16 Bialystok, „Consequences ofBilingualism," 2. 
17 Vö. Saer, „The Effect ofBilingualism" és Darcy, „Bilingualism and the Measurement". 
18 Lásd Olusola 0 . Adesope, Tracy Lavin, Terry Thompson és Charles Ungerleider, „A Systematic 

Review and Meta-Analysis ofthe Cognitive Correlates ofBilingualism;' Review of Educational 
Research 80/2(2010): 207-245., letöltés: 2013. május l., doi: 10.3102/0034654310368803, illetve 
Marian és Shook, „The Cognitive Benefits". 

19 Greg J. Poarch, Johan G. van Hell, E. van Heeswijk, L. Mannie, és Judit F. Kroll, „Accessing 
Second Language WordMeaning in Beginning Learners: Lexical orConceptual Mediation?" 
(Poszter a Max Planck Institute „Frontiers in linguistics, acquisition and multilingualism 
studies: Dynamic paradigms' című workshopján, Kerkrade, the Netherlands, 2011. 
május). 

20 Goral, Mira, "Bilingualism, language and aging" in: Memory, Language, and Bilingualism. 
Theoretical and Applied Approaches, ed. Altarriba, Jeanette and Isurin, Ludmilla (Cambridge, 
Cambridge University Press 2013), 188-210. 
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Az életkor, kognitív képességek és kétnyelvűség vonatkozásában végzett 
kísérleti eredmények szintén arra utalnak, hogy csupán az egész életen át 
tartó, kíegyensúlyozott nyelvhasználat képes késleltetni a munkamemória, 
feladat-végrehajtási sebesség, a gátlás és a figyelem romlását.21 

Bialystok és munkatársai migráns kétnyelvűekkel végeztek vizsgálatot22 

abból a célból, hogy felmérjék, a kétnyelvűség csökkenti-e a kognitív képessé
gek időskori romlásának mértékét. A részt vevő azonos korcsoportba tartozó 
egy- és kétnyelvűek hasonló szinten teljesítették a memória, intelligencia és 
szókincs feladatokat, a végrehajtás sebességét mérő Stroop-teszt során viszont 
eltérő eredményeket produkáltak. Ebben egy számítógép képernyőjének jobb 
és bal oldalán időről-időre piros és kék négyzetek tűntek fel, a résztvevőknek 
pedig a megfelelő oldalon lévő Shift billentyűk lenyomásával kellett jelezni
ük a négyzetek észlelését. Az idős csoportba tartozó kétnyelvűek gyorsabban 
reagáltak a négyzetek feltűnésére. Hernandez23 szintén hasonló eredményekre 
jutott: spanyol egynyelvű, és katalán-spanyol kétnyelvű személyekkel végzett 
Stroop-teszt során az idősebb csoportba tartozó kétnyelvűek gyorsabban telje
sítettek. A szerzők az eredmények miatt amellett érvelnek, hogy a kétnyelvűség 
késlelteti a végrehajtási sebesség idővel történő romlását, vagyis előnyös szel
lemi képességeink hosszú távú megőrzése szempontjából. 

Kousaie és Phillips24 viszont az előző két tanulmánytól eltérően nem migráns 
kétnyelvűekkel végzett kísérletet. Az egy- és kétnyelvű csoport teljesítménye 
között nem mutatkozott szignifikáns különbség, ami arra utal, hogy a két
nyelvűség csak akkor késlelteti a kognitív képességek romlását, ha többféle 
kulturális közeg tapasztalatával jár együtt. 

Ez a feltételezés összhangban van az agyi képalkotó eljárásokkal vég
zett vizsgálatokkal, 25 melyek kimutatták, hogy a szimultán kétnyelvűek 

21 Ezeket életkor-függő kognitív képességekként tartják számon. Lásd: Gaál Zsófia Anna, „Kognitív 
folyamatok életkorfüggő pszichofiziológiai változásai" (Doktori disszertáció, ELTE, 2009): 
1-12. 

22 Bialystok, Ellen, Craik, F. I. M., Klein, R., és Viswanathan, M., "Bilingualism, Aging and Cognitive 
Control: Evidence from the Simon Task." Psychology and Aging 19/2 (2004), 290-303. 

23 Hernandez, M., Costa, A., Sebastián-Gallés, N., Juncadella, M., és Rene, R., "The Impact of 
Bilingualism on the Executive Control and Orienting Networks of Attention:· Bilingualism: 
Language and Cognition 13 (2010), 315-325. 

24 Kousaie, S. - Phillips, N. A., „Aging and Bilingualism: Absence of a 'Bilingual Advantage' 
in Stroop Interference in a Non-immigrant Sample:' The Quarterly Journal of Experimental 
Psychology 65/2 (2012), 356-369. 

25 Lásd: Gold, Brian T., Kim, Chobok, Johnson, Nathan F., Kryschio, Richardson J. és Smith, 
Charles D., „Lifelong Bilinguism Maintains Neural Efficiency for Cognitive Control in Aging;' 
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neuronhálózata csak abban az esetben mutatkozik strukturáltabbnak és 
rendelkezik kiterjedtebb kapcsolathálózattal az egynyelvűekéhez képest, 
amennyiben a beszélők a nyelveket gyermekkoruktól fogva, hosszú távon, 
aktívan használják. A kutatók szerint ez rugalmasabb és összetettebb gon
dolkodást tesz lehetővé, ezen túl az agy nagyobb területe van folyamatosan 
„tornáztatva", aminek egyik következménye a szellemi frissesség hosszú távú 
megőrzése.26 Ha elfogadjuk, hogy ez legkiegyensúlyozottabban vegyes kul
turális közegben valósulhat meg, akkor az eredmények Kousaie és Phillips 
álláspontját támogatják, azaz, több nyelv ismerete önmagában nincs kimu
tatható hatással a kognitív képességeinkre. 

A kutatók az esetlegesen a kétnyelvűségnek tulajdonítható előnyök mellett 
hátrányokat is találtak. A vizsgálatok szerint a feladatok végrehajtásának se
bességében a kétnyelvű gyerekek alulteljesítik egynyelvű társaikat. Ezt az erő
teljesebb önkontroll működésével magyarázzák,27 ami a gyakori kódváltás 
következményeképpen fejlődik ki. 

A kétnyelvű gyerekeknél gyakoribb a „nyelvemen van" jelenség is, amit 
Emmorey kettős modalitású kétnyelvűeken28 végzett vizsgálatok alapján 
a használati gyakorisággal indokol. Az aktív kétnyelvűeknél egy-egy szó ki
mondására a nagyobb szókészlet miatt arányosan ritkábban kerül sor, ezért 
azt nehezebb előhívni. Emmorey elmélete egyúttal bizonyítékként szolgálhat 
a nyelv hálózatjellegére, melyben az egyes csúcspontok, ebben az esetben 
a szavak közti kapcsolatok a használati gyakoriság függvényében erősödnek 

The Journal of Neuroscience 33/2 (2013): 387-96., letöltés: 2013. május l., doi: 10.1523/ 
JNEUROSCI.3837-12.2013., Petitto, Laura-Ann, Malkovski, Marissa és Jasinska, Kaja K. „How 
the Bilingual Reading Experience Can Change a Developing Brain. New Insights írom tNJRs:· 
Poszter. Letöltés: 2013. október 7., http://gallaudet.petitto.net/img_upload/posters-for-me
dia/Malkowski%20and%20Petitto%20-%20Bilingual%20Reading%20Experience%20Can%20 
Change%20a%20Developing%20Brain%20-%20New%20Insights%20from%20fNIRS%20im
aging.pdf, 2013. október 7. és Petitto, Laura-Ann, Baker, Stephanie A. és Kovelman, Ioulia. 
„Bilingual and Monolingual Brain Compared: A Functional Magnetic Resonance Imaging 
Investigation of Syntatic Processing and Possible „Neural Signature" of Bilingualism:· Journal 
of Cognitive Neuroscience 20 (2008): 153-169. Letöltés: 2013. Október 7., doi: 10.1162/ 
jocn.2008.20011. 

26 Bialystok és mtsai., „Bilingualism, Aging and Cognitive Control". 
27 Bialiystok, Ellen, „Metalinguistic Aspects of Bilingual Processing." Annual review of Applied 

Linguistics 21(2001),169-181. 
28 A kettős modalitású kétnyelvűek egy jelnyelvet és egy hangzó nyelvet használnak. Lásd: Rácz 

Szilárd, „A kettős modalitású kétnyelvűség. Kontaktusjelenségek szociolingvisztikai vizsgálata 
siketeknéJ:' III. Alkalmazott nyelvészeti konferenciakötet, (Budapest: MTA, 2009. február 9.), 
141-52. 
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meg.29 

Hogy a vizsgálatok alapján a kutatók gyakran különböző következtetésekre 
jutnak, az sokszor, ahogyan a felhozott példák esetében is, a vizsgálatok meg
tervezéséből és kiértékeléséből adódik. Egyes szempontok figyelembevétele 
vagy mellőzése megváltoztathatja a tanulmányokból levonható következtetést. 
Mivel nem kap kellő hangsúlyt az elmebeli folyamatok társas meghatározott
sága, az eredményeket gyakran úgy értelmezik, hogy a többnyelvűek kognitív 
képességeiben tapasztalható fejlettség pusztán a különböző nyelvi rendszerek 
elsajátításának és azok mentális reprezentációjának eredménye.30 Bialystok 
többnyelvűség káros hatásait hirdető tanulmányokkal szemben megfogalma
zott kritikájában központi érvként szerepel a gyermekek szociális státuszának 
befolyásoló hatása. Ennek ellenére saját vizsgálatában mindössze a gyermekek 
korát említi meg releváns tényezőként, s a migrációs körülménytől eltekint. 

Természetesen jelentős eredmények is születtek: az elmúlt két évtized pszi
cholingvisztikai kutatásai alapján világossá vált, hogy a nyelv és más mentális 
képességek közös kognitív folyamatok révén működnek, a tanulmányok több
sége pedig a többnyelvűség és kognitív képességek kapcsolatának elválaszt
hatatlanságát hirdeti.31 

A többnyelvűség pszicholingvisztikai szakirodalma nem bővelkedik a társas 
környezet mentális képességekre gyakorolt hatásáról írott tanulmányokban. 
A szociális kogníció32 legtöbbet vizsgált területe az elmeteória,33 vagyis az a ké
pesség, hogy másoknak szándékokat, vágyakat és vélekedéseket tulajdonítunk. 
Széles körben elfogadott az a nézet, mely szerint a nyelv meghatározó szerepet 
tölt be az elmeteória evolúciójában.34 A kutatók ezt verbális- és preverbális 

29 A nyelv hálózatkoncepciójáról lásd Fehér, „A nyelv modularizáló hálógrammatikája;' 91. és 
„Útban egy más nyelvészet felé;' 103-6. 

30 Pl. Bialystok, „Consequences of Bilingualism:· 7., illetve Bialystok és mtsai., „Bilingualism, 
Aging," 20-22. 

31 Bialystok, „Consequences ofBilingualism:· 7. 
32 „A szociális kogníció olyan genetikailag meghatározott struktúrákon alapul, amelyek folya

matos interakcióban fejlődnek ki a környezettel és kultúrával:' Lásd: Miklósi Ádám, „Szociális 
kogníció: neurális alapok, plaszticitás és evolúció" Magyar Tudomány l (2005): 52., letöltés: 
2013. október 11., http://www.matud.iif.hu/05jan/09.html 

33 Az elmeteória értelmezése a szakirodalomban nem egységes, jelen dolgozatba nem fér bele a kü
lönböző megközelítések bemutatása. Erről lásd a következő összefoglalást: Apperly, Ian A. „What 
is „theory of mind"? Concepts, Cognitive Processes and Individual Differences:· The Quarterly 
Journal of Experimental Psychology 65/5 (2012): 825-839., letöltés: 2013. október 11. doi: 
10. l 080/ l 7470218.2012.676055 

34 Miklósi, „Szociális kogníció: neurális alapok, plaszticitás és evolúció" 52. 
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korban lévő gyermekekkel felvett kísérletek segítségével próbálják meghatároz
ni. A preverbális kísérletek során a legnépszerűbb eljárás a csecsemők szem
mozgásának követése, miközben ők az eléjük helyezett monitor két oldalán 
megjelenő alakzatok felbukkanására és helyzetváltoztatására reagálnak tekín
tetükkel. A reakciók minőségéből a gyermek elmeteóriájának állapotára, pon
tosabban az ennek fejlettségét meghatározó kognitív képességek fejlettségére 
következtetnek. Kovács Ágnes Melinda35 hét hónapos kétnyelvű környezetben 
élő csecsemőket vizsgálva azt találta, hogy ezek a babák az egynyelvű közeg
ben születettekhez képest a végrehajtó funkciók és kognitív kontroll36 terén 
is jobban szerepelnek egynyelvű társaiknál. Az eredményt a multikulturális 
környezet hatásának tulajdonítja: véleménye szerint a gyermekek már ebben 
a korban elkezdik kíépíteni a különböző nyelvekhez tartozó reprezentációs 
mintákat. Az ezek közötti váltás szükségessége magyarázhatja, hogy miért 
reagálnak, illetve írják felül korábbi tapasztalatukat gyorsabban ezek a babák 
a feladat végrehajtása során. 

A már beszélní tudó gyermekekelmeteória-fejlettségénekmegállapításához 
leggyakrabban a Heinz Wimmer és Joseph Perner által kífejlesztett hamis
vélekedés-tesztet,37 illetve annak módosított változatait alkalmazzák. Kovács 
Ágnes Melinda 3-4 éves román-magyar kétnyelvű, illetve román egynyelvű 
gyerekekkel végzett kísérletének eredményei azt mutatják, hogy a kétnyel
vűek jobban teljesítettek a tesztfeladat során, melynek végrehajtása igényelte 
az említett képességeket. A kontrollfeladatban viszont, melynek megoldásához 
ezekre nem volt szükség, a két csoport egyformán teljesített. Ez bizonyítja, 
hogy a képességek fejlettsége valóban összefüggésben áll a kétnyelvűséggel. 
A módosított hamisvélekedés-tesztben a gyerekeknek egy magyar-román 
kétnyelvű és egy román egynyelvű bábut mutattak, akík jégkrémet akarnak 
vásárolní. Két stand állt a közelükben, egy jégrémes és egy szendvicses. Mikor 
a bábuk felbukkantak, a jégkrém est megtestesítő szereplő magyarul elmondta, 
hogy elfogyott a jégkrém, de a szendvicses pultnál lehet kapni. Ezt a mondatot 

35 Kovács Ágnes Melinda, „Cognitive gains ín 7-months-old bilingual infants:' Proceedings of the 
National Academy of Sciences 106 (2009): 6556-6560. Letöltés: 2013. október 6., http://www. 
pnas.org/ content/ 106/ 16/6556.full.pdf + html?sid=08fa 1258-40fd-4 7bf-9573-71 Oe2a888954, 
doi: 10.1073/pnas.0811323106 

36 A két fogalom magába foglalja a gátlás, tervezés, figyelem, illetve a megszokott tapasztalatok 
újraírásának és a probléma-felismerésnek a képességét is. 

37 Wimmer, Heinz és Perner, Joseph, „Beliefs about beliefs: Representation and constraining 
function of wrong beliefs ín young children's understanding of deception:' Cognition 13/l 
(1983): 103-128. 
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lefordították a román egynyelvű gyerekek számára, majd feltették a következő 
kérdést: „Hova kellene mennie most az román bábunak?" A kétnyelvű gyerekek 
4 7%-a, az egynyelvűeknek viszont csupán 19%-a jött rá arra, hogy az egynyelvű 
bábu nem érthette, amit a jégkrémes magyarul mondott. A kutatónő szerint 
a kétnyelvűek jobb eredményei azzal magyarázhatók, hogy ezek a gyerekek 
hamarabb megtapasztalják, hogy mások fejében az övéktől eltérő mentális 
reprezentációk léteznek, s ezt kezelniük is kell. Kétféle reprezentációs rend
szert kezdenek kiépíteni, illetve kódváltást alkalmaznak, ennek köszönhetően 
pedig könnyebben helyezkednek a másik perspektívájába. 

Goetz38 korábban a kétnyelvűség elmeteóriára gyakorolt hatását vizsgálva 
hasonló, eredményekre jutott, de általánosabb tanulságot fogalmaz meg: sze
rinte a kétnyelvűség magasabb szintű társas nyelvi kompetenciával jár együtt. 
Tanulmányában felhívja azonban a figyelmet arra is, hogy egy korábbi vizsgá
latban Ruffmann és munkatársai 39 az egykék és testvérrel rendelkezők összeve
tésekor megállapították, hogy a testvérpári kapcsolat is fejlettebb elmeteóriával 
korrelál. Ez arra utal, hogy a társas interakciók változatossága és intenzitása az 
elmeteória fejlettségi szintjére kétnyelvűség nélkül is jelentős hatást gyakorol.40 

Úgy tűnik tehát, hogy a többnyelvűség és elmeteória kapcsolatát kutató 
felmérések41 és a közelmúltban végzett, már említett neurokognitív vizsgála
tok42 is azt támasztják alá, hogy a többnyelvűség csak aktív használat mellett 
korrelál a kognitív képességek fejlődésével, s ez a gyakori és ritka használók 
neuronhálózata strukturáltságának különbségeiben is tetten érhető. 

Nem találni olyan vizsgálatokat, melyek a multikulturális környezetben élő 
egynyelvűek kognitív képességeit mérnék fel. Ez érthető is, hiszen aki való
ban multikulturális többnyelvű közegben él, akaratlanul megszerez bizonyos 
mértékű nyelvtudást, tehát az egynyelvűség lehetősége ilyen körülmények kö
zött kizárt. Természetesen a multikulturális nagyvárosokban léteznek extrém 
módon zárt közösségek, de ezek egynyelvű tagjai nem vesznek részt a nyel
vi-kulturális integrációban. Egy zárt, egykultúrájú-egynyelvű közegben szocia
lizálódnak, s az ő szempontjukból nincs relevanciája annak, hogy ez a közeg 

38 Peggy J. Goetz„The Effects ofBilingualism on TheoryofMind Development:' Bilingualism: langu
age and cognition 6/1(2003):12., letöltés: 2013. május l., doi: 10.1017/Sl366728903001007. 

39 Ruffman, T., Perner, J., Naito, M., Parkin, L. és Clements, W, „Older (but not younger) siblings 
facilitate false beliefunderstanding." Developmental Psychology 34 (1993): 161-174. 

40 Peggy J. Goetz„The Effects ofBilingualism on TheoryofMind Development:' Bilingualism: langu
age and cognition 6/1(2003):12., letöltés: 2013. május l., doi: 10.1017/Sl366728903001007. 

41 Például: Dewaele és Wei, „Multilingualism''. 
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egy multikulturális környezetbe ágyazva létezik. A multikulturális városokat 
azonban jellemzőbben olyan közösségek népesítik be, melyek tagjai számára 
a több nyelven való interakciók a mindennapi élet szerves részét képezik. 

Elvétve találkozni olyan tanulmánnyal, mely a többnyelvű bevándorlók nyel
vi-kognitív képességeit a multikulturalitás kontextusában értelmezi. Dewaele 
és Wei közelmúltban végzett felmérése43 ezek közé tartozik. A szerzőpáros 
többek között azt a hipotézist járja körül, hogy a többnyelvűség együtt jár-e 
fejlettebb kognitív empátiás készséggel. Itt a Baron-Cohen és Wheelwright 
kognitívempátia-tesztje44 alapján végzett felmérés eredményei közül csak azo
kat ismertetem, amelyek a jelen tanulmány témája szempontjából relevánsak. 
A tesztek statisztikai értékelése azt az eredményt hozta, hogy a több nyelv 
gyakori használata magas szintű kulturális empátiával, nyitott gondolkodással 
és magas szintű szociális kezdeményező készséggel jár együtt. A tesztek másik 
igen fontos tanulsága, hogy a kognitív empátia, vagyis elmeteória fejlettsége 
szempontjából a használati gyakoriság lényegesebb faktor, mint a használt nyel
vi rendszerek magas szintű ismerete. Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy 
a gyermekkori nyelvelsajátítás nem korrelál magas szintű kognitív empátiával, 
csak ha a gyakori használat a későbbiekben is folyamatosan megvan, amiből 
a szerzők azt a következtetést vonták le, hogy a gyakori használat lényegesebb 
faktor az elmeteória fejlődése szempontjából.45 Velük ellentétben úgy vélem, 
hogy mivel a korai nyelvelsajátítás és a fennmaradó aktív használat együttesen 
korrelál a fejlett kognitív képességekkel, jelentősége nem elhanyagolható. Jelen 
tudásunk szerint az agy rugalmassága, plaszticitása, ebből adódóan a neuron
hálózat strukturálódási lehetőségei a kor előrehaladtával csökkennek, 46 így 
a több nyelv korai elsajátítása teremti meg a legkedvezőbb körülményeket 
a későbbi kognitív fejlődés számára. 

A pszicholingvisztikai vizsgálatok során született ellentmondásos ered
mények a társas-kognitív szemlélet segítségével oldhatók fel. A kognitív ké
pességek fejlődésének, kulturális evolúciójának tanulmányozásához ebben 
a keretben nem merülhet fel olyan kérdés, hogy azt a multikulturális környezet, 

43 Dewaele és Wei, „Multilingualism''. 

" A kognitív empátia a másik mentális állapotáról való tudást jelenti, vagyis megegyezik az 
elmeteória fogalmával. Erről és a tesztről lásd: Simon Baron-Cohen és Daniel Wheelwright, 
"The Empathy Quotient: an Investigation of Adults with Aspenger Syndrome or High 
Functioning Autism, and Normai Sex Differences;• Journal of Autism and Developmental 
Disorders 34/2 (2004): 163-175. 

45 Dewaele és Wei, „Multilingualism;· 11. 
46 Karmiloff-Smith, Oates and Johnson, Developing Brains, 1-14. 
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vagy a többnyelvűség következményének tulajdoníthatjuk-e, hiszen a szociá
lis közeg természeténél fogva nyelvi is, így a kettő, ahogy a gyakorlatban, úgy 
az elméletben sem függetleníthető egymástól. 

III. A kognitív empátia vagy elmeteória evolúciós jelentősége 

A szakirodalom alapján tehát a többnyelvűség kognitív előnyeiről csak gyakori 
nyelvhasználat mellett, ezt támogató társas környezetben beszélhetünk. A ko
rábbiakban arról is esett szó, hogy a XXL századi globalizáció során, melyet 
humán kulturális evolúciós folyamatként értelmezek, olyan közösségek jönnek 
létre, ahol ez az eddigieknél talán még jellemzőbb módon van jelen. A kulturális 
evolúciós megközelítések a biológiai evolúció elméletét sikerrel veszik alapul 
a humán kulturális átadás empirikus vizsgálatainak megszervezésekor. Igaz, 
a vizsgálatok egyelőre kis számban, de gyakorlati bizonyítékokkal támasztják 
alá, hogy egy-egy képesség nem csak biológiai úton válhat adaptívvá, vagyís 
az átadási lánc kulturális síkon is működik.47 

Feltételezem, hogy az aktív többnyelvűséggel járó elmeteória az egyre gyor
sabban változó és egyre változatosabb közeghez való alkalmazkodás szempont
jából előnyös, és a szociális tanulás révén kulturálisan adaptív. Az idegen nyelv 
tudásának társas-gazdasági értéke, haszna mindenki számára egyértelmű, és 
elsajátítása egyre szélesebb körben valósul meg, tudatos döntés (például kül
földi tapasztalatszerzés, munkavállalás) vagy véletlen (migráns családba szü
letés) következtében. A többnyelvű, vagyís a többféle társas-nyelvi rendszer 
integrálására képes elmeteória az idegen nyelv elsajátítása és aktív használata, 
vagyís kulturális átadás során válik adaptív tulajdonsággá. 

A továbbiakban Tomasellónak48 és Nánaynak49 az elme evolúciójáról alkotott 
elképzelései alapján megvizsgálom, hogy az elmeteória társas-nyelvi minősé
gében történő változás, vagyís a többnyelvűség hogyan segítheti a globalizá
cióhoz való alkalmazkodást. 

Tomasello szerint az emberek biológiailag öröklött, fajspecifikus tulajdon
sága, hogy képesek fajtársaikat intencionális ágensként értelmezni. 50 Ennek 
a képességnek az adaptívvá válásával magyarázza továbbá azt az evolúciós ug
rást, mely ilyen rövid idő alatt fejlett emberi kultúra kialakulását eredményezte. 

47 Krekó Kata, „A humán kulturális evolúció teoretikus és empirikus modelljei" (PhD értekezés, 
Pécsi Tudományegyetem, 2012), 58-76. 

48 Tomasello, Gondolkodás és kultúra, 62-4. 
49 Nánay, Elme és evolúció, 151-192. 
50 Tomasello, Gondolkodás és kultúra, 62. 
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Az intencionalitás képessé tesz a másokon keresztül való tanulásra, a közvetett 
tudásszerzésre, így biztosítja a kulturális evolúció kumulatív jellegét. Tomasello 
szerint az intencionalitás a viszonyokban való gondolkodás adaptációjára 
épül,51 s értelemszerűen olyan fajok esetében adaptív, melyek, akár az ember, 
csoportokban élnek, hiszen a társak viselkedésének, szándékának előre látása 
komoly szelektív előnnyel jár a csoport szempontjából. Tomasello elmélete, 
melyet primátákkal végzett tesztek sokaságára alapoz,52 Nánay elképzelését 
támogatja. Ő az elmeteória, majd ebből a nyelv kialakulását az emberi csoport
szerkezet jellemzőivel és a csoportszelekcióval magyarázza: „az emberi elme 
megváltozását nem egy önmagában álló folyamatnak, [ ... ]hanem egy szoros 
csoport keretein belül végbemenő változásnak': 53 vagyis társas-kognitív meg
határozottságúnak képzeli el. 

Ha a fentiek értelmében elfogadjuk, hogy az elmeteória és a nyelv fejlődé
se epigenetikus szinten összefügg, akkor ennek az ontogenezis során is meg 
kell mutatkoznia, vagyis a nyelvelsajátításon keresztül vizsgálható. Ehhez két 
szempont figyelembevétele mindenképpen szükséges: (1) az elmeteória, így 
a nyelv is az elme társas kapcsolatoktól függő változásának az eredménye; 
(2) a csoportra ható szelekciós nyomás olyan mentális változásoknak kedvez, 
melyek lehetővé teszik a másik szándékának minél jobb megértését, hiszen 
ez támogatja a csoport kohézióját és integritását.54 Nánay a percepcióteória és 
elmeteória kialakulását egy ötlépcsős fejlődésmodellben mutatja be, melyben 
kulcsfontosságú szerepe van annak, hogy a csoportszintű változások elsődlege
sek az individuálisakhoz képest. Ezt figyelembe véve a globalizációs folyama
tok egyéni kognitív képességre mért hatását is a társas közegben végbemenő 
változásokon keresztül kell megközelíteni. 

A legfontosabb ilyen változás a territórium hagyományos szerepének el
vesztése, mely az egyre könnyebben és gyorsabban megvalósítható mig
rációval és az internet megjelenésével egyre nyilvánvalóbbá válik. Az élet 
minden területére kiterjedő integrációs folyamatok, s a mindezzel járó 

51 Tomasello, Gondolkodás és kultúra, 62. A viszonyokban való gondolkodás kezdetleges szintje 
a percepció teória, vagyis mások látható cselekedeteiről való tudás. Ezzel a főemlősök rendelkez
nek. Az ember már képes az elmeteória, vagyis a mások mentális állapotainak való megértésére 
is. Lásd: Nánay, Elme és evolúció, 60. 

52 Például: Schmelz, Martin, Call, Joseph and Tomasello, Michael, „Chimpanzees know that others 
make inferences:' Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (2010): 17284-17289., 
letöltés: 2013. október 12. http://wwwstaff.eva.mpg.de/-tomas/pdf/Schmelz_Call_Tomasello_ 
(2011 )_ Chimpanzees_know _that_others_make_inferences.pdf. 

53 Nánay, Elme és evolúció, 60. 
54 Nánay, Elme és evolúció, 60. 
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többnyelvűség-multikulturalitás a jelenkori globalizáció tipikus velejáróinak 
tekinthetők. Ezek a folyamatok a XXL században a technika fejlődésének 
következtében egyre gyorsulnak, ami erőteljes szelekciós nyomást gyakorol 
a csoportokra és a benne létező egyénre is. A változások hasonló mentális 
képességeket igényelnek,55 mint amilyeneket a kutatók a többnyelvűeknél 
felismertek. Míg azonban a pszicholingvisztikában uralkodó az az értel
mezés, hogy különféle nyelvi szerkezetek párhuzamos használatában és 
elsajátításában látják bizonyos mentális képességek fejlődésének magyará
zatát, addig a társas-kognitív megközelítés az elme szociális közegtől való 
függését vallja. 

A globalizáció komplex folyamat, kapcsolatok és viszonyok bonyolult rend
szere. 56 Olyan hálózat, melynek működési törvényszerűségeiből adódik,57 hogy 
minél fejlettebb a viszonyokban való gondolkodás képessége, az a rendszerben 
lévő kapcsolódási pontnak, vagyis az egyénnek annál előnyösebb pozíció ki
alakítását teszi lehetővé.58 Ha elfogadjuk, hogy az elmében és a társadalomban 
végbemenő hálózatosodási folyamatok azonos dinamika alapján működnek,59 

akkor az, hogy a több nyelv korai elsajátítása és folyamatos, aktív használata 
sűrűbb neuronhálózat kiépülésével korrelál, 60 a kétnyelvűek esetében a multi
kulturális, társas környezet elmebeli kivetüléseként értelmezhető. 

Az egyén annál inkább képes alkalmazkodni az őt körülvevő komplex rend
szerhez, minél fejlettebb szinten képes annak mentális reprezentációjára. Az ak
tív többnyelvűek viszonyokban való gondolkodása és asszociációs készsége 
is kiemelkedően jó az egynyelvűekhez képest. Feltételezésem szerint azok 
a többnyelvűek, akik társas-nyelvi tapasztalatuk miatt strukturáltabb, nagyobb 
kapcsolatrendszerrel bíró neuronhálózattal rendelkeznek, a környezet egyre 
komplexebb rendszerének átfogóbb, alkalmasabb leképezésére képesek má
sokhoz képest. Egy ilyen rendszer többféle, s emellett tágabb perspektívákban 
való gondolkodást tesz lehetővé, hiszen a hálózat bonyolultságából és nagy
ságából fakadóan többfajta viszonyrendszer feldolgozására és kialakítására 
biztosít terepet. Ez mind a csoportkohézió, mind az egyén csoporton belüli 
pozíciójának szempontjából kedvező. 

55 Lásd az előző fejezet vonatkozó részeit. 
56 Győri és Dessewfy, Hétköznapi globalizáció, 6-8. 
57 Barabási, Behálózva, 56-67, 77. 
58 Ehhez Tomasello, Gondolkodás és kultúra, 62. 
59 Barabási, Behálózva, 77, 81. 
60 Gold és mtsi., "Lifelong Bilingualism''. 
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A multikulturális környezethez való alkalmazkodás szempontjából a több
nyelvűség leglényegesebb előnyei a perspektíva váltás és a mások nézőpontjába 
való belehelyezkedés, vagyis a viszonyokban való gondolkodás. Ha kifinomul
tabb módon vagyunk képesek belehelyezkedni mások nézőpontjába, mentális 
állapotuk megértésére, az a csoporton belüli kohéziót erősíti, ami az evolúciós 
fejlődés tekintetében kulcsfontosságú tényező. Az elmeteória és a nyelv eleve 
kitűnő lehetőséget nyújt erre, és úgy vélem, több nyelv ismerete pedig még 
strukturáltabbá teszi ezt a képességet. Az ebből származó előnyök nem me
rülnek ki a több nyelvi rendszerben való kommunikáció lehetőségében, bár 
a kulturális tanulás szempontjából ez önmagában is jelentős. A szakirodalom 
alapján úgy tűnik, a kétnyelvűség képes elősegítni a mentális képességek fej
lődését. A pszicholingvisztika és neurológiai teszteredmények értelmezésénél 
azonban elengedhetetlen a társas-nyelvi szempont figyelembevétele, vagyis, 
hogy e pozitív hatás csak korai nyelvelsajátítás esetén, mindkét nyelv hosszú 
távú, aktív használata mellett mutatható ki. 
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