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Mi a szabályos, és mi a szabálytalan? 
című előadására 

 
A generatív nyelvtan képviselői között, sőt, bevezető tankönyveikben is sokat emlegetett „ered-

mény”, hogy a nyelvi kifejezések két csoportba sorolhatók: vannak készen tárolt, rendhagyó kifejezé-
sek, és vannak szabályok segítségével alapelemekből előállítottak. A 2000-es évek óta ezt a szembeál-
lítást számos neurolingvisztikai bizonyítékkal is alátámasztották, különböző képalkotó eljárások 
segítségével, és ezek is bekerültek a bevezető tankönyvekbe. 

Előadásomban először megvizsgálom, példákkal illusztrálom, hogy a „szabályos” és a „rendhagyó” 
alakok, szerkezetek között nyelvészeti szempontból mi is a különbség. Úgy tűnik, hogy a szigorú érte-
lemben vett nyelvi tények nemigen támasztják alá a két fogalom éles szembeállítását, azt a 
dichotómiát, amely pedig a főáramnak számító generativizmus szerint kísérletileg is bizonyítható 
tény. 

Ezek után megpróbálom feloldani az így keletkezett ellentmondást. Vajon minek köszönhető, 
hogy a generativisták rendszeresen ennyire más eredményre jutnak, mint amit a megfigyelhető ada-
tok alapján gondolnánk? Amellett fogok érvelni, hogy a kísérleti módszertanban eleve el van rejtve az 
a szemlélet, ami a kutatókat félrevezeti. A tárolás és kiszámítás kettőssége mint (a számítógépek mű-
ködéséből vett) metafora eleve meghatározta az eddigi méréseket és értékelésüket. 
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