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A fogalmi folyékonyság 
elősegítése idiómák segítségével

Olyan kérdéssel szeretnék ebben az írásban foglalkozni, melynek az alkalmazott nyelvészeti 
kutatások eddig viszonylag kevés figyelmet szenteltek, így a jövő egyik érdekes területének 
ígérkezik: a fogalmi folyékonysággal. Az elnevezés a kanadai olasz Danesitől (1993) származik, és 
egy tőle vett példával szeretném bemutatni magát a problémát, majd egy olyan módszertani 
lehetőséget, melyet a nyelvtanulásban, nyelvtanításban szintén problematikusnak tekintenek - ez az 
idiomatikus kifejezések elsajátítása, használata. (Az írásban angol példákat fogok használni.)

Verbális folyékonyság - fogalmi gondolkodás
Danesi példájában a szituáció a következő: a szobában zongorázom, miközben kint esik az eső; 
a szobába belépvén barátom azt kérdezi: How are you? (Hogy vagy?); a válaszom: Гт feeling 
DRIPPY (Csepegősen érzem magam; vagyis szomorú, lehangolt vagyok).

Felmerül a kérdés: vajon használta volna-e a drippy szót egy, az angolt második nyelvként 
tanuló magyar anyanyelvű beszélő? A válasz: valószínűleg nem.

A tapasztalat Danesi szerint azt mutatja, hogy kétféle nyelvi folyékonyság létezik: a verbális 
és a fogalmi folyékonyság. Verbális folyékonyság esetén a beszélő a célnyelv szavait, kifejezéseit 
használja anyanyelvi gondolatai hordozóiként. A fogalmi folyékonyság feltételezi azoknak a 
kognitív mechanizmusoknak a birtoklását, melyekkel az adott kultúra elrendezi, kategorizálja, 
fogalmi szintre emeli a tapasztalatokat; ezek a mechanizmusok mélyen az adott kultúrában 
gyökereznek, beleszületett tagjai nem tudatosan alkalmazzák őket, elsajátításuk nélkül azonban 
nem beszélhetünk az adott nyelven történő gondolkodásról.

A kognitív szemantikai kutatások az utóbbi két évtizedben bemutatták és bebizonyították 
ezeknek a mechanizmusoknak a létezését és működését a nyelvi gondolkodásban.

Példánk esetében ez a következőt mutatja: a beszélő egy kognitív sémát alkalmazott: a 
fogalmi metaforát. A hangulat = környezeti állapot az angol nyelvben elfogadott séma. Ha az 
így van, találnunk kell rá még további példákat is: Гт in a stormy mood. (Viharos hangulatban 
vagyok; vagyis dühös vagyok). Гт feeling under the weather. (Az időjárás alatt vagyok; vagyis 
nyomott a hangulatom). Mindkét példa idióma: idiómaszótárakban szerepel; a drippy szó nem 
idióma, hanem egyéni, kreatív megnyilatkozás. Nyilvánvaló azonban, hogy ugyanaz a mecha
nizmus lépett működésbe mindhárom példa esetén.

A fogalmi folyékonyság elsajátíttatása nekem mint nyelvtanárnak itt azt jelenti, hogy a 
tanítványaim nem csodálkoznak el a drippy szó hallatán a szituációban, és maguk is mernek 
nem szokványos válaszokat adni egy-egy helyzetben.

Szeretnék még egy kis elméleti kitérőt tenni. Az első nyelv elsajátítása során a gyermek 
számára a nyelvi gondolkodás a konkréttól halad az egyre elvontabb felé úgy, hogy elsajátítja 
azokat a folyamatokat, ahogyan az adott kultúra rendszerezi a tapasztalatokat.
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Johnson (1987) szerint a tapasztalatok nem mentális reprezentációkként jelennek meg, hanem 
folyamatokként, ahogy az ember és a környezet együttesen működik, alakul. Gondolkodni tanulni 
egy idegen nyelven ezeknek a folyamatoknak az észlelését, megértését és használatát jelenti, vagyis 
gondolkodási tapasztalatszerzést. A tudás nem a dolgokról való tudás, hanem a dolgok átélése, 
esetünkben a fogalomalkotás folyamatának megtapasztalása. De lehetséges-e ez akkor, ha nem az 
adott kultúrában élünk, úgy, hogy már rendelkezünk az anyanyelvűnk által modellált fogalomalkotási 
kompetenciával? Részben igen, vagyis elindulhatunk az úton, hiszen nyelvészeti tanulmányok sora 
fedezett fel vagy írt le ilyen mechanizmusokat, sok példával illusztrálva őket.

A feladat olyan tananyagok, gyakorlatok, módszerek kidolgozása, amelyek az eddigi ez 
irányú kutatási eredményeket felhasználják. Erre szeretnék egy gyakorlati lehetőséget ajánlani, 
az idiómatanítást.

Fogalmi folyékonyság - idiómatanítás segítségével
Miért épp idiómák? Mert, mint látni fogjuk, ezeken tetten érhető - bizonyos szinten - a fogalmak 
kialakulása, vagyis a már korábban említett tapasztalati rendszerezés a megismerési folyamatban 
és a használatban is. Téves az a hiedelem, hogy kezdőknek, kicsi gyermekeknek ne tanítsunk 
idiomatikus kifejezéseket, látni fogjuk, miért.

A hagyományos elméletek szerint az idiómák önkényes nyelvi szerveződések, nincs kap
csolatuk a kognitív mechanizmusokkal, egymástól izoláltak. Lakoff (1980), Kövecses (1996) 
és más kutatók szerint is téves ez a felfogás. Szerintük kognitív mechanizmusok (mint például 
a fogalmi metaforák és metonímiák) segítségével alkotja meg egy-egy kultúra a rá jellemző 
kifejezéseket. Számunkra a gyakorlatban ez azért lényeges, mert a tananyagok és módszerek a 
hagyományos felfogásra épülnek; a leghatékonyabb autentikus és civilizációs programok is 
elszigetelt szómagyarázatokra épülnek, ami azt eredményezi, hogy épp a fizikai tapasztalati 
tartományt fogalmi szintre emelő láncszemet nem észleli a tanuló.

Nézzünk rá két példát: bite one's head off (leharapni valakinek a fejét), jump down one's 
throat (nekiugrani valaki torkának).

A fogalmi metafora (mérges viselkedés = agresszív állati viselkedés) létrejötte itt azon 
alapul, hogy a mérgesség fizikai észlelése és az állati agresszív viselkedés lefolyása részben 
hasonló módon észlelhető. Mindkét kifejezés létezik a magyarban is, tehát nemcsak a fogalmi 
metafora, hanem a kifejezést alkotó szavak is hasonlóak. A láncszem felismerése az idegen nyelv 
tanulása során megkönnyíti egy újabb kifejezés megértését. Sok esetben azonban a kifejezésben 
levő szavak nem azonosak a magyar kifejezés szavaival, ezért nem „ugrik be”, tehát nem lép 
működésbe a mechanizmus.

Az angol idiómákat alkotó szavak „motiváltak” (Kövecses, 1996). Szeretnék erre is néhány 
példát bemutatni: get under one's skin, be a pain in the neck, step on someone's toes (valakinek 
az idegeire menni). A kifejezéseket alkotó szavak motiváltsága azt jelenti, hogy a test, a mozgás 
és az érzékelés olyan fogalmait hozza össze, melyek együttes használata negatív élményt, 
irritálást sugall. Hogy miért épp ezeket? A test (egészsége, szépsége) érték, érintése csak pozitív 
módon, ismert és kedvelt személy által történhet.

A get under (bebújik, belopódzik, befér valami alá), step on (rálép valamire) jelentése nem 
feltétlenül negatív, a pain (fájdalom) egyértelműen az, a test részeivel való kapcsolataik azonban 
alkalmasak arra, hogy bosszúságunkat, dühünket, mely nem megfogható, képszerűbbé tegye.

Sok kifejezés kultúrafüggő, ami azt eredményezi, hogy a háttér- vagy enciklopédikus 
ismeretek nélkül nehéz őket megismerni és megtanulni. Erre két példát szeretnék mondani:
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He is green with envy (Zöld az irigységtől; vagyis sárga az irigységtől). Példánkban a 
kognitív sémánk a metonímia, ahol a zöld arcszín jelenti/mutatja az irigység érzelmi állapotát. 
De miért zöld? Diani (1990) szerint a zöld szín a pénz színét, továbbá az új életet, az iijúságot 
juttatja a beszélő eszébe; mindkettő kulturálisan meghatározott értéket képvisel. Ebből az 
következik, hogy a fizikai világgal való kapcsolataink, tapasztalataink egy részét mindenképpen 
meghatározzák az adott kultúra értékei; ezek fogalmaink kialakulásában szerepet játszanak. Az 
autentikus anyagok, civilizációs programok pontosan ezek megismerésére fektetnek hangsúlyt, 
nem elegendő tehát az adott kifejezések automatikus begyakorlása és a tényszerű ismeretekkel 
való foglalkozás, a szavak „mögé” kell nézni.

A másik példa: Give me a credit. (Adj hitelt nekem; vagyis bízz bennem). A credit (hitel) 
általában az üzleti életben használatos szó, melynek esetünkben a szavak hitelességéhez, a 
bizalomhoz van köze; nem véletlenül, hiszen az angolszász világban az üzleti tisztaság fontos 
érték.

Csupán még egy példát szeretnék megmutatni a kezdők tanítása esetében. A high, top, happy 
szavakat korán megismeri a nyelvtanuló. A boldogság = fent {happy is up) fogalmi metafora 
mind a magyar, mind az angol nyelvben megtalálható. Miért ne taníthatnánk meg már egészen 
korán olyan kifejezéseket, mint például afly high (magasan repül; vagyis repdes az örömtől), 
be on top of the world', vagyis a világ tetején lenni (= a mennyekben érzi magát) a boldogság 
kifejezésére, rövid szituációkban?

összegzés
Az idiomatikus kifejezések közötti kapcsolatok, a fogalmi metaforák és metonímiák 
észrevéttetése, valamint az ezekre épülő tananyagok és módszerek hasznosak lehetnének a 
fogalmi gondolkodás (ki)fejlesztésében a nyelvtanításban. (Ehhez segítséget nyújthat Kövecses 
Zoltán, Tóth Marianne, Babarci Bulcsú „A Picture Dictionary of English Idioms” sorozata, mely 
a fent említett kutatásokra építve témánként rendszerez számos idiómát, a „láncszemek” 
megnevezésével, képekkel, szómagyarázatokkal és szituatív példamondatokkal lehetővé téve a 
minél könnyebb tanítást és tanulást.)
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