
DÁVID SINGLETON

A második nyelv a „mentális 
lexikon" kontextusában

1. Bevezetés. Lexikon: szavak és más nyelvi jelenségek
7.7. Előzetes meghatározások
A nyelvészek a nyelvnek szavakkal kapcsolatos aspektusaira a lexicon <görög λεξικόν) 
'szótár' szóval utalnak. A lexikon szó töve a lexis (λεξις), melynek görög jelentése 'szó', 
de a nyelvészetben gyűjtőnévként használjuk 'szókészlet' jelentésben.

7.2. Szavak és a nyelv1
Sok nyelvben a szó és a beszéd egymással gyakran felcserélhető: franciában parole, 
spanyolbanpalabra, görögben λόγος, japánban kotoba. Néhány angol példa:

„That traffic warden wants a word with you.” [A közlekedési őr kéri Önt egy szóra.] 
„When you are free for lunch just say the word.” [Csak szólj, ha ráérsz ebédelni.] 
„The Prime Minister's words have been misinterpreted by the media.” [A minisz
terelnök szavait félremagyarázta a sajtó.]

A szótudatosság nem korlátozódik az írástudó társadalmakra: Sapir amerikai őslako
sok között végzett kutatómunkája során azt tapasztalta, hogy bár az általa vizsgált 
adatközlők írástudatlanok voltak, nem okozott nekik gondot egy szöveg lediktálása 
szavanként, vagy az egyes szavak elkülönítése (Sapir 1921, 33-34).

A szavak anyanyelv-elsajátítás során korán tudatosulnak: A 2-3 éves gyerekek a 
szavak szintién előbb javítják ki saját hibáikat, mint a mondatszerkezet szintjén (Clark 
és Andersen 1979).

A nyelv tudományos igényű kutatása erősen szóközpontú: A fonológiában (< görög 
φονη 'hang') a szavakat megkülönböztető hangkülönbségek kapnak kiemelt fontossá
got. A grammatika két nagy területét a szavakból kiindulva különíthetjük el. A szintaxis 
(< görög σύνταξις - 'összerakás, sorba állítás') a mondat alkotóelemeinek kombináci-
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ójában megfigyelhető rendszerességeket vizsgálja, és kiderül, hogy ezek az alkotóele
mek szavak vagy szócportok; ugyanakkor a morfológia (< görög popcpr| - 'alak, forma’) 
a szavak belső felépítésével foglalkozik.

Í.3. Mit nevezünk szónak?2

She loves you, yeah, yeah, yeah;
She loves you, yeah, yeah, yeah;
She loves you, yeah, yeah, yeah, yeah.

Ha a fenti szöveg minden egyes elemét egyszer számoljuk, akkor összesen 19 szóból 
áll a szöveg; ezt nevezzük szópéldány-nak [angolul token]. Ha viszont minden elemet 
csak egyszer számolunk, akkor 4 szótípus-bó\ [angolul: type] áll.

Going, going, gone!

A szópéldányok számát tekintve a fenti példa három szóból áll, de ha a szótípusokat 
számoljuk, akkor csak kettőből, de úgy is tekinthetjük, hogy csak egyetlen szót 
tartalmaz: a go igét, amelynek két alakja fordul elő (going és gone). A szótári szócik
keknél az „egy családhoz tartozó” szavakból kiválasztunk egy alakot (a szótárit). Ez 
lesz a címszó, a többi alakot ez alatt soroljuk fel.

A nyelvészetben alkalmazott osztályozás szintjeinek megfelelően más-más perspek
tívák különíthetők el: például az angol thinks szó helyesírási szempontból betűsorozat: 
t+h+i+n+k+s. Fonológiai szempontból fonémák sorozata: /0/ + /y/ + /r|/ + /k/ + /s/. 
Grammatikai szempontból: az ige egyes szám 3. személyű jelen idejű alakja. Szeman
tikailag (többek között) az „I think/believe I can do it” kontextusban a believe szinoni
mája, a „The philosopher's task is to think/cogitate” kontextusban pedig a cogitate 
szinonimája.

A nyelvészek a szó általános meghatározására törekednek, ám a lehetséges megha
tározó jegyek igen nagy változatosságot mutatnak.

Helyesírási negközelítés: a szó betűk olyan sorozata, amelyet mindkét oldalról szóköz 
határol.
Ez a meghatározás csak az alfabetikus írásrendszerrel rendelkező nyelvek esetében 
működik. Nem alkalmazható olyan nyelvek esetében, melyek írásrendszere nem jelöli 
következetesen a szóhatárokat (pl. kínai, japán), vagy olyan a nyelvváltozatoknál, 
melyek írott formában rendszerint nem jelennek meg (pl. a köznapi arab helyi változa
tai), illetve azoknál, amelyek soha nem rendelkeztek írásbeliséggel (pl. az amerikai 
bennszülött nyelvek többsége). Ráadásul különös dolog a szavakat az írásos forma 
alapján meghatározni, mivel a szó semmi esetre sem az írásbeliség terméke. Mind 
filogenetikus, mind ontogenetikus szempontból az írott nyelv jóval a szóbeli után 
jelenik meg.

Fonetikai megközelítés: a szavakat hangzásuk alapján ítéljük annak, függetlenül az 
egyes nyelvek sajátos hangrendszerétől.
Elképzelhető lenne, hogy a beszédfolyamatban a szavakat szünetek választják el 
egymástól. Valójában az egyes szavak a mindennapi beszédben fizikai terminusokban
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nagyon ritkán különíthetők el, mivel a beszédfolyamatban viszonylag kevés a szünet. 
A beszédfolyamat folyamatos, azaz tagolatlan zajhatást kelt. Tulajdonképpen éppen az 
egyes szavak fonetikai önállóságának hiányával magyrázhatók az olyan nyelvi válto
zások, mint például a szókezdő /n/ eltűnése egyes angol szavaknál (sokan ezt a hangot 
a megelőző névelő részének érezték - pl. an apron < a naperori), vagy más esetekben 
egy „ellopott” /n/ megjelenése (pl. anewt < an ewt). Igaz, hogy a szavak között lehet 
szünetet tartani, és a nyelvészek hasznát is vehetik a „lehetséges szünet” kritériumának, 
amikor anyanyelvi beszélőktől gyűjtenek adatot - (lásd fentebb) -, de mivel a beszélők 
alapvetően nem tartanak szünetet a szavak között, ezért ennek a kritériumnak az értéke 
korlátozott.

Fonológiai megközelítés: a szó jellemzőire irányul egy adott hangrendszer keretében. 
Bizonyos nyelvekben (mint az angol) a szavakban csak egy hangsúlyos szótag lehet, 
miközben a hangsúly változtathatja a helyét (pl. renéw, renéwable, renewability stb.). 
Másféle, szóhoz kötött fonológiai jellegzetesség a magánhangzó-harmónia egyes nyel
vekben (észt, finn, magyar és török). Bizonyos fonémák vagy fonémakapcsolatok pedig 
ritkán vagy sosem fordulnak elő a szavakmeghatározott helyein. Az angolban például 
az ng lv\l soha sem fordulhat elő szókezdő pozícióban. A fonológiai szómeghatározás 
problémája, hogy csak adott nyelvre, esetleg nyelvtípusra vonatkoztatható. Ráadásul 
ezek a meghatározások gyakran csak általános tendenciák, és nem tekinthetők abszolút 
kritériumoknak. Az angolban például sok - szónak elismert - elem egyáltalában nem 
kap hangsúlyt élőbeszédben {and, but, the stb). Ugyanakkor vannak állandósult kap
csolatot alkotó szócsoportok, amelyek csak egy hangsúlyos szótaggal rendelkeznek (pl. 
building worker, lifeboat crew stb.)

Szemantikai megközelítés: a szó-fogalom mint a jelentés alapegysége a nyelvben.
Jócskán találunk olyan önálló jelentésegységeket, amelyeket önálló, egyszerű szavak 
fejeznek ki. Az angol ant, bottle, doll, nephew és shoe szavak különálló, tovább nem 
bontható, önálló egyéni jelentéssel rendelkező formák. Azonban az egyes szavak és 
bizonyos jelentések közötti kapcsolat nem mindig ennyire közvetlen; például az angol 
teapot szó leírva egy egység, s egyetlen szótári tételnek tekinthetjük, de teljesen világos, 
hogy két olyan egységet tartalmaz, melyek önmagukban véve is szavak. A szó mint 
legkisebb jelentéshordozó egység elgondolással kapcsolatban arról sem szabad meg
feledkezni, hogy vannak szószint alatti elemek is, amelyek szemantikai egységként 
funkcionálnak. Az angol un-just-ly szó meghatározó eleme a just, de tartalmaz további 
két olyan elemet {un- és -ly), amelyek lényegesen befolyásolják jelentését (az un- 
nagyjából azt jelenti, hogy 'nem', a -ly pedig azt, hogy 'valamilyen módon').

Grammatikai megközelítés: a „pozícionális mobilitás" és a „belső állandóság" kri
tériumok használata.
A szavak „pozícionális mobilitás”-án [vagy „szabad hely-változtatás”-án] azt értjük, 
hogy a szavak nincsenek a mondaton belül egy bizonyos helyhez kötve. így például a 
„The cat drowsily stretched her elegant forlegs” mondatban különbözőképpen rendez
hetjük a szavak sorrendjét, miközben semmi lényeges nem marad ki és nem változik.
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„The cat stretched her elegant forlegs drowsily.”
„Drowsily the cat stretched her elegant forlegs.”
„Her elegant forlegs the cat drowsily stretched.”

A „belső állandóság” azt jelenti, hogy a morfémák sorrendje a szón belül állandóságot 
mutat. A forelegs (fore+ leg+ s) szót alkotó morfémák sorrendje pl. nem változtatható 
meg, mivel a *sforeleg, *slegfore, *legfores és *legsfore példaszavunknak nem lehet
séges változatai. Ha tehát a szót úgy definiáljuk mint „pozícionális mobilitású”, de 
„belső állandóságot” mutató egységet, akkor ez nyelvtől függetlenül megbízhatóan 
működik; ez azonban további kiegészítésekre szorul. Az angol the névelőt szónak 
szokás tekinteni, bár szabad hely változtatása különbözőképpen korlátozott. Eltekintve 
attól, amikor a vizsgálódás tárgyaként beszélünk róla (mint itt), mindig a főnév vagy a 
főnevet minősítő elemek előtt kell állnia a főnévi csoport tagjaként (the wolf the large 
wolf the extremely large wolf stb.).

7.4. A lexikon tartománya (hatóköre)
Mihelyt egy önálló szó alaposabb vizsgálatába kezdünk, megkerülhetlen kérdésekbe 
ütközünk, ilyen például az adott szó kapcsolata más elemekkel. Vegyük például a dog 
szót. Közelebbről szemügyre véve, azonnal észre kell vennünk azt a lényeges vonását, 
hogy az angolban egyaránt lehet főnév és ige. Ennek megfelelő grammatikai kategori
zálása azt vonja maga után, hogy egyaránt előfordulhat az „We all pat the dog” és a 
„The President was dogged by misfortune” mondatokban. Azt is észre kell vennünk, 
hogy a dog szó számos olyan gyakori kombináció (kollokáció3) tagja lehet, amelyek
nek a jelentése nem mindig kapcsolódik a „kutyaság”-hoz: dog in the manger [’irigy 
személy’], dog's breakfast ['szemét’), raining cats and dogs [’mint ha dézsából öntenék') 
stb.

A szavak és nyelvi környezetük közötti kölcsönhatásegyik különösen érdekes 
aspektusa, amikor egy adott szó szerepeltetése egy adott környezetben egész más 
következményekkel járhat, mint egy hasonló jelentésű, de másik szó szerepeltetése. 
Egy példa:

„We are forbidden to leave the building after midnight.”
„We are prohibited from leaving the building after midnight.”
[Aforbid választása „to + ige” használatát vonja maga után az angolban, a prohibit 

választása pedig .from + ige -ing” alakét.]

Egyfelől tehát a lexikon lehetséges meghatározásának elég tágnak kell lennie, hogy ne 
csak az önálló szavakat foglalja magába, másfelől el kell ismernünk, hogy a nyelv 
hagyományosan nem lexikai aspektusainak is vannak lexikai vonatkozásai.

A fentiekkel kapcsolatban a következőket kell még megjegyeznünk:
a) A lexikográfusok az egyes szavak vizsgálatakor nem kerülhetnek meg bizonyos 

grammatikai kérdéseket (Carter 1998, 154), ami erősen megkérdőjelezi a grammatika 
és a lexika elkülöníthetőségét.

b) A számítógépes nyelvészek elektronikus lexikonok szerkesztésére irányuló erő
feszítései elméleti és gyakorlati problémákba ütköznek, melyek oka „la séparation entre 
lexique et grammaire” [vagyis a szókincs és a nyelvtan szétválasztása] (Gross 1999,107).
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c) A legtöbb elméleti nyelvészeti iskola - beleértve a Chomskyt követőket is - 
elfogadja, hogy bármely adott mondatban a szerepeltetni kívánt lexikai elemek a 
legfontosabb meghatározók mind a mondat tartalma, mind annak formája tekintetében 
(Humphries 1996; Stowell és Wehrli 1992).

d) A nyelvi korpuszok elemzése több ezer állandó, többszavas nyelvi elemet 
mutatott ki: a kötött, formájukat nem változtatható elemektől a formájukat változtatha
tó, de mégis nagymértékben előre gyártott kifejezésekig (Cowie 1988, 136; Sinclaire 
1991,110): „nagy számú félkész kifejezést, amelyek kiválasztása egyszerű, még akkor 
is, ha további részekre bonthatók”.

2. Az első és a második nyelv lexikai problémája4
2.7. Gyermekkori szóelsajátítás
A stimulus szegénysége: Chomsky szerint az első nyelvben (anyanyelvben) végbemenő 
szóelsajátítás olyan gyors és pontos, hogy arra kell következtetnünk, hogy „a gyermek
nek valamilyen módon rendelkezésére állnak a fogalmak, mielőtt találkozna a nyelvvel, 
és így csak azoknak a fogalmaknak a címkéit kell megtanulnia, amelyek már korábbról 
(vele születő) részei fogalmi rendszerének” (Chomsky 1988, 28).

Gyermekhez intézett beszéd: A felnőttek lassabban, rövidebb megnyilatkozásokban, 
a kulcsszavak ismétlésével és magasabb hangon beszélnek a gyerekekkel, mint a 
felnőttekkel (Gamica 1977). Ez megkönnyíti a gyermekek számára a megnyilatkozást 
alkotó elemek (azaz a szavak) azonosítását (McShane 1991, 140; Snow 1986).

Rámutatásos definíció: Egyszerű szavak azonosításának az a módja, hogy rámuta
tunk az általa jelöltre, és eközben kimondjuk a nevét.

Az „itt és most” központi szerepe: Csaknem minden anyai kijelentés a gyermek 
közvetlen környezetére vonatkozik; 70 százalék arra a tárgyra vonatkozik, amire a 
gyermek figyelme éppen irányul, 40 százalék olyan cselekvésekre vonatkozik, amely 
éppen zajlik, vagy amelyet múltbeli tapasztalat hasonlósága alapján állíthatnánk (Harris 
és Coltheart 1986, 41).

2.2. Az anyanyelvi szókincs fejlődése az írás-olvasási 
készségek elsajátítási kontextusában
A nyelv helyesírási dimenziójának megjelenése: Ez újabb kihívást jelent. Ennek a 
dimenziónak pontos jellemzői írásrendszertől függően változnak. A különböző rend
szerek más-más nehézségeket támasztanak.

Több lehetőség a szójelentés megtanulására: rámutatásos, kvázi-rámutatásos és 
szövegkörnyezetre épülő lehetőségek - „a gyermek egyre több tapasztalatra tesz szert 
a valamilyen céllal vagy csak úgy használt szavak alkalmazása terén, és ebből a 
tapasztalatból építi fel a maga készletét” (Britton 1970, 163).

2.3. Lexikai fejlődés a második nyelv természetes 
elsajátításának kontextusában
Nagy kihívást jelent, hogy a beszédfolyamatban elkülönítsük a lexikai egységeket, és 
hogy összekapcsoljuk ezeket az egységeket az általuk kommunikálni kívánt jelentések
kel: akárcsak az anyanyelv esetében; (N. B. a második nyelvet tanulónak már vannak 
tapasztalatai a lexikai forma és jelentés közötti kapcsolatok megteremtéséről az anya
nyelvi környezetben.)
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Az idegenekhez intézett beszéd [angolul: foreigner talk]: több tanulmány (Arthur és 
társai 1980;Ferguson 1975;Freed 1981; Hatch és társai 1978) szerint lassabb, rövidebb, 
mondatai grammatikai lag szabályosabbak, szókincsében korlátozottabb, mint az anya
nyelviek közötti beszéd.

A nyelvek közötti kölcsönhatásnak a második nyelv lexikai fejlődésében: ennek 
kifejtését lásd lejjebb, a 6. pontban.

2.4. A második nyelvi lexikai elsajátítás formális oktatási 
környezetben
Az elsajátítás során nyert korábbi tapasztalat és nyelvek közötti kölcsönhatás: ez a 
második nyelv formális elsajátítása során is fontos tényező.

A tanári beszéd (Gaies 1977, 1979; Henzl 1973): az idegen nyelvi órákon a 
diákokhoz intézett tanári beszéd - az anyanyelvi beszélők közötti diskurzushoz képest 
- igyekszik a sztenderd kiejtéshez közelíteni, gyakoribbak benne az általános jelentésű 
szavak, kevésbé idiomatikus és szintaktikailag egyszerűbb.

A bemenet [input] ráhangolásának rámutatásos/kvázi-rámutatásos dimenziója: 
többféle atomisztikus technika.

Az írás és olvasás előtérbe helyezése: az utóbbi időben „autentikus szövegek” révén 
(Little és társai 1989).

A formális környezet hátránya: kevés bemenő nyelvi adat áll a tanuló rendelkezésére.

3. Az anyanyelvi lexikai fejlődés: az első szavaktól a 
szemantikai szerkezetekig5
3.1. Az első szavak és az előzményeik közötti kapcsolat
A beszédhangok megkülönböztetése csecsemőknél (Eimas 1985; MacKain 1988): az 
újszülöttek általános megkülönböztető képessége valószínűleg nem speciálisan nyel
vészeti mechanizmus, mégis olyan képesség, amelyet a nyelvi fejlődés során felhasz
nálunk.

A fogalmak fejlődése a szavak produkciója előtt: nincs komoly ellenérvünk, hogy 
a gyermek fejében már a produktív nyelv megjelenése előtt léteznek fogalmak (Bomba 
és Siqueland 1983; Scaife és Bruner 1975; Younger és Cohen 1983). Azt viszont már 
nehezebb megválaszolni, hogy ezek a fogalmak honnan származnak, és hogy a korai 
fogalomalkotás pontosan miként függ össze a későbbi lexikai fejlődéssel.

A kései gagyogás jellegzetességei: a gagyogás a gyermeknyelvi szakirodalomban a 
leggyakrabban elkülönített négy korai nyelvfejlődési szakasz közül a második: a) 
gügyögés (1-4. hónap, magánhangzószerű hangadások), b) gagyogás (4-8. hónap, 
magánhangzószerű és mássalhangzószerű hangok kombinációi), c) szómondatok (12 
hónapos kor körül), d) kétszavas mondatok (18-24. hónap) (Singleton 1989, 9). 
Felmerül a kérdés, hogy a szómondatok periódusa közvetlen folytatása-e a gagyogás- 
nak („babbling shift/drift”-hipotézis), vagy a két periódus között diszkontinuitás van.

3.2. Lexikai fejlődés a szavak megjelenése után
1. szakasz: A lexikai fejlődés az első, mintegy 30 szó elsajátításáig vontatottnak tűnik. 
Harris (1992) szerint „az első és a tizedik szó kiejtése között akár 5-6 hónap is eltelhet”. 
A szakirodalomban négy különböző (nem összeegyeztethetetlen) állítást találhatunk a 
korai szójelentésekkel kapcsolatban: a) ezek a jelentések bizonytalanok és kialakulat-
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lanok\ b) a felnőttihez képest a gyermek által használt jelentés túláltalánosító; c) a 
felnőttihez képest a gyermek által használt jelentés szűkítő', d) a jelentések „alapszintű” 
osztályozást tükröznek. Ennek és a későbbi szakasznak az egyik jellegzetessége, hogy 
az elsajátított szavak száma gyermekenként nagy változatosságot mutat. Ez részben 
azzal magyarázható, hogy a fonológiai memória gyermekenként eltérő hatékonysággal 
hozza létre a lexikai formák bevésésére szolgáló pontos memoriális kódot (Gathercole 
és Baddeley 1989, 1990). Ez egyúttal rámutat arra is, hogy a formai folyamatok fontos 
szerepet játszanak a szavak bevésésének kezdeti szakaszában.

2. szakasz: Az első 30 szó elsajátítását követő szakaszt a „szókincs-robbanás” 
jellemzi, amit többen annak tulajdonítanak, hogy a gyermek fejlődésében mérföldkő
höz ér, azaz annak belátásához, hogy a világ olyan dolgokból áll, amelyeknek nevük 
van. Megérti, hogy a szavak és a fogalmak között „egy az egyhez” megfelelés van. 
Érdekes, hogy a „szókincs-robbanás” szakaszát „a szó egy bizonyos fajtájának, a 
tárgyak neveinek gyors elsajátítása jellemzi” (McShane 1991, 146), ami kapcsolatban 
állhat azzal az általános, az anyanyelvben és második nyelvben is tapasztalt jelenséggel, 
hogy a könnyen vizualizálható szavak jelentése gyorsabban sajátítható el.

3. szakasz: „az ismeretek átdolgozásának, újraszervezésének és megszilárdításának 
szakasza” (Harris 1992, 73). Ennek a szakasznak a kezdete valószínűleg az iskoláskor 
előttre tehető, de az újraszervezési folyamat nyilvánvalóan folytatódik az első iskolai 
évek alatt is, sőt Angiin szerint ( 1970,99) legalább a középiskola végéig tart. A szókincs 
bővülésének üteme az iskoláskor előtt igen gyors (akár napi 10-20 szó), miközben a 
lexikon kétféleképpen is újraszerveződik: Egyfelől a lexikai elemek az egymáshoz 
kapcsolódó szavak olyan csoportjaivá szerveződnek, amelyek képessé teszik a gyer
meket, hogy az egyes szavak közti kölcsönviszonyokról információval rendelkezzen. 
Másfelől kialakul egy jóval bonyolultabb leképezés egyrészt a szavak és szócsoportok, 
másrészt a szavak és a fogalmak között (Harris 1992, 74).

4. Az anyanyelv és második nyelv lexikai fejlődésének 
szakaszai: hasonlóságok és eltérések
4.7. Három lényeges eltérés az anyanyelvi és másodiknyelvi 
tanuló között
A másodiknyelvi tanuló a fejlődés előrehaladottabb állapotában van: mind fizikai, 
mind kognitív értelemben.

A másodiknyelvi tanuló egyszer már végigjárt egy nyelvelsajátítási folyamatot: a 
másodiknyelvi tanulónak nem kell még egyszer végigjárnia az anyanyelvi fejlődés 
„mérföldköveit”. A másodiknyelvi tanulók nem fognak újra gügyögni és gagyogni, a 
célnyelven tett megnyilatkozásaik az első pillanattól kezdve jelentéssel rendelkező 
elemek kombinációi lesznek. Továbbá a másodiknyelvi tanuló már tudja (legalább 
ösztönösen), hogy miként kapcsolódnak a szavak a nyelven kívüli valósághoz, illetve 
egymáshoz. Egyes újabb kutatásokban azonban olyan jelzések található, amelyek 
szerint a másodiknyelvi tanuló is átmegy egy „szókincs-robbanáson”.

A másodiknyelvi tanuló már ismer egy nyelvet (az anyanyelvét)'. ebből adódóan 
olyan szervezési kérdés vetődik fel, amely egy nyelv esetében fel sem merül: vajon a 
két nyelv ugyanazon agyi területen osztozik-e. Az anyanyelv és a második nyelv 
mentális lexikonja vajon külön és/vagy különbözőképpen, illetve hasonló és/vagy 
integrált módon fejlődik és/vagy működik (lásd az 5. és 6. fejezetet).
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4.2. Az anyanyelvi és másodiknyelvi lexikai fejlődési 
szakaszok érintkezési pontjai
A fonetika területén: ugyanúgy, ahogy a „preverbális” szakaszban lévő anyanyelvi 
tanulónak meg kell küzdenie a környezetében hallható nyelv hangalakjainak reprodu
kálásával a kiindulópontot jelentő, fonetikailag nem feltétlenül túl hasznos gagyogás 
szakaszában, a másodiknyelvi tanulónak is meg kell tanulnia azokat a második nyelv
ben előforduló hangokat, amelyek nem hasonlítanak az anyanyelv hangjaihoz. Bár a 
másodiknyelvi tanuló már elsajátította (ösztönösen) a fonológiai különbségek elvét és 
ezek szerepét a lexikai elemek elkülönítésében, az anyanyelvi tanulóhoz hasonlóan meg 
kell tanulnia, hogy mely fonetikai különbségek fonológiaiak is, és melyek nem azok. 
Egy már meglévő fonológiai rendszer valójában legalább annyira lehet hátráltató, mint 
segítő tényező. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a fonológiai memória ugyanolyan 
fontos tényező a másodiknyelvi lexikai fejlődés ütemének meghatározásában, akárcsak 
az anyanyelvi lexikai fejlődésében (Baddeley és társai 1988; Papagno és társai 1991). 
A formai feldolgozás ugyanolyan fontos a másodiknyelvi szavak elsajátításának kez
deti szakaszában, mint az anyanyelv lexikai elsajátítása esetén.

Afogalmi/szemantikai sík: a második nyelvet tanulók az anyanyelvet tanuló csecse
mőnél hamarabb fognak neki a fogalomépítésnek. Azok a jelentések, jelentésstruktú
rák, amelyek már lexikalizálódtak az adott anyanyelven, és amelyeket a második 
nyelvet tanuló már elsajátított, kis módosításokkal újra felhasználhatók a második 
nyelven. Ugyanakkor bármekkora is a „kulturális átfedés” két nyelvközösség között, 
mindig lesznek a jelentésnek olyan területei, elemei, amelyek esetében nincs teljes 
megfelelés. Bizonyos esetekben a második nyelvet tanuló teljesen új fogalmakkal 
találkozik; azonban gyakrabban - és ez bizonyára több problémát okoz - a máso
diknyelvi jelentések a saját nyelvi közösség egyedi kulturális vonásait tükrözik; az 
anyanyelvvel összehasonlítva más a jelentések szerkezete és eloszlása (lásd 6. pontot). 
Ilyen formán nem meglepő, hogy az anyanyelv elsajátításához hasonló lexikai bizony
talanságok, túláltalánosítások és jelentésszűkítések figyelhetők meg a második nyelv 
kifejlődésében is. A második nyelvnek, akárcsak az anyanyelvnek az esetében, az új 
szavak szemantikai terjedelmének megértését az korlátozza és befolyásolja, hogy a 
tanulónak milyen tapasztalata volt magával a szóval, a vele kapcsolatban lévő szavakkal 
és a megfelelő fogalommal vagy fogalmakkal. A második nyelvben, akárcsak az 
anyanyelvben, a könnyebben elképzelhető szavak gyorsabban megtanulhatók, mint 
azok, amelyek denotátumát nehezebb mentálisan „látni”. Az anyanyelvhez hasonlóan, 
a második nyelvben is változik egy adott szó elsajátítása folyamán a jelentés integrált
ságának módja. A vele kollokációban lévő szó jelentésével való kezdeti, elsődleges 
asszociáció (rich ~ businessman) egyre inkább átadja a helyét egy jóval hierarchizáltabb 
szerveződésnek, amelyben a hasonló jelentésterületet lefedő szavak hálózatot alkotnak. 
A kapcsolódás alapja lehet szinonimitás (rich ~ wealthy), ellentétes jelentés (rich ~ 
poor) vagy alárendelés (rich - successful - ahol a rich a konkrétabb, alárendelt, a 
successful az általánosabb kifejezés, az alárendelő; Söderman 1989, 1993; vö. 5. 
ponttal).
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5. Az anyanyelvi és a másodiknyelvi mentális lexikon: 
minőségi különbség van-e köztük?6
5.1. A forma és a jelentés szerepe az anyanyelvi mentális 
lexikonban
Az anyanyelvi mentális lexikon formai és szemantikai aspektusa: a mentális lexikon 
működése szempontjából természetesen mindkét dimenzió elengedhetetlenül fontos.

A szemantikai dimenzió elsó'bbsége az anyanyelvi mentális lexikonban: bizonyíté
kok vannak arra nézve, hogy a felnőtt anyanyelvi beszélők anyanyelvi lexikai művele
teivel kapcsolatos mentális hálózatának elemei közötti kapcsolatok elsősorban szeman
tikai természetűek. Az egynyelvűek körében végzett szóasszociációs tesztek eredmé
nyei azt mutatják, hogy a felnőttek válaszainak túlnyomó többsége jelentéses úton 
kapcsolódik a stimulushoz. A tisztán formai alapon kapcsolódó válaszok ritkák (Post
man és Keppel 1970). Afáziás betegeknél pedig akkor gyakoriak és makacsak a 
tévesztések, ha a kérdéses szavak szemantikailag közel állnak egymáshoz (Butterworth, 
Howard és McLoughlin 1984).

A formai dimenzió fontossága a lexikai elsajátítás korai szakaszaiban: más bizo
nyítékok arra utalnak, hogy a formai dimenzió viszonylag fontosabb az anyanyelvi 
lexikai elsajátítás kezdeti szakaszaiban, a szemantikai dimenzió pedig a lexikai elsajá
títás előrehaladtával válik fontosabbá. Egynyelvű gyermekek körében végzett szó
asszociációs teszt eredménye eltér a felnőttekétől; sokkal több „összecsengő [angolul: 
clang] választ” tartalmaz; vagyis olyan válaszokat, amelyek pusztán fonológiai kap
csolatban állnak a stimulussal (Brown és Berko 1960; Ervin 1960; Entwhisle 1966; 
McNeill 1970; Nelson 1977). Itt kell megemlíteni azt a kutatást, melynek során azt 
vizsgálták, hogy a gyermekek mennyire képesek a rövid lejáratú memóriában a bevé
sésre szánt új szavak fonológiai formáját kódolni (Gathercole és Baddeley 1989,1990): 
ez ugyanis szignifikánsan összefügg a későbbi lexikai készséggel.

5.2. A forma és a jelentés szerepe a másodiknyelvi mentális 
lexikonban
Széles körben elterjedt nézet, hogy a másodikknyelvi lexikai elsajátítás és feldolgozás 
elsősorban „formavezérelt”: míg az anyanyelvi beszélők mentális lexikonjában a 
szavak között erős szemantikai kapcsolatok vannak, addig a további nyelvek esetében 
a szavak közti kapcsolatok elsősorban fonológiaiak (Läufer 1989, 17, utalással: From- 
kin 1971; Hatch 1983; Soudek 1982).

A Birkbeck Vocabulary Project másodiknyelvi szóasszociációs eredményei alapján 
Meara úgy véli, hogy a másodiknyelvi mentális lexikon „egészen más, mint az anya
nyelvi beszélőké” (Meara 1984, 233-234), és hogy a másodiknyelvi mentális lexikon 
erősen fonológiailag vezérelt.

Érvek Birkbeck adatainak Meara-féle értelmezése ellen:
a) A felhasznált stimulusok jellemzó'i. Bár Meara szerint a stimulusként használt 
másodiknyelvi (francia) szavak az angol anyanyelvű alanyok számára „nagyon gyako
riak” (1984, 231), az általa idézett példák - pl. caque, dru, émail és toupie - ezt nem 
nagyon támasztják alá. Valószínűnek tűnik, hogy az ilyen stimulusok által kiváltott 
válaszok nem egy másodiknyelv-specifikus mentális struktúrát tükröznek, hanem
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egyszerűen tudatlanságot, aminek hatására az alanyok elkezdenek bármi olyan kapasz
kodót keresni, amire válaszukat építhetik. (Ez nem nagyon tér el attól, amit az anya
nyelvűnkben teszünk, ha ismeretlen szóval találkozunk.)

b) Magyarázatok az anyanyelvi vizsgálatok alapján. A fonológiailag motivált 
válaszok, amelyek Meara szerint a nem anyanyelviek szóasszociációit jellemzik, 
anyanyelvi könyezetben is jellemzőek a gyermekek asszociációs tesztjeiben. A kutatá
sok azt mutatják, hogy az életkor és a lexikai tudás növekedésével ezektől a válaszoktól 
elmozdulás tapasztalható. Nem ez az egyetlen elmozdulás az anyanyelvi lexikai elsa
játítása során. Egy másik elmozdulás is megfigyelhető: a „szintagmatikus” asszociáci
óktól (pl. red - apple) a „paradigmatikus” asszociációk (pl. red - green) felé. Ez erősen 
arra utal, hogy a fonológiailag motivált válaszok inkább az elsajátítási szakasszal 
magyarázhatók, nem pedig a kérdéses nyelv státuszával (akár az anyanyelv, akár 
második nyelv esetében).

Az anyanyelvi és másodiknyelvi mentális lexikon közti minőségi különbségeket (a 
forma és a jelentés szerepe tekintetében) megkérdőjelező tanulmányok: Söderman 
(1989, 1993): szóasszociációs tesztre épülő vizsgálatában négy különböző tudásszintű, 
az angolt második nyelvként tanuló csoport vett részt. Az „összecsengő” és szin
tagmatikus válaszok arányának csökkenése az angol tesztben korrelált a növekvő 
nyelvtudással. Söder ezeket az eredményeket nem az általános tudás és a lexikai 
működés közötti kapcsolat bizonyítékának tekintette, hanem az egyes szavak elsajátí
tásának fejlődéstörténetét látta benne. Kiemeli (1989, 119), hogy „a legjobb tanulók 
szóasszociációi között is meglepően sok »összecsengő« és szintagmatikus válasz volt”, 
és hogy „a legalacsonyabb szintű csoport is meglepően sok paradigmatikus választ 
adott”. Ezt azzal magyarázza, hogy a választípusokban tapasztalható elmozdulás mind 
az anyanyelv, mind a második nyelv esetében az egyes szavak szintjétől függ. A kapott 
válasz típusa minden adott esetben attól függ, hogy a stimulus-szó mennyire vált a belső 
lexikon integrált részévé.

A fonológiai munkamemóriának a második nyelv elsajátításában betöltött szerepét 
vizsgáló tanulmányok - például Baddeley, Papagno és Vállár (1988); Papagno, Va
lentine és Baddeley (1991); Service (1992,1993, 1993-94); Service és Kohonen (1995)
- rámutatnak, hogy fontos kapcsolat van a második nyelv szókincstanulása és aközött, 
hogy mennyire vagyunk képesek felépíteni az új elemek fonológiai reprezentációját a 
rövidlejáratú memóriában. Mint láthattuk, ez nem csak a második nyelvre jellemző 
jelenség. Meg kell azonban jegyezni, hogy az új szavak elsajátításánál már az első 
pillanattól kezdve jelen van a szemantikai tényező is. Régóta tudjuk, hogy általában 
véve, minél értelmesebb egy szó az ember számára, annál könnyebben fogja megtanulni 
(Underwood 1966; Wingfield és Byrnes 1980). Érdekes, hogy maguk azok a tanulmá
nyok, melyek a második nyelv elsajátításának kezdetén a formai folyamatok fontossá
gára utalnak, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ebben a szakaszban a szemantikai 
dimenzió is jelen van. Ez abban nyilvánul meg, hogy a tanuló szemantikai asszociációt 
próbál létrehozni az új másodiknyelvi szó és egy már meglévő - ez lehet akár anyanyelvi
- szó között (Papagno és társai 1991 ; Service 1993).

A Trinity College Dublin Modern Languages Research Project című kutatása (lásd 
Singleton 1993-94, 1994, 1999; Singleton és Little 1991, 1992) során többek között 
C-teszttel és szóasszociációs teszttel gyűjtöttek anyagot. Az alanyok egyetemi szintű 
második nyelvet tanulók voltak. A C-teszt (Klein-Braley 1997) a „cloze teszt” egyik



A második nyelv a „mentális lexikon" kontextusában 13

változata, ahol nem egész szavakat, hanem a szavak részeit töröljük: a szöveg első 
mondata érintetlen marad, majd minden második szó második felét töröljük; az egybe- 
tűs szavakat figyelmen kívül hagyjuk, a páratlan betűből álló szavaknál pedig eggyel 
több betűt törlünk, mint ahány megmarad. Mivel a kísérleti személyek nem változtat
hatják meg a megcsonkított szöveg elemeinek sorrendjét, ezért a vizsgált képesség 
javarészt lexikai természetű - mennyire ismerik a „tartalmas szavakat”, „grammatikai 
szavakat”, szavak szerkezetét, kollokációs képességét stb. (az ellenvéleményt lásd 
Chapelle 1994-ben; erre válasz: Singleton 1999,5. fejezetben). A felhasznált szóasszo
ciációs tesztek „szabad előhívásosak” voltak (a kísérleti személyeknek a stimulus 
prezentálása után 30 másodperc alatt kellett annyi választ adniuk, amennyit tudtak/akar- 
tak - lásd például Champagnol 1974; Macnamara 1967; Randall 1980), és gyakori 
francia szavakra épültek (a Kent Rosanoff-féle lista 50 szavának fordítása - Rosenzweig 
1970). A dublini C-tesztek eredményei között jelentős arányban (általában többségé
ben) voltak jól formált és elfogadható válaszok, ami arra utal, hogy az érintett máso
diknyelvi lexikai feldolgozás a szövegkörnyezet elolvasásán alapult, így tehát jelentés 
alapú feldolgozás zajlott. Még a „nem elfogadható” válaszok többsége is formailag volt 
elfogadhatatlan, szemantikailag azonban egyértelműen kapcsolódott a szövegkörnye
zethez. A résztvevők saját munkáját értékelő válaszaiban is túlsúlyban volt a C-teszt 
kitöltése során a szövegkörnyezet jelentésére való hivatkozás. A dublini szóasszociá
ciós teszt eredményei is azt mutatták, hogy az asszociációknak csupán parányi hányada 
mutat kizárólag formai kapcsolatot az adott stimulus-szóval.

6. Az anyanyelvi és a másodiknyelvi mentális lexikon: 
elkülönülés, integráció vagy egyéb?7
6.1. Az elkülönülést támogató nézőpont
Az integráció elleni érvek
a) A nyelvet állítólag egy külön erre a célra szolgáló, beágyazott modul szolgálja az 
agyban. A nyelvi modul hívei közül egyesek szerint (Emmorey és Fromkin, 1988) a 
másodiknyelvi mentális lexikon működésének jelentős része ezen a modulon belüli. 
Mások szerint (Bley-Vroman 1989) a gyermekkor után elsajátított teljes másodiknyelvi 
tudás modulon kívüli. A két álláspont összegzéséből az adódik, hogy a serdülőkor utáni 
másodiknyelvi tanuló esetében az anyanyelvi és másodiknyelvi lexikai műveletek 
egymástól függetlenül zajlanak (Singleton, 1998).

b) A jelek szerint, ha ismeretlen szavak morfológiai szerkezetét kell kitalálni, akkor 
valamely ismerős szó fonológiai összetételét idézzük fel, majd ez alapján teszünk 
következtetéseket (Bybee 1988; Stemberger és MacWhinney 1988). Mivel az egyén 
által ismert nyelvek fonológiai rendszere nagymértékben különbözhet, a következtetés 
az lehet, hogy a keresésnek, amelytől egy ilyen analógiás taktika függ, minden nyelv 
mentális lexikonét külön-külön meg kell vizsgálnia.

c) Gyakori jelenség, hogy agysérülés után a két- vagy többnyelvűek szakaszosan 
nyerik vissza a nyelveiket, a különböző nyelvek más-más periódusban térnek vissza. 
Egy svájci német anyanyelvű először a franciát nyerte vissza, majd a felnémetet, de 
sosem rehabilitálódott anyanyelve, a svájci német (Grosjean 1982,260). Hasonlít ehhez 
egy angol klasszika-filológus esete, aki klasszikus görög, latin, francia majd angol 
sorrendben nyerte vissza beszédképességét (Whitaker 1978, 27).

d) Két vagy több nyelv beszélői a használat során általában elkülönítik nyelveiket.
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A nyelvek közötti kölcsönhatás mind természetében, mind mértékében korlátozottnak 
mondható. Sok másodiknyelvi hiba „úgy tűnik, hogy csekély vagy semmiféle kapcso
latban sem áll az anyanyelvvel” (Dusková 1969, 19), de egyértelmű, hogy ha csak 
csekély nyelvek közötti hatás is felfedezhető a lexika területén, akkor kell lennie 
valamiféle kapcsolatnak az anyanyelvi és másodiknyelvi mentális lexikon között.

6.2. Az integrációt támogató nézőpont
A kapcsolódást támogató érvek a második nyelv lexikai elsajátítása alapján
Egy új másodiknyelvi lexikai adat elsajátításának legkorábbi szakaszait vizsgáló kuta
tások'. A fonológiai alak pontos reprezentációjának felépítése a rövidlejáratú memóri
ában fontos a másodiknyelvi lexikai elsajátítás szempontjából (Baddeley és társai 1988; 
Papagno és társai 1991; Service 1992; 1993-94; Service és Craik 1993; Service és 
Kohonen 1995). Néhány ide vonatkozó tanulmány (Papagno és társai 1991; Service 
1993) arra is utal, hogy az új szavak tanulása nemcsak a fonológiai alak rövid lejáratú 
memóriában létrehozott minél pontosabb másolatától függ, hanem attól is, hogy a 
tanuló ki tudja-e használni, ahol lehetséges, az anyanyelvi és másodiknyelvi alak közötti 
szemantikai asszociációkat (lásd fentebb az 5. pontnál).

A nyelvek közötti szemantikai asszociációs és forma vezérelt folyamatok: Giacobbe 
(1993-94) számol be egy spanyol ajkú alanyról, aki természetes úton tanulta a franciát. 
Amikor a francia cuisine [’konyha'] szóval találkozott, egyrészt a spanyol cocina 
['konyha'] jelentésű szóra asszociált, és [kosin]/[kosi] alakokat használt, másrészt 
megpróbálta minél pontosabban lemásolni a francia formát, így jöttek létre a [ku- 
sin]/[kwisin] alakok (Giacobbe és Camml986; Singleton 1987).

A fogalomstruktúra és szavak közti kölcsönhatás: A szóban forgó jelenséget Dus- 
ková példái (1969) érzékeltetik:

angol way/joumey 
angol repair/correct 
angol include/involve

Swan példái (1997): 
think/hope 
follo\v/ac company

cseh cesta 
cseh spravit 
cseh zahrnout

szuahéli beszélők

definitely/exactly/completely 
cut/kill török beszélők

beat/hit/strike/knock
office/desk/study görög beszélők

Nyelvek közötti tényező' a tudatos másodiknyelvi szókincstanulás során: Stoffer (1996) 
szerint a másodiknyelvi szókincstanulási stratégiák közül egyértelműen a „mentális 
kapcsolatok kiépítését célzó stratégiák” számítanak a legfontosabb kategóriának, ezen 
a kategórián belül a legmagasabb pontszámot a másodiknyelvi szavakat az anyanyelvi 
szavakhoz kapcsoló stratégia kapta.

Cohen és Aphek (1980) a tanulók által használt mnemotechnikai eszközöket vizs-
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gálta. A szavak között a következő kapcsolat kiépítése volt megfigyelhető: héber 
mudaut ['tudat, eszmélet'] - angol awareness a következő kifejezés segítségével beware 
of the moody wolf; héber hardama ['anesztézia']) - francia dormir. (Vö. Kellerman 
1977, 1979, 1983; Ringbom 1987; a nyelvek közötti lexikai összefüggések tudatosítá
sára lásd például Tréville 1993).

A másodiknyelvi lexikai folyamatokból származó, a kapcsolódást támogató érvek 
Cook (1992, 1993) „többszörös kompetencia” [multicompetence] melletti bizonyíté
kai'. Az egyik nyelv szavára adott reakció ideje függ a másik nyelvbeli megfelelőjének 
gyakoriságától (Caramazza és Brones 1979). Két nyelv morfológiai hasonlósága befo
lyásolja a fordítási teljesítményt (Cristoffanini és társai 1986). - Két nyelv azonos alakú 
szavainak feldolgozásakor a kétnyelvűek mindkét nyelven megközelítik a jelentést, 
nem csak az éppen használt nyelven (Beauvillain és Grainger 1987).

Kódváltás mint bizonyíték'. De Bot és Schreuder (1993) arra a következtetésre jutott, 
hogy a kódváltásokból származó bizonyítékok cáfolják azt a nézetet, hogy egy adott 
szituációban a kétnyelvűek egyik nyelve „bekapcsolt” a másik pedig „kikapcsolt” 
állapotban van. Valószínűbb, hogy mindkét nyelv folyamatosan aktív, de különböző 
szinten (Green 1986, 1993; Paradis 1981). Ezt bizonyítják a következő példák:

holland/angol: „dat water dat liep direct/rom het dak in de grote regenbakken”: 'that 
water ran directly from the roof into those big water vessel(s)' (p. 208) [magyarul: 
„a víz a tetőről egyenesen azokba a nagy edényekbe folyt”];
holland/francia: „Tu es un tof copain”; 'You are a nice guy' [magyarul: „Kedves 
fickó vagy”].

Kommunikációs stratégiákra irányuló kutatások: Több tanulmányban is megjelennek 
olyan fogalmak, illetve kategóriák, amelyek a kapcsolat meglétére utalnak. Ilyen 
Tarone (1977) „tudatos transzfer” kategóriája, Faerch és társai (1984) „anyanyelvi 
alapú stratégiák” kategóriája. Kellerman (1991, 150) „kód-stratégiájában” szerepel a 
másik nyelvhez fordulás, Poulisse (1993) „helyettesítési stratégiájában” hivatkozik 
egyaránt anyanyelvi és másodiknyelvi elemek segítségül hívására, illetve az anyanyelv 
és második nyelv morfológiai és fonológiai kódolási eljárásainak felhasználására a 
„helyettesítés plusz” stratégiában; például:

Kód váltás:
Je suis dans la wrong maison
Un bureau pour cosmetics et perfume (Littlewood 1984, 156).

Idegenszerűsítés:
pruke (a holland pruik ['paróka'] szó angolosított változata) (Kellerman 1991, 151) 
[serk] a spanyol cerca ['közel'] szó franciásított változata) (Singleton 1987, 342).

Tükörfordítás:
„I take myself in the neck” (a dán „Jég tager mig selv i nakken” ['összeszedem 
magam'] kifejezésből) (Faerch és társai 1984, 156);
bus stop place (a svéd busshâllplats ['buszmegálló'] szóból) (Palmberg 1979, 59).
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6.3. A másodiknyelvi szókincs különböző szerveződési 
lehetőségei a megfelelő agyi területeken
Weinreich (1953) három kategóriája: „alárendelő”, „összetett” és „mellérendelő'” 
kétnyelvűség: Az alárendelő kétnyelvűségben a másodiknyelvi szóalakok az anya
nyelvi szavak alakján keresztül kapcsolódnak az anyanyelvi jelentéshez:

ANYANYELVI ALAK <—> MÁSODIKNYELVI ALAK

JELENTÉS

Az összetett kétnyelvűdében az anyanyelvi és másodiknyelvi alakok a jelentés szintjén 
kapcsolódnak egymáshoz:

ANYANYELVI ALAK MÁSODIKNYELVI ALAK

JELENTÉS

A mellérendelő kétnyelvűségben mindkét nyelv szempontjából elkülönült forma-jelen
tés kapcsolatrendszer létezik:

ANYANYELVI ALAK MÁSODIKNYELVI ALAK

JELENTÉS JELENTÉS

Weinreichnél a fenti kétnyelvűségi típusok különböző tanulási tapasztalatoknak kö
szönhetőek, ám arra is felhívja a figyelmet (1953, 10), hogy az egyén vagy csoport 
kétnyelvűsége nem feltétlenül egy típushoz tartozik.

De Groot feltevése (1993, 1995) a kapcsolódó és konkrét szavakkal kapcsolatban: 
De Groot szerint a bizonyítékok azt mutatják, hogy vegyes reprezentációs rendszerünk 
van, amelyben a konkrét szavakat és a két nyelv egymáshoz kapcsolódó szavait 
„összetett” módon tároljuk, az elvont szavakat és a két nyelv nem kapcsolódó szavait 
pedig „mellérendelő” módon. A konkrét szavak esetében De Groot egyrészt szóasszo
ciációs eredményekre hivatkozik, ahol a konkrét szavak esetében gyakrabban fordult 
elő, hogy a válaszok a stimulus fordításai voltak, mint elvont szavak esetében; másrészt 
„szó-eldöntési” tanulmányokra, amelyekben a konkrét szavaknál jelentős szemantikai 
„elő-feszítő”* hatás mutatkozott a nyelvek között, az elvont szavaknál viszont nem; 
végül olyan tanulmányokra hivatkozik, amelyek bemutatják, hogy a konkrét szavak 
fordítása gyorsabb, mint az elvontaké. A „rokonsági” jellemzőre vonatkozóan a követ
kező tanulmányokra hivatkozik: sok, nyelvek közötti, ismétléses „elő-feszítési” kísérlet

* A priming - friss-műszót elő-fe szítés-ként fordítjuk; vö. a Jarovinszkij Alekszandr előadásáról 
való beszámolóval, ebben a folyóiratban p. 133.
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azt mutatja, hogy a nyelvek közötti „elő-feszítési” hatás gyakoribb „rokon” szavaknál, 
mint „nem rokon” szavaknál (egyes tanulmányok szerint), vagy kizárólag „rokon” 
szavaknál jelentkezik (más tanulmányok szerint)” (De Groot 1995, 173). Egyes szó
fordítási feladatokat tartalmazó vizsgálatok szintén a „rokoni hatás” meglétére utalnak 
(lásd még: Kirsner és társai 1993).

Lexikai szervezettség és nyelvtudás: Volterra és Taeschner(Taeschner 1983; Volterra 
és Taeschner 1978) szerint a kétnyelvű gyermek kezdetben egyetlen lexikai rendszert 
épít, amelyben minden elsajátított jelentéshez egy elem tartozik (az egyik vagy a másik 
nyelvből): ezen nézet szerint a nyelvek közötti különbségtétel és így a hozzájuk tartozó 
lexikonok szétválasztása csak a második életév körül alakul ki (Quay 1995; Zurer és 
társai 1995). - De Groot (1995) olyan tanulmányokra hivatkozik, amelyek szerint a 
kétnyelvűek lexikai elrendeződését a nyelvtudás befolyásolja. Az alárendelő szervező
dés az alacsonyabb szintű nyetudásra jellemző, az összetett pedig a magasabb szintű 
nyelvtudásra. - Woutersen (1996, 1997) szerint a kétnyelvűség különböző kategóriái - 
alárendelő, összetett és mellérendelő típus (lásd fent) - legalábbis részben a kétnyel
vűvé válás különböző szakaszivalvagy szintjeivel hozhatók kapcsolatba (Potter és társai 
1984). Három csoportban végeztek „szó-eldöntési” kísérleteket „elő-feszítéssel”. A 
csoportokban angolul tanuló hollandok voltak, akik különböző szinten álltak angolból. 
A középfokú tanulóknál (középiskolások) nyelvek közti „elő-feszítési” hatás mutatko
zott a „rokon” szavaknál, de a „nem rokon” szavaknál nem. A jó nyelvtudásúaknál és 
a csaknem anyanyelvi szinten lévőknél mind a „rokon”, mind pedig a „nem rokon” 
szavaknál jelentkezett az „elő-feszítési” hatás.

7. Néhány rövid pedagógiai megjegyzés
7.1. A lexikon fontosságából és terjedelméből adódó 
következtetések
A lexikának a nyelv működésében betöltött fontos szerepe alapján jogos, hogy a 
nyelvtanításban megnőtt az érdeklődés a szókinccsel kapcsolatos kérdések iránt. Más
részt egyértelműen megkérdőjelezhető, hogy a lexikát tekinthetjük-e a nyelv más 
aspektusaitól független egységnek, ezért nincs értelme a lexika tanításán önálló formák 
és fogalmak tanítását érteni. Ami eddig a másodiknyelvi és az anyanyelvi órákon 
„szókincs-tanítás” címén történt, az többnyire csak a lexikai jéghegy csúcsát célozta. 
Ez a kritika egyaránt vonatkozik a lexikai „hálók” használatának „modem” módszerére 
és a hagyományos szó-listákat tanító módszerekre. Ez nem azt jelenti, hogy ezeket a 
fontos szerepet betöltő módszereket el kell felejtenünk, de az elszigetelt elemeket tanító 
módszereket mindenképpen ki kell egészíteni olyanokkal is, amelyek a lexikon kol- 
lokációs, grammatikai és egyéb dimenzióit teljesebben megmutják.

7.2. Az anyanyelvi és másodiknyelvi lexikai elsajátítás és 
feldolgozás közös vonásaiból adódó következtetések
Világosan látszik, hogy az anyanyelvi és másodiknyelvi lexikai elsajátításnak és 
feldolgozásnak sok közös vonása van. Nemcsak a kihívások hasonlóak a két esetben, 
hanem a használt műveletek egy része is azonosnak látszik. Nyelvtanítási szempontból 
ez azt jelenti, hogy nem érdemes az anyanyelvi és a másodiknyelvi lexikon tanítását 
két teljesen különböző világnak tekinteni. Láthattuk részletesebben is, hogy az anya
nyelv és a második nyelv esetében a forma és a jelentés szerepe a lexikai elsajátításban
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és feldolgozásban hasonló. A formával kapcsolatban láthattuk, hogy az új elemek 
feldolgozásának korai szakaszában különösen nagy szerepe van a formai jegyek pontos 
belső reprezentációjának. Ezek a felfedezések úgy jelenhetnek meg a pedagógiában, 
hogy az új szavak természetes ismétlését az osztályteremben is támogatni kellene 
legalább néhány olyan feladattal, amelyek a formák ismétlésére serkentenek, „meta- 
kognitív” szinten pedig a tanároknak a gyerekek fejébe kellene vésniük, hogyha bárhol 
új szóval találkoznak, ismételgessék el maguknak. A jelentéssel kapcsolatban két fontos 
megjegyzést tehetünk: egyrészt nagyon fontosak a lexikai elemek közti szemantikai 
asszociációk, másrészt fontos a lexikai műveletek során a képszerűség. Tanítási szem
pontból ez azt jelenti, hogy támogatni kell az asszociatív mnemotechnikai stratégiák 
előtérbe helyezésével a szemantikai asszociációkat. A képszerűséggel kapcsolatban 
úgy látszik, hogy jó gyakorlati háttere van a kulcsszavak és más szemléltető módszerek 
tantermi felhasználásának.

7.3. Szavak közötti kapcsolatokból adódó következtetések
A fent bemutatott kutatásokból egyértelmű, hogy a második nyelv tanulása és haszná
lata során elkerülhetetlen az anyanyelvi lexikon használata. Szemben azzal a korábbi 
nézettel, amely a nyelvek közti hatáson kizárólag az interferenciát értette, a szavak közti 
elkerülhetetlen kölcsönhatás nem egyértelműen káros jelenség. Épp ellekezőleg, rokon 
nyelvek esetében a szavak közötti kapcsolat nagyban segítheti a hozzáférést a „befo
gadó módban” (így érthetőbbé válik a bemenő másodiknyelvi anyag, ezzel pedig 
könnyebben elsajátíthatóvá válik), ügyesen alkalmazott kölcsönzési stratégiákkal pe
dig a produkció során is nagymértékben kitágíthatok az egyébként korlátozott má
sodiknyelvi források. A szavak közti hatásokra tehát az is lehet a válasz, hogy megba
rátkozunk velük, és nyelvi tudatosságot alakítunk ki, így feltárhatjuk, hogy adott 
nyelvek között mely területeken működik a stratégiai transzfer és melyeken nem. 
Másrészt nyugodtan várhatunk is, hiszen a nyelvtudás javulásával, úgy tűnik, a második 
nyelv lexikailag egyre kevésbé függ az anyanyelvtől. Semmi esetre sem szabad azonban 
a kiirtás szándékával fellépnünk ellene, hiszen kísérletünk nem járhat sikerrel, viszont 
diákjainkat hátráltathatjuk, és kedvüket szeghetjük vele.

JEGYZETEK
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3 A collocation a brit lexikológia egyik központi műszava: 'egymást követő szavak'-at jelöl. (A szerk.)
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7 Vö. Singleton 1999, 4. és 7. fejezet.
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