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vagyis azt, hogy modellek segítségével ho
gyan mutathatók be azok a működések, mi
ként alakítja a beszélő szándékait folyama
tos beszéddé, illetve hogyan alakul a hallga
tónál az akusztikai jel különböző szinteken 
és elemzéseken keresztül értelemmel bíró 
üzenetté.

Az egyén beszéd- és nyelvi jeleket tároló 
rendszere, vagyis a „Mentális lexikon” ké
pezi az ötödik fejezet tárgyát. A mentális 
lexikon nagyságáról, felépítéséről és műkö
déséről, valamint a lexikális hozzáférés fo
lyamatáról és a folyamat meghatározóiról 
kap bőséges ismereteket az olvasó.

Azt a folyamatot, amelynek köszönhető
en a gyermek birtokába veszi annak a nyelv
nek a szabályrendszerét, amelynek hatásai 
érik (és a szabályokat véges számú szókész
letre alkalmazva végtelen számú értelmes 
mondat produkciójára és megértésére válik 
képessé, vagyis elsajátítja a beszédet) „Az 
anyanyelv elsajátítása” című fejezetben is
merteti a szerző. Hogy milyen nézeteket val
lottak e folyamatról a behaviorista tanokat, 
azaz a tanulás döntő szerepét képviselő ta
nulás-pszichológusok, miként érvel Choms
ky nati vista nézeteit alátámasztandó, hogyan 
bírálták elegáns érvelésének számos pontját 
a modern pszicholingvisták, mindez bemu
tatásra kerül ebben a fejezetben. Ismeretes, 
hogy a nyelvelsajátítás csak bizonyos élet
korig lehetséges, így az érzékenységi (szen- 
zitív vagy kritikus) periódus fogalmával is 
megismerkedhet az olvasó. Számos példával 
illusztrált leírását adja a szerző a beszédel
sajátítás folyamatának magyar anyanyelvű 
gyerekeknél.

A kötet külön fejezetben tárgyalja „A 
beszédprodukció és a beszédfeldolgozás za
varai”-!. Részletes leírását találjuk a megké
sett beszédfejlődésnek és az afáziának, vala
mint az agrammatizmusnak és a dadogás
nak. A beszédészlelés és a beszédmegértés 
zavarai közül a szeriális és transzformációs 
észlelés a beszédhang-megkülönböztetés és 
a beszédritmus-észlelés, a vizuális észlelés, 
valamint a mondat és szövegértés zavarai 
kerülnek bemutatásra.

Az utolsó fejezetben „Olvasás” címmel 
megismerkedhetünk az olvasásban résztve
vő folyamatokkal, az olvasás elsajátításával, 
az olvasástanításban alkalmazott oktatási 
módszerekkel, de az olvasási nehézségekről 
és a diszlexiáról is értekezik a szerző.

Gósy Mária a pszicholingvisztika nem
zetközileg is jegyzett kutatója és gyakorlati 
művelője. Rendkívüli tájékozottságát ebben 
a tudományágban nemcsak hozzáértő, szé
leskörű betekintése a pszicholingvisztikai 
kutatások nemzetközi és magyar vonatkozá
sú eredményeibe bizonyítja, hanem az is, 
hogy kötetének jelentős részében saját tudo
mányos és gyakorlati eredményeire támasz
kodik, az általa kifejlesztett, a gyermekek 
beszédészlelési és beszédmegértési szintjét 
húsz részfolyamat által meghatározó teszt
sorozat alkalmazása során nyert eredmé
nyek szervesen épültek a kötetbe. Olyan mo
nográfiáról van szó, amely a hasonló, eddig 
főleg angol nyelvű összegző munkák sorá
ban (amelyekben kevés a magyar vonatko
zású példa és kutatás) is minden tekintetben 
megállja a helyét. A pszicholingvisztika-ku- 
tatók és a gyakorlatban dolgozó szakembe
rek számára egyaránt izgalmas olvasmány, 
és mivel a pszicholingvisztika, mint tárgy, 
számos felsőoktatási és egyetemi kar képzé
si programjában szerepel, a kötet az oktatók 
és a hallgatók érdeklődésére is számíthat.

Göncz Lajos

Nagy L. János és Péntek János
A kreatív nyelvhasználat 
és az iskola
Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest, 
2000. 144 p.

A nyelvhasználat iskolai oktatásához érté
kes szintézist alkottak a szerzők. Munkáju
kat kísérletnek szánják, mellyel a kutató fel
ismeréseit, a tanár szempontjait és tapaszta
latait egyeztetni akarják a tizenévesek néző-
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pontjaival, korlátlan nyelvi fantáziájával. 
(Ezt fontos lélektani megközelítésként kell 
üdvözölnünk.) - Ezzel kívánják feloldani 
azt a traumát, mely az iskolába kerülő gyer
meket éri, mivel ott többnyire nincsenek te
kintettel sem a tanuló nyelvi környezetére, 
tehát az általa beszélt s többnyire szüleitől 
tanult nyelvi változatra, sem életkori saját
ságaira. Az „élő nyelvnek” tehát meg kell 
maradnia az iskolában: ez fogja táplálni a 
diák „kreatív energiáit”.

Az 1. fejezet (Hagyomány és korszerű
ség az oktatásban) egyik fontos megállapítá
sa, hogy a nyelvhasználatban két ellentétes 
hatás érvényesül. Az egyik az örökölt szabá
lyok kötöttsége, a másik ezeknek a gyakor
latban - sok tényező befolyásolására - tör
ténő áthágása. - A nyelvfejlődést korábban 
az egységesülés s ezzel párhuzamosan a fel
emelkedés jellemezte; századunkban a ki
egyenlítődés; az ezredvég felé viszont a kü- 
lönfejlődés és értékvesztés. A nyelvi elszür- 
külést a gazdasági élet technizálódása (me
nedzser-nyelv, komputer-nyelv stb.), a diva
tos idegen szók behatolása minden nyelvré
tegbe, a határon túl pedig a kétnyelvűség, 
illetve a nyelvcsere okozza. - A szerzők 
annak is tudatában vannak, hogy a pszicho
lógia kiterjesztette kutatási körét a tudo
mányelméletre, a kognitív funkciókra s ez
zel az együttműködés feltárására. Az anya
nyelvi órákon ennek megnyilvánulási for
mái: más tantárgyak anyagának bekerülése, 
formalizáló matematikai képletek alkalma
zása, összevető nyelvtani tárgyalásmód, 
nyelv és a művelődés történetének egybefo- 
nódása. - Intellektuális hatása miatt is rend
kívül fontos a nyelvi szocializáció a 6-14 
éves időszakban. - Bemutatják a népi ha
gyomány megjelenési formáit, hatásait a fa
lusi, illetve a városba származott tanulóknál 
(a városiakra azonban nem gondolnak). A 
kettő különbözőségét a tévé és a videó egy
ségesíti, s rombolja a hagyományt a reklám
világ értéktelensége is.

Részletezik azt a traumát, melyet az is
kolába kerülés után „az oktatás intézményes 
szocializációja” idéz elő. Ennek összetevői:

„a gyermek megszűnik központban lenni”, a 
„hivatalosság hatalmába” kerül, az új szoká
sokhoz, személytelen szabályokhoz, számá
ra sokszor érthetetlen nyelvi formákhoz való 
alkalmazkodás elfárasztja idegeit. - A tanu
ló a mindennapi életében állandóan kódot 
vált, az iskolában pedig a „hivatalos ízű, nem 
kedvelt” köznyelvi változatot kell alkalmaz
nia, ez ellenhatásként „kikényszeríti a diák
nyelv használatának egyéni igényét” (p. 17).

Egy további alfejezetben a korszerűség 
követelményeit a nyitottság, teljesség, sze
mélyesség hármasságában mutatják be. - A 
többnyelvűség a kor kihívásaiból követke
zik. A modern európai oktatás két világnyelv 
elsajátítását követeli; kétnyelvű környezet
ben viszont többnyire az anyanyelvnek az 
államnyelvvel való felcserélésére töreksze
nek. A szerzők szerint a kétnyelvű környe
zetben elfogadható oktatási modell sem ala
kult még ki.

Az anyanyelvi műveltség alapvető ket
tősségét, a köznyelvi, illetve a szépirodalmi 
nyelvi elvárásokat a többi rétegnyelv szűkíti, 
de bővíti is. Stiláris változatok alkalmazásá
ra helyzetgyakorlatokat ajánlanak.

A 2. fejezet (Az alkotó nyelvről) arra 
alapoz, hogy „a nyelvelmélet fordulata ... a 
kreativitásban látja a nyelv lényegét” (p. 23). 
Chomsky „szabály kormányozta” és „sza
bályváltoztató” kreativitást különböztet 
meg. Az elsőnek lényege magának a nyelv
nek alkotó jellegében, produktivitásában rej
lik, mely a nyelv minden használóját „az 
alkotás képességével ruház föl”. A második 
a nyelv teremtő jellege, kreativitása, mely 
lényegében a nyelv szabályain túlmutató te
remtés. A szerzők ezt egybevetik a hagyo
mányos nyelvészet néhány szókincs-gyara
pító terminusával: a szóalkotással, mely 
meglévő elemekből épít, s a szóteremtéssel, 
amely újat hoz létre. Az utóbbiakhoz sorol
ják a hangutánzó és hangfestő szókat.

Ellentmondásnak tűnik két állításuk: 
„Az igazi kreativitás, amely egészen újat hoz 
létre anélkül, hogy meglevő elemekből épít
keznék, igen ritka a nyelvben ... Az újítás 
egyébként viszonylag ritkán éli túl a beszéd
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pillanatnyi helyzetét” (p. 28). Vannak való
ban kérészéletű új nyelvi alakulatok, de mi
ből állna össze a sokfajta rétegnyelv szótá
rainak hatalmas szókincse, melyhez a szer
zők példákat hoznak (az erdélyi nyelvjárás
okból)? A kreatív képességet sokféle meg
közelítésben járják körül. Két alapvető 
szintjeként a szabályt követő generatív vagy 
produktív jelleget, illetve a szabályt módo
sító (deviáns) konstruktív, innovatív válto
zatot jelölik meg. - A két alapformán belül 
további szinteket állapítanak meg: az exp
resszivitást, a produktivitást, a „felfedezést” 
s az újítást. (Az utóbbit csupán a költészet 
körébe utalják.) A kreativitás megnyilvánu
lási formáiként a könnyedség különféle te
rületeit, továbbá a nyelvi rugalmasságot, az 
eredetiséget s a nyelvi problémák iránti ér
zékenységet sorolják fel (és szépirodalmi 
meg népnyelvi idézetekkel illusztrálják). - 
Kifejtik az „elvárások” (a nyelvi norma) is
mérveit, s az élőbeszéd s az írott nyelv egy
másra gyakorolt - pozitív és negatív - hatá
sát.

A 3. fejezet (Fejlesztő kísérletek) a két
nyelvű környezet (elsősorban Erdély) anya- 
nyelv-oktatási változásait mutatja be. Annak 
ellenére, hogy a „nyelvhasználatban ... szin
te csak köztes változatok vannak (Lanstyák 
István műszavával: közvelegek)”, nekik is 
meg kellett küzdeniük a „nyelvtan vagy 
nyelvhasználat” dilemmájával. Itt erdélyi 
szerzőket s műveiket sorolják fel, akik a 
szemléletváltást a nyelvhasználat javára el
döntötték.

A továbbiakban a kreatív szemléletet 
előmozdító szépirodalmi szövegeket s azok 
feldolgozására irányuló tanulói megoldáso
kat mutatnak be. „A kreativitás fejlesztésé
nek területei” című 4. fejezet a kommuniká
ció és információcsere szóbeli és írásbeli 
formáit, nyelvi eszközeit taglalja, miközben 
külön-külön kitér a szóbeli és írásbeli for
mák megértésének tartalmi és technikai ol
dalára, majd ugyanígy a közlés területére is. 
A szerzők figyelmeztetnek a szakmai és tu
dományos szövegek szókincsének elhajlása
ira: „az érthetetlen olykor kezd szinonimája

lenni a tudományosnak” (p. 71). Sokoldalú
an tárgyalják a műfajok változatait, valamint 
az írásmód (kézírás, gépírás, számítógépes 
írás) tagolási és kiemelési (ha tetszik: tipog
ráfiai) variációit.

Az 5. fejezetben (Ötletek a magyarórára) 
a szerzők alapelvként a tanár példamutatá
sát, de a diákét is, az eltérő képességű tanu
lókra való figyelést s az állandó gyakorolta
tást jelölik meg. Ezt követően mind a szóbe
li, mind az írásbeli közlés megértéséhez, 
befogadásához, létrehozásához, illetve meg
formálásához sok modern, nevezhetném 
formabontó irodalmi példát s ötletet javasol
nak a szerzők. Újra kitérnek a műfajvarián
sokra, s a helyesírás fontosságát is hangsú
lyozzák.

„A szövegmegformáltság elemző meg
közelítése” című 6. fejezet Petőfi S. János és 
Benkes Zsuzsa nevéhez fűződő szövegelmé
leti („szemiotikai-textológiai”) gyakorlato
kon alapszik. Két fő típusa: a kreatív-pro
duktív megközelítés abból áll, hogy ismeret
len eredeti szöveg átalakított változatából 
kell elfogadható szöveget létrehozni; a ka- 
leidoszkopikus megközelítés lényege, hogy 
ismert szöveg eredetijét kell átalakítani, 
hogy megvizsgálhassák, milyen jelentésbeli 
eltéréssel jár. Mindezt bonyolult - főleg 
szépirodalmi alkotásokon végzett - gyakor
latsorokon mutatja be a könyv. A kételkedő
ket Enzensberger-idézetekkel nyugtatják: 
„Igazán klasszikus az a szerző, aki ezt [ti. 
művét ’szétszedni és újból összerakni’] 
nemcsak elviseli, hanem meg is követeli, 
akit szeretetteljes darabosságunkkal kegyet
len érdeklődésünkkel nem lehet elpusztíta
ni” (p. 113). Ez azért nem túlságosan meg
nyugtató.

A 7. fejezet (A tanulói kreativitás) elmé
lyíti a szabály követésének és változtatásá
nak ismérveit és gyakorlatát. Megtoldják a 
tanár kreativitásának követelményével, 
amely újító egyéniséget, felfedező vonáso
kat, a diák teljesítménye iránti türelmet, erő
feszítés nélküli könnyedséget, a változtatás 
és rugalmasság igényét teszik fel, s a nyelvi 
problémák iránti érzékenységet.
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Az utolsó fejezet „A modem világ kihí
vásai és lehetőségei” címmel a világnyelvek, 
a szomszéd nyelvek hatásának veszélyeire, 
de kreatív lehetőségeire is figyelmeztet. 
Majd az informatika rendkívüli fejlődése 
kapcsán a számítógép kreatív alkalmazására 
ösztönzi a tanárt, diákot az információszer
zés s a szövegszerkesztés területén egyaránt. 
Viszont arra is felhívják figyelmünket a 
szerzők, bár a gép „a korlátozás nélküli sza
badság látszatát” kelti, a kombinálás lehető
ségei mégis végesek.

A kötet pozitív megítélése, azt hiszem, 
kitűnik rövid ismertetésemből. Mindössze 
azt kívánom, hogy egy következő kiadásban 
utaljanak vissza azokra a hatvanas-hetvenes 
évekbeli (ma „alternatívnak nevezett) kísér
letekre, amelyeknek keretében már több ha
sonló elképzelést, annak darabjait sikerrel 
kipróbáltuk. Az ízléses küllemű kötetet gaz
dag jegyzetanyag, (nemzetközi) szakiroda
lom, valamint név- és tárgymutató zárja.

Hoffmann Ottó

Britta Hufeisen, Gerhard Neuner 
Angewandte Linguistik für 
den fremdsprachlichen 
Deutschunterricht
Langenscheidt: Berlin stb., 1999.142 p.

A Tübingeni Egyetem távoktató intézete 
(DIFF), a müncheni Goethe Intézet és a 
Kasseli Egyetem (GhK) immár tíz éve meg
kezdett közös germanisztikai távoktatási 
programjának egyik legújabb kötete a német 
mint idegen nyelv tanítása és az alkalmazott 
nyelvészet közötti összefüggésekbe ad bete
kintést. Akik ismerik a sorozat eddigi köte
teit - a német szakos diákok és nyelvtanárok 
között sokan akadnak ilyenek -, azok nem 
fognak csalódni. A jegyzetként kiválóan 
használható könyv a nem anyanyelvű né
metszakos vagy németül jól tudó más 
idegennyelv-szakos tanár és hallgató számá

ra nyelvileg világosan megfogalmazva, lé
pésről lépésre vezeti az érdeklődő olvasót az 
alkalmazott nyelvészet egyes fejezetein vé
gig. Ennek során 81 feladatot kell megolda
nia, melyek mind az adott terület nyelvokta
tással kapcsolatos kérdéseit taglalják.

A korábbi füzetekkel megegyező méret
ben és külalakban megjelent kötet egy rövid 
bevezetőből, nyolc fejezetből, az ún. megol
dási kulcsból (Lösungsschlüssel), az alkal
mazott nyelvészet legfontosabb német ter
minológiáját tartalmazó kislexikonból 
(Glossar), az egyes fejezetekhez illusztrá
cióként, illetve magyarázatként szolgáló 
példagyűjteményből (Reader), bibliográfiá
ból és a források felsorolásából áll. A beve
zető és az első fejezet a két szerző közös 
munkája; Gerhard Neuner jegyzi a 8. fejeze
tet, az összes többi Britta Hufeisen műve.

Az első fejezet az alkalmazott nyelvészet 
területeit járja körül „Felder der Angewand
ten Linguistik” címmel. Kézenfekvő pél
dákkal szemlélteti, hogy mi különbözteti 
meg az elméleti nyelvészetet az alkalmazott 
nyelvészettől: míg az előbbi kutatásának tár
gya a nyelv, melyet szinkron és/vagy diak- 
ron síkon vizsgál, az alkalmazott nyelvészet 
a nyelvet aszerint vizsgálja, hogy milyen 
gyakorlati problémát lehet a megfigyelések 
és kutatások révén megoldani. Ebből kifo
lyólag a nyelvészet eredményeit a gyakorlati 
élet és más tudomány terű letek különböző 
területein lehet alkalmazni (pl. klinikai terá
pia, újságírás, anyanyelv- és idegennyelv
oktatás stb.). Aki eddig kételkedett volna 
benne, hogy milyen fontos az alkalmazott 
nyelvészet az idegen nyelvek - köztük a 
német - oktatása terén, az a feladatok elvég
zése után biztos nem fog már kételkedni.

A második fejezet témája a többnyelvű
ség (Mehrsprachigkeit). Első pillantásra ez 
a rész a nyelvoktatás szempontjából nem 
tűnik olyan nagyon fontosnak. De hamar 
rájön az olvasó, hogy alapvetően meghatá
rozza a nyelvtanítás, illetve a nyelvtanulás 
eredményességét, hogy éppen hányadik 
nyelvet tanuljuk vagy tanítjuk, korábban mi
lyen tapasztalatokat szereztünk ezen a téren,


