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vének asszociációs kapcsolatait tárgyalja. A 
nyelvészet és a logika összefüggéseit Mé
száros László „Logikai és nyelvi sorrend” 
című dolgozata mutatja be, a nyelvészet és a 
pszichológia kapcsolataira pedig Mihalo- 
vics Árpád érzelemkifejezés és beszédaktu
sok összefüggéseit tárgyaló írása világít rá.

Tisztán irodalmi témájú tanulmányt ke
vesebbet találunk a kötetben: szerzőik kö
zött meg kell említenünk Magyar Miklós 
(„Narrátor és narratív technika az Eltűnt idő- 
ben”), Nagy Péter („L'Atlantide revisitée”) 
és Tverdota György („Irodalom és egzisz
tencializmus a két világháború között”) ne
vét. Irodalom és nyelvészet határvidékén he
lyezhető el Szathmári Istvánnak az „irodal
mi nyelv” és a „nyelvi sztenderd” elnevezé
sek jelentéstartalmát vizsgáló tanulmánya, 
amelyből érdemes idéznünk egyetlen mon
datot, a szerző megszívlelendő végkövet
keztetését: „A nyelvtudománynak (is) oda 
kell hatnia, hogy a nyelvi norma egyik szin
ten se legyen valamilyen minden változattól, 
színtől, íztől megfosztott, agyonuniformi
zált és ilyenformán steril nyelvhasználati 
forma, mert az ilyen normarendszer többet 
árt, mint használ a nyelvbeli érintkezésnek” 
(140).

Van néhány olyan írás is a kötetben, ame
lyet a nagyon tágan értelmezett „művelődés
történet” címkéjével lehetne ellátni. Ide so
rolhatjuk Korompay Klára - a magyar he
lyesírás történetének művelődéstörténeti vo
natkozásait tárgyaló - írását, Köpeczi Béla 
II. Rákóczi Ferenc és XIV. Lajos levelezését 
ismertető cikkét és Nagy Géza „Kartézia- 
nizmus és fenomenológia a XIX-XX. szá
zadi Magyarországon” című dolgozatát.

Ebben a rövid ismertetésben természete
sen nem vállalkozhattunk sem az egyes ta
nulmányok részletes bemutatására, sem kri
tikai elemzésére. A kötet tanulmányait la
pozgatva feltűnő a szerzők rendkívül széles
körű érdeklődése. Ez ugyan a kötet anyagát 
kissé heterogénné teszi, egy kizárólag nyel
vészeti tárgyú írásokat tartalmazó kötet vi
szont kizárta volna a tisztelgésből a nem 
nyelvész romanistákat. Az ilyen jellegű sok

szerzős Festschrift^ óhatatlanul heterogé
nek, ilyen a műfajuk. Perrot professzor úr 
75. születésnapját mindenesetre méltó mó
don köszönti ez a tetszetős kiállítású, kiváló 
magyarországi romanistákat felvonultató 
kötet, amely nemcsak az egyetemi oktatók, 
kutatók, hanem a gyakorló franciatanárok 
érdeklődésére is számot tarthat.

Albert Sándor

Actes des Rencontres en 
l'honneur diván Fónagy 
[ = Revue cl'Études Françaises, vol. 3, 
pp. 5-225]
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, 
Francia Tanszék: Budapest, 1998.

Hogyan lehetséges, hogy Weöres Sándor 
verseinek zenei elemzése, a filozófai szöve
gek fordíthatatlanságának problémája, a 
mondatmodalitás és a pragmatika összefüg
gései, valamint a játék és a tudományos kre
ativitás kölcsönhatásának bemutatása mind 
egyazon tematikus kötetben kapnak helyet? 
Úgy, hogy Fónagy Iván - Párizsban élő - 
magyar professzor, a nemzetközileg elis
mert nyelvész munkásságának tiszteletére 
Budapesten, 1997. május 7 és 9 között ren
dezett konferencia előadásait adja közre.

A huszonegy írás nem csak témájában 
ilyen változatos. Az eredeti, szóbeli előadás 
terjedelmi és nyelvi jellegzetességeit megőr
ző kontribúciók cikké kibővített, hivatkozá
sokkal ellátott írásokkal váltakoznak. A 
megközelítések szintén eltérnek: szigorúan 
empirikus munkák (például Kassai Ilonáé, 
Szende Tamásé vagy Reuven Tsuré) éppúgy 
akadnak, mint tisztán elméleti fejtegetések 
(Albert Sándornál vagy Nyéki Lajosnál), de 
nem hiányoznak a történeti munkák (Jürgen 
Trabant tollából) sem. Szintén érdekes látni, 
hogy az inkább holista, fónagyi nyelvszem
lélet mellett jól megfér az analitikus, forma-
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lista hozzáállás (például Kiefer Ferencnél 
vagy Kassai Ilonánál) is. A tanítványokon, 
barátokon, kollégákon kívül, akik közül 
Georges Kassaitól és Patrick Quilliertől két- 
két cikket is találunk, maga Fónagy is meg
szólal: ismerteti jövőbeli terveit és megkö
szöni a méltató szavakat.

A kötet szerkesztőitől eltérően, akik az 
írásokat tudományterületek szerint (nyelvé
szet, pszicholingvisztika, poétika, tradukto- 
lógia, illetve zenetudomány) csoportosítot
ták, ebben az ismertetésben inkább annak 
bemutatására törekszem, miként kapcsolód
nak az egyes cikkek Fónagy személyéhez és 
munkáihoz.

Kiefer Ferenc a mondatmodalitás és a 
pragmatika kölcsönös viszonyát vizsgálva, 
három fontos metszéspontot mutat be: a be
szédaktusokat, a társalgási implikatúrákat és 
a modalitás diszkurzív funkcióját. - Bencze 
Lóránt rövid, harcias program-nyilatkozatot 
tesz közzé arról, mi a magyar stilisztika fel
adata az elkövetkezendőkben. - Pór Péter 
hosszabb lélegzetű szellemtörténeti írása 
feltárja a filozófus és a költő Nietzsche kö
zötti feszültséget, majd bemutatja, hogy a 
Nietzsche utáni költészet egyes alakjai, 
Hoffmansthal, Rilke és Apollinaire hogyan 
dolgozzák azt fel saját lírájukban. - Szintén 
költészetről, de annak egy másik aspektusá
ról szól Paolo Bollini, aki Dante Vita Nouva- 
jának elemzésekor azt taglalja, Dante nyelv
szemlélete milyen hasonlóságokat mutat a 
fényről és a látásról alkotott elképzeléseivel. 
-Partick Quillier egyik cikke pedig a zene 
felől közelít Fónagyhoz. Párhuzamot von 
közte és egy kortárs zeneszerző és zeneteo
retikus, François-Bernard Mâche között, aki 
az ember komponálta zenét a természet 
hangjaira vezeti vissza, s ezáltal ugyanúgy 
természetesen motiváltnak tartja a zenét, 
mint Fónagy a nyelvet.

Ha a fenti öt cikk csak lazán illeszkedik 
Fónagy munkájához, Szabolcsi Miklós an
nál intimebb közelségből, lakásának dolgo
zószobájából mutatja meg a nagy nyelvészt, 
felidézvén, hogy baráti társaságukban, bar- 
kochbázás és rögtönzött színielőadások köz

ben hogyan fejlődhetett Fónagy tudósi kre
ativitása, hogyan foganhattak meg, részben 
a játék hatására, a későbbi tudományos gon
dolatok.

A két fenti szélsőség, azaz a laza temati
kus hasonlóság és a személyes visszaemlé
kezés között elhelyezkedő cikkek egyik cso
portja fónagyi alapokon nyugvó, a fónagyi 
elméleteket továbbfejlesztő vizsgálódások
ról ad számot.

Szende Tamás, az „élő hang” [la vive 
voix], azaz a már hangalakjában, formájá
ban is egyfajta természetes, motivált jelen
tést hordozó nyelv fónagyi gondolatához 
kapcsolódva, egy terjedőben lévő, eddig 
még kevéssé kutatott intonációs jelenséget, 
a stilizált emelkedést mutatja be elsősorban 
hangtani és szociolingvisztikai szempont
ból. - Kassai Ilona szintén a nyelv zeneisé
gével foglalkozik, de immár a pszicholing
visztika nézőpontjából: egy longitudinális 
kísérletről számol be, amelyben azt vizsgál
ták, hogy a korai énektanulás hogyan hat a 
gyermekek nyelvi fejlődésére. A számos 
szempontot (zenei készségek fejlődését, 
szókincset, kommunikációs készséget stb.) 
figyelembe vevő kutatás mind a Kodály- 
módszer, mind Fónagy gyermeknyelvi vizs
gálatainak téziseit igazolta: a korai énekta
nulás gazdagítja az óvodások szókincsét, s 
fejleszti nyelvi biztonságérzetüket, javítja 
nyelvi aktivitásukat.

A beszéd „kettős kódolását” [le double 
encodage], vagyis a konvencionális, önké
nyes, saussure-i jelentés mellett meglévő 
hangszimbolikát maga Fónagy is legszíve
sebben a költészetben vizsgálta. Ezt az 
irányvonalat a kötetnek több szerzője követi. 
Reuven Tsur szerint a hagyományos metrika 
nem képes bizonyos alapvető problémák 
megoldására (pl. nem tudja pontosan defini
álni, hogy mi a metrikus verssor), így olyan 
új megközelítési módra van szükség, amely 
a hallgató kompetenciájából indul ki. Tsur 
ebben, a fónagyi megközelítést a generatív 
fonológiával ötvöző keretben tárgyalja újra 
angol és magyar hangfelvételek módszeres 
elemzése alapján a verstan néhány izgalmas



100 Könyvszemle

problémáját, így például a szintaxis és a 
ritmus konfliktusa esetén létrejövő enjam- 
bement-t vagy a nyelvi-nyelvtani és a vers
tani hangsúly összeütközésekor kialakuló 
prozódiai problémákat. - Kassai György 
egyik írása József Attilának „A Dunánál” 
című versén mutatja be, hogyan járul hozzá 
a hangok jelentése az értelmezéshez. Inter
pretációjának másik pillére a Fónagynál 
szintén jelentős szerepet játszó freudi lélek
búvárkodás, a költemény szimbolikáját és 
hangulatát ugyanis Kassai a Szabad ötletek 
jegyzékévé veti össze. - Szintén a XX. szá
zadi magyar költészetből meríti anyagát 
Nagy L. János, aki Weöres Sándor négy 
versének ritmus- és rímszerkezetét boncol
gatja három szempontból: kimutatja a nép
dalokkal való erős hasonlóságot, elemzi a 
versek egy zenei feldolgozását (Sebő Feren- 
cét), valamint felveti a fordítás problémáit és 
lehetőségeit. Mindezzel arra hívja fel a fi
gyelmet, hogy zene és költészet nem vá
lasztható el egymástól, s vizsgálatuk is a 
mainál egységesebb, holisztikusabb szemlé
letet kíván. Ez a cikk egyszerre három má
sikhoz is szervesen kapcsolódik. A felvetett 
elméleti probléma tekintetében Nyéki Lajo
séhoz, aki azt boncolgatja, milyen párhuzam 
vonható nyelvi és zenei jelentés között, ho
gyan lehet zenéről beszélni, a zenét szeman
tikailag, illetve szemiotikailag megközelíte
ni. Másrészt a versek zeneiségének fordítási 
problémáit taglalva, Nagy L. János azokat a 
kérdéseket teszi fel, amelyet a két fordítás
iam cikk is: mi a fordítás elméletének és 
gyakorlatának viszonya, egyáltalán lehetsé
ges-e fordítás? - Albert Sándor ezzel kap
csolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy 
jóllehet elméleti szinten nemegyszer meg
mutatták már a fordítás lehetetlenségét 
(mondván, hogy a nyelvek és a kultúrák 
között nincsenek „egy az egyben vett” meg
felelések), a gyakorlat ennek mégis ellent
mond. Nincs tehát értelme a fordítható- 
ság/fordíthatatlanság oppozíciójában gon
dolkodni, hiszen a gyakorlatban a fordító 
könnyebben vagy nehezebben fordítható 
szövegek kontinuumával találkozik. A fordí

tás elméletének feladata tehát az, hogy a 
gyakorlatból kiindulva, kérdéseket (és lehet
séges válaszokat) fogalmazzon meg. - 
Françoise Wuilmart gyakorlati fordítóként 
szerzett tapasztalatait fogalmazza meg. Fó
nagy elmélete szerint a nyelvre általában is 
jellemző, hogy nemcsak a szavak és a mon
datok, de a hangok is hordoznak jelentést, s 
mennyivel inkább igaz ez a költői nyelvre. 
Éppen ezért azonban a versek fordítása el
méletben szinte lehetetlennek tűnhet, hiszen 
hangzásvilágukat tekintve a nyelvek nagy 
mértékben különbözhetnek. Wuilmart, saját 
fordítói gyakorlatát alapul véve, mégis azt 
mondja, hogy a fordító sikeres lehet, ha hall
ja az átültetendő vers „élő hangját”, s mint 
egy előadóművész, képes azt egy másik 
nyelven megszólaltatni.

A Fónagy munkáihoz szorosan kapcso
lódó írásoknak van még egy csoportja. Ebbe 
azok a cikkek tartoznak, amelyek a mester 
valamely elméletét, gondolatát dolgozzák fel, 
értelmezik vagy azok hatását mutatják meg.

Kiss Sándor azt fejti ki, hogy a beszéd 
„kettős kódolásának” elméletét továbbvíve, 
Fónagy hogyan vélekedik a stílusról mint a 
konvencionális (és részben a természetes) 
nyelvi kódra ráépülő másik olyan kódrend
szerről, amelynek szintén hírértéke van. - 
Kassai György második cikke feltérképezi a 
magyar-francia kontrasztív tanulmányok
nak azt az irányát, amelyet Fónagy képvisel. 
Hangsúlyozza, hogy a Fónagy összeállította 
kifejezés-szótár, amely azonos szituációban 
használt, egymásnak azonban szó szerint 
nem megfeleltethető francia, illetve magyar 
megnyilatkozásokat sorol fel, hiányt pótol 
mind a nyelvtanulás, mind a fordítási gya
korlat terén. - François Sauvagnat tanulmá
nya a fónagyi elméletek hátterében meghú
zódó pszichológiai, pszicho-analitikai ösz- 
szefüggéseket fejti ki. - Quillier másik cikke 
hasonlóan a lélektani vonásokat emeli ki, 
amikor Fónagy gyermeknyelvi, nyelvelsajá
títási teóriáját tárgyalva, logos és psyché szo
ros összefonódását állítja előtérbe. - Fónagy 
munkájának emellett számos filozófiai vo
natkozása is van, amelyekről Jürgen Trabant
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ad számot. Fónagy szemléletét Herder vagy 
Leibniz mellé helyezi, a nyelvről való gon
dolkodás azon vonulatába, amely - szemben 
a nyugati kultúra legtöbb, vizuális megköze
lítésű gondolkodójával - akroamatikus, a 
hallott dologból indul ki.

A kötet cikkeiből kirajzolódó kép sok
színű és változatos, hiszen más-más ecsetek 
különböző színekkel és vonalvezetéssel fes
tettek rá, de az egészet együttesen szemlélve 
az apró részletek egy jelentős tudós egységes 
életművét tárják elénk.

Gervain Judit

Hanna Pishwa
Kognitive Ökonomie im 
Zweitspracherwerb
Gunter Narr Verlag: Tübingen, 1998. 
374 p.

Pishwa könyvének újdonságát az adja, hogy 
a kognitív tudomány (nyelvészet és pszicho
lógia) eredményeinek fényében értelmezi az 
idegennyelv-tanulás tényeit és jut el lénye
ges felismerésekhez. A szerző abból a nyelv
elsajátítás pszicholingvisztikájában többé- 
kevésbé általánosan elfogadott tételből indul 
ki, hogy a gyermek a tanulás kezdeti szaka
szaiban egy, az adott nyelvi rendszerhez ké
pest egyszerűbb, de nyelvprodukciós és 
megértési feladatok megoldásához jól hasz
nálható minimális nyelvi rendszert, tanuló
nyelvet alakít ki. A tanulónyelvet más mini
malizált nyelvi rendszerekkel (pidgin, kreol 
változatok) összehasonlítva számos univer
zálisnak vagy csaknem univerzálisnak ne
vezhető sajátosságot találtak, melyek füg
getlenek voltak mind a nyelvtanuló anya
nyelvétől, mind pedig a célnyelvtől. A 
nyelvtanulás későbbi szakaszában ez a nyel
vi rendszer oly módon bővíthető, hogy az 
egyre hasonlóbb lesz az anyanyelvi beszélők 
anyanyelvi kompetenciájához. A nyelvtanu
lás folyamatában a tanulót állandóan cél
nyelvi hatások érik, ezen hatások egy részét

tudatosan, más részét nem tudatosan dolgoz
za fel. A nem tudatos feldolgozás megköny- 
nyíti, gazdaságossá teszi a nyelvtanulást. 
Pishwa a nyelvtanulásra is érvényesnek fo
gadja el Dixonnak azt a becslését, hogy a 
hosszú távú memóriába kerülő elemeknek 
csak mintegy 10 százaléka tudatos feldolgo
zás eredménye, 90 százalékuk pedig auto
matikus (nem tudatos) feldolgozás után ke
rül oda. A memóriába kerülő adatok gazda
ságos tárolását segíti elő a már tárolt isme
retekhez való hozzárendelés, kategóriakép
zés, sémák alkalmazása stb. A gazdaságos 
feldolgozás egyébként már az inger beérke
zésekor, a rövid távú memóriában megkez
dődik, ahol a beérkező több elemből töm- 
bösítéssel {chunking) kevesebb tárolni való 
jön létre.

A nem tudatos feldolgozás létezését az 
anyanyelv-elsajátításban általánosan elfo
gadott tényként kezelik. A szerző vizsgálatai 
azt bizonyítják, hogy ez az elsajátítási forma 
a második és harmadik nyelv elsajátításában 
is komoly szerepet játszik.

Pishwa az angolt idegen nyelvként tanu
ló tíz-tizenkét éves német gyermekek szö
vegalkotási sajátosságainak változásait kí
sérte nyomon egy követéses vizsgálatban, s 
vetette egybe angol anyanyelvű gyermekek 
produkcióival. A feladatok során az angol 
nyelvvel már több éve ismerkedő gyerme
keknek el kellett mesélniük angolul olvasott 
szövegek tartalmát, filmek cselekményét, il
letve németül olvasott történeteket kellett 
reprodukálniuk angolul, és képregények, va
lamint szöveg nélküli animációs filmek cse
lekményét kellett a célnyelven rekonstruál
niuk.

A szerző a gyermekek angol nyelvű szö
vegalkotását vizsgálva arra az eredményre 
jutott, hogy a tanulás korai szakaszában el
sősorban egy elnagyolt cselekvésváz kiala
kítására tettek kísérletet, ehhez az anyanyel
vűekénél lényegesen gyakrabban és tőlük 
eltérő módon - elsősorban szövegszervező 
értelemben - használva pl. a want, can se
gédigéket, valamint a but kötőszót. Ez az 
egyszerűsített cselekvési váz alkalmas volt


