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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
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arra, hogy kifejezze a szövegkoherenciát 
biztosító referenciális azonosságot (pl. egy
mást követő mondatok azonos alanyát), va
lamint a történet fő szála és a háttér közötti 
különbségtevést. A minimalizált szövegvá
zat a tanuló szinte automatikusan hozta létre, 
tudatos figyelmét a számára nehezebb dol
gokra fordíthatta (morfológiai egyeztetés, 
lexémakeresés a lexikonban). így alkalma
zása nagyon gazdaságos volt.

Több hónap eredményes tanulás után a 
gyermekek az ellentét, koherencia, egyide
jűség kifejezésére többféle megoldást is al
kalmaztak, szövegeik természetesebbekké, 
az anyanyelvűekéhez hasonlóbbakká váltak. 
A szerző adatai szerint azok a gyermekek 
teljesítettek jól (hoztak létre jó angolságú 
szövegeket), akik szövegépítésnél a (jobb 
agyfélteke vezérelte) holisztikus megoldá
sokat részesítették előnyben. A kísérletben 
részt vevő egyik kislányra jellemző (bal agy
félteke dominanciájú) szélsőségesen analiti
kus megközelítés rosszabb eredményre ve
zetett. Ugyanakkor világos az is, hogy a 
nyelvtanulás során mind a holisztikus, mind 
az analitikus megközelítés szerephez jut, a 
holisztikus megközelítés elsősorban a 
szövegkoherencia kialakításakor, az analiti
kus pedig elsősorban a szókincsfejlesztés
nél. A nem tudatos - és ezért kevés energiát 
igénylő - nyelvelsajátítási folyamatok első
sorban a szövegkoherencia eszközeinek, va
lamint egyes morfémák jelentésének, pl. az 
igeaspektus használatának elsajátításánál 
játszanak szerepet. A tudatosan (elemzéssel, 
magyarázattal) elsajátított szabályok mindig 
felidézhetők, a nem tudatosan „vérünkké 
vált” tudáselemek nem.

A tanulónyelv kialakítása és továbbfej
lesztése a szerző bizonyítékai szerint nagyon 
hasonló módon zajlik le a különböző tanu
lóknál, sőt erős hasonlóságok állnak fenn 
eltérő anyanyelvek és a célnyelvek esetében 
is. Vannak, akik ebben az Univerzális Gram
matika létének bizonyítékát látják. Pishwa 
ezzel szemben az első nyelvét tanuló kis
gyermek beszédének, valamint a pidgin 
nyelvek szintaktikai szerveződését irányító

protogrammatika (Givón) működését véli 
megtalálni a tanulónyelvben is. A Givón ál
tal leírt grammatika-előttes szabályok az 
egyes elemek sorrendjére, kimondására 
vagy elhagyhatóságára vonatkoznak, ezekre 
épülnek rá a teljes nyelvi rendszert kitevő 
bonyolultabb és a szimbolikus elemeket is 
magába foglaló szabályok. A protogram- 
matikai szabályok Givón szerint nem magát 
a nyelvi megformálást, hanem az azt meg
előző kognitív szerveződést modellálják.

Bár Pishwa disszertációjának tanulságait 
elsősorban a tananyagfejlesztők figyelmébe 
ajánljuk, a könyvet minden gyakorló nyelv
tanár is haszonnal forgathatja. Értelmezési 
javaslatokat kaphatnak belőle a nyelvtanítás 
mindennapjai során tapasztalható olyan je
lenségekre, melyek az anyanyelv és a cél
nyelv között létrejövő transzferhatással nem 
magyarázhatók. Alkalmazható ötleteket is 
nyerhetnek belőle arra nézve, hogyan segít
sék elő a tanulónyelv rugalmas közeledését 
az anyanyelvi kompetenciához.

Huszár Ágnes
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A Nemzetközi Hungarológiai Központ 
1995. augusztusi lektori konferenciáján egy 
szegedi kollégám, aki épp Hollandiában volt 
magyar lektor, azt találta kérdezni tőlem, 
hogy miért nincs még mindig egyetlen hasz
nálható tankönyvünk sem, amiből angolaj- 
kúakat vagy az angolt közvetítő nyelvként 
használókat magyarra lehetne tanítani. Kol
légám el volt keseredve, hangjából tehetet
lenség és indulat érződött. „Nem volt ez 
másként 1978-81-ben sem, amikor én vol
tam Amerikában magyar lektor - válaszol-


