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amely valamely egyetlen tárgyias nézőpontból 
történik. A ’szabad szombat’ a gyereknek isko-
lai szünet, a felnőttnek saját célra fordítható 
munkaidő. A ’Bambi’ valakinek egy rajzfilm 
őzikefigurájának a neve, másnak egy régi, 
mesterséges üdítőital, megint másnak maga a 
gyerekkor ÜDÍTŐITALA – csupa nagybetű-
vel. E megértési folyamatban van egy közös 
előismereti pozíció az egymást értő beszélők 
részére, ez a referenciapont. Ez által mégiscsak 
létezik egy elvont fogalmi modell is az adott 
dologról, entitásról, amit a szaknyelv ’ideali-
zált kognitív modellnek’ (ICM) hív, s a foga-
lom legfontosabb összetevőit tartalmazza.

Ezekből az ismeretekből áll a nyelvben le-
képezett világunk. Burget Lajos retrószótára a 
történelmi közelmúlt konceptualizációját, a fo-
galmak körüljárását segíti mindazok számára, 
akik nem éltek a huszadik század második felé-
ben, de kulturális emlékezetünknek ezt a perió-
dusát a magyarázatokból, mások elbeszélésé-
ből meg szeretnék ismerni. Akár azzal a céllal, 
hogy saját világuk szerves részévé tegyék, akár 
azért, mert erről idegen nyelven beszélni sze-
retnének, vagy éppen azért, mert műfordí - 
tóként a megfelelő szövegkontextus helyes 
szin o  níma-választásához szükségesnek érzik a 
kulturális háttér ismeretét. Ezért ajánlom – jó 
böngészést kívánva – minden nyelvtanár és 
múltunkat tudatosan szemlélő olvasó számára 
őszi-téli estékre élvezetes nosztalgiázásként is 
Burget Lajos posztumusz munkáját.
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A szerző, Navracsics Judit a Pannon Egye-
tem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének 
docense. Tudományos munkásságában hang-
súlyosan jelennek meg a kétnyelvűséggel 
kapcsolatos, illetve a pszicholingvisztikai 
(mentális lexikon) kutatások. Jelen könyvé-
ben a kétnyelvű mentális lexikonnal kapcso-
latos legújabb kutatásokat ismerteti.

A kötet kettős célt szolgál: elméleti beve-
zetést és alapozást nyújt a kétnyelvű mentális 
lexikon, a pszicholingvisztikának egy hang-
súlyos, mindazonáltal a mai napig kevéssé 
kutatott területén, majd empirikus adatok, kí-
sérletek bemutatásával és elemzésével vá-
laszt keres a kétnyelvű mentális lexikon fel-
építésére.

A kétnyelvű személyek vizsgálata sok me-
todikai kérdést vet fel. Maga a kétnyelvű/két-
nyelvűség fogalma sem egyértelmű, külön-
böző kutatók (Bloomfield, Haugen, Diebold, 
McNamara, Skutnabb-Kangas, Weinreich 
stb.) különböző szempontok szerint definiál-
ják a kétnyelvűeket (Bartha 1999, Lengyel 
1997, Navracsics 1999). Navracsics Grosjean 
holisztikus megközelítéséből kiindulva, a 
Grosjean által megfogalmazott kutatásmód-
szertani problémákat szem előtt tartva foly-
tatja vizsgálatait.

A kétnyelvű személyekkel kapcsolatos 
neurolingvisztikai kutatásokat a technikai 
fejlődés eredményeként létrejött új eszkö- 
zök (CT, fMRI, MEG, PET) megkönnyí- 
tik, ugyanakkor „a jelenleg rendelkezésre 
álló neurolingvisztikai adatok, a legfejlettebb 
neu  rológiai eszközökkel végrehajtott vizsgá-
latok eredményei ellentmondásosak az első 
és a második nyelv agyi aktivációját illetően” 
(p. 27).

Pszicholingvisztikai szempontból a két-
nyelvűséggel kapcsolatos kutatások ma is 
Weinreich klasszikus felosztását veszik ala-
pul. Összetett kétnyelvű, aki egy rendszerbe 
szervezi a két nyelvet:
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fogalom
(jelölt)

 könyv book
 (jelölő 1) (jelölő 2)

1. ábra: Összetett kétnyelvûség (p. 33)

Koordinált kétnyelvű, aki a két nyelvet két 
egymástól független rendszerben tárolja:

 fogalom fogalom
 (jelölt 1) (jelölt 2)

 könyv book
 (jelölő 1) (jelölő 2)

2. ábra: Koordinált kétnyelvûség (p. 34)

Alárendelt (szubordinatív) kétnyelvű, aki 
a második nyelvet az elsőn keresztül tanulja 
és az első nyelvvel veti össze. Az alárendelt 
kétnyelvű (a nyelvtanulás során) koordinált 
vagy összetett kétnyelvűvé válhat:

fogalom
(jelölt)

könyv
(jelölő 1)

book
(jelölő 2)

 3. ábra: alárendelt kétnyelvûség (p. 34)

A tárolásra vonatkozó kísérletek eredményei 
nem egyértelműek. A jelenlegi pszicholing-
visztikai adatok nem támasztják alá egyértel-
műen, de nem is cáfolják egyik modellt sem.

Navracsics saját kutatásaiból származó 
empirikus adatok felhasználásával vizsgálja 

a kétnyelvűek nyelvi tárolását. Színmegneve-
zési tesztek segítségével kimutatja, hogy a 
fogalmi (konceptuális) szint kétnyelvű sze-
mélyek esetében közös: „ […] a nyelvi meg-
fogalmazásra hatással van a kultúra, de a 
konceptuális szint közös függetlenül attól, 
hogy az adott fogalmat nyelvileg hogyan ma-
nifesztáljuk” (p. 71). A szerző képmegneve-
zési tesztekkel igazolja, hogy ennek a közös 
fogalmi szintnek része a szemantikai tudás, 
vagyis közös a szemantikai reprezentáció is.

A kétnyelvű mentális lexikon kialakulásá-
val kapcsolatban megoszlik a kutatók vélemé-
nye. Leopold, valamint Volterra és Taesch ner 
az egységes nyelvi hipotézis mellett érvel, va-
gyis hogy a kétnyelvű gyermek a nyelveket 
közösen, egy nagy összefüggő rendszerben tá-
rolja. Ezzel szemben de Houwer az elkülönült 
rendszereket tartja valószínűnek, azaz szerinte 
a kétnyelvű gyermek a kezdetektől fogva két 
elkülönült rendszert használ.

A kétnyelvű egyének mentális lexikonjá-
nak nyelvi hálózatát szóasszociációs tesztek 
segítségével vizsgálja a szerző. Egynyelvű 
szóasszociációs tesztekkel a szó komplex kö-
tődései vizsgálhatók, kétnyelvű személyek 
esetében a módszer segítségével kimutatható 
a két lexikai rendszer függősége, illetve füg-
getlensége. Kétnyelvű személyek esetében a 
paradigmatikus (hajó-csónak) kapcsolatok 
száma nagyobb, mint a szintagmatikus (hajó-
úszik), illetve asszociatív (hajó-sziget) kap-
csolatoké. A szintagmatikus-paradigmatikus 
kapcsolatok aránya nyelvenként különbözik, 
de minden vizsgált nyelv esetében jellemzőb-
bek a paradigmatikus kapcsolatok. A kapcso-
latok erőssége a második nyelv elsajátításá-
nak idejével is összefügg: korai kétnyelvűek 
a paradigmatikus, még késői kétnyelvűek  
a szintagmatikus kapcsolatokat részesítik 
előnyben. Kétnyelvűek asszociációit egy-
nyelvű és kétnyelvű módban vizsgálva a kí-
sérletek kimutatták, hogy kétnyelvű módban 
a kísérleti személyek több szót ejtenek.

A kétnyelvű személyek beszédprodukció-
ja megakadás-jelenségek elemzésével végez-
hető. A narratívák elmondásával történő vizs-
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gálat során a nyelvi mód (egynyelvű/kétnyel-
vű) nem befolyásolta nagy mértékben a 
meg akadás-jelenségek számát, csak típusát: 
egynyelvű módban inkább szerkesztési, két-
nyelvű módban inkább szemantikai hibák 
fordultak elő.

Navracsics kutatásainak eredményei je-
lentősen bővítik ismereteinket a kétnyelvű 
mentális lexikonról. A részletesen leírt és 
elemzett (Magyarországon egyedülálló) ku-
tatások a mentális lexikonnal, illetve kétnyel-
vűséggel foglalkozó kutatók számára szak-
módszertani útmutatóként is szolgálhatnak.

A kötet oktatási anyagként jól felhasználha-
tó a pszicholingvisztika, illetve a kétnyelvűség 
kérdéseinek MA, illetve PhD szintű kurzuso-
kon történő oktatásában. Gyakorlati haszonnal 
forgathatják a kötetet nyelvtanárok is, mivel a 
kísérletek és elemzések során számos olyan je-
lenség leírását megtalálhatják, amellyel nyelv-
oktatói tevékenységük során naponta találkoz-
nak. Így a kötet – áttételesen – a nyelvoktatás 
minőségének javítását is elősegítheti.
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Farkas Mária – Lanteri Edina
a sokszínû olasz nyelv
Szeged, SZEK JGYF Kiadó: 2007. 241 p.

A kötet két tanulmányt tartalmaz, melyeket 
az kapcsol össze, hogy mindegyik tárgya az 
olasz nyelv és a nyelvi helyzet, valamint hogy 
szerzőik a Szegedi Tudományegyetemhez 
kötődnek. Az első látásra meghökkentő (de 
mindenképpen figyelmet felkeltő, tehát sze-

rencsés) címet a kötet előszavában megvilá-
gítják a szerzők, elmagyarázva, hogy miként 
jelenik meg az olasz nyelv sokszínűsége az 
általuk vizsgált területen.

Az első tanulmányt jegyző Farkas Mária, 
a Szegedi Tudományegyetem oktatója, több 
mint 80 tudományos közlemény (monográfi-
ák, tanulmányok, recenziók, fordítások, tan-
anyagok) szerzője, nem szorul bemutatásra. 
Bár azon sokoldalú italianistáink közé tarto-
zik, akiknek az érdeklődése nem korlátozó-
dik egyetlen szűk téma kutatására, s a szoros 
értelemben vett nyelvészet mellett szívesen 
kirándulnak más területekre is, fő kutatási te-
rülete kétségtelenül a magyar–olasz kont-
rasztív vizsgálatok. Ebben a témában publi-
kált hézagpótló munkái rendkívül pozitív fo-
gadtatásra találtak, elismertek és közismertek 
a szakmában, a hazai olasz tanszékek kurzu-
sainak programjaiban a kötelező olvasmá-
nyok között szerepelnek.

A nyelvek közötti összehasonlítás sokkal 
előbb volt mindennapi tantermi és tankönyv-
írói gyakorlat, mint tudományág. Régebbi 
kiadású hazai tankönyveinket forgatva szá-
mos értékes megjegyzéssel találkozunk. A 
XIX. század közepétől kifejezetten azért szü-
letnek olasz nyelvtanok (Szépváry, Palóczy), 
hogy „ne kényszerüljön a Magyar előbb ide-
gen nyelvet tanulni, hogy abból ismét rosszul 
tanulhassa meg a művészhon szép és hang-
kellemes nyelvét” és „az egész mű elméleti 
részét mindenekelőtt teljesen átdolgoztam és 
a magyar nyelvhez mindenben, alkalmaztam 
… ebben a könyvben csakis a magyarra tör-
ténnek utalások”. A magyar anyanyelvű 
nyelvtanulóknak szánt olasz és az olasz anya-
nyelvűeknek szánt magyar nyelvkönyvek 
szerzői (Honti, Móritz, Király, illetve Fest, 
Kőrösi, Fábián) sokszor hívják fel a figyel-
met a nyelvek közötti egyezésekre és különb-
ségekre.

A kérdés szisztematikus kutatása azonban, 
mint köztudott, csak az utóbbi évtizedekben 
kezdődött meg. Aki érdeklődik az olasz–ma-
gyar kontrasztivitás iránt, olvashatja – a tel-
jesség igénye nélkül – Antal Lajos, Benedek 


