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A kiadvány a több évtizedes kutatások 
eredményeihez illeszkedve mutat 
újat, azoknak nem mond ellent, sőt 

felold bizonyos ellentmondásokat. Az 
elméletben fontos szerepet kap az énkép, a 
’lehetséges én’ (’Possible Self’), az ’ideá-
lis én’ (’Ideal Self’), valamint a ’szükséges 
én’ (’Ought-to Self’). Az elmélet lényege 
tömören, hogy a jelenlegi ’énünk’ és egy 
jövőbeni énkép között feszülő ellentét a 
motivációs cselekedetek mozgatórugója.

A kötet a bevezető elméleti áttekintésen 
és Dörnyei saját elméletének bemutatásán 
túl további 16 izgalmas fejezetet tartal-
maz, melyek főleg gyakorlati oldalról 
közelítik meg a motiváció, a nyelvi identi-
tás és az ’idegen nyelvi én’ kapcsolódási 
pontjait, összesen 23 gyakorló kutató, 
illetve posztgraduális hallgató kutatásait 
felvonultatva.

Az első fejezet a két szerkesztő, Dörnyei 
Zoltán és Ema Ushioda elméleti összefog-
lalója egy motivációval kapcsolatos új 
könyv kapcsán. Felvázolják, miért is van 
szükség egy új elméletre, mely elsősorban 
a nyelvi identitással és az ’énnel’ kapcso-
latos motivációs elméleteket mutatja be. 
Gardner és Lambert (1972) korai munká-
jáig nyúlnak vissza, hiszen az integratív 
motiváció koncepciójában, rejtett módon 
ugyan, de ott volt a társadalmi identifiká-
ció problémája. Az angol globális elterje-
dése, valamint a kanadai kutatók által 
megkezdett kutatások okán szélesedő aka-
démiai vita odáig vezetett, hogy felmerült 
a kérdés: beszélhetünk-e úgy integratív 

motivációról, hogy nehéz egy csoport 
anyanyelvi beszélőhöz kötni az angol 
nyelvet? A tanulmányok rendkívül válto-
zatos hátterét az adja, hogy a kutatók 
számtalan irányból tudtak és tudnak hoz-
záadni ehhez a kérdéshez: pszichológiai, 
nyelvi identitással kapcsolatos, társada-
lomtudományos (például erőviszonyokhoz 
kötött), szociolingvisztikai, a kétnyelvű-
séghez kapcsolódó, illetve a világangol 
koncepciójával kapcsolatos írások mind 
megtalálhatók a kötetben – egy soknyelvű, 
globális világhoz illően. A szerzők arra is 
felhívják a figyelmet, hogy ezen jelensé-
gek miatt az idegen nyelvi motivációs 
elméletek, az idegennyelv-elsajátítási 
(SLA) kutatások és a szociolingvisztikai 
kutatások kapcsolódási pontjai sokkal 
nyilvánvalóbbá váltak, és kifejezik abbéli 
reményüket, hogy jelen gyűjteményes 
kötet kijelöli az utat ezen területek integrá-
ciója felé.

A második fejezetben Dörnyei Zoltán 
mutatja be saját elméletét, a tőle megszo-
kott logikus, érdekfeszítő gondolatmenet-
ben. Korábbi munkájánál (2005) részlete-
sebben vázolja fel az elmélet pszichológiai 
és idegen nyelvi motivációs gyökereit, az 
elméletre alapuló empirikus tesztek pozi-
tív eredményeit, több nagy hatású motivá-
ciókutató eredményeihez igazodását és a 
teória fontos gyakorlati hozományait. A 
fejezet tárgyalja az elméletre nagy hatást 
gyakorló korábbi pszichológiai kutatások 
eredményeit (Markus és Nurius, 1986; 
Higgins, 1987; Higgins, Klein és Strauman, 

kr
itik

a

Motiváció, nyelvi identitás, második 
nyelvi motivációs én

A Dörnyei Zoltán és Ema Ushioda által szerkesztett kötet a 
motivációkutatás legújabb irányzatának friss kutatásaiból ad közre 
egy szerteágazó gyűjteményt. A kötet arra fókuszál, hogy a Dörnyei 

által már korábban (2005) bemutatott elmélet (a második nyelvi 
motivációs énrendszer – ’L2 Motivational Self System’) 

alkalmazhatóságát bizonyítsa, illetve hogy felvázolja, az elmélet 
megállja a helyét a korábban integratív motivációként ismert 

konstruktum friss szellemű újraértelmezéseként.



135

Kritika

1985), a motivációkutatás releváns elmé-
leteit, például a determinációs elméletet 
(Deci és Ryan, 1985), a képzelet és a kép-
zelőerő fontosságát, valamint a Gardner és 
munkatársai által kidolgozott integratív 
motivációs elmélet körül feszülő egyre 
nagyobb ellentéteket. A logikusan végig-
vezetett előzmények és az empirikus bizo-
nyítékok felsorolása után (melyek közt 
nagy mintás magyar 
kutatás is szerepel, 
lásd Dörnyei és 
Csizér, 2002; Dör-
nyei, Csizér és 
Németh, 2006) hat 
részletesen kidolgo-
zott pontban az ideá-
lis ’idegen nyelvi én’ 
motivációs erejéről 
olvashatunk. Dör-
nyei szerint elmélete 
alapján ezentúl 
„nagyban” gondol-
kozhatunk, ami a 
motivációt illeti, 
hiszen az emberi 
képzelőerő és alko-
tás nagy dolgokra 
képes.

A harmadik feje-
zetben MacIntyre, 
MacKinnon és 
Clément arra hívja 
fel a figyelmet, hogy 
a kutatás és az új 
ismeretek megszer-
zésének hevében „ne 
öntsük ki a babát is a 
fürdővízzel együtt”. 
S z e r i n t ü k  a z 
integratív motivá-
ciós megközelítést 
az énelmélet nem váltja fel, csupán kiegé-
szíti, és a két megközelítés együtt ad ala-
pot konklúziók levonására. Végigvezetik 
mind az integratív motiváció, mind az 
énelmélet legfontosabb ismérveit és elő-
nyeit, azonban hat, az énelmélettel kapcso-
latos figyelmeztetést is megfogalmaznak. 
Ezek a következők: 1. a lehetséges ’ének’ 
mérésének nehézségei, 2. elnevezési prob-

lémák, melyek az ’integratív’ elnevezésből 
eredtek, és részben a koncepció nehézkes 
voltának megfogalmazásáig vezettek, de 
amelyek bármely más, divatos konstruktum 
esetében felléphetnek, 3. az ’én’ kultúrá-
kon átívelő variabilitása, 4. a lehetséges 
’ének’ mint célok, vagyis az a tény, hogy 
valaki célt tűz ki, önmagában még nem 
feltétlenül vezet cselekvéshez, 5. a lehetsé-

ges ’ének’ változhat-
nak időben, végül 6. 
a lehetséges ’ének’ és 
az identitás problé-
mája, vagyis hogyan 
azonosítja magát az 
egyén a társadalom-
ban másokhoz képest. 
A szerzők végezetül 
megállapítják, hogy 
a self-elmélet nagy 
lehetőségeket rejt 
magában, a tanulóra 
fókuszál, és képes 
sokféle, gyakran 
ellentmondásos moti-
vációs faktorokat 
integrálni.

A negyedik feje-
zetben Taguchi, 
Magid és Papi japán 
(N = 1586), kínai (N 
= 1328) és iráni (N = 
2029) angolnyelv-
tanulók körében vég-
zett kérdőíves felmé-
réseket (N = 4943) 
hasonlít össze a 
második nyelvi moti-
vációs self rendszer 
jegyében. A tanul-
mány előfutára a már 
említett egyedülálló 

nagymintás magyar kutatás (Dörnyei, 
Csizér és Németh, 2006), aminek jellegze-
tessége az angol anyanyelvi beszélők 
közelségének és így az azonosulásnak 
szinte teljes hiánya (vesd össze: integratív 
motiváció). Megállapítják, hogy a több 
évtizedes magyar kutatások nem ország- 
(kultúra-) specifikusak, hiszen hasonló 
mintázatokat találtak a japán, kínai és iráni 

Legion azt vizsgálta, hogy a 
Francia Idegenlégióban 

szolgálók nyelvi előmenetele 
milyen kapcsolatban áll a légió 

nyelvoktatási módszerével, a 
legionáriusok motivációjával, 

magabiztosságával és 
attitűdjével. A helyszín speciális 

volta miatt a kutatás 
kontextusba ágyazott és vegyes 

módszertanú (kvantitatív és 
kvalitatív jellegű), a folyamatos 
identifikáció és nyelvtanulási 
élmény hangsúlyozásával. A 

szerző szerint a „hagyományos” 
gardneri integratív motiváció 

nem jellemzi megfelelően a 
legionáriusok motivációját, 

helyette az énkép vizsgálatát 
javasolja, hiszen a légióban 
tapasztalható körülmények 
messze vannak az ideális 

nyelvoktatási és nyelvtanulási 
környezettől. 
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mintákon. A tanulmány alátámasztja a 
Dörnyei által felvázolt második nyelvi 
motivációs self rendszer elméletének 
helyességét is, miszerint az integratív fak-
tor felváltható az ’ideális nyelvi én’ faktor-
ral, és nagyobb a magyarázóereje is, mint 
az integrativitásnak.

Az ötödik fejezetben Csizér Kata és Kor-
mos Judit mutatja be a magyar kutatások 
következő lépését: magyar középiskolás és 
egyetemi hallgatók strukturális modelljei-
nek összehasonlításával az ’ideális én’ és a 
’szükséges én’, a nyelvtanulási élmények és 
a motivált nyelvtanulói viselkedés kapcso-
latát. Megállapítják, hogy magyar kontex-
tusban végzett vizsgálatuk szintén megerő-
síti Dörnyei elméletét. A vizsgált elemek 
külön motivációs változók, hiszen korrelá-
ciójuk gyenge vagy nem szignifikáns. Az 
’ideális nyelvi én’ motivációs viselkedést 
befolyásoló tényező, így azt jelzi, hogy az 
integratív faktort jogosan helyettesíti. Az 
angol nyelvhez való viszony nemcsak fon-
tos befolyásoló tényezője a nyelvtanulás-
nak, hanem a jövőbeli énképre is hatással 
van, vagyis nem külső (extrinzik) motivá-
ciós tényező, hanem egy bensővé tett 
(intrinsic) motívum, amely az ’idegen nyel-
vi énhez’ szorosan köthető. Az énkép jelen-
tős változáson megy keresztül a középisko-
lán és az egyetemen keresztül, ez a tanul-
mány pedig arra is felhívja a figyelmet, 
hogy a pozitív énkép milyen mértékben 
befolyásolja a motivációt, a nyelvórák 
pedig a befektetett energiát, így a motiváci-
ós tanítási gyakorlat szerepe is felértékelő-
dik (Dörnyei, 2001).

A hatodik fejezetben Ryan japán nyelv-
tanulók körében vizsgálja az ideális ’ide-
gen nyelvi én’ és a motiváció kapcsolatát. 
Szerinte lehetséges és szükséges is egy 
olyan modell felállítása, amely képes a 
kultúrák közötti különbségek megragadá-
sára, ugyanakkor a helyi sajátosságokra is 
érzékeny. 2397 tanuló bevonásával végzett 
kérdőíves kutatása elsősorban arra irá-
nyult, hogy a Dörnyei és munkatársai 
(2006) által végzett vizsgálat eredményeit 
a japán kultúrkörben tesztelje. Egyik érde-
kes megállapítása, hogy az integratív fak-
tor és a befektetett energia korrelációja, 

bár azonos a magyar és a japán mintán, a 
nemzetiség leválasztásával a japán nyelv-
tanulók esetében magasabb befektetett 
energiához vezet, ami Ryan szerint azt 
mutatja, hogy a japán nyelvtanulók az 
angolul beszélők közösségét a nemzeti-
ségtől elkülönítve kezelik, ami tulajdon-
képpen az integrativitás faktor megkérdő-
jelezése. Szerinte a korai kanadai kutatá-
sok esetében az integrativitás csupán egy 
sokkal tágabb faktor helyi megjelenése 
volt, és az ’ideális idegen nyelvi én’ ponto-
sabban kapcsolódik a motivált nyelvtanu-
lói viselkedéshez.

A hetedik fejezetben Yashima szintén 
japán nyelvtanulók körében végzett vizs-
gálata a nemzetközi beállítódás (’interna-
tional posture’) és az ’ideális idegen nyelvi 
én’ közötti kapcsolatot tárja fel. A szerző 
által vizsgált nemzetközi beállítódás arra 
utal, hogy a nyelvtanuló inkább egy nem-
zetközi közösséghez tartozóként jellemzi 
magát, mintsem hogy egy konkrét nyelvi 
beszélőközösséghez vonzódna. Yashima 
olyan megközelítést alkalmaz, amelyben a 
tanulók új énképet fejlesztenek, és ezen a 
módon az angoltanulásnak és nyelvhasz-
nálatnak is új értelmet adnak. Szerinte a 
japán nyelvtanulókban az angoltanulás 
hagyományosan nem kötődik az ’ideális 
nyelvi énhez’, és ezt kívánja megváltoztat-
ni azáltal, hogy a ’lehetséges éneket’ az 
’ideális énhez’ köti.

A nyolcadik fejezetben Al-Shehri egy 
rendkívül érdekes kísérletet tesz a motivá-
ció, a képzelet és a vizuális stílus összekö-
tésére. Feltételezi, hogy azoknak a tanu-
lóknak, akiknek a tanulási módszerükben 
a vizualitás erősen jelen van, a képzeletük 
erősebb, így életképesebb ’ideális énképet’ 
tudnak alkotni. 200 nyelvtanulótól gyűjtött 
kérdőíves adatokra alapozva megállapítja, 
hogy a vizuális stílus és képzeleterő fakto-
rok az ’ideális idegen nyelvi én’ 47 száza-
lékát magyarázzák, ami rendkívül magas 
arány. Óvatos konklúziója szerint ez hipo-
tézisének igazolása, bár további adatokra 
van szükség.

A kilencedik fejezetben Segalowitz, 
Gatbonton és Trofimovich arra vállalkozik, 
hogy a nyelvi identitás és a nyelvtudás 
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szintje közti kapcsolatot megtalálja, illetve 
válaszoljon arra a kérdésre, hogy ehhez a 
kapcsolathoz pszicholingvisztikai változók 
mennyiben járulnak hozzá. Három korábbi 
kutatás eredményeinek összevetésével arra 
a megállapításra jutnak, hogy léteznek 
olyan, nyelvi identitással kapcsolatos ténye-
zők, melyek hatással vannak az elért nyelv-
tudásra, míg másoknak nincs ilyen hatásuk. 
Ezek a tényezők az idegennyelv-használa-
ton keresztül fejtik ki hatásukat.

A tizedik fejezetben MacIntyre, 
MacKinnon és Clément a ’lehetséges ének’ 
mérésének kvantitatív módszerét mutatja 
be, továbbá Gardner integratív motívumá-
hoz köti azt, mely az integrativitásból és a 
motivációból áll. Szándékuk szerint a jelen-
beli és a jövőbeli ’ének’ mérésére szolgáló 
skála megbízhatóságát is tesztelik, valamint 
a ’lehetséges én’ és Gardner koncepciójá-
nak prediktív érvényességét is összevetik. A 
135 középiskolás diáknak kiosztott kérdő-
ívek a ’lehetséges énekről’, az integrativitás-
ról, a motivációról és saját beszámolón 
alapuló franciatudásról szóló kérdéseket 
tartalmaztak. Végkövetkeztetésük szerint 
Gardner és Dörnyei koncepciója közös 
bázison nyugszik, és a ’lehetséges én’ 
szempontjából történő megközelítés a jelen-
legi és jövőbeli ’ének’ közti különbség 
motiválóerejéről adhat felvilágosítást.

A tizenegyedik fejezetben Ushioda a 
kontextusba helyezett tanulóban kialakuló 
motivációról, énképről és identitásról ír. 
Szerinte a motivációt a személyeken 
keresztül megvalósuló viszonyokból kiala-
kuló koncepcióként lehet felfogni. Ez 
azért is fontos, mert az egyéni különbsége-
ket kutató vizsgálatok a motiváció szociá-
lis aspektusát kevéssé tudják megragadni, 
pedig a ’lehetséges én’ a motiváció és az 
énkép közt alakít ki hidat, átmenetet bizto-
sítva egy jövőben kialakuló, akár sikeres 
’énhez’ is.

Lamb a tizenkettedik fejezetben esetta-
nulmány formájában két indonéziai angol-
nyelv-tanulót hasonlít össze énképük men-
tén. Bemutatja azt az éles különbséget, 
amely a két nyelvtanulóban annak kapcsán 
fedezhető fel, ahogy az ’ideális én’, illetve 
a ’kellene én’ alakítja ’idegen nyelvi énjü-

ket’. Módszertani implikációként azt a 
megfigyelést is teszi, hogy a tanulókkal 
való beszélgetés aktiválhatja az énképü-
ket, ami befolyással lehet nyelvtanulási 
folyamatukra is, ahogy arra a kötetben 
több kutató is utal.

A tizenharmadik fejezet szintén érdekes 
kísérlet egy szinte egyáltalán nem kutatott 
területen. Legion azt vizsgálta, hogy a Fran-
cia Idegenlégióban szolgálók nyelvi előme-
netele milyen kapcsolatban áll a légió 
nyelvoktatási módszerével, a legionáriusok 
motivációjával, magabiztosságával és atti-
tűdjével. A helyszín speciális volta miatt a 
kutatás kontextusba ágyazott és vegyes 
módszertanú (kvantitatív és kvalitatív jelle-
gű), a folyamatos identifikáció és nyelvta-
nulási élmény hangsúlyozásával. A szerző 
szerint a „hagyományos” gardneri integratív 
motiváció nem jellemzi megfelelően a legi-
onáriusok motivációját, helyette az énkép 
vizsgálatát javasolja, hiszen a légióban 
tapasztalható körülmények messze vannak 
az ideális nyelvoktatási és nyelvtanulási 
környezettől. A hierarchiából fakadó erővi-
szonyok, a csoportdinamikai jellemzők, a 
csoport tagjainak nyomása és a magabiztos-
ság sokkal jobban jellemzik ezt a környeze-
tet, amit Legion szerint Dörnyei második 
nyelvi motivációs énrendszere sokkal job-
ban leír.

Kim a tizennegyedik fejezetben két kore-
ai tanuló idegen nyelvi motivációját hason-
lítja össze az ’ideális én’ és a ’kellene én’ 
koncepciók felhasználásával. Vigotszkij 
elméletét is felhasználva próbálja meg fino-
mítani a Dörnyei által javasolt ’ének’ közti 
kapcsolatot. Következtetései között szere-
pel, hogy a korábban instrumentális orien-
tációként vagy pragmatikus okként ismert 
faktor megfelel az ’ideális énnek’ avagy a 
’kellene énnek’, attól függően, hogy a 
nyelvtanuló milyen mértékben internalizálta 
a nyelvtanulási célt. Másodsorban a nyelv-
tanuló környezetének fontos szerepe van 
abban, hogy a tanuló pozitív és kompetens 
énképpel rendelkezzen jövőbeni nyelvtanu-
lását illetően.

Noels a tizenötödik fejezetben arról ír, 
hogy a nyelvtanulás hogyan illeszthető be 
az énképbe. A tanulói autonómia, a kom-
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petencia és a kapcsolódási pontok fontos 
szerepet játszanak ebben a folyamatban. 
Minél inkább úgy érzik a tanulók, hogy e 
három aspektus iránti szükségleteik kielé-
gülnek, annál inkább belsővé válik moti-
vációjuk, ezáltal jobban elmélyednek a 
nyelvtanulásban, és növekszik a célnyelvi 
közösséggel való azonosulásuk.

A tizenhatodik fejezetben Kubanyiova a 
tanári fejlődésben kiaknázható ’lehetséges 
ének’ szerepéről ír. A jövőbeni énkép rend-
kívül fontos a tanári pályán, hiszen ez 
határozza meg a további fejlődést és válto-
zásokat. A kutatás longitudinális osztály-
termi vizsgálat volt, aminek keretében 
nyolc tanár egy húszórás kurzuson vett 
részt, ahol olyan stratégiákat sajátíthattak 
el, amelyek a pozitív osztálytermi hangu-
latot segítik elő, motivációs jellegűek, 
autonómiát támogatók, és a reflektivitás is 
előtérbe került. A vizsgálatból az derül ki, 
hogy az ilyesfajta reform jellegű törekvé-
sek ellentétben állhatnak a tanárok saját 
identitásával és jelenlegi énképével, 
„veszélyt jelentenek” arra, ezért a tanárok-
nak arra is törekedniük kell, hogy ezt a 
veszélyérzetet minimalizálják. Minél erő-
sebben él egy vízió (jövőkép) a tanárban, 
annál kevésbé valószínű, hogy a maga 
által kijelölt fejlődési útról letérne. Abban 
az esetben azonban, ha nem érzékelnek 
disszonanciát jelenlegi ’énjük’ és aközött, 
akivé válni akarnak, csekély az esélye, 
hogy változtatásba kezdenének.

White és Ding az e-nyelvoktatás és az 
identitás közti kapcsolatot vizsgálja a 
tizenhetedik fejezetben. A tanárok általá-
ban spontán és nemlineáris módon tanul-
nak, sokszor a kollegákkal való kommuni-

kációból is. A szerzők arra a megállapítás-
ra jutnak, hogy a ’lehetséges én’ fontos 
motiváló szerephez jut, amit az átélt 
tapasztalat, tevékenységek és gyakorlatok 
is befolyásolnak. A tanár ’énje’ az a katali-
zátor, ami ezeket a folyamatokat elindítja 
és végigkíséri.

Dörnyei Zoltán és Ema Ushioda össze-
foglalása zárja ezt a rendkívül frappáns és 
elgondolkodtató kötetet. Az elsősorban 
kvantitatív, nagy mintás kutatásokat vezető 
Dörnyei és a jórészt kvalitatív, szituációba 
ágyazott vizsgálatokat folytató Ushioda 
megtalálta a közös hangot: az identitás és az 
énkép a közös nevező. Ez az egybefonódás 
jellemző a nyelvelsajátítás és azon belül is 
a motiváció kutatásának területére is, a 
korábban ellentétpárokban való gondolko-
dást (kvantitatív-kvalitatív, kognitív-szituá-
cióba ágyazott stb.) felváltja az integráció. 
Erre az egybefonódásra remek példa ez a 
sokszínű kötet, amely minden bizonnyal 
paradigmaváltásnak nevezhető súllyal pro-
vokál és szórakoztat is egyben. Ajánlom a 
kötetet mindazoknak, akik kutatják a moti-
vációt, illetve az énképet vagy bármely 
ezekhez köthető koncepciót, akik a felsőok-
tatásban vagy posztgraduálisan tanulnak 
ezekről a konstruktumokról, vagy oktatják 
azokat, illetve azoknak is, akik megfelelő 
előképzettséggel rendelkeznek, és érdek-
lődnek az iránt, mi hajtja az embert a tanu-
lásra. Ez a gyűjtemény minden bizonnyal 
meghatározó és iránymutató kötet lesz a 
következő évek kutatásaiban.
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A kötet többek között bemutatja az 
alkalmazott nyelvészet átformáló-
dását, a kognitív idegtudomány leg-

újabb módszereit és eszközeit, körüljárja a 
szimbolikus és konnekcionista nyelvelsa-
játítási modelleket, újragondolja az impli-
cit és explicit tanulási folyamatok kapcso-
latát, az egyéni különbségek vizsgálatának 
kutatási eredményeit, s végül a fejezetek-
ben bemutatottak alapján megpróbál vala-
miféle útmutatást adni a gyakorló pedagó-
gusok számára is. Mindezt végig olvasmá-
nyos és nem utolsósorban közérthető 
módon teszi, s bár a könyv első két fejeze-
te inkább a területtel ismerkedő olvasónak 
szól, a harmadik fejezettől kezdve egyre 
izgalmasabb kérdéseket feszeget a szerző.

Dörnyei már az előszóban rámutat, hogy 
lehetetlen feladatra vállalkozik, aki manap-
ság folyamatosan követni próbálja ennek a 
területnek a szakirodalmát. Nemcsak a 
megjelenő írások száma, de azok újdon-
ságtartalma is jelentősen megnőtt. Az ide-
gen nyelvek tanulása és tanítása számos 
tudományág képviselőjének érdeklődését 
keltette fel, így a legkülönfélébb diszciplí-
nák igyekeznek hozzátenni a hiányzó 
darabkákat a másodiknyelv-elsajátítás 
misztikus kirakójához. A különféle eszköz-
tárakkal dolgozó kutatók eredményeinek 

összehangolása külön feladat, így az átte-
kintő kötet létjogosultsága megkérdőjelez-
hetetlen. Más kérdés, hogy az eredmények 
szintézise mennyire lehet sikeres a kétség-
telenül lejátszódó paradigmaváltás kezdeti 
szakaszában. 

Az első három fejezet kötelező olvas-
mány azok számára, akik a múlt évezred 
végén lemaradtak „az agy évtizedéről”. A 
technológia fejlődése olyan módszerek 
sorát hozta magával, amellyel gyakorlati-
lag „élőben” figyelhetjük meg az emberi 
agyban lejátszódó folyamatokat. A kuta-
tók, habár még mindig rendkívül korláto-
zottan, de egyre pontosabb betekintést 
nyernek a „fekete dobozba”, melynek tar-
talmáról eddig legfeljebb egy adag nyálkás 
tekervény juthatott eszünkbe. A könyvben 
részletesen bemutatott képalkotó techni-
kákkal azonban különféle metszeti képe-
ken immár színes foltok formájában jelen-
nek meg az egyes agyterületek aktivitásai. 
A kutatók a kialakult mintázatokból igye-
keznek megállapítani, hogy van-e különb-
ség például az anyanyelv és az idegen 
nyelv működése között. Dörnyei rendkívül 
óvatosan értékeli az eddigi eredményeket, 
és felhívja a figyelmet, hogy bár az agy 
belsejéről készült színes képek valóban 
lenyűgözőek, nem szabad, hogy elvakítsa-

A másodiknyelv-elsajátítás 
pszichológiája

Sokunk örömére Dörnyei Zoltán újabb áttekintő kiadvánnyal lepte 
meg a nyelvpedagógia iránt érdeklődő olvasóközönséget. Ezúttal az 
egykor pszicholingvisztikaként ismert terület szemszögéből közelíti 
meg a másodiknyelv-elsajátítás különböző aspektusait, bár amint 
kifejti, ez ma már sokkal inkább számos tudományterület határok 

nélküli művelését jelenti.


