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Külföldi ösztöndíjas tapasztalatok

Felfedezőúton Bloomingtonban
Amikor egy évvel ezelőtt megtudtam, hogy a Debreceni Egyetem
és az Indiana University csereprogramjának keretében, valamint
a Balassi Intézet Campus Hungary pályázatának köszönhetően
elnyertem egy öt hónapos ösztöndíjat az Egyesült Államokba,
azonnal lázas készülődésbe kezdtem. Úgy éreztem, ennek az
amerikai tavaszi szemeszternek valami egészen rendkívülinek kell
lennie, olyannak, ami számos szakmai újdonságot és érdekességet
tartogat számomra. És valóban!
Alighogy megérkeztem Bloomingtonba, máris a New York
állambeli Rochester Egyetem kognitív pszichológus kutatójának,
Richard Aslinnak a vendégelőadását hallgathattam a csecsemők
nyelvelsajátításáról. Számos olyan, babákkal végzett kísérletet Míg Amerikában az előadások és szemináriumok példaanyagában
mutatott be, amilyeneket nem sokkal később testközelből, az az indián (amerikai őslakos), illetve a pidzsin és kreol nyelvek
Indianai Egyetem tanszékein is megtapasztalhattam – akkor, teljes természetességgel jelennek meg, a távoli magyar „egzotiamikor Lisa Gershkoff-Stowe babalaborjában jártam, vagy akkor, kusnak” számít. Így nemcsak a hallgatók, de még az oktatók is
amikor heti rendszerességgel résztvevője lehettem Linda Smith nagy lelkesedéssel próbálták meg lejegyezni azt a magyar szólistát,
kognitív pszichológiai labormegbeszéléseinek. Persze nemcsak ez, amelyet átírási gyakorlatként Kelly Berkson fonetikáján olvastam
de a beszédkutató laborok világa is lenyűgözött: az ultrahangos fel hangosan. És persze a magyar hangrendszerről is rengeteg kérgépi zöngekeltés éppen úgy, mint például a különféle nyelvekből dést kaptam.
vett beszédhangok ún. VOT értékeinek összehasonlító elemzése.

Nagy örömömre nemcsak a magyar nyelvet, de azt a

Újra egyetemistának érezhettem magam, mivel úgy döntöttem, nyelvészeti szemléletet is volt alkalmam népszerűsíteni, melyet
a tanórákon is részt veszek. Volt valami varázsa annak, ahogyan a mi Debrecenben „társas-kognitív”-nak nevezünk. Május
nálunk is használatos szociolingvisztika tankönyv szövege Joseph elsején a nyelvészeti tanszék „Sociolinguistics Reading Room”Clements szemináriumain megtelt élettel: az amerikai, arab, jában tarthattam egy hosszabb előadást az amerikai nyelvész és
spanyol, portugál, török, japán és nigériai hallgatók egy-egy pszichológus kollégáknak, hallgatóknak.
témakör kapcsán a saját anyanyelvükből vett eseteket sorolták.

A tudományos előadások, a laborok és az órák látogatása, a

Az itteni diákoknak egyébként kevesebb tantárgyuk van, de konzultációk és a kutatómunka mellett igyekeztem az egyetemi
nagyobb az óraszám, és több a beadandó dolgozat. Egy BA-s életet is feltérképezni Bloomingtonban. Az Indiana University
hallgatónak például hetente háromszor ötven perc fonetikája könyvtára világhírű, a hatalmas mennyiségű elektronikus
van, egy MA-snak pedig heti kétszer hetvenöt perc, és mellette formában kölcsönözhető folyóirat, könyv, film és hanganyag
még hetvenöt perc labor. A hangtani műszeres mérések gyakran mellett számos épületben több emeletnyi nyomtatott állomány
az órákon történnek, vagy házi feladatként kell elvégezni őket. várja az olvasni vágyókat. Az egyetemi lap, az IDS (Indiana Daily
Student) a szorgalmi időszakban naponta jelenik meg online
és klasszikus, nagy ívekre vágott újság formájában egyaránt. Az
egyetemnek saját mozija, színháza, múzeuma, temploma, szállodája, fodrászata, több koncertterme és sportcentruma van.
Bloomington egy olyan egyetemváros, ahol a diákokat és a
kutatókat mindig várja valamilyen tudományos vendégelőadás
vagy ingyenes kulturális program, és persze bevásárlóközpontok,
gyorsétkezdék, éttermek, szórakozóhelyek.
Ez után az Amerikában töltött szemeszter után a hallgatókat
és az oktatókat is csak arra tudom biztatni, hogy bátran pályázzanak külföldi ösztöndíjakra, mert e „felfedezőutak” során olyan
szakmai tapasztalatokban és személyes élményekben lehet részük,
amelyeket aligha fognak elfelejteni.
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