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Az életkor szerepe a nyelvtanulásban 
mindig is a vitatott kérdések közé tarto
zott. Voltak, akik azt állították, hogy a 
korai kezdés pozitív hatással van a nyelv- 
tanulás hatékonyságára, mások viszont 
amellett érveltek, hogy a korai kezdés 
okozta előnyök csak rövid ideig marad
nak meg.

Singleton és Lengyel fenti munkájában 
a témával kapcsolatos nézetek egy részét 
gyűjtötte össze. Az írások részben koráb
bi előadások alapján készült értekezések, 
részben pedig ebben a könyvben jelennek 
meg először.

A könyv bevezetőjében Singleton 
összegzi a témáról eddig megjelent néze
teket. Megállapítása szerint a kutatások 
arra mutatnak, hogy sokkal bonyolultabb 
a probléma annál, mintsem azt a „minél 
fiatalabb, annál jobb” elmélettel össze
gezni lehetne. Kutatások és személyes 
megfigyelések arra mutatnak, hogy a ko
rai kezdés sem nem szükséges, sem nem 
elegendő feltétele egy nyelv anyanyelvű 
szintű tudásának. A morfo-szintaxissal és 
a fonológiával kapcsolatban kiemeli, 
hogy a korai kezdés és a jobb eredmé
nyek közti összefüggés inkább csak ten
denciaként, mint abszolút szabályként 
fogható fel. Figyelmeztet, hogy meg kell 
találnunk a középutat az autentikus máso
dik nyelvi kiejtés túlértékelése és alábe
cslése között, figyelembe véve a tanuló 
kommunikatív szükségleteit. A szókincs

ről szólva megjegyzi: nincs rá bizonyíték, 
hogy lenne egy olyan életkor, ami után 
lehetetlenné válik a második nyelv szó
kincsének elsajátítása. A hatékonyság és 
az életkor összefüggésében megállapítja, 
hogy bár az idősebb gyerekek és a felnőt
tek gyorsabban sajátítják el a szókincset, 
minél hamarabb kezdi valaki a nyelv- 
tanulást, annál magasabb szintet fog való
színűleg elérni.

Az első cikkben (Can Late Learners 
Attain a Native Accent in a Foreign Lan
guage? A Test of the Critical Period 
Hypothesis; 30. o.) T. Bongaerts, B. Plan- 
ken és E. Schils azt taglalja, vajon elér
hető-e a késői tanulással anyanyelvű szin
tű kiejtés. A szerzők különböző elmélete
ket sorakoztatnak fel a kritikus periódus 
létezése mellett, illetve ellene. Leírnak 
kutatásokat, melyek arra irányultak, meny
nyire képesek a nyelvtanulók az idegen 
nyelv kiejtését elsajátítani. Leszögezik, 
hogy a tanulóknak jó esélyük van az 
anyanyelvi szintű kiejtés megszerzésére, 
ha az idegen nyelvet hatéves kor előtt 
kezdik tanulni. Ahogy telik az idő, ez az 
esély egyre inkább csökken. Ezután rész
letezik a kutatásukat, amelynek során ki
mutatták, hogy léteznek olyan esetek, 
amikor a „kései kezdők” (late learners) 
képesek olyan szintű kiejtést elsajátítani, 
hogy anyanyelvűdének hiszik őket. Ezért 
a kritikus periódus kifejezés helyett in
kább az érzékeny periódus kifejezés hasz
nálatát javasolják, mely nem zárja ki a 
késői kezdés sikerességének lehetőségét, 
s ugyanakkor nem tagadja a korai kezdés 
biológiai előnyeit sem.

A második írásban (Multicompetence 
and Effects of Age; 51. o.) Vivian Cook 
az életkornak a többszörös képességre 
(multi-competence) kifejtett hatásával 
foglalkozik. Az idegen nyelv elsajátításá-
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nak megítélésénél abban látja a bajt, 
hogy a sikertelenségen van a hangsúly, 
minthogy az idegen nyelvet tanulót min
dig a célnyelvet anyanyelvi szinten be
szélővel hasonlítjuk össze. Ez az összeha
sonlítás nem nyugszik reális alapokon, 
mivel a két nyelvet beszélő egyén tudása 
meghaladja a csupán egy nyelvet beszélő
két. Cook azt javasolja, hogy a kutatások 
alapja a többszörös képesség legyen -  a 
nyelvtudás olyan komplex rendszere, 
amely azokat jellemzi, akik több mint 
egy nyelvet beszélnek. Felveti a kérdést, 
hogy a kétnyelvűek két nyelve egymástól 
függetlenül, vagy egymással kapcsolatban 
fejlődik-e. A szókinccsel és a kiejtéssel 
kapcsolatban további kutatásokat tart 
szükségesnek ahhoz, hogy a kérdést el le
hessen dönteni. A korábbi kutatások alap
ján arra a következtetésre jut, hogy a 
szintaxis terén egy kezdeti, szemantikai
lag szervezett szakasz után a gyerekek a 
két nyelvet különválasztják, míg a felnőt
teknél az figyelhető meg, hogy a szó
kincsben és néha a fonológiai szinten is 
egy rendszerük van; bár megjegyzi, hogy 
nincs elegendő bizonyíték erre.

A harmadik tanulmányban (Some Criti
cal Remarks Concerning Penfield’s The
ory of Second Language Acquisition; 67. 
o.) Hans W. Dechert bírálja Penfield má
sodik nyelv elajátítási elméletét. Elsőként 
leszögezi, az olyan összetett jelenséget, 
mint amilyen a nyelvelsajátítás, különbö
ző szinteken kell magyarázni, melyek el 
kell különüljenek egymástól, hogy meg
felelően elemezhessük és leírhassuk őket. 
Penfield három cikkéről ír, amelyek 
1953-ban, 1959-ben és 1965-ben jelentek 
meg. Több kritikus pontot sorol fel, köz
tük szerkezeti és tartalmi hibákat is. A 
konklúzióban leszögezi, a többszörös ké
pesség (multi-competence) fiatal korban 
lehetséges, sőt kívánatos. Az élet későbbi 
időszakában is szükség van a többszörös 
képességre. A cikk mellékleteként külön

böző, a nyelvelsajátításra vonatkozó el
méleteket sorakoztat fel.

A negyedik írásban (Evaluating the 
Need for Input Enchancement in Post- 
Critical Period Language Acquisition; 95. 
o.) Georgette loup a kritikus perióduson 
túli életkorban bekövetkező nyelvelsajátí
tás során az input növelésének szükséges
ségét értékeli. Cikke tulajdonképpen az
zal foglalkozik, miként lehetséges az, 
hogy a gyerekek, bár nem rendelkeznek 
semmiféle, a nyelv szerkezetére vonatko
zó információval, elérhetik az anyanyelvi 
kompetenciát; a felnőttek viszont, ha nem 
elegendő információt kapnak erre vonat
kozóan, nem képesek rá. A magyarázat az 
lehet, hogy a gyerekek belső mechaniz
musokat használnak (Universal Gram
mar). Bár a gyerekek fő célja a kommu
nikáció, mindig arra törekednek, hogy 
összhangba kerüljön a szabályrendszerük 
által létrehozott output és az észlelt input. 
Számukra azonban mégsem a forma, ha
nem az fontos, hogy a kortársaik befo
gadják őket. Ezzel szemben a felnőttek 
nyelvtanuláskor mindig szem előtt tartják 
a nyelv szerkezetét. Ennélfogva explicit 
információra van szükségük ezzel kap
csolatban, bár sok nyelvész vitatja ezt. A 
kutatások nem adnak egyértelmű választ 
arra, hogy a természetes (naturalistic) 
vagy a formális módszer-e a megfelelőbb 
a felnőttek számára. Ioup is elvégzett egy 
kutatást ezzel kapcsolatban. Az eredmé
nyek azt mutatták, hogy nem voltak je
lentős különbségek a természetes és az is
kolai körülmények között tanult alanyok 
esetében. Ezért Ioup arra következtet, 
hogy a formális oktatás nem eredményez 
eltérő mentális nyelvtant.

Az ötödik tanulmány (Some Critical 
Remarks on the Phonological Compo
nent; 124. o.) Lengyel Zsolt észrevételeit 
tartalmazza a fonológiai komponenssel 
(phonological component) kapcsolatban. 
Szerinte a kritikus periódus elméletének
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támogatói hajlamosak azt gondolni, hogy 
a gyerekek „fonetikából jók”, míg a ser
dülők és a felnőttek a nyelvtanban és a 
szemantikában eredményesek. Ám az 
ilyen általánosítások sokszor hibásak. En
nek alátámasztására leírja két kísérletét. 
Az első során magyar gyerekeknek meg 
kellett állapítaniuk kiejtett szavakról, 
hogy orosz vagy magyar szavak-e, míg a 
másodikban idegen nyelvet nem tanuló 
gyerekeknek kellett orosz szavakat ismé
telniük. A kísérlet eredményei alapján ar
ra a következtetésre jut, hogy elvetendő 
az a vélemény, mely szerint a gyerekek 
„jó fonetikusok”. További információkra 
van szükség arról, mely elemeket lehet 
könnyen, melyeket nehezen elsajátítani, 
és hogy ezeket a nehézségeket milyen 
mértékben határozza meg az idegen nyel
vet tanuló anyanyelve.

A tanulmánykötet hatodik és egyben 
utolsó írása (Is There an Age Factor for 
Universal Grammar?; 135 o.) Gita Marto- 
hardjono és Suzanne Flynn cikke arról, lé- 
tezik-e életkor-faktor (age-factor) az egye
temes nyelvtannal (Universal Grammar) 
kapcsolatban. Erre a kérdésre választ sze
rinte úgy kaphatunk, ha megvizsgáljuk, 
hogy az egyetemes nyelvtan szabályai és 
paraméterei felnőttkorban még mindig el- 
érhetőek-e. A fonológiával kapcsolatban 
megjegyzi, az empirikus bizonyítékok arra 
mutatnak, hogy az általános fonológiai ké
pességek a felnőttkorban is megmaradnak,
és elérhetőek felnőtt második nyelvet ta-✓nulók számára. Állítása szerint nem meg
felelő a fonológiai kompetencia mérésére 
az, hogy közelít-e a kiejtés az anyanyelvű 
szinthez. Az utóbbi időben publikált kísér
letek eredményei arra mutatnak, hogy az 
alapvető szenzoros képességek fennmarad
nak. A különböző életkorú nyelvtanulók 
közti különbséget azzal magyarázza, hogy 
egy új rendszer (nyelv) megtanulásakor a 
tanulónak újra meg kell tanulnia a foneti
kus különbségekre való koncentrálást.

Ez a kötet nemcsak a témával komo
lyan foglalkozó nyelvészek számára lehet 
élvezetes olvasmány, hanem azon egyete
mi hallgatók is élvezettel forgathatják, 
akiket a nyelvelsajátításnak csak bizo
nyos aspektusai érdekelik. Különböző 
szempontokból járják körül a szerzők a 
kritikus periódus problémáját, így komp
lex képet kaphatunk erről a sokat vitatott 
területről.
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les langues étangres l’école, 
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Kétnyelvűség, többnyelvűség, multikultu- 
ralizmus? Hogyan lehetne áthidalni az 
idegen nyelvek tanítása során adódó ne
hézségeket? Napjaink néhány legvitatot
tabb kérdésére próbál válaszolni és segít
séget nyújtani a francia nyelven írott 
könyv. Az egyesített Európa felé haladva 
egyre hangosabbak az angol nyelv nem
zetközi szerepét megkérdőjelező hangok. 
Azonban mi a helyzet a némettel, a fran
ciával és más európai vagy ázsiai nyel
vekkel? Magyarországon ezek kínálata, 
legalábbis az angol és a német esetében, 
meglehetősen arányosnak mondható, így 
alig lehetne globális képet alkotni az eu
rópai helyzetről a jelen könyv tanul
mányozása nélkül. Ismerkedjünk meg az 
angol státusával két nyugat-európai or
szágban. Bár a címben alapjában két or
szágra gondolnak, Franciaországra és Né
metországra, az adatok gyakran francia és




