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La seconda lingua
Bompiani: Milano, 1998. 380 p.

Az utóbbi évtizedekben Olaszországban a 
kutatók egyre nagyobb érdeklődéssel for
dulnak az alkalmazott nyelvészet különböző 
területei felé; egy területére azonban nem 
jellemző a kézikönyvek bősége: ez a máso
dik nyelv elsajátítása. Ezt a hiányt próbálja 
csökkenteni ez a könyv, amely megjelenése 
után rövidesen sikerkönyvként került be az 
olasz köztudatba. A témával kapcsolatban 
ugyan találkozhatunk különböző tanul
mánykötetekkel (s itt feltétlenül megemlí
tendő A. G. Rámát, aki a páviai egyetemen 
végzi kutatásait munkatársaival a külföldiek 
spontán nyelvelsajátításáról; vagy E. Banfi, 
a római egyetem kutatója). Az olasz könyv
piacon egyébként bőségesen található a 
nyelvdidaktikával, az idegen nyelv oktatásá
nak módszertanával foglalkozó szakiroda
lom.

Mi lehet az oka annak, hogy a nyelvtaní
tásról már oly sokan és sokat írtak, míg a 
nyelvtanulás folyamat egészének bemutatá
sát ezen könyv megjelenése előtt senki sem 
vállalta? Pallotti maga is leszögezi könyve 
bevezetőjében, hogy noha Olaszországban 
és szerte a világon milliók beszélnek, hasz
nálnak idegen nyelveket, a nyelv spontán 
elsajátításával kapcsolatos kutatás új terület
nek számít, és csak a 80-as évek közepén 
indultak meg az első felmérések az olasz 
nyelvre is; ugyanis ekkor vált ez szükséges
sé az ekkor bekövetkezett bevándorlási hul
lám következtében. Akik korábban a nyel
vek elsajátításával foglalkoztak, azok kizá
rólag az iskolai tanítás praktikus elvárásai
ból indultak ki; manapság a nyelvelsajátítást 
önmagában tekintik kutatandónak, anélkül, 
hogy a kutatás céljául gyakorlati feladatokat 
tűznének ki.

Pallotti művével összekötő híd akar len
ni az elmélet és a gyakorlat között. Fontos
nak tartja ugyanis, hogy a nyelvtanárok is 
megismerjék a nyelvészek által eddig kidol

gozott elméleteket és a második nyelv elsa
játítására vonatkozó friss kutatási eredmé
nyeket. így a nyelvtanárok képesek lehetnek 
tudatos didaktikai lépések felállítására; s 
nemcsak ösztönösen, hanem szakmailag tu
datosan vezérelten is végezhetik a munkáju
kat.

A könyv hat fejezetből áll. Az I. fejezet
ben a témára vonatkozó alapfogalmak beve
zetése, illetve a kutatás történetének össze
foglalása található. - A 11. fejezet az olasz 
nyelvet elsajátító külföldiek nyelvéről, a 
„köztes nyelvről” szól. A szerző az anya
nyelv hatását vizsgálja; kimutatja, hogy a 
köztes nyelvek jelentős mértékben külön
böznek egymástól a beszélő egyéntől és an
nak anyanyelvétől függően.

A III. fejezetben Pallotti azt vizsgálja, 
hogyan használják a beszélők ezt a lassan 
kibontakozó nyelvet; miben nyilvánul meg 
a beszédkészség; hogyan próbálja a kommu
nikáció során egy anyanyelvi és egy nem 
anyanyelvi beszélője az olasz nyelvnek áthi
dalni a nyelvi akadályokat. Végül az inter- 
kulturális pragmatikát tárgyalja: milyen za
varok támadhatnak a nyelvek közötti kom
munikációban a különböző kultúrákba 
ágyazott eltérő nyelvi eszközök találkozása 
során. - Ez a fejezet zárja le az eddigi kuta
tási eredmények összegezését.

A IV. és V. fejezetben a nyelvelsajátítás 
külső és belső tényezőinek a bemutatása tör
ténik. Elsősorban az „input”, vagyis a nyel
vet elsajátító által hallott, megtapasztalt szö
veganyag (kontextusával együtt) áll a szerző 
érdeklődésének középpontjában. Vizsgálja 
azt is, hogy milyen mértékben módosíthatja 
a nyelvelsajátítás eredményességét az anya
nyelvi közösségbe történő társadalmi beil
leszkedés, illetve az új kultúrával való azo
nosulás. Nyilvánvaló, hogy ehhez a kutatás
hoz szükség van a szociolingvisztikára és a 
pszicholingvisztikára is.

A VI. és a VII. fejezet a könyv záró
egységét alkotja: a folyamat gyakorlati hasz
náról szól. A szerző megpróbál olyan straté
giákat kidolgozni, amelyekkel eredménye
sebbé tehető a tanítás/tanulás folyamata.
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Elemezi az iskolában folyó irányított nyelv
elsajátítás irányelveit, a hibák javításának 
kérdéseit, a nyelvtan tanításának szükséges
ségét és a hallgatók beszédcentrikus oktatá
sát. A szerző nem törekszik enciklopédikus 
teljességre; inkább csak felkínálja a többféle 
lehetőséget (miközben semleges marad a 
különböző elméletek vetélkedésében). Ol
vasóként hasznosabbnak véltem volna né
mileg szisztematikusabb kifejtést. Ugyanak
kor a szerző érdemének tekintem a bőséges 
bibliográfiát és jegyzetapparátust, valamint 
az egyes témák megvizsgálásához javasolt 
kiindulópontokat.

A szerző az egész könyvet bőségesen 
illusztrálja nyelvi példákkal; igaz, hogy ez 
elsősorban az angollal kapcsolatos. Érdekes 
szereplője a kézikönyvnek Fatima, az olasz 
óvodába bekerült marokkói kislány, aki ter
mészetes úton sajátította el az olaszt mint 
idegen nyelvet. Beilleszkedésének első 
nyolc hónapját egy másik könyvben mutatta 
be Pallotti: Communicare con poche parole 
da parte di una bambina marocchina. 
L'acquisizione e l'uso dell'italiano [Hogyan 
kommunikál kevés szóval egy marokkói kis
lány. Az olasz nyelv elsajátítása és használa
ta] (Bologna, 1994). Ehhez az élő kislány
hoz kapcsolódó példasor életszerűvé teszi a 
könyv fejtegetéseit.

Milyen tanulságokat vonhat le az olva
só? A kész receptre várók nyilván csalódni 
fognak. A szerző ugyanis - A. G. Ramattal 
megegyező módon - úgy gondolja, hogy a 
nyelvtanulók - leszámítva a nyelvi univer- 
zálékat - nagyon különböző módokon sajá
títják el a második nyelvet, s ezért mind- 
annyiuknak különböző tanítási módszerre 
lehet szükségük. A nyelvtanár leginkább azt 
olvashatja ki a sorok közül, hogy a kutatás 
eredményeire támaszkodva rugalmasan al
kalmazza azt a módszert, amelyet munkájá
hoz legmegfelelőbbnek tart. Legyen nyitott 
és naprakészen tájékozott azon a tudomány
területen, amelyet ő maga a hétköznapok 
során is használ; s merje összehasonlítani 
tapasztalatait másokéval és a nyelvelsajátí
tás elméleteivel.

A nyelvtanuló is sokat meríthet a könyv
ből, ha kritikusan számot vet azzal, amit 
csinál (irányított nyelvelsajátítás), vagy az
zal, ami vele történik (spontán nyelvelsajá
títás), hisz' mindenképpen hasznosabb az 
aktív, tudatos részvétel a tanulási folyamat
ban, mint a tanár által meghatározott út 
passzív követése. A tudósok számára pedig 
nagyon egyszerű üzenete van Pallottinak: „a 
nyelvészek feladata csupán az, hogy folytas
sák kutatásaikat” (337).

Kovács Mónika

Steven Pinker
A nyelvi ösztön 
Hogyan hozza létre az elme 
a nyelvet?
Typotex: Budapest, 1999. 496 p.

Pinker a chomskyánus nyelvészeti irányzat 
és a modern megismeréstudomány képvise
lője, a nevezetes Massachusetts Institute of 
Technology professzora. Ebben a nyelv és 
az elme működéséről szóló, a nyelvtudás 
használatának fizikai alapjait kutató művé
ben a már ismert paradigmát szélesebb kon
textusba ágyazva tárgyalja.

A következőkben megpróbálom röviden 
összefoglalni a szerző gondolatmenetét. A 
nyelvi képesség az emberi fajra jellemző 
tulajdonság. Gondolatainkat az egyetemes 
(generatív) nyelvtan levezetési szabályainak 
segítségével alakítjuk (kódoljuk át) megha
tározott hangsorokká (itt most tekintsünk el 
a generatív grammatika szigorú meghatáro
zásától). Ez a szabályrendszer több szinten 
is (fonológiai, alaktani és szintaktikai szin
ten) kombinatorikus módon működik: véges 
számú diszkrét elemből végtelen számú na
gyobb szerkezet generálására képes. A be
szédprodukció ennek keretében nem más, 
mint diszkrét szimbólumoknak analóg 
hangfolyamba kódolása; a beszédpercepció 
pedig analóg kódolásról diszkrétre való át
alakításként (dekódolásként) írható le.


