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A kétnyelvűség és a második nyelv tanulásának 
rövid történeti áttekintése, a legfontosabb elméleti 

irányzatokból származó nemzetközi adatok ismertetése 
 

 

  A két- vagy többnyelvűség témája napjainkban és régiónkban igen 
aktuális jelenség, melyhez megfelelő információk hiányában időnként nehezebb 
viszonyulni és állást foglalni. E tanulmány célja átfogó, rövid rálátást biztosítani 
a XX. századi kétnyelvűséggel foglalkozó nemzetközi kutatások legfontosabb 
irányvonalaira, információkat összegezni és megosztani, mely talán segíthet a 
második nyelv tanulásával kapcsolatos kérdések egyéni válaszkeresésében is.  
Az olvasó számára fény derülhet arra, hogy a kétnyelvűség nem ritka jelenség, 
másutt is érzékeny szálakat érint. Szembesíthet dilemmáinkkal (például: Előny 
vagy hátrány két nyelv tanulása? Milyen esetben előny, és mikor hátrány? 
Mikortól tanácsos tanulni, illetve tanítani a második nyelvet? stb.), és más nem-
zetek és nemzetiségek számára is ismerős kérdéseket vet fel. 
  A kétnyelvűség és a második nyelv elsajátításának tanulmányozása 
többféle tudományághoz, katalitikus társadalmi erőkhöz és a nyelvoktatás 
előhívta szükségletekhez kapcsolható. Az elsődleges segítségül hívott tudo-
mányágak a következők: pszichológia, nyelvészet, antropológia, szociológia, 
valamint biológia. A katalitikus oktatási erők feloszthatók idegen nyelv tanításra 
(például Romániában a német nyelv tanítása), a második nyelv tanítására (pél-
dául a román nyelv tanítása második nyelvként, vagy az angol nyelvé a világ 
olyan részein, ahol az angol fontos társadalmi szerepeket tölt be, például a ke-
reskedelemben) és kétnyelvű oktatásra (mindkét nyelv az oktatás közegét képezi). 
  A XX. században öt szakaszt különíthetünk el a kétnyelvűség és a má-
sodik nyelv elsajátításának tanulmányozásában (K. Hakuta – B. McLaughlin 1996). 
  Az első, amelyet pszichometrikus szakasznak neveznek, az 1920-as évek-
ben következett be, amikor nagy volt az érdeklődés a pszichometria és az „új 
bevándorlók” intellektuális szintje iránt (Hakuta 1986). Mivel a legtöbb új 
bevándorlónak nem az angol volt az anyanyelve, kérdések merültek fel a két-
nyelvűség hatásairól, melyet intelligenciatesztek segítségével mértek. Noha a 
legtöbb ebből a periódusból származó kutatás hitelét vesztette a téves minta-
vétel és mérési eljárás miatt, a vita számos olyan téma körül folyt, melyek ma is 
aktuálisaknak mondhatók: biológiailag megalapozottak-e a nyelv és az intelli-
gencia (és egyéb emberi képességek), illetve milyen természetű kapcsolat áll 
fenn közöttük. 

 



  A második, idegennyelv-szakasznak nevezett fázis az 1950-es évek végén 
vette kezdetét. A nyelvészet képezte e mozgalom mozgató rugóját, és az össze-
hasonlító elemzés megszületését eredményezte: a kutatók összehasonlították a 
tanulók anyanyelvének nyelvtani szerkezeteit és az idegen nyelvet abból a cél-
ból, hogy az oktatást azon területek felé irányítsák, ahol nehézségeket jeleztek 
(Lado 1964). Ez a mozgalom az audiolinguális idegennyelv-tanítási módszer 
elterjedéséhez vezetett, ami begyakorló problematikus nyelvtani példákra kon-
centrál, és amit gyakran nyelvlaborban végrehajtott gyakorlatok segítenek. 
  A harmadik fázis, a nyelvelsajátítás szakasza az 1960-as években kez-
dődött, amikor nagy fordulat következett be a gyermek nyelvtanulásának meg-
értésében. Ezt befolyásolta az elméleti nyelvészetben kirobbanó „forradalom”, 
mely Chomsky Mondattani struktúrák (1957) című könyvével vette kezdetét.  
Az alkalmazott nyelvészet művelői, mint például Pit Corder (1967), a tanulók 
által második nyelv tanulása során elkövetett hibák forrásait próbálták 
megérteni, és számos hasonlóságot fedeztek fel a gyermeknyelvvel foglalkozó 
irodalomban lejegyzett adatokkal. A kutatók elsősorban a célnyelvet próbálták 
megérteni, mintsem az anyanyelv fókuszán keresztül vizsgálják a problémát. 
Azóta, bár az első és második nyelv elsajátításának kutatását a különböző 
kutatócsoportok különböző egyetemi laboratóriumokban igyekeztek végezni, a 
kérdések egybefonódtak: a nyelvtanulás képessége a legjobban úgy határozható 
meg, mint a nyelv sajátossága, avagy általános tanulási mechanizmusok 
tükrözése. Kérdésessé vált, hogy korfüggő-e a nyelvtanulás képessége. 
  A negyedik, a kanadai felzárkóztató szakasz szintén az 1960-as években 
kezdődött, és a kanadai francia felzárkóztató oktatás újításaiból származik.  
A francia felzárkóztató programok radikális megoldást jelentettek az angolt 
beszélők szükségleteinek kielégítésére a kétnyelvű Montrealban, ahol biztosítani 
szerették volna a gyermekek számára a kétnyelvűség előnyeihez való hozzá-
férést. Ezekben a programokban az angol anyanyelvű gyermekeket kizárólag 
francia nyelven oktatták az első iskolai naptól kezdve (Lambert–Tucker 1972). 
Ez az újítás népszerűvé vált Kanadában, a többnyire angol területeken is. 
  Végül, az 1980-as évekkel kezdődően egy újabb hullám, a nyelvi kisebbség 

szakasza újabb fordulatot hozott: elkezdték tanulmányozni a nevelési szükség-
leteknek köszönhetően a kétnyelvűséget és a második nyelv elsajátítását. 
Ezúttal a szükségletek a bevándorló népesség körében, főleg az iparosított 
államok nemzeteinél végbement változásokból származtak (Padilla 1990). Ez a 
mozgalom a nyelvek és oktatási politikák intenzív megfigyelését eredményezte 
a világ számos fejlett országában. A kérdés elsősorban arra irányult, hogy mek-
kora hangsúlyt fektessenek a tanulók anyanyelvének megőrzésére. 



  A francia felzárkóztató program által követett hozzáadó kétnyelvű 
elvekkel szemben, melyek szerint a második nyelv tanulása nyereség az anya-
nyelvi fejlődés számára, a bevándorló nyelvi kisebbségben levő tanulók hely-
zetével kapcsolatban vallott elvek általában kivonó természetűek. Az USA-ban 
például a legtöbb hivatalos programfelmérő kutatás arra összpontosított, hogy 
elég gyorsan tanulnak-e angolul a kétnyelvű oktatásban résztvevők, és milyen 
feltételek mellett lehet optimizálni ezt a folyamatot; kevés törődést mutattak a 
kétnyelvű kompetenciák fejlesztése iránt. Ugyanakkor számos kutató arra is 
figyelt, hogy mi történik az anyanyelvvel és az etnikai közösséggel (Fishman–
Gertner 1985; Extra–Verhoeven 1993). 
  Tekintettel a kétnyelvűség és a második nyelv elsajátításának komplex 
tudománytörténetére, olyan eljárás mellett döntöttek, hogy fő kutatási terüle-
tekre bontják az oktatás területét, melyekről feltételezték, hogy általuk megra-
gadhatják a kétnyelvű oktatás jellegét. Ezek a kutatási területek történelmi 
fejlődéseket tükröznek, és betekintést nyújtanak az időben változó kutatásvál-
lalás dinamikus folyamatába. Az ellentétbe állított területek a következők: em-
pirizmus nativizmus ellen, nyelvészet pszichológia ellen, pszicholingvisztika 
szociolingvisztika ellen, kognitív készségek teljes nyelv ellen, elit kétnyelvűség a 
népi kétnyelvűséggel szemben, alapkutatás az alkalmazott kutatás ellen, illetve 
elmélet statisztikai adat ellen. E lista nem meríti ki teljességében e terület kérdé-
seit, ugyanakkor ezek a kérdések nem függetlenek egymástól. Éppen ezek az 
ellentétbe állított területek segíthetnek annak értékelésében, hogy mi lehet újító 
és izgalmas a második nyelv elsajátítása és a kétnyelvűség tapasztalati kutatá-
sában. 
 
Az empirizmus a nativizmus ellen 
 

  Ez a klasszikus ellentét aközött, hogy a tanulást tapasztalat vezérli-e, 
vagy velünk született tudás, amely természetesen nemcsak a második nyelv 
elsajátításának területén jelentkezik. E terület egyik kulcskérdése: a kétnyelvű-
séget és a második nyelv elsajátításának tanulmányozását mennyire tekintik az 
emberi tanulás és fejlődés központi problémájaként? 
 
Kétnyelvűség és intelligencia 
 

  Az empirizmus és nativizmus közti ellentét legkorábbi megnyilvánulása 
a pszichometriai szakaszra tehető, amikor a kutatók a nyelvfejlődést mérő stan-
dardizált tesztek eredményei alapján amiatt aggódtak, hogy a bevándorló 
gyermekek a nyelvi gyarapodás szempontjából hátrányos helyzetbe kerülnek 
kétnyelvűségük miatt (pl. Smith 1931). Az empirikus kutatásokat végzők szerint 



ez a hátrány előre jelezhető, ha egyenes arányt feltételezünk a tanulással eltöl-
tött idő és az elért tudásszint között, ugyanis a kétnyelvűeknek meg kell 
osztaniuk tanulási energiájukat két nyelv között. Ez elvezetett a bevándorló 
szülőknek adott közismert tanácshoz, hogy ne használják az anyanyelvet ott-
hon, mert nyelvi retardációhoz vezet (Thompson 1952). 
  A radikális nativisták e korai periódusban továbbmentek, és azt a követ-
keztetést vonták le, hogy a bevándorló gyermekek gyenge teljesítményét a stan-
dardizált nyelvi teszteken nem a hiányos tanulási tapasztalatuk okozta, hanem a 
genetikai kisebbrendűség (pl. Goodenough 1926; Hakuta 1986). 
  Ez a vita az empirista és nativista tanulási nézetek támogatói között 
mindmáig fennáll, de két különböző formában. Egyfelől: a kétnyelvűség tá-
masztotta nagyobb terhelés a tanulót hátráltatja a természettudományos is-
meretek megszerzésében (Jensen 1980). Másfelől: empirikus problémaként a 
kétnyelvűség és a kognitív fejlődés kapcsolatának kérdése anélkül folytatódik, 
hogy bizonyítható feltételezések születnének az intelligenciáról vagy a kétnyel-
vűségről. A szakirodalom általában a kétnyelvűség enyhe, pozitív hatását jelzi, 
főleg azon területeken, melyek nyelvfölötti tudatossággal kapcsolatosak (pl. 
Bialystok 1988). 
 
A nyelvészeti elvontság érve 
 
  Az empirizmus-nativizmus ellentétből fakad a következő kérdés: Mi az, 
amit megtanulunk a második nyelv elsajátításakor? Ezt a kérdést főképpen 
akkor kezdték tanulmányozni, amikor a nyelv egyedisége került előtérbe.  
A Chomsky (1965) által feladatjellegzetességnek, Jerry Fodor (1983) kutatásaiban 
pedig modularitásnak nevezett nézet logikai érveken alapszik. Ezt az elméleti 
nyelvészet, valamint viselkedési és neurológiai bizonyítékok támasztják alá, azt 
sugallva, hogy az emberek a nyelvet szakosodott módon dolgozzák fel. 
  Minden érett beszélőnek van egy absztrakt tudása a nyelvről, amit 
használ. Ezt az bizonyítja, hogy az emberek képesek megkülönböztetni a 
nyelvtanilag helyes mondatokat a helytelenektől, melyek csupán ezen absztrakt 
dimenzió mentén különböznek. A logikai érv pedig az, hogy e képességet nem 
idézhette elő a nyelv felszíni sémáinak egyszerű ismerete. Az egyetlen mód, 
ahogyan eljuthattak e jelenvaló állapotig az, hogy létezik egy a priori (elsőd-
leges) tudásuk a nyelvről. Mivel az ötéves gyermekek is már jelentős tudásról 
tesznek bizonyságot a nyelv legtöbb aspektusát illetően, a nyelv számos aspek-
tusa velünk született. A második nyelv elsajátításakor a tanulók hasonlóan sike-
resen járnak el a velük született tudás következményeként. 
 

A nyelv mint szakosodott viselkedés 



 
  Számos bizonyíték azt mutatja, hogy a nyelv különleges tevékenység, 
mely független a többi emberi képességtől. Egy ilyen bizonyítékot a beszéd-
hangok felfogásának kutatása szolgáltat. Eimas (1971) óta a csecsemők be-
szédfelfogásáról szóló tanulmányok azt sugallják, hogy a nagyon fiatal csecse-
mők aktívan felosztják a hangokat fonémakategóriákra még akkor is, ha e 
hangok akusztikai sajátosságai folyamatos dimenziók mentén változnak. Svéd 
és angol nyelvet hallgató csecsemők kutatása kimutatta, hogy a csecsemők a 
magánhangzó-folytonosságot a hallgatott nyelvnek megfelelően osztották fel 
(Kuhl 1992). 
  A második nyelvet tanulók esetében a bizonyíték azt mutatja, hogy az 
anyanyelv fonémakategóriái kiindulópontként szolgálnak a második nyelv ese-
tében, de kiigazítások történnek a második nyelv elsajátítása folyamán. Williams 
(1974) ügyesen kihasználta a spanyol és angol nyelv közti különbséget a be-
szédparaméterben a hang kezdeti ideje között (VOT = voice onset time), 
amely megkülönbözteti például a /ba/ és /pa/ hangokat. A VOT az az idő, 
mely a kezdeti, a levegő szájon át való kibocsátástól a hangszalagok rezgéséig 
tart. Az angol anyanyelvűek a hangokat a VOT szerint 25 ezredmásodpercnél 
rövidebbeknek becsülték, akárcsak a /ba/ vagy valamivel hosszabb szótagokat, 
mint például /pa/. A spanyol anyanyelvűek esetén a határ 10 ezredmásodperc 
körül volt.  
  Más bizonyítékok a nyelv speciális természetéről azokban a változók-
ban találhatók, melyek befolyásolni látszanak a nyelvfejlődés folyamatát. Brown 
(1973) semmilyen hatását nem állapította meg a szülői megerősítésnek vagy 
kijavításnak a gyermekek nyelvtani fejlődési folyamatának szempontjából. 
Újabban Marcus és társai (1993) felfedezték, hogy a szabályos és szabálytalan 
múlt idejű igealakok elsajátítása feltűnően hasonló módon történik az angolt és 
németet tanuló gyermekeknél, annak ellenére, hogy a szabálytalan igék sokkal 
gyakoribbak az angolban, míg a németben a szabályos igék vannak túlsúlyban. 
Ez a bizonyíték az ember magas fokú felkészültségét mutatja a nyelvtanulásra, 
illetve azt, hogy a tanulás viszonylag független a betáplált nyelv változataitól. 
  Érdekes módon néhány bizonyíték azt mutatja, hogy a beviteli gyakori-
ság fontosabb a második nyelv elsajátításánál, mint ahogyan azt az első nyelv 
elsajátítása alapján képzelnénk. Larsen–Freeman úgy találta, hogy a grammati-
kai morfémák (mint pl. főnévképzők, igeragok, elöljárószók, a lenni ige és a 
névelők) viszonylagos gyakorisága alapján sikeresen előre lehetett jelezni azt az 
átlagos sorrendet, ahogyan a második nyelvet tanulók elsajátították ezeket.  
E tanulók különböző korosztályhoz tartoztak, és más-más anyanyelvi háttérből 
jöttek. Az angolt első nyelvként tanulók ugyanezen struktúrákat más sorrend-



ben kezdték el birtokolni, ami nem függ össze a beviteli gyakorisággal, hanem 
inkább mondattani és szemantikai komplexitásuk alapján jelezhető előre 
(Brown 1973). A második nyelvet tanulók nagyobb szenzitivitása a bevitel gya-
korisága iránt nem magyarázza meg azokat az állandóan észlelt nehézségeket, 
melyek a második nyelvet tanuló különböző anyanyelvűeknél jelentkeznek. 
Noha a névelőhasználat nagyon gyakori az angol nyelv esetében, a gyakoriság 
nem szüntette meg azt a nehézséget, amivel a japán anyanyelvűek szembe-
sülnek az angol nyelv tanulása során (Hakuta 1983), a nehézség meglátásom 
szerint a két nyelvi rendszer különbségéből ered.  
 
Életkori megszorítások a második nyelv elsajátításában 
 
  Az a kérdés, hogy az életkor befolyásolja-e a második nyelv elsajátítását, 
számos empirikus kutatáshoz vezetett. Ezt általában a nyelv neurológiai alap-
jainak szemszögéből vizsgálták. Ezt a nézőpontot Penfield és Roberts emelték 
ki (1959) elsőkként, amikor beszámoltak tanulmányaik drámai eredményéről. 
Betegeiknél műtét során serkentették az agy egy bizonyos részét, és kölcsönös-
séget fedeztek fel a serkentett részek és a nyelv jellegzetes működése között.  
Az életkornak a második nyelv elsajátítására gyakorolt hatásáról szóló elképze-
lés Lenneberg kiadványával, A nyelv biológiai alapjai (1967) öltött igazából alakot. 
Lenneberg, felhasználva a Chomsky-féle logikai-nyelvészeti bizonyítékokat a 
nyelv szükségszerű elvontságáról és komplexitásáról, megpróbálta megmagya-
rázni és bebizonyítani a gyermekkori traumatikus afáziából való felépülést, il-
letve más, a nyelvi fejlődést érintő rendellenességeket. Az összegyűjtött bizo-
nyíték azt mutatta, hogy a nyelvtanulás képessége a gyermekkorban folyamatos, 
de a serdülőkorban eltűnik. Lenneberg azt sugallta, hogy a születés és serdülő-
kor közötti szakasz egy olyan kritikus periódus, ami talán hasonlít a tanulás 
más, jól alátámasztott kritikus periódusaihoz. 
  Ennek nyomán számos kutató empirikusan kezdte el vizsgálni a kritikus 
periódust a második nyelv tanulása esetében. Az életkor hatását illetően a leg-
korábbi meggyőző bizonyítékról Oyama (1976) számolt be, aki felmérte az 
USA-ba bevándorolt olaszok kiejtését különböző korukban. Oyama megálla-
pította az országba való érkezési kor erősen negatív hatását (bevándorlás ese-
tén). Patkowski (1980) felnőtt tanulók mondattani képességeit vizsgálta, akik 
serdülőkor előtt vagy után tanultak angolt, és különbségeket fedezett fel a ser-
dülőkor előtti tanulók javára. Újabban Johnson és Newport (1989) azt vizsgál-
ták, hogy kínai és japán anyanyelvűek, akik különböző életkorban tanultak 
angolul (3-tól 39 éves korig), hogyan ítélik meg az angol mondatok nyelvtani 
helyességét. A statisztikai adatok a következőket sugallják: 



1) a pontosság hanyatlása figyelhető meg az életkorok skáláján, mely az 
ötödik évvel kezdődik, és végigvonul a felnőttkoron;  

2) nagyobb az egyéni változás azok között az alanyok között, akik ser-
dülőkor után érkeztek; 

3) a teljesítménybeli hanyatlás a serdülőkor előtt érkezőknél merede-
kebb, mint azoknál, akik a serdülőkor után jöttek. 
  Mivel e három tényező szükségszerűen összefügg egymással (vagyis az 
aktuális életkor az érkezési kor és a kitettség időtartama átlagainak az összege), 
e tanulmányok megbízhatósága sosem teljesen kielégítő. 
  Az eredmények azt mutatják, hogy a kérdés sokkal bonyolultabb, mint 
amilyennek első látásra tűnik. Az egyik bonyodalmat az képezi, hogy a korral 
összefüggő hanyatlás egyenletes, és nem egyik pillanatról a másikra, hirtelen 
történik. A nyelvtanulás képessége nem látszik hirtelen eltűnni, mint ahogyan 
az várható egy olyan képességtől, amit egy kritikus periódus behatárol, mint pl. 
a látórendszer fejlődése (Hubel 1988). Még a biológiai nézet támogatói is kész-
ségesen belátják, hogy a második nyelv tanulása a legjobban úgy írható le, mint 
amit egy „szenzitív periódus” jellemez. Valószínű, hogy nem egy velünk szüle-
tett különleges képesség leépüléséről van szó.   
  A második bonyodalom abból származik, hogy számos hasonlóság 
létezik a gyermek- és a felnőttkorban történő második nyelvtanulás között. 
Például, a nyelvtani hibák típusai, valamint a nyelvtani morfémák elsajátításának 
sorrendje nem különbözik kor szerint. Valóban, a felnőttek és a gyermekek 
nyelvtanulásának esetében nem tudunk semmilyen bebizonyított minőségbeli 
eltérésről. White és Genesee (1992) bebizonyították, hogy számos második 
nyelvet tanuló haladó szintű felnőtt olyan nagyon elvont nyelvtani sémákat is 
birtokol, amelyeket az emberi nyelvre való képesség veleszületett sajátosságai-
nak tartanak. 
  Egy végső elméleti kérdés annak fontolgatásából ered, hogy a második 
nyelv elsajátításának folyamata egyáltalán releváns-e az első nyelv elsajátításának 
kritikus vagy szenzitív periódusa számára? Mindenik második nyelvet tanuló 
személy magától értetődően már elsajátított egy első nyelvet. Tehát a kritikus 
periódus fogalma a második nyelvre különbözőképpen alkalmazható aszerint, 
hogy mit vélünk elsajátítani a második nyelv tanulása közben. Az egyik nézet 
alapján a második nyelv elsajátítása úgy képzelhető el, mint a kerék még egy-
szeri felfedezése, és így nem más, mint ismétlése annak, ami az első nyelv 
elsajátításakor történik. Ezt azok a kutatók vallják, akik a nyelv elsajátítását 
alapvetően konkrét, felszínközeli eseménynek látják. A nyelvelsajátítás ezen 
értelmezése ugyancsak összeegyeztethető lenne általában az empiristáknak a 
nyelv elsajátításáról szóló beszámolójával (Moerk 1983). Kibővítve a képet, 



amellett érvelhetünk, hogy a kerék feltalálásához szükséges szerszámok esetleg 
csak a kritikus periódus idején állnak rendelkezésünkre, s ennek megfelelően a 
második nyelv elsajátítása hanyatlani fog. 
  Egy másik nézet szerint a második nyelv elsajátítása úgy képzelhető el, 
mint ami csak mérsékelten gyarapítja azt, amit az első nyelv elsajátításakor már 
megszereztünk. Talán inkább egy újrahasznosításról van szó, új terminológia 
megtanulásáról a régi fogalmak helyett. Ezt azok a kutatók vallják, akik szerint 
a nyelvtanulás nagyon elvont folyamat, mely összefér a racionalistáknak erről a 
folyamatról szóló beszámolójával. E nézet alapján, mivel a nyelvelsajátítás ké-
pessége már alkalmassá vált az első nyelv birtokbavétele során, lehetséges, hogy 
a kornak semmi beleszólása nincs a második nyelv elsajátításába, még akkor 
sem, ha valóban létezik egy kritikus periódus az első nyelv esetében (l. Newport 
1991). Érdekes módon azonban a kritikus periódus hipotézisének leglelkesebb 
támogatói az erősen racionalista orientációjú kutatók közül emelkedtek ki 
(Johnson– Newport 1989; Long 1985; Patkowski 1980).  
  Mindent együttvéve, a második nyelv elsajátításában a kor hatásának 
mérésére szolgáló statisztikai adatok értelmezése számos bonyodalmat szült, 
főleg mivel ezek kihatással lehetnek az empirizmus racionalizmus elleni kér-
désre. Könnyen meglehet, hogy amíg az elméleti előrejelzéseket gondosabban 
kidolgozzák, megváltozik a kutatandó kérdés, lehet, hogy akkor már csak 
puszta kíváncsiság vezeti majd az elméletalkotókat, vagy az, hogy oktatáspoliti-
kai kérdéseket válaszoljanak meg (pl. melyik az optimális kor az idegennyelv-
tanítás elkezdésére). 
 
Nyelvészet a pszichológia ellen  
 
  A nyelvészet és pszichológia közti feszültség a kutatás „nyelvelsajátítás 
szakasza” óta létezik, mely a 60-as években kezdődött el. A Chomsky-féle 
nyelvészeti forradalmat megelőzően alapvető kompatibilitás létezett a nyelvé-
szet és a pszichológia között, mindkettő mérsékelten empirikus orientációjú 
volt. A nyelvészetben való paradigmaváltás korai fázisában a pszichológusokat 
elbűvölte az új és hatalmas lehetőségeket nyújtó nyelvészet. A pszichológusok 
törekvései a nyelvészeti feltevések próbára tételének tekintetében kudarcot 
vallottak, a pszichológusok, valamint a pszicholingvisták kiábrándultak az új 
nyelvészetből. Amint a kompetencia és teljesítmény közti különbséget mindkét 
oldal egyre világosabban kezdte látni, nyilvánvalóvá vált, hogy nyelvészek és 
pszichológusok két különböző Szent Kelyhet kerestek. A nyelvészek az ideális 
beszélő ösztönös nyelvészeti megérzéseivel foglalkoztak; a pszichológusok 
valósághű alanyaik viselkedését vizsgálták. Mindazonáltal a kétnyelvűséget és a 



második nyelv elsajátítását tanulmányozó kutatók egyaránt inspirálódtak a nyel-
vészetből és a pszichológiából. 
 
A nyelvészeti szempont 
 
  A nyelvészeti oldalon domináns befolyást Chomsky generatív gramma-
tikája gyakorolt. E megközelítés szerint az első nyelvet tanuló egyén úgy birkó-
zik meg az elsajátítás feladatával, hogy van egy veleszületett, jellegzetesen nyelvi 
tudása, azaz univerzális grammatikája. Az emberi agy egyes sajátosságai bizo-
nyos fokig biológiailag meghatározottak és a nyelvtanulásra szakosodtak. 
Ahogy Chomsky állítja: „Az Univerzális Grammatika egy sor olyan sajátosság, 
feltétel, melyek a nyelvtanuló »kezdeti« állapotát képezik, s így azt az alapot, 
amin a nyelvről való tudás gyarapodik” (1980, 69). A Chomskyt követő kutatók 
úgy vélik, hogy ezek az absztrakt és nyelvészeti szempontból jelentős elvek 
minden természetes nyelvben megtalálhatók, és minden egyén alapvető nyelv-
tanulási képességgel rendelkezik. Ezen elmélet szerint az emberi nyelv elsajátí-
tásának képessége genetikailag meghatározott: a gyermek egy „projekciós 
problémával” találja szemben magát, mivel a nyelv elsajátításának feladatát hiá-
nyos betáplált adattal kell megvalósítania. Csak úgy tudjuk megmagyarázni bol-
dogulásukat, ha feltételezzük, hogy mindenki egy univerzális grammatikával 
születik, és ez egy sor, a nyelv megjelenését irányító elvet tartalmaz. Az univer-
zális grammatika leszűkíti a gyermekek alkotta hipotéziseket, és a gyermek 
nyelvi környezete szabja meg, hogy az univerzális grammatika mely elvei lesz-
nek kiteljesítve. Az elsajátítás magával vonja a paraméterek elhelyezését egy 
jellegzetes módon úgy, hogy tükrözze az adott nyelv nyelvtani sajátosságait. 
  Az univerzális grammatika meglétét vallók nem foglalkoznak a második 
nyelv elsajátításával. Mindazonáltal a második nyelvvel foglalkozó kutatók egy 
része ezt az elméletet átültette munkájába, mert szüksége volt egy olyan kicsi-
szolt nyelvészeti elméletre, mely a tanuló nyelvének komplex szerkezeti jellem-
zőit körvonalazza. Az univerzális grammatika támogatói szerint az elmélet 
olyan részletes nyelvészeti keretet ad, amely igazolja a második nyelv megtanu-
lásában észlelt jelenségeket. Úgy képzelik, hogy a második nyelvet tanulóknak 
hasonló „projekciós problémával” kell megküzdeniük (White 1985), vagyis, 
akárcsak az első nyelvet tanulóknak, ki kell dolgozniuk egy komplex nyelvtant 
hiányosan betáplált adatok alapján. A tanuló nyelvtani tudását nem lehet meg-
magyarázni csupán a bevitel által. Felix (1984) a magyarázat három hiányossá-
gát sorolta fel:  

– bizonyos szerkezetek annyira ritkák és csekély jelentőségűek, hogy 
lehetetlen lenne a tanulóknak találkozni velük; 



– helytelen hipotézis negatív visszajelzést von maga után (javítás, a hi-
bák azonosítása stb.), ha le kell mondani róluk, de az ilyen visszajelzés általában 
nem következik be; 

– bármely nyelvtan szabályai nagyon elvontak, s így nem tükrözik a 
nyelv felszíni sajátosságait. 
  Az elmélet szerint az univerzális grammatika bizonyos paraméterek 
szerint rendezett elvet foglal magába. Ezek a paraméterek „nyitva” maradnak 
mindaddig, amíg a környezettel való tapasztalat beállítja őket. Chomsky szá-
mára a nyelvtanulás nem a nyelvtani szabályok elsajátítását jelenti, hanem 
inkább azt a folyamatot, ami által a tanuló felfedezi, hogyan működnek az elvek 
a célnyelvben és milyen paraméterértékek érvényesülnek. Egy nyelv nyelvtana 
azon értékek halmaza, amelyekkel a különböző paramétereket felruházza. 
Chomsky szavaival élve: „Tapasztalatra van szükség, hogy beállítsa a váltókat. 
Mihelyt azok beállítódtak, a rendszer működik.”(1984, 25) 
  Egy ilyen gyakran idézett paraméter az ejtés mellett szóló paraméter, 
melynek alapján a nyelvek különböznek aszerint, hogy alanyi pozícióban meg-
engedik-e a névmás elhagyását, illetve olyan kapcsolódó jelenségekkel foglal-
kozik, mint pl. az alany és állítmány helycseréje. Az angolból hiányzik ez a 
paraméter, mivel minden mondatnak kell hogy legyen egy alanya, és a kijelentő 
mondatokban az alanyt az állítmánnyal nem lehet felcserélni. Ez nem mond-
ható el a spanyolról és a magyarról sem, ahol a paraméter létezik, megengedi a 
rejtett alanyokat és az alany-állítmány helycserét a kijelentő mondatokban. 
  Egy másik példa a szomszédosság elve, amely szerint a főnévi szerkeze-
teknek az ige mellett kell állniuk, illetve a prepozíció mellett, mely esettel látja el 
őket. Így az angolban egy határozószó nem ékelődhet be az ige és tárgya közé. 
Az ilyen mondatok, hogy Mary ate quickly her dinner helytelenek, míg a franciá-
ban megengedettek: Marie mange rapidement le diner (White 1989). Azt képzelik, 
hogy a francia opció a franciát első nyelvként tanuló gyermeknél „be van ál-
lítva” e mondatok által szolgáltatott tényleges bizonyíték alapján. 
  Számos nyelvészeti megalapozottságú másodiknyelv-kutatás esetén fel-
merül a kérdés: hogyan lehetséges, hogy az első nyelvnél beállított paraméterek 
arra szorulnak, hogy ismét beállítódjanak vagy hozzáigazítódjanak a második 
nyelv elsajátításának folyamatához? A kutatók egy része úgy érvel, hogy az uni-
verzális grammatika elvei teljes egészében a tanuló rendelkezésére állnak, és a 
második nyelv megtanulásának feladata maga után vonja az első nyelv paramé-
tereinek újra beállítását a második nyelvbeliekével párhuzamosan. A tanuló első 
és második nyelvének jellemző paraméterei közötti viszonylagos hasonlóságok 
vagy különbségek majd korlátozni fogják az „újrabeállítás” folyamatát (Flynn 
1984). A kutatók további csoportja azt tartja, hogy az univerzális grammatika 



elvei mindenki rendelkezésére állnak, de más tényezők által hatnak és más té-
nyezők korlátozzák, pl. kognitív stratégiák, feldolgozási megfontolások (Bley–
Vroman, Felix–Ioup 1988). Bley és Vroman amellett érveltek, hogy a gyermek 
egy nyelvelsajátítási rendszert birtokol, mely a következő két alegységet tartal-
mazza:  

1) a lehetséges nyelvtan egy meghatározását, egy univerzális gramma-
tikát, és 

2) egy nyelvtan összeállítási módot a meglévő adatok alapján: egy tanu-
lási eljárást (vagy eljárások halmazát). 
  Bley és Vroman szerint a második nyelvet tanuló felnőttnek nincs hoz-
záférése az univerzális grammatikához, de ehelyett kiépít magának egy helyet-
tesítőt anyanyelvi tudásából kiindulva. Ez a tudás, valamint azon általános 
kognitív képességek, melyek alkalmassá teszik a felnőtt tanulót az elvont for-
mális rendszerekkel való megbirkózásra, lehetővé teszik, hogy a tanuló a cél-
nyelvben másodnyelvi tudásra tegyen szert. 
 
A pszichológiai nézőpont 
 
  A Bley–Vroman-féle álláspont összhangban van azzal, amit a pszicho-
lógusok és a pszicholingvisztika szakemberei tartanak a második nyelv tanulá-
sáról. A első nyelv tudása révén egy bizonyos hozzáférés létezhet az univerzális 
grammatikához, és a felnőtt második nyelvtanulása e tudás, illetve általános 
kognitív képességek eredménye. Ebből a szempontból a második nyelv tanu-
lása, mint bármely felnőtt kognitív problémamegoldása, cél-orientált, maga 
után vonja az elemzést, a hipotézis-alkotást, ellenőrzést és az analógiát. A ta-
nuló adatfeldolgozása figyelemigényes, kezdetben ellenőrzött, de eljut az auto-
matikussá vált feldolgozáshoz. 
  A második nyelv elméleti szakemberei és kutatói a kognitív pszicholó-
gia munkáiból indultak ki: az általános problémamegoldásból, a képletelmélet-
ből és a produkciós modellekből. Például O’Malley és Chamot (1989), valamint 
Anderson (1983) fogalmait vették át (pl. a kijelentő és a procedurális tudást), 
hogy leírják, a nyelvről szerzett ismereteink miként tárolódnak a memóriában. 
Kennedy (1988) hasonló különbséget tett Gagne (1985) információ-feldolgo-
zási modellére alapozva. Mindkét megközelítés a különbséget hangsúlyozza a 
fogalmak, tételek, képletek tudása (kijelentő tudás) és azon tudás között, hogy 
hogyan fogjuk fel és osztályozzuk a sémákat, hogyan kövessünk bizonyos lépé-
seket egy végső cél eléréséhez (procedurális tudás). Hasonló különbségtételt 
fogalmazott meg Bialystok (1981) is, aki az „elemzés” és „ellenőrzés” fogalmait 
arra használta, hogy különválassza a tanuló nyelvészeti tudásába belefoglalt 



kognitív készségeket azon készségektől, melyek az adatfeldolgozás ellenőrzésé-
ben vesznek részt. 
  A procedurális tudás alapos gyakorlással és visszajelzéssel szerezhető 
meg, ha egyszer elsajátítottuk, sokkal könnyebben aktiválható a memóriában, 
mint a kijelentő tudás. Kezdetben a műveletek megtanulása tudatos figyelmet 
igényel, de amint a tanuló egy probléma megoldásában egyre több szakértelmet 
szerez, egyre kevesebb tudatos munkára lesz szüksége. McLaughlin, Rossman 
és McLeod (1983) arra használták fel Schiffrin és Schneider (1977) különbség-
tételét az ellenőrzött és az automatikus feldolgozás között, hogy igazolják a 
kognitív szempontból igényesebb szakasztól a tanulás önműködő szakaszáig 
elért fejlődést. 
  Amint a véghezvitel automatikusabbá válik, a probléma elemei külön 
egységekre bomlanak (Gagne 1985). Más szóval a készségek nagyobb és haté-
konyabb egységekbe rendeződnek. Ez az egységesítési folyamat maga után 
vonja az információ egyre növekvő újraszervezését, ahogyan az egyre nagyobb 
számú műveletek automatikusakká kezdenek válni, és az ellenőrzött folyamatok 
szabaddá tevődnek új feladatok végrehajtására. A második nyelv esetében, aho-
gyan a tanulók egyszerűsítenek, egységesítenek, állandó újrarendezésnek lehe-
tünk tanúi, és egyre inkább hatalmukba kerítik azokat a folyamatokat, melyeket 
a nyelv feldolgozása maga után von. 
  A kognitív pszichológia egy másik területe, mely ütközik a második 
nyelv elsajátítására irányuló kutatással, a szakértő-kezdő rendszerek tanulmá-
nyozásával foglalkozik. A szakirodalom azt sugallja, hogy a haladó nyelvtanulók 
más információ-feldolgozási stratégiát használnak, mint a legtöbb kezdő.  
A kutatásban különbségeket fedeztek fel a szakértők és a kezdők tanulási me-
chanizmusai között a fizikában, aritmetikában, algebrában, mértanban, számí-
tógép-programozásban és a sakkban. A legtöbb esetben, a kutatás azt mutatja, 
hogy a szakértők a tanulási feladat elemeit átrendezik egy elvont képletbe, ami 
nem hozzáférhető a kezdők számára, az utóbbiak elsősorban csak a feladat 
felszíni elemeire koncentrálnak. Tehát a szakértőknél a bonyolult alrészeket 
egyetlen képlet helyettesíti, melyek lehetővé teszik az elvontabb feldolgozást. 
  A nyelvtanulás területén szakértők azok, akik megtanultak már egy bi-
zonyos számú nyelvet. Egy miniatűr mesterséges nyelvészeti rendszert használó 
tanulmányban Nayak, Hansen, Kreuger és McLaughlin (1990) megállapították, 
hogy a többnyelvű alanyok sokkal rugalmasabban viszonyultak az átváltó stra-
tégiák iránt, mint az egynyelvűek. Ez összefügg Nation és McLaughlin (1986) 
kutatásával, akik megállapították, hogy kísérletükben a többnyelvű alanyok haj-
lamosabbak voltak kiküszöbölni a makacs hibákat, mint más alanyok. Hasonló-
képpen Ramsey (1980) arról számolt be, hogy a többnyelvű alanyok nagyobb 



rugalmasságot mutattak a „mentális keretek újra átrendezése” iránt, mint az 
egynyelvű alanyok. A bizonyítékok tehát azt mutatják, hogy a szakértő nyelvta-
nulók nagyobb képlékenységet mutatnak belső reprezentációik újrarendezése 
iránt, ez utóbbiak a betáplált nyelvészeti adataikat irányító szabályokra vonat-
koznak. 
  Egy másik, a „szakértő rendszerek” keretén belül végzett kutatásban 
Faerch és Kasper (1983), McGoarty (1989), Oxford (1986) és O’Malley, vala-
mint Chamot (1989) megpróbálták megnevezni a jó nyelvtanulók által használt 
stratégiákat. A kutatás végső célja az volt, hogy a gyenge tanulók stratégiáinak 
repertoárját kibővítsék és átcsiszolják avégett, hogy ők is hasznot húzzanak a 
„szakértő” tanulók által jó hatással használt stratégiákból. Wenden (1987) sze-
rint a beavatkozó kutatás, vagyis hogy a tanulók kognitív stratégiákat használja-
nak más szakterületeken, bebizonyította, hogy a stratégiák megfelelő használata 
számos esetben megismerés fölötti tudást igényel. Nem elégséges a tanulók 
számára, hogy képzettek legyenek egy adott stratégiában, meg is kell érteniük a 
stratégia jelentőségét, figyelemmel kell tudják ellenőrizni és felmérni annak 
hasznát. 
  A tanulási stratégiák kutatása és a kognitív megközelítés általában jól 
egybevág a tanárok elvárásaival. A jelenkori nyelvészeti elmélet a maga elvont 
elveivel rejtett és megközelíthetetlen a tanárok számára. A legtöbb tanár inkább 
azt a megközelítést kedveli, mely a nyelvtanulást a belsővé tétel aktív folya-
matának látja, számos szabály és reprezentáció begyakorlása által. A tanárok 
otthonosan érzik magukat egy olyan elméletben, mely tanulási, produkciós és 
kommunikációs stratégiákkal foglalkozik. Mindamellett, a jelenkori nyelvészek 
éleslátása nagyban befolyásolta, hogy hogyan gondolkodunk a nyelvek elsajátí-
tásáról. Ezután dől el, hogy ezek a bepillantások hasznosak lesznek-e a tanárok 
számára. 
 
Pszicholingvisztika szociológia ellen 
 
  A pszicholingvisztikai nézőpont az 1960-as és 1970-es évek nyelv-
elsajátítási szakaszára tehető, főleg a hibaértelmezés és a morfémák tanulmá-
nyozásának korai munkáira (Ellis 1985; Hatch 1983). Itt a pszicholingvisztikai 
megközelítés két jelenkori megnyilvánulására fogunk figyelni, a kompeticiós mo-
dellre és a miniatűr mesterséges nyelvekkel való foglalkozásra. 
  A szociolingvisztikai nézőpont a nyelv szociális természetét, illetve 
különböző kontextusban való használatát hangsúlyozza, úgy határozza meg 
önmagát, mint a pszicholingvisztika uralmával szembeni reakció. E nézet sze-
rint a pszichológiai kísérlet csak egy a sok lehetséges kontextus közül, melyben 



a nyelv használható, és következésképpen nem fed fel mindent. A szocio-
lingvisztika szakemberei szerint az egyén nyelvhasználata attól függ, hogy az 
adott szociális helyszínen mit tartanak helyesnek. 
 
A pszicholingvisztikai nézőpont 
 
  A második nyelv kutatásának egyik módja annak vizsgálata, hogy a 
nyelv használatának módja miként befolyásolja a nyelvtani formák elsajátítását. 
Ez a „formafunkció feltérképezések” kérdése, mely központi fontosságú egy 
olyan népszerű kutatási paradigmában, melyet Bates, McWhinney és kollegáik 
fejlesztettek ki (Bates–cWhinney 1982; McWhinney–Bates–Kliegl 1984). A mo-
dellt kompetíciós modellnek (versengési modellnek) nevezik, mely feltételezi, hogy 
a nyelv szerkezeti sajátosságait nem (kifejtett vagy másfajta) szabályok képvise-
lik, hanem inkább a felszíni nyelvészeti formák és az őket megalapozó funkciók 
közötti feltérképezésről beszélhetünk. Bármely nyelvben a formafunkció feltér-
képezése aszerint kap súlyt, hogy az adott formát milyen gyakran és meg-
bízhatóan használják egy adott funkció teljesítésére. Azt az ismeretet, amit a 
tanuló felhasznál, hogy egy adott formának a funkcióját eldöntse, „mutatónak” 
nevezzük, és e mutatók nagyon különböznek megbízhatóságukat és hozzáfér-
hetőségüket illetően. A második nyelv esetében a tanulónak fel kell fedeznie, 
hogy bizonyos formákat hogyan használ bizonyos funkciók kifejezésére az új 
nyelvben. E modellt tesztelő tipikus kísérletek kétnyelvű alanyokat használnak 
alanyokon belüli és nyelvvel szembeni tervezetekben. Az alanyoknak mondato-
kat kell értelmezni, ami „versengést” hoz létre egy nyelvtani mutatókból álló, 
behatárolt halmazon belül (pl. szórend, élő–élettelen viszonya, alany–állítmány 
egyeztetés és esetragok). A feladat az, hogy állapítsák meg, melyik főnév végzi a 
cselekvést. Pl. az alanyok a következő mondatot kaphatják: Az alma most eszi az 
embert. Ebben a példában az angol nyelv kanonikus AÁT sémája versengésben 
van az élő avagy elevenségi mutatóval. Kétnyelvű alanyokból álló, különböző 
csoportokat összehasonlító tanulmányok azt sugallják, hogy a második nyelv 
elsajátításának kezdeti szakaszában az alanyok arra számítanak, hogy az első 
nyelv kölcsönzött stratégiái segítik a mondatversengést. Így az angolul tanuló 
olasz és japán alanyok inkább az elevenségi mutatóban bíznak a szórend he-
lyett, ami nem más, mint az angol anyanyelvűek által használt feldolgozási 
stratégia (Gass 1987; Harrington 1987). 
  Egymással versengő mutatók különböző kombinációiból végzett kí-
sérletek alapján e megközelítés pártfogói szerint meg lehet vizsgálni, hogy egy 
nyelvnek a megértés szempontjából melyik a legfontosabb mutatója, illetve azt, 



ahogyan bizonyos mutatók a folyékonyság növekedésével stratégiai ellenőrzés 
alá kerülnek.  
  Gibson (1992) megkérdőjelezte a versengési modellben szereplő kulcs-
fogalmak meghatározásának megfelelő voltát, főleg a „mutató” fogalmát, meg-
bízhatóságát és érvényességét. Gibson szerint nem szenteltek elég figyelmet a 
mutatók azonosítására és használatára. Érvelése szerint a modell alátámasztá-
sára használt kísérleti paradigma különböző feldolgozási mechanizmusba 
ütközhet. Ha egy adott ingersor helyes az egyik nyelvben, akkor esetleg más-
ként dolgozódik fel, mint a nyelvtanilag helytelen sor. Egy ilyen kísérleti eljárás 
„ökológiai érvényessége” még inkább elgondolkodtató akkor, ha az alanyoknak 
nyelvtanilag helyes, de szemantikailag összeférhetetlen mondatokat kell meg-
különböztetniük, mint amilyen Az alma most eszi az embert. (McLaughlin 
–Harrington 1990). Valószínű, hogy az alanyok nem úgy dolgozzák fel az ilyen 
mondatokat, mint a valóságos kommunikációs helyzetekben, hanem egy bizo-
nyos problémamegoldó stratégiára hangolódnak rá, mellyel meghozzák ítéle-
teiket a mondatokról. Az egyik kiváltképpen zavaró felfedezés a versengési 
modellel kapcsolatban az, hogy nagy mennyiségű első nyelvi átutalás történik, 
holott a legtöbb természethű kutatás meglepően kevés első nyelvi átszállítást 
fed fel (McLaughlin 1986). Ahogy McWhinney és Bates (1989) megjegyezték, a 
versengési modell megfelelő voltának felmérése szempontjából fontos, hogy 
még közvetlenebb méréseket fejlesszenek ki a mondatok feldolgozására, mind 
a beszédmegértésre, mind a produkcióra való tekintettel. 
  Egy másik, széles körben használt pszicholingvisztikai kutatási módszer 
maga után vonja a miniatűr mesterséges nyelvek használatát (MMNy). Mivel a 
természetes nyelv elsajátítása egy olyan környezetben történik, ahol lehetetlen 
kontrollálni az adatot, amit a tanuló bevisz, a kutatók számára nem vált lehe-
tővé a lehető legpontosabban és legkimerítőbben megnevezni azokat a környe-
zeti vonásokat, melyek befolyásolják a tanulást. Ha világosan megnevezzük a 
nyelvelsajátítás bevitelének és teljesítményének a jellemzőit az MMNy hasz-
nálatával, lehetővé válik, hogy rendszerbeli következtetéseket vonjunk le a 
szervezeten belüli azon szerkezetekről és folyamatokról, melyek lehetővé teszik 
egy nyelv megtanulását. 
  A mesterséges nyelvészeti rendszerek abban hasonlítanak a természetes 
nyelvekhez, hogy rengeteg verbális jelképet tartalmaznak, és egy sor olyan sza-
bályt, melyekkel a jelképek mondatokba fűzhetők. A természetes nyelvektől 
eltérően, e szabályok tere korlátozott, lehetővé teszi egy olyan nyelvtanulási 
helyzet megfigyelését, ahol számos nyelvi jellegzetesség a természetes rend-
szerekben levő bonyolult kölcsönhatásoktól elszigetelten tanulmányozható.  
Éppen e képessége miatt, hogy manipulál minden vonást, mely befolyásolhatja 



a nyelvtanulási mechanizmusokat, a mesterséges nyelvészeti rendszerek 
tanulmányozása a pszicholingvisztika fontos eszközévé vált (Moeser 1977; 
Morgan–Newport 1981). 
  A MMNY-ekkel végzett kutatások kritikusai felteszik a kérdést, hogy e 
kísérletekben szerzett képességek megegyeznek-e azokkal, amelyek a termé-
szetes nyelvek tanulásában vesznek részt, nevezetesen azokkal, amelyeket a 
gyermek sajátít el az első nyelv tanulásakor. McLaughlin (1980) szerint: mivel a 
mesterséges nyelvészeti rendszereket tanuló alanyok nyelvészeti szempontból 
nem naivak, e rendszerek kutatása inkább alkalmas a második nyelvről való 
tudásunk elmélyítésére, minthogy csak arra használjuk, hogy felderítsük az első 
nyelvelsajátítás természetét. Számos kutatás azt sugallja (Nation–McLaughlin 
1986; Nayak–Hansen, Krueger–McLaughlin 1990), hogy az alanyok előzetes 
kitettsége a különböző természetes nyelvi rendszereknek kritikus tényezőnek 
bizonyulhat az új nyelvi rendszer elsajátításakor. 
  A versengési modell és a miniatűr mesterséges nyelvek kutatása a 
pszicholingvisztikai megközelítés példái, e tanulmányokat laboratóriumokban 
bonyolítják le és ellenőrzik. A szociolingvisztika szakemberei szerint ez nem 
megfelelő módszer arra, hogy megbízható adatokat szerezzünk a tanulók ké-
pességeiről. A laboratóriumon túlmenően rendszerszerűen kell megvizsgálni a 
nyelv használatát különböző színhelyeken. 
 
A szociolingvisztikai nézőpont 
 
  A szociolingvisztikai szempont alaptétele szerint a beszélők különböző 
„stílusokkal” rendelkeznek, melyek használatát a szociális kontextus követel-
ményei szabják meg. A „népnyelvi” stílus a kötetlen mindennapi beszéddel 
társítható. Minimális figyelmet igényel és az ellentétes póluson áll a hivatalos 
helyzetekben használt nyelvvel szemben, melyre magas fokú ellenőrzöttség 
jellemző. 
  Labov (1970) végzett ma már klasszikusnak mondható kutatásokat a 
New York-iak beszédmintáiról. Különböző beszédstílusokat válogatott össze, a 
kötetlen beszédtől a figyelmesen ellenőrzött beszédig. Így lehetővé vált a kü-
lönböző beszédstílusok jellemzése olyan hangok változó használata szerint, 
mint például a th a thing szóban. Kötetlenebb beszédben a th hang presztízs 
nélküli változatainak még nagyobb használatát állapította meg, mint pl. a /t/ 
hangnak. Hasonló, második nyelvvel végzett kutatás (Dickerson 1975; Schmidt 
1977; Tarone 1983) szerint a nyelvtanulók ugyancsak kontextuális változékony-
ságot mutatnak a nyelvészeti helyszín függvényében. Egyik póluson a „népies 
stílus” képviselte beszédfolytonosság áll, mikor a beszélő nem figyel a beszéd-



módjára, a másikon pedig a „gondozott stílus”, mely maga után vonja a be-
szédre való gondos odafigyelést. Tarone ezt „nyelvközti folytonosságnak” 
hívta. Ez azt tükrözi, hogy különböző fokú odafigyelés szükséges különféle 
feladatok véghezviteléhez. 
  Tarone (1983) szerint a második nyelvet tanulóknak változó adottságaik 
vannak, s ez jobb elméleti megközelítés, mint a Chomsky-féle kompetíciós 
modell. Ez a változó adottság alapjául szolgál minden nyelvközi viselkedésnek, 
és végső soron a nyelvre figyelés változó fokának köszönhető a különböző 
feladatokban. Ellis (1985), akárcsak Tarone, azt vallja, hogy a nyelvközi telje-
sítmény a legjobban egy olyan folytonosságként írható le, mely a tervezett be-
szédtől a be nem tervezett társalgásig terjed. Véleménye abban tér el a Tarone 
véleményétől, hogy megkülönbözteti a „nem rendszerszerű” és a „rendszer-
szerű” változékonyságot. Az előbbi magában foglalja a szabad váltakozást és az 
előreláthatatlan változékonyságot, a második pedig hasonlít a Labov és Tarone 
által leírt változékonysághoz. 
  A Tarone és Ellis által vallott nézeteket Gregg (1990) cáfolta meg. 
Szerinte a második nyelv elsajátításának változékonyság-modelljei maguktól 
értetődően képtelenek számot adni arról a jelenségről, melynek magyarázatára 
segítségül hívódtak. Szerinte a megfelelő elmélet, mint például az univerzális 
grammatika, a nyelvészeti kompetencia modellje, mely elvekre és paraméterekre 
alapoz. 
  Preston (1993) más megközelítésmódot választott: kifogásolja a szabad 
és előreláthatatlan váltakozást, és szerinte minden változás rendszerszerű. Sze-
rinte a szociolingvisztika szakembereinek a feladata, hogy megállapítsák azon 
hatások valószínűség szerinti súlyát, melyek a nyelvhasználatban előforduló 
különböző formákat érik. Preston megközelítése azon tényezők valószínűségi 
változóinak elemzését igényli, melyek befolyásolják az egyes formák előfordu-
lását. Ez a munka főként azért ígéretes, mert összekötné a szociolingvisztika és 
a pszicholingvisztika törekvéseit. Preston érvelése szerint ez számszerűleg meg-
határozható sajátságokat ad, melyek lehetővé tesznek egy „raktár”-produkciós 
pszicholingvisztikai modellt, legalábbis elvileg. Tehát az érdekek valamennyire 
egybeesnek, hiszen a pszicholingvisztika és szociolingvisztika szakemberei egy-
aránt meghatározni törekszenek a nyelv használatát befolyásoló fontos vonáso-
kat, illetve azt, ahogyan e vonások hozzáadódnak egy előrejelző egyenlethez. 
  A szociológiai kutatás egy másik vonulata a nyelv szociális természetét 
vizsgálja, valamint azt, hogy mások milyen szerepet játszanak a nyelvtanulás 
folyamatában. Számos bevándorló gyermek olyan közösségből származik, ahol 
a vízszintes, egyenrangú minták jóval elterjedtebbek a függőleges felnőtt–gyermek 
mintáknál (Brent–Palmer 1979). Sőt számos bevándorló gyermek otthoni 



tapasztalata az, hogy a tanulás inkább a megfigyelés és a nonverbális eszközök 
révén megy végbe, mintsem a nyelv által. Az amerikai középosztály otthonai-
ban a tanítási-tanulási folyamat nem ismeretfelmérő kérdések által valósul meg 
(Edelsky et alii 1983). 
  Ezeknek az észrevételeknek fontos pedagógiai kihatásaik vannak a gyer-
mek iskolai teljesítményére (Padilla 1990). Az európai és USA-beli közoktatás a 
középosztály gyermekéhez igazodik, és a legtöbb tanár a középosztály által 
vallott értékeket viszi be a tanítás folyamatába. A munkásosztályból származó 
bevándorló gyermekek számos problémája abból a diszkontinuitásból fakad, 
ami saját értékeik és kommunikatív normáik, illetve az iskola értékei közt fi-
gyelhető meg (Brent–Palmer 1979; Delpit 1986; Extra–Verhoeven 1993). 

 
(Az írást lapunk következő számában folytatjuk) 
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