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A funkcionális analfabetizmus 
alkalmazott nyelvészeti 

szempontból

Az utóbbi években egyre többet hallunk, olvasunk a funkcionális analfabetizmus, vagy 
más néven a funkcionális illiteráció jelenségéről. Maga a fogalom is mindössze néhány 
évtizede jelent meg, jóllehet természete szerint velünk él az írás megjelenése óta. Ebben 
a dolgozatban arra teszünk kísérletet, hogy - mint a címben is ígértük - megpróbálko
zunk a funkcionális analfabetizmus definiálásával nyelvészeti aspektusból.

Ezzel a - voltaképpen előzetes - közleménnyel az olvasók érdeklődését szeretném 
felkelteni a téma iránt, különös tekintettel arra, hogy az utóbbi években a Modern 
Nyelvoktatás vált a olvasás és írás alkalmazott nyelvészeti jellegű tárgyalásának fóru
mává (Cs. Czachesz 1999; Gósy 2000; Mátyási 1999). Munkám számára alapvetőek 
voltak Lengyel Zsolt pszicholingvisztikai (1999) és Terestyéni Tamás szocioling- 
visztikai (1996) megközelítésű művei is. A hivatkozott művek bibliográfiájában meg
találhatók a témára vonatkozó régebbi és folyamatban levő kutatások az adatai is.

1. Elfogadott definíciók
A funkcionális analfabetizmus jelenségére a hatvanas-hetvenes években figyeltek fel 
Európa legfejlettebb országaiban, később az egész világon. A kutatásokat, illetve a 
jelenség visszaszorítására, felszámolására törekvő programokat a hetvenes évek köze
pétől az UNESCO koordinálja. Elképzelése szerint a felnőttoktatás intézmény rendsze
re a legalkalmasabb a hatékony munkára. A világszervezet a konferenciáinak záró 
nyilatkozataiban ezen a területen szorgalmazza leginkább a hathatós beavatkozást a 
funkcionális analfabetizmus ellen. Az UNESCO központja azt javasolja továbbá a 
tagállamainak, hogy mielőbb dolgozzanak ki nemzeti programokat. A megelőzésre, az 
anyanyelvi nevelés eredményességének növelésére ennél jóval kevesebb figyelmet 
fordít, pedig komoly eredményt csak az újratermelődés radikális visszaszorításával 
lehetne elérni.

A nemzetközi gyakorlatban használt meghatározások közül ezúttal hármat muta
tunk be.

a) „Funkcionális analfabéta az, aki nem tud hatékonyan cselekedni olyan feladatok 
megoldásában, amelyekben az írás, olvasás, számolás folyamatos használata szüksé
ges” (UNESCO 1978).

b) „Funkcionális analfabéta az, aki nem képes az írás, olvasás, számolás alapvető 
műveleteire, és ennek következtében nem tud integrálódni társadalmába annak egyenlő 
jogú, egyenrangú tagjaként” (Európa Parlament 1989).

c) „A funkcionális analfabéták közé sorolható az az ember, aki tájékozódásához
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tevékenységéhez nem tud felhasználni nyomtatott anyagokat” (Németország 1990, in: 
Maróti 1996).

Jól látható tehát mindebből, hogy az elfogadott meghatározások kivétel nélkül 
elméleti kategóriákat érintenek, így csupán a jelenség körülírásához elegendőek. Ez 
azért természetes, mert az említett szervezetek politikai intézmények, ennek megfele
lően feladatuk is csupán ideológiai természetű. A másik szembetűnő jelenség, hogy 
akárcsak az írott nyelvvel foglalkozó munkák, ezek a definíciók is két különböző 
gondolkodásmódot tükröznek. Az egyik az egyént állítja középpontba, a másik pedig 
az egyén és társadalom kapcsolatát.

Az UNESCO felhívására a tagállamok közül jó néhány kidolgozott különböző 
programokat a funkcionális analfabetizmus visszaszorítására. Ezek alapján öt modell 
körvonalai alakultak ki. Az első az angolszász típus, amely önkéntesek közreműködé
sével valósul meg. Ez esetenként beleolvad a közoktatási rendszerbe. A második az 
iskolai tanfolyami forma, ez leginkább a klasszikus felnőttoktatás kritériumainak felel 
meg. A harmadik a kifejezetten erre a speciális feladatra életre hívott intézmény 
modellje. A negyedik típus a munkaerőpiac keresletéhez igazodó alfabetizációs tanfo
lyamok formájában realizálódott, ez leginkább Franciaországra jellemző. Az ötödik 
pedig az úgynevezett holisztikus modell, amelynek a legfőbb jellemzője, hogy területi, 
illetve közösségi alapon szerveződik és működik (Harangi 1996; Chosson 1991).

2. Szemléleti problémák
Induljunk ki abból, hogy a funkcionális analfabetizmus az írott nyelvi kommunikációs 
folyamat olyan szintű defektusa, amely az egyén számára kritikus mértékben akadá
lyozza, lehetetlenné teszi a hétköznapi életben azt, hogy a szűkebb és tágabb környezete 
által elvártaknak megfeleljen.

Nem szükséges különválasztanuk itt az írott nyelv kódolásának, illetve dekódolá
sának a kérdését; azaz az írást és olvasást, hiszen valójában komplex tevékenységrend
szerről beszélünk, ha a funkcionális analfabetizmusról van szó. Az olvasásról nem 
túlságosan régóta tudjuk, hogy folyamata különböző agyközpontok együttműködésé
nek eredménye. Ezt legjobban a diszlexia-kutatások bizonyították. Az írás még ennél 
is bonyolultabb produkciós művelet. Ha azonban ebben az irányban kezdenénk el 
haladni a funkcionális analfabetizmus természetének a megértése felé, hamarosan 
zsákutcába jutnánk. A pszicholingvisztikai aspektusból végzett kutatások önmagukban 
valószínűleg értelmezhetetlen adathalmazt adnának ezen a területen, mert e mögött a 
jelenség mögött emberi sorsok, családi, politikai, társadalmi, történelmi okok húzódnak 
meg. A megértésre az egyetlen esély, ha magát az írásbeliséget is társadalmi, integrált 
jelenségként próbáljuk értelmezni.

3. Az írásbeliség értelmezése
Hazánkban legelterjedtebb a jelenség olvasáspedagógiai felfogása, amely szerint az 
olvasás elsősorban a betűfelismerést, illetve a szövegértést, az írás pedig ennek inverz 
műveleteként a betűírást és a szövegalkotást jelenti. Az általános iskola alsó tagozata 
foglalkozik gyakorlatilag ezzel, itt a fő cél a legfontosabb műveletek automatizálása. 
A felső tagozat sajnos ezeknek a képességeknek a fejlesztésére már nem fordít kellő 
figyelmet; az olvasás a tanulás, az írás a számonkérés eszközévé válik az esetek 
többségében.
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Talán a másik legnépszerűbb felfogás a jelenség művelődéstörténeti aspektusa. 
Ezen a területen egyrészt az írás, olvasás illetve az írni és olvasni tudás történetével 
foglalkozó tanulmányok születnek. Ezeket a munkákat a magyar és az európai országok 
többségében élő szemlélet a történelemtudományhoz sorolja. A másik ide tartozó 
szemlélet az olvasmányszerkezettel, olvasási szokásokkal foglalkozó tudományág. Ez 
inkább az irodalomhoz áll közel, de mégsem sorolhatjuk ezeket a munkákat a recep
ció-esztétikához. Érdeklődési területe széleskörű, leggyakrabban az olvasáskutatás 
elnevezéssel találkozunk itt.

Nem szabad megfeledkeznünk egy harmadik diszciplínáról sem az írás-olvasás 
jelenségével foglalkozó tudományágak számbavételekor. A pszicholingvisztika ugyan
is az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődéssel fordul az írott nyelv felé.

Világviszonylatban az írásbeliség kutatása a hazánkban tapasztaltnál sokkal össze
tettebb, több szempont figyelembevételével folyik, célja nem - vagy nemcsak - egy-egy 
oldalról vizsgálni az írott nyelvet. Több olyan munkára is szükség lenne hazánkban, 
amely egy-egy közösség írott nyelvi kultúráját hivatott elemezni, természetesen a maga 
élő komplexitásában. Ezen a területen különösen értékes eredmények születnek a világ 
jelenlegi legnagyobb szabású alfabetizációs kampánya során Ghánában, ahol önkénte
sek segítségével dolgoznak azon, hogy több mint 1 300 000 ember megtanuljon olvasni 
és írni. Ebbe a programba egyének, szervezetek, intézmények kapcsolódtak be (Bhola 
2000). Az LESP (Literacy and Functional Skills Program) elnevezésű program, amely 
két fázisban 1992-től 2004-ig tart, a világ eddigi legjobban monitorizált programja, 
közvetetten módszertani, nyelvpolitikai, értékelés-elméleti kísérlet is. Tapasztalatait a 
legkülönbözőbb területeken értékelik és folyamatosan hasznosítják. Az ehhez hasonló 
kezdeményezések és velük párhuzamosan az írásbeliség státuszának és funkcióinak a 
kutatása engedi egyre jobban megértenünk az írásnak, vagyis a valóság szimbolikus 
transzformációjának a természetét.

Az írásbeliségnek nagyon sok meghatározása létezik a politika, a filozófia, a 
pedagógia területéről, mégis két jól elválasztható csoportra tudjuk osztani ezeket 
aszerint, hogy figyelembe veszik-e az egyén és társadalom kapcsolatát. Az egyik 
elterjedt felfogás szerint az írásbeliség legfontosabb funkciója az értékek konzerválása, 
az ember fennmaradásának a megvalósítása. Ez a funkció öt szinten realizálódik: a 
fizikai, a gazdasági, a társadalmi, a politikai és a kulturális fennmaradás szintjén (Bhola 
1985). A saját szemlélete szerint ez a felfogás is komplexnek mondható, hiszen az élet 
minden területére kiterjed. Hazánkban sokkal elterjedtebb az a felfogás, amely az 
írásbeliséget csupán a képességek szintjén értelmezi.

A szociolingvisztika és a pszicholingvisztikai aspektus integrált megközelítésére is 
született már kísérlet, az egyik legérdekesebb ezek közül a szlovén Mozina munkája, 
aki dolgozatában négy olyan alapgondolatot ír le, amely - nézete szerint az írás-olvasás 
tanításánál is - jól hasznosítható lehetne. Ezek - összefoglalva - a következők:

a) Az írásbeliséget mint társadalmi tevékenységet kell értelmezni az iskolákban is 
már a kezdetektől fogva.

b) Az emberek az írásbeliségnek általában több formáját birtokolják.
c) Az életünk során írásbeli szerepekhez és nagyon összetett szabályokhoz kell 

alkalmazkodnunk.
d) Az írásbeliség a szóbeliséggel szorosan összefűződő szimbolikus rendszer (Mo

zina, 1999).
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Talán már a fentiekből is jól látható, hogy a funkcionális analfabetizmus természete, 
ahogyan minden komplex írott nyelvhez kötődő jelenség csak az írásbeliség integrált 
felfogásának aspektusából vizsgálható, kutatható, ellenkező esetben irreleváns, mert 
adatok és következtetések születnek csupán.

4. A kecskeméti kísérletről
Ez a felismerés volt a kiindulópontja annak a kutatásnak, illetve programnak, amelyet 
a kecskeméti fiatalkorúak börtönében végeztünk a közelmúltban. Egy együttműködési 
szerződés alapján, amely a Kecskeméti Főiskola és a Bács-Kiskun Megyei Büntetés
végrehajtási Intézet között jött létre, alkalmunk nyílt egy olyan program kidolgozására, 
amely során fiatalkorú elítéltek körében végeztünk komplex írott nyelvi kutatást, illetve 
kidolgozhattuk egy funkcionális alfabetizációs program kereteit. A felmérést egy olyan 
kérdőív segítségével végeztük el, amely az írott nyelvi attitűdöt, szokásokat, részké
pességeket vizsgálta több mint húsz szempont alapján. Ezen kívül vizsgáltuk a lakóhely, 
az iskolázottság, a családi körülmények és az írott nyelvi szokások, kompetenciák 
összefüggését. Munkánk során az egyik legfontosabb célkitűzésünk az volt, hogy az 
írásbeliséget - ezen belül a funkcionális analfabetizmust - komplex jelenségként 
próbáljuk vizsgálni.

A funkcionális alfabetizációs programot hazai előzmények híján csupán az említett 
felmérés eredményeire, illetve néhány hipotézisünkre tudtuk alapozni. A két-három fős 
csoportokat végzős, illetve felsőbb éves tanítószakos hallgatóink vezették, akik az 
elméleti felkészültségük mellett gyakorlattal is rendelkeztek a hagyományos olvasás
tanítás és írástanítás területén. Ezen kívül pedig elvégezték az „Oktatás és nevelés a 
büntetés-végrehajtásban” című két félévnyi speciális képzést.

A tanulságok, illetve a hipotéziseink közül most csupán azokról szólunk, amelyek 
az írott nyelv elméleti, szemléleti kérdéseire vonatkoznak.

A börtönélet, mint új életforma a felmérésben résztvevő fiatalok között minden 
esetben megváltoztatta az írott nyelvvel kapcsolatos viszonyukat. Az új helyzetnek 
megfelelően eddig egyáltalán nem, vagy alig gyakorolt új szerepek, kommunikációs 
formák alakultak ki. Leggyakrabban ez a levelezés, kérvények és beadványok készítése 
volt. Az új kommunikációs formák nagyon gyenge alapképességek mellett is kialakul
nak, ezekhez minimális formai ismeretek már elegendőek. Ezeket a legtöbb esetben 
környezetükből szerezték meg az elítéltek.

Evidenciának tűnhet, mégis tisztáznunk kell, hogy az írásbeli alapképességek 
fejlesztése megalapozza, segíti a funkcionális írott nyelvi kommunikációt, de nem 
alakítja ki azt automatikusan. Ez azt is jelenti, hogy a kritikus szint felett az írásbeli 
kommunikációs formákra vonatkozó minimálisan szükséges információk elegendőek 
ahhoz, hogy az adott közlést létre tudja hozni az egyén. Sok esetben pedig magas szintű 
írásbeli kommunikációs kompetencia mellett sem sikerül például egy banki átutalást 
vagy egy életrajzot elkészíteni az ezekre vonatkozó információk nélkül.

Az általános írás-olvasás képességének a fejlesztése kizárólag az írott nyelvi 
viselkedés kialakításával válik funkcionális (írott nyelvi kommunikációs) képességgé, 
ezen keresztül készséggé. Jól mutatta mindezt a gyakorlatban, hogy két-három főnyi 
csoportjainkban is kivétel nélkül differenciálni kellett. Többen is lehetnek ugyanis, 
akiknek a képességei azonosak az írás-olvasás területén, de nincs két olyan ember,
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akinek az életében az írásbeliség azonos szerepet töltene be, vagyis az írott nyelvi 
kommunikációs kultúrájuk, státuszuk, szokásaik egyformák lennének.

A funkcionális alfabetizációs program során továbbá azt tapasztaltuk, hogy a 
foglalkozásokon csak életszerű, hiteles, a résztvevőkre szabható, konkrétan használható 
és felhasználható feladatokkal lehet érdembeli, érzékelhető változást elérni. Ez a 
megállapítás pedig nemcsak a funkcionális, hanem az alapképességek és készségek 
fejlesztését célzó feladatokra is vonatkozik. A foglalkozásokon a legfőbb cél az volt, 
hogy a résztvevők számára az írásbeliség világa kevésbé legyen idegen, otthonosabban 
érezzék magukat ezen a területen, és az ebben az irányban kialakult ellenszenvet 
mérsékelni tudjuk.

5. Összefoglalás
Az a legfontosabb tanulságunk, hogy a funkcionális analfabetizmus jelenségét nyelvé
szeti szempontból csak akkor tudjuk megérteni, ha az írásbeliséget nem képességek 
összességeként, hanem viselkedésként értelmezzük. Ennek pedig a legfőbb összetevői 
a megnyilvánulások, a képességek, a konvenciók, a szokások, valamint a szűkebb és 
tágabb értelemben vett közösség hagyományai. Ezek jellemzői egyénre szabottak, de 
csak közösségi kontextusban láthatók át egészében. Figyelembe kell továbbá azt is 
venni, hogy az írott nyelvi viselkedés kultúrájának a kialakulása nagyon sok tényező 
függvénye. Ennek a megállapításnak pedig komoly üzenete lehet az iskolai anyanyelvi 
nevelés számára is.
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Kulturális szótárak a Corvina kínálatából

Bart István
Angol-magyar kulturális szótár 
274 old., 2000 Ft

Előkészületben :
Bart István
Amerikai-magyar kulturális szótár 
160 old., 1800 Ft

Gy. Horváth László
Japán-magyar kulturális szótár 
272 old., 2500 Ft

Benyhe János
Spanyol-magyar kulturális szótár
Kb. 250 old., kb. 2500 Ft

Az adott ország életének és életformájának jellegzetes szokásait és hagyományait, a 
mindennapi élet és az ünnepek rítusait ismertetik a szótárak, pótolhatatlan ismereteket 
nyújtva az érdeklődőknek és a nyelvtanulóknak.

Magyarul tanulóknak:
Hungary & the Hungarians 
218 old., 2500 Ft.

Ungarn. Land und Leute
240 old., 2800 Ft

Az angol, illetve német nyelvű szótár minden olyan kérdésre választ ad, ami a magyar 
kultúrában, történelemben, a magyar társadalom mindennapjaiban érdekes lehet a ma
gyart mint idegen nyelvet tanulók számára.


