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Néhány bevezető megjegyzés után a 10 éves korú magyar gyerekek 
írásos nyelvhasználatának néhány, a szöveg tagolását érintő sajátosságát 
fogom három fejezetben áttekinteni. Az első két rész a szöveg szeg
mentálásával foglalkozik: először a szöveg mondatokra való osztásának 
néhány kérdését tárgyalom (1.), majd a szavak mondaton belüli elhatá
rolását (2 ). Az írás ontogenezisének néhány pragmatikai kérdését vizs
gálja az utolsó elemző (3.) pont. A tanulmányt rövid összegzés zárja (4.)

Bevezető megjegyzések
A tanulmány egy olyan nagyobb, átfogó vizsgálat része, 

amely a 10 éves magyar gyerekek íráskészségét igyekszik 
feltérképezni. A vizsgálatban 350 gyerektől gyűjtöttem mintát. 
A korpusz több ezer írott mondatot, illetve szót tartalmaz. A 
tanulmány nyelvi adatai spontán és produktív írásművekből 
származnak.

A  fentebbi említett átfogó tanulmány a gyermeki írás 
kialakulását és fejlődését vizsgálja. Igyekszik a magyar írott 
nyelv elsajátításának valamennyi kérdését figyelembe venni: 
részletesen tárgyalja a fonéma-graféma megfeleltetési szabályok 
elsajátítását, az elsajátítás sorrendjét; a sekély és mély íráselv 
kialakulásának mikéntjét, a kétféle elv "küzdelmét" stb. A 
szóban forgó vizsgálat szükségességét az indokolja, hogy 
magyar viszonylatban sokkal inkább ismeijük a hangzó nyelv 
ontogenezisét, mint az írott nyelvét.

Az írott nyelv elsajátítása az esetek nagyobb részében 
instrukciók alapján és intézményesített keretek között 
(iskolában) történik. Ezek feltétlenül megkülönböztetik az
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anyanyelv orális formájának megtanulási, elsajátítási 
folyamataitól. A gyermeknyelvi vizsgálatokban jószerével csak 
az utóbbi években kezd megerősödni olyan igény és kutatási 
irány, melyek az anyanyelv írott és orális formájának elsajátítása 
közötti különbségeket és azonosságokat rendszeres vizsgálat 
tárgyává teszi (Massaro 1975; Scinto 1986).

A magyar gyerekek írásos nyelvhasználatának vizsgálata 
nem egészen előzmények nélküli, de ezek a kutatások 
elsősorban szintaktikai irányultságúak (1. pl. B. Fejes 1986), 
tehát magát azt a tényt, hogy a gyerekek már tudnak írni, 
adottnak veszik. Ehhez kapcsolódik az utolsó bevezető 
megjegyzés.

Az írás elsajátítása - első megközelítésben - két szinten 
játszódik le. Egyfelől a gyerek megtanul írni, azaz az auditív- 
vokális-artikulációs kódolási mód mellett elsajátítja az optikus- 
vizuális-grafikus módot. Ezt követi a helyesírás elsajátítása, 
amely egyfelől (és nagyobb részben) magukat az adott 
nyelvközösségben kötelező "leírási" szabályokat tartalmazza, de 
azokon túl az írásra nézve kötelező társadalmi szokásokat, 
megegyezéseket is (kisbetűs, nagybetűs írás, elválasztási, 
egybeírási, rövidítési stb. szabályok). Ebben a tanulmányban 
elsősorban az írás megtanulásáról, elsajátításáról lesz szó. 
Ugyanis némi egyszerűsítéssel úgy lehet fogalmazni, hogy a 
gyerek előbb írni, majd "helyesen írni" tanul meg (a valóságban 
természetesen ez a szembeállítás nem ilyen sarkos).

1. A szöveg mondatokra való tagolása
Az alábbi nyelvi adatokban (hibákban) az írásnak - mint 

strukturált szövegnek - valamilyen fajtájú tagolására tett 
gyermeki erőfeszítések tükröződnek. A hibákat öt alcsoportra 
osztva adom meg.

1.1. A szöveg tagolódik: elhatárolódnak egymástól a 
mondatok, a szintagmák, a szavak. A szöveg efféle tagolásának
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többféle eszköze van: a betűfajták, szó- és mondatközök, a 
különböző írásjelek. A szövegszegmentálás különböző szintjei 
(szavak, szókapcsolatok, mondatok) többnyire meghatározzák, 
hogy a szóban forgó eszközök közül melyiket kell használni. 
Vannak önállóan használatos írásjelek és vannak együttjárók 
(pl. a mondatokat elválasztó írásjelek meghatározzák a 
következő mondat első szavának első betűjét: egy részük után 
kisbetűt, más részük után nagybetűt írunk). Lehetnek - első 
pillantásra - redundánsnak tűnő szabályok is. Dyennek 
számítható pl. a mondat végét jelző pont, majd az új mondat 
első betűjének nagybetűs írása. E szabályok ismerete és nem 
ismerete tükröződik az alábbi példákban (kurzívval írom a példa 
egészét, kurzívval és aláhúzással magát a példában szereplő 
nyelvi jelenséget; a példa megértéséhez szükséges saját 
megjegyzéseimet kapcsos zárójelbe teszem):

1. Iigen még meleg/t (azaz először "g" betűt írt, ezt 
javította "t" betűre, vagy fordítva} - a szöveg nyitó mondatának 
számítható (azaz nincs előtte másik mondat), a mondat 
egyszerre kezdődik kis- és nagybetűvel.

2. Már mondtam Igen. {Már mondtam, hogy igen. Már 
mondtam Igen.) - két mondat határának a jelölési hibája: a 
mondat végén nincs írásjel, de a következő mondat nagybetűvel 
kezdődik, tehát a mondatok egymástól való elhatárolásában 
csak az egyik eszközzel él a gyerek.

3. Nem. itt játszik a szobájában. - az előző példa 
ellenkezője: a két mondat egymástól való elhatárolását csak a 
mondatvégi írásjel jelöli, az elhatárolás másik tagja (a 
következő mondat nagybetűs kezdése) jelöletlen.

4. (lőcs) (la) Locsoja a kertett ültet bele. - a példa szépen 
mutatja, hogy a nagybetűs mondatkezdés nem is olyan könnyű 
dolog. A leírni szándékozottnak egy bizonyos szekvenciáját egy 
ellenőrző művelet követi. A fenti példának a (lőcs) (la) Locsoja 
része ezt a műveletet tükrözi.
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A fentiek alapján két mozzanat emelhető ki:
(i) Kezdetben a gyerek a mondatok közötti határnak csak az 

egyik tagját (vagy az elejét, vagy a végét) jelöli.
(ii) Az elhatárolás és mikéntje tanulás eredménye, amit 

ellenőrizni kell. Az ellenőrzési művelet ténye olykor egészen 
nyilvánvaló módon megmutatkozik. Az elhatárolás csak később, 
a gyakorlat és a tapasztalat felhalmozódásának ütemében válik 
automatikussá.

I . 2. A mondatokat nemcsak el kell határolni egymástól, 
hanem az elhatároló jelek közül a mondatvégi jel rendszerint a 
mondat tartalmára is utal (kérdő-, felkiáltójel). Az alábbi példák 
tanúsága szerint egyfelől a különböző jelek egymás között 
keveredhetnek. Másfelől ezek használatában a gyerek 
kezdetben hajlamos a "természetes" tartalmat követni, ezért a 
nem neutrális jellegű kijelentést tartalmazó mondatokat nem 
feltétlenül pont záija.

5. Jóska milyen film et nézzmeg! (kérdőjel helyett 
felkiáltójel)

6. {A tányért törte el Jóska?} Nem én mert kicsuszot a 
kézéből! {kezemből} (pont helyett felkiáltójel)

7. {Jóska ment moziba?} Nem én voltán moziba! (pont 
helyett felkiáltójel)

2. A mondat szavakra osztásának kérdései
2.1. Egybeírás (összetartozónak érzett szavak egybeírása)
Először megadom magát a (rendezett) hibalistát.
8. nembaj
9. {Jóska ment moziba?} Nembaj mi nézük a tévét.
10. nemszeretem
II. Nem tudom
12. Nemment
13. nemér dekli
14. nemérdekel
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15. már nembírja
16. nemszereti
17. Nemvagy normális
18. Nemtudom azhiszem igen {a Jóska moziba ment? 

kérdésre adott válasz}
19. Nemtudom de azért megnézheted.
20. Kár hogy minket nemhívott.
21. (Jóska ment moziba?) Na nemondt.
22. Nem, nemért rá.
23. Nemtörte el.
24. A pirospöttyös bögrét.
25. A nagykalapú bácsi.
26. A barna hajú, rosszullátó bácsi délben sétál.
27. A nagyablak éjjszaka a szél erelyétől be zárul
28. Péter moziba men a három jóbarátjával.
29. Az öreg nagybalyusszu bácsi sétál.
30. Jóska barna és nagykiflit eszik.
31. Jóska uzsonnaszünetbe nagy ki f l i t  eszik.
32. Nagy ki f l i t  eszik Karakas Jóska.
33. Az ablak Gizinéni élőt bezárult.
34. Hangosan ugat a Bodrikutya.
35. A Pista bácsi a Kosúttéren sétál.
36. Nagy csokikiflit eszik Péter
37. Péterbácsi öregesen sétál az utcán.
38. Feri bácsi rendész
39. (Jóska ment moziba?} Mitnéz?
40. Igen mozibament.
41. Egy ember aki rendbent tartja a kerjét (rendben után a 

"t" utólag lehúzva}
42. Kifli teszik jó s  ka az udvaron
43. Sós kifliteszik joska
44. halatfog
45. Rendettesz hogy az erdőbe ne legyen papír.
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46. igentmond
47. Azthiszem
48. azhiszem igen
49. otthonmaradt
50. Mit a levesbeszoktun rakni.
5 1. pofonver
52. cserbenhadja
53. Péter elmentő moziba jó  kevel.
54. Péter el méta lányai moziba.
55. ugat a kutya az olvan {ólban}
56. Csoboga patak.
57. Egy béres kivettegy szobát.
58. Virágot locsol, védia természetet
59. szeretia zenét
60. minda kettőnek ség a vége {ti. a katonaság, rendőrség 

szavaknak}
61. Aza műsor, ahol zenélnek
62. Kiflit eszik jó  soványát aza poffeszkedö Józsi.
63. Az emeleten azablak hirtelen bezárult.
64. Ugat a kutyaa macskára.
65. Ma elment megnézni egy film et a moziba Péter.
66. A bácsi azudvaron sétál.
67. A zenész azelöadás közbe rosszullett
68. Anya atépében dolgozik és számolya a pént meg a 

lapokat.
69. (Az) A zenész gyakorol, {utólag javítva}
70. A(z) zenész szépen muzsikál, {utólag javítva}
7 1. A bácsi azudvaron sétál.
72. {Kiflit eszik Jóska.} Ásás kiflit habzsolva eszik Jóska.
73. Adalos rádió müror
74. Aki (azi) az idősebnek segít, {utólag javítva}
75. Nem mentei.
76. Nem. Jóska a bögrét törteössze.
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77. N en ö törteel hanem Lali.
78. Jóska milyen filmet nézzmeg!

, 79. megakart nézni egy filmet
80. már összevanszedve.
81. {A tányért törte el Jóska?} kikelfizetnije
82. Engem mértnem vitt el?
83. mérnem mentél
84. Apuval mivan hogy ithon van?
85. Jóskament moziba
86. Tegnap a moziba menPéter
87. holnap miis megyünk
88. Amit mond beis tartja.
89. Nem egy poharat mintmár említettem.
90. Az ablakhirtelen bezárult a szobában.
91. Egy iskola mellett pórázrakötött bernáthegyi kutya 

ugat.
92. Az ("z" utólag lehúzva} nagy étkező szobaablaka a 

nagy szélvihartól bezárult.
93. A tó telivan halai
94. Az akikrendesen viselkednek.
95. A ség közösbenük
96. Pista maszámtanból felelt.
97. úgyvan
98. (tejóég) úristen
Az  egybeírási hibák nagyobb része szintaktikai terminusok

ban írható le, de - mint majd látni fogjuk - az okok nemcsak 
szintaktikai jellegűek. Legkönnyebben a következő szerkezetek 
íródhatnak egybe:

(i) tagadószó és a tagadott szó (8-23);
(ii) a melléknévi jelzős szerkezetek (24-38);
(iii) a VP csoport igei és névszói/határozószói tagjai (39- 

52); különösen akkor, ha a kiegészítő elem ige előtti (azaz 
hangsúlyos) helyzetben van;
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(iv) a névelő az őt közvetlenül megelőző szóval: a szófa- 
jiságtól függetlenül (53-64); két gyakoribb eset van: (1) a VP 
csoporton belül az igét követő hangsúlytalan főnév névelője és 
(2) a kijelölő jelzőt követő főnév névelője;

(v) a névelő az őt követő melléknévvel vagy főnévvel (65- 
74);

(vi) az ige az igekötővel (ha az utóbbi közvetlenül az ige 
után áll), ill. az igekötő a modális igével, amely az igekötő és az 
ige közé ékelődik ( 75-81).

(vii) A többi példa (82-98) már inkább egyedi, de a 
hangsúlyviszonyok valamennyi ese ten  szerepet játszanak.

A téves egybeírások többféle okra vezethetők vissza; az 
egyik legfontosabb a hangsúlyviszonyok. Ez tükröződik a 
tagadószó és tagadott szó (8-23), az igei szintagmák (39-52), a 
névelő és főnév egybeírásában (65-74). A beszédfolyamat 
hangsúlytalan elemének "önállósága" az írott nyelvben is 
könnyen áldozatul eshet oly módon, hogy optikusan-grafikusan 
nem (illetve csak részben) különül el. Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy a sekély írásmód, tehát az, hogy az írás minél hűebben 
tükrözze a hangzást, nemcsak a szegmentális szintű 
kölcsönhatások leírásakor jelentkezik, hanem a 
szupraszegmentális szinten is.

A gyermeki egybeírásokban a hangsúlyviszonyok mellett a 
fogalmi egésznek való érzés is szerepet kap. Ezt tükrözik a 
melléknévi jelzős szerkezetek (24-38), a fogalmi egésznek és 
lexikai egységnek érzett igekötős formák (65-74) egybeírása.

Végül a gyakoriság és az ezzel szorosan összefüggő 
"k italálhatóság" tényezőt is számításba kell venni (53-64). Ez 
az alakító elv a szüneteloszlási viszonyokra hat oly módon,' 
hogy a gyakori elemek előtt rendszerint nincs szünet (hiszen 
könnyen kitalálhatok), míg a kevésbé gyakori elemeket gyakran 
szünet előzi meg (éppen azért, mert azok nehezebben találhatók 
ki). A kitalálhatóság tulajdonképpen a hallgató szempontjának a
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figyelembevétele. Az idetartozó példák zöme olyan szerkezetű, 
hogy a határozott névelőt (gyakori, könnyen kitalálható elem) 
szünet választja el a rá következő főnévtől (amely eleve ritkább, 
ezért nehezebben található ki).

Az egybeírás tehát a sekély írásmód szupraszegmentális 
szintű megjelenése. Okai között egyaránt vannak szintaktikai, 
kommunikatív és lexiko-szemantikai jellegű mozzanatok (az 
utóbbiak a "fogalmi egésznek" való érzés köntösében jelentek 
meg).

2.2. Különírás
Először a listát adom meg.
99. Igen el ment a moziba
100. Igen el ment.
101. igen el törte.
102. Akor későb vissza jövök.
103. meg ijet {megijedt}
104. el fordul
105. Jóska meg eszi a két kiflit.
106. A moziban jó  filmet adtak mejre el ment Péter is.
107. Moziba el ment péter.
108. Számos példát kel meg csinálnom
109. Az olyan, hogy ha odaadom a kazetám vissza agya.
110. csont vágó fűrész
111 . A k i  gondosza a ... {Aki gondozza...}
112. Rende a barát nőm
113. hangszerenjácó
114. Más szó ként lehet értelmezni.
115 .A z erső oszlop ban hijánzik a ság.
116. hogy mindig ség re végysződik {végződik}
117. vis gál gat
A különírási hibák három nagy csoportra oszlanak:
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(i) a legtriviálisabb az igekötő és az ige különírása (99-109), 
amit nyilván az egyes szóelemek önállónak érzett jelentése 
diktál;

(ii) rokon a fentivel — a helyesírási szabályzat által -- 
összetettnek "ítélt" szavak különírása,

(iii) meglepő a grammatikai jelentéssel rendelkező 
toldalékok különírása (az okot inkább csak találgatni lehet: 
esetleg a feladat mikrokontextusa van — láthatóan elenyészően 
csekély -- effajta hatással).

Az első két csoport tanulsága fontos. Az egybeírás- 
különírás (többek között) a szemantikai jelentés 
összeforrottságának tényén alapul, de nem ismerjük ennek
ontogenezisét.

Az nemigen szorul magyarázatra, hogy az egybeírási hibák 
legalább ötször gyakoribbak, mint a különírásiak.

3. A szöveg tagolásának néhány pragmatikai kérdése
3.1. Az egyes szavaknak más-más "súlya" van a mondatban, 

ami jelentkezhet nyelvi-grammatikai köntösben, de lehet nyelvi
pragmatikai jelentőségű is. Az efféle különbségeket — a maga 
sajátos eszközeivel -- az írás is igyekszik visszaadni.

A magyar helyesírás a tulajdonneveket kitüntetetteknek 
tekinti, és nagybetűs írásmódot rendel hozzájuk. írásunknak és 
helyesírásunknak ezt a pragmatikai jellegű szabályát a gyerekek 
fokozatosan sajátítják el.

118. Nem a moziba, ha nem a Színházba.
119. A Moziba ment Péter hogy megnézze az Elit 

kamandót.
120. A Német juhász kutya ugat.
121. Pista azt hitte hogy ma Számiamból felelni fog.
Világos a példákból, hogy a nagybetűs írásmódot a gyerek a

tartalom felől közelíti meg. Számára egyedi az a mozi, az a
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színház, ahova jár, de még a tantárgyak is kiérdemlik ezt a 
státuszt.

A fejlődés ütemében a fentebbi reáliák elveszítik 
egyediségüket, és valóban csak az ezzel - képletesen szólva - 
ténylegesen felruházott szavak maradnak meg e státuszban, ter
mészetesen nem minden ingadozás nélkül. Erre utalnak az 
alábbi példák:

122. A bácsi a Szabókálmán utca végén kutyával sétál.
123. Moziba ment péter Pistivel.
124. Azt hitte (pi) Pista, hogy ma fe le l számta nból.
A fentebbi példák megerősítik azt a korábbi — de főleg a 

hangzó nyelv ontogeneziséből ismert — tételt, mely szerint a 
helyes és a hibás form ák egymás mellett élhetlek.

3.2. A központozás segítségével a szöveg rétegzettsége is 
kifejezésre juttatható: többek között az, hogy a szöveg többféle 
világ valóságát ötvözi (pl. valakinek korábban elhangzott 
szavait idézzük vissza). E rétegzettség írásjelekkel történő 
gyermeki kifejezési szándéka tükröződik a következő 
példákban:

125. Pisi holnap eljön hozzánk. - mondta, (a gyerek már 
tudja, a különböző időben játszódó események - Pista múltban 
tett ígéretének jelenben történő felidézése - a központozás 
révén elkülöníthetők, csak itt nem jó eszközöket választ)

126. Marika azt írérte:ma moziba megyünk, (magának az 
ígéret tényének és egy más időben aktuális ígéret tárgyának a 
szétválasztása a központozás segítségével);

127. Nem tudom! - kérdezd meg "Lajostól" (az idézőjel 
használatával igyekszik a gyerek a valóság különböző 
mozzanatait szétválasztani);

128. A moziba ment Péter, hogy megnézze a: 
"Reszkessetek betörök" című izgalmas fűmet, (az előző 
példához hasonlít);
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129. Moziba ment péter mert egy csodás, jó  kis mesefilmet 
attak ki melynek címe: Hupikék törpikék. (a kettőspont különíti 
el a kétféle világot: 1. Péter moziba megy, 2. a megnézendő film 
nyilván már korábban elkészült, de emellett figyelmet érdemel a 
mesefilmet attak ki szóhasználat is, melyből szintén nem 
hiányzik a pragmatikai mozzanat).

4. Összegzés
4.1. A tényleges összegzés elé még egy megjegyzés 

kívánkozik. A korábban elemzett különféle szabályokat áthágó 
száznál is több hibás leírás a hibák ellenére is jobbára ki- és 
elolvasható. Vannak azonban olyan központozási hibák, melyek 
komoly megértési nehézségeket támasztanak.

130. Nem a szomszédba metnt {ment}. (A helyes leírás 
szerint: Nem, a szomszédba ment - a jelentés éppen az 
ellenkezőjére fordul, mert a mondatot nem kellő helyen tagolja 
vessző.)

131. Mind a két száriak az utolsó metüje {betűje} ugyan a 
és a 7 betűje is ugyanaz (helyesen: 7., azaz a hetedik betűje is 
ugyanaz).

132. A bácsi az udvaron 4 óra akkor sétál, (azaz: 4 órakor).
4.2. Legfontosabb tanulságként az alábbiakat vonhatjuk le:

(i) A szöveg helyes tagolása (illetve e tagolás írásbeli 
kifejezése) fokozatos tanulás eredménye. Nehezebb a kisebb, 
rövidebb szekvenciákat érintő tagolás optikus-vizuális kife
jezése. A nyelvi szintek hierarchiájában ez azt jelentheti, hogy 
leghamarabb a mondatok tagolására szolgáló írásjeleket (és 
ezek használatát) tanulja meg a gyerek, majd a mondaton belül 
a lexémák kölcsönviszonyaira vonatkozó szabályokat. Végül - 
amennyiben valós és lehetséges - a lexéma szerkezetén belüli 
központosítási szabályokat.

(ii) A helyes és helytelen formák egymás mellett élnek. Az 
előző alpontban leírottakból tehát nem az következik, hogy a
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gyerek a szöveg valamennyi mondatát már képes egymástól 
elválasztani, de a mondaton belül valamennyi szót egybeírna, 
hanem az, hogy a mondatok zömének központozás révén való 
elkülönítése már többnyire helyes, míg - különösen a gram
matikai-ritmikai csoportot alkotó szavaké - nem.

(iii) Az írás szociolingvisztikájának vagy pragmatikájának 
nevezhető ismeretek megtanulása (személynevek nagybetűs 
írása stb.) a tanulási folyamat kései szakaszára esik.

(iv) Korán megjelennek, de használatukat illetően csak 
lassan nyerik el a "felnőtti formát" (azaz többnyire a helyesírási 
szabályzatokban rögzítettet) a szöveg érzelmi felhangjait és 
rétegzettségét visszaadó, illetve kifejező írásjelek.

A fentiek nem  adnak alapot komolyabb egybevetésre a 
hangzó és írott nyelv ontogenezisét illetően, bár nem lehet vitás, 
hogy egy elkövetkező kutatásban ez fontos szempont lesz.
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