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1. Bevezető megjegyzések
A dolgozat a graféma állandóság -  fonéma állandóság, a betű -  grafé- 

ma és végül a magyar fonémarendszer felfedezésének egyes mozzanatait 
tárgyalja az írás ontogenezise során.

1.1. Diszciplináris háttér
A dolgozat pszicholingvisztikai szempontból igyekszik megvilágítani a 

magyar írásrendszer elsajátításának néhány pontját, annak a tanulási fo
lyamatnak néhány állomását, melynek eredményeképpen a 6-7 éves ma
gyar anyanyelvű gyerekek írásrendszerünket birtokba veszik Az írásta
nulás egésze összetett folyamat: egyaránt tárgya az anyanyelvi pedagógi
ának, a tanuláslélektannak és a pszicholingvisztikának, melyek nagyobb 
illetékességű diszciplínák az írás ontogenezisének vizsgálatában. Vannak 
kisebb tartományokat felderítő tudományok, például az írásbeliség ökoló
giáját vallatóra fogó szociolingvisztikai kutatások. Az írás ontogenezise 
tehát akár mint leírandó, akár mint modellálandó jelenség multi- és 
interdiszciplináris megközelítést igényel.

A jelen dolgozat pszicholingvisztikai nézőpontú, de még ennek az e- 
gyetlen nézőpontnak a teljes érvényesítése is meghaladja a dolgozat ke
reteit. Az írástanulási folyamat egészén belül a fonetikai elvről a fonoló
giaira való váltás néhány mozzanatát veszi górcső alá -  néhány szüksé
ges bevezető megjegyzés után. A dolgozat empirikus anyagát 300 ma
gyar anyanyelvű 10 éves gyerek többezer szavas írott munkája képezi 
(Lengyel 1996).

1.2. Elsajátítás vagy tanulás
A fentiekben hol a tanulás, hol az elsajátítás szó szerepelt az írott nyelv 

birtokbavételét jelentő folyamat jelölésére. Akár a tanuláslélektan, akár a 
pszicholingvisztika -  mint ismert -  különbséget tesz e kétféle folyamat 
között. Az elsajátításban a biológiai megalapozottságú motiváció, a tanú-
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lásban a pszichológiai és a szociológiai motiváció az erősebb. A további 
különbségeket nem részletezve, a következőkre kell felhívni a figyelmet.

A nyelv birtokbavételével kapcsolatban részben az életkor, részben a 
nyelvi forma szerepel vízválasztóként Ezek szerint az anya- (első) nyelv 
0-6 éves korban lejátszódó folyamatait elsajátításnak mondják, és általá
ban a nyelv hangzó (orális) formájára vonatkoztatják (időnként még az
zal is megtoldják, hogy kb. erre az életkorra le is zárul az anyanyelvi fej
lődés). Más szavakkal ez a következőt jelenti. Egyfelől a 6-7 éves koron 
túli nyelvvel kapcsolatos eseményeket, folyamatokat, műveleteket tanu
lásnak tekintik. Másfelől a nyelv írott formájának birtokbavétele nem el
sajátításnak, hanem -  az életkor és a nyelvi manifesztáció módja miatt -  
tanulásnak minősül. Ezt a mmősítést rendszerint azzal magyarázzák e 
nézet hívei, hogy az írás tulajdonképpen már egy birtokolt rendszer (az 
orális nyelv) más formában való leképzése, tehát a nyelvnek (mint rend
szernek) egy másodlagos megjelenési és megjelentetési formája.

Ez a szemlélet több ponton kifogásolható. Mindenekelőtt az anya
nyelv -  maradjunk egyelőre annak orális formájánál -  birtokbavételének 
folyamata egy egész életre szóló "lecke", lezárulásának időpontját az 
illető beszélő fizikai halála jelenti Ilyen megfontolásból rendkívül vi
szonylagos, hogy ennek az egész életen át tartó folyamatnak mely pont
jától kezdve beszélünk elsajátításról és mely pontjától kezdve tanulásról. 
A legvalószínűbb az, hogy mind az elsajátítás, mind a tanulás jelen van 
életkortól függetlenül. Tehát a klasszikus (0-6 éves) gyermeknyelv nem
csak elsajátítási, hanem tanulási mozzanatokat is tartalmaz, minthogy 
elsajátítási mechanizmusok is működhetnek a 6 éves koron túl. Az 
elsajátítás és a tanulás egymással összefonódott folyamatok: hol az 
egyiké, hol a másiké a vezető szerep.

Az oralitás és a vizualitás kettőssége és kölcsönössége nemcsak a 
"hangzó -  írott nyelv" szembeállítás szerint él a nyelvfejlődés különböző 
szakaszaiban A vizualitás -  a kommunikációs esemény szerves része
ként -  az írást jóval megelőzően él már a gyermek számára. A szájról 
olvasás eszközével már az egészen kisgyermek is él, még abban az élet
korban, amely a klasszikus gyermeknyelv-kutatás szerint az elsajátítási 
periódushoz tartozik. Tehát a vizuális élmény, a vizuálisan szerzett infor
máció feldolgozása a beszédesemény megértése céljából nem az írással,
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nem az iskoláztatással kezdődik. És ekkor még nem is vettük számításba 
az írást, az írott nyelvet mint ökológiai (környezeti) tényezőt és hatást, 
így azt kell mondani, hogy egyfelől az írott nyelvvel való ismerkedés nem 
az írás iskolai tanulásával kezdődik, másfelől azt, hogy az iskolai 
írástanulás sem nélkülözi az elsajátítás mozzanatait (akár mint előzmény, 
akár mint folyamat).

1.3. Az elsajátítás/tanulás tárgya
Az írni tanuló gyerek bonyolult feladat előtt őáll, mivel az írott nyelv 

elsajátítása/tanulása nem merül ki bizonyos számú fonéma-graféma (gra- 
féma-fonéma) megfeleltetési szabály megtanulásában. Az írás sem filo-, 
sem ontogenetikus szempontból nem olyan származtatott, másodlagos 
rendszer, mely teljességgel levezethető a nyelv hangzó formájából. Lotz 
János a magyar írásrendszert elemző tanulmányában leszögezi: "Script 
should be treated on its own terms and cannot be derived entirely from 
speech, since script contains elements which are not present in speech..." 
(1972, 8). Mind lingvisztikái, mind pszicholingvisztikai szempontból 
fontos Lotz János következő megállapítása: "In describing a language, or 
all the languages of the world, descriptions in modem linguistic practice 
aim primarly at the spoken language. If however, we intend to cover the 
entire scope of natural languages, we should include other symbolic 
systems as well" (1972, 7), majd hozzáteszi: "For languages where script 
is used, the spoken language cannot be regarded as the full representation 
of the language..." (uo.).

A XX. század nyelvtudományában a prágai funkcionalista nyelvészek 
programjukba az írott nyelv kutatását is felveszik, de az amerikai 
behavioristák a nyelv fonocentrikus értelmezését kizárólagosnak tekin
tették, ebből fakadóan az írásnak (akár mint nyelvi manifesztációs mód, 
akár mint tanulási folyamat) nem tulajdonítottak jelentőséget. L. Hjelms- 
lev, a dán strukturalizmus vezéregyénisége elismeri és továbbfejleszti a 
de Saussure-i tételt, mely szerint a nyelv lényege nem függ a mamfesz- 
táció módjától. Az elsődlegesség -  másodlagosság tekintetében Scinto 
(Scinto 1986) szimpatikusán fogalmaz: az írott nyelv kronológiailag má
sodlagos az orális nyelvhez képest, de ez a viszony sem történetileg, sem 
a jelenben nem alárendeltséget fejez ki, hanem az "első az egyenlők kö
zött" elv érvényesülését az orális nyelv javára. A Halliday-féle szöveg-



1 2 1

lingvisztikái közelítés újabban egyenesen feladja a polaritás elvét, tehát 
azt, hogy egy szöveg vagy hangzó vagy írott. Bizonyos -  itt nem rész
letezett -  nyelvi (grammatikai, lexikai stb ) ismérvek alapján a szövegek 
a konkrét megjelenítéstől függően kapnak skaláris besorolást: "inkább 
orális", "orális", "erősen orális", "inkább írott" stb.

Az írott nyelv ökológiája azt vizsgálja, hogy egy bizonyos személy 
(csoport, réteg stb.) szűkebb és tágabb társadalmi környezetében, életé
ben, életvitelében, interakcióiban milyen szerepet játszik az írott nyelv 
használata Az írásbeliséggel rendelkező társadalmakban többféle közlési 
csatorna alakul ki, finomabban strukturálódik az információközlés folya
mata, változatosabb az a színtér, ahol a különböző csatornák működhet
nek. Gazdagabb lesz az információközlésért felelős személyi, tárgyi hát
tér Az írásbeliség és annak birtokba vétele előnyösen alakítja át az egyé
ni kognitív erőket, tágítja az egyéni kommunikációs szféra horizontját.

Az írás funkciójának diakronikus és szinkrónikus interkulturális egybe
vetése szerint az írás (mint társadalmilag érvényes szöveg, beszédmű) 
azonos és eltérő vonásokkal rendelkezik. Egy és ugyanazon téma meg
jelenítésére az egyik kultúra inkább a hangzó, a másik inkább az írott 
nyelv használatát részesíti előnyben. Vannak természetesen jelentős egy
beesések is. Az írás funkciói történetileg egy kultúrán belül is változnak, 
e módosulásokat az együttélő generációk közösen élhetik át.

A fent jelzésszerűen leírattak bizonyára érzékeltetik: az írás, az írás
tanulás nem egyszerűen egy létező nyelvi forma új formában való meg
jelenése, hanem olyan tevékenység, amely a kód (a nyelvi rendszer) 
mélyebb megismerését eredményezi, a személyiség általános megismerői 
képességeit erősíti, a társadalmi érintkezésben jobb lehetőségeket biztosít. 
A felsoroltak közül csak a jobb kódismerettel fogunk -  nem minden 
részletre kiterjedően -  foglalkozni.

2. A magyar írás -  mint az eisajátítás/tanulás tárgya
Az írástanulás kezdetén a magyar írásrendszer (helyesírás) csak kis 

mértékben vezethető le a tanuló számára az akadémiailag rögzített he
lyesírási szabályokból A szabályzat pl. "t" végű stb. igéket említ, ám a 
tanuló csak egy-két ilyen példával találkozik, tehát a folyamat kezdetén 
az írni tanuló a rendszer egészét eleve nem látja. Ebből fakadóan az
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általánosítás lehetőség -  mint a szabályalkotási folyamat kiindulópontja 
-  kezdetben erősen korlátozott.

A fonéma-graféma megfeleltetési szabályok az auditív-akusztikai ese
mény optikus-vizuális fordításáról intézkednek; az írott nyelv birtokba
vételének ez a legelemibb szintje. A magyar írásrendszerben egyfelől a 
graféma, másfelől a fonéma olyan funkcionális egység, melyeknek köz
vetlen kapcsolatuk van a nyelvi folyamatokkal. A magyar írásrendszer 
ebből a szempontból kettős arculatot mutat. A tőszavak leírása rend
szerint az "egy fonéma -  egy graféma" megfeleltetési viszony szerint tör
ténik, tehát a /tj/ fonémát következetesen "cs" betűvel jelöljük {csók, ka
csa, kacs stb.) helyzetétől és más tényezőtől függetlenül. Ha nem tősza
vakról van szó, akkor az említett viszony többféle kivétel elismerése mel
lett működik ("város+ban" és nem "vározs+ban stb.), azaz a többmor- 
fémás lexémák leírásakor az "egy graféma -  egy fonéma" megfeleltetési 
viszony átadja a helyét a "több graféma -  egy fonéma" viszonynak (pl. 
tartsa, szabadság, kaccsal stb ). Vannak olyan esetek, amikor a helyes ki
olvasást csak az biztosítja, hogy a graféma-fonéma megfeleltetési szabály 
alkalmazása előtt már morfológiai elemzést végzünk. Tehát előbb elvé
gezzük a "merész+ség" szerinti morfematikus tagolást és nem a "grafé
ma-fonéma" megfeleltetés szerinti linearitás másik lehetőséget választjuk 
(azaz "merés+zség). A gyakorlott olvasó azt is tudja, hogy nem betűt 
ír/olvas (a szabad rész utolsó szegmentumát csak a folytatás ismeretében 
tudjuk kiolvasni/leími: szabadul, de szabadság).

3. A fonéma-graféma megfeleltetés megjelenésének ontogeneti kus 
előfeltételei

A hangzó beszéd két tulajdonságát emeljük ki az alcímmel kapcso
latban. Egyfelől egy és ugyanazon hangtípus (fonéma) tényleges hanga
laki megvalósulása -  mint ismert -  többféle lehet (a kút szót ejtheti férfi, 
női stb. hang; ejthető örömmel, haraggal stb.; más az első szegmens kiej
tése, ha más szó kezdetén áll; megint más, ha az első szegmens szó végén 
áll stb ). Vannak olyan hangalaki megvalósulási különbségek, melyek a 
viszonylag nagyobb eltérés ellenére sem válnak fonematikussá (pl. a lépj 
szó utolsó szegmense), ezek nem számítanak önálló fonémáknak.
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A hangzó beszédben a hangok -  mint ismert -  nem úgy határolódnak el 
egymástól, mint írásban a betűk. Az egyes hangok kielemzésére szolgáló 
akusztikai határok inkább kivételnek számítanak.

A hangzó nyelv -  egyelőre -  e két tulajdonsága azt igényli a gyerektől 
egyfelől, hogy a fonetikai változatosságból (variánsokból) a változatlant 
(az invariánst) elemezze ki. Legyen képes a hangok sokasága alapján a 
fonémákat megtalálni, miközben meg kell tanulnia azt is, hogy nem min
den különbség fonematikus. Másfelől azt igényli, hogy a megállapított 
invariánsok (fonémák) szerint legyen képes megbontani a szóképet, azaz 
húzzon ott határt, ahol erre csak igen csekély fizikai jelzést ("kapasz
kodót") kap.

4. Graféma állandóság -  fonéma állandóság
Az írás megtanulásának első lépéseit a graféma és a fonéma állandóság 

ismerete jelenti. Az, hogy a tőszavakban -  néhány kivételtől eltekintve 
(pl. "j-ly" stb.) -  egy és ugyanazon fonéma jelölésére egy és ugyanazon 
grafémát kell használni. A szóban forgó ismeret meglétét legalkalmasabb 
a kvantitás és az ékezet jelölésével kapcsolatos hibák tükrében vizsgálni 
Arról van ugyanis szó, hogy a megkülönböztető jegyek (zöngésség, idő
tartam stb.) közül csak az időtartam az, amely következetesen és rend
szeresen kifejeződik a grafémák szintjén is. Az időtartam írásos jelölésére 
másféle eljárást alkalmazunk a mássalhangzó-betűk esetében (betűkettő
zés) és más eljárást a magánhangzó-betűk esetében (diakritikus jelek). A 
magánhangzó-betűk körében a diakritikus jeleknek kettős funkciójuk van: 
hol betűket (grafémákat), azaz egyszerre több fonetikai jegyben külön
böző fonémákat ("u-ű", o-ő), hol csak jegyet, azaz időtartamot (u-ú, ö-ő) 
jelez a szóban forgó különbség. A helyzetet tovább bonyolítja az, hogy a 
diakritikus jelek olykor nem az időtartam szerinti oppozíciót is jelezhetik 
("u-ü", "o-ö"). Az alábbi hibalistát e szempontok figyelembe vételével 
kell majd elemeznünk.

4.1. Magánhangzó-betűk cseréje:
"A-Á": számos a füzet; Aki kapalja, ültet és dolgozza a parkokat, 

táblával, A bácsi lement az ú tc á ra A ablak a huzat miat bezárult, Aki
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apolja a növényeket; Igen anyu ata ra a pénzt.; bánkódik; A bácsi 
azudvaron sétál.; A hazna magas a teteje; aki auja a halakat 

"A-A": az ember hálászik {az első "á" ékezete utólag lehúzva}; A béres 
kászál {az első "á" ékezete utólag lehúzva}; Pista azt hitte, hogy ma felel 
számtánból {a középső "á" utólag javítva}; kiábálós; A rigó dalos mádár 

"E-É": fekete festek; Péter elment és megneszte a jó filmet; Peter olva- 
sasása szép.; Egy ember szenesz; A beres doldozik.; mert odaszált eg 
légy, szegyelős; zöltseg, edenyt, Nem tört el tányért:, Igen a tányér 
{tányért}

"É-E": kényérvágókés, Petér olvasása szép.; A zénész egy új zenét 
talált ki.; zenét játsza  él {él utólag e/-re javítva}; Rénáta kertes házban 
lakik; A éké) kertész kertészkedik; zénét játsza; fekéteség, k(é)ertben 
dolgozó ember; A bácsi lésétál az utszára 

"I-I": papír, viz, megzenészitenek valamit; pappir, {Kiflit eszik 
Jóska} jó isszel

"I-I": A szép tisztára mossott ablak bezárult
"O-O" auto, Peti apukája a legjobb autos a vitágon.; Ki men el 

ithonroP', markoló, és morzsát szórt:, az ablak becsukodot, Jóska meg 
evett három kiflit.; A dalos prolál. {próbál}; Kiflit eszik Jóska 
májkréméi; A halakat fogja a tóból, lo i int {bólint}

"Ó-O": fut - fiitól, szalad - szaladó1, harap - harapó!, lát - Iától:; újság 
- újságói, ló - lohol, szigorú

"Ö-O": felnőtt, Az/'ablak Giziném élőt bezárult.; Ugat a kutya a
zsivány betörőkre:, mind a ketöbe kikézik őket 

"Ő-Ö": út - ütői, vízőtő {vízöntő}; Pista holnap eljön hozzánk monta.; 
Hogy kűlőbőznck nény betűvel; Aki apolja a növényeket 

"U-Ú": Igen anyu ata ra a pénzt.; A kutya kergetti a fiút, Nem én mert 
kicsuszot a kézéből. Az öreg nagybalyusszu bácsi sétál.; Kiflit eszik 
Jóska, amit Peti húga hozot az ABC boltjából 

"Ú-U": Menjünk útána:, aútó, apúkám, A kutya ugat az úccán.; Úgata 
kúttá mert veszjt érez; Az ablak bezárnit az üres szobába.; Hangosan 
ugat a kúttya; Példáúl azt jelenti, hogy ketesház.; Az ablak bezárúlt a 
szél niat 

"Ü-+Ű": fésű
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"Ű-Ü": Moziba ment Péter és a hatodis sorban ült:, Hogy kűlőbőznek 
nény betűvel; Marika azt ígérte ma elm egyűnykmoziba

A fentebbi lista nem tartalmaz egyetlen olyan hibát sem, melyben ma
gánhangzó-betű mássalhangzó-betűvel cserélődne fel. Betűkettőzés -  az 
időtartam jelölésére -  a magánhangzók körében soha nem fordul elő, 
tehát a kvantitás jelölésének kétféle ("magánhangzós" és "mássalhang- 
zós") módját hamar elsajátítja a gyerek. A rövid és hosszú magánhangzó
párok cseréje szimmetrikus, kölcsönös, tehát e cserék tanulási és stabili
zációs folyamatot tükröznek. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a graféma és 
a fonéma állandóság a magánhangzók körében korán kialakul, még ha ez 
az ismeret nem is jelenti azt, hogy a fonéma-graféma megfeleltetési sza
bályok alkalmazása minden esetben helyes (természetesen más forrásból 
táplálkozó hibák előfordulnak).

A fenti hibák további tanulságot tartogatnak, bár ezek már túlmutatnak 
a graféma- és fonémakonstancián.

Az ékezetek használata emlékeztet az orális nyelvi műveletek sorrendi
ségére, arra, hogy az orális nyelvben a különböző műveletek meghatáro
zott sorrendet követnek (pl. mondat szintű szabályok esetében a PS sza
bályok megelőzik a topikalizációs szabályokat). Az optikai-vizuális nyelv 
"kiegészítő" elemei (a betűk fölötti pont, vessző, a betű szárának áthú
zása stb.) az írott nyelv -  átvitt értelemben használt -  topikalizációs sza
bályai. Ezt a szabályt végső kontrollműveletként alkalmazza a gyerek,

A fentebbi hibáknak egy része nem köthető közvetlenül az orális nyelv
hez. Vannak olyan esetek, amikor "be kell magolni" egy listát arról, hogy 
mely szó írandó hosszú/rövid "i"-vel, "u"-val stb., tehát az írásmódnak 
nincs artikulációs-akusztikai támogatottsága, sőt -  bármilyen furcsa -  a 
gyerek az írásmódból tudja meg, hogy miként kell/kellene az adott "betűt 
ejteni"; ekkor csodálkozik rá, hogy a falu és háború szavak utolsó szeg
mensei -  elvileg -  másképpen hangzanak. Az írás e vonatkozásban nem 
vezethető le az orális nyelvből. Hosszabb távon az effajta jelenségek 
alkotják az írás konzerváló funkcióját a változásokat gyorsabb ütemben 
átélő orális nyelvvel szemben (e jelenség hasonló, de hangsúlyaiban 
eltérő megközelítését 1. Papp 1982:155).

4.2. Míássalhangzó-betűk cseréje:
"B-BB": Akor későb  vissza jövök., töb  emberkből álnak és gitár, dobb
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vagy. ..; A rendes gyeregk {"g" utólag javítva} az öregebnek segít.; Aki 
(azi) az idősebnek segít

"BB-B": töb emberkből álnak és gitár, dobb vagy 
"G-GG": Kiflit eszik rege lire jóska , Nagy hanggal {utólag a 2. "g" 

lehúzva} ugat a kutya
"GGY-GY": Én is meggyek moziba.; Az autós gyorsan meggy, 

Beleeggyczik valamibe
"JJ-J": A nagyablak éjjszaka a szél erelyétöl bezárul; Moziba éjjszaka 

ment Péter. ; M egijjed  valamitől
"K-KK": A kor későb vissza jövök.; egy olyan ember aki horgászni 

szokot jám és a halakal foglalkozik
"KK-K": Hagy menyen ha akkar., 4-órakkor moziba ment Péter.; A 

kertben dolgozikk, akkié a kert
"L-LL": iledelmes; A ló szép álat, A tó telivan halai, Számos példát 

ke l meg csinálnom; ételei!, Kiflit eszik Jóska parizelel, A zenés halgatja 
a zenét.; mert odaszált eg légy; egy olyan ember aki horgászni szokot 
jám és a halakal foglalkozik; töb emberkből álnak és gitár, dobb vagy..; 
kikelfízetnije

"LL-L": A tolldalék m indenüt ség.; Igen meg még egy videó 
szallagot.; zsille  penge, felinőtt, A konyha fehér fal la, ételei!, A bácsi 
sétál a fa alla i, A rövid szakállú bácsi a nagy kertben sétáik; Pista azt 
hitte hogy ma fellel számtanból 

"LY-LLY": Péter 10-kor moziba ment Gergelyei 
"LLY-LY": hellyesel 
"M-MM": Kiflit eszik Jóska m ájkrém éi
"N-NN": Jóska az iskolába a uzsonaszünetbe kiflit eszik.; jö n ek  a 

betörők; A ség közösbenük, elment onan, Jóska kiflit eszik uzsonára., 
Ami a filmekb szokot leni

"NN-N": renndésznéni; Számos feladat is vann a könyvben 
"NY-NNY": Péter el méta lányai moziba
"PP-P": A dal széppen hallagszik; Vizes lett a köppenyem ; Az 

appukája halász.; autós pappír; pappir, Zoli egy zenés számológépet 
kappott:, sáppadozik 

"R-RR": szagyoral {szatyorral}
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"S-SS": rendeség; máság, A kutya hangosan ugason., A kutyus hangos 
ugatása van

"SS-S": kissfürész, Péter olvass szépen; A szép tisztára mossott ablak 
bezárult., Péter olvasássá szép, A madár da/ossan énekel 

"SZ-SSZ": Egy moziba buszai ment Péter.; Az ablak hoszadalmasan 
zárult be.; Viszajötek a költöző madarak.; találkostun egy rendeszel, 
zenét játsza él; A tába halásza a halakat.; mer rósz volt 

"SSZ-SZ": Az öreg nagybalyusszu bácsi sétál
"T-TT": Vetem kiflit.; kiflit vet Jóska.; mert unatkozol, Persze hogy 

vetem:, Viszajötek a. költöző madarak.; othon marat tanulni.; mert kicsú
szó ta  kézéből! ; egy olyan ember aki horgászni szokottam  és a halakal 
foglalkozik; Apuval mivan hogy ithon van?; Ki men el ithonroP, ugatot 
{ugatott}; A bácsi sétál a fa allai., A ablak a huzat miat bezárult; Az 
ablak bezárult a huzat mijat;; Az ablak bezárult a szél niat, Kiflit eszik 
Jóska, amit Peti húga hozot az ABC boltjából.; mert macskát látót:, 
Vizes let a nadrákam.; A huzatól az ablak bezárult.; A kutya vészéiül 
ugat.; A nyitót allag hirtelen nyikorogva bezárult ; Az ablak Gizinéni 
elöt bezárult.; A kutya megugata a bácsit.; A bácsi az utcán fa botal 
sétál.; A bácsi görbe botal sétál a hosszú parkan; Othonról elindul Péter 
hogy a Moziba megnézen egy filmet.; Ami a filmekb szokot leni, Aki a 
kertett műveli (ugyanez a gyerek a következő sorban} Aki nem csak a 
kertel foglalkozik; Az olyan, hogy ha odaadom a kazetám vissza agya.; 
A tolldalék mindenüt ség:, olvasotság, mind a kctöbc kikézik őket; Pista 
ászt hite ma felel számiamból.; felnőt, az ablak becsukodot 

"TT-T": udvariatlan, nevelettlen, A sö tettszobába az ablak bezárult.; 
Igen finom ropogosatt {ropogósát}; A kertész az a növéneket, a kertett 
gondozza.; A zöldséges sok fmomságott hozz:, (Iocs) (La) Locsoja a 
kertett ültet bele.; aszttal, A kutya ugat mert macskát Iátt:, és egy 
lövöldözős filméit nézett:, A kutya kergető a fiút; intt {int}

"TTY-TY": Hangosan ugat a kúttya, A gattya vizes.; A kuttya kergeti 
a fíjút

"V-VV": Péter elmenta moziba jó kevel
"Z-ZZ": Othonról elindul Péter hogy a Moziba megnézen egy filmet.; 

A kertész gondoza a kertet.; Pista monda eljön hozánk holnap.; Máskor 
jobban vigyázon:, Nembaj mi nézüka tévét
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"ZZ-Z": Jóska milyen filmet nézzmegl; A zöldséges sok finomságon 
hozz.

Két elemzési szempont érvényesíthető e hibacsoporttal szemben: a 
szimmetrikusság és a tömegesség. A szimmetrikusság a kölcsönösséget 
jelenti, tehát azt, hogy vajon a rövid és a hosszú tag egyforma eséllyel 
cserélődnek-e fel. A tömegességet egyfelől a számszerüség jellemzi, 
másfelől az előfordulás gyakorisága (azaz több különböző lexémában 
való megjelenés). E két szempontnak megfelelően a 26 mássalhangzó
betű közül az alább 18 kizárható:

(i) 8 ("C, D, F, H, CS, DZ, ZS, DZS") eleve nem szerepel a fenti listán, 
ezek egy része ritka mássalhangzó-betű.

(ii) 10 mássalhangzó-betű esetében a hiba nem szimmetrikus:
• A "G, M, NY, R, V" esetében a rövid tag váltja fel (helytelenül) a 

hosszút, szinte kivétel nélkül a val/vel toldalékos formák, tehát az írás, 
az írástanulás magasabb szintjének hibái.

• Csak a hosszú jelenik meg (helytelenül) a "J, GY, TY" esetében, 
viszonylag ritkán.

• A "B, LY"-vel kapcsolatos hibák bár szimmetrikusak, de ritkák.
Tehát a 26 mássalhangzó-betű közül 18-ra a graféma, fonéma állan

dóság nem kellő ismeretéből fakadó hiba nem jellemző. így a hibák 
mindössze 8 betűpár ("K, L, N, P, S, T, Z, SZ") esetében viszonylag 
szimmetrikusak és tömegesek (tehát nem egyetlen grammatikai formához 
kötődőek). Az e betűk, grafémák mögött szinte a legegyszerűbb képzésű 
hangok/fonémák húzódnak, nem túl mélyen specifikáltak, többnyire egy
szerű rés- és zárhangok. Az artikulációs mozzanatok közül az időtartam 
a legnehezebben tartható kontroll alatt. Ez adhat alapot arra, hogy a gye
rek, még ha jól is ejti ki egy adott szóban az adott hangot, meg kell ta
nulnia (bármilyen különösen is hangzik!), hogy jól ejtette ki. Tehát az ob
jektív artikulációs idő az írás (az írott kép) révén kap "viszszaigazolást".

Az időtartam vonatkozásában tehát mind a mássalhangzó-, mind a 
magánhangzó-betűk körében sajátos, de egymástól eltérő jellegű tanulási 
folyamat zajlik. A magánhangzók körében egy létező rendszert át kell é- 
píteni (a falu  és háború különbségét, nem beszélve további olyan 
különbségekről, melyeket a különböző magyar nyelvjárások magánhang
zó-rendszere támaszt), míg a mássalhangzók körében a létező rendszert
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(pontosabban: annak bizonyos jegyeit) kell ellenőrizni, visszacsatolás 
révén a kétféle (hangzó -  írott) móduszt egymással megfelelésbe hozni.

A graféma-fonéma állandóság tekintetében, tehát a gyerekek aránylag 
hamar birtokba veszik nyelvüket. Ez a folyamat azt biztosítja, hogy a 
fonetika tarka világából a gyerekek mihamarabb át tudjanak lépni a 
fonológia világába.

4.3. Betűcserék: "több betű -  egy graféma"
A magyar írásrendszer fonéma-graféma megfeleltetési szabályai között 

sajátos helyzetet foglalnak el az ún. kétjegyű mássalhangzó-betűk. Ezek 
az elsajátítás/tanulás szempontjából más minőséget képviselnek egyfelől 
mint az egy betűből álló grafémák, másfelől mint azok a betűkombíná- 
ciók, melyek morfematikus elemzést igényelnek, hogy a valós fonéma- 
graféma megfeleltetési szabályokat felfedezzük, például a tartsuk, sza
badság, de csók, illetve akácsor aláhúzott szegmenseiben. A kétjegyű 
mássalhangzó-betűk mögött rendszerint egyszerű, többnyire "egy az egy
hez" megfelelési viszonyban lévő graféma-fonéma megfeleltetési szabá
lyok húzódnak. A velük kapcsolatos tanulási nehézségek abból erednek, 
hogy az írásképileg homogén csoport a graféma-fonéma megfeleltetési 
szabályok szempontjából heterogén módon viselkedik:

• a "ly" szinonim a "j"-vel, de épp úgy nem cserélhetők fel, mint a 
kutya és az eb szó,

• az "y" végűek ("gy, ny, ty") részleges disztribúcióban vannak a 
megfelelő nem "y" végüekkel; a nehézségek megint csak nem a tőszavak 
szintjén jelentkeznek, hanem a toldalékolt formákban (pl. agya, adja csak 
az időtartamban különböznek stb ),

• a többi kétjegyű ("cs, sz, zs") esetében nincs semmilyen disztribúciós 
viszony két tag között

Tehát az azonos külső megjelenés (kétjegyűség) más-más "tartalmi" 
mozzanatot (graféma-fonéma megfeleltetési szabályt, tő és toldalékolt 
forma oppozíciót) rejt. Ennek az alcsoportnak a hibái arról szolgál
tathatnak információt, hogy miként zajlik az elemi szintű graféma-foné
ma megfeleltetési szabályok tanulása/elsajátítása -  az egyjegyű mással
hangzó-betűkhöz képest -  nehezebb körülmények között. Ennek megfe
lelően a kétjegyű mássalhangzó-betűk között zajló betűcseréket az "Y" és 
a "nem Y" végű kétjegyűek szerint vizsgálhatjuk (fontos, hogy a fonéma-
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graféma megfeleltetési szabályok tanulásakor az "Y"-nak nincs 
hangértéke, míg a nem "Y" végűeknél mindkét tag külön-külön is ren
delkezik hangértékkel).

A "GY" hibái:
1. mert odaszált eg légy, 2. üges zenész; 3. ugelés {ügyelés}; 4. Mikor 

a kiflijét eszi Jóska, oda m eg Laci és szemétkedm kezd vele.; 5. hogy 
mindig ség re végysződik, 6. A kutya ugatása hangyos, 7. Egy magas 
helység {hegység}; 8. A ablak nyorsan zörögve beszámít., 9. hohgyha 
valakinek mondjak hadjuk rá.; 10. A rendes gyerek odagya ami az övé;
11. Az olyan, hogy ha odaadom a kazetám vissza agya:, 12. Hagy 
menyen ha akkar.; 13. haggyál, 14. hadjál, 15. hadjuk rá; 16. 
cserbenhadja, 17. vidgyáza rendre {a "d" utólag javítva "g"-re}

A "GY" hibái többfélék, bizonyos fejlődésmenet rajzolódik ki:
(i) A "G" és a "GY" kölcsönösen felcserélődhet (1-6).
(íi) Ritkán a "GY" (de csak a "GY") helyén "LY" vagy "NY" is 

megjelenhet (7-8 ).
(iii) "GY" jelenhet meg a "DJ" helyén (9, 10.), de a "GYJ" helyén is

(11)
(iv) Vannak hiperkorrekt, újraanalizált formák, melyekben "DJ" áll a 

helyes "GYJ" helyett. Ezt az magyarázza, hogy mindkét betűkapcsolat 
jelölheti a hosszú [GY] hangot, amely viszont lehet mind a /GY/+/J/, 
mind a /D/+/J/ fonémakapcsolat hangalaki realizációja (14., 15., 16., 
17).

A "LY" hibái
18. ráspoj, 19. A moziban jó filmet adtak mejre el ment Péter is.; 20. A 

bácsi sétál a terebéjes fák között.; 21. A haragos kutya, már tegnap óta 
egyfojtába ugat; 22. A nagyablak éjjszaka a szél crclyctől bezárul., 23. 
Az öreg nagybalyusszu bácsi sétál.; 24. Aki a halakat foglya ki.; 25. ki- 
felyez - kifelyezel, 26. halyó - halyózol; 27. Vizes lett Sanyi ruhálya, 
28. Valaminek a zenélye:, 29. megilyed, 30. Zenét irányító szeméj. -  
Egy nagyon kedves szem ély {ugyanaz a gyerek íija}.; 31. Anya 
atépében dolgozik és számolya a pént meg a lapokat.; 32. inguly 
{indulj!}, 33. heljescl, 34. hejjeslj 35. hejeset, 36. Egy erdőben vagy 
valami hegyiségben vigyáz a rendre.
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(i) A "LY-J" szabadon helyettesíthetik egymást akár a lexikai, akár a 
grammatikai morféma állományán belül (18-29 ). Erre különösen jó 
példa a 30-as, amelynek mondatait egy és ugyanazon gyerek közvetlenül 
egymást követően írta 

(íi) Ritkán előfordul "GY-LY" csere (36 ).
(m) A hcljescl, számolya, inguly ('indulj') felveti az "Y" és a "J" 

funkcionális azonosítását: az "L"-hez kapcsolódva akár az "Y", akár a 
"J" képes a /J/ fonéma optikai-vizuális jelölésére a graféma-fonéma 
megfeleltetési szabályok tanulásának kezdetén.

Az "NY" hibái:
37. A kertész az a növéneket, a kertelt gondozza.; 38. villanggal, 39. 

Hagy menyen ha akkar.; 40. meny - menyéi, 41. menny - mennyéi
(i) A "GY"-vel, "LY"-vel egybevetve, azt tapasztaljuk, hogy a hibák 

száma csökken.
(ii) Azonosítódhat az "N" és "NY" (37 ).
(iii) Másféle betükapcsolat ide is benyomulhat: "NNY" helyett "NNG"

(38).
(iv) A fonetikai változás eredményeképpen megjelenő hosszú [NY) 

betűjele "NY" (a helyes "NJ" helyett: 39., 40 , 41 ) .
A "TY" hibái:
42. Ugat a kúttá mert veszjt érez; 43. Az aranyos kis kutaólban a kutya 

ugat.; 44. A pettes kutya ugat.; 45. kortty, 46. füttyül, 47. Kergeti a 
kutga a macskát.; 48. A kunya hangosan ugat.

(í) Kevés ilyen hiba van.
(ii) A helyettesítés nem kölcsönös, csak a "T" helyettesítheti a "TY"-t 

(42., 43., 44 ), miközben akár ugyanazon mondaton belül is váltakoz
hatnak a helyes és helytelen formák (43 ., 44 ).

(íii) Idegen karakterek jelenhetnek meg akár az első ("TY" helyett 
"NY": 48 ), akár a második tag helyén ("TY" helyett "TG": 47 ).

(iv) Van, amikor a hiba saját keretem belül marad: "TY" helyett "TTY" 
áll (45., 46 ).

Az Y végű kétjegyű ("GY, LY, NY, TY"), két karakterből álló 
grafémákkal kapcsolatos hibák összegzése:

(i) A szóban forgó grafémák struktúrája azonos: egy hangértékkel 
rendelkező betű ("G, L, N, T") kapcsolódik össze egy hangértékkel
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(általában) nem rendelkező karakterrel. Az azonos struktúra ellenére az 
elsajátítási folyamat -  ahogy a hibákból kikövetkeztethető -  bizonyos 
pontokon eltérő.

(ii) Az "Y"-os és az "Y" nélküli formák gyakran válthatják egymást a 
"G-GY", igen ritkán az "N-NY" esetében, míg nincs efféle csere a "LY" 
írásakor, illetve teljesen egyirányú a "T-TY" esetében (csak a "T" 
helyettesítheti a "TY"-t). Ily módon azt kell gondolnunk, hogy az "Y"-t 
tartalmazó grafémák prototípusa a "GY". A vele kapcsolatos tapaszta
latok, ismeretek általánosítódnak, absztrahálódnak, és ennek eredménye
képpen alakul ki egy kezdetleges ismeret a "kétjegyüségről". Ez a kez
detleges ismeret tévesen konkretizálódhat, és ez vezet a következő (iii) 
cserékhez.

(m) A "GY" és "LY" egymás között kölcsönösen cserélődhet; az "NY" 
helyén "NG", a "TY" helyett "NY", "TG" jelenhet meg. Különös szerep 
jut ennek során a "G"-nek: többször is megjelenhet tulajdonképpen "Y" 
funkcióban Ennek nyilván az optikai-vizuális és a grafomotorikus ha
sonlóság az oka (a fentebb említett prototípus-funkció mellett). Ez vi
szont azt jelenti, hogy a csere indítéka a vizuális és nem az orális nyelv 
határain belül keresendő.

(iv) A fonetikai változásoknak köszönhetően mind a "GY", mind az 
"NY" megjelenik más grafémák rovására ("DJ", "GYJ", illetve "NJ"). 
Meglepő, hogy a "TY" ilyen funkciótévesztésére nem akadt példa.

(v) A sekélyről a mély írásmódra való váltás szép példái lehetnének a 
számolya és in g u ly iindulj), ha dönteni lehetne a tagolás módjáról: vajon 
két önálló karakter és két önálló graféma (ebben az esetben az "Y" egy 
/J/ fonémát jelöl), vagy egy két karakterből álló graféma, amely hosszú 
[J] hangot jelöl (ez pedig az /L/+/J/ fonémakapcsolat hangalaki 
realizációja).

A nem Y végű kétjegyű mássalhangzók
A nem "Y" végű betükapcsolatok a "C, S, Z" meghatározott párosí

tásának eredményei, így a tágabb kontextusban nemcsak a "CS, SZ, ZS", 
hanem a "C, S, Z" betűket is vizsgálni kell.

A "CS" hibái:
49. Kergeti a kutya a mackát, 50. A básci sokat sétál a zöldpázsiton.; 

51. A mascka a kutya kerti. A egér macska kerti.; 52. A magska
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{macska} egerészik; 53. A (magy) macska kergeti az egeret; 54. Kergeti 
a kutya a (masz) macskát.

Nem magas a hibaszám, de sokféle hiba fordul elő.
(i) A "C" helyettesítheti a "CS"-t (49 ).
(ii) Más karakterkapcsolat ("GY", "SZ") helyettesítheti a "CS"-t (53., 

54 ), van amikor érvénytelen kombináció ("GS", 52.) áll helyette.
(íii) Rossz lehet a karakterek sorrendje „SC" (50., 51.).
A fentiek alapján nehéz szabadulni attól a gondolattól, hogy míg az "Y" 

végüeknél a "GY" a két karakterből álló graféma prototípusa, addig a 
nem "Y" végüeknél a "CS"-nek jut ez a szerep.

Az "S. SZ. Z. ZS" hibái:
56. Az öreg bácsi bottal szétál.; 57. mcgzcnószitcnck valamit, 58. A ló 

szörénye barna.; 59. tévé zenész {zenés}; 60. Edit szépen dalosz 
{dalos}; 61. rendezség; 62. rendeszég, 63. Péter moziba ment mert jó fil
met adnak és megzseretné nézni.; 64. Az ablak bezárult a zemem előtt.; 
65 A rendés megfenyítette a munkást; 66. ügyes kertes {kertész}, 67. 
{számos} Sámos tábla; 68 A zenés {zenész} aki egy zenekarban játik; 
69. Keretes {kertész} az én kérész apám.; 70. A rendés {rendész} bácsi 
elment.; 71. Egy zenekarba zenéskedik; 72. Gyula bácsi zenés.; 73. A 
kertes vragot lop; 74. A zenét zsereti, 75. Rendés {rendész} megy az 
úton; 76. A ki godosza a .{Aki gondozza..}; 77. hogy mindig ség re 
végysződik 78 szenekarban szereplő ember; 79. viszanész.; 80. 
szöldség, 81. Egy ember szenesz, 82. A zenét adják a szép dalhosz., 83. 
A szenész szép dalokat játszik; 84. A dal (sz) zenés. 85. A (sz) zenész 
szépen zenél; 86. (A sz) A zenész szépen muzsikál; 87. A (sz) zenész 
aranyos.; 88. találkostun egy rendeszel; 89. Valami (s) zene. 90. {Kiflit 
eszik Jóska} jó isszel.; 91. A rendes ember igazsat mond.; 92. ren- 
dezsetség, 93. Nem hanem zem lét, 94. A zenész muzikái, 95. 
szebfűrész {zsebfíírész}

Az "S, SZ, Z, ZS" betükapcsolatok közül leggyakrabban a "Z" és az 
"SZ" hibás, kevesebb a hibák száma az "S" és "ZS" betűkkel kap
csolatban (a "ZS" a legritkább, így a kevés hibaszám nem sokat mond).

(í) A "Z" helyett leggyakrabban "SZ" áll. A hibák (vagy egy részük) 
fonetikai jellegűek; a szó elején a hibák egy részét a gyerek igyekszik 
javítani (a szóeleji helyzet általában kitüntetett, ott a gyerek igyekszik
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nagyon pontos lenni). A helyettesítés egyirányú: főleg az ”SZ" helyettesíti 
a "Z"-t (az "SZ"-t leginkább az "S" helyettesíti), így nem állítható 
egyértelműen, hogy az /SZ/ és /Z/ archifonéma jellege lenne e betűcsere 
fo mozgatórugója.

(ii) Az "SZ" helyett leggyakrabban "S" áll, ez inkább a vizuális és nem 
az orális nyelv sajátosságaival magyarázható, hiszen nem volt ritka -  bár 
nem is gyakori -  eset, hogy a grafémát az első tag (karakter) "képviseli" 
(láttunk erre példákat a "GY" és "CS" kapcsolatoknál is).

(ni) Az "S" helyett leggyakrabban "SZ" áll.
(iv) A többi helyettesítés szórványos, a konklúziók szempontjából ki

zárhatók, illetve olyan kérdések, melyek csak közvetve adnak információt 
a rendszer ismeretéről.

így végül is a következő triász érdemel vizsgálatot: az "SZ" helyett "S", 
az "S" helyett "SZ", végül a "Z" helyett "SZ", tehát egy szimmetrikus 
("SZ-S") és egy aszimmetrikus ("SZ-Z") helyettesítés. Ez a helyzet az 
írás kettős jellegével magyarázható: kötődik az orális nyelvhez (ezt 
tükrözi az "SZ-Z" csere -  mint archifonémák, erről később még lesz szó), 
de megvannak a maga autonóm törvényei is (az "SZ-S" csere ezzel 
magyarázható, ui. az első tag "képviselheti" az egészet is).

A "C" hibái
Ezt a grafémát kiemeltem a fenti csoportból, mert -  mint majd a hibák 

mutatni fogják -  a "C"-nek többféle kötődése van, nem egyszerűen a 
"CS" egyik alkotó eleme.

96. A kutya ugat az úccán.; 97. Az átláccó ablak hirtelen a nagy széltől 
bezárult.; 98. hang szeren jácó, 99. hagvessenyeken jácik, 100. 
hangszeren jácik .; 101. játc - játcál, 102 . A bácsi lésétál zz utszára:, 103. 
A bácsi az utszán sétál; 104. A bácsi sétál Debrecen utszáin de egyszer 
csak megáll.

A fenti példák háromféle állapotot tükröznek.
(í) A 96-100-as példák a beszédfolyamat változásainak írásbeli lekot- 

tázása a sekély írásmód szerint. (A kvantitás jelölésére vannak törekvé
sek: 96., 97., illetve a 98-100 ).

(ii) A játc - játcál (101.) hibrid formák részben már érzékeltetik annak 
ismeretét, hogy a /T/+/SZ/ fonémakapcsolat hangalaki realizációja, a
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hosszú [C] hang, az esetek egy részében "TSZ" graféma révén jelenik 
meg az írásban.

(111) Persze nem minden esetben, és ezt illusztrálja az utszán (102-104.) 
téves (a korábbi hibacsoportnál már részletezett) módon újraanalizált 
forma.

A kétjegyű grafémák esetében a helyzet már bonyolultabb, mint az egy- 
jegyűeknél a tanulás/elsajátítás szempontjából. Az egyjegyűek birtokba
vétele -  az elemi szinten, azaz a tőszavak esetében -  csak az alábbiakat 
igényelte (az eddig áttekintett hibák szerint!):

• fedezze fel (elemezze) a gyerek fonémát: a fonetikai sokszínűségéből,
• a hangzó nyelv egységét feleltesse meg az írott nyelv egységének (a 

grafémának).
4.4. Fonémarendszer egyes jegyeinek felfedezése az írás révén
Az írni tanuló gyerek az írás előfeltételeként és eredményeként -  a fen

tiek szerint -  felfedezi (kielemzi) anyanyelve orális megjelenítési formá
jának funkcionális egységeit, a fonémákat. Ha ez igaz, akkor joggal vár
juk azt is el, hogy a magyar fonémakészlet ilyen vagy olyan rendszer- 
szerűsége is tükröződni fog az írásban, pontosabban az írásban elkövetett 
hibákban. Már tulajdonképpen az időtartamban való megbizonyosodást 
tükröző hibák is emellett vallottak, de joggal várunk egy ennél mélyebb 
analízist, illetve ennek ismeretétről árulkodó hibákat, tehát nemcsak az 
egyes fonémákat elemzi ki a gyerek, hanem a fonémák közötti kapcso
latokat is. Az alábbi hibalista ezt az elvárásunkat erősíti meg.

4.5. Archifonémák kielemzése
A betűcserék -  mint fentebb is láttuk -  több alosztályra oszlanak, az 

alosztályok egyike a beszédfolyamat artikulációs jellegzetességeivel van
nak kapcsolatban, a beszédfolyamat artikulációs és motorikus sajátos
ságaival összefüggő hasonulási folyamatokat tükrözik. E hibák egy része 
teljesen triviális, jól ismert (mondhatni szinte csak ezek ismertek):

Zöngétlenedési folyamatok: bi&zfos; Ja ászt hitem kogy  te {Ja, azt 
hittem, hogy te}; Péter elment és megncszte a jó filmet, A rendész 
intészkedik, harakszik

Zöngésülési folyamatok: A patagnak halk csopogása; Igen, de kéözeid 
el itt hagyta a táskáját.; A kébzőnek két fajtája van: ság - ség.; Béres 
legény jól megrágd a szekered...; nem érdegü
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Képzés helye szerinti hasonulás: Pista azt hitte hogy ma Számiamból 
feleni fog.

Képzés módja szerinti hasonulás (változás): Mind a két szának az 
utolsó metiije ugyan a és a 7 betűje is ugyanaz.; Pl. az mondja hogy 
hagya (m) békén, Jójka most eszi meg a kiflijét, és nem lesz vacsorára, 
ezért sími, mőgni {bőgni} fog.

A fentebbi példák a sekély írásmód elvét követik, a leírás igyekszik hű
en tükröztetni a különböző hangkapcsolatokból adódó kiejtésbeli válto
zásokat. Mint látható, ezek a változások eltüntetik a morfémahatárt (pa- 
tagnak), egyúttal a lexikai morfémán belül a hangállományt megvál
toztatják (pl. megneszté). Mindkét eset azt eredményezi, hogy nehezül a 
morféma felismerése.

A betűcserék fentebb felsorolt hibái könnyen értelmezhetők a be
szédfolyamat közismert artikulációs és akusztikai mechanizmusaival, il
letve azoknak az írásban való tükröztetésével. A fentebbi esetekben egy
szerű kontextushatásról van szó: az ismert törvényszerűségek szerint a 
szomszédos hangok hasonulhatnak egymáshoz különböző artikulációs 
mozzanatok szerint. Ilyen értelemben azt kell mondanunk, hogy ezek 
motivált hibák, és -  mint volt róla szó -  a sekély írásmód elve váltja ki 
őket. Ezek az esetek azonban még csak gyengén igazolják vissza fentebb 
megfogalmazott elvárásunkat: azt ti., hogy az írás hatására finomodik a 
fonémarendszer implicit ismerete, strukturálódik ez az ismeret a fonémák 
megkülönböztető jegyei szerint. Más szavakkal: az írás során felcserélési 
viszonyba kerülhetnek azok a fonémák, melyek a hangalaki realizáció 
tekintetében meghatározott artikulációs-motorikus szempontból közeliek, 
esetleg csak egy jegyben különböznek egymástól, tehát az archifonémát 
alkotó fonémapárok

A következő hibalista motiválatlan, a hibák nem vezethetők le a 
szomszédos hangok hasonító/hasonuló sajátosságaiból, mivel pozicioná- 
lisan ez a hatás nem érvényesülhet.

"K-G, G-K" cserék: Ténylekigaz? {tényleg}; A kutya m indiknagyon 
sokat és hangosan ugat; Halkan csobok a ...; Kati néni minőik dalokat 
énekel; gazdak {gazdag}; rendőrsék, feketesék; olvasottsák, A kertész 
ember kondoza a virágot; Dalos a sárgarikó, Vizes let a nadrákam.; 
inteket, A nyitót allag {ablak} hirtelen nyikorogva bezárult.; A patag
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csobog halkan.; a másodig {második}; telik negi {telik neki}; 
gondolgodik, Halkan csobog a patagk {a "g" utólag javítva}; A rendes 
gyeregk {a "g" utólag javítva} az öregebnek segít.; Aki a kertet (k) 
gondozza:, A kutya (kerk) kergeti a fiút.; Iigen még m eleg/t {azaz 
először "g" betűt írt, ezt javította "t"-re, vagy fordítva}; A dal széppen 
hallagszik; Zenéket tanít és pu tat {kutat}

A példák szerint jól érzékelhető különbség van a hibák pozíciójában: 
elsősorban a szó végén és közepén fordulhat elő, a szó elején nem.

(ii) A /G/ és IYJ fonémák a zöngésség szerint archifonémát alkotnak. 
Ez az archifonéma van jelen az írást (kezdetben erősebben, majd a 
tapasztalat megerősödésével gyengébben) kísérő redukált artikuláció 
során. Erről vall a "G" és "K" kölcsönös és szimmetrikus felcserélése (a 
szimmetria a javítások egy részében is tükröződik)

(iii) Szintén archifonémát alkot a (képzés helyében különbözve) a /KJ és 
ÍT/, a /KJ és /P/, de a köztük lévő fonetikai távolság már nagyobb, így 
érthető, hogy ezek a cserék ritkábban fordulnak elő.

E hibákat a beszédfolyamat jól ismert változásai (a hangkapcsolatokból 
adódó zöngésülés, zöngétlenedés stb.) nem indokolják, hiszen a hibák 
többsége abszolút szóvégen fordul elő, tehát nem hangkapcsolatokból 
eredeztethető

"P-B, B-P" cserék: Igen, de képzeld el itt hagyta a táskáját.; A kcbző- 
n e k két fajtája van: ság - ség., A patak csendesen csöpög:, lomposfurész 
(lombfurész); A bácsi a parkpan sétál.; A patagnak halk csopogása; b 
papír, A (pér) béres cselekedik.

(i) A "P-B" csere is erősíti a szó elejének kitüntetett jellegét: vagy nem 
fordul elő csere ebben a helyzetben, vagy azonnal javítja magát a gyerek.

(ii) Ez a csere is kölcsönös és szimmetrikus; többsége nem hang
kapcsolatból adódó zöngésülési/zöngétlenedési folyamat eredménye.

"T-D, D-T" cserék: dábla {tábla}; A nagy bemádhegyi kutya ugat.; 
Pista azt hidte hogy ma felel számtanból.; Csak egy csalát lakik benne ; 
A halat elató, oktatja a kézfőkét, szedi {a "d" szára áthúzva "t"-ként}; 
igent m ont; Na nemonc/í, Moziba ment péter mert egy csodás, jó kis 
mesefilmet attak ki melynek címe: Hupikék törpikék.; (megsérdo) 
megsértődik, zöltseg, (iiettség) ijedtség
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(i) A "T" és "D" cseréje többféle okra vezethető vissza, de a pozicio- 
nális megoszlás változatlanul igaz.

(ii) A csere egyik oka ebben az esetben is az, hogy a /T/ és a /D/ 
archifonémát alkot a zöngésség szerint. Ezek a hibák ugyancsak nem 
vezethetők le beszédfolyamatban megjelenő változásokból.

(iii) A sekély írásmód magyarázza az attak formát.
(iv) A nemondt (ne mondd), hidte (hitte) formák "jó" hibák. Ezek a 

gyerekek már tudják, hogy a hosszú [T] hang az írásban hol "TT", hol 
"DT" formában jelenik meg. Ez az ismeret diktálja a hidte, nemondt hi- 
perkorrekt formákat. E két hiba a sekély írásmódról a mélyre való áttérés 
bonyodalmait tükrözi, azaz a hang-graféma megfeleltetésről, a fonéma- 
graféma megfeleltetésre való áttérést.

(v) Hasonló szellemben fogant a zöltseg és az (ijettsée) ijedtség. A 
hosszú [CS] hangot gyakran jelöli "DS" vagy "TS" karakterkapcsolatból 
álló graféma; a /D/+/S/ és a /T/+/S/ fonémakapcsolat is gyakran jelenik 
meg hosszú [CS] hangként. A helytelen írásmódot e tények helyes 
ismerete, ám rossz kombinálása eredményezi.

"R-L, L-R" cserék: stirfíírész;, asztar {asztal}; Jóska sok ki frit eszik., 
nagyon rendes varaki; Mama sokszor szokott béres tésztát csinálni, 
{béres — bélés}; bérervalaki; Az ersőoszlop ban hijánzik a ság.; Kiflit 
eszik Jóska és hozzá egy vilslit., a redél {rendért} felel; Moziba ment 
tegnap délután öt órákkal Péter; hagvessenyeken jácik

Az /R/ és /L/ rokon a szonoritásban, ez a kapcsolat a csere alapja. A 
csere és e folyamat hitelességét különösen erősíti az a példa, amelyben a 
gyerekeknek a béres szóval kellett mondatot írni, az adat szerint a gyerek 
ezt eleve bélés-nek olvasta. Wacha Imre [szíves szóbeli közlése] szerint 
részben a figyelmetlen, de sajnos egyre gyakrabban az átlagos beszédet is 
az [R] és [L] egyforma artikulálása jellemzi.

Az utolsó példacsoport a [V] kettős arculatáról vall: maga is gyakran 
helyettesíthet, de őt is könnyen helyettesítheti egy, valamilyen képzési 
szempontból hozzá közeli hang.

A "V " hibái: A bácsi a fekete aszvaltos járdás sétál.; béres vizet 
{fizet}; A fersenyzőautós.; Anya atépében dolgozik és számolya a pént 
meg a lapokat.; nem foglalkozik (be) vele, ugatakutya az olvan {ólban}
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(í) A "V" és "F" (a zöngésség szerinti archifonéma tagjainak) kölcsönös 
felcserélése újólag erősíti az archifonémáról korábban mondottakat.

(íi) A "V" helyett "P" vagy "B" is állhat. Ez a csere már nem csak az 
egy mozzanatban különböző fonémák leírását vonja egy kalap alá.

E rész összegzéseképpen a következőket mondhatjuk:
(1) A betűcseréknek ez a típusa az orális nyelvi rendszerre vezethető 

vissza, de tulajdonképpen csak elenyésző részben a beszédhibákra vagy a 
beszédfolyamat során fellépő hangváltozásokra.

A "K-G", "T-D" "P-B", "V-F", "M-B" és "R-L" cserék szimmetrikusak 
és kölcsönösek. A fenti párok archifonémaként vannak jelen, és az írás 
következetesen arra kényszeríti a gyereket, hogy minden esetben pon
tosítsa: az adott lexémában az archifonéma melyik tagjának kell meg
jelennie.

Szórványosan előfordul "G-T", "V-P" és "V-B" csere is. Fonetikailag 
e pár tagjai is könnyen összefüggésbe hozhatók egymással, de nem alkot
nak archifonémát.

(n) Kezdetben az orális nyelvi folyamatok aránylag pontos lekottázása 
folyik (tehát hűen tükröződnek a különböző zöngétlenedési, zöngésülési, 
a képzés helye stb. szerinti változások). Ez a lekottázás sem egyszerű, 
mivel "küzdelem" folyik, hogy az archifonéma mely tagját válaszsza a 
gyerek. Az írás ezen a szinten tehát következetesen arra kényszeríti a 
gyereket, hogy az artikulációs mozzanatok szempontjából közeli hango
kat következetesen kielemezze, a különbségeket érvényesítse. A legismer
tebb hibák {kébzeld stb.) e folyamat legmasszívabb maradványai, olya
nok, melyeket a fonetikai kontextus a legerősebben támogat.

A helyesen leírt formáknak tehát több előfeltétele van ebből a szem
pontból:

1. az archifonémák tagjai közötti helyes választás aránylag neutrális 
fonetikai helyzetben {csalát helyett család), ami közelebbről abszolút szó 
elejét vagy szó végét jelent,

2. ez az ismeret fokozatosan generalizálódik,
3. legnehezebb a helyes fonémafelismerés azokban az esetekben, ame

lyekben a fonetikai környezet az archifonéma másik tagját támogatja 
( kébzeld  helyett képzeld)
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Az, hogy az írás kezdetben közelebb van a beszédhez, mint a beszéd az 
íráshoz, ezekben a mozzanatokban is konkretizálódik.

Kitérőleg, de nem mellesleg kell feltennünk azt a kérdést, hogy miért 
tűri el jobban az orális nyelv a beszédfolyamat során keletkezett morfé- 
ma-torzulásokat és miért kevésbé (vagy nem) az írott nyelv? Erre a vá
laszt a nyelvi értési folyamatok időbeni lefolyáséban kell keresnünk. Az 
orális nyelv tempója gyorsabb, mint az írotté. Ez azzal is jár, hogy az 
orális nyelvben a kontextus gyorsabban nyújt segítséget az "eltorzított" 
morféma értelmezéséhez és megértéséhez. Az írás-olvasás lassabb fo
lyamat, így a kontextus támogató funkciója is később segíti a megértést, 
ezért fontos a morféma pontos jelölése.

5. Összegzés
5.1. N. Chomsky nyomán a gyermeknyelvet kutatók egy része gyakran 

kis nyelvésznek tekinti a gyereket, aki felfedezi anyanyelve helyes meg
nyilatkozásai alapjául szolgáló véges számú szabályát, hogy ezek segítsé
gével végtelen számú megnyilatkozást tudjon generálni. A hasonlat nem 
tűnik terméketlennek az írott nyelv viszonylatában sem. Mint láttuk, az 
írás megtanulása következetes fonetikai-fonológiai elemzésre kényszeríti 
a gyereket. így a gyerek nemcsak az írást veszi birtokba, hanem anya
nyelvéről szerzett implicit ismeretei is gazdagodtak.

5.2. Az orális nyelv ontogenezise meglehetősen univerzális szabályok 
és jellegzetességek szerint halad. Ezért is kelthették fel a gyermeknyelvi 
adatok az általános és az elméleti nyelvészek érdeklődését. Megfelelő 
pszicholingvisztikai kutatások hiányában ma még keveset tudunk arról, 
hogy az írás megtanulásában/elsajátításában mennyi az univerzális és az 
adott nyelvhez (nyelvtípushoz) kötődő sajátosságok részaránya. A nem 
távoli jövő egyik kutatási irányvonala éppen ez lehet.
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