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E rövid írás -  különböző területek empirikus adataira támaszkodva 
— amellett kíván érvelni, hogy az ember nyelvi képessége egy egészet 
alkot. Ez a kompakt nyelvi képesség különböző konkrét (hangzó, írott, 
taktilis stb.) manifesztációt nyerhet. A különböző megjelenési formá
kat mind az egyén, mind a társadalom kiaknázza. Ily módon egyfelől 
integrált egészről beszélhetünk, miközben a nyelvi képesség különbö
ző megjelenési formái meglehetősen nagy autonómiát élveznek. Mind 
az integrált, mind az autonóm jelleg további előnyöket biztosít. Az 
egyén szempontjából a különböző nyelvi formák, a nyelvi képesség 
különféle konkrét megjelenési formái a személyiség gazdagodását, 
kommunikációs kompenzációs technikák kidolgozását jelentik. Társa
dalmi szempontból a társadalmi jellegű közlések finomabb strukturá
lását, a humán kommunikáció nyelvi infrastruktúrájának bonyolultab
bá válását, ezáltal a jóval bővebb információ-átadást teszik lehetővé.

Viszony, diszciplináris „fontosság”
Az emberi kommunikáció -  más komponensek mellett — magába 

foglalja a nyelv hangzó és írott megjelenését, megjelenítési formáját 
is. A kettő közötti különbségtétel ritkán tűnik rendszeresen végigvitt- 
nek, bár kétségkívül a hangzó és az írott nyelv különbségei diszcipli
náris módon leírhatóak. A diszciplináris vizsgálat rendszerint a ling
visztika (esetleg filológia) keretei között szokott zajlani, de ezen írás 
keretei között mégsem ezt a nézőpontot fogom érvényesíteni, hanem a 
leginkább etnolingvisztikainak nevezhető módszert, szemléletmódot. 
Az említett szemléletnek csak néhány mozzanatára lesz lehetőség ki
térni, nincs szó teljességről vagy végig vitt rendszerességről. Számom
ra itt az etnolingvisztikai (vagy lingvisztikái etnográfiai) módszer el
sősorban kulturális hagyományok, hétköznapi szentenciák tartalmának
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elemzését és bizonyos szociolingvisztikainak mondható felvetéseket 
fog jelenteni.

Az írás: adomány, tehetség, kiváltság -  kultúrhistóriai mozza
natok

Az írásbeliséggel rendelkező beszédközösségek legtöbbje számot 
akar (és szokott) adni arról, hogy honnan is származik az írás, az írás 
tudása, tudománya. Minek, kinek köszönhető? Nem különbözik az ef
féle eredetfelvetés a hangzó nyelvre vonatkozó hasonló felvetésektől. 
A szanszkrit írásról -  a szóban forgó kérdést megválaszolandó -  hasz
nálóik azt vélték, hogy írásuk az istenek városából való adomány. A 
régi egyiptomiak írásukról azt gondolták, hogy azt a bölcsesség istene 
ajándékozta nekik, és folytathatnánk a sort tovább. A lényeg -  valószí
nűleg -  az, hogy az írás egy olyan nagyszerű, ugyanakkor bonyolult 
dolog, hogy nem minősíthető egyszerűen emberi találmánynak.

Az írás hatalom
Az ókori klasszikusok közül Platón teszi az alcímben megfogalma

zott kijelentést. Nagyon határozott megkülönböztetést tesznek tehát 
már az ókoriak a nyelv hangzó és írott formája között, a nagyobb 
presztízst az írásnak ítélve. Nehéz szabadulni másféle párhuzam felve
tésétől is, de egy-két mozzanatra utalni kell, amely az érem másik ol
dalát mutatja, azaz az írástudatlanságot. Az írástudatlanság hátrány -  
több szempontból (erről majd később). Számunkra itt az a fontos, 
hogy az írás a szűkebben vett nyelvi információs folyamatokon túl 
meghatározott társadalmi funkcióval is fel van ruházva.

Hétköznapi -  professzionális elmélet
Az alcím többféle gondolat kifejtését igényelné, de itt csak kettő 

említésére vállalkozom. Mind a hétköznapi (laikus) ember, mind a 
szakember a világ jelenségeit értelmezni, magyarázni akarja, meg 
akarja érteni. Az egyes jelenségeket -  ilyen vagy olyan módon csopor
tosítva -  általánosítja, elméletet alkot, aminek lényege, hogy a világ
nak értelmet adjunk. E tekintetben a hétköznapi („népi”) és a tudomá
nyos gondolkodás között nincs radikális különbség, a törekvések ha
sonlóak, azonosak. Tehát a közvetlen tapasztalás, munkavégzés, társa
dalmi gyakorlat egyaránt nyer valamiféle absztrakciót akár tudomá
nyosat, akár „népit”. A személyes és a társadalmi élet számtalan terü
letén tapasztalható ez a szembeállítás, de talán a legegyszerűbb a népi
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gyógyászatra (természetgyógyászatra) és az orvosi gyógyászat kü
lönbségére hivatkozni.

Az orális és vizuális információszerzésre is vonatkozik a „szak
mai” és a hétköznapi (laikus, „népi”) megközelítés és ennek nyomán 
az elméletalkotás. Nagyon sok nyelvi kifejezés utal arra a tényre, hogy 
az információszerzés és feldolgozás folyamata csak részben függ az 
információ fizikai megjelenítési módjától. Lépten-nyomon használunk 
olyan kifejezéseket, teszünk olyan megnyilatkozásokat, amelyekben a 
nyelvi kifejezés elsődleges (szó szerinti) jelentése konfliktusba kerül 
az aktuális jelentéssel. A jelenségnek többféle alosztálya van -  mint 
majd az alábbi példák mutatni fogják (a rész utal az egészre, az aktuá
lisan használtnak épp az ellenkezőjére kell gondolni stb.). Különböző 
nyelvekből idézhetnénk idevágó adatokat, de én csak néhány magyar 
példára szorítkozom, miközben ezeket is leszűkítem a mond, olvas, 
beszél, ír, lát, ért szavakra (velük kapcsolatban is csak néhány lehetsé
ges példát idézek).

Sokatmondóan nézett rám -  a megnyilatkozásban a sokatmondóan 
rész értelmezésében eltekintünk attól, hogy a mond ige elsődleges je
lentésében az auditív-vokális csatorna jellegzetes tevékenységét igésí- 
ti, az aktuális jelentés azonban éppen ellenkezőleg: az információszer
zés vizuális módját fogalmazza meg.

Olvas vonásai között -  a vizuális információszerzés kulturálisan 
meghatározott módjának nyelvi kifejezésének (olvas) jelentéskörét tá
gítja, mintegy kiterjeszti azt a határt, ami a vizuális információszerzés
ben az olvas ige számára „természetes” módon ki van jelölve, tehát az 
alosztály tipikus jelentését osztály szintjére emeli.

Világosan látja a helyzetet -  ez a megnyilatkozás a „rész utal az 
egészre” elvet érvényesíti. A lát ige elvileg csak a vizuális információ- 
szerzés és annak feldolgozási folyamatát jelenti, de aktuális jelentése a 
valóság nagyobb szeletére terjed ki. Általános észlelésre, értésre utal, 
függetlenül attól, hogy csak egy csatorna -  a vizuális -  szolgált az 
információ szerzésére, sőt maga a vizualitás a mondat jelentésének ér
telmezésekor nem is kap szerepet.

Na látod! -  a megnyilatkozás szintén az előbbi elvet érvényesíti, az 
értés egészére vonatkozik függetlenül attól, hogy a lát ige a vizualitás 
jelentését hivatott kifejezni.
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Arcának nyugodtsága önmagáért beszélt. -  a megnyilatkozásban a 
beszél ige alapjelentése (oralitás) változik meg, és a vizuális informá
ciószerzés módjára utal.

A szokás ilyenkor azt diktálja. -  megnyilatkozásban a diktál ige ak
tuális jelentése szintén nem az írott nyelvi tevékenység egyik szokásos 
alfajára utal. A megnyilatkozás jelentésének értelmezéskor eltekintünk 
a diktál ige alapjelentésétől.

Kérem, írja le a helyzetet! -  a felszólítás teljesen rendjén van akkor 
is, ha például egy baleset történéseinek tisztázásaként hangzik el. A 
megnyilatkozást tevő rendőr egyáltalában nem gondol írásos tevé
kenységre. A leír ige aktuális jelentése hangzó nyelvi tevékenységre, 
azaz elmondásra, szóbeli beszámolóra utal. A közlő azt szeretné elér
ni, hogy a kérdezett a baleset körülményeiről (a szereplőkről, maguk
ról az eseményekről, ezek pontos sorrendjéről stb.) adjon pontos tájé
koztatást. (A példa azt is mutatja, hogy az elemzett jelenség, az orális 
és a vizuális úton nyert információ nyelvi kifejezésének át- és összefo
nódása nem tekinthető pusztán valamilyen nyelvtörténeti adaléknak, 
hanem kortól függetlenül a nyelvi magatartásunk jellemzője.)

A nyelvi példák számát természetesen szaporíthatnánk, de a lényeg 
így is kitűnik. A lingvisztikában olyan általánosan elfogadott, de vala
mennyi részletében még nem világos általános szemiotikái megközelí
tésről van szó, amely azt mondja ki, hogy a nyelvi üzenet (mint kód) 
lényegét nem befolyásolja a manifesztáció módja. Számunkra itt az a 
fontos, hogy az emberi beszédkészség -  a maga legáltalánosabb tör
vényszerűségeit illetően -  nem minősíthető eleve orális vagy írott for
májúnak. Vonatkozik ez arra is, ha a nyelvi készségeket az innátizmus 
prizmáján át tekintjük. A modem nyelvi innátizmus egyik legismer
tebb alakja, N. Chomsky sem állítja egyetlen írásában sem, hogy a ve
lünk született nyelvi készségek egyúttal hangzó nyelvi készségeket 
jelentenének. A fentiek alapján egyelőre azt kell leszögezni, hogy a 
hétköznapi nyelvszemiotikai szemlélet egy bizonyos szinten nem tesz 
éles különbséget az információt hordozó csatorna fizikai sajátosságai
ból adódó különbségek szerint. A jelet vevő és feldolgozó humán in
formációs rendszert egynek és oszthatatlannak tekinti, az információt 
hordozó csatorna fizikai különbségeiből adódó információ-feldolgo
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zási sajátosságoktól kezdetben eltekint. Ez a „hétköznapi” (naiv) 
szemlélet egybeesik a „tudományos” közelítéssel.

Az írás szociolingvisztikája: nyelvökológiai szemlélet
A nyelvökológiai szemléletből egy olyan fontos kijelentés is adó

dik, hogy az írás, az írott, a vizuális nyelv -  mint tevékenység és mint 
eredmény egyaránt -  a társadalmi környezet szerves része, a társadal
mi tevékenység alkotóeleme. Csak néhány példa felvillantására fogok 
szorítkozni. A példák az írásbeliséggel rendelkező társadalmak, kö
zösségek mindennapi életéből származnak, ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a vizuális nyelv csak ezek körében játszik fontos szerepet.

Az írás mint korstílusjegy
A művészettörténet és az írástörténet összefüggése jól ismert. A 

különböző művészi korszakok (reneszánsz, barokk stb.) nemcsak az 
építészetre, festészetre stb. vonatkozóan teremtik meg a maguk sajátos 
„formanyelvét”, hanem az írás elemeinek perceptuális és fogalmi 
szintjén is. Más-más betűtípus az uralkodó a gótika, a barokk stb. kor
szakban, de a szövegalkotás (az egyszerűség kedvéért nevezzük: fo
galmi szintnek) tekintetében is jól kimutathatóak egy-egy korszak sa
játosjegyei. Ebben az esetben az írott nyelv, mint a társalom, társadal
mi tevékenység szerves része -  mint említettem -  perceptuális és fo
galmi szinten számít kömyezetalkotó tényezőnek.

írás és politika
Az írás más vonatkozásban is szerves része a társadalmi gyakorlat

nak. A görög demokrácia kiteljesedését többen is összekapcsolják az 
írásbeliséggel, annak fejlődésével és terjedésével. A dolog nem feltét
lenül valamiféle mai ok-okozati összefüggésben tekintendő, azaz úgy, 
hogy a demokrácia az iskoláztatáson keresztül kedvez az írásbeliség 
terjedésének, mivel a lakosság (a polgárság) egyre nagyobb számban 
élvezi az iskoláztatás előnyeit, beleértve ebbe az írásbeliséget is. In
kább arról van szó, hogy a görög demokrácia egyes intézményesített 
eljárásai (például cserépszavazás) nem valósulhattak volna meg töme
ges analfabétizmus feltételei és körülményei között. így kell tehát ér
tenünk az írott nyelv és a politikai fejlődés kapcsolatát: mindkét alko
tóelem egyszerre játszhatja az ok és az okozat funkciót, valószínűleg 
bizonyos határokon belül kölcsönös az, hogy mindkettő feltételrend
szert jelent a másik fejlődése, kiteljesedése szempontjából.
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A fentebbi két példa jól mutatja, hogy az írott nyelv mikro- és 
makrotársadalmi környezeti feltétel és alkotóelem. Ezt a kettős funk
cióját természetesen a modem társadalmakban is megőrizte.

A nyelv, mint mikrotársadalmi feltétel és szervező erő jelentkezik 
például az iskoláztatást megelőző gyermeki években is. Ha a gyermek 
közvetlen környezetét jelentő családban már az iskoláskor előtt az 
írott nyelv használatát tapasztalja (esti meseolvasás, szülők olvasási 
szokásai, kultúrája, levelezés a távolabbi rokonsággal stb.), akkor ez 
pozitív eredményeket prognosztizál az iskolai írás és olvasás tekinteté
ben. Ha a gyermek számára az írás és az olvasás kizárólag az iskolába 
járással együtt kezdődő tevékenység, akkor legalább az újszerűség o- 
kozta kezdeti nehézségek valószínűsíthetők, de súlyosabb következ
mények is fenyegethetnek. Az írott nyelv, mint makrotársadalmi fel
tétel, nyelvpolitikai szerepe több szempontból is felvethető, én itt egy 
példára fogok szorítkozni. Ha kisebbségi nyelvterületen csak az állam 
nyelvén (ami példánk alapján eleve nem a kisebbség nyelve) függeszt
hetők ki különböző feliratok (utca-, bolt stb. nevek), akkor ez tulaj
donképpen a kisebbségek nyelvi korlátozását jelenti, attól a jogtól való 
megfosztásukat, hogy nyelvük írott változata makronyelvi környe
zetének szerves része legyen.

Végül az írásbeliség, az írott nyelv ismeretének, elterjedtségének és 
a makrotársadalmi gyakorlat összefüggései közül említsük meg az 
analfabétizmushoz való viszonyt. A leginkább szokásos társadalmi 
magatartás ebben a tekintetben az orvosi szemléletet sugalló küzdelem 
az analfabétizmus ellen, amelyet mint egy járványt le kell győzni, fel 
kell számolni, illetve a társadalom ilyen irányú fertőzöttsége közpon
tosított beavatkozást igényel. Olykor ennél drasztikusabb megállapítá
sokkal, majd ezekből fakadó szemléletmóddal is találkozunk. Azzal, 
amelyik az analfabétizmust a bűnözéssel, a társadalmi létezés alacso
nyabb rendűségéből adódó egyéb hátrányokkal kapcsolja össze.

Végül az írásbeliség társadalmi, nyelvökológiai vonatkozásai közül 
azt említem meg, hogy az írásbeliséggel rendelkező társadalmakban 
többféle közlési csatorna alakul ki, és finomabban strukturálódnak az 
információközlési folyamatok. Gazdagabb lesz az információközlésért 
felelős személyi, tárgyi és helyzeti infrastrukturális háttér is. Az írás
beliség és annak birtokba vétele előnyösen alakítja át az egyéni kogni
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tív erőket, tágítja az egyéni kommunikációs szféra határait. Az írás
beliséggel rendelkező társadalmakban hátrányt jelent az analfabétiz
mus és annak „modern” változata a funkcionális analfabétizmus: a tár
sadalmi munkamegosztásban eleve alacsonyabb rangú, kisebb presztí
zsű helyet képesek betölteni az írást egyáltalában vagy csak nagyon 
gyengén ismerők és használók.

Az írás pszicholingvisztikája
Az előző alfejezetben az írás társadalmi összefüggései kerültek elő

térbe. Ebben az alfejezetben a pszicholingvisztikai szempontnak meg
felelően, egyéni, személyes jellegű mozzanatokat fogok említeni, ter
mészetesen nem a teljesség igényével.

Az írás kezdetei: ontogenetikus szempontok
Az iskolába még nem járó gyermekek hol ilyen, hol olyan formá

ban mutatnak érdeklődést az írás iránt. Ezek a próbálkozások rendsze
rint két nagyobb területet ölelhetnek fel, egyfelől az írott nyelvvel 
kapcsolatos metalingvisztikai ismereteket, másfelől a gyermeki rajzo
kat. A metalingvisztikai ismeretek -  pontosabban: az ezek megszer
zése iránti érdeklődés -  legtipikusabb megnyilvánulásai a következők:

1. a fonéma-graféma megfeleltetési szabályok iránti érdeklődés 
(Hogyan kell írni az Ákos betűt?),

2. az első „betű” alapján a szavak kitalálása
3. a szavak szótagolása.
A fentebbi legtipikusabb gyermeki próbálkozások környezetfűggő- 

ek: elsősorban azon gyermekek körében jelentkezik, akik író-olvasó, 
az írott nyelvet különféle funkcióban használó családban nevelkednek. 
Könnyedén belátható, hogy ezek a gyermekek nem az iskolában is
merkednek az írott nyelv világával. Az iskoláztatás során a gyermekek 
közötti, gyakran lényegesnek bizonyuló különbségek az írott nyelv el
sajátításában többek között e jelenségben is gyökereznek.

A gyermeki rajzok már kevésbé mikrotársadalmi (családi) fűggősé- 
güek. Rajzolni a legtöbb gyermek magától is rajzol: az óvodában, az 
aszfaltra, a homokba, a falra, tehát kevésbé van kiszolgáltatott helyzet
ben. A gyermeki rajzok több vonatkozásban jelenthetik az írott nyelv 
kezdeteit, de bennük korántsem minden megjelenő elemnek van jelen
tősége az írott nyelv szempontjából. A tartalmi tömörítés, egy-egy 
alak, forma köré kerített történet (jellemző vonás, mozzanat stb.) in
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kább az írott nyelv fogalmi, szövegszintű előfutárai. A gyermekrajzok 
grammatikája már az írást mint elvont jelrendszert vetíti fel. Ha tehát a 
gyermeki rajz viszonylag állandósult eszközök használatával képes ki
fejezni, hogy egy vagy több kutya van-e a rajzon, akkor már a gyer
meki vizuális nyelv grammatikájáról beszélhetünk.

Az írás kiváltotta legfontosabb változások
Az írás kevésbé előfeltételez, sokkal inkább meghatározott eredmé

nyekkel jár. Többnyire téves az az elgondolás, hogy az iskolai írásta
nulás például jó fonéma-megkülönböztető képességet előfeltételez, il
letve, hogy csak ennek birtokában sikeres az írás megtanulása. Sokkal 
inkább arról van szó, hogy az írás során kényszerül rá a gyermek, 
hogy a szóban forgó műveletet (és az azt megalapozó, tehát lehetővé 
tevő részműveleteket) többnyire implicit módon megtanulja. A leg
több gyermeknél ez a folyamat olyannyira gyors, hogy tulajdonképpen 
fel sem tűnik, ezért támadhat az a benyomás, hogy a fonéma-megkü
lönböztető képesség feltétel, nem pedig eredmény. Ha ez a rejtett ta
nulási folyamat túlságosan elhúzódik, és többszöri tisztázást igényel, 
azaz nem zökkenőmentes, akkor rendszerint ez alapot ad a cserére: 
feltételként jelenik meg az, ami funkcióját tekintve eredmény lenne.

A fonéma-graféma (graféma-fonéma) megfeleltetési szabályok 
megtanulása olyan ismeretekhez juttatja a gyermeket, amelyekre az 
írást nem ismerő gyermek nem vagy csak erősen közvetve tesz szert. 
A szóban forgó szabályok megtanulása során a gyermek kénytelen 
pontosan kielemezni a hangalaki megvalósulások mögötti állandósá
got, felfedezni a variánsok között az invariánst, azaz azt, hogy például 
a meleg+hez, melegében szavakban a grammatikai morféma előtti 
szegmens a változás ellenére is ugyanaz. Ez az ismeret morfémakons- 
tanciát, a morfémahatárok felfedezését biztosítja és eredményezi. Imp
licit módon tudatosul a szavak morfematikus felépítése, szerkezete. 
Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy alaposan megváltozik az írott 
nyelvet is birtokló idiolektus. E tekintetben az írni tanuló gyermek te
vékenysége, feladata és teljesítménye nem különbözik a nyelvelsajá
títás korábbi szakaszától, azaz az első életévek orális nyelvi elsajátítá
sától. Az írásra is kiterjeszthetjük: a gyermek kis nyelvészként kell, 
hogy viselkedjen és járjon el.

Az írás: filogenetikus szempontok
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Az írás pszicholingvisztikai irányultságú vizsgálatát nem segítette 
az a részigazság, hogy az írás filogenetikusán a memória támogatását 
szolgálta. A Korán és más szent írások recitálása, terjedelmes népköl
tészeti alkotások, eposzok szájhagyomány útján való fennmaradása 
mind-mind az említett kijelentés féligazságát hangsúlyozza (azt itt 
nem részletezzük, hogy a szóban forgó alkotások verbatim, formahű 
megőrzését sajátos nyelvi eszközök -  ritmika, tartalom stb. -  hatható
san segíti).

Azt, hogy az írás filogenetikusán nemcsak a memória támogatására 
szolgált még hathatósabban támogatja az ókori feliratok egy része. A 
mezopotámiai, egyiptomi, hettita, görög és római feliratok egy része 
néhány szavas, soros üzenet az olvasónak egy adott uralkodó dicső
ségéről. Ezek a feliratok (az írás ellenére!) tulajdonképpen nem olva
sót, hanem hallgatót feltételeznek, azaz a címzett nem az olvasó, ha
nem a hallgató ember. Bizonyos szövegekkel egyébként ma sincs ez 
másképpen.

Az ókori királyokat dicsőítő feliratok alkotói aligha az emberi me
móriakapacitás szűkössége miatt választották ezt a módszert. Sokkal 
inkább arról a -  ma is elfogadott és gyakorolt -  álláspontról van szó, 
hogy az írás az emberi nyelvi kommunikáció „erősebb” formája. A két 
forma -  hangzó és írott -  tehát ugyanazt a lényeget fejezi ki, de meg
határozott funkcióban az egyik a másiknál erősebb, hatékonyabb. E 
kettősség, mint dióhéjban felvillantva látszik, már a történelem hajna
lától fogva él.
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