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NYELVOKTATÁS: 

Kozma Endre: 

Nyelvészeti alapismeretek /részlet/ 

Előszó 

E közlemény címe talán megtévesztő: nem az Olvasó nyel-

vészeti ismereteit kívánja bővíteni, hanem arra a tananyagra utal, 

amelyből alább egy részlet, mutatványfejezet következik. 

A bölcsészhallgatók számára készülő új jegyzet az intézet 

első nyelvészeti témájú tankönyve. Céljául mégsem csupán az "úttö-

rést", hiánypótlást tűzi maga elé, hanem egyszersmind reformtörek-

vést is kíván megtestesíteni. Szélesebb alapokra szeretné helyezni 

az eddig leíró nyelvtannak, az új tanterv szerint már nyelvészeti 

alapismereteknek nevezett tantárgy anyagát, korszerűbb témaválasz-

tásával, az általános nyelvészeti, fonológiai, jel- és kommunikáció-

elméleti témakörök konzisztensebb tárgyalásmódjával érdekeltté kí-

vánja tenni a tantárgy tanulásában nemcsak a magyarszakos, hanem az 

idegennyelv-szakos, sőt a nem nyelvszakos bölcsészeket is. 

Az itt bemutatásra kerülő tananyagrészlet - amely a jegy-

zet bevezető fejezete - jól tükrözi e törekvéseket. Témája - a jel-

és kommunikációelméleti alapfogalmak - nemcsak azért fontos, mert 
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az utóbbi évek reformjai nyomán ez már középiskolai, sót részben 

általános iskolai tananyaggá vált. Ez a téma teszi lehetővé, hogy 

a jegyzetben logikus egymásraéptilésében szemléltethessük a fone-

tikát, fonológiát, s majd ezeket szükségszerűen kövessék - ne csu-

pán a soronkövetkező fejezetként - a magasabb nyelvi szintek leí-

rásai. Ez teszi lehetővé, hogy a tananyag elsajátítása során ne 

csupán a semmitmondásig ismételt nyelvészeti "jelszó", hanem a nyel-

vészeti tanulmányok egészét végigkísérő, azt magyarázó, és minden té-

makörrel bizonyított, teljes mélységében megértett tétel legyen: 

a nyelv .lelek rendszere. 
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I. BEVEZETES 

1. A KÖZLEKEDÉSI LÁMPA "NYELVE". "NYELVTANA" 

Ha kíváncsiak vagyunk egy drága óra szerkezetére, és meg 

akarjuk nézni, hogy mi van benne, de még soha sem tettünk 

ilyet, érdemes hallgatni a jó tanácsra: kezdd először egy 

olcsó és egyszerű játékórával. Az emberi nyelv is nagyon 

bonyolult szerkezet. Kezdjük mi is először egy "nem igazi", 

sokkal egyszerűbb "nyelvvel", például a jól ismert közle-

kedési lámpák nyelvével a vizsgálatot. 

Hasznos alapfogalmakat tanulhatunk meg rajta, s ha nem fe-

.lejtjük el, hogy ez csak "játék", sokat fog segíteni abban, 

hogy válaszoljunk az emberi nyelvvel kapcsolatos első kér-

déseinkre is. 

3f piros f>ir*>J 
T J Q J Sarcét 

1 O I 2-0 olol 

a/ "Állj, tilos!" b/ "Tilos után még várj!" c/ ''Szabad. 
indulj!" 

* 

1.2. Miből állnak a közlekedési lámpa "mondatai"? 

d/"Állj, 
tilos .jön!" 

A lámpa"mondatai" jelekből vagy jelek kapcsolatából állnak 

piros T>rci 
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A jelele látható, érzékelhető része a közlekedési lámpa egy-egy 

színe /piros, sárga, zöld/. Az első és harmadik mondatot egy-

egy szín "mutatja" /piros,zöld/, ezek a mondatok csak egy jel-

ből állnak. A második mondatnál két szín látható együtt /piros* 

sárga/, a mondatot két jel kapcsolata alkotja: ez egy .-jelkapcso-

lat. Miért áll két jelből a negyedik mondat, hiszen csak színt 

látunk /a sárgát/? Ha együtt vizsgáljuk a mondatokat /és ez a 

nyelvi vizsgálatoknál nagyon fontos/, láthatjuk, hogy a negyedik 

és a második nagyon hasonlít egymásra. A különbség abban van, 

hogy az utolsó mondatban a piros szín hiányzik. A mondatot tehát 

a sárga szín mellett egy másik jel, egy hiányzó jel is alkotja. 

A piros színű jel hiányát jelöltük így: jel.^0). 

A lámpa "mondatai" tehát egy vagy több jelből állnak. A je-

leket le is rajzoltuk, és ön talán már meg is kereste ezt a szót 

a szótárban. De biztosan ugyanarra gondolunk, amikor jelről be-

szélünk? 

1.3. Mi a .jel? 

A közlekedési lámpa "mondatait" azért érthetjük meg, mert a 

lámpa színeit látva arra gondolunk, amit a lámpa "mondani akar". 
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A színek tehát jelölnek valamit, és azt, arait a lámpa "mondani akar", 

a színek jelölik meg. Az, ami jelöl: a Jelöli. Az, amit megjelöl a 

jelölő: a .jelölt. Amikor egy jelölőt és egy jelöltet összekapcsolunk 

úgy, hogy a jelölő megjelölje a jelöltet, vagy megértjük, tudjuk, 

hogy a jelölő milyen jelölttel van összekapcsolva, mit jelöl meg, jel-

ről beszélllnk. 

A jel egy .jelölő és egy .jelölt kapcsolata, egysége. 

1.4. Hogyan teljesítik a jelek a lámpa feladatát? 

A lámpa jeleket ad: a lámpa jeladó. A jeleket a járművek vezetői és 

a gyalogosok veszik, megértik. Ők a jelvevők. A jelek segítségével a 

lámpától az emberekhez jut az információ arról, hogy szabad-e átmenni 

az úton. Az információ azoknak a "mondatoknak" a tartalma, amelyeket 

a lámpa a szabályos rendben küldött jelek segítségével a jelvevőhöz 

eljuttat. A "mondatok" tartalma azonban egyedül nem képes eljutni a 

lámpától az emberekig. Sőt, a jel jelölt része sem képes semmilyen u-

tat megtenni az adó ós a vevő között. A jeladótól a jelvevőhöz csak a 

jel jelölő része teszi meg az utat. A jelvevő azonban, aki látja és is-

meri a lámpa jeleit, tudja, hogy a hozzá érkező jelölőt milyen jelölt-

tel kell összekapcsolnia, hogy megértse a hozzá érkező jeleket. így az 

információ mégis eljuthat a vevőhöz: 
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1.5. Mi tehát a közlekedési lámpa nyelve? 

A közlekedési lámpa "nyelve" a lámpa összes mondata, amelyet 

"mondani", mutatni képes. Ezeket a mondatokat egy vagy két Jel 

alkotja. A jeleket - mint láttuk - a lámpa szabályos rendben 

küldi a jelvevőhöz. 

Mire gondolnánk, ha egy utcasarkon /Magyarországon/ a 

következőket látnánk? A sarkon álló közlekedési lámpa 

egy időben mutat pirosat és zöldet, sárgát és zöldet. 

Vagy ha a piros+sárga szín után újra piros, a zöld után 

piros+sárga, a sárga után zöld következne? Természetesen 

arra, hogy a lámpa rossz, "elfelejtette" a "nyelvét", 

nem várhatunk tőle információt. A jelek valóban csak sza-

bályos rendben képesek mondatokat alkotni, információkat 

továbbítani. 

Arra a kérdésre, hogy hányféle mondat, hány jel van a 

lámpa "nyelvében", csak úgy tudtunk helyes választ adni, 

ha a jelek kapcsolatait, kölcsönös összefüggésüket is fi-

gyelembe vettük. A jelek tehát szabályos rendet alkotnak, 

kölcsönösen függenek egymástól, meghatározzák egymást. Az 

olyan dolgok összességét, egységét, amelyek egymást kölcsö 

nősen meghatározzák, egymástól kölcsönösen fíiggenek, szabá 

lyos rendben fordulnak elő, rendszernek nevezzük. 

A lámpa mondataiban található jelek rendszert alkotnak. 
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A lámpa nyelve /és minden nyelv/ jelek rendszere. 

Játsszunk most tovább a közlekedési lámpa "nyelvével". Mit is 

csináltunk eddig? Szétszedtük, és megnéztük, mi van benne, mi-

ből áll. Számoljuk most meg, hogy hány alkatrész alkotja, ho-

gyan épül fel a részekből, és ha újra összeraktuk, figyeljük 

meg, hogyan működik ez a szerkezet. Más szóval, megpróbáljuk 

elkészíteni a lámpa "nyelvének" nyelvtanát. 

1.6. A lámpa "nyelvének" nyelvtana 

Láttuk, hogy játéknyelvünk mondatokból,a mondatok jelekből áll-

nak, és a jelek látható részei a színek. Ezek a legkisebb alko-

tórészek, amelyeket megszámolhatunk. /Világos-, hogy a színek itt 

hasonló módon jelölők, mint az emberi hangnyelvben a beszédhan-

gok. /Nevezzük a színeket játékunkban "hangoknak". De valóban 

megszámolhatjuk, hogy hány "hang" /szín/ van a lámpa "nyelvében"? 

Az egyik sarkon új a lámpa üvege, a másik helyen régi, az egyiken 

tiszta, a másikon piszkos, a piros lehet sötét, világos, bordó, 

rózsaszín. Sőt, talán eltört az üveg, és ha zavart okozhat is, 

de azért tudjuk, hogy a három lámpa közül a legfelső helyen fe-

hér fénnyel világító - a piros. Ezért, ha a hangok leírását 

nyelvtanunkban hangtannak nevezzük , a hangtant két részre kell 

osztanunk. Az első részben /legyen ez a fonetika/ megvizsgálhat-

juk, jellemezhetjük az egyes hangokat /színeket/, de megszámolni 

nem tudjuk őket. A másik részben /legyen ez a fonológia/ ne fi-
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gyeljünk arra a különbségre, amely a különféle pirosok, sárgák, 

zöldek között van, csak arra, ami közös bennük. így színtípu-

sokat kapunk, amelyeket pontosan megszámolhatunk. Igaz, ezek-

nek a jellemzése soha sem fog pontosan illeni valamelyik konk-

rét lámpa színére. De helyette igaz lesz minden közlekedési 

lámpára.' Felosztásunkban tehát a fonetika a színeket /az embe-

ri nyelvben a beszédhangokat/, a fonológia a színtípusokat 

/az emberi nyelv fonémáit/ vizsgálja. 

HANGOK"—> színek: 

sötétpiros, rózsaszín, sötétsárga,sárga sötétzöld, zöld 

vörös, piros stb. stb. stb. 

FONÉMÁK"—> színtípusok: 

P I R O S S Á R G A Z Ö L D 

A következő feladatunk a lámpanyelv szótárának összeállítása. 

Nem nehéz megszámolni, hogy "nyelvünkben" hány szó van: min-

den "fonéma" egy szót alkot. Ez a lámpa nyelvének különleges 

tulajdonsága, azonban az egy szó - egy fonéma jelenségre a 

magyar nyelvben is, és talán az anyanyelvében is találhat pél-

dát. /A magyarban például: ő, a. És az ön anyanyelvében?/ 
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II. "SZAVAK": "tilos" "várj" "szabad" 

Most nézzük, milyen szabályok szükségesek ahhoz, 

hogy a lámpa "helyes mondatokat" mutasson: 

III. "GRAMMATIKAI SZABÁLYOK, MONDATOK" 

1. A "tilos" szó egyedül alkothat mondatot. Jelentése: 

"ÁLLJ, TILOS" /piros lámpa/ 

2. A "tilos " és a "vár.i" együtt is előfordulhat: "TILOS UTÁN 

MÉG VÁRJ!" /piros és sárga lámpa/ 

3. A "tilos" és a "szabad" nem fordul elő együtt. 

4. A "vár.i" szóval együtt alkothat mondatot a "tilos"® 2. szabály, 

2. mondat. 

5. A "vár.i" egyedül is lehet mondat /pontosabban: "várj"+"tilos"0/: 

"ÁLLJ, TILOS JÖN!" /sárga lámpa/ 

6. A "vár.i" és a "szabad" nem fordulhat elő együtt. 

7. A "szabad" csak egyedül alkothat mondatot • a 3. és 6. szabály: 

"SZABAD, INDULJ!" /zöld lámpa/ 

8. Minden mondatban egy vagy két szó lehet. 

A grammatikai szabályok kis számúak és egyszerűek /hiszen maga a 

nyelv is egyszerű. Sőt, néhány szabály még szükségtelen is, mert 

más szabályokból következik. /Keresse meg őket!/ 
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A szabályok azért egyszerűek, mert mindegyik egy típusú: 

csupán a szavak egymáshoz kapcsolásának a szabályai: szin-

taktikai szabályok. Más szabályokra itt nincs szükség, mer' 

maguk a szavak mindig ugyanolyanok, nem változnak. Bonyo-

lultabb, de nem kevésbé logikus leíráshoz jutunk, ha így 

gondolkozunk: a sárga szín nem ugyanolyan jel jelölője, 

mint a többi. A "piros" vagy a "piros 0" jellel együtt csu-

pán a "tilos" szó idejét jelöli, tehát múlt időt vagy jövő 

időt. Mint kiderül, még egy ilyen egyszerű "nyelvi valóság" 

sem csupán egyetlen helyes leírást tesz lehetővé. Ne cso-

dálkozzunk majd, ha tapasztaljuk, hogy a nyelvészek mennyit 

vitatkoznak az élő emberi nyelv egy-egy jelenségének leírá-

sán. 

IV. " A SZÖVEG SZABÁLYA": a nyelv mondatai csak sorban, szám szerint 

következhetnek egymás után: 1. "ÁLLJ, TILOS!" > 2. "TILOS UTÁN 

MÉG VÁRJ!" > 3. "SZABAD, INDULJ!" » 4. "ÁLLJ, TILOS JÖN!"-4 

» 2. stb. 

Ha megnézte a szótárt, nyilván észrevette: valami baj van a 

nyelvtan és a grammatika szóval: a kettő ugyanazt jelenti: 

A nyelvtan a nemzetközi szakszónak, a grammatikának a magyar 

fordítása. Van egy szűkebb és egy tágabb jelentése. Mi itt 

egy szokásos módszert követünk: a magyar szakszót tágabb, a 

nemzetközit szűkebb értelemben használjuk. 
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A nyelvtan - mint a lámpanyelv leírása mutatja - négy részből 

áll: 1. Hangtan /fonetika és fonológia, a hangok és a fonémák vizs-

gálata/, 2. Szótan /a szavak vizsgálata/, 3. Mondattan /a mondatok: 

a grammatikai szabályok vizsgálata/ és 4. Szövegtan /a szövegek 

vizsgálata/. 

Vajon ez minden, amit a lámpa nyelvéről elmondhatunk? Gon-

doljuk el: nem mindig voltak közlekedési lámpák, és nem e-

gyik napról a másikra váltak olyanokká, amilyennek leírtuk. 

Érdekes téma lenne ezért azt is leírni, hogy milyen a lámpa-

nyelv története. A nyelvek történetével a nyelvtörténet fog-

lalkozik. 

Azt is tudjuk, hogy a lényegében hasonlóan működő közlekedé-

si lámpák a különböző országokban, városokban nem feltétlenül 

teljesen ugyanolyanok, "nyelvük" is kisebb-nagyobb mértékben 

különbözik egymástól. Ha a különbség nem olyan nagy, hogy két 

különböző nyelvről szükséges beszélnünk, akkor ezeket a nyelv-

változatokat nyelvjárásnak nevezhetjük. A nyelvjárásokkal az 

emberi nyelv esetében a qyelv.lárástan foglalkozik. 

A lámpa nyelvének vizsgálatakor szükségünk volt a jel fogalmá-

nak a tisztázására, és annak a folyamatnak az elemzésére, ami-

kor a jelek segítségével az információ eljut az adótól a vevő-

höz. Ezekkel a kérdésekkel a szemiotika /jelelmélet/ és a kommu-

nikáció-elmélet foglalkozik. 
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A következő fejezetekben - komolyabbra fordítva a szót - ha-

sonló kérdésekkel fogunk foglalkozni, de témánk az emberi nyelv lesz. 

Megvizsgáljuk, hogy az emberek hogyan cserélnek információkat nyelvi 

jelek segítségével. Bővebben is megismerkedünk a jelekkel, a jelek 

tulajdonságaival, a jelentéssel, és azzal, hogy hogyan épül fel a je-

lekből az emberi nyelv. Szemügyre vesszük egy emberi nyelv nyelvtanát: 

a magyar nyelvtant, ós végül röviden összefoglaljuk ennek a nyelvnek 

a történetét. 

Amit azonban eddig tanultunk, az nem csupán já-
ték volt. Mielőtt tovább olvasná a jegyzetet, 
gondolja át újra, hogy mindent megértett-e. Eb-
ben segítenek az itt következő kérdések, fela-
datok. 

Kérdések, feladatok 

1. Mi a jel, mik alkotják a lámpa "nyelvének" jeleit? 

2. Hogyan haladnak a jelek a lámpától az emberekig? 

3. A színeken kívül milyen jelölők képesek még eljutni egy adótól egy 

vevőhöz? 

4. Ismer-e másféle rendszert a jelek rendszerén kívül? Mondjon példát! 

5. Hány "hang", "fonéma", "szó", "mondat" alkotja a közlekedési lámpa 

nyelvét? 

6. Mit gondol, megváltozik-e a közlekedési lámpa nyelvében a "szótan", 

ha a sárga "várj" jelet a piros "tilos" jel idejének tekintjük? 
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7. Vannak közlekedési lámpák, amelyek csak a gyalogosoknak adnak 

információt: 

Próbálja meg elkészíteni ennek a lámpának a "nyelvtanát"! 

8. Foglalja össze néhány pontban, hogy az ön véleménye szerint mi-

ben hasonlít a közlekedési lámpa "nyelve" az emberi nyelvhez, és 

miben különbözik tőle! 

II. KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS JBLBLMÉLETI /SZEMIOTIKAI/ ALAPFOGALMAK 

1. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A JEL 

1.1. A kommunikáció 

A piros közlekedési lámpa első mondata bővebb "fordításban" 

tulajdonképpen arról értesíti a gyalogosokat, hogy most ve-

szélyes átmenni az úton, mert ott a járművek szabadon és 

nagy sebességgel haladhatnak át /számukra a jelzés zöld/. 

Előfordul, hogy éjjel a teljesen üres utcán állva látjuk, 

hogy ez a veszély nem reális: se közel, se távol semmilyen 

jármű sincsen. Véleményünket azonban mégsem mondjuk el a 

lámpának, hiszen tudjuk, ez az eszköz csak az információ 

adására alkalmas, vételére azonban nem. /Ennél még az a 

helyzet is jobb, amikor egy magyar kifejezés szerint "a 
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falnak beszélünk". Ekkor ugyanis arról van szó, hogy a 

beszélgetőtársunk nem akar.1a meghallani, megérteni, amit 

mondunk. De bízunk benne, hogy előbb-utóbb mégis figyelni 

fog ránk./ Ha nem egy lámpa, hanem egy ember az adó /aki 

beszél/, akkor vagy válaszolunk, vagy viselkedésünkkel ér-

tesítjük arról, hogy sikerült venni az információt. Ez a 

válasz is információ, de ekkor a résztvevők szerepe meg-

változott: az adóból vevő, a vevőből adó lett. így lehet-

séges, hogy miközben az információ mindig az adótól a ve-

vőhöz halad, a beszélgető emberek információkat cserélnek. 

Az információcserének itt leírt folyamatát kommunikációnak 

vagy kommunikációs folyamatnak nevezzük. 

A kommunikáció információk cseréje /adása és vétele/ jelek segítségével. 

1.2. A .leiszituáció 

Milyen feltételek között lehetséges ez az információcsere? 

Természetesen szükség van egy adóra /beszélőre/, vevőre 

/hallgatóra/ és jelekre. De mi van, ha az adó csak a magyar 

nyelv jeleit ismeri, a vevő pedig csak az angol nyelvéit? 

Szükség van tehát arra is, hogy az adó és a vevő ismerje, 

tudja használni és megérteni ugyanazokat a jeleket, ugyan-

azt a jelrendszert, tehát nyelvet. Előfordul olyan helyzet 

is, hogy az adó ad, a vevő vesz, közös a nyelvük, de még-

sem kerül sor kommunikációra. 
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Ha például túlságosan nagy a távolság az adó és a vevő kö-

zött, akkor a hangnyelv jeleinek jelölői, a beszédhangok 

sora csak részben vagy egyáltalán nem érkezik meg a vevő-

höz. Ha a beszéd helyén túlságosan nagy a zaj, a hangok 

más hangokkal keverednek, vagy talán hallhatatlanokká vál-

nak. Végül lehetséges, hogy a beszélő és a hallgató között 

olyan anyag van, amelyen a hang nem tud áthaladni /vagy 

esetleg semmilyen anyag sincs: légüres tér van/. Természe-

tesen ilyenkor sem érkezhetnek meg a jelek a vevőhöz. Tu-

lajdonképpen már magáról a jelről is csak akkor beszélhe-

tünk, ha az adó és a vevő ismeri és érti őket /egy piros 

szín, az (a+sz+t+a+1) hangsor, ha a vevő nem tudja őket 

összekapcsolni egy jelölttel, nem is jel, csak egy önma-

gában álló szín vagy hangsor/. És a vevőhöz rosszul vagy 

egyáltalán el sem jutó szín vagy hangsor szintén nem le-

het jel: vagy nincs jelölő vagy a rosszul látott, hallott 

jelölőt a vevő nem tudja összekapcsolni a jelölttel. 

Azt a szituációt /helyzetet, állapotot/, amelyben az indor-

mációcserére sor kerülhet, mivel ez egyben olyan helyzet 

is, amelyben egy jel valóban jel lehet, .leiszituációnak ne-

vezzük. 

A kommunikáció feltétele: a jelszituáció. A jelszituáció egy jeladó, 

jelvevő, és olyan jelek /jelrendszer/ együttes jelenléte, ame-

lyeket az adó és a vevő egyaránt ismer, és amelyek a jelszituációban 

eljuthatnak az adótól a vevőhöz. 
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Megjegyezzük, hogy a kommunikáció szót tágabb értelemben 

is használhatjuk. Ekkor lehetséges, hogy az információ 

csak egy irányban halad /mert a vevő nem válhat adóvá vagy 

az adó nem válhat vevővé/, például a közlekedési lámpa e-A 
setében. Néha az adó és a vevő szerepcseréje nem egy időben, 

helyen, módon valósul meg. /Például, ha egy tévéműsorról 

megírjuk véleményünket a televíziónak./ A kommunikáció fel-

tételei azonban - az adó és a vevő együttes jelenlétét ki-

véve - lényegében ilyenkor is ugyanazok. 

1.3. A .lel. A .jelölő és a .jelölt 

Az előző fejezetben már láttuk, hogy a jel egy jelölő és egy 

jelölt kapcsolata. A kommunikációról szólva világossá vált 

az is, hogy ennek a kapcsolatnak egy jelszituációban konkré-

tan is létre kell jönnie, érvényesülnie kell. Most vizsgál-

juk meg, hogy miféle dolgok, jelenségek válhatnak egy jel 

jelölőjévé és jelöltjévé! És érdekes kérdés az is, hogy miért 

van szükség ezek összekapcsolására, tehát a jelekre az in-

formációcsere folyamatában. Kezdjük az utolsó kérdéssel! 

A világot a legszélesebb, filozófiai értelemben két részre 

oszthatjuk. Az egyik rész mindaz, ami rajtunk kívül létezik, 

tőlünk és attól függetlenül van, hogy tudunk-e róla vagy sem. 

Ez az objektív világ. A másik világ bennünk vaní ezek a mi ér-

zéseink, gondolataink. Ez a világ a mi szubjektív világunk. 
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A két világ egységet alkot, hiszen a szubjektív világunk is az 

objektív világból ered, és annak a része. A kettő között mé-

gis olyan határ van, amelyet nehéz átlépni /azt szoktuk mon-

dani, hogy "nem láthatunk bele embertársainkba"/. Jelek nél-

kül nemcsak gondolkodni lennénk képtelenek, de gondolatain-

kat, érzéseinket sem tudnánk másokkal megértetni. A másik em-

ber ugyanis a külső, objektív világban található, tőlünk ki-

sebb-nagyobb fizikai távolságban. Egy érzés, gondolat pedig 

nem képes önmagában átlépni a szubjektív világunk határain, és 

a külső fizikai térben megtenni az utat a vevőhöz. Üzeneteket 

tehát csak úgy tudunk a külvilágba küldeni, ha érzéseinket, 

gondolatainkat összekötjük egy egészen más természetű dologgal. 

Ez utóbbi egy olyan anyagi jelenség, amely önmagában véve ob-

jektív, és fizikai tulajdonságai alapján rövid idő alatt ké-

pes a fizikai térben haladva megtenni az utat a vevőhöz. így 

szubjektív gondolataink, érzéseink objektív jelenséggé, je-

lekké válnak, és szinte "szárnyakat kapva" már képelek túljut-

ni a szubjektív világunk határain: üzenetek, információk for-

májában eljuthatnak embertársunkhoz, a vevőhöz. 

Persze tudjuk, hogy nem minden jeladó gondolkodó, érző élőlény, 

szubjektum. Ilyenkor a jelölőt és a jelöltet más módon és más 

okból csak a vevő köti össze, és ezzel a jeleknek egy másik 

fajtáját alkotja meg. Itt tehát a jeleknek csak az egyik, ta-

lán legfontosabb fajtájáról szóltunk. De ennyi is elég ahhoz, 

hogy a jelölő és a jelölt természetére következtethessünk. 
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Mi lehet tehát jelölt? Mindaz, amit érzünk, gondolunk, a I 
szubjektív világunk. És persze a külvilágból is mindaz, 

ami tudatunkban tükröződik, amiről képünk, érzéseink, gon-

dolataink vannak. 

És mi lehet jelölő? A jelölő csak olyan anyagi jelenség 

lehet, amely "szárnyakat képes adni" gondolatainknak, tehát 

amit láthatunk, hallhatunk, néha tapinthatunk, szagolhatunk: 

egy szóval érzékelhetünk. Ezek körül a hang és a fény képes 

a legtávolabbra és a leggyorsabban eljutni. A jelek jelölői 

ezért leggyakrabban éppen láthatóak és hallhatóak. Az em-

beri nyelv jelölői a hallható beszédhangok, az írott formá-

jáé a látható betűk. Szükség lehet azonban a tapintásra is: 

a vakok írása, amely kézzel, tapintással olvasható, jó pél-

da erre. A szagok mint jelölők az állati jelrendszerekben 

fordulnak elő. 

A jel egy .jelölő /hallható, látható stb. anyagi jelenség/ és egy .je-

lölt /a valóság tényei, ezek fogalmai, elvont fogalmak, viszonyok stb./ 

jelszituációban érvényesülő kapcsolata. 
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a/ Jelölő 

Jelölt 

1.4. A .jelek típusai 

A jelek típusait a jelölő és a jelölt kapcsolatának 

fajtája, minősége szerint határozhatjuk meg. 

Mire gondolunk, ha a hóban vagy a homokban meglátjuk 

egy kutya lábának a nyomát? Vagy ha a ház kéményén át 

sűrű füstöt látunk kijönni? Természetesen arra, hogy 

"itt járt egy kutya" és hogy a házban "a kályhában 

ég a tűz". A kutya lábának a nyoma és a füst jelölő, 

a kutya és a tűz a jelölt. A kutya lába és a nyom, a 

tűz és a füst között közvetlen fizikai kapcsolat van: 

a kutya lábának a nyomása okozza a nyomot, a tűz o-

kozza a füstöt. A jelvevő azért kapcsolja össze a jelö-

lőt és a jelöltet, mert tapasztalatai alapján okkal 

tételezi fel, hogy ott, ahol lábnyom van, ott nem sok-

kal korábban egy láb is volt /persze példánkban egy 

kutya lába/, és ott, ahol füst van, ott ég a tűz. 

Az index /mutató jel, természetes jel/: a jelölő közvetlen fizikai, bio-

lógiai /ok > okozati/ kapcsolatban van egymással. A jelvevő, aki a je-

lölőt látja vagy hallja, tapasztalatai alapján összeköti a jelölőt a vele 

okozati kapcsolatban levő jelölttel /amelyet azonban nem lát vagy hall/. 
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b/ Jelölő A pályaudraokon látható táblák, úgynevezett 

piktogramok esetében is szoros kapcsolat van 

a jelölő és a jelölt között. Például, ha egy 

ilyen táblán egy pohár sematikus rajzát vagy 

egy kést és egy villát látunk, tudjuk, hogy 

ott van a büfé vagy az étterem. Az ilyen je-

lek jelölője a jelöltnek /vagy egy a jelölt-

tel jellemző kapcsolatban levő tárgynak/ a 

sematikus képe, ábrázolása. 

Az ikon /képmás, ábrázoló jel/: a jelölő néhány jellemző vonása 

alapján ábrázolja, felidézi a jelöltet /vagy a jelölthöz tartozó 

tárgyat/. A jelvevő számára a jelöltre hasonlító jelölő felidézi 

a megjelölt tárgy képét. 

c/ Jelölő 

Jelölt 

A közlekedési lámpa piros színe vagy a /h+á+z/ 

hangsor és a "tilos" fogalma vagy a megjelölt 

épület között azonban semmiféle közvetlen kap-

csolat sincs. Ezekben a jelekben a jelölő és a 

jelölt közötti kapcsolatot az emberek szabadon 

/önkényesen/, csupán megállapodás /"konvenció"/ 

alapján hozzák létre. 
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A szimbólum:önkényes és konvencionális jel. A jelölő és a jelölt 

között nincs valóságos kapcsolat, ezt a kapcsolatot a nyelvet be-

szélők közössége hozza létre. 

A szimbólum szót itt sajátos, jelelméleti érte-

lemben használjuk. Érdemes óvatosnak lenni en-

nek a szónak a használatával: az irodalomelmé-

letben, a stilisztikában ugyanezt a szót más ér-

telemben használják. 

Az emberi nyelv hangjelei között a leggyakrabban szimbólumokkal 

találkozunk. Előfordulnak azonban ikon és index típusú jelek is. 

Az írásjelek, az Európában használt latin és cirill betűk /vala-

mint a görög abc/ szintén szimbólumokat alkotnak. Vannak azonban 

írásfajták, amelyek eredetileg ikon típusú jelekből álltak, és 

részben máig is sokat megőriztek az ikon-jelek tulajdonságaiból. 

Azt az írásfajtát, amelyben az egyes betűk ábrázolják a megjelölt 

tárgyat, hieroglifénak nevezzük. 

Ikon típusú jelek például a magyar nyelvben az 

úgynevezett hangutánzó, hangfestő szavak. Ezek 

hangalakjukkal az állatok jellegzetes hangját 

utánozzák /a kutyáét: vau-vau, a macskáét: miaui 

a kakas kukorékol, a disznó röfög stb./, egy-egy 

természeti jelenség hangjára hasonlítanak /a le-

vél zizeg, az eső kopogj a szól süvít stb./. 

H Í E R O G L Í F A ' k 

•^aolar Inal 

< 0 ^ ^ c c x 

vi z 

S i r 



- l o l -

Keressen ön is ilyen szavakat a magyarban és 

anyanyelvében! Hasonlítsa össze, hogy hogyan 

"beszélnek" az állatok magyarul és más nyelvek-

ben. Az ikon típusú jelek tulajdonságait is-

merve már nem fog csodálkozni azon, hogy mi-

lyen sok hasonló hangzású szót talált. 

Egyes indulatszók nagyon közel állnak az index 

típusú jelekhez. Ezek a szavak annyira szorosan 

kapcsolódnak érzelmi, biológiai állapotunkhoz, 

hogy szinte azok okozatának tekinthetjük őket. 

Ha hirtelen fájdalom ér minket, magyarul így ki-

áltunk: jaj! Másféle érzelmi állapotunkat feje-

zik ki az ó!, ah,no, na stb. szavak. A beszé-

dünket állandóan kísérik más, nyelvünkön kívüli 

index-jelek is. A hangszín biológiai következmé-

nye annak, hogy ki beszél, és milyen állapotban 

van a beszélő /megjelöli, hogy férfi vagy nő 

beszól, hogy egészséges vagy beteg-e a beszélő, 

hogy szomorú, vidám, fáradt, friss-e stb./ 

A jeltípusokkal kapcsolatos gondolataink befeje-

zéseként állapodjunk meg abban, hogy a továbbiak-

ban, ha jelről beszélünk, akkor szimbólum-jelre 

fogunk gondolni, és csak akkor nevezzük meg a jel 

típusát, ha az ikon vagy index. 
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2. A JELENTÉS 

2.1. A .jel .jelentése és értelme /jelölete/ 

KezdjüJc ezúttal azonnal annak a tisztázásával, 

hogy a jelentés, az értelem és a jelölet mű-

szavak - mint néhány eddig említett műszó is -

az itt következő gondolatmenetben nem azonosak 

azzal, amit általában eddigi tanulmányaink vagy 

a szótárak fordításai alapján gondolnánk. Egy 

érdekes nyelvészeti munka a jelentés szónak nem 

kevesebb, mint 16 jelentését ismerteti, és a mai 

napig nem lenne könnyű dolga annak, aki két o-

lyan nyelvészeti munkát keresne, amelyben ennek 

a szónak a használata teljesen megegyezik. Ezért 

jól jegyezzük meg: az az értelmezés, amelyet eb-

ben a jegyzetben használunk, csak egy a sok le-

hetséges értelmezés közül, és ha máshol is ta-

lálkozunk ezekkel a szavakkal, mindig tisztázni 

kell, hogy az a szerző mit is ért ezeken a sza-

vakon. 

Induljunk most ki egy már ismert gondolatból! 

Említettük, hogy jelölt lehet mindaz, ami a 

tudatunkban a külső valóságból tükröződik. A 

jel jelentésének és értelmének meghatározásához 

vizsgálódásunkat ki kell bővíteni: a jelölő és 
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jelölt kapcsolatán kívül el kell gondolkod-

nunk egy újabb kapcsolatrendszeren is. Neve-

zetesen azon, hogy milyen kapcsolat, viszony 

van a jel /a jelölő és a jelölt/ és a külső 

valóság között. 

Ha elmegyünk a városban egy szép ház előtt, le-

hetséges, hogy ezt a mondatot mondjuk: "Ez a 

ház szép." A mondatot négy szó, négy jel alkot-

ja. Nézzük közülük a harmadikat: 

Lehetséges-e, hogy a jel ennek a háznak a jele, 

vagyis az utcán látott szép ház a jel jelentése? 

Ebben az esetben a jelentés és a jelölt tulaj-

donképpen ugyanaz. De akkor az utca másik olda-

lán álló /csúnya/ házat egy másik jelnek kelle-

ne jelölnie, amely éppen azt a házat jelenti. 

Végül is annyi "ház"-jelre lenne szükségünk, ahány 

házzal találkozhatunk, sőt ahányat elképzelhetünk: 

Jelölő 

Jelölt 
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A o a 

íafio > 

Világos azonban, hogy két okból sem lehet minden 

háznak külön jele. Az egyik az, hogy lehetetlen 

végtelen számú "ház"-jelet megtanulni, megérteni. 

A másik az, hogy ennek a végtelen sok jelnek /gon-

lékszünk rá - a vevőhöz fizikai értelemben csak a 

jelölő érkezik meg, és neki kell ezt a jelölőt újra 

összekötni az ismert jelölttel. De honnan tudja, 

hogy éppen abban az esetben melyikkel? Ahhoz, hogy 

a jelrendszer működhessen, feltétlenül szükséges, 

hogy - kevés kivétellel - minden jelölthöz m?s-más 

jelölő tartozzon. A jel tehát közvetlenül nem kap-

csolható a valóság tárgyaihoz, jelenségeihez. Szük-

ség van valamire, ami összeköti a valóság tárgyait 

a jelekkel. Ez a "valami" példánkban a ház fogalma. 

A ház fogalma úgy jön létre gondolkodásunkban / a tu-

datunkban/, hogy az ismert vagy elképzelt házakra jel-

lemző közös tulajdonságokat kiemeljük. Ugyanakkor 

azokat a tulajdonságokat, amelyekben az egyes házak 

dolom észrevette/ azonos a jelölője. És - mint em-
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különböznek, és amelyek nélkül a házak azért mégis 

házak maradnak, nem vesszük figyelembe. Az, hogy a 

valóság a tudatunkban tükröződik, többek között azt 

is jelenti, hogy a valóság tárgyait fogalmakban 

gondoljuk el. Az utcán látott /szép vagy csúnya/ 

ház például beletartozik a tudatunkban élő ház-fo-

galomba /hiszen ezek is rendelkeznek azokkal a tu-

lajdonságokkal, amelyek a házakra általában jellem-

ző'-' 

Igaz, hogy a ház fogalma nem azonos egyetlen, a va-

lóságban megtalálható házzal sem. De alkalmas arra, 

hogy egy jelölőt, a /h+á+z/ hangsort összekapcsoljuk 

vele, ós egy jel jelöltje legyen. így a "ház"-jel 

sem mutat rá egyetlen házra sem, nem jelöl meg va-

lóságos házakat, de kifejezheti a valóságban megta-

lálható vagy elképzelt házak fogalmát. A "ház"-jel 

jelentése tehát az a fogalom, amelyet a jel kifejez; 

a ház fogalma. 
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A "ház"-jelet azonban nem azért alkalmaztuk példa-

mondatunkban, hogy kifejezzük a ház fogalmát, ha-

nem azért, hogy megjelöljünk egy valóságos, konkrét 

házat, amelyről el akarjuk mondani véleményünket. 

Erre van is lehetőségünk, hiszen a ház fogalma tar-

talmazza a mi szép házunkat is. így a "ház"-jel a 

ház fogalmán keresztül /jelentése segítségével/ 

mégis megjelölheti azt a házat, amelyről beszélünk. 

Csupán arra van szükség, hogy más jelek /példánkban 

az ez mutató névmás és az a névelő segítségével/ 

megmutassak, hogy melyik konkrét hazat helyettesíti 

mondatunkban a "ház"-jel. /A mutató névmás helyett 

elég lehet az is, ha kezünkkel rámutatunk a házra./ 

Azt a valóságos tárgyat, amelyet a jel /a fogalmon 

keresztül/ megjelöl, a jel tárgyának, .jeltárgynak. 

latin szakkifejezéssel a jel denotátumának nevezzük. 

\ 
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Az a denotátum, amelyet a jel megjelöl, a jel 

értelme, újabb és ritkább szakkifejezéssel: a 

jel jelölete. 

A jel kifejezi a jelölt fogalmát. A jel jelentése az a fo-

galom, amelyet a jel kifejez. A jelentés tehát a jelet a jelölt 

fogalmával köti össze. A jel a jelölt fogalmán keresztül megje-

löli a jeltárgyat /denotátumot/. A megjelölt jeltárgy a jel ér-

telme /jelölete/. A jelet a jelentés tehát a jelölt fogalmán ke-

resztül köti össze a jeltárggyal /denotátummal/. 

Vannak egymáshoz kapcsolt jelek /összetett jelek/, 

amelyek együtt fejezik ki azt a fogalmat, amely a 

jelkapcsolat közös jelentése, és együtt jelölnek 

megy egy denotátumot /például: a barátom két jel, 

a legjobb barátom testvére sok jel kapcsolata, 

hogy pontosan hány jelé, azt a későbbiekben fogjuk 

tudni megszámolni/. 
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A jelkapcsolat jelentését is úgy 'határozhatjuk meg, ahogy a 

jelét. Az összetett jel jelöltjei egy összetett fogalmat fejez-

nek ki /ez a jelkapcsolat jelentése/, amelybe beletartozik a 

jeltárgy /denotátum/. A megjelölt jeltárgy a jelkapcsolat értel-

me /jelölete/. 

A jelentés tehát a jelet a fogalommal, az érte-

lem pedig a jelet a fogalomba tartozó denotátum-

mal kapcsolja össze. 

A jelentés meghatározásából következik, hogy minden jelnek 

van jelentése, és fordítva, jelentés nélkül a jel elképzelhetet-

len. Nem minden jelnek van azonban értelme. Előfordulhat ugyanis, 

hogy a jeltárgyat, a denotátumot a valóságban sehol sem találhat-

juk meg. 

Ilyen denotátum például a "vízvár". Ismerünk fa vá-

rat /ez fából van/, kővárat /ez kőből/, sőt föld-

várat /amelyet földből építettek/. Ezek alapján 

a "vízvár" jelkapcsolat jelentése is teljesen vl -

lágos /vízből való vár/. De éppen ezért - a jelen-

tés pontos ismeretében állíthatjuk, hogy /legalább-

is a földi körülmények között és jelenlegi fizikai 

ismereteink szerint/ ilyen denotátummal sehol sem 

találkozhatunk. A "vízvár" jelnek tehát nincs ér-
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telme, ez a jel a mindennapi szóhasználattal is 

értelmetlen. Ez azonban nem akadályozza azt, hogy 

a jelet megalkossuk. Sőt, bizonyos esetekben, 

például, ha bizonyítani akarjuk, hogy ilyen várat 

senki sem építhet, szükségünk lehet ennek az ér-

telmetlen jelnek a megalkotására és használatára. 

A tudományos gondolkodásban, a tudományok nyelvében gyakran talál-

kozunk olyan jelekkel, amelyekről nem lehet megállapítani, hogy van 

értelmük vagy nincs. A tudományos kutatás feladata ilyenkor éppen 

annak a vizsgálata, hogy a pontosan meghatározott jelentésű jel 

denotátuma létezik-e a valóságban vagy sem. 

Ha azonban a jelet meg sem alkotnánk, a probléma 

vizsgálata is lehetetlenné válna, hiszen nem tud-

nánk információkat cserélni róla. 

Végül előfordul, hogy már annak a kérdésnek a vizs-

gálata is értelmetlen, hogy a jel denotátuma megta-

lálható-e a valóságban. Gondoljunk irodalmi, költői 

szövegekre, amelyek akkor is fontos igazságokat mond-

hatnak ki, ha a mondataikban számos, a meghatározásunk 

szerint értelmetlen jel található. /Ezekben a szöve-

gekben még az sem szükséges minden egyes jelnél, hogy 

pontosan meghatározott jelentésük legyen./ Semmi aka-
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dálya sincs annak például, hogy egy író fontos 

igazságokat kimondó regényt írjon a hétfejű sár-

kányok szerelmi konfliktusairól. Nem valószínű 

azonban, hogy ugyanerről a témáról tudományos 

konferenciát rendeznek a Tudományos Akadémián. 

Vannak jelek, amelyek denotátumát nem a fizikai térben kell ke-

resnünk, hanem a nyelvi, pszichikai valóságban, filozófiai, ma-

tematikai rendszerekben stb. Ezek a jeltárgyak ugyanúgy részei 

lehetnek a valóságnak, mint a fizikai világ megfogható, látható 

konkrét tárgyai, az őket megjelölő jeleknek tehát nemcsak jelen-

tésük, hanem értelmük is van. 

Az "ige", "főnév" stb. jeleknek nemcsak jelentésük 

van, denotátumuk is könnyen megtalálható a nyelvi 

valóságban. Ezek a jelek csak akkor értelmetlenek, 

ha egy olyan nyelv /nyelvállapot/ leírásában pró-

báljuk meg használni őket, amelyben bizonyítható, 

hogy szófajok sincsenek, vagy éppen ezek a szófajok 

hiányoznak. De még az olyan jeleknek is van deno-

tátumuk, tehát értelmük, mint az "és", "hogy", 

sőt a "-kor" vagy az "-otok". Ezeknek a jeleknek 

a jeltárgya ugyanis a nyelvi valóságban reálisan 

létező valamilyen nyelvtani viszony. És értelme van 

a "fonéma" jelnek is, annak ellenére, hogy denotátu-

mával a világ egyetlen részén sem találkozhatunk 

össze. De ez az absztrakció is a nyelvi valóság szer-

ves része. /Súlyos filozófiai problémát csak az okozna, 
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ha a fizikai valóság megfogható tárgyának, önmagában 

reálisan létező dolognak tekintenénk./ 

A jel értelme a jelet a valósággal köti össze. A valóság pedig állan-

dó változásban van. Ezért a jel értelme az időtől is függ. Az időben 

megváltozhat a jel jelentése is. De ez a változás /annak ellenére, 

hogy külső okok is szerepet játszanak benne/ a jel belső változása, 

és általában lassú, fokozatos folyamat. A valóság azonban a jelen kí-

vül van, és így egy jel, amelynek az egyik pillanatban még van értel-

me, a következő pillanatban már értelmetlenné válhat. 

Például a "város" jel jelentése a történelem folyamán 

változott, átalakult. Ahhoz, hogy egy földrajzi helyet 

ma városnak nevezhessünk, egyáltalán nem szükséges, hogy 

ott várat találjunk. A történelmi, gazdasági, társadal-

mi változások itt a fogalom, tehát a jelentés lassú, 

fokozatos változásával jártak együtt. De a "Magyarország 

jelenlegi királya" jelkapcsolat abban a pillanatban el-

veszítette értelmét, amikor 1918-ban Magyarországon meg-

szűnt a királyság. 

Egy jelhez leggyakrabban csak egy jelentés tartozik /a legtöbb fo-

galomnak (jelöltnek) csak egy jelölője van/. Egy denotátumot azonban 

több jel, jelkapcsolat is megjelölhet. Ezért a különböző jelentésű 

jelek értelme igen gyakran ugyanaz lehet. 
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Ennek klasszikus példája az Esthajnal csillag, a 

Hajnalcsillag és a Vénusz csillag. Az első két 

jelkapcsolat és a harmadik jel jelentése világosan 

különbözik. Értelmük /denotátumuk/ azonban ugyanaz: 

a jelek az égnek ugyanarra a fényesen világító /este 

legkorábban és hajnalban legtovább látható/ csilla-

gára mutatnak rá. 

A különböző jelentésű, de azonos értelmű jeleknek 

óriási jelentőségük van a korai gyerekkortól kezdve 

a mindennapi gondolkodás fejlődésében, a nyelvtanu-

lásban, az új ismeretek elsajátításában és a tudo-

mányos megismerésben. Ugyanis lehetővé teszik, hogy 

már ismert jelentésű jel/ek/ segítségével megvilá-

gítsuk egy új jel denotátumát, amely a két jel kö-

zös jeltárgya. Más esetben pedig arra hívhatíjuk fel 

a figyelmet, hogy két különböző jel denotátuma a 

valóságban ugyanaz a dolog. Ha egy értelemhez nem 

tartozhatnának különböző jelentésű jelek, nemcsak 

fontos tudományos ismereteket lennénk képtelenek meg-

szerezni, de a mindennapi életben sem tudnánk kifejezni 

olyan egyszerű gondolatokat, mint például: Péter a 

legjobb barátom. 
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2.2. A .jelentés fajtái: a denotatív és a konnotatív 

.jelentés 

A fogalomnak, amelyet a jelölő kifejez, két fontos 

jellemzője van. A fogalom terjedelme: mindazok a dol-

gok /tárgyak, viszonyok stb./, amelyek a fogalomba 

beletartoznak, amelyek denotátumok lehetnek. A fogalom 

tartalma: azok a lényeges tulajdonságok, ismertetője-

gyek, amelyek a fogalom terjedelmébe tartozó dolgok 

közös tulajdonságai. Ilymódon egy meghatározott jelen-

tésű jel tárgyai azok a dolgok lehetnek, amelyek annak 

a fogalomnak a terjedelmét alkotják, amelyet a jel kife-

jez. Az eddigiekben a jel jelentéséről pontosan ebben 

az értelemben beszéltünk. 

A denotatív /fogalmi/ jelentés a jelnek az a jelentése, amely a 

jelet a fogalmon keresztül azokkal a denotátumokkal köti össze, ame-

lyek a fogalom terjedelmét alkotják. A jelentést ilyenkor a fogalom 

tartalmával, a denotátumok közös tulajdonságaival világíthatjuk meg. 

A "kislány"-jel denotatív jelentésót például a követ-

kező tulajdonságok, ismertetőjegyek segítségével vi-

lágíthatjuk meg: ember, nőnemű, lo-12 évesnél nem idő-

sebb. A mindennapi fogalmak nem mindig pontosak, ezért 

a fogalom tartalmába belegondolhatunk olyan tulajdon-

ságokat is, amelyek ugyan közösek, de nem lényegesek. 



- 114 -

Ez már azért is természetes, mert ilyenkor az sem 

teljesen világos, hogy mely tulajdonságok lényegesek 

és melyek nem azok. Ezért a denotatív jelentés sem 

mindig teljesen meghatározott és világos /ellentétben 

a tudományos fogalmakkal, és az őket kifejező jelek 

jelentésével/. De a jelek jelentése más okból is ha-

tározatlan. Ha a jeleket nem önmagukban, hanem külön-

böző mondatokban, különböző helyzetekben, más-más szö-

vegben, időben vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a 

denotatív jelentéshez tartozó tulajdonságok mellett 

más, csak ott megjelenő tulajdonságok is előkerülhet-

nek. Emellett előfordul, hogy egy-egy tulajdonság, 

amely a denotatív jelentésnél lényeges volt, teljesen 

eltűnik. Ilyenkor megváltozik a fogalom terjedelme is, 

és abban a szövegben a jel lehetséges denotátumai is 

mások lesznek. A "kislány"-jelet például bizonyos hely-

zetekben 12 évesnél idősebb fiatal nők megjelölésére 

is használjuk, akiknek a felsoroltak mellett még az 

is tulajdonságuk, hogy kedvesek, csinosak stb. Ezt az 

az új, kiegészítő, sajátos jegyeket is tartalmazó jelen-

tést konnotatív jelentésnek nevezzük. 

A konnotatív /kiegészítő/ jelentés az, amikor a kifejezett fogalom tart-

talma a szövegkörnyezettől /kontextustól/, a szituációtól, az időtől, a 

társadalmi helyzettől függően a fogalmi jelentéshez nem tartozó kiegé-

szítő jegyekkel, tulajdonságokkal bővül. Emiatt a fogalom terjedelme, a 

jel lehetséges denotátumai is megváltoznak. 
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A denotatív és konnotatív jelentés összehasonlítá-

sára vizsgáljunk meg két mondatot: "A tigris vadál-

lat" és "A tanárunk vadállat", /A vizsgán ajánla-

tos más példát keresni!/ Az első mondatban a "vad-

állat" jelkapcsolat denotatív jelentése figyelhető 

meg. A másodikban azonban szó sincs arról, hogy a 

tanárunk állat, vadon él, erős, és ha éhes, nemcsak 

más állatokat, hanem még az embert is megeszi /ezek 

a tulajdonságok alkothatják a vadállat - nem tudo-

mányos - fogalmának tartalmát/. Csupán az a vélemé-

nyünk róla, hogy rendkívül szigorú, durva, és alapos 

okunk van félni tőle. 

.3. A .jelentések kapcsolatai a .jelek rendszerében: 

a .j elviszony ok 

Vizsgáljuk meg a "macska" és a "cica" jelek jelen-

tését! A két jel denotatív jelentése /azok a tulaj-

donságok, amelyek a "macska"- és "cica"-fogalom 

tnrtalmát alkotják/ szinte teljesen ugyanazok. A le-

hetséges denotátumok szintén nem különböznek. Mivel 

magyarázható, hogy a "cica" szinte soha sem fordul 

elő tudományos /például biológiai/ szövegben, a min-

dennapi életben viszont - különösen akkor, ha a macs-

kákat szerető emberek beszélnek - gyakran hallhatunk 

a "cicáról"? Nyilván a két jel konnotatív jelentése 
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különbözik: a "cica" a közös denotatív jelentésen 

kívül kifejezi azt is, hogy a beszélő szemében ez 

az állat nemcsak háziállat, hanem kedves és szere-

tetre méltó is. Vegyük észre, hogy itt a "kedves, 

szeretetre méltó" tulajdonság nem tartozhat a "cica" 

fogalmi jelentéséhez: legalább annyira jellemzi a 

beszélőt, mint magát a denotátumot. Nem valószínű 

ugyanis, hogy az az ember, aki gyerekkorától kezdve 

nem szereti a macskákat, akár a legkedvesebbre is azt 

mondaná, hogy "cica". 

Két jel jelentésének az ilyen viszonyát szinonimjának 

a két jelet szinonimának nevezzük. Ha a két jel szó, 

akkor ezek a szavak is szinonimák, magyar kifejezés-

sel: rokon értelmű szavak. 

A szinonimák olyan jelek /rokon értelmű szavak/, amelyek közös deno 

tatív jelentését különböző konnotatív jelentések egészítik ki. A 

kiegészítő jelentés gyakran olyan ismertetőjegy, tulajdonság, amely 

a jeltárgy és a beszélő viszonyát, más esetben a jeltárgy és a va-

lóság sajátos kapcsolatát fejezi ki. 
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A szinonimákat képzeletben egy vonalon egymás mellé 

helyezhetjük. Ekkor egy két vagy több tagból álló 

szinonimasort kapunk: 

macska, cica * * — 

viskó, kunyhó, ház, kastély, palota 
> > > I 9 

Most ne vegyük figyelembe a második szinonimasor 

minden szomszédos pontját, hanem csak a két szélső 

pontot tekintsük: 

viskó palota 
» o - e x . — . o — — • 

Annak ellenőre, hogy a közös denotatív jelentés 

most is megvan, az válik lényegessé, amiben a két 

jel jelentése különbözik. Ezek a jelek /szavak/ 

antonimák. magyar kifejezéssel: ellentétes értelmű 

szavak. Antonima emellett a szinonimasor többi nem 

szomszédos tagja is: a viskó - ház, ház - palota. 

kunyhó - kastély stb. is. Sőt antonima a fiú és a 

lány is, mert nem tekinthetjük őket egy szinonima-

sor szomszédos tagjainak /annak ellenére, hogy kö-

zöttük nem hiányzik egyetlen pont sem/: 

fiú lány 
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Az antonimák olyan jelele /ellentétes értelmű szavak/, amelyek 

egy szinonimasor szélső vagy nem szomszédos tagjai. Az antonimák 

jelentése a közös tulajdonságokon kívül lényeges, egymást ki-

záró jegy/ek/et is tartalmaz. 
t 

Már nem mondtunk újat, ha arra emlékeztetünk, hogy 

egy jelrendszer csak sikkor lehet a kommunikáció 

megfelelő eszköze, ha a jelek jelölője általában 

különbözik. Vannak mégis jelek, amelyeknek a je-

lölője /hangalakja/ azonos. 

Az azonosság lehet puszta véletlen. Ez azt jelen-

ti, hogy a két jel jelöltje között - a jelölő 

azonosságán kívül - semmiféle kapcsolat sincs /vagy 

legalábbis nem tudunk róla/. 

Ennek a jelenségnek a neve homonímia, az azonos 

alakú két jel: homonima. Homonima például a vár 

/ige/ és a vár /főnév/, a fog /ige/ és a fog 

/főnév/. 

A homonimák olyan jelek /azonos alakú szavak/, amelyeknek a jelölője 

ugyanaz, jelöltjük és jelentésük azonban különböző. A két jel jelen-

tése között semmiféle ismert kapcsolat sincsen. 
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Közös a hangalakja a toll /a madár tolla/ és a 

toll /az írás eszköze/ szavaknak is /vagy a 

körte: gyümölcs és a körte: villanykörte szavaknak/. 

Ebben az esetben azonban még világos a kapcsolat 

a jelöltek között. A madár tollát /nyelvi szempont-

ból/ nem is olyan régen ugyanúgy használták írásra, 

mint ma a golyóstollat. A villanykörtére pedig rá-

nézni is elég, hogy világos legyen kapcsolata a 

gyümölccsel /persze a kapcsolat itt a külső hasonló-

ság/ jc-ló'lo ^ 
l+0«-ll\ / fcfO+ll 

j e l c\iA j e l ö l j 

A poliszémia az a jelenség, amikor két jel /azonos alakú szó/ jelö-

lője /hangalakja/ azonos, és ezt a jelöltek közötti kapcsolat /azo-

nos funkció, hasonlóság stb./ világosan megmagyarázza. 
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2.4. A mondat .jelentése és értelme 

Eddig megvizsgáltuk a jel jelentésének és értelmé-

nek a kérdéskörét. Láttuk, hogy a denotatív és kon-

notatív jelentések alapján hogyan jelöli meg egy-egy 

jel, jelkapcsolat a valóságban található tárgyakat, 

dolgokat, viszonyokat. Szóltunk arról is, hogy van-

nak jelek, amelyek nyelvtani viszonyokat, a nyelvi 

valóság részeit jelölik meg, és ezzel lehetővé te-

szik, hogy a jeleket egymáshoz kapcsolva mondatokat 

alkossunk. Azokat a jeleket vagy jelkapcsolatokat, 

amelyek jelentésük és értelmük alapján egy meghatá-

rozott denotátumra vonatkoznak, kifejezéseknek ne-

vezzük. így például kifejezés a "Péter"-jel és a 

"legjobb barátom" jelkapcsolat. A két kifejezés, ha 

értelmük azonos, egymáshoz kapcsolva egy meghatáro-

zott gondolatot kifejező, meghatározott fajta mon-

datot alkothat: "Péter a legjobb barátom". /Ez a 

mondattípus azt a gondolatot fejezi ki, hogy a két 

különböző kifejezéssel megjelölt denotátura, azaz a 

két kifejezés értelme azonos./ 

A mondat jelentését azoknak a jeleknek, jelkapcsolatoknak, te-

hát kifejezéseknek a jelentései alakítják, amelyekből a mondat 

áll. A jelek egy része a valóság különböző részeit, jelenségeit 
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jelöli meg, másik részük a mondat belső logikai, nyelvtani 

viszonyait, a mondat és a beszélő, a mondat és a valóság kap-

csolatát. 

Mint ahogy az egyszerű jel jelentése sem azonos 

a jel értelmével, a mondatban egymáshoz kapcso-

lódó jelentések sem azonosak a mondat értelmé-

vel. Nézzük most a következő mondatot: 

"A legjobb barátom Katival sétál". A mondatbeli 

jelentések lényegében azt a valóságos szituáci-

ót fejezik ki, hogy van két élőlény /"a legjobb 

barátom" és "Kati", akik együtt végeznek egy 

meghatározott cselekvést, "sétálnak"/. De mit 

akar mondani a beszélő ebben a mondatban? Mi az 

a gondolat, amit a mondat segítségével mondani 

akar? Érezzük, hogy a válasz sokféle lehet. Mi-

előtt azonban megvizsgálnánk ezeket a lehetősé-

geket, állapodjunk meg a következőkben: 

Azt a gondolatot, amelyet a beszélő a mondat segítségével el 

akar mondani, a mondat értelmének nevezzük. 

Az természetes, hogy a mondat értelme függ a mon-

datot alkotó kifejezések értelmétől. Ez azonban 
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kevés. Lehet, hogy a példaaondathan a beszóló azt 

akarja mondani, hogy örül /mert már régen várta, 

hogy Kati sétáljon a barátjával/. Az is lehet, hogy 

most tudta meg a beszélő, hogy Kati nemcsak vele 

szokott sétálni. Most nemcsak a mondat értelme más, 

de még a "legjobb barátom" kifejezés is más aktuá-

lis jelentést kap: "az áruló". Ilyenkor előfordul-

hat, hogy a mondat értelme ennek a mondatnak az 

értelmével azonos: "Bánatomban beleugrom a Dunába." 

A mondat értelmét megerősítheti, gyengítheti, meg-

változtathatja az a kifejezés, amit az arcán lá-

tunk /mimika/, a kezének a mozgásai /gesztusok/, a 

hangján hallható szomorúság vagy öröm /hangszín/. 

Például a "Boldog va/tyok" mondat szomorú arckife-

jezéssel és hangszínnel annak a /talán ironikus/ 

kifejezése, hogy a beszélő szomorú. 

Egy meghatározott jelentésű mondat értelme a különböző beszódhely-

zetekben /szituációkban/, más-más szövegkörnyezetben, önálló jelen-

tésű gesztusokkal, mimikával, hangszínnel kísérve más-más lehet. 

A szövegkörnyezet /kontextus/, a gesztusok, a mimi-

ka stb. már világosan a mondaton kívüli fogalmak. 

Tágítsuk tehát ki a kört, amelyben gondolkozunk! 
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Előfordul, hogy a beszélő mindössze egy gondola-

tot fogalmaz meg, amelyet egy mondat fejez ki. 

Ennél gyakoribb azonban, hogy egy egész gondolat-

sort akar mondani a beszélő, és ehhez több mondat 

tartozik. Nevezzük az egymáshoz tartozó mondatok 

/szintén nyelvi szabályok szerint megalkotott/ so-

rát szövegnek. Azt a gondolatsort, amelyet a szö-

veg kifejez, nevezzük közlésnek. A közlésben az 

adótól /beszélőtől/ a hallgatóhoz /vevőhöz/ hala-

dó információk nem csupán a mondatok jelentése 

és értelme. Ezek mellett fontos információkat 

fejeznek ki a nyelven kívüli jelek, és mint lát-

tuk, a szituáció. Külön kell szólnunk még egy fon-

tos tényezőről: arról, hogy a beszélő milyen cél-

lal fogalmazza meg gondolatait. 

3. A KÖZLÉS 

3.1. A közlés célja, a beszédcélok /nyelvi funkciók/ 

Miért mondhatja egy beszélő ezt a mondatot /egy 

mondat hosszúságú közlést/: "Gyönyörű nap van mai'? 

Az eddigiek alapján természetes válasz: azért, 

mert valakinek, aki nem tudja, hogy milyen idő van, 

le akarja írni, ábrázolni akarja az aznapi időjá-

rást, tehát a külvilág aktuális állapotát. 
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Ha a hallgatónak kedve van rá, kinézhet az ab-

lakon, és saját tapasztalata alapján egyet ért-

het vagy vitatkozhat a beszélővel. Tehát lehető-

sége van arra, hogy ellenőrizze, igaz-e az az 

információ, amelyet a beszélő a valóságról meg-

fogalmazott. 

a/ A közlés /és a nyelv/ ábrázoló, leíró funkciójáról beszé-

lünk akkor, ha a beszélő a külvilágot akarja ábrázolni, leírni, 

magyarázni. Az ilyen közléseknek logikai értékük van: lehetnek 

igazak vagy hamisak. Az ábrázoló funkciójú közlések leggyakrab-

ban kijelentő mondatot /mondatokat/ tartalmaznak. 

Lehet azonban az utcán rossz idő, és a beszélő 

mégis okkal mondhatja, hogy gyönyörű nap van. 

Például azért, mert gyereke született, vagy ta-

lán sikerült egy nehéz vizsgája. Ekkor a beszé-

lő közlése arra utal, hogy az említett napon 

boldog. A boldogság belső állapot, érzés. Ezt 

az érzést a mondat nem leírja, ábrázolja, ha-

nem kifejezi. 

b/ A közlés kifejező funkciója a beszélő belső állapotának, ér-

zéseinek megmutatása. A kifejező funkciójú közlés a beszélő köz-

vetlen reakciója a külvilág eseményeire, hatásaira. Nyelvi for-

mája gyakran felkiáltó mondat. Az ilyen közlések nem ritkán egyet-

len szóból, egy index típusú jelből állnak /mint a már említett, 

fájdalmat kifejező "Ja.1'7. 
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Lehetséges, hogy a beszélő a hallgatót kirán-

dulni hívja az imént említett "Gyönyörű nap van 

ma" közléssel. Ehelyett persze ezt is mondhat-

ná: "Men.1ünk kirándulni!" 

c/ A közlés felhívó funkciója az, amikor a beszédcél felhívás, 

műveltetés, annak az akaratnak a megmutatása, hogy a hallgató csi-

náljon valamit. Az elhangzó mondat nagyon gyakran felszólító mon-

dat /amelynek igéje felszólító módban van/. De a kijelentő, kérdő 

mondatoknak is lehet ilyen funkciójuk. 

Most gondoljuk azt, hogy két szomszéd találkozik 

a házuk előtt. Mindketten látják, hogy milyen idő 

van, és nincsenek olyan közeli kapcsolatban, hogy 

akár kifejező, akár felhívó funkcióban mondják el 
* 

a példánkban szereplő mondatot. Miért hangzik el 

mégis a mai napról szóló információ, és miért vá-

laszol a másik szomszéd valamilyen hasonló mondat-

tal? Mert nem az a célúk, hogy a külső valóságról 

adjanak információt egymásnak, hanem hogy megmu-

tassák: barátságos, jó szomszédi kapcsolatban van-

nak egymással, és ezt a jó kapcsolatot a jövőben 

is fenn akarják tartani. 
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d/ A közlés kapcsolattartó /kapcsolatteremtő, fatlkus/ 

funkciójáról beszélünk akkor, ha a beszélő célja annak a kapcso-

latnak a kifejezése, megerősítése, amely a hallgatóhoz köti. Sa-

játosan fatikus funkciójú mondatok például a különböző köszönés-

formák /pl. "Szervusz!", "Jó napot kívánok!" stb./. 

Némelyik mondatban - és ez éppen ebben a fejezet-

ben nagyon gyakran fordul elő - azért mondunk el 

egy közlést, mert magáról a közlésről akarunk va-

lamilyen gondolatot kifejteni: "A gyönyörű nap 

van ma" felhívó funkciójú kijelentő mondat. 

e/ A közlés metanyelvi funkciójú, ha a beszéd célja magáról 

a közlésről szóló gondolat kifejezése. 

És végül, ha példamondatunkat egy színésztől hall-

juk, aki verset mond, szintén nem szaladunk oda az 

ablakhoz megnézni, hogy milyen idő van az utcán. 

Sőt, azt sem gondoljuk, hogy kirándulni akar hívni 

minket, esetleg a jószomszédi kapcsolataink megőr-

zéséért feleletet vár. Tudjuk, hogy a szöveg szép-

ségére, és a költő mondanivalójára kell figyelnünk 
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f/ A közlés költői /poétikai/ funkciója a beszédcél, amikor 

az ábrázolás, a közvetlen valóság leírása, igazsága helyét maga 

a szöveg /a nyelvi forma/ esztétikuma /szépsége/ és a költői 

igazság /a költői mondanivaló/ foglalja el. Ilyen funkciójú szö-

vegekkel természetesen az irodalmi művekben találkozunk. 

3.2. A kommunikációs folyamat összefoglalása. A köz-

lés rétegei, a közlés tartalma 

ADÓ (beszélő) 
a) 

jE 
s 
i. 
C 

V) 1 

t ^ e + e o e Ö 6i, 
kifejezés kifejezés 

' -f 

VEVŐ (hallgató) 

. n y e l v i j e l e k 
jelentése, értelme 

mondat mondat 

SZÖVEG 

nem qyelvi jelek: gesztus, mimika,— 
hangszín stb. ^ 

szituáció: a konkrét beszédhelyzet,— 
társadalmi szituáció a 
közlés célja 

a közlés hatása 

A 

K Ö Z L E S 
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A kommunikációs folyamatban a beszélő közléseket juttat 

el a hallgatóhoz. A közlések tartalma mindaz az információ, 

amelyet a hallgató a közlési folyamatban megkap. Mivel a köz-
i 

lós nem egy rétegű, a nyelvi jelek a közlés tartalmának nem 

az egészét, hanem csak egy részét fejezik ki. A közlés tartal-

ma emellett függ a nem nyelvi jelektől, a szituációtól és a 

közlés hatásától. 

A közlés hatása közvetlenül nem tartozik a köz-

lés tartalmához, közvetve azonban tőle is függ 

az az információ, amely eljut a hallgatóhoz. 

Ha a hallgató nem úgy és nem azt érti, amit a 

beszélő mondani akar, akkor végső soron valóban 

megváltozik magának a közlésnek a tartalma is. 

Ezenjcívül maga a beszélő is igazodik közlésé-

nek várható hatásához. 

A nyelvi jelek és a közlés más rétegei a közlési folyamatban 

aktív kölcsönhatásba lépnek egymással. A kommunikációs folyamat 

egészét tehát csak úgy érthetjük meg, ha figyelembe vesszük ezek-

nek a hatásoknak az egészét. Az emberi kommunikáció alapja és fel-

tétele mégis az a jelrendszer, annak a jelrendszernek a működése, 

amelyet nyelvi jeleknek neveztünk. A nyelvészet is első sorban ezek-

kel foglalkozik, és a továbbiakban mi is erre fordítjuk figyelmünket. 


