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Kódolás a jelező viselkedés fejlődésében* 

A beszédközlés t a n u l m á n y o z h a t ó információs rendszerként , a t e r m é 
szetes nyelv pedig a rendszerben haszná l t k ó d k é n t ( J A K O B S O N , 1961; P L A T H , 
1961; VON V E I Z S Ä C K E E , 1959). — E b b ő l a szempontbó l hasznosnak lá tszik 
egyrész t az ember i közlés analóg és digitális jel lemzőit t anu lmányozn i , m á s 
részt az ember i és az ál lat i közlési rendszereket összehasonlí tani aszerint , 
a h o g y az információt kódolják. 1 . 

Digitális és analóg kódolás 

A távközlés i mérnökök g y a k r a n tesznek különbséget kétféle ellenőrző 
g é p : a számolás ra és a mérésre szolgálók közö t t . Az előbbieket , amelyek 
, ,minden-vagy- semmi" berendezések, n é h a d igi tá l i snak nevezik; ezek ,,igen-
v a g y - n e m " t í p u s ú a k . Az u tóbb iak , amelyek a m e g m é r t mennyiségek és az 
á l t a l uk képvisel t mennyiségek közö t t i kapcso la tok a lap ján működnek , ezzel 
szemben analóg néven ismeretesek; ezek „ t ö b b - v a g y - k e v e s e b b " t í pusúak . 
A digitális rendszer p ro to t ípusa az abacus [kézitolós számológép] , az analógé 
pedig a logarléc; a biológia t e rü le tén a sz ívverésünk szemlél te the t i az első 
t í p u s ú fo lyamato t , a kapil lár is á r amlás pedig a másod ika t . Az analóg rend
szerek legfőbb kor l á t j a pon tosságuk mór tékében v a n ; viszont azok a fizikai 
rendszerek, amelyek , , igen-vagy-nem" döntéseke t képesek végezni , bá rmi lyen 
k í v á n t prec iz i tás t e lé rhe tnek elegendő kapac i t á s és idő esetén. 

Tovább i megfigyelés az, hogy az idegrendszer működése első megközelí
t é sben digitális , ,ha a bejövő üzenetek kombinác ió ja n e m gyúj t j a fel a k imenő 

* Ez a tanulmány az emberi beszéd és az ember alatti fajok közlése között két 
különbséget vizsgál: (1) annak az információnak a különböző típusait, amelyet minden 
faj tud közölni; (2) és azt a különböző módszert, amellyel az információt kódolják. — 
A tanulmány angol változata: Coding in the évolution of signalling behavior: Behavioral 
Science IX, 430—42 (1962). 

1 A tarmlmány egy korábbi változata „Az emberi közlés összehasonlító vizsgálata" 
[Comparative Aspects of Human Communication] című szimpóziumra készült, s meg
vitatásra került a Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research által Auszt
riában, Burg Wartensteinben 1960 szeptember 4-e és 10-e között. Egy másik változata 
az idő alatt készült el, míg a szerző a Center for Advanced Study in the Behavioral 
Sciences kutatói ösztöndíját élvezte; a tanulmány tovább módosult 1962 januárjában; 
némüeg eltérő formában egy fejezetként „The informational model of language: analog 
and digital coding in animal and human communication" [A nyelv információs modellje: 
analóg és digitális kódolás az állati ésaz emberi közlésben] címmel megjelent a P . L. GARVIN 
által kiadott „National Language and the Computer" [Természetes nyelv és számoló
gép] című kötetben (New York, 1963. McGraw-Hill) a 47 — 64. lapon. Az említett ala
pítványnak és intézetnek itt is köszönetet mondok a kutatási lehetőségekért. 

3 Nyelvtudományi Közlemények. LXVT/2. 
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rostot, akkor azt mondjuk, hogy a küszöb alatt van; másképp, azt mondjuk, 
hogy a küszöb fölött van" ( W I E N E E , 1950, 74). Az idegimpulzusok tehát két
értékű jelzőknek tekinthetők: az impulzus megléte (az acetylcholine kibocsá
tása?) a küszöb fölött egy értéket, mondjuk 1 bináris számjegyet képvisel, 
és az impulzus hiánya (a cholunesterase kioldása?) egy másikat, mondjuk a 0 
bináris számjegyet. Azt, hogy az agy mégsem csupán egy dicsőített digitális 
gép, hanem egy primitívebb analóg alapon épült mechanizmus, és hogy az 
idegrendszeren keresztülhaladó folyamatok ismételten megváltoztathatják jel
legüket digitálisról analógra és arról vissza digitálisra, azt NEUMANN JÁNOS 
mutat ta ki egy posztumusz könyvében (1958, 68 — 9): ,,Az idegimpulzusok,, 
vagyis a mechanizmus digitális része, szabályozhatják az ilyen folyamatok 
egyes szakaszait, például egy specifikus izom összehúzódását vagy egy speci
fikus vegyi anyag kiválasztását. A jelenség az analóg osztályba tartozik, de 
ez lehet oka az idegimpulzusok begyakorlásának, amelyek annak köszön
hetők, hogy megfelelő belső receptorok érzékelik őket. Ha ilyen idegimpulzu
sok jönnek létre, akkor ismét a digitális lefolyás vonalán vagyunk . . . ilyen 
átváltások digitális folyamattól analógra, és ismét vissza digitálisra, többször 
váltakozhatnak. így a rendszernek egyrészt az az idegimpulzus része, amely 
digitális, másrészt az analóg típusú része, amely kémiai változást vagy izom
összehúzódásból eredő mechanikai elmozdulást von maga után — egymással: 
váltakozva egy különleges kevert jellegű folyamatot eredményezhet.2 

Egy digitális szervnek vagy mechanizmusnak tehát az a döntő tulaj
donsága, hogy majdnem mindig két szélső diszkrét állapotának egyikében 
található, vagyis igen alacsony annak a dinamikus valószínűsége, hogy egy 
összekötő kontinuumot alkotó közbülső állapotban legyen. Úgy tűnik, hogy a 
digitálisnak nevezett jelenségek a valóságban szintén folyamatosak, bár nagy
mértékben közömbösek a bemenő ingerküszöb alatti variálódásával szemben. 
Ezeket a jelenségeket úgy szokás kezelni, hogy nem vesszük figyelembe az 
átmeneti állapotokat, vagyis föltesszük, hogy az információt egy bináris kód 
továbbítja.3 (Kódoláson olyan, szigorú logikai szabályok által irányított műve
letet értünk, melynek célja a hatékonyság emelése azáltal, hogy az elemi 
szignálokat váltakozó cselekedetek sémáiba szervezzük; a kódon mindazt ért
jük, ami a forrás és az üzenet vevője számára előzetesen ismeretes az üzenettel 
kapcsolatban.) Bármi is legyen a pontos helyzet a központi idegrendszerben 
— ezt a kérdést többek között GÉRARD (1951, 1959) meggyőző módon vilá
gította meg —, a fent fölvázolt modell mindenképpen heurisztikus értékűnek 
mutatkozik, még ha néhányan úgy is gondolják, hogy a digitális eljárás a 
leírás céljára föltalált kezdetleges emberi készítmény, és hogy az alapjául 
szolgáló realitás valójában analóg. GÉRARD úgy képzeli el az idegrendszert,. 

2 „Kimutatható, hogy közelebbről vizsgálva az idegimpulzus nem egészen digi
tális a viselkedésben. De hiszen még az «elektronikus agy« digitális elemei is, a jelfogó» 
és az elektroncső, végső soron folytonos-operátor elemekből állnak, amelyeket úgy állí
tanak össze, hogy digitális működést mutassanak. Az elektroniagnetikus jelfogó, a ter-
mionikus cső és az idegsejt valójában bonyolult mechanizmusok, amelyek bizonyos 
speciális működési feltételek mellett digitális egységekként funkcionálnak" (SLTTCKIN, 
1960, 127 — 8). A két technika közötti viszonyra általánosságban lásd MACKAY (1959) 
klasszikus kifejtését, de vö. ELIAS (1961) terminológiai bírálatát is. 

3 WEINBERG tétele (1951) ,,hogy az élő szervezet a leghatékonyabb és a leg
gazdaságosabb módszerhez folyamodik; s ez az információkódoló elemek esetében inkább 
ternáris, mint bináris", egy másféle, de szükségtelenül bonyolított modellt mutat be,, 
ahol a szignál a következő formát veheti föl: -f- ösztönzés; — gátlás, és 0 semmilyen hatás.. 
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mint ami „viszonylag egyforma egységekből áll, melyek különféle módokon 
kombinálhatók; semmint, ami erősen szakosított egységekből áll, s olyanok
ból, amelyeknek mindegyike valami specifikus helyett szerepel." Ennek a 
bizonyítéka a synapsisok létezésében rejlik; ezek ugyanis valójában döntési 
központok. Ez a modell kiterjeszthető olybá, hogy átfogja a beszédet; amint 
DUBRTTL (1958, 90) nemrég megfogalmazta: ,,A beszéd olyan szikra, amely 
átüti a két idegrendszer közti szinaptikus hézagot." (Az idegrendszer és a 
nyelvrendszer közötti összefüggés gondolatát SHANDS dolgozta ki [i960].) 

Ennek a dolgozatnak azon hipotézis bemutatása a témája, mely szerint 
míg ember alatti fajok leginkább analóg módon kódolt jelekkel kommuni
kálnak, addig a beszédben (némely nyelvészek véleményével ellentétben) 
bizonyos információ analóg módon, más pedig digitálisan van kódolva. Ezért 
a beszéd digitális mechanizmusa a filogenetikus sorban kései fejlődménynek 
tekinthető és talán kizárólagosan emberi képességnek. (Természetesen nem 
azt állítjuk, hogy ennek a kétféle mechanizmus-típusnak az eltérő haszná
lata az egyetlen jegy, amely kiemeli a beszédet a többi fajnak más lehetősé
gekkel történő kommunikációs viselkedései közül. C F . HOCKETT például két 
[1959] — később tizenhárom [1960a, 1960b] — „egyetemes" nyelvi tulaj1 

donságot azonosított meglepő nagy átfedési területtel, és még ez árlista is 
kétségtelenül nem kimerítő4. 

Neurológiai szempontból kissé durván szólva: a beszédben az érzelmek, 
analóg terminusokban kódolhatók, ebben az esetben a neokortikális, valamint a 
kerületi vagy neurohumorális területek egy időben működnek ; a létezés egyéb 
vagyis „értelmi" oldalai pedig digitális módon vannak kódolva, amelyek föl
tehetően csupán agyi [centrencephalic] integrálást vonnak maguk után 
(RTJESCH, 1955).5 FRISCH klasszikus méh-,,nyelvi" tanulmányainak (1950)6 

felülvizsgálata közben, KROEBER (1952) hasonlóképpen megkülönböztette a 
jeleket és a szimbólumokat sajátos funkciójuk (emotiv; kognitív) szerint. 
Tanulmánya nyitva hagyja annak lehetőségét, hogy némely ember alatt i 
fajok, nevezetesen a társas rovarok részben szimbólumok segítségével kom
munikálhatnak; de ennek bizonyítékai még korántsem meggyőzőek. (Nem 
sokkal halála előtt, egy vita során KROEBER a szerzőnek megjegyezte, hogy 
már nincs azon a véleményen, amelyet az idézett tanulmányban kifejezett.)7 

4 Még hozzáadhatnánk a „többféle kódolás lehetőség"-ét, vagyis azt a lehetősé
get, mely szerint a nyelv az egyetlen közlési rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a 
verbális jelek egyik halmazát (például a beszédet) átváltoztassuk egy másikba (például 
az írásba). Van olyan nézet is, mely szerint a nyelv egyetlen tulajdonsága sem kizáró
lagos tulajdona az embernek, hanem épp ellenkezőleg csupán a jellemzők sajátos kom
binációja, az emberi közlés szükségleteit kielégítő komplex kódolási forma különbözteti 
meg egyértelműen más fajok közlési rendszereitől (lásd: KOEHLER, 1956). 

5 Az uralkodó kéreg és thalamus azon részeit, mely a beszéd megtanulásának és 
használatának szerve, PEINFIELD és ROBERTS írta le (1959). A patológiában előforduló 
„racionális" és az „emocionális" beszédre, valamint arra a filozófiai elképzelésre vonat
kozólag, hogy érzelmi felkiáltások alkotják a nyelv alapját" lásd GOLDSTEIN művét 
(1948, 4. fejezet). 

6 A terület legújabb kutatási eredményeit LINDAUER (1961) és VON FRISCH (1962). 
állította össze. 7 ,,A jeleket felhasználó viselkedés (amely nyelv előtti értelmes viselkedés), vala
mint a nyelvi viselkedés (amely a nyelvnek nevezett szimbólumrendszert felhasználó 
viselkedés) közötti különbség" beható tárgyalására vö. GREENBERG (1959). Számos 
nyelvész elemezte az emberi beszédet a méhek érintkezésével szembeállítva, például 
LAZICZIUS (1942, 31. 1.), LOTZ (1950, 1951) és BENVENISTE (1952). 

3* / 
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Közlési csatornák 

A beszéd a legfőbb (de egyáltalában nem az egyetlen) mechanizmus, 
mely a közösségeket társadalmi szervezetekké fűzi össze személyközi közlési 
csatornákon át kicserélt üzenetek rendszeres áramlása útján. Ezek a csator
nák különböző sávokból állanak, amelyeken át az üzenetek egyidőben mozog
hatnak. Van egy vokális-auditorikus sáv, amely összekapcsolja a hangképző 
izmokat az auditorikus receptorok ingereivel. Van egy gesztikulációs-vizuális 
sáv, amely összekapcsolja az arc és test izmait a vizuális receptorok ingereivel. 
A személyek közti üzenetek a mindennapos közlésben egyidejűleg haladnak 
ezeken a hallásbeli és látásbeli utakon, általában egymást erősítve, de bizo
nyos helyzetekben alkalmilag egymással összeütközve.8 Más érzékelési módok 
(mint az érintés [FRANK, 1957; GELDARD, 1960; GILMBR ÓS GREGG, 1961] 
szaglás, ízlelés és hőérzékelés) részt vehetnek a közlésben — nyilván meg is 
teszik más fajok között (HALDANE, 1955; MARLER, 1955), és K E L L E R H E L E N 
figyelemre méltó tettei mutatják, hogy ezek az emberi fajban is erősen meg
különböztető jellegűek lehetnek; de ezek általában korlátozott és szándékolat-
lan módon járulnak hozzá a közléshez, mivel ritkán állnak az akarat ellenőr
zése alatt. Es van végül egy cselekvésbeli-helyzetbeli sáv, amely a cselekvés
beli és megfigyelt ,,dolgok" közben jötté vei a forrást és a rendeltetési helyet 
kapcsolja össze (GOFFMAN, 1959; HALL, 1959; H A Y E S , 1957; OSGOOD és SEBEOK, 
1954; RUESCH és K E E S , 1956). 

A közlési csatornák változatossága további tárgyalást és illusztrációt 
igényel. így, TINBERGEN meggyőzően kimutatta, hogy a sirályok nemcsak 
kiáltások által érintkeznek egymással, hanem a testtartásuk és mozgásuk 
által is; L. T. EVANS pedig (1955, 274. 1.) a krokodilus-fajtákkal kapcsolatban a 
következőről számolt be: „Amikor az érett hím amerikai alligátor ordít, akkor a 
középső része körülbelül két hüvelyknyire a víz felszíne alatt fekszik. Az 
üvöltés borzasztó visszhangja olyan, hogy egész szökőkutat lövell föl a teste 
fölé. Az ordítás, az állkapcsának sarkán levő mirigyekből kibocsátott pézsma
illat, valamint a szökőkút a nőstény odavonzására szolgál, és talán a hím 
vetélytársak elűzésére."9 

A közlési hálózat legáltalánosabb modellje megkívánja, hogy egy rend
szer (forrás) befolyást gyakoroljon egy másik rendszerre (rendeltetési helyre) 
az őket összekötő csatornában továbbított váltakozó szignálok útján. Ugy fog
hatjuk föl a hírforrást, mint amely egy vagy több üzenetet hoz létre, ezeket 
az üzeneteket egy vevőnek olyan szignálokká kell átalakítani vagy bekódolni, 
amelyeket a csatorna szállítani tud; végül a szignálokat egy adó által át kell 
alakítani vagy kikódolni olyan üzenetté, amelyet a rendeltetési hely elfo
gadhat (FANO, 1961; SHANNON és WEAVER, 1949). Ezt a közlési modellt, 

8 A sávokon belüli ellentmondásnak egy találó példája olvasható a Life-ban 
(XLVIII.9, 106—22 [i960]). Egy hipnotizált nőbeteg azt az utasítást kapta, hogy igenlő 
válasz esetén a jobb mutatóujját emelje föl, tagadó válasz esetén pedig a balt. Mikor 
megszűnt a hipnózis, akkor orvosa kikérdezte. A beteg, mivel nem tudott megbirkózni 
érzelmi problémájával, erősen megrázta a fejét nyilvánvaló tagadásként, de fölemelte 
a jobb ujját, ami azt mutatta, hogy a helyes válasz „igen" volt. A normális és patologi
kus közlési viselkedés általános klinikai értékelésre vö. RUESCH (1957). 

9 Ugyanazon a konferencián egy korábbi felszólalásában MARGABET MEAD úgy 
jellemezte a tehetséges embert, „mint akinek sikerült valamennyi lehetséges módon 
ösztönzést kelteni. Ha elemezzük a közlést, akkor azt látjuk, hogy az az ember tud 
legtöbbet közölni a csoportjának, aki több érzékelési módot használ ki" (1955a, 241. 1.). 

* 
f 
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amelyet mérnöki kérdésekkel kapcsolatban építettek ki, nem szánták az emberi 
közlés „fénymásolatának". Ez mindenekelőtt föltételezi a forrásnak és a 
rendeltetési helynek, az adónak és a vevőnek a normális szótválasztását, 
míg az egyedi ember mindkét minőségben többé-kevésbé egyidejűleg működik; 
az ember valóban különféle szervezet-egyensúlyi mechanizmusok segítségével 
rendszeresen kikódolja a saját maga által bekódolt üzeneteket. 

Amennyiben a kicserélésre kerülő üzenetek a beszédhez tartoznak, addig a 
nyelvészek hagyományos munkaterületét alkotják. Más, részben vagy egészen 
szóbeli üzenetek tartalmazhatnak mítoszokat, különféle rítusokat, házaso
dási törvényeket és rokonsági rendszereket, szokásjogot, a gazdasági csere 
bizonyos módjait és hasonlókat; ezek a szociális antropológia tá rgyá t alkot
ják általában, különösen pedig olyan speciális diszciplínákat, min t a jog, a 
közgazdaságtan és a folklór (LÉVI—STRAUSS, 1960). 

Egy információelméleti modell 

Egy igen elterjedt modellben, főleg annak BüHLER-féle kidolgozásában, a 
beszédaktus három' oldalra korlátozódott: a hangnak (I) a forrásra (Kund
gabe ; az első személy, a feladó jellemző jegyei; (II) amelyek a rendeltetési 
hely számára felhívást (Appell ; a második személy, a címzett) alkotó jegyek; 

IV Csatorna 

V. Üzenet VI. Kád 

1. ábra. A MonLEY-féle háromszög, amely a BüHLER-modellje és a közlési hálózat infor
mációelméleti modellje közötti kapcsolatot mutatja be. MORLEY tétele szemlélteti BÜHLER 
modelljének (a kis egyenlő oldalú háromszögnek) és a közlési hálózat átfogóbb infor
mációelméleti modelljének a viszonyát. A bekódoló és a kikódoló gyakran ugyanaz a. 

személy. 

ós amelyek (III) a jelölésre (Darstellung ; az úgynevezett harmadik személy — 
akiről vagy amiről a beszéd folyik) utalók. Hasznosnak látszik ezt a három
szögű modellt kiterjeszteni egy hatszögűvé, amelyben a következő dimenziók 
találhatók: (I) feladó (vagy cselekvő), aki kiválasztja — vagyis sajátos statisz
tikai korlátozásoknak megfelelően bekódolja — az (V) üzenetet a (VI) kódból, 
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melynek — hogy a kódolást lehetővé tegye — egészen vagy részben a (II) 
címzett (vagy reagáló) birtokában is kell lennie; az üzenet megkövetel egy (III) 
referentet (vagy, inkább kontextust) is, és egy (IV) „csatornát", amely lehe
tővé teszi a résztvevők számára a kapcsolat létesítését és fenntartását. (A zaj a 
közlésnek az a része, amely betolakodik a feladótól a címzetthez úton levő 
üzenetbe; ez erősen, bár változó arányban, keveredik a szignállal, a közlés
nek azzal a részével, amely a feladótól származik.) 

Bühler modellje és a közlési hálózat információelméleti modellje közötti 
kapcsolatot MORLEY háromszöge szemlélteti (1. ábra).10 

Ez a hat tényező határozza meg a nyelvi funkciók hierarchikus rendjét; 
és bármely üzenetnek a verbális szerkezete az uralkodó funkciótól függ. Bár a 
réfèrent felé fordulás — az úgynevezett jelölő, kognitív vagy utaló funkció — 
minden üzenet fő tartalma, a másik öt járulékos funkció is mindig jelen van, 
és ezekkel is számolni kell. 

KROEBER (1952) a következőkben kommentálja a különbséget a jelek 
között, melyek (a mi terminológiánkban) az (I) forrásra irányulnak, illetőleg a 
szimbólumok között, amelyek a (III) kontextusra összpontosulnak. Működé
sük közben a jelek, amelyek a közlésre szolgálnak, szenzoriális és zsigeri 
ingerekre történő cselekvés-válaszok, és valószínűleg mindig emocionális affejk-
tusok kíséretében jelentkeznek. Közvetlenül csupán a jelet produkáló egyén 
állapotára vonatkozó információt szállítanak a címzett egyéneknek. Riasztják 
az egyik organizmust a másik állapotával kapcsolatban; ami gyakran azonos. 
Az igazi szimbólumok azonban nemcsak a közlő organizmusra vonatkozó más 
dolgokra, információt is hordozhatnak. Az ilyen külső információt objektív
nek nevezhetjük, ha összehasonlítjuk a nem-szimbolikus jeleknek alapvetően 
szubjektív jellegével." (Lásd még W H I T E [1940], CASSIRER [1944, 31—2. 1.], 
MORRIS] [1946] és FRANK [i960]. A kontextus fogalmát nemrég SLAMA— 
CAZACTJ [1961] dolgozta ki.) 

A közlés hat funkciója 

A jel/szimbólum kettős modellje nyilván túlságosan leegyszerűsített képe 
annak, ami a beszédben történik, és valószínűleg annak is, ami az állati közlés 
során játszódik le; legalább négyféle, az emotívtól és a kognitívtól eltérő 
funkciót nem tartalmaz. Ezek közül egyet megfigyelt és leírt B. MALINOWSKI, 
aki ezt „phatikus érintkezésnek [nevezte, vagyis] olyan beszédnek, amelyben a 
kapcsolat szálait a puszta csere alkotja . . . " (MALINOWSKI, 1923, 315. 1.). Az 
ilyen üzenetek, amelyek elsősorban a közlés létesítésére, meghosszabbítására 
vagy megszakítására szolgálnak, s arra, hogy ellenőrizzék: vajon jól működik-e 
a (IV) csatorna, — nem csupán az emberi beszédben tűnnek föl (vö. ezzel az 
üdvözlőlapon olvasható felirattal: „Ez a lap nem szolgál semmilyen hasznos 
célt, azon kívül, hogy pénzt hoz gyártójának és segítségemre van az Önnel 
való érintkezésben és az Önnel való kapcsolatunk fenntartásában"), hanem 
megtalálhatók a békák meg bizonyos madarak között, például a verebek és a 
papagájok között, madárnak madárhoz és madárnak emberhez való viszony -

10 MORLEY tételére, amely azt állítja, hogy ha egy bármilyen alakú háromszög 
három szögét háromfelé vágjuk, akkor a metszésvonalak mindig egy egyenlőoldalú 
háromszög csúcsaiban találkoznak, lásd COXETER művét (1961). 



KÓDOLÁS A J E L E Z Ő VISELKEDÉS F E J L Ő D É S É B E N 291 

latában egyaránt.11 A beszédben a (II) rendeltetési hely felé fordulás olyan 
mondatokat eredményezhet, amelyeknek nincs igazságértékük (tudniillik a 
vocativust és imperativust) ; vitatott dolog, hogy vajon ilyen üzenetek, melyek
nek főleg akarati funkciójuk van, előfordulnak-e az ember alatti fajok között is. 
^Az idevágó nézeteket KAINZ foglalta össze [1943, 220—4.1.].) Talán a közönsé
ges angol pintynek (Fringilla coelebs) a ,,csengő" hívása ilyen funkciót szol
gál: ha egy ragadozó madár, mint például a bagoly feltűnően telepedett le 
«gy fára, ,,a kis madarak szintén feltűnővé teszik magukat a »sereglés« [vagy: 
»tömeges zajongás»] nevű viselkedés által." Úgyszólván azáltal mutatnak rá a 
rablóra, hogy mindenkihez szólnak. A csókának két kiáltása van, [angol] 
átírásban Kia és Kiaw, s állítólag azt jelenti: 'Repülj velem!', ezáltal a madár 
hívja a többieket a csapatból.12 Mindenesetre a bekódoló és a kikódoló gyak
ran ugyanaz az egyén — akár egy botjával kopogtató vak ember —, amit 
például az a mód is bizonyít, ahogy az elektromos töltésű halak elforgatják a 
magas feszültségű elektromos erőterüket; továbbá a Chiroptera (denevér
félék) meglepő aerodinamikus szonar rendszere, valamint a cetféléknek még 
bonyolultabb szonar rendszere (GRIFFLN", 1958; KELLOG, 1961; LILLY, 1961). 
Az ötödik csoport, amelynek célja az (V) üzenetre irányul, a nyelv költészeti 
funkciója, amelyet legutóbb JAKOBSON világított meg ennek a témának a kere
tében (i960);13 és az utolsó csoportot, amely a (VI) kódra irányul, és amely 
lehetővé teszi a nyelvi jelnek az átfogalmazását vagy lefordítását valamely 
más, alternatív jelre, általában a glosszáló [áttételi] funkciónak nevezik 
(CHERRY, 1957, 3. fejezet, 2. pont; JAKOBSON, 1959). 

Összefoglalásul: a hat közlő funkció közül kettő — az emotiv és a pha-
tikus — bizonyosan előfordul az ember alatti fajok körében is; két további 
— a kognitív és konatív — valószínűleg előfordul; de a megmaradó kettő 

. — a költői és a metalingvisztikai — úgylátszik, kizárólagosan emberi. (Csupán 
az akusztikai oldal áttekintésére vö. COLLIAS [1960], MARLER [1959] és H A S -
KELL [1961].) 

Az emóció kódolása 

Stankiewicz éles fogalmazásában: egy emberi lény beszélhet vagy csend-
Iben maradhat. Ha a beszéd mellett dönt, akkor szabadon választhatja meg a 
leadandó üzenetet. A kód irányában azonban korlátozott a szabadsága: olyan, 
„előre gyártott elemek" közül kell választania, amelyek szimultán bináris 
megkülönböztetések halmazai (HALLE, 1957),14segy algoritmusban (vagy dön
tési eljárásban) levő, sorozat-sémába összefűzött elemek. Eszerint a választás 
szerint variálja üzenetének kognitív tar talmát vagy jelentését. De változatlan 
jelentés mellett is, színezheti, ízesítheti a beszélő üzenetét többféle módon. 

11 Az üdvözlőlap üzenetét közölte a New York Times Magazine 1960. április 3-án, 
az 53. lapon. A „phatikus közlés" más fajtáira vö. KAINZ (1943) és RÉVÉSZ (1956). 
JAKOBSON (1960, 356. 1.) a „beszélő madaraknak" a közlés megindítására és fenntar
tására irányuló igyekezetét kommentálva kijelenti, hogy ,,a phatikus nyelvfunkció az 
egyetlen, amelyben közösek az emberi lényekkel", és hozzáteszi, hogy ,,a gyermek is 
ezt a verbális funkciót szerzi meg legelőször". A madarak beszédutánzására, lásd pél
dául DE HAAN beszámolóját (1929). 

12 A pintyre vonatkozóan, lásd THORPE (1956); a csókára, LORENZ (1952); álta
lánosabban: MAKLER (1957) és THORPE (1961). 13 Ennek a tanulmánynak köszönhetem a nyelv hatszögű modelljének a kiala
kítását. 14 A dichotómia elvének filozófiai vizsgálatát lásd OGDENnél (1932). 
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A beszéd tárgya iránt tanúsított állásfoglalásának módosítási lehetősége az 
„emóció" pragmatikus dimenziója. A beszélőnek i t t is szigorúan konvencio
nális sajátságok állanak a rendelkezésére; de nem feltétlenül kell bináris vagy 
ternárie döntéseket hoznia, mivel az ilyen eszközök minőségének alig észre^ 
vehető váltakozásával is tükrözni tudja emocionális intenzitásában lejátszódó 
különbségek sorozatát (amelyek föltehetően a növekvő hormontermeléssel kap
csolatosak). 

Egy madár hasonlóképpen hangot adhat ki vagy csendes maradhat, 
azonkívül bizonyos választása lehet a leadandó üzenettel kapcsolatban: a 
közönséges mezei poszátánál (Sylvia communis) például huszonnégy vele-

_született hangot találtak. Beszámoltak arról is, hogy a varjaknak négy vagy 
több különböző kiáltása van, amelyek közül kettő azonosítható: el is nevezték 
ezeket gyülekező és szétoszló kiáltásnak. Kimutat ták azt is, hogy a varjak
nak a kiáltásokra való reagálása csak részben velükszületett; más részük, úgy 
látszik, más egyedek utánzásának eredménye. De ha egyszer már a kapcsolat 
létrejött, akkor a károgások száma egy és öt között váltakozik, a frekvenciájuk 
pedig közvetlenül az izgatottságukkal lesz egyenes arányban (SAUER, 1954; 
H. FRINGS és M. FRINGS, 1959). Természetesen vannak más típusú közlési 
helyzetek, ahol a frekvencia ~ intenzitás kapcsolat olyan mórtékben ural
kodhat, hogy a válasz frekvenciájában még nagyon lényeges különbségeket is 
csupán nagyon csekély formális módosulás kísér, s így a jelzésbeli kétértel
műsége csökken. A különbséget a következő analógia segítségével világíthat
juk meg röviden: mennél erősebben hajt egy kerékpáros, annál gyorsabban 
mozog a gépe; de egy telefon változatlan mértékben cseng, tekintet nélkül a 
hívás sürgősségére (bár összemérhetően hosszabb ideig csenghet) (MORRIS„ 
1957). 

Az emberi lény is beszélhet vagy csendben maradhat: a beszéd-szignál 
(mintáz akusztikai szignálok általában) mulandó; vagyis gyorsan megváltoz
ta tható vagy egészen kikapcsolható. Ez a tulajdonság azonban nem szükség
szerűen található meg másféle közlési módokban, például a szaglás segítségé
vel történőben. így például a-«zkunksz [amerikai görény] nagyon hirtelen 
tud vegyi jelzést kibocsátani, de nem tudja lezárni: az üzenet nem ér véget, 
még a küldő távollétében sem. A szag által történő közlés ezért ebben és más 
tekintetben — beleértve különösen a késleltetett visszacsatolás képességét — 
inkább az íráshoz, mint a beszédhez hasonlóan működik. 

A beszéd szimbolikus információ-hordozó hangbeli jegyei lehetnek disz-
tinktívek vagy konfiguratívok (konstruktívak). Egyes nyelvészek meg vannak 
győződve arról, hogy minden nyelvi nyilatkozat kétértékű tulajdonságok hal
mazára bontható és ezek által jellemezhető (JAKOBSON és HALLE, 1956), míg 
más nyelvészek szívesebben folyamodnak bonyolultabb rendszerező elvekhez 
(MARTINET, 1957—1958), de mindnyájan megegyeznek abban, hogy az ilyen 
sajátosságok kódolása digitális. Amikor azonban más információval talál
kozunk, amelyről tudjuk, hogy azokat a vokális-au ditórikus sáv hordozza, a, 
kódolás természete sokkal kevésbé világos. 

A nyelv eszpresszív sajátságai 

CHARLES DARWIN az elsők között volt (ő maga HERBERT SpENCERnek 
,,A zene eredete és funkciója" című esszéjét idézte ebben az összefüggésben), 
aki módszeres részletességgel kuta t ta és evolúciósan értelmezte azt, amit 
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„Az ember és az állatok érzelmeinek kifejezésé"-nek (1872) nevezett.15 A negye
dik fejezetben, amikor egy ,kifejezetten ,,nagyon homályos t émát" vet fel, 
a hangok kibocsátását, akkor borúlátóan megjegyzi: „Nem valószínű, hogy 
valaha is pontosan meg lehet majd magyarázni minden eltérő lelkiállapotban 
minden egyes hang okát és forrását." Fél évszázaddal később, SAPIR (1927-ben) 
visszhangozta DARWIN véleményét: ,,Az emberi hang a reagálásoknak bonyo
lult nyalábja, és a szerző tudomása szerint mind ez ideig senkinek sem sikerült 
átfogó módon számot adni arról, hogy mi is az emberi hang és milyen válto
zásokon mehet keresztül. Úgy láttzik, hogy nincs semmilyen könyv vagy 
tanulmány, amely osztályozná az emberi hang különböző típusait, és nincs 
rá nómenklatúra sem, amely a hangjelenségek szédítő tömegét fel tudná 
ölelni." És egy negyed századdal még később, JAKOBSON és HALLE 1 6 (1956, 
11. 1.) ismét kénytelen volt megállapítani, hogy az ilyen „arcmimikai muta
tók" — ahogy ezeket nevezik — rendszeres tanulmányozása továbbra is napi
renden marad. 

Olyan nyelvészek, mint BALLY, DEVOTO, SPITZER, VON WARTBURG, 
VOSSLER és mások, akik — ismét STANKIEWIOZ parafrázisával kifejezve — 
a kóddal szemben az üzenet elsőbbségét és esztétikai felsőbbrendűségét hang
súlyozzák, figyelmet fordítottak az expresszív nyelv kérdéseire. A strukturális 
nyelvészetben azonban tulajdonképpen figyelmen kívül maradt a morfo-

, fonemikus, morfológiai és szintaktikai kérdések expresszív oldala, hogy a ter
mészetes és emfatikus stílus közötti, meg az egyik és másik társadalmi nyelv
járás közötti kód-átkapcsolásról ne is beszéljünk. Csupán a fonémák szintjén 
érintette néhány strukturalista az expresszivitás fogalmát, a legeredetibb 
módon közülük LAZICZIUS, aki elsőként hangsúlyozta az általa „emfatikus" -
nak mondott elemek konvencionális természetét.1 TRTJBETZKOY (1939) szerint 
ennek a területnek az adatai olyan csekélyek és megbízhatatlanok, hogy nyelv
beli szerepükről csupán spekulálni lehet; s végeredményben a fonológiának 
egy speciális ágába száműzte őket, amit fonológiai stilisztika (phonologische 
Stilistik) névvel kívánt jelölni. Csupán legutolsó években kezdték nyelvészek 
és pszichológusok ismét bontogatni a teljes beszédfolyamat összefonódott 
fonalait. LoTznak (1950, 1954) köszönhetjük mindazoknak a sajátságoknak 
legátfogóbb, bár rendkívül lakonikus tipológiáját, amelyek a társadalmilag 
meghatározott vagy szerveink szomatikus jellege és beszédszokásaink ál tal 
megkötött variánsokat ölelik fel azokon a változó pragmatikus sajátságokon 
kívül, amelyek „folyamatosaknak" mondhatók, „amennyiben az emocionális 
kifejezés valamely változása az érzelem intenzitásának különbségét jelzi, vagyis 

15 Lásd „Az ember származása" című művet is (1871). DARWIN megfigyelései 
leginkább a háziállatokon, macskákon és kutyákon, valamint az emberen alapultak. 
MARGARET MEAD a fenti könyv 1955-i kiadásához írott előszavában hangsúlyozza 
DARWIN könyvének fontosságát a „kinetika új tudománya számára". DARWIN és a 
nyelvészet viszonyára lásd SCHLEICHER művét (1873) és a következő négy értekezést, mely 
a nyelv fejlődését a közlés fejlődésének részeként tárgyalja: GREENBERG (1957, 5. fejezet), 
BROSNAHAN (1960), CRITCHLEY (1960) és BIRDWHISTELL (1960). 

16 JAKOBSON, FANT és HALLE (1962, 15. 1.) az „expresszív jegyeket" a „neutrá
lis, emóció nélküli" jegyekkel párosítják, ahol is az előbbiek — szerintük — „lépcsőze
tes skálát" mutatnak a megkülönböztető jegyek dichotómikus skálájával szemben. 

17 Ennek a fogalomnak és idézetnek a tárgyalását lásd SEBEOK írásában (1959). 
18 Vö. még: MOSES (1954), valamint PITTENGER, HOCKETT és DANEKY [(i960). 

A lelkiállapotnak a verbális viselkedésben való visszatükrözésével foglalkozó gyorsan 
növekedő irodalom összefoglalását lásd MAHL művében (1960, jegyzet a 2—3, lapon). 
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minél hangosabban kiáltunk, annál dühödtebb benyomást teszünk". A társa
dalmilag meghatározott sajátságokhoz tartoznak îz úgynevezett vokalizációk 
— vokális jellemzők, minősítők és osztályozók —, amelyeket először H. L. 
SMITH J R . sorolt föl (1952; PITTINGER és SMITH, 1957), és amelyeket néhány 
munkatársa pszichoterápiái eszközként is felhasznált (Mc Quo WN, 1957; P I T -
TENGER, 1958).2 Egészen más csoportosítást — a tanult ~ tanulatlan, szándé
kos <~* akaratlan, állandó r? megszakított kategóriák közötti bináris dönté
sek sorozataként — javasolt egy nyelvészekből meg pszichológusokból álló 
csoport (OSGOOD és SEBEÔK, 1954, 76. 1.). Végül nemrég két egymástól függet
len kísérlet is történt egy összefoglaló elmélet fölvázolására: az egyik TRAGER 
(1958, 1960) és a másik STANKIEWICZ (1960) műve. 

A nyelvészek általában egyetértenek abban, hogy a különféle sajátságok 
következetes tipológiája az egyik legsürgősebben megoldandó feladat. Nem 
kevésbé hasznos volna a sajátságoknak megbízható leírása és osztályozása 
állatfajok szerint. Azt már tudjuk, hogy némely ember alatti közlési rendszer 
nemcsak a fajra jellemző, hanem elegendő egyéni változatot tartalmaz, amelyek 
közt olyanok is helyet kaphatnak, mint például a pintyek esetében a ,,nagyon 
furcsa dalok", vagy idiolektusok: a pintyek dala úgy van megszervezve, írják, 
,,hogy az egyes madarak még emberek által is felismerhetők személyes jel
tónusokról", amely fiókakorukban alakul ki. Továbbá: egy madárcsapat egy
más kölcsönös utánzása révén az általános sémába beleépíti a saját közössé
gét a többitől megkülönböztető jelek sorozatát, s így dialektust alkot (MARLER, 
1956; STADLER, 1930; a méhek dialektusára lásd: VON FRISCH, 1962). Jelenleg 
csak nagyon homályosan vehető ki, hogy a különböző fajokban az ilyen háló
zatok hogyan vannak összeszőve, hogyan működnek és milyen értékük lehet 
az életbenmaradás szempontjából. 

A legtöbb nyelvész, aki expresszív vagy paranyelvi jelenségekkel foglal
kozik, úgy véli, hogy az ezekben levő sajátságok kódolása analóg lehet — de 
nem szükségszerűen az. így például TRAGER ezt írja (1958): ,,Ezek a leírt 
hangtulajdonságok, úgy látszik, páros jellegűek, de a terminus-párok inkább 
olyan szélső pontokat jeleznek, amelyek között folytonosság vagy több meg
szakított lépcsőfok található." STANKIEWICZ (1960) pedig ezt mondja: ,,Az 
expresszív elemek . . . bináris viszonyban állanak a semleges kifejezésekhez, 
és lépcsőzetes skálát alkotnak egymáshoz viszonyítva. A fokozatosság azon
ban nem szükségszerű jellegzetessége az expresszív egységeknek. Ezek az 
expresszív szinten további bináris viszonyokat alkothatnak egymással . . . " 
Csakugyan úgy látszik, hogy ezeknek a sajátságoknak csupán egyetlen közös 
tulajdonságuk van: nem eshetnek egybe mind formájuk, mind disztribúciójuk 
szerint azokkal a sajátságokkal, amelyeknek megkülönböztető, vagyis kognitív 
funkciója van; ebben az értelemben a rendszer határozza meg őket, és ezért a 
nyelv részének kívánjuk őket tekinteni. Előfordulhat, hogy a fokozatbeli 
elemek az adott nyelv néhány megkülönböztető elemével formálisan azonos
nak bizonyulnak, de ilyenkor másfajta disztribúcióval kell rendelkezniük. így 
a magyarban a hosszúság fonematikus: lel (,,nyílt e"), például el disztinktív 
módon szembenáll az le:) (,,hosszú zárt e") fonémával, mint az él [ige] eseté
ben; de a hosszú (nyílt) /e:/ (változó időtartambeli fokozatokkal) csak emfa-
tikusan állhat szemben a rövid /e/ fonómával: ember /ember/ szemben ezzel 
hogy ember! Ie:mber\l. Vagy pedig a lépcsőzetes elemek alakjuk szerint is' 
különbözhetnek, ahogy a magyar (pw [fű!] indulatszó, globális „gesztus" 
egyik része sem fordul elő ebben a nyelvben. 
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A diszkrét vagy a folytonos megközelítés 

Részei-e a nyelvnek az ilyen sajátságok, vagy pedig nem? Jó néhány 
nyelvész olyan redukcionalista magatartást tanúsít, amely a nyelvhez tarto
zónak mondott (akár bináris, akár nem) jellegű kategóriákat szembe kívánja 
állítani azokkal a jelenségekkel, amelyeket nem tudunk leírni pontosan ugyan
olyan terminusokkal, s ezért ezeket ,,a való világ nem nyelvészeti elemei" -
nek körébe utalják, amelyektől szerintük meg kellene tisztítani a nyelvészet 
tudományát. íme ennek az állásfoglalásnak egy drámai kifejtése: ,,A rendes 
matematikai eljárások általában két osztályra oszthatók, a folytonosokra 
(vagyis infinitezimális kalkulusra) és a diszkrétekre vagy megszakítottakra 
(vagyis a véges csoportok elméletére). Nos, ki fog derülni, hogy a »nyelvészed
nek nevezett matematika a második osztályba tartozik. Még csak kompromisz-
szumot sem köt a folytonossággal, ahogy azt a statisztika vagy a végtelen 
csoportok elmélete teszi. A nyelvészet kvantum-mechanika a legszélsőségesebb 
értelemben. Minden folytonosság, az infinitezimális árnyalás minden lehető
sége — egyik vagy másik irányban — ki van rekesztve a nyelvészetből" 
(Joos, 1950). 

Egy másik nyelvész, úgy látszik, szembeállítja a kontrasztok diszkrétsé
gét a skálák folytonosságával, mint a nyelvet a kultúra egyéb részeivel szem
ben: ,,A nyelvi üzeneteket körülvevő közeg . . . folyamatos dinamikus skálát 
mutat, amely valamennyire kialakult minden kultúrában: beszélhetünk hal
kan, hangosabban, vagy még hangosabban, vagy akármilyen közbülső módon 
az árnyalás mindenféle elméleti korlátozása nélkül. Általában azonban . . . 
ha folytonos-skaláris kontrasztokat olyasminek a szomszédságában találunk, 
amiről biztosak vagyunk, hogy nyelv, akkor kizárjuk őket a nyelvből (de 
nem a kultúrából)" (HOCKETT, 1955, 17. 1.). 

Az a két — némelyek szerint a nyelvészettől különálló — diszciplína, 
amelyre leggyakrabban átruházzák a folytonosságot: az egyik póluson a 
szemantika, a másik póluson a fonetika. A következő idézet az elsőt illusztrálja: 
,,A lexikon bizonyos területein a szemantikai struktúra olyan bonyolult lehet, 
hogy lehetetlen vagy haszontalan azt az arisztotelészi osztály-logika vagy az 
»azonos vagy különböző« pragmatikus teszt segítségével, mint fő eszközökkel 
megközelíteni. Ezek helyett az éles dichotómiák helyett folytonos skálákat 
lehetne bevezetni . . ." (LOTJNSBURY, 1956). A másik diszciplínában, a fonetiká
ban épp a beszéd expresszív elemeit hajlandók a tudomány hatáskörén túl 
eső, ingadozó jelenségekként leírni. 

így például egy nyelvész ezt írta: ,, . . . a retorikus hangsúly árnyalásokra 
hajlamos: a hosszúsága nyújtható vagy az intenzitása növelhető, hogy hor
dozza a félelemnek, bámulatnak, csodálkozásnak ós sok más finom, nehezen 
megfogható magatartásbeli árnyalatnak a felhangját. Akár szándókban áll a 
nyelvésznek — az expresszív hangsúly különféle típusainak és stílusainak az 
elemzése és meghatározása, akár nem, ki kell selejteznie az ilyen expresszív 
tényezők által előidézett fonetikai többletet, hogy közvetlenül a nyomaték
hangsúly grammatikailag jelentős kategóriájával foglalkozzon" (NEWMATÍ, 
1946). Ugyanezt olvashattuk, talán óvatosabb formában, egy amerikai into
nációval foglalkozó monográfia konklúziójában: ,,A jellemzők csoportjai 
közötti legmélyebb a szakadék egyrészt a rendszeres kontrasztokba szervezett, 
másrészt a csupán árnyalati különbségekkel rendelkező tételek között . . . Ha a 
nyelvészet a nyelvi struktúra osztályozása, akkor csupán a rendszeres kontrasz-
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tok leírására korlátozódik . . . Az árnyalt elemek általában ki vannak rekesztve 
a nyelvészetből mint olyanból . . ." ( P I K E , 1945, 170. 1.; lásd még: BOLINGÉR, 
1961). Mintegy tizenhat évvel később azonban ugyanaz a kolléga ezt ír ta: 
,,Az emberi hangminőség . . . véleményem szerint nyelvészetileg relevánsnak 
tekinthető, akár egységekre van bontva (vagyis »diszkréten van kódolva«); 
kontrasztív fonémákba vagy komponensekből álló rendszerekbe szervezve 
— mint a suttogás az énekkel szemben —; akár pedig társadalmilag jelenté
keny, de árnyalt (vagyis fokozatok által »folytonosan kódolt«), amilyen a 
beszédsebesség mértéke, a hangerő fokozatai vagy általában a hang magas
sága lehet" ( P I K E , i960, 52a 1.). 

Nagyon valószínű, hogy a nyelvi viselkedés kutatói, beleértve a pszi
chológia figyelembevétele által serkentett nyelvészeket, helyeslik és meg
felelő hasonlatnak tartják az ilyen kifejezést, mint ,,a beszéd folyamata"; s 
így a másik véglet felé tar tanak: „Hasznos volna — érvelt nemrég egy nyelv
pszichológus — a dichotómiát a kontinuummal helyettesíteni" és „egy kate
gória tulajdonságának relatív »kritériumszerűségéről« beszélni", folytatja 
(BROWN, 1958, 10. 1.). Egy nyelvész és egy másik pszichológus józanabbul 
elválasztja a szegmentálható beszédszakaszok hamis folyamatosságát a hezi-
tációs jelenségek funkcionális folytonosságától, és statisztikai megközelítést 
tar t szükségesnek a szokásos diszkrét megközelítés kiegészítéséül, nem pedig 
helyettesítésül: ,,Ha a struktúrát úgy határozzuk meg, mint az elemek és a 
köztük lehetséges viszonyokra vonatkozó kijelentések listáját, akkor lehetsé
ges, hogy a legelfogadhatóbb kompromisszum az egységek definícióját illetően a 
diszkrét jelleggel kapcsolatban bizalmat keltő megoldást hoz magával, az ele
mek kombinációjára és disztribúciójára vonatkozóan pedig folytonos statisz
tikai jelleget" (MACLAY és OSGOOD, 1959). 

Végül, a szakmai közvéleményben való eltolódást tükrözi egy nyelvész
nek it t következő jóslata; ez kilenc évvel később íródott, mint az idézet
sorozat első tagja: ,,Az olyan tényezőket, mint »érdesség, túl hangosság, kun-
cogás« stb. általában úgy emlegetik, mint amelyek a tulajdonképpeni nyelvé
szet területén kívül esnek, éppúgy, mint néhány évtizeddel ezelőtt az into
náció többé-kevésbé is kívül maradt a nyelvészeten. De azok is, akik a hang
minősítőket manapság kívülre helyezik, úgy gondolom »éppen csak hogy 
kívülre« helyezik azokat. Ezeknek a minősítőknek a szerepe a pszichiátriai 
alkalmazott nyelvészeti kutatásban olyan fontosnak kezd látszani, hogy hama
rosan polgárjogot kapnak a beszéd-rendszer leírható elemeiként" (TWADDELL, 
1959, 151. I.).19 

Volt legalább egy kiváló nyelvész, SAPIR (1944), aki nem tétovázott a 
fokozatosság elemzését bemutatni — jóllehet töredékes módon — a szeman
tika szintjón egy fontos, de mellőzött írásában. Tárgyalja és illusztrálja a 
nyelvben levő logikai, pszichológiai és- nyelvi fokozatosságot, s a következők
ben összegezi véleményét: „aiogikai fokozás nyílt skála típusú, és vagy utal 
az objektív normára vagy statisztikai átlagra, vagy figyelmen kívül hagy
hatja azokat, míg a pszichológiai, illetőleg a nyelvi fokozás erősen zárt skálájú, 
mégpedig akár a kapcsolatos, akár a szétválasztó típusú, és csak nehezen 
tudja összeegyeztetni a fokozás és normalizálás fogalmait annak a normalizált 

19 A félfolyamatos természetes szignáloknak a diszkrét elemek sorozatává való-
áttételezés problémáját tárgyalja PETERSON (1957) és FANT is (1960, 1. fejezet, 12. rész, 
3. fejezet, 1. rész). 
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területnek a fogalmával, amelyen belül a fokozás használatos." SAPIR foglal
kozik az affektusoknak és a kinesztéziának a szerepével, még a poláris kifeje
zések használatával is, de sehol sem céloz arra, hogy ezeknek elemzésével a 
nyelvészeten kívül eső területen mozogna. 

Tanulságos SAPiRnak a nyelv szemantikai fokozásra vonatkozó elemzé
sét összevetni HALDANE tömör konklúziójával. „Az egyik állat-szignál átmegy a 
másikba", amit egy liba-példával (Anser anser) illusztrál LoRENzet idézve: 
,,Egy nyugalomban levő liba-csapat körülbelül tíz »gágogás«-ból alkot kifeje
zésekét. A földön járva ez a szám úgy csökken, ahogy a járásuk gyorsul, 
repülés közben pedig a »gágogás« egyszótagú. A hangmagasság is változó" 
{1955, 392. 1.). 

A logikában — legalábbis PEIRCE óta — és a nyelvészetben — legalábbis 
D E SAUSSURE óta — elfogadott nézet, hogy a beszédjel hordozója (vagy a 
jelölő) és a jelentése (vagy a jelölt) között inkább önkényes, mint ikonikus a 
kapcsolat. HOCKETT (1959) szerint, ,,az önkényes és az ikonikus különbségét a 
digitális és az analóg számológép különbsége is szemlélteti. Egy analóg számoló
gép gyakran nagyszerűen alkalmas egy szűk feladatra, és haszontalan minden 
egyébre. Éppen így, a méhek tudnak beszélgetni nektárról és kaptárnak való 
helyekről; az emberek pedig bármiről tudnak beszélgetni." Az önkényesség 
tulajdonságával kapcsolatban a legérdekesebb az, hogy ez a kód digitális 
szerkezetének a következménye. A kapcsolatra egy matematikus, MANDEL-
BROT mutatot t rá, aki kimutat ta azt is, hogy a nyelvi egységek diszkrét jel
lege, szükségszerűen következik anyaguk folytonos természetéből: ha a nyelvi 
jelek diszkrétek — érvel MANDELBROT —, ez épp azért van, mivel a folytonos 
hangok úgyszólván „hordozzák" őket. Továbbá az a felfogás, amely minden 
folytonos jelenséget ki akar űzni a nyelvjből, nem lehet tekintettel a nyelvi 
változásokra sem; ahogy azt MANDELBROT megjegyezte:-egy strukturális 
„diachronie interne" feltételezi azt, hogy a diszkrét jelleget nem határozták 
meg tökéletesen. Minden diakronikus törvény szükségszerűen ellentmond a 
stabilitás törvényének, amely megindokolja a diszkrétségi jelleget. Sőt ez 
egészen normális is, mivel a valódi diakronikus következmények csupán akkor 
jelennek meg, amikor az ismétlések száma igen nagy, és amikor nem tar tható 
tovább fent az „ismétlés által érvényesülő stabilitás" effektusa (1954; lásd 
még: MARTINET, 1955). 

Egy ragyogó kísérletsorozat foglalkozott az amerikai és francia varjak
nak és sirályoknak a felvett közlési szignálokra történő reagálásával. A köl
csönösen ellenőrzött vizsgálatok arra a föltevésre vezettek, hogy a közösség
től elkülönülő egyedek akusztikai viselkedésében bekövetkező változások első 
lépést jelenthetnek az új fajták kialakulásában olyan állatok között, amelyek 
hangot használnak szexuális jelzésekre, föltéve, hogy az ilyen szabályok gene
tikailag vannak meghatározva. Szelektív párosodást, sőt annak következté
ben egymáshoz hasonló külsejű egyéneknek különállóan szaporodó csoportjait 
eredményezhetik (H. FRINGS, M. FRINGS, J . JUMBER, R.-G. BUSNEL, J . GIBIAN 
és P . GRÄMET, 1958; lásd még: MARLER, 1960). 

Lehetne arról elmélkedni, hogy a fejlődés szempontjából egy analóg 
mechanizmus célja a viselkedésbeli elszigetelődós létrehozása, amely megfelelő 
időben más genetikus változásokra és ezáltal alaki eltérésekre vezet az alcso
portban. A digitális mechanizmusok viszont később terjedtek el, amikor a 
sokkal nagyobb mennyiségű és pontosabb információk átfutása és koordiná
lása adaptációs értékre te t t szert. 
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Az Amerikai Antropológiai Társaság 1960. évi közgyűlésének elnöki meg
nyitójában MARGARET MEAD felsorolt több területet, ahol a megfelelő inter
diszciplináris hidak hiánya akadályozni kezdte a rendes fejlődést. „Van egy 
határtudományunk — mutatot t rá —, amely hatalmas fejlődésen ment át 
az elmúlt három évtizedben, s amely ma már sokoldalú és olyan, igen alapos 
információkat tud számunkra nyújtani az élőlények viselkedéséről, amelyek 
nagyon gyümölcsözők lehetnek tanulmányaink számára. Ez az a tudomány, 
amelyet Európában ethologiának hívnak, az Egyesült Államokban pedig az 
állati viselkedés összehasonlító tanának. I t t az antropológus és az ethnológus, 
mindkettő gazdag részletanyag birtokában, mindkét terület számára igen érté
kes tárgyszerű szakkifejezésekkel érintkezhetnek ós bizonyos biológiai alap
ismereteken túl semmilyen fogalmi modellre sincs szükség . . . " (1961, 479. 1.). 
M. MEAD csalhatatlan szemmel vett észre egy sokat ígérő, de idáig elhanyagolt 
kutatási területet. Ahhoz azonban, hogy a különböző tartalmú és változatos 
hagyományokkal rendelkező két tudomány között világos eszmecsere lehető
ségét megteremtsük, mégis legalább kiindulópontként minimális kívánalom 
volna egy olyan egységes elmélet, amelyet mindketten elfogadhatónak tar
tanak.20 THOMAS A. SEBEOK 
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