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Az információ és a metainformáció a nyelvi közlés 
struktur áj ában 

Bevezetés 

A jelen tanulmány két részből tevődik össze. Az első részben tárgyaljuk 
a nyelvi kommunikáció egyes kérdéseit, a másodikban pedig megpróbáljuk 
feltárni a nyelvi közlés azon elemeit, amelyek segítségével a metainformáció 
különböző típusainak a továbbítása történik. 

Az eredeti elgondolás szerint a tanulmány nemrégen megjelent könyvünk1 

egyik fejezete lett volna, az ott tárgyalt problémákkal tehát nagyon szoros kap
csolatban áll. Erre való tekintettel a jelen munkában szereplő fogalmak defi
niálását mellőzzük, hogy elkerüljük a felesleges ismétléseket. Csak egy fogal
mat illetően teszünk kivételt — ez pedig az információ fogalma —, mivel meg
ítélésünk szerint ezzel elősegítjük munkánknak önálló tanulmányként történő 
jobb megértését. 

Mint ismeretes az információ a kommunikációelmélet alapvető fogalmai
hoz tartozik, de egyre gyakrabban találkozunk vele a különféle más tudo
mányágnak fogalomtárában is. Sajnos, az információ fogalmát több értelem
ben is használják a kutatók.2 Tekintsük át röviden ezt a kérdést. Az informá
ció leggyakrabban konkrét név formájában szerepel (értesítés, adatok stb.) az 
olyan mondatokban mint pl.: Azt az információt közölte velem, hogy. . . ; Olyan 
információt kaptam, hogy . . . ,stb. Ezzel szemben például a számítástechniká
ban, ahol egy adott sok elemű halmazt kell kifejezni két elemből álló halmaz 
segítségével, más értelmet kap. Vegyük például a {a, b, c, d, e, f, g, h} elemek
ből álló Z halmazt, amelyet egy másik, B = {0, 1} halmazzal kell kifejezni. 
Ez esetben B-nek az értéke 3 lesz, mert : a = 000, b = 001, c = 010, stb. 
Az, hogy milyen hosszúnak kell lennie a {0, l}-ből álló sornak, a Z halmaz 
hosszúságától függ. Ha pl. Z = {a, b, c, d}, akkor a B = 2, stb. Ha a Z halmaz 
elemeinek száma egyenlő az L-lel és a B-nek a hosszúsága N-nel, akkor L = 2N. 
Ha N = 8, akkor Z = 256. A számítástechnikában a Z - h a l m a z e l e m e i t 
i n f o r m á c i ó n a k s z o k t á k n e v e z n i . Elfogadhatjuk azonban azt 
is, hogy információnak (== I) nem a Z-halmaz elemeit tekintjük, hanem a 
{0,l}-ből álló N sorokat: ezek a Z-halmaz elemeinek kódolásához szükségesek. 
Tehát: I = N. Az információ mennyiségét a L = 2N formula alapján a követ
kező módon lehet kiszámítani: 

N ld 2 = ld L. Mivel az ld 2 = 1 I = N = ld L 

1 BANCZEBOWSKI J . A nyelvi kommunikáció és az információ néhány kérdése. 
NytudÉrt. 99. Akadémiai Kiadó, Budapest 1979. 

2 B. STAROSTA, Uwagi o pojçciu informacji. Studia semiotyczne. Wydawnictwo 
Polskiej Akademii Nauk ,,Ossolineum", Wroclaw—Warszawa—Krakow—Gdansk 1973. 
IV, 95—109. 
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N = 1, ha L = 2 (1 bit). Ez a formula Hartley nevéhez fűződik (1928). Tehát 
a z i n f o r m á c i ó f o g a l o m a f ü g g v é n y f o g a l m á v a l i s k a p 
c s o l a t o s . Mint ismeretes a függvény olyan egyértelmű reláció, amely 
X-értelmezési tartománnyal és Y-értékkészlettel rendelkezik: f: X -> Y. x r hez 
pontosan egy yj van hozzá rendelve. Esetünkben L = 2N a kódolás függvénye, 
a Hartley-féle információ függvénye: I = ld L. Meg kell jegyeznünk, hogy az 
információ függvényként való értelmezése nem segítette elő a fogalom elterje
dését a tudományban. A zöld uta t számára csak a valószínűségszámítással és 

n 
az entrópiával való összekapcsolódás jelentette: I = ^ p i l d p i (Shannon-féle 

i= l 
formula). 

Az utóbbi időben egyre több kutató helyez hangsúlyt az információ mi
nőségi aspektusára. Arról van szó, hogy az információelméleten belül kezd ki
kristályosodni a s z e m a n t i k a i i n f o r m á c i ó e l m é l e t e , amely 
összekapcsolja ezt a fogalmat a nyelvi kifejezések jelentésével, tartalmával. 
Ez nagyon fontos a nyelvi kommunikáció kutatása számára. Tegyük még hozzá 
azt is, hogy az informatikában az i n f o r m á c i ó f o g a l o m t u d o m á 
n y o s i n f o r m á c i ó t jelent, mivel az informatika a tudományos infor
máció elmélete.3 

Mint a fentiek alapján láthatjuk az információfogalom nagyon bonyolult 
és sok értelemben használható. Kénytelenek vagyunk ezért saját álláspontun
kat is kifejteni. Jelen cikkünkben a z i n f o r m á c i ó f o g a l m á n a z t 
a z ú j h í r t , a d a t o t , s t b . é r t j ü k , a m e l y n e k v é t e l e e g y 
a d o t t k o n k r é t k o m m u n i k á c i ó s a k t u s b a n c s ö k k e n t i 
a v e v ő k ö z l é s e l ő t t f e n n á l l ó s z u b j e k t í v e n t r ó p i á j á t . 
Tehát, ha az információvevő olyan hírhez jutot t a kommunikációs folyamat
ban, amelynek előzetesen nem volt birtokában, ez azt jelenti, hogy új informá
ciót szerzett. Az új információ szerzése információ növekedést jelent a vevő 
belső (információs) tárolójában. 

I. A nyelvi kommunikáció egyes problémái 

A nyelvi kommunikáció (A nyelv fogalmán természetes nyelvet értünk) 
felfogásunk szerint, a nyelvi és a nyelven kívüli (információs) univerzum köl
csönös relációján alapszik.4 Az információs univerzum nem más, mint a valóság 
tükröződése az emberi tudatban, valamint az ennek alapján létrejött informá
ciók a logikai klasszifikáció során. A tükröződés folyamán az ember belső (in
formációs) tárolójában a valóság bizonyos térképe alakul ki. Az információ 
tárolásakor az emberi agyban az információ osztályozása, ill. szelekciója megy 
végbe. A kommunikáció folyamata viszont az információ kiválogatásával, az
az az adott osztály egyes elemeinek a kiválasztásával függ össze.5 Tehát, az 
információs sorok generálása a denotációs entrópia (határozatlanság) korláto
zásával kapcsolatos.6 Azt mondhatjuk, hogy a nyelvi kommunikációban a na-

3 H . B O R K Ő , In format ion Science: w h a t is it? „Amer ican D o c u m e n t a t i o n " , 1968, 
v . 19, N r 1: 5. A. H. MHxaftjioB—A. H. MepHbiß—P. C. TMJiHpeBCKHH, HayMHbie KOMMy-
HHKauHH H HH(J)opMaTHKa. Hayxa , MocKBa 1976. 394—395. 

4 B A N C Z E R O W S K I J . : i. m . 
5 Vő.: i. m . 
• U ô \ : i. m . 
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gyobb halmazból kiindulva kisebb halmazba térünk át. Erre a folyamatra jel
lemző a determináció. Az a név, amely nagyobb halmazt képvisel, azaz na
gyobb osztályt dénotai az információs univerzumban, mindig azt a nevet deter
minálja, amely a kisebb halmazt tükrözi. Ebből a szempontból kiindulva tu
lajdonképpen a determinációs grammatika modelljéről kellene beszélni. 

Az alineáris struktúrából kiindulva a nyelvi kommunikációban a lineá
ris struktúrákba térünk át, mivel a konkrét nyelvi közlések a lineáris struktú
rákban realizálódnak. Az információ továbbítása egy adott nyelvre jellemző, 
tehát az adott nyelv használói által társadalmilag kialakított csatornákon (sza
bályokon) keresztül történik. E tekintetben a nyelvek nagy mértékben külön
bözhetnek egymástól. 

A nyelvi kommunikáció folyamatát vázlatosan a következő módon írhat
juk le: az adó ( = A) generál egy szignált ( = Sz) azzal a szándékkal, hogy a 
vevő ( = V) fogadja, értelmezze és azzal csökkentse a saját, szubjektív entró
piáját (határozatlanságát). A vevő percipiálja a küldött szignált, értelmezi 
(interpretálja) és megváltoztatja saját belső állapotát bizonyos konvenciókon 
alapuló szabályok szerint. Az adott tárgy vagy esemény értelmezését (interpre
tációját) úgy lehet felfogni, mint az általuk okozott változást a vevő belső 
állapotában, amelynek következtében bizonyos viselkedési készségek alakul
nak ki. A szignálok interpretációjánál nemcsak azokat a konvenciókat kell 
figyelembe venni, amelyek a szignálok értelmezésére vonatkoznak, és amelye
ket az adó valamint a vevő tudatosan és explicit módon megfogalmazott, ha
nem a tanulás útján szerzett szokásokat is, valamint azokat, amelyek a bioló
giailag determinált viselkedési módokon alapulnak. Véleményünk szerint a 
fejcsóválás, a kézfogás, a barátságos vagy gúnyos mosoly, ujjal vagy kézzel 
történő fenyegetés stb. mind kommunikációs aktusok, mivel adója, generá
lásukkor feltételezte, hogy V értelmezni fogja azokat a korábban elsajátított 
szabályok alapján. Igaz, ebben az esetben ezeket a szabályokat olyan törvény
szerűségeknek lehet tekinteni, amelyek az adott kultúrával is kapcsolatosak, 
tehát, egy bizonyos konvención alapulnak. 

Ezzel szemben pl. a fekete felhőket az égen, bár sok információt tartal
maznak, nem lehet természetes kommunikációs aktusnak tekinteni, mert ezt 
a szignált a társadalmilag elfogadott szabályrendszer alapján nem lehet értel
mezni. Az ember-gép kommunikáció esetében olyan konvencionális vagy el
sajátított szabályokról van szó, amelyek a küldött szignálok értelmezését szol
gálják. A fentiek értelmében pl. a lázmérő vagy a hőmérő leolvasása kommu
nikációs aktus. 

A nyelvi kommunikáció fogalma szorosan összefügg a nyelvi kompeten
cia fogalmával. A nyelv használója nagy mennyiségben képes olyan mondato
kat is megalkotni és interpretálni, amelyek nagy részét sohasem hallotta, és 
amelyek teljesen újak számára. Ez a jelenség a nyelvi kompetencia olyan alkotó 
aspektusaként értelmezhető, amely csak az emberre jellemző. 

Valamely adott jelenség elméleti értelmezésének az a feladata minden-
nekelőtt, hogy megmagyarázza az empirikus tényeket a törvényszerűségekkel 
együtt. A nyelvi kommunikáció leírásánál figyelembe kell venni a nyelvi kom
petencia mechanizmusának a leírását is. Abból a feltevésből, hogy ez a mecha
nizmus valóban olyan mint amelyet használunk, olyan szabályok következnek, 
amelyek a létrehozott és értelmezett (interpretált) mondatokat leírják. Az ily 
módon felépített modell adekvátságát úgy lehetne ellenőrizni, hogy a nyelvi 
szignálakat generáló és interpretáló gépek programjaként használjuk. Ez 
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azonban egyelőre a tudományos fantasztikum tárgya. Többet kell tudnunk a 
világról, az ember biológiai, pszichológiai és társadalmi természetéről. A ter
mészetes nyelvi kommunikáció rendkívül bonyolult jelenség, amely különféle 
kapcsolatok egész szövevényével függ össze az emberi élet legkülönbözőbb terü
leteivel. Ezek legtöbbje — véleményünk szerint — továbbra is titok marad a 
tudomány számára. 

Figyelemre méltó az a tény, hogy a nyelvi kommunikációban sok nyelvi 
funkció jut kifejezésre. Nemcsak puszta ismeretek továbbításáról van szó, 
hanem bizonyos viselkedési módokról, érzelmek, magatartások, erkölcsi, eszté
tikai stb. élmények keltéséről és kifejezéséről is. Azokról a mechanizmusokról, 
amelyek a funkciók alapjait képezik, még keveset tudunk. Nem tudjuk például 
leírni azoknak a belső állapotváltozásoknak a mechanizmusát, amelyek a nyel
vi szignálok által kiváltott érzelmi (emocionális) vagy esztétikai élményekkel 
kapcsolatosak. Komoly akadályokba ütközik a nyelvi kifejezések emocionális 
és esztétikai interpretációja elveinek a megfogalmazása. Sőt, nem rendelkezünk 
azokkal a kritériumokkal sem, amelyek segítségével meg lehetne különböztet
ni a fent említett funkciókat realizáló kifejezéseket.7 

Mint tudjuk, a nyelvi struktúrát, minden más struktúrához hasonlóan 
absztrakt konstruktumként kell tekinteni, amely csak azokban a funkciókban 
nyilvánul meg, amelyek a programjából következnek. Ez a megállapítás nem 
jelenti azt, hogy a struktúrát ne lehetne értelemszerűen elválasztani nyelvi 
funkcióitól. Arról van szó, hogy minden közlésnek egyfelől saját struktúrája 
van, másfelől bizonyos funkciót tölt be. Tehát a struktúra és a funkció között 
kapcsolat van. A nyelvi kommunikációs modellből kiindulva a legfontosabb 
nyelvi funkciónak a kommunikatív funkciót kell tekinteni. Ez a funkció azon 
alapszik, hogy az adó a kommunikatív csatorna, valamint a nyelvi kód segít
ségével információt továbbít a vevőhöz. A kódolt ill. a továbbított információ
nak meghatározott jelentése van. Ebben az esetben tehát a nyelv szemantikai, 
vagy másképpen reprezentatív funkciójáról beszélhetünk a valóság tükrözése 
szempontjából. A kommunikatív és a reprezentatív nyelvi funkciót a nyelvé
szek többsége alapvető nyelvi funkciónak tekinti. Ezenkívül sok más nyelvi 
funkciót is felfedezett a nyelvtudomány.8 

A nyelvi funkciók általában együttesen fordulnak elő minden közléstí
pusban, és kitevőjük van a közlés struktúrájában. Nyelvi formalizációjuk meg
állapítása és leírása viszont sok esetben komoly gondot okoz a kutatóknak. 

A nyelvi kommunikáció leírását nagy mértékben bonyolítja az a tény, 
hogy a természetes nyelv különféle más kommunikációs rendszerekhez kapcso
lódik, ilyen pl. a mimika, a gesztikuláció stb. Ugyanazt a nyelvi kifejezés több
féle módon is értelmezni lehet, ha más rendszerekhez tartozó szignálokkal 

7 B. STANOSZ—A. NOWACZYK, Logiczne podstawy jçzyka. Wydawnictwo Polskiej 
Akademii Nauk „Ossolineum", Wroclaw—Warszawa—Krakow—Gdansk 1976. 9—26. 

8 R. JAKOBSON, Linguistics and Poetics. In: T H . A. SEBEOK (szerk.), Style in 
Language. Cambridge, Massachusetts, 1960/1966, M.I.T. Press; K. BÜHLER Sprachtheorie. 
Jena 1934; B. MALINOWSKI, The Problem of Meaning in Primitiv Languages. In: C. K. 
OGDEN—I. H. RICHARDS, The Meaning of Meaning. Harcourt, Brace, New York 1923; 
C. W. MORRIS, Foundations of the Theory of Signs. International Encyclopedia of Unif ied 
Science 1/2. Chicago University Press, 1938; P. GTTIRAÜD, Semiologia. Warszawa 1974; 
M. A. K. HAXLIDAY, Explorations in the Functions of Language. Edward Arnold Ltd, 
London 1973. Uő.: Learning how to Mean. Explorations in the Development of Language. 
London 1975; ELEKÉI LÁSZLÓ, Közléselmélet, grammatika, aktuális mondattagolás. 
ÁNyT 9 (1973): 65—85. 
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együtt szerepel. Ezeknek az összefüggéseknek a leírása nagyon bonyolult és 
nagyon gazdag fogalomrendszer alkalmazását igényli. A nyelvi szignálok értel
mezési módjának a más kommunikációs rendszerekhez tartozó szignálok ha
tására történő módosulása, annak a jelenségnek különleges esetét képezi, 
amely az alkalmi (okkazionális) nyelvi kifejezésekhez kötődik. Az alkalmi ki
fejezések (egyes szavak, fordulatok, mondatok) értelmezése szorosan össze
függ azokkal a körülményekkel, amelyekben létrejöttek: hely, idő, kontextus, 
az adó és sok más olyan tényező, amelyet néha nagyon nehéz azonosítani. Az 
ilyen kifejezések pl. mint a mi, ma, itt stb. tipikus alkalmi kifejezések. Ez a tu
lajdonság a nyelvi kifejezések nagy többségére érvényes. Az alkalmi kifejezé
seket tartalmazó mondatok automatikus (elméletszerű) értelmezésének az elő
rejelzése, ha a megfigyelő intuitív ismeretét figyelmen kívül hagyjuk, olyan 
vállalkozás, amely túlszárnyalja a nyelvi kommunikációval foglalkozó szak
ember lehetőségeit. 

Eltérő jellegűek, de magyarázatra szorulnak a kommunikációs aktusok 
természetes korlátozásával kapcsolatos jelenségek is. Az interpretált szignálok 
struktúrájának a hosszúsága az emberi memória és az alkotó készség korláto
zásával függ össze. Interpretálni kell például egyfelől az ún. ,,kárt szenvedő" 
szignálokat (deviációs mondatokat), másfelől viszont azt a zajt, amely a helyes 
mondatok interpretációjában fennáll. I t t az ún. „interpretációs" késedelem
ről van szó, amely csak az értelmezendő mondatok néhány aspektusának a 
befogadásában rejlik. Ennek a forrása az emberi inferenciarendszer természetes 
korlátozásában keresendő. 

A nyelvi kommunikáció leírásánál olyan elméletet kell létrehoznunk, 
amelynek segítségével meg lehet magyarázni és előre lehet jelezni a nyelvi ki
fejezések használati módját. Egy eléggé elterjedt vélemény szerint oksági kap
csolat van a beszélő külső szituációja, belső állapota és az általa használt ki
fejezés között. A tapasztalat azt mutatja, hogy bizonyos körülmények között 
valóban ilyen jelenségek fordulnak elő. Például, a vízbe fulladó ember általá
ban azt kiáltja, hogy Segítség!, az, aki nem érzi bűnösnek magát, a Letartóz
tatom önt rendőri kifejezésre általában az Engem! Miért! válasszal reagál. 
Köztudott, hogy az ember verbális viselkedését bizonyos értelemben szabá
lyozni lehet. Ezzel kapcsolatban merül fel a következő kérdés: a fent említett 
megfigyelések értelmében valóban elfogadható-e az a hipotézis, amely szerint 
minden tetszőleges kifejezés használatát előre lehet jelezni, ha elegendő isme
rettel rendelkezünk azokról a fizikai és pszichológiai körülményekről, amelyek 
megelőzték annak a generálását. Nagyon sok információra van eszerint szük
ségünk. Ezenkívül nagy a bizonytalanság akörül is, hogy ez valóban így van. 
Az ilyen hipotéziseket legalábbis egyelőre el kell vetnünk. 

Egy olyan elmélet megalkotása, amely a nyelvi viselkedést, nyelvi 
kifejezések alakjainak, tulajdonságainak és motivációjuknak teljes gazdagsá
gát megmagyarázná és előre jelezné, olyan feladat, amelyet a mai tudomány 
még képtelen megoldani. Emellett a nyelvi kommunikáció kutatásának kér
dései interdiszciplináris jellegűek.9 

9 F., POYATOS, Language in the Context of Total Body Communication. Linguistics 
168 (1976): 49—62; Uő.: „Cross-Cultural Analysis of Paralinguistic 'Alternants' in 
Face-to-Face Interaction". In: A. KENDŐN—R. HARRIS—M. K E Y (szerk.), Organization 
of Behavior in Face-to-Face Interaction. Mouton, The Hague 1975. 277—314; Uő.: „Ana
lysis of a Culture Through Its Culturemes: Theory and Methods". In: A. RAPOPORT 
(szerk). The Mutual Interaction of People and Their Built Environment, The Hague, 
Mouton, 1976; P. I \ nHOTpoBCKHÍí. TeKCT. MauiHHa. nejioBeK. Hayna. JleHHHrpaÄ 1975. 



88 BANCZEROWSKI JANUSZ 

II. Metainformációk a nyelvi közlésben 

Mint már említettük, a nyelvi kommunikáció leglényegesebb mozzanata 
az információtovábbítás. A nyelvi közlésben sokféle információ realizálódik. 
Nemcsak az objektív valóságról szóló információkat továbbítjuk, hanem sok 
más információt is, köztük az információszerzés módjára vonatkozó ismere
teket is.10 Az olyan kifejezésben pl., mint Tegnap láttalak az utcán vagy Hal
lottam, mit beszéltetek, az információs csatornáról szóló információt is meg
találjuk (láttalak, hallottam). A rosszul hallom ; nem értem; beszélj hangosabbanf 
halló! halló! ; nagyon gyengén hallani stb. kifejezések pl. arról tanúskodnak, 
hogy a kommunikációs aktust nagy zaj kíséri. 

A nyelvi közlésben kifejezésre jut a kommunikációs modellről szóló infor
máció is (adó, vevő, szubjektum, objektum).11 A feleségem azt mondta nekem, 
hogy nagyon szép ruhát látott az üzletben kifejezést pl. a következő módon ele-

Információforrás: ruha az üzletben 
Információvevő: a feleségem 
Információs csatorna: vizuális (látott) 
Információtartalom: az üzletben nagyon szép 

ruha van. 

A metainformáció adója: a feleségem 
A metainformáció vevője: én 
A metainformációs csatorna: auditív (azt 

mondta) 
A metainformációtartalom: szép ruhát láttam 

az üzletben 

A metametainformáció adója: én 
A metametainformáció vevője: ismeretlen 
A metametainformációs csatorna: auditív (az 

írásban-vizuális ) 
A metametainformációtartalom: A feleségem 

azt mondta nekem, hogy nagyon szép ruhát 
látott az üzletben. 

A fentiekből az következik, hogy ennek a közlésnek három kommuniká
ciós láncszeme, két adója és három vevője van. Világosan láthatjuk, hogy ezek 

10 H. GRENIEWSKI, Sprawy wszystkie i jeszeze inne. KiW, Warszawa 1970; Uő.: 
Elementy cybernetyki sposobem niematematycznym wylozone. PWN, Warszawa 1959; 
Uő.: Cybernetyka niematematyczna. PWN, Warszawa 1969; H E N R Y L E E SMITH JB. , 
Language and the Total System of Communication. In: ARCHIBALD A. H I L L (szerk.), 
Linguistics Today. Basic Books Inc. Publishers, New York—London 1969. 89—102. 

11 L. ZABEOCKI, Kybernetische Modelle der sprachlichen Kommunikation. Polska 
Akadémia Nauk „Ossohneum", Wroclaw—Warszawa—Krakow—Gdansk 1975; Uő.: 
Informacje o nadawcy i odbiorcy na plaszczyznie langue. Slavia Occidentalis 27 (1968): 
297—303; Uő.: Cybernetyczny uklad komunikacji jezykowej. Logopédia Nr 7. Lublin. 

meznetjUK: 

1. Kommunikációs láncszem: 

2. Kommunikációs láncszem: 

3. Kommunikációs láncszem : 

• 
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az információk a nyelvi közlés struktúrájában tükröződnek. Minden metainfor-
máció mond valamit a továbbított ill. a kapott információról, tájékoztat: 

1. az információs folyamat fajtájáról, 
2. az információs szituációról, 
3. az információ tartalmáról, 
4. a kommunikatív csatornában fellépő esetleges zajról, stb. 

A nyelvi kommunikáció struktúrája, kibernetikai értelemben három 
fajta információ közlésére alkalmas, ezek: 1. alapinformáció, 2. irányító infor
máció és 3. kontroll információ.12 Az olyan metanyelvi kifejezésekben mint 
pl. : Arra figyeljen hogy . . . ; Az a fontos hogy . . . ; Arra törekedjen, hogy . . . Vi
gyázzon . . .; Ne felejtse . . . stb. irányító információval van dolgunk, mivel az 
információ ve vő viselkedésének megfelelő mederbe terelésére irányul. A kont
roll információ két irányú lehet: az adótól a vevőig és fordítva, a vevőtől az 
adóig. A Érted?, Hallod?, Megértetted?, Nem?, Rendben van? Nem felejted el?, 
Láttad, hogy . . . stb. metanyelvi kifejezések az adótól származnak, az Igen, 
Értem, Persze, Természetesen, Világos, Ügy van, Igazad van stb. pedig a vevőtől. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a nyelvi kód univerzális, tehát képes mind a 
két információtípus továbbítására (információ, metainformáció). Ennek meg
felelően tartalmaznia kell a m e t a k ó d elemeit is, hogy eleget tudjon tenni 
a metainformációs folyamatnak is. Véleményünk szerint, a metakód elemeinek 
feltárása és leírása (modellálása) sokat segíthet abban, hogy jobban megismer
jük a természetes nyelv, mint univerzális kód működését a kommunikációs 
folyamatban. Ez segíthet abban is, hogy feltárjuk a nyelvi közlés struktúráját 
és modellálni tudjuk azt. Mindez végső soron elősegítheti az ember hatékony 
beavatkozását a nyelvi kommunikációs folyamatba. 

1. A nyelven kívüli információk szerzésére szolgáló kommunikatív 
csatornák fajtáiról szóló információk tükröződése a nyelvben 

Mint ismeretes, az ember a környező valósághoz történő alkalmazkodá
sakor a következő csatornákon keresztül szerzi meg az információt: a látás, a 
hallás, a szaglás, az ízlelés és a tapintás útján. Az információ átadásakor a 
nyelvi kommunikáció folyamatában az adó sok esetben közli, hogy milyen 
úton jutott az információhoz. A nyelv tehát olyan eszközökkel rendelkezik, 
amelyek segítségével mindezt kifejezni képes. Vegyük példaként a magyar 
nyelvet. Tételezzük fel, hogy a vevő a vizuális csatorna segítségével nyert in
formációt és azt a következő közlés formájában továbbította: 

Jancsi látta, hogy sok hal van a vízben 

Ezt a kommunikatív szituációt a következő módon lehet leírni: 
(Vj :Jancsi) + (vizuális csatorna: látta) + (IF — információforrás: hal 

van a vízben) 
12 BANCZEROWSKI J.: i. m.; W. KO^WZAN, Uniwersalny kod semantyczny a infor-

matyka. Instytut Organizacji i Zarzadzania Politeehniki Wroclawskiej. Raport Nr 198. 
Wroclaw 1977. Uő.: Lingwistyczne ograniczenia komunikacji w nauce. Instytut Organi
zacji i Zarzadzania Politeehniki Wroclawskiej. Komunikat Nr 458. Wroclaw 1978. 
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Hasonló a helyzet a többi csatorna esetében is pl. : 
K ö z l é s : Azok a madarak nagyon szépen énekelnek. 
Tehát: V azt hallotta, hogy azok a madarak nagyon szépen énekelnek. 
Az ízlelésnél fennállott információs szituációt a következő módon írhat-

le: 
K ö z l é s : (Vi) + (csatorna:ízlelés) + (IF) 
Jancsi érezte, hogy csípős a halászlé. 
Tehát: Jancsi + érezte + csípős a halászlé 
Ha az információs csatorna a szaglás, akkor a helyzet a következő: 
(Vx) + (csatorna: szaglás) 4- (IF) 
Például: A konyhában furcsa szag van közlés esetében: 
Vl (megszagolta, megérezte), hogy a konyhában furcsa szag van. 
A tapintásnál is hasonló modell érvényesül: 
(VjJ + (csatorna: tapintás) + (IF) 
Például: V1 (érezte, megérezte . . .), hogy (IF: a fűtőtest meleg). 
Meg kell jegyeznünk, hogy az ízlelési, a szaglási és a tapintási receptor 

segítségével kapott információ nincs mindig megkülönböztetve a magyar 
nyelvben. Pl. : 

Jancsi keserűnek érezte az almát; 
Jancsi erős gázszagot érzett az utcán; 
Jancsi érezte, hogy a kő nagyon hideg. 

Ez a megállapítás sok más nyelvre is érvényes. Sokszor viszont az információs 
szituáció megköveteli azt, hogy kifejezésre juttassuk, milyen csatorna útján 
szereztük az információt. Pl. 

Mi az? Nem tudom. Meg kell szagolnom. 
Mi az? Nem tudom. Meg kell kóstolnom. 
Mi az? Nem tudom. Meg kell tapintanom. 

A kísérletek azt mutatják, hogy a látási és a hallási receptorok segítségével 
kapott információ kb. 90%-ot tesz ki az embernél. Tehát az auditív és a vizuá
lis információról szóló metainformacióknak is viszonylag gyakoriaknak kell 
lenniök a nyelvben. Egyébként magyar és más idegen nyelvi ismereteink iga
zolják ezt a feltevést. Nagyon gyakoriak azok a mondatok, amelyek Iái, néz, 
hall stb. metainformációs igéket tartalmaznak.13 

A fentieket összegezve a magyar nyelvben főként a következő metain
formációs igékkel találkozunk, amelyek azt jelzik, hogy milyen csatornán ju
tot t az ember a nyelven kívüli információhoz. 

Látás Hallás ízlelés Szaglás Tapintás 

L á t hall érez érez érez 

Meg lá t m e g h a l l m e g é r e z megé rez megé rez 

N é z 

Megnéz 

13 B . BOJAR, Polskié czasowniki dotyczace procesów informacyjnych (Elementy 
metainformacji w tekstach jçzyka naturalnego). Studia Jezykoznawcze. Streszczenie 
prac doktorskich. I I I . Semantyka i skladnia. Polska Akadémia Nauk „Ossolineum", 
1978. 7—45. 
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Vannak olyan igék is, amelyek csak általános formában utalnak arra, hogy a 
vevő meg nem határozott csatorna segítségévet jutot t a nyelven kívüli infor
mációhoz. Pl. észrevesz, felfigyel, megfigyel stb. 

Hangsúlyoznunk kell, hogy az olyan igék mint pl. lát, néz jelentése nem 
más mint „információt kapni a látás segítségével". De pl. a kinéz stb. igék bi
zonyos plusz információt tartalmaznak a néz-hoz képest. Erre a kérdésre még 
visszatérünk. 

Az információadó, ül. -vevő állapotáról szóló metainformáció 

A nyelvi közlésben olyan információkkal is találkozunk, amelyek az adó 
ill. a vevő különböző állapotairól szólnak. Vegyünk példaként egy olyan álla
potot, amelynek a következő nyelvi közlés felel meg: 

Fáj a fejem (vagy: Fáj a hasam stb. 

Ahhoz, hogy az ember továbbítsa ezt az információt, kénytelen igénybe venni 
a nyelvi kódot, amely segítségével azt közli, hogy milyen szignált kapott, me
lyik helyen jelent meg a szignál és az milyen intenzitású volt. Pl. 

1. Fáj a fejem; 
2. Nagyon fáj a fejem; 
3. Rettenetesen fáj a fejem. . 

A felsorolt közlések esetében az első információvevő az adóval egyenlő (,,én" 
vagyok az, akinek fáj a feje és én továbbítottam ezt az információt). 

Ha most Összehasonlítunk két olyan kifejezést, mint például 

1. Kezd fájni a fejem és 
2. Érzem, hogy kezd fájni a fejem, 

4 
arra a megállapításra juthatunk, hogy az információmennyiség tekintetében 
mind a két kifejezés egyforma. Tehát az érzem elem használata ez esetben re
dundáns. Sok hasonló szerkezetű kifejezésben azonban az érzem ige mégsem 
redundáns és új információt is hordozhat. Pl . : 

Érzem, hogy úgy fáj a fejem, hogy nem bírom tovább. 

I t t bizonyos kiegészítő információval van dolgunk, amely nagyon fontos mind 
az adó mind pedig a vevő számára. Hasonló a helyzet a következő közlések 
esetében is: 

1. Érzem, hogy valami rossz történt; 
2. Érzem, hogy megfosztottál ettől a lehetőségtől; 
3. Érzem, hogy már biztosan nem jön; 
4. Érzem, hogy valami nagy zűr lesz ebből; 
5. Érzem, hogy jön a tél. 

Vegyünk még egy példát: 

A koldus érezte, hogy a batyu egyre jobban nyomja a vállát. 
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Ebben a közlésben nem arról van információ, hogy a batyunak a súlya növek
szik, hanem arról, hogy a koldus állapota változik. Azt jelenti, hogy a koldus 
egyre gyöngül. Hasonló példák: 

A futbalista érezte, hogy tovább már nem bírja ezt a tempót; 
A háziasszony érezte, hogy nem bírja elvinni ezt a kosarat; 
Jancsi érezte, hogy ma akár két mázsa súlyt is fel bírna emelni stb. 

Világosan látható, hogy a nyelvi közlésben az adó ill. a vevő állapotára vonat
kozó információ is érvényesül mint metainformáció. 

3. Az adó információbefogadásra irányuló törekvéséről szóló metainfor
máció 

Az információadó sok esetben közli a vevővel, hogy milyen körülmények 
között jutot t az információhoz. PL: 

Kilestem, hogy mit csináltatok tegnap; 
Kénytelen voltam megszagolni, mert nem voltam biztos benne; 
Kinéztem az ablakon, hogy lássam, merre mennek az emberek; 
Éva az ajtó mögött hallgatózott, mit mondanak róla. 

A felsorolt mondatokban a kilestem, megszagolni, kinéztem, hallgatózott igék bi
zonyos információnövekedésről is számot adnak. Kiderül belőlük, hogy az infor
mációadónak ahhoz, hogy információhoz jusson bizonyos kiegészítő cselekvést 
kell végrehajtania. Ezek az igék tehát nemcsak a kommunikatív csatornáról 
közvetítenek információt, hanem arról a szituációról is, amelyben az adó infor
mációhoz jutott . 

4. Az információ feldolgozásának a folyamatáról szóló információk 

Az ember nem mindig kap a környező világból információt. Sok informá
ciót szerezhet nagyon bonyolult gondolati műveletek útján is. Ez az ún. alkotó 
gondolati tevékenység, melynek bázisát a tárolt információk képezik. Kiberne-
tikailag ezt a folyamatot a következő módon lehet leírni: vannak bizonyos be
meneti információk, azokat feldolgozza egy bizonyos berendezés és a feldolgo
zás eredményeként új kimeneti információkhoz juthatunk. Másképpen fogal
mazva azt mondhatjuk, hogy egy ilyen folyamatban az információ transzfor
málásáról van szó. Tehát az információforráson bizonyos transzformációkat 
végzünk el. Vegyük a következő példát: 

A motor működése alapján az autószerelő megállapította, hogy a kocsi lega
lább tíz éves. 

A fentieket figyelembe véve ezt a közlést a következő módon elemez
hetjük : 

a) bemeneti információ: a motor működése 
b) transzformációfajta: konklúzió — megállapította 
c) az információt feldolgozó berendezés: autószerelő 
d) kimeneti információ: a kocsi legalább tíz éves 
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Ennek a mondatnak a formális leírása így képzelhető el: 
X Ibe bemeneti információk alapján T transzformáció következtében Iki 

kimeneti információkhoz jutott . Tehát Iki Ibe-nek a következménye. Ebből a 
közlésből kitűnik, hogy az információt feldolgozó berendezésre, azaz a szervi
zesre aktív magatartás jellemző, mivel cselekvése információnövekedést idé
zett elő. Erről a konkrét cselekvésről szó esik a közlésben is. 

Az ilyen információs folyamatokról szóló nyelvi közlést kétféle szem
pontból írhatjuk le. Először érdekelhet bennünket az a gondolati folyamat, 
melynek során Ibe T alkalmazása következtében Iki-vé alakul és másodszor az 
a viszony, amely Ibe és Iki között valósul meg. A fent idézett példa az első 
szempontot támasztja alá. Az olyan mondat viszont mint pl. : Az ősz ha) arról 
tanúskodik, hogy az ember öreg arról tájékoztat, hogy a bemeneti információ 
információforrásul szolgál más információ számára. A két eset közötti különb
ség nyilvánvaló. 

Jegyezzük meg, hogy nem minden közlésben jut kifejezésre az az infor
máció, amely az Ibe-t feldolgozó berendezés aktív magatartásáról szól. Ezt a 
következő példa illusztrálja: 

Kollégájától megtudta, hogy hamarosan elnökválasztás lesz vagy: Hama
rosan kitudódott, hogy nagy szélhámos volt. 

Ezekben a mondatokban nincs említés arról a cselekvésről, amelynek so
rán új információ jött létre. 

Elég sok olyan igét találunk a magyarban, amelyek segítségével az in
formációadó azt fejezi ki, hogy az információt feldolgozó berendezés aktív a 
kommunikációs szituációban. Ilyenek pl.: kitalál, feltalál, kiderít, kinyomoz, 
átkutat, felkutat stb. igék. Példák: 

Kinyomozták, hogy honnan jön a vész; 
Átkutatták a kocsiját, mert gyanús volt; 
Tegnap kiderítettem, hogy hova költözött Kovács. 

A nyelvi közlésben a T transzformáció típusáról szóló információkat olyan 
igék segítségével lehet kifejezni mint például: hozzáad, kivon, oszt, hatványoz, 
ragoz, gondolkozik, átgondol, meggondol, megfontol stb. Példa: 

János ragozta a ,,kutya" főnevet. 

Az említett igék azt jelzik, hogy mi történik a bemeneti információval azaz 
milyen transzformációt hajtunk végre rajta feldolgozása során. 

Előzetes elemzések alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
magyar nyelvben az információ-forrásrautaló igék egész sorával találkozunk. 
Tehát ezek a metainformációs igék azt mutatják, hogy az I b e -ből Ik i követ
kezik az alábbi séma szerint: 

Ibe -f- a következik jelentésű metainformációs ige + Iki 
Példák: 

A tények azt bizonyítják, hogy a vádlott nem bűnös; 
A beszámolóból kitűnik, hogy a vállalat sok árut gyártott a múlt évben; 
Azok a jelek figyelmeztetnek a veszélyre. 
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Ebbe a kategóriába sok magyar ige sorolandó. PL: lát, implikál, meghatároz, 
figyelmeztet, rámutat, tanúskodik, meggyőz, óv, csal, tanít, szugerál, jelez, jelent, 
értesít stb. 

A feljebb idézett példák alapján azt mondhatjuk, hogy az Ibe a premisz-
szája annak a következtetési folyamatnak, melynek konklúziója Iki. 

5. Metainformációk a nyelvi információs folyamatról 

Ebben a részben a nyelvi kód olyan elemeit szeretnénk kiemelni, ame
lyek az információ befogadási folyamatára vonatkoznak. Az ilyen igék, mint 
pl. hall, meghall, hallgatózik, meghallgat, fülel stb., az auditív információ, míg 
pl. olvas, elolvas, kukucskál, bámul, les, megszemlél stb. vizuális információ be
fogadását jelzik. Hasonló a helyzet az ízlelés, a szaglás, a tapintás esetében is: 
ízlel, kóstol stb.; szagol, szimatol stb.; tapint, tapogat, érint, hozzányúl stb. 

Az információtovábbítás folyamatáról tanúskodnak az olyan igék, mint 
pl.: beszél, mond, megmond stb. 

Mint tudjuk, az információadó kétfajta nyelvi kódot használhat a kom
munikációs folyamatban: a beszélt és az írott kódot. I t t tehát a szöveg két 
oldaláról van szó: auditív és vizuális oldalról. Sok esetben a nyelvi közlésben 
olyan információ is szerepel, amely mind a beszélt, mind pedig az írott szöveg 
fizikai oldalát jellemzi. A magyar nyelvben elég tekintélyes számú olyan ige 
van, amely kapcsolatos a fenti kérdéssel. Véleményünk szerint az olyan igék 
mint pl.: nyög, kinyög, morog, ordít, dalol, nyávog, szuszog, siránkozik, handa
bandázik, fecseg, súg, zokog, sóhajt, halandzsázik, kiabál, visít, selypít, kacag, 
dadog, jajdul, jajgat stb. olyan információt tartalmaznak, amely a hangszínnel, 
a beszédtempóval, a közlés intonációjával, a kiejtés pontosságával stb. kap
csolatos. Ezek a metainformációs igék arról tanúskodnak, hogy a fent emlí
te t t beszédparaméterek nagyon fontosak az információvevő számára. 

Hasonló a helyzet az írott szöveggel is. Vannak olyan metainformációs 
igék, melyek segítségével a szöveg értékelését is megadjuk. Vegyünk például 
egy egyszerű igét ír. Hozzá képest a firkál bizonyos kiegészítő információt tar
talmaz, amely az írott szöveg fizikai oldalát értékeli. Ebbe a csoportba sorol
hatjuk az olyan igéket is mint pl.: kicirkalmaz, kalligrafál stb. 

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a feljebb felsorolt igék közül néhány
nak az alapvető jelentésen kívül (jellemezni a szöveg fizikai oldalát) bizonyos 
kontextusban más jelentése is lehet. Pl. a fecseg igének olyan jelentése is van, 
hogy ,,sokat és feleslegesen beszél". 

A tárgyalt igék között olyanok is vannak, amelyek bizonyos kiegészítő 
információt is tartalmaznak az információs csatorna zajára, ül. a nyelvi szig
nál deformációjára vonatkozóan. Pl. nyög, makog, motyog, mormol, dörmög, 
selypít, gagyog igék arról tanúskodnak, hogy az információtovábbításnál bekö
vetkezett zajért a beszélő a felelős. Az írott szöveg eltorzításáról — szintén az 
adó hibájából — az olyan szavak tanúskodnak mint például: firkál, irkafirka, 
ákombákom, macskakaparás stb. 

A fent felsoroltakon kívül még jó néhány igét találunk a magyarban, 
amely szintén a csatornában fellépő zajról szól, de arról is tájékoztat, hogy az 
eltorzított nyelvi szignál dekódolása megtörtént. PL: megfejt, kibogoz, kibetűz, 
kisillabizál stb. Ez esetben is arról van szó, hogy a szignált az adó torzította el. 
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6. Az információ formájára és tartalmára utaló metainformációk 

Az emberi kommunikáció majdnem mindig sztereotip sémák szerint zaj
lik. Ezek a sémák bizonyos konvención alapulnak és mindig arra mutatnak rá, 
ami az adott kommunikációs helyzetben a legfontosabb az adó szempontjából. 
Ilyen szerepet nagyon sok az információátadással kapcsolatos ige tölt be a 
magyarban: 

a) Az információ formájáról és tartalmáról: imádkozik, káromkodik, át
koz, szitkozódik, dedikál, címez, elnököl, jegyzőkönyvez stb. 

b) Az információ olyan formájáról és tartalmáról szóló metainformáció, 
amely az adó és a vevő között fennálló összefüggést fejezi ki: jelent, 
gyón, tájékoztat stb. 

c) A jövőbeni információ formájáról és tartalmáról: előrejelez, jövendöl, 
jósol stb. 

d) Metainformáció arról, hogy a közölt információ kapcsolatban áll az 
előtte továbbított információval: magyaráz, tagad, erősít, motivál, kom
mentál, cáfol, bizonyít stb. 

e) Az adónak az adott közlésben szereplő objektumhoz való viszonyáról 
szóló információ: kigúnyol, kicsúfol, tréfál, tréfálkozik, gúnyolódik, 
ironizál, szellemeskedik, élcelődik stb. 

7. Az információ funkcióiról szóló metainformációk 

Nem nehéz rájönni, hogy a metainformációs nyelvi elemek között olya
nok is szerepelnek, amelyeknek bizonyos felszólító jellegű funkciója van. 
Segítségükkel az adó kifejezi azt a magatartását, amelyet a közölt információ, 
tehát a vevő iránt tanúsít. Ezt a funkciót f e l s z ó l í t ó f u n k c i ó n a k 
fogjuk nevezni. Vegyünk egy példát: 

A feleségem megtiltotta, hogy a szomszédasszonnyal beszéljek. 

Ebből a mondatból világosan kitűnik, hogy megtiltotta igének felszólító 
funkciója van. Több hasonló példát is lehetne felhozni. Ugyanolyan funkciót 
töltenek be az olyan igék, mint pl. : parancsol, betilt, eltilt, ajánl, utasít, megbíz, 
kér, agitál, könyörög, követel, sürget, elrendel stb. A felszólító funkció akkor is 
érvényesülhet, ha az adó az adott közlésben azonos a vevővel. PL: Sürgettem 
magamat. 

A nyelvi közléseket elemezve a feljebb tárgyalt funkció tükrében arra a 
megállapításra juthatunk, hogy a kérdés nem mindig egyértelmű. Néha úgy 
tűnhet, hogy az adott információs sorban a felszólító funkció lép fel, de a való
ságban nem teljesen az. Sok esetben a felszínes hasonlóság egész más dolgokat 
rejthet. Látszólag az olyan igék, mint pl.: tanácsol, javasol stb. nagyon hason
lítanak a fent felsorolt igékre. De esetükben az információ jellegét nem az adó, 
hanem az adott konkrét kommunikatív szituáció határozza meg. A tanácsol 
igét csak akkor alkalmazhatjuk, ha azt az információt determinálja, amelyre 
a kontextus (nem okvetlenül nyelvi) vonatkozik, amely időben megelőzi ezt 
az információt. Tehát az információ és az őt megelőző kontextus között bizo
nyos kapcsolat van, amely azzal a válasszal függ össze, amelyet az adónak a 
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vevő által feltett kérdésre (más információs szituációhoz viszonyítva) adnia 
kell, a kérdés pedig azzal a kiegészítéssel kapcsolatos, amelynek a jelentése: 
Mit kell tennem? Nézzük meg közelebbről ezt a kérdést. Vizsgáljuk meg először 
a következő mondatot: Az orvos azt tanácsolta a betegnek, hogy menjen dolgozni. 
Ebben a mondatban az első információ ve vő, tehát a beteg a mély struktúrában 
ágens, mert a szóbanforgó szituáció megvalósításához az ő hozzájárulása, cse
lekvése szükséges. Neki kell cselekednie. De vannak olyan mondatok is ahol 
az információvevő nem egyenlő az ágenssel. Pl. : Azt tanácsolnám neked, hogy a 
lányod menjen az orvoshoz. Ebből a közlésből az derül ki, hogy az információ
vevőnek úgy kell cselekedni, hogy a lánya menjen az orvoshoz. Tehát ez a két 
struktúra nem azonos; ennek ellenére az utóbbi jellegű mondatok, bár ellipti
kusak, mindig egyértelműek, mert az információs szituációból mindig kitűnik, 
hogy az információvevőnek olyan helyzetet kell megteremteni, hogy a lánya 
menjen el az orvoshoz. Arról, hogy az adott információ választ jelent a kérdésre, 
az olyan ige is tanúskodik mint pl. engedélyez ahol fel lehetne tenni a következő 
kérdést: ,,Szabad-e X-nek + ige + Y?", a tanácsol esetében viszont a kérdés a 
kiegészítéssel függ össze. A Szabad-e X-nek + ige + Y ? kérdésre a választ a 
következő lehet: igen — engedélyez vagy nem — nem engedélyez. Tehát Szabad-e 
(kell-e) X-nek + ige + Y ? kérdést negatív válasz esetében olyan nyelvi ele
mek kísérik mint pl. megtilt, nem engedélyez, nem tanácsol stb. Az orvos pacien
sének a kérdésére Szabad-e dolgozni ? három lehetséges negatív választ adhat : 

a) Inkább nem ; 
b) Nem; 
c) Egyáltalán nem. (Lehetetlen; Ki van zárva.) 

Ezt három szituációt a következő metainformációs mondatok írják le: 

a) Az orvos nem tanácsolta a betegnek, hogy menjen dolgozni; 
b) Az orvos nem engedte meg a betegnek hogy dolgozni menjen; 
c) Az orvos megtiltotta a betegnek, hogy dolgozni menjen. 

Hasonló a helyzet a pozitív válasz esetében is, ahol az egyetért, beleegyezik stb. 
tartalmú igék szerepelhetnek. 

Gondolatmenetünkből az következik, hogy célszerű megkülönböztetni 
a f e l s z ó l í t ó és a l á t s z ó l a g f e l s z ó l í t ó f u n k c i ó k a t . 

Az említett funkciókon kívül még egy funkcióról érdemes szólni, amelyet 
d e k l a r a t í v n a k fogunk nevezni. 

Mint tudjuk, léteznek olyan információs szituációk, ahol az információadó 
számára nagyon fontos, hogy az általa közölt információ igaz-e. Ilyen esetben a 
továbbított információt speciális nyelvi komponens kíséri, melynek jelentése : 
Hidd el! Azok között a metainformációs elemek között, amelyek szemantikai 
struktúrájukban ilyen komponenst tartalmaznak, olyanok is szerepelnek, ame
lyek csak arra az információtovábbítási folyamatra vonatkoznak, amelyek a 
jövőben történő eseményekre utalnak, és amelyek csak akkor mennek végbe, 
ha az információadó cselekvésével hozzájárul ahhoz. Az, hogy a nyelvben ilyen 
elemek szerepelnek, nem véletlen. Létezésük nagyon fontos az adó számára, 
amely mindig arra törekszik, hogy meggyőzze az információvevőt a közölt in
formáció igazságáról, akkor is, ha az információ csak a jövő eseményekre vo
natkozik, amelyeket bekövetkezésük előtt lehetetlen ellenőrizni. Az ilyen jel-



AZ INFORMÁCIÓ ÉS A METAINFORMÁCIÓ . . 9 7 

legű közlésekben szereplő metainformációnak a jelentését a következő módon 
fogalmazhatjuk meg: Hidd el nekem, hogy azt, amiről beszélek, meg akarom csi
nálni. 

A vevő meggyőződése arról, hogy a kapott információ igaz, különféle 
eszközök igénybevételével történhet: nyelvi és nyelven kívüli eszközökkel. PL: 

Hidd el nekem, hogy holnapután telefonálok neked; 
Megígérem, hogy egy hét múlva jövök hozzád; 
Esküszöm, hogy visszaküldöm neked ezt a könyvet; 
Becsületszavamra egy év múlva vissza fogod kapni a pénzt. Stb. 

Nem kell senkit meggyőzni arról, hogy a deklaratív funkciónak nagyon fontos 
szerepe van a nyelvi kommunikációban. Enélkül nem lehetne kifejezni azt az 
információt, amely az adott konkrét szituáció viszonylatában csak a jövőben 
valósul meg. Ez különben az ember számára nagy jelentőséggel bír. 

A deklaratív funkcióval nagyon szoros kapcsolatban van az információ 
értéke a vevő számára, amely az információ igazságával, a vevő tájékozódási 
állapotával és az információ redundanciájának a mértékével függ össze. Az in
formáció értékelése két szempontból történhet: az információadó és a metain-
formációadó szempontjából. Az információadó viszonyát a közölt információ
hoz a következő metainformációs igék fejezik ki: állít, biztosít, feltételez, vél, 
kételkedik, tagad, gondol stb. pl.: 

Állítom, hogy ez az ember gyilkos; 
Feltételezem, hogy ók elválnak; 
Úgy vélem, hogy igazad van; 
Ügy gondolom, hogy holnap eső lesz. Stb. 

A metainformációadónak a véleményét az információadó által továbbított in
formációról az olyan igék tartalmazzák, mint pl. : hazudik, becsap, rávesz, félre
vezet stb. Ezek az igék azt mutatják, hogy az adó által közölt információ nem 
volt igaz a vevő számára. Érdemes i t t megjegyezni, hogy az információ értéke 
viszonylagos fogalom. Ugyanazt az információt különféle vevők, különféle 
módon értékelhetik. Az értékelést a már említett okok befolyásolhatják. Azt 
a funkciót, amely az információnak ill. a metainformációnak az adó által vég
zett értékelésével kapcsolatos, é r t é k e l ő f u n k c i ó n a k fogjuk nevezni. 
Tehát, a nyelvi kód olyan elemekkel is rendelkezik, amelyek segítségével képes 
kifejezni a fent említett négy funkciót. 

8. Metainformáció az adó érzelmi, értelmi és fizikai állapotáról 

Mint láthattuk a nyelvi metakód rendkívül gazdag, sokféle metainfor
máció kifejezésére alkalmas. Ezt a gondolatot tovább folytatva azt szeretnénk 
megemlítem, hogy a nyelvi közlésben olyan információ is megtalálható, amely 
az adó érzelmi állapotáról ad számot. Az adó érzelmi állapota tükröződhet 
egyrészt információs síkon, másrészt viszont a szöveg fizikai aspektusában is 

7 Nyelvtudományi Közlemények 80/1—2. 
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(itt mindenekelőtt a hangszínre és az intonációra gondolunk). Ezt a következő 
mondatok erősítik meg: 

Az anyám nagyon idegeskedett; 
A feleségem nagyon megijedt; 
Jancsi megbánta, hogy megnősült; 
A kollégám csodálkozott, hogy a múlt héten beteg voltam; 
Nagyon félt ettől a merész lépéstől . Stb. 

A magyar nyelv elég sok olyan igével rendelkezik, amely ezt a metainformaciós 
funkciót tölti be a nyelvi közlésben. Ide sorolhatjuk például: haragszik, vágyó
dik stb. igéket is. 

Tegyük még hozzá, hogy az ilyen igék, mint pl. félrebeszél, összevissza 
beszél stb., az adó értelmi szintjéről tájékoztatnak. Ezek az igék ezenkívül az 
információ értékelését is megadják. Arról van szó, hogy ilyen és hasonló elemek 
a nyelvben azt a feltevést is tartalmazzák, hogy az információ nem megbízható 
forrásból származik. A nyelvi közlésből sok esetben kitűnik, hogy milyen fizi
kai állapotban volt az információadó az információ közlésekor. Vegyük példa
ként a következő mondatot: Na jól van — mosolygott a férfi. A mosolygott ige 
tulajdonképpen az adó fizikai állapotát jellemzi. Ezenkívül a közlés alapján 
azt is meg lehet tudni, hogyan nézett ki az adó a kommunikációs aktus folya
matában. Az, hogy elpirul, elvörösödik, felfortyan, fellobban, nevet, mosolyog, 
sir stb. azt jelenti, hogy ezek a metainformaciós igék az adó fizikai állapotát 
tükrözik. 

Pl. Jancsi elpirult, amikor megtudta a hírt; 
Éva nagyon sírt, amikor a fia haláláról beszélt; 
Nevetett, mert jó hírt kapott. Stb. 

Az olyan igék viszont, mint pl. a sóhajt, haragra gerjed, elkábul szorosan össze
függnek az adó pszichikai állapotával. Érdemes i t t megjegyezni, hogy néha a 
fizikai állapotra jellemző nyelvi elemek emocionális állapotot is jelzik. PL: 

Micsoda ? Hol ? — ugrott fel a fiatalember. 
Ezt a jelentést fel lehet fedezni az ilyen igékben, mint például: megdermed, 
megmerevedik, megélénkül, magához tér, felocsúdik, megriad, megborzad stb. 

9. Az adó memóriájának állapotára vonatkozó metainformációk 

A nyelvi közlés elemzésekor kiderítettük, hogy a nyelvi metakód olyan 
elemeket is tartalmaz, amelyek azt a funkciót töltik be, hogy értesítenek az 
adó memóriájának az állapotáról. Ilyen igék pl.: emlékszik, nem emlékszik, el
felejt, eszébe jut, rájön stb. 

Egyébként az olyan közlés, mint például: 

Anna tudja, hogy Feri nős; 
Tudom, hogy nem szeretsz engem; 
Nem tudom, vajon vasárnap lesz-e vásár Pécsett. Stb. 

szól, arról az információvételről, amelynek eredményéről szó esik. 
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Arról, hogy olyan folyamat jött létre, melynek következtében az infor
mációvétel megtörtént, az ilyen típusú közlésből értesülünk: Anna megtudta, 
hogy Feri külföldön van. Ha viszont bevezetjük ebbe a közlésbe az információ
adót, akkor a fenti közlés a következő módon módosul: Anna tőlem tudta meg, 
hogy Feri külföldön van. Az információvétel az információ növekedésével is 
járhat. Pl.: 

. 
Tegnap megismerkedtem Anna barátjával; 
Gyümölcséről megismertem a fát; 
A tanuló ismerkedik az új tantárggyal; 

Tehát megismerkedtem, megismertem, ismerkedik igék az információk gazdagabbá 
való tételéről tanúskodnak. 

Arra vonatkozó példát viszont, hogy az információ szegényebbé válik 
vagy csökken, nem találtunk. 

10. Metainformáció a kommunikációs szituációról 

Az információs folyamatnak három fázisa lehet: kezdés, lefolyás és befe
jezés. Néha olyan kommunikációs szituáció jön létre, hogy az adó szükségesnek 
tartja közölni a vevővel, hogy az milyen stádiumban van. Tehát kezdődik, még 
tar t vagy befejeződik. Olyan közlés mint pl.: Hölgyeim és uraim — kezdte a 
konferencia elnöke többek között azt az információt tartalmazza, hogy az infor
mációs folyamat megkezdődött. Vagy más példa: 

Az elnök megnyitotta az ülést. 
Elvtársnők és elvtársak! — ilyen szavakkal fordult a tömeghez. Stb. 

Az információs folyamat zajlását jelzik pl. az olyan igék mint: beszélget, vitat
kozik, tanácskozik, ülésezik, tart, alkudozik, egyezkedik, tárgyal stb. A folyamat 
befejezéséről az olyan metainformációs igék szólnak mint pl. : befejez, összegez, 
summáz s tb. 

Az információs szituációba bekapcsolódhat egy új információadó. Ezt a 
tényt olyan metainformációs elemek illusztrálják mint pl. : bekapcsolódik, bele
szól, beavatkozik stb. 

Mint ismeretes a kommunikációs aktus általában a „kérdés-felelet" séma 
szerint zajlik. A kérdező kéri az információt, a felelő pedig igyekszik kielégíteni 
az igényt. Ezt az állapotot rögzítik az olyan igék mint pl. : kérdez, érdeklődik, 
válaszol stb. 

Az információközlés különféle eszközök segítségével történhet. Az, hogy 
valaki telefonál, (telefonon) felhív, táviratoz, télexez stb. azt jelenti, hogy az in
formáció továbbításakor megfelelő műszaki berendezéseket vett igénybe. Tehát 
az erről szóló információ is metainformáció. 

Érdemes i t t megemlíteni, hogy az információ befogadásakor igénybe vet t 
eszközről nagyon ritkán esik szó a magyar nyelvi közlésben. Legalább is azt 
kell mondanunk, hogy a kukkeroz, lehallgat, visszahallgat, távcsövez, magnózik, 
rádiózik, tévézik igéken kívül nem nagyon akad nyelvi példa, amely erről ta
núskodna. Véleményünk szerint a magyar nyelvben ilyen metanyelvi elemek 
nagyon ritkák. 

Tegyük még hozzá azt is, hogy az információs szituációval sok metain
formációs kifejezés van kapcsolatban. Pl. : mindenekelőtt, azután, befejezésül s tb. 
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11. Metainformáció a nyelvi információ közléséről 
• 

Kutatásaink során olyan metainformációs elemekre bukkantunk, ame
lyek azt a célt szolgálják, hogy metainformációt közvetítsenek a nyelvi kom
munikációs folyamatról. 

Vannak olyan elemek, amelyek azt az információt hordozzák, hogy az 
adó bizonyos állapotot idéz elő a vevőben és ezt az állapotot az adott nyelvi 
elem tartalma határozza meg. I t t mindenekelőtt olyan igékre gondolunk mint 
pl.: ijesztget, butít, megvigasztal, félrevezet, kényeztet, izgat, felvidít. 

Ezenkívül a nyelvi közlésben olyan metainformációs elemek is szerepel
nek, amelyek azt fejezik ki, hogy az adó saját nyelvi viselkedése révén olyan 
állapotváltozást váltott ki a vevőben, hogy az annak a személynek takinti őt, 
amely az adott nyelvi elem tartalmából következik. PL: viszonoz, magyarázko
dik, meghátrál, biztosítja magát stb. 

Szólnunk kell arról is, hogy az információadó saját nyelvi viselkedésével 
azt is okozhatja, hogy az információvevő olyan tulajdonságokkal rendelkező 
személynek takinti őt, amely tulajdonságok az adott nyelvi elemben rejlenek. 
(Ily módon: kompromittálódik, kinevetteti magát stb.) 

Tovább tárgyalva ezt a kérdést még egy dolgot szeretnék kiemelni. Ne
vezetesen azt, hogy az adott konkrét nyelvi közlésben olyan metainformáció is 
realizálódhat, amely az adónak a vevőhöz való viszonyát határozza meg. Ezt 
a tartalmat a következő magyar igékben fedeztük fel: idealizál, befeketít, vádol, 
kisemmiz, istenít, lenéz stb. 

Befejező megjegyzések 

Az utóbbi időben egyre intenzívebb kutatások folynak a nyelvi kommu
nikáció területén. Világos, hogy a nyelvi kód leírásából sok elméleti és gya
korlati haszon származhat. Ez a kommunikációval foglalkozó kutató számára 
nyilvánvaló tény. 

A nyelvi kommunikáció rendszerének az elemzése sok fényt deríthet más 
kommunikációs rendszerekre is. Ezek a vizsgálatok tehát nem lehetnek közöm
bösek a tudomány számára. Meg kell azonban jegyezni, hogy a nyelvi kommu
nikációs rendszer nagyon bonyolult, és megnyugtató modellálása még mindez-
ideig nem történt meg. Ezekre a problémákra próbáltuk felhívni az olvasó fi
gyelmét a tanulmány első részében. 

A második részben kísérletet tet tünk arra, hogy bemutassuk a nyelvi 
metakód működését a metainformációk továbbításában. Ahogy láthattuk, a 
nyelvi közlés információs struktúrájában sok metainformáció is rejlik, szeman
tikai vizsgálatokban tehát figyelembe kell venni azokat. Véleményünk szerint, 
a nyelvi metakód elemei sajátos struktúrát alkotnak, és ennek pontos megis
merése érdekében célszerű lenne behatóan elemezni a nyelvi közlés különböző 
típusait. Jelen cikkünkben célunk az volt, hogy felhívjuk a kutatók figyelmét 
erre a kérdésre. 

Az általunk feltárt metainformáció típusainak a számát bizonyára nem 
lehet véglegesnek tekinteni. Kutatásunk során több probléma merült fel ezzel 
a kérdéssel kapcsolatban, de jelen munkánkban ennek tárgyalásától eltekin
tet tünk. Meg vagyunk győződve arról, hogy ha a nyelvi struktúrák elemzésekor 
elkülönítjük a metainformációkat és az általuk alkotott grammatikai és szin-
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t a k t i k a i s t r u k t ú r á k a t , lehetőség nyí l ik a r ra , h o g y h a t é k o n y a b b a n model lá l juk 
a nyelv i közlést m i n t n a g y o n bonyolu l t kommunikác iós k é p z ő d m é n y t . A nyelvi 
m e t a k ó d megismerése nélkül ez lehete t len . A nyelv i m e t a k ó d vizsgála ta megle
he tősen nehéz fe ladat . E r r e t ö b b k u t a t á s is u ta l . 1 4 

T u d a t á b a n v a g y u n k annak , hogy az á l t a l u n k fe lvete t t kérdések szoros 
kapcso l a tban v a n n a k az ú n . , ,beszédaktus e lméle t te l" , 1 5 de ez a lka lommal 
ennek tá rgy lásá tó l szándékosan e l t ek in t e t t ünk . 

B A N C Z E R O W S K I J A N U S Z 

Информация и метаинформация в структуре языкового сообщения 
Я Н У Ш БАНЬЧЕРОВСКИ 

Работа состоит из двух частей. В первой части автор даёт краткий анализ модели 
языковой коммуникации, указывая на некоторые трудности, возникающие при её описа
нии (связь с сигналами, которые относятся к другим коммуникативным системам; слож
ность механизма языковой компетенции и интерпретации сообщений; языковые функции, 
итд.). 

Во второй части рассматриваются типы метаинформации, которые реализуются в 
языковом сообщении. Автор выделяет несколько типов метаинформации: метаинформация 
о виде информационного канала, о состоянии отправителя и получателя, о процессе пере
работки информации, о форме и содержании отправляемых информации, о функции инфор-
рации, об эмоциональном и физическом состоянии отправителя, о коммуникативной си
туации, о процессе передачи языковой информации, итд. 

По мнению автора, универсальность языкового кода заключается прежде всего 
в том, что с его помощью мы можем передавать не только информации, но и метаинформа
ции. Поэтому он должен содержать также элементы метакода, которые в свою очередь 
образуют специфическую структуру. Анализ типов метаинформации необходим для более 
эффективного моделирования языковых сообщений. 

» 

14 MOLNÁR I., A tartalmatlan hogy kötőszós összetett mondatok típusai szemanti
kai szempontból. NytudÉrt. 94. Budapest 1977. 

15 Lásd: J . AUSTIN, Constatives and Performatives. In: THOMAS M. OLSHEWSKY 
(szerk.), Problems in the Philosophy of Language. Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1969. 
242—251; UŐ.: The Meaning of a Word. Uo. 151—165; Ш . : How to Do Things with 
Words? Oxford 1962; J . R. SEARLE, What is a Speech Act? In: M. BLACK (szerk.), 
Philosophy in America. 1965; UŐ.: Assertions and Aberrations. In: B. A. O. WILLIAMS— 
A. C. MONTIFIORE (szerk.), British Analytical Philosophy. London 1966. 
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