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Korunk nyelvtudományában egészséges törekvéseknek lehetünk tanúi, 
amelyek az elhatárolt vagy elhatárolható nyelvi jelek teimészetét nagyobb 
és szervesebb összefüggéseikben, közléssé, illetve az emberi kommunikációs 
viselkedéssé szerveződésükben kívánják megismerni. Ezáltal a talán túlsá-
gosan is atomizálódott nyelvi vizsgálatok újraintegrálódásához is hathatósan hoz-
zájárulnak, s egyúttal az interdiszciplináris kapcsolódás lehetőségeit is feltárják. 

A kommunikációközpontú vizsgálatok sokaságában két megközelítés 
érdemel megkülönböztetett figyelmet: az immár klasszikusnak .számító, 
Kari Bühler nyomdokain induló és Román Jakobson munkássága révén 
általánossá vált, a beszédcélokat, kommunikációs funkciókat is tartalmazó 
közlésmodell, illetve a nyelvet viselkedésként, interakcióként szemlélő, a 
nyelvi behaviorizmussal rokonítható ún. lokúciós — illokúciós felfogás, amelyet 
Austin neve fémjelez. 

A két fölfogásnak sok a hasonló jegye, és végső soron azonos az indítta-
tásuk: a nyelvhasználat részben már nyelvészeten kívüli, nyelvszociológiai, 
nyelvpszichológiai tényeiben gyökereznek. Rokoníthatóságuk azonban sem 
az idevonatkozó nemzetközi, sem a magyal szakirodalomban nem tükröződik, 
minthogy a publikációk szerzői nem is látszanak tudni egymás eredményeiről. 

A címében taxonómikusan felsorolt témákkal kapcsolatos tanulmányom-
ban tehát Jakobson beszédcél-elméletét és Austinéknak a közlést dinamiz-
musában szemlélő fölfogását kíséilem meg egymásra vonatkoztatni, össze-
hangolni, a legújabb nemzetközi és főleg magyar szakirodalmi fejleményekre 
is figyelmet fordítva. Célom továbbá a beszédcélok részjelentésekben való 
realizálódásának vizsgálata, valamint a performatív, „a szavak általi viselkedé-
ssel" kapcsolatos, dolgozatomban vérbalbációnak nevezett fölfogásom kifejtése. 

1. Kezdjük tehát a címben jelölt néhány fogalom jegyeinek meghatá-
rozásával és kifejtésével: 

1.1. A közlési funkció explicit formában a nyelvi kommunikáció modell-
jeiben jelenik meg, tehát Kari Bühler és Jakobson munkássága révén került 
be a nyelvészet fogalomtárába, noha implicit módon distinkcióként jóval 
korábban felbukkan; mint J.R. Searle írja Austinnak a lokúciós és az illokú-
ciós aktusokról című tanulmányéban1 (amelyben ezeket a funkciókat illo-

1 Beszédaktus—kommunikáció — interakció, Bp. 1979. Szerk. Pléh Csaba — Terestyéni 
Tamás-
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kúciós erők megnyilvánulásaként említi): „. . . a kijelentő, kérdő és felszólító 
mondatok régimódi kategóriáinak legprimitívebbje is tartalmazza". 

A fogalom megnevezésében a magyar nyelvészeti szakirodalom korántsem 
egységes: Jakobsor Nyelvészet és poétiVa című tanulmányának2 fordítója 
kommunikációs, illetve nyelvi funkcióknak nevezi, Voigt Vilmos a kommuni-
káció alapfunkcióinak, W. P. Robinsonnak a Kommunikáció3 című tanul-
mánykötetben megjelet művében a nyelv funkcióit találjuk, Fónagy Iván a 
nyelvi jel funkcióiról4 beszél, Elekfi László a Közléselmélet, grammatika, 
aktuális tagolás című tanulmányában5 kerüli kategorikus megnevezését, 
Mikó Pálné viszont közlés-egységekként6 különbözteti meg egyes típusait, 
sőt beszédcélok, közlési szándékok1, funkcionális dimenziók8 alakokban is elő-
fordul. A különböző elnevezések azonban hellyel-közzel azonos tartalomra 
vonatkoznak, amelyet először Jakobson fogalmazott meg tisztán, mint bár-
mely beszédesemény, a nyelvi kommunikáció bármely aktusa összetevő elemeit. 
A funkciók taxonómiája ma már nyelvészeti közhely, arról azonban kevés 
szó esett, s maga Jakobson sem hangsúlyozta ki, hogy a referenciális, fatikus, 
emotiv, konatív, poétikai és metanyelvi funkció a közlés minden megnyilvánu-
lását, típusát átfogja, és korunk egyéb nyelvészeti iiányzataihoz viszonyítva 
irigylésre méltó a teljessége és modelljének zártsága. 

Még kevésbé kapott hangsúlyt az a lehetőség, hogy Jakobsonnak a 
kommunikáció elidegeníthetetlen tényezőire kristályosított modellje egyetlen, 
parola értelemben vett, konkrét közlési aktus jellemzésére, tipizálására is 
kiválóan alkalmas. Másként fogalmazva: ezt a lehetőséget a közlési aktust 
teljességében tükröző vagy felidéző befzédmű, a szöveg szerves összefüggéseit 
is megőrző leírhatóságának nevezhetnénk. A szöveg mondaton felüli össze-
függéseinek, kohéziójának megragadása meglehetősen hagyománytalan, sőt 
népszerűtlen is a nyelvészetben, az Általános nyelvészeti tanulmányok XI. 
számától eltekintve a magyar szakirodalomban is. A szöveg zárt szemantikai-
szintaktikai egységként való felfogása, amelynek ökonomikus rendszelében 
minden elemnek, szónak, mondatnak megvan az egyedi, alkalmi funkciója 
is, e funkciók hierarchikus szerveződésének végeredményeként pedig a 
szövegjelentés egésze áll össze, még a jövőben, esetleg a szövegnyelvészetben 
remélhet igazolást. 

A szövegegységekben való gondolkodás jelentősen befolyásolja a közlési 
funkciókról kialakult fölfogásokat is, mert csak a beszédmű szerves egysége-
felől juthatunk el addig a felismerésig, amely az idevonatkozó újabb szakiro-
dalomban is egyre nyilvánvalóbb, hogy egy-egy funkciót nemcsak elszigetelt 
lexikai egységek hordozhatnak, hanem mondatok, szakaszok, sőt egész köz-
lések is. 

1.2. Jelentésen és jelentéstípusokon az előzőekben kifejtettek szellemében 
olyan használati értéket, szabályt értek, pontosabban olyan értékeket és 

2 R. Jakobson, Hang — jel — vers, Bp. 1969. Nem tudtam kideríteni, hogy az adott ta-
nulmányt éppen ki fordította. 

3 Kommunikáció I. Bp. 1977. Szerk. Horányi Özséb, Robinson, W. P., A nyelv furkciói. 
4 Fónagy Iván, Nyelvek a nyelvben, ÁNYT XII . 
5 ÁNYT IX. 
6 Mikó Pálné, A kommunikációs és szövegszerkezeti egységekről, ÁNYT XI. 
7 Például fordításelméleti művekben. 
8 Péter Mihály, Jegyzetek a funkcionális nyelvhasonlításról, ÁNYT XII . 
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szabályokat, amelyek kisebb-nagyobb egységekben realizálják ezeket a funk-
ciókat, módszertani szempontból pedig azokra a fölfogásokra szorítkozom, 
amelyek a jelek, jelkapcsolatok részjelentéseiben az egységes tudattartalom, 
az egész kommunikációs aktus kumulatív kialakulását, manifesztálódását 
látják. A használati érték, illetve a szabály terminust Károly Sándor9 és Antal 
László10 nyomán használom, noha a magyar nyelvészeti kritika, például 
Kiefer Ferenc11, bírálta ezt a felfogást. Bírálta, de használhatóbb jelentésfo-
galmat maga sem adott. 

A jelentéstípusok természetesen részletesebb kategóriák, mint a közlés 
említett hat funkciója, de leegyszerűsíthetők ezekre a csoportokra. 

1.3. A verbalizáció, a verbalizálhatóság szintén Jakobson idézett tanul-
mányában12 jelentkezik először, a következő összefüggésben: „Hogy hatékony 
legyen az üzenet, egy k o n t e x t u s t kíván, amire utal, ami a címzett által meg-
ragadható, és ami verbális, vagy verbalizálható. Nézzük, miről van itt szó 
valójában? Közismert dolog, hogy a kommunikációt vizsgálva szinkron és 
diakrón szempontból is a közlés legközvetlenebb formájából kell kiindulnunk, 
amelyben mind a közlő, mind a címzett, mind pedig a kontextus valóságosan, 
fizikai értelemben is jelen van. Mondjuk, ketten mennek az erdőben, és felugrik 
egy szarvas. Az egyik, aki meglátja, megböki a másikat, vagy figyelmeztető 
hangot hallat, és rámutat a szarvasra, aminek folytán teljes üzenetet juttat el a 
másikhoz: Nézd, ott felugrott egy szarvas! Ennyit nyelvi jelrendszer nélkül 
is lehetett az emberré válás kezdetén is közölni, mivel a különböző valóság-
elemek közti kapcsolatokat, összefüggéseket kellett érzékelni és érzékeltetni. 
Ehhez, Hoppál terminusával élve12 elég volt az index-jellegű ge9ztikuláció, 
a rámutatás aktusa. 

Amint azonban valamely komponens „elidegenedett", távol maradt a 
közvetlen kommunikációtól, s ez először minden bizonnyal a kontextussal 
történt meg, arra már valahogyan utalni kellett, fel kellett idézni a kommuni-
kációs partnerek tudatában. Ez történhetett ikonikus gesztusokkal (mondjuk 
a szarvast látók közül valamelyik a saját fején mutatta a szarvak hajlásának 
ívét), szimbolikus gesztusokkal, és végül a valóságot többszörös áttétellel 
jelölő verbális jelekkel. A jelfejlődésnek ezt az utolsó mozzanatát nevezhetjük 
verbalizálódásnak, amelynek eredményeképpen egy valóságelem, vagy viszony 
a hangsorok segítségével felidézhető lett fizikai érzékelés nélkül is. 

Természetesen ez igen bonyolult, soktényezős folyamat lehetett számos 
azonosító, identifikáló aktussal. Olyanokkal például, hogy a f-u-t hangsor 
bizonyos feltételek között egyenlő a szarvas lábainak gyors mozgásával, aztán 
olyan transzformokkal, hogy ha valami fut, az a futás mint fogalom stb. 

Verbalizálódtak a deiktikus, rámutató mozzanatok fez, az, ő) és valószí-
nűleg jóval később a kommunikatív szerepek is, az én, a te, tehát a beszélő 
és címzett is függetlenülhetett a beszédszituációtól. Hogy a beszélő és a cím-
zett verbalizálódása, nyelvi jellel történő jelölése adott jeltörténeti, nyelv-
történeti kategória és nem univerzálé, azt épp azok a nyelvek bizonyítják, 
amelyekben a közlő önmagáról csak harmadik személyben vagy néven nevezve 

9 Károly Sándor, Általános és magyar jelentéstan, Bp. 1970. 
10 Antal László, A jelentés világa, Bp. 1978. 
11 Károly Sándor fenti munkájáról írt ismertetőjében ÁNYT VIII . 
12 Hoppál Mihály, Gesztuskommunikáció, ÁNYT VIII . 
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tud beszélni (s ugyanezt tapasztalhatjuk bizonyos korú gyermekeknél is). 
Ezekkel a jelenségekkel még korántsem merítettük ki ezt a folyamatot, amely-
nek eredményeként a beszédhelyzetnek szinte minden elemét ki tudjuk emelni, 
állandó jegyekkel rendelkező fogalommá alakítani, és beszélőként, hallgató-
ként, a* kommunikációs interakció részvevőjeként önmagunkat, szerepünket 
is tudjuk, kvázi, ábrázolni, leírni. Olyan egységekre gondolok, mint: Janival 
tegeződünk, a gróf raccsolva beszélt, Gyere be, mondta a férfi parancsoló 
hangon stb. 

Nos, ez az a funkció, amelyről részletesebben kívánok még szólni. Érde-
kességét abban látom, hogy jelenségei azonosak Austinék performativ, kon-
stativ kategóriáival, de más hipotézis érveiként szerepelnek. 

2. A nyelvi funkciókról, a jelentéstípusckkal való összefüggéseikről, 
megtermékenyítő szerepük bizonyságául igen tekintélyes irodalom alakult 
ki mind nemzetközi, mind pedig magyar vonatkozásban. 

2.1. A közlési funkciók Jakobson utáni irodalmát igen nehéz lenne 
összefoglalni, nekem pedig a kellő nemzetközi irodalom hiányában, csak 
nagyon vázlatosan áll ez módomban. 

A közlési alapfunkciókhoz fűzve teszi meg észrevételeit Voigt Vilmos 
a Folklór és szociolingvisztika13 című tanulmányában. Közben Malinowskit 
idézi, akitől a fatikus terminus is származik, s aki szerint ez a funkció egész 
dialógusokban, szertartásos formulákban is megnyilvánulhat, majd pedig 
maga is számos, a poétikai funkciót továbbfejlesztő példát, észrevételt idéz, 
és Jakobsonnak egy ma már ritkábban idézett tételére is kitér a „kettős 
adó", „kettős címzett" említésével. Itt említi Jakobson közlés-modeljének 
továbbfejlesztőjét, Dell Hymes-ot, aki az előbbi kettősségnek megfelelően, 
az adót, vevőt két tényezőre bontja (sender — adreser és addressee — recei-
ver), egyes funkciókat pedig tovább tagol.14 

Igen tanulságos, Jakobson koncepcióját továbbfejlesztő eredményeket 
foglal össze W. P. Robinson már idézett3 dolgozatában. Abból indul ki, hogy 
a nyelv használat, funkció felőli megközelítése mostanában (1972-ben írta 
tanulmányát) nem tartozik a nyelvészet alapvető problémakörébe, noha a 
nyelv ember alkotta rendszer, és méltán érdeklődhetünk funkciója iránt. A 
mellőzés okait kutatva megemlíti, hogy a nyelvi funkciók listája korántsem 
egzakt és letisztult, másrészt ami a nyelvészetben jelenleg történik, az mind 
a nyelvi egységenként megosztó résztudományokban, a fonetikában, fonoló-
giában, szótanban, mondattanban elszigetelten zajlik nagy mennyiségű fel-
halmozott tapasztalat alapján, s ki merne elindulni a szemantika és prag-
matika „ismeretlen vízrengetegeire"? (Kiefer Ferenc is nagyon bizonytalannak 
tartja a nyelvhasználat fogalmát11). Harmadsorban az okot a nagyobb struk-
túrák és a használati értékek, funkciók egymásravonatkoztatásának hiányában 
látja, vagyis a struktúra túlhangsúlyozásában. Véleménye ezek szerint az 
1.1. pontban kifejtettekhez hasonló. 

Foglalkozik a funkciók osztályozásának kritériumaival is, amelyeket a 
különböző tényezőkre irányulás meghatároz ugyan, de ki nem merít. Robinson 
szerint a funkciók a társadalmi viselkedésre, attitűdökre tehát interakciós 
13 ÁNYT VIII . 
14 Tanulmányának jegyzetében megtalálható a pontos utalás. 
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szerepekre vezethetők vissza. Az interakciós kettősségre (a közlő és a címzett 
kapcsolatára és visszakapcsolására) Bales folyamatelemzését15 építi bele tanul-
mányába, de ez a 12 kategória meglehetősen bonyolult, nehezen áttekinthető. 
Jakobsoné jóval elegánsabb modell, de Robinson szerint a poétikai funkció 
kivételével viszonylag kidolgozatlan, és nem tartalmazza az egyes funkciók 
strukturális megvalósulását, sem azokat a viselkedési kísérőjelenségeket, ame-
lyek alapján elkülöníthetők egymástól. 

A modell realizálódására furcsa példát16 idéz, egy kabát kölcsönkérésének 
különböző funkciójú, de szinonim verbális lehetőségeit: 

1. „hideg van" (referenciális) 
2. „add kölcsön a kabátodat" (konatív) 
3. „fázom" (szignálás) 
4. „jó meleg kabátod van" (metrone) 
5. „brr" (emotív) 
6. „nem is tudom, hoztam-e kabátot" (exkogitatív). 
Természetesen ezek közül csak a második, angolul regnone-nek nevezett, 

de az eredeti közlés-modell alapján konatív 2. megnyilatkozás az elsődleges. 
Fontos észrevétel, hogy másodlagos alakulatok is hordozhatják ugyanazt 
a beszédcélt. 

A továbbiakban egy bonyolult, 14 kategóriára kiterjedő táblázatot mutat 
be a funkció, a tevékenység vagy eredmény hétköznapi neve, a verbális aktus 
fő fókusza, az elsődleges nyelvi formák és az értékelési alap kritériumok beveze-
tésével. A funkciók között Austin nyomán helyet kap a performatívok csoportja, 
az ígéretfogadás, amelynél „a verbális aktus fő fókusza nem verbális eredmé-
nyekre irányul", példaként pedig a „A hajót Dunaföldvárnak nevezem el" 
mondat szerepel. 

Végezetül megkísérli egyeztetni, ütköztetni a bonyolult kategóriarend-
szert Jakobson modelljével, de nem túl nagy sikerrel: 
Az eredeti modell: K O N T E X T U S 

t 
referenciális 

ÜZENET 
t . 

poétika 
FELADÓ C Í M Z E T T 

t t 
érzelmi konatív 

K O N T A K T U S 
t 

fatikus 

KÓD 
t 

metanyelvi 
15 A lapalji jegyzet tartalmazza az utalást. 
16 Soskin és John kutatásainak eredményét használja fel. 
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Az egyeztetett modell: 

MÁS HELYZETEK 
t 

elkerülő beszélgetés 

HELYZET 
t 

normák követése 

KÖZLEMÉNY FORMA (!) 
t 

esztétikai 

N E M VERBÁLIS CSELEKVÉS 
ELLENŐRZÉS f 

f performatív 
önszabályozás 

KAPCSOLAT 
t 

találkozók szabályozása 

ELLENŐRZÉS C Í M Z E T T 
t 

instrumentális állapot, 
viselkedés ^ 

FELADÓ 
t 

jelzés 

SZOCIÁLIS KAPCSOLATOK 
t 

szociális kapcsolatok 
jelzése 

NYELVEN KÍVÜLI VILÁG 
t 

referenciális 

NYELV 
t 

metanyelvi 
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A nagybetűs írás a fókuszt, a kisbetűk a funkciókat jelölik. 
Ha végigtekintünk ezen a2 eklektikus rendszeren, azt tapasztaljuk, hogy 

a rárétegződött tényezők és funkciók nem valami szerencsések, és még kevésbé 
egyértelműek. A metanyelvi funkcióval pedig egyszerűen nem tud mit kez-
deni, mert egyetlen kritérium szerint sem tudjs minőiíreni. Maga Robinson 
is megjegyzi, hogy például az elsődleges nyelvi formák feliratú oszlopban sok 
olyan meghatározás van, „amelyek láttán a nyelvész — csodálkozásban, vagy 
dühében elvörösödne." 

Van még néhány igen találó megjegyzése. Például, hogy minden ver-
bális esemény több funkciót szolgálhat. A „fogadjunk egy százasba" meg-
nyilatkozást mondhatjuk olyan összefüggésben, ahol a személy állapotát, 
személyiségét jelöli, vagy próbálkozásként mások viselkedésének befolyásolá-
sára, s ha elfogadják, performatív megnyilatkozás. A többfunkciós elemzés 
tehát egyetemes szabály. 

Másodszor, sok funkció a nyelvre támaszkodás nélkül is megvalósítható, 
nem a kizárólag verbális aktus para- és extralingvisztikai jellemzőire gondol, 
hanem teljesen nemverbális alternatívák helyettesítő szerepére, mint a „szi-
gorúan néző atya kinyújtott karja", amely helyettesíti az „Ideje lefeküdnöd" 
mondatot. 

Bizonyos kommunikatív aktusokat viszont, mint a referenciálisat, nem 
lehet a nyelv felhasználása nélkül megvalósítani. 

Sok másodlagos forma, mint a kabá* kölcsönkérésénél is láthattuk, 
bizonyos szerepviszonyokkal kapcsolatos udvariassági konvencióknak van 
alárendelve, és nem kultúraközi jellegű. 

Láthattuk, hogy Robinson Austin kategóriáit is beépítette a tunkciók 
rendszerébe. Ugyanakkor, láttuk azt is, hogy a logikai szemant'ka vonalán 
haladó beszédaktus-elmélet képviselői még véletlenül cem tesznek említést 
a funkciókról, noha distinkcióikban szinte azonos elemek fordulnak elő. 
Pedig nyilvánvaló, hogy az „ígérem, ott leszek holnap", a „Fogadjunk egy 
százasba!" és az „A hajót Du'naföldvárnak nevezem el" közlések a konstatív 
aktusokkal való szembenállásuk közös vonásán túl nagyon is különböznek 
egymástól. 

A Beszédaktus — kommunikáció — interakció16 című szöveggyűjte-
ménynek több tanulmánya kimerítőbben foglalkozik a beszédfunkciókkal. 
Pl. Susan Ervin — Tripp: A szociolingvisztikai szabályokról: válogatás és 
együttes előfordulás. A szerzők szerint a funkciók elmélete kívül esik a szocio-
lingvisztika (és egyúttal a nyelvészet) területén, de vizsgálatuk fontos, mert 
e funkciók a kor és a kultúra függvényében változnak. Firth nyomán beszél a 
fatikus közösségről, mely összetartozást hoz létre vagy arra utal, a pragmatikus 
hatékonysáról, amely a munkavégzést (?) kíséri, s ide sorolja a tervezést, irányí-
tást, megszólítást, köszönést, búcsúzást (az vajon nem köszönés?) a kapcsolat 
kiigazítását, a beszédet mint elkötelezést (udvarlás, ígéret). Ez a felosztás 
főleg az aktus társadalmi értékét tükrözi. 

A továbbiakban ismerteti a funkciók vizsgálásának néhány módszerét, 
egy általuk kidolgozott listáját, amelyben olyan kategóriák szerepelnek, mint 
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„javak, szolgáltatások és információ megszerzése", „érzelmi kifejező erővel 
rendelkező monológ", „más tevékenység helyett történő beszéd". Némelyik 
valóban igen távol áll a nyelv szorosabb vizsgálatától. Foglalkozik az ún. 
mandokkal, egyazon funkció szinonim megvalósulásaival, és egy érdekes 
jelenségre figyel fel, a beszédaktusok, funkciók neutralizálódására, amikor 
pl. a felszólítás, kérés kérdő tormában jelentkezik: „Nem csukná be az abla-
kot?". 

2.1.1. A nyelvi funkciókkal kapcsolatos magyar irodalomról, amelyre 
már a terminussal kapcsolatban utaltunk, áttekintésüknél szólunk. 

2.2. A jelentéssel, jelentéstípusokkal kapcsolatos megközelítések közül, 
mint már volt róla szó, azok részesülnek előnyben, amelyek a szövegközpon-
túsághoz közelítenek, tehát a részjelentéseket a funkciók nagyobb használati, 
tartalmi egységeire, ezeket pedig a közlés egészére tudják vetíteni. Valahogy 
úgy, ahogyan M. A. K. Halliday17 a Nyelvi szerkezet és nyelvi funkció című 
tanulmányában megfogalmazta: „Végezetül a nyelvnek alkalmasnak kell 
lennie arra, hogy mind önmagával, mind azokkal a helyzetekkel, amelyben 
használjuk, kötelékeket építhessen ki. Ezt szöveg i ftextuális) funkciónak 
keresztelhetjük el, mint hogy ez teszi képessé a beszélő — vagy író — emberi 
arra, hogy „szövegeket" szerkesszen. . . Arra is képesíti őt, hogy . . . egy 
szöveget mondatok véletlenszerű halmazától megkülönböztessen. A szövegi 
funkció egyik nézőpontból nem más, mint a valamely diskurzus folyamán az 
egyik mondatot a másikhoz kapcsoló, összekötő (kohéziós) viszonyok felé-
pítése". 

A magyar szemantikai irodalomban Antal László10 az, aki érdekesen 
hidalja át a szó- és részjelentések és a szöveg nagyobb vagy egész jelentésének 
dilemmáját, amellyel, mint Terestyéni Tamásék1 rámutatnak, az interpre-
tativ szemantika is vívódott. Lényegében arról van szó, hogy minden szó, 
szövegegység és a? egész közléssel való kapcsolata a beszélő számára a nyelvi 
megformálás pillanatában egyértelmű, a kontextusra a dekódolónak van 
szüksége. 

A részjelentések és a funkciók egymásra vonatkoztatása szempontjából 
érdekes Péter Mihály munkássága. Például A nyelv funkcionális változatainak 
problémája18 című tanulmányában, a stílust is a nyelvi funkciók körébe vonva, 
lényegében a kommunikatív (a közlés fókuszában álló, a kommunikatív aktust 
és hatását tükröző) és az informatív (a közlést kísérő metakommunikációs, 
szándékolatlan) jelentéseket különbözteti meg hallgatólagosan. Ez utóbbit 
példázza, mondjuk, egy nyelvjárási elemeket, a pillanatnyi befogadóhoz képest 
archaikus jegyeket tartalmazó közlés. 

2.3. A verbalizálással explicit formában nagyon kevés tanulmány fog-
lalkozik, s azok is esetlegesen, töredékesen, mint a fentebb idézett Halliday-
-tanulmány (a nyelv és helyzet kötelékeire gondolok). A magyar szakirodalom-
ban például Hoppál Mihály mutat rá arra12, hogy „az emberi beszéd az a 
viselkedési forma, amely . . . egyben más kódok meta-nyelveként is felhasz-
nálható", Fónagy Iván foglalkozik az archaikus üzeneteket is beolvasztó 
17 Az 1. pontban jelölt könyvben. 
18 összevető nyelvvizsgálat, nyelvoktatás, Pécs, 1972. 
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„verbális stílussal4", s Elekfi László5 jutott legtovább, amikor a kommuniká-
ciós mezőből kiemelt metanyelvi viszonyra hoz fel példákat, mint: „A szó 
kemencét jelent", „Pestet mondott, nem Budát". 

3. Vizsgálatomban két mozzanatot tartok legfontosabbnak: 
A nyelvi funkciók és jelentéstípusok összefüggésének és értelmezésének 

bizonyos mérvű kiszélesítését; (3.1.) 
A verbelizálásról, a kontextus, beszédhelyzet elsődleges és másodlagos 

ábrázolásáról kialakult feltételezéseim ismertetését. (3.2.) 
3.1. A nyelvi funkciók vizsgálatához jómagam a fordítás, a fordítás-

tudomány felől jutottam el. 
A fordítónak a jelfelszín alá kell hatolnia, és az információt az információ 

adott nyelvi formáitól világosan elhatárolva olyan invariánsokhoz kell eljutnia, 
amelyek segítségével hidat verhet a nyelvi és nyelven kívüli különbségek között. 
Erre csak a minden emberi közösségben azonos, hasonló jegyeket használhatja 
fel, az umverzálékat, és minden egyéb jegyet ilyen általánosságú információvá 
kell az adott nyelvi megformálástól, kommunikációs szokástól elvonatkoztatnia. 

Ennek bizonyságául elegendő negatív példákat idéznünk: 
Az egyik fordítónk egy szerbhorvát kiáltvány üdvözlő formuláját ÍZdravo, 

seljace, zdravo radnice!) a szerkezet tükörszerű fordításával így adta vissza: 
„Szervusz, munkás, szervusz, földművelő!" Nos, nyilvánvaló, hogy egy 
magyar pártkiáltvány ilyen nyegle módon és szavakkal nem kezdődhet, mert 
benne az invariáns hírérték annyi, hogy: 

címzettek nagy csoportjához velük szolidáris helyzetű, feltételezhetőleg 
némiképpen szuperiror pozíciójú személy (vezető, elnök, titkár) kifejezet-
ten mozgósító, konatív célzattal akar szólni. 
A korrekt magyar nyelvi megformálás ezt egészen másként realizálja: 

Munkások! Parasztok! Tehát egy funkció másodlagos, szinonim formái 
gyakran csak egyetlen nyelvben, kultúrában léteznek. 

A másik példát Fónagy Iván veti fel4, azzal foglalkozva, hogy kinek jutna 
eszébe a magyar Jó napot kivánokl alakot angolra szó szerint lefordítani? 
Itt is csak a fatikus és a konativ funkció a fő információ, a járulékosak pedig, 
hogy egymással nem szolidáris viszonyban álló személyek között hangzik 
el fokozott udvariassági szinten. 

A fordítástudomány állásfoglalása ebben a kérdésben nagyon közel 
áll a nyelvi viselkedés elméletéhez: A fordítónak lényegében bele kell élnie 
magát abba a kommunikációs helyzetbe és szerepbe, amelyben az eiedeti 
közlés elhangozhatott, s mintha ő fogalmazná meg először a célnyelven. 

Épp az adott funkciót hordozók másodlagos, neutralizálódott jellege 
miatt a fordítástudománynak állást kellett foglalnia az adott közlemény ural-
kodó funkciójának, funkcióinak kérdésében is, hogy elvégezhető legyen a 
szövigtípusok általános osztályozása, mondjuk szépirodalomra, ahol a poé-
tika funkció, szakszövegekre, ahol a referenciális funkció uralkodik el, vagy 
reklámszövegre, amelyben a konatív jelleg kerül előtérbe. Ezen a téren sok 
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téveszme kering, például az, hogy a tárgy- és valóságközpontú közleményben 
nem is lehetnek poétikai törekvések, csak a szerzőközpontú szépirodalomban, 
amelyben viszont teljesen mellékes a referenciális célzat. Erről A fordítás 
elmélete és gyakorlata 79' című kötetből19 bővebben tájékozódhatunk. Az 
uralkodó közlési funkció eldöntése nagyban segíti a fordítót, hogy mit minek 
rendeljen alá a közlési szándék megőrzése érdekébe-.*]. Ez a felfogás már 
Károly Sándor9 műfaji jelentéséhez jár közel. 

A funkciók vizsgálatának fordítástudományi elkötelezettségéből legalábbis 
két elv következik: 

Egy adott üzenet nyelvi formáktól, szövegtől való elvonatkoztatásában 
nem a jelenségközpontú vizsgálatoknak, hanem a teljességre törekvő közlés-
modelleknek van nagyobb szerepük, amelyek a szöveg minden jelenségére 
magyarázatot tudnak adni. 

Az egységes üzenetet, hírtartalmat és végső soron egységes tudattartal-
mat csak az a jelentésfelfogás tudja reprezentálni, amely a jelentéseket a 
jelentéskapcsolatokban, a jelentéskapcsolatokat pedig a szöveg egészében 
le tudja írni. Tehát amit beszédhelyzetnek, kontextusnak, üzenetnek szoktunk 
nevezni, az egy adott pillanatban szinkron, egységes tudattartalom, és csupán 
a kódolás természete, közegellenállása miatt tagolom időbeli-térbeli jelsorokká 
és információkká. Amikor azonban e térbeli, időbeli jelvonulat utolsója is 
eljut a befogadóhoz, vele együtt pedig a lassan kumulálódó hírérték, infor-
mációmennyiség utolsó tétele, egysége is, és a befogadó valószínűsíti, vagyis 
hozzárendeli tapasztalati világához (ez dinamikusan szemlélve ugyanaz, 
ahogyan a logikai szemantika a jelentést szemléli: „Ha tudnánk, mi volna 
akkor, ha egy mondatot igaznak találnánk, akkor azt is tudnánk, hogy mi a 
mondat értelme"), akkor a befogadóban éppolyan egységes tudattartalomnak 
kell létrejönnie. Tehát a különböző szerepeket és funkciót hordozó strukturák 
csak a kódolásban tagolódnak szét. 

3.2. A verbalizálódás lényegében a fentiekben kifejtett elvből, felfogás-
ból következik. Az idők folyamán a legtöbb nyelvben nyelvi, verbális eszközök 
jöttek létre, amelyekkel a közlő fizikailag függetleníteni tudja magát a közlés 
kontextusától, a beszédhelyzettől, s mintegy önmagát is ábrázolni tudja a 
nyelv használata, a közlési aktus közben, tehát a deiktumokat, a kommuni-
kációs partnereket, az anafóriával azt, hogy még mindig ugyanarról a témáról 
van szó, az elmondottakhoz való viszonyát stb. 

Erre a jelenségre (s amit Austinék performatívoknak neveznek), a köszönés, 
az üdvözlésformák szemiotikai vizsgálata közben figyeltem fel, s dolgozatom 
végén ezeket az észrevételeimet szeretném kifejteni. 

4. Végezzük el 'mármost az egyes funkciók vázlatos áttekintését, külö-
nös tekintettel tágabb értelmezésük, nyelvi megvalósulásuk lehetőségeire: 

4.1. Hogy a nyelv és a közlés referenciális, konstativ funkciója csak egy 
a többi között, még ha a legáltalánosabb is, az ma annyira nyilvánvaló, hogy 
19 Bp. 1979. 
20 Kolozsvári Grandpiere Emil, Herder árnyékában, Bp. 1979. 
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kissé tanácstalanul olvassuk a többi funkció létezését egyre bizonygató írásokat, 
amelyek valószínűleg még a referensre figyelő denotatív felfogások ellenhatása-
ként születtek. Most ott tartunk, hogy épp ezt a beszédcélt hanyagolják 
el leginkább a kutatások, azt tudniillik, hogy ennek éppúgy megvan a kommu-
nikációs viselkedés-jellege, illokúciós aktusa, mint a többi funkciónak és 
szerepnek. Igen tanulságos volt olvasni Kolozsvári Grandpiere Emil21 egyik 
utalását valamely afrikai nyelvre, amelyben csak úgy állíthatok valamit, ha 
kötelezően hozzáteszem azt is: véleményem szerint, úgy vélem stb. Habár 
ez az állító mód zérus morfémájaként minden nyelvben ismeretes. Mert az 
állítás, a referencia éppúgy kielégíti az illokúciós aktus követelményeit, amelye-
ket Searle A beszédaktus mint kommunikáció című tanulmányában a követ-
kezőkben körvonalazott meg22: 

„Ha valamit mondunk, és gondoljuk azt, amit mondunk, az együtt jár 
azzal, hogy kimondjuk, valamint a következőkkel: 

azzal a szándékkal, hogy bizonyos illokúciós hatásokat idézünk elő a 
hallgatóban; 

azzal a szándékkal, hogy ezeket a hatásokat azáltal idézzük elő, hogy a 
hallgató fölismeri azt a szándékot és 

azzal a szándékkal, hogy az első szándékot annak révén ismertessük föl, 
hogy ismeri a kimondott mondatot irányító szabályokat." 

Searle utal a referencia illokúciós jellegére egy mondatban, annak az 
aktusnak csak részeként tünteti fel, ami nem jelent mást, mint hogy a konstativ 
funkció mindig nagyobb szövegegységekben valósul meg. 

A referencia-központú közlésekbe más funkciók is fonódhatnak. Pl. a 
törvények rendelkező részei sok esetben leíró jellegűek. Az is gyakori, hogy 
a konstativ funkció más funkciók nyelvi formáiban valósul meg, mint pl. 
a szónoki kérdés vagy az ilyen látszólagos felszólítások a tudományos érte-
kezésekben mint „Vizsgáljuk meg a kérdést most más szempontból!". 

4.2. Az emotív, expresszív funkciót Jakobson úgy határozza meg, mint 
a beszélő érzelmi magatartását azzal szemben, amit mond. Példáiból azonban 
arra is következtethetünk, hogy a beszélő érzelmeit kifejező aktusokat is 
idesorolja, mivel az indulatszókat tartja tisztán emotív rétegnek. 

A funkciónak széles, de nyelvileg legtöbbször önkényesen megvalósuló 
repertoárja van (egy magyar számára furcsa, hogy a szerb úgy jajgat: kuku 
lele!): lexikai elemek, szupraszegmentális eszközök, hangsúly, hanglejtés, olyan 
redundáns töltelékszó-félék, amilyeneket Mikó Pálné idéz (nahát, nocsak, 
még ilyet, ki hitte volna, ez igen, hát még mit nem, már csak ez hiányzik stb.). 

Ritkábban esik szó az olyan neutralizálódott formákról, mint a sajnos, 
sajnálom, örvendek, örömömre szolgál, részvétem, fogadja részvétem és 
más etikett-viselkedési formák, amelyek egyéb konnotációkkal is gazdagodnak, 
vagy mint a Brávó! Ez aztán derék! Sőt akár a performatívnak vett gratulálok. 

21 a 3. pontban idézett kötetben. 
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Mert mit jelent ez analitikusabban értelmezve? Körülbelül azt, hogy „Örülök, 
nagy boldogságomra szolgál, hogy ilyen derék, szerencsés vagy, s tudom, hogy 
ezt kézfogás kíséretében tudomásodra is kell hoznom." 

4.3. A konatív funkcióról Jakobson annyit mond, hogy a címzettre 
irányul, tiszta formája a vokativusz (bizonyos nyelvekben, mint amilyen a 
szerhorvát is, külön esetben áll a főnév) és az imperatívusz, alapfunkciója a 
ráhatás, mozgósítás, és mint később nyilvánvalóvá vált, mindenfajta meggyőzés, 
a szómágia számtalan megnyilvánulása, mint az átkok, ráolvasások, köszönés-
formák. Egy kultúrára, társadalomra nagyon jellemző, milyen másodlagos, eny-
hébb formákat tartalmaz a nyelv a kérésre, felszólításra. (Pl.: „Megkérhetlek, 
hogy csukd be az ajtót?" „Legyen szives". . .„Lenne szives!" „Szíveskedjék!" 
„Könyörgök!" „Parancsolom, hogy...") A közlésnek bizonyos műfajaiban,mint 
például a reklámban, a jogalkotásban, bonyolult raffinált stratégiák alakultak 
ki a felszólításba, parancsra, mozgósításra. Egyik legérdekesebb jelenség ezzel 
kapcsolatban a megszólító formák neutralizálódása, amely főleg a magyar 
tömegtájékoztatásban gyakori, mint pl: „Megkérjük X. elvtársat, számoljon 
be útjáról", s közben magához X. elvtárshoz beszél a riporter; de ugyanez 
két személy között is elhangzik: „Megkérem Jóskát, lenne szíves ezt a könyvet 
eljuttatni. . ." miközben magához Jóskához beszél az illető. 

4.4. A poétikai funkció költészetbeli szerepe evidens. Letisztázatlan 
viszont az az irány, amit már Jakobson is fölismert, hogy a közlések minden 
formájában — sőt magában a nyelvben — jelen vannak poétikai-esztétikai 
törekvések, a paronomázia jelenségei, az alliteráció, a hangszimbolika. Az 
oroszról, szerbhorvátról fordítók gyakran akadnak rimes-ritmusos szólásokra, 
proverbiumokra, mivel ezeknek a nyelveknek proverbiumai majdnem mind 
ilyenek, — a magyarban viszont csak elvétve akad ilyen. 

Vagy mi mással tudnánk megmagyarázni, mondjuk, egy angolnak a 
magyar nyelv hangrendjét és hangrendi illeszkedését? Vagy miért kelt derült-
séget a minden nyelvben általános név magyar alakja, a Jakab, a Zsófi? 

4.5. A fatikus, kapcsolatteremtő funkciónál az olyan ismert vonatkozások 
mellett, hogy ez az állati megnyilatkozásokban is jelen van, és a gyermekek 
nyelvében is elsőként jelentkezik, a változatos formákra és a többi funkcióval 
való gyakori keveredésre érdemes rámutatnunk. Olyan alakokra, mint a 
Mit is akartam mondani? Hol is hagytuk el? Emlékeztetlek rá. Felhívom a 
figyelmed, hogy. . . Az üdvözlésformáknak is mindig van ilyen funkciójuk, 
sőt néha formális elemük is a kifejezésére. 

4.6. A metanyelvi funkció Jakobsonnak jól megragadott, de alig kidol-
gozott kategóriája. Mint mondja, metanyelven beszélünk magáról a nyelvről: 
akkor van erre szükség, ha az adó és címzett szükségesnek tartják ellenőrizni, 
hogy azonos kódot használnak-e, s ilyenkor a beszéd magára a kódra irányul. 
Példaként az elsőéves egyetemistát jelölő gólyát hozza fel. 

Ma minden olyan aktust metanyelvinek kell felfognunk, amelynek során 
a nyelvi kódot a valósághoz vagy más nyelvi kódhoz rendeljük hozzá azonosítás 
céljából. 

Ebből a definícióból sok minden következik, többek közt az is, hogy már a 
metanyelv meghatározása is metanyelvi aktus, mint minden más definíció, 
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tehát, mondjuk, az értelmező szótár ennek a funkciónak tiszta műfaja; a 
tanári beszéd telve van ilyen nyelvi viselkedésformákkal. (Viszont a szűk 
kommunikációs közösségekben funkcionáló szaknyelvből teljesen hiányzik, 
ez is teszi azt a laikusok számára hozzáférhetetlenné.) Ide sorolható minden 
predikatív azonosítás, mint: „Ez madár", az alárendelt fogalmak azonosítása 
a fölérendeltekkel: „A veréb madár", minden tárgy, személy, hely megnevezése 
és elnevezése, az értelmezős szerkezetek: „Barátom, János jött meg", a lapalji 
jegyzetek stb. 

Elekfi5 a kérdéssel foglalkozva megkülönböztet szintagmatikus és mondat-
szerű metanyelvi viszonyt. Az előzőre olyan példákat hoz fel, mint a „a Buda-
pest név", a 'kemence' jelentés. 

Idézetféle viszonyban, predikatív szerkezetben is kifejeződhet: „A szó 
jelentése 'kemence'". „Neve Budapest lett", Szerinte is a „név", „jelentés" 
szavak maguk is metanyelvi absztrakciók. 

A teljesen mondatszerű metanyelvi viszonyra jó példa az idéző mondat 
és az idézet viszonya, hiszen az idéző mondat arra utal, hogy az utána kö-
vetkező jeladója nem azonos a beszélővel, tehát, hogy egy másik kommuni-
kációs mezőt épít be a sajátjába. Az idézetek közvetettebbé válásával a me-
tanyelvi viszony is egyre kevertebb lesz: 1. Azt mondta, „parancsolom, hogy 
menj innen". 2. Azt mondta parancsolólag, hogy menjek onnan. 3. Azt 
parancsolta, hogy menjek onnan. Végül meg is szűnhet: Elparancsolt onnan. 

Végül ehhez a funkcióhoz sorolhatunk minden írásjelet, interpunkciót, 
hiszen az az élőnyelv lenyomatát őrzi és jeleníti meg az írásos közlésben. 

Ezek szerint minek minősíthetem a „Most Petőfit idézem"mondatot, 
vagyis az igéjét? Nos, szerintem ugyanannak, mint az „A hajót Dunaföld-
várnak nevezem el"', „A borbélyt figarónak kereszteljük el", „ígérem, holnap 
elmegyek", „Jó napot kívánok", „Üdvözlöm" „Esküszöm", „Megparancsolom, 
hogy elmenj", „Kérlek, adjál", sőt, mint a következő: „Én állítom, hogy 
a Tisza 200 méter széles". Ezekre a mondatokra az utolsó fejezetben még 
visszatérünk. 

5. A jelentések, jelentéstípusok összegeződésére és a közlési funkciók-
hoz viszonyítására Károly Sándor rendszere kiválóan alkalmas. 

A közlési folyamatot mikromezőbe és makromezőbe helyezi, a következő 
tényezőkkel: 

a. Felhasznált jelek A. Jelrendszer 
b. Beszédtárgy, jeltárgyak B. Világ 
c. Beszédmű, mondat C. Beszédművek 
d. Beszédpartnerek D. Társadalom 

Ezek szerint a jelentés aspektusai a következők: 
1. A jelek vonatkozása a jeltárgyakhoz 
2. A jelek vonatkozása a jelsorokhoz 
3. A jelek vonatkozása a beszédpartnerekhez 
4. A jelek vonatkozása a világhoz 
5. A jelrendszer vonatkozása a művekhez 
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6. A jelrendszer vonatkozása a társadalmi csoportokhoz 
Ennek megfelelően a jeleknek és jelkapcsolatoknak a következő jelen-

téstípusait sorolja fel: 
1. A denotatív jelentés (egyenlő a referenciális funkcióval) 
2. Szintaktikai jelentés (a szöveggészerveződésben van szerepe) 
3. Pragmatikus jelentés (egyenlő az emotív, konatív funkcióval de több 

is ezeknél) 
4. Lexikológiai jelentés 
5. Műfaji jelentés (kiegyenlíthető Péter Mihály informatív jelentéstí-

pusával) 
6. Nyelvrétegbeli jelentés (mint az 5. pont) 
Az, hogy a fatikus és metanyelvi funkció nem fér bele sem ebbe a rend-

zerbe, sem másikba, egyrészt azzal magyarázható, hogy nincsenek formá-
lisan megragadható jegyeik, másrészt azzal, hogy a nyelvtudomány a sza-
vak jelentésének szintjén maradva be sem tudta fogni jelenségeiket. 

6. Mint említettem, a beszédhelyzet tényeinek, az emberi kapcsolat-
teremtés mozzanatainak nyelvi jelekké válását az üdvözlésformák tanul-
mányozása közben kísértem figyelemmel. 

A különböző formák, módok történelmi rendszerezése a következő 
képet adta: 

Az első repertoár kizárólag cselekvésekben, tettekben nyilvánult meg: 
térdre- vagy arcraborulásban, kézfogásban, köpködésben, nyelvnyújtoga-
tásban és más bizarr formákban. 

A második szakaszban ezek a tettek nagyrészt ikonikusakká, majd szim-
bolikusakká váltak (főhajtás, meghajlás, keresztbe tett karok), s mellettük, má-
gikus, szerencsekívánó, tehát konatív célzattal, megjelennek a verbális elemek, 
amelyek emberfeletti hatalmakhoz vontak címezve. Ilyenek voltak az Ave! 
és a fellendített kar, a Isten áldjon! Isten éltessen! 

Aztán egy adott korban a kinezikus elemek (a valóságos cselekvésektől 
igen eltávolodva) mellékessé váltak, s tömegével verbalizálódtak, vagy azt 
is mondhatnánk, hogy használóik, a kommunikációs partnerek mintegy 
önmagukat kezdték ábrázolni, nyelvi eszközökkel megjeleníteni. Az „Üdvöz 
légy !" helyett „Üdvözöllek!" a meghajlás helyett „Hajlongok", vagy „Servus 
humillimus", a „Kezét csókolom", „Csókollak", a „Jó napot!" helyett a „Jó 
napot kívánok", írásban az „ Üdvözletem küldöm"; ugyanez játszódott le a 
szerbhorvát „Zdravo!" (Egészséget!) és a „Pozdravljam te" esetében is. 

Feltehetjük a kérdést, hogy ezek a valóságos társadalmi viselkedés részei, 
tettei maradtak-e, vagy „szavakkal való viselkedéssé" váltak. Ha elfogadjuk 
a második alternatívát, még mindig nem adtunk választ arra, hogy hogyan 
viselkednek a szavak egyszerre tettként és jelként is, mert azért, halvány 
utalás formájában, mégiscsak gondolati képmásként funkcionának a tettek 
helyett (igen furcsa lenne ha valaki a „Leborulok előtted" fordulatott el 
is játszaná). Tettekké csak a címzett tudattartalmaiban válnak, aki a való-
ságos tetteket, viszonyokat hozzárendeli a verbális aktusokhoz. 
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Tatjana Civjan22 más magyarázatot ad erre a jelenségre, mondván, 
hogy a „Jó napot kívánok"-nak, mint minden etikett-magatartásnak való-
jában két címzettje van, a partner, és egy meghatározatlan nagyobb közös-
ség, amely felé a/kettőnk viszonyát és magát az aktust jelezzük. 

Az bizonyosan nevetséges lenne, ha mondjuk egy színdarabban a „Jó 
estét kívánok" mondat után az állna (színpadi utasításként) (Jó estét kíván). 
Bizonyos nyelvekben le sem játszódott ez a másodlagos ábrázolás, verbális 
megjelenítés,például a németben,ahol csak„Guten Tag!"hangozhat el, de 
magyarul sem mondhatom, a valóságos gesztus helyett, hogy „Integetek", 
talán azért nem, mert csak olyankor használhatom az integetés gesztusát, 
ha a verbális aktus akadályba ütközik. 

Nos, ha a köszöntéseket, verbalizálódásukat összehasonlítjuk a performatív 
megnyilatkozásokkal, igékkel, sőt magával az illokúciós aktussal, nagyon sok 
azonos vonást találunk. Azokat is főleg egyes szám első személyben használ-
hatjuk; hírértékük alacsony. Ha megnézzük a 4. pont végén kiemelt 
igéket (elnevezem, elkeresztelem, ígérem, esküszöm, parancsolom, üdvöz-
löm, kívánok vagy vádolom, fogadok, állítom, felhívom a figyelmed, idézem), 
akkor a névszói eredetük tűnik először is szembe, ami fejlődésük hosszú 
útjáról tanúskodik (többszöri átalakulással, absztrahálással alakulhattak ki), 
többnek közülük kinezikai kódoltsága is feldereng, hallva őket el tudunk 
képzelni gesztusokat (rámutatást, esküre emelt kezet — az eskü szavunk 
különben is a táltos révületbe eséséből, tehát valóságos tettből ered —, szívre 
tett kezet, az „áldalak" pedig a fejre tett kezet), más részük lelkiállapotot, ál-
lapotot fejez ki. A legfurcsább az, hogy a referenciális funkciónak is kimutat-
ható a „performatív megnyilatkozása" ilyen az állítom). Aztán meg a per-
formatív igék nem univerzálék. Például a „Vádolom önt!" vagy „Felmentem önt 
a vád alól!" a szerbhorvát alakok tükörfordításaként így hangzana: Ön vádolva 
van, Ön fel van mentve a vád alól. Vagy mi lehet a helyzet a japán nyelvben, 
amely tudvalevően nem ismeri az összetett mondatot? Én tehát ezeket a 
megnyilatkozásokat inkább önkommentárokként, az illokúciós aktust és ma-
gát a nyelvet egy adott funkcióként, viselkedésformaként használó közlő 
metanyelvi ábrázolásaként fogom fel. Tehát az „Állítom, hogy hideg van" re-
ferálóként, a „Jó napott kívánok" és a „felhívom a figyelmed" kapcsolatteremtő-
ként a „Megparancsolom, hogy elmenj!" a felszólitóként, konatív funkcióban, az 
,,A hajót Dunaföldvárnak nevezem/keresztelem e/!" metanyelvi funkciót gyako-
rolva ábrázolja a közlőt, és a befogadóban a hozzájuk rendelt valóságos tettek 
révén a szavakkal való cselekvést is. Az „Örülök, hogy látlak", a "GratulálokV 
a „Sajnálom" pedig a közlő érzelmi viszonyulását vetíti ki és jeleníti meg. 

22 T . Civjan, Az etikett nyelve, A jel tudománya, Bp. 1975. 
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REZIME 

KOMUNIKATIVNE FUNKCIJE, ZNAČENJSKI TIPOVI, VERBALIZACIJA 

U ovoj studiji tretiraju se tri lingvistička pojma koji su naznačeni u naslovu i raz-
matraju se njihove korelacije. 

Komunikativne funkcije su od pojave Jakobsonovih fundamentalnih studija opšte 
prihvaćene, kako u pogledu svoje uloge tako i u taksonomiji. Međutim, nj'hove kategorije 
su nedovoljno obrađivane, naročito jezičke pojave konativnih, emotivnih i metajezičkih 
funkcija. U ovom radu čini se pc kušaj da se one unaprede, s jedne strane, interpretiranjem 
stanovišta mađarske lingvistike, a s druge strane, usaglašavanjem odnosno suprotstavljanjem 
funkcionalnog principa sa lokucionim i ilokucionim aktom Ostina (Austin) i njegovih 
sledbenika. 

Značenjski tipovi se u ovom radu prikazuju u skladu sa komunikativnim funkcijama 
i kao njihova ostvarenja, naglašavajući pri tom dimenzije izvan značenja reči. 

Verbalizacijom se označava komunikacijsko-jezički proces — još nedovo'jno ispitan 
— u kojem onaj koji saopštava preobražava izvanjezičke kontekstualne faktore u jezičke, 
tj. verbalne; on je u mogućnosti da neutralno, sekundarno prikaže govornu situaciju, samog 
govornika, slušaoca, pa i komunikativne funkcije. 

U svojim istraživanjima autor polazi od prevođenja i svoja zapažanja povezuje sa 
tom delatnošću. 

SUMMARY 

COMMUNICATIVE FUNCTIONS, SEMANTIC TYPES, VERBALISATION 

In this paper three linguistic notions have been treated and their correlations 
considered. 

Communicative functions have been generally accepted since the appearance of Ja-
kobson's fundamental studies. However, their categories have not been sufficiently ela-
borated, particularly the linguistic phenomena of conative, emotive and meta-linguistic 
functions. In this paper we have tried to promote their elaboration, one the one hand 
by interpreting the viewpoint of the Hungarian linguistics, and on the other, by reconciling 
or opposing the functional principle to the locutional and ilocutional act of Austin and 
his followers. 

Semantic types have been presented in this paper in harmony with the communi-
cative functions and as their realization, emphasizing the trans-meaning dimensions of 
the words. 

By verbalisation we denote the communicational linguistic process — not yet suf-
ficiently investigated — where the communicator transforms the extra-linguistic functions 
into lingvistic ones; there exists the possibility to present the verbal situation neutrally, 
and so the speaker, the hearer and the communicative functions. 

In his investigations the author departs from the translation and his observations 
are connected to this activity. 
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