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TARNÓCZY TAMÁS:

Az emberi üzenetváltásról
Linguistica Series C. Relations, 5. 1992. 55 1.

Tartalmára  nézve  ritka  kiadványt  jelentetett  meg  a  Magyar  Tudományos
Akadémia  Nyelvtudományi  Intézete.  Tarnóczy  Tamás munkája,  amely  egy
készülő  nagyobb  monográfia  része,  az  emberi  üzenetváltásnak  (kommuni-
kációnak)  azokra  a  kérdéseire  keresi  a  választ,  amelyek  az  emberi  hírközlés
technikai,  információelméleti,  nyelvészeti  és  fiziológiai  jellemzői  által
meghatározott egységes folyamatnak, az emberi kommunikáció folyamatának az
értelmezéséből fakadnak.

A füzetecske 10 fejezetben tekinti át az emberi üzenetváltás bonyolultságára
és összetettségére vonatkozó értelmezés témaköreit. Az első fejezet a hírközlés
és üzenetváltás általános jellemzőit elemzi. Itt jegyezzük meg, hogy a szerző, aki
mindig  szívügyének  tekintette  a  kifejező  és  pontos  magyar  szakszavak
meghonosítását, hű maradt eddigi gyakorlatához; a  kommunikációt helyettesítő
üzenetváltás találó kifejezés.

Ahhoz, hogy sikeres legyen a hírközlés, három feltételnek kell megfelelnie.
Ezek a következők: a tudatos közlési szándék, a jelek jelentéstartalmának közös
értelmezhetősége.  A harmadik  föltétel  azzal  függ  össze,  hogy a  közlésnek  a
híranyag  fölvevője  számára  a  jelentéstartalom  egészére  vonatkozólag  teljes
felvilágosítással kell szolgálnia. E hármas követelménynek maradéktalanul csak
az  emberi  agy  tud  eleget  tenni.  A jelentés  értelmezésének  fokozatai  közül
fontosabbak  a  fonetikai,  a  nyelvi  és  a  logikai  tartalmúak.  A  hírközlés
legfontosabb  elvei  között  külön  is  hangsúlyozza  a  szerző  a  terjengősséget
(redudanciát), a többszörös biztosítást amely a zavar okozta hibák kijavításának
legtermészetesebb eszköze.

A  második  fejezet  a  hírközlés  technikájáról  szól,  annak  is  a
legtermészetesebb  formájáról,  az  emberi  társadalomban  állandóan  jelen  lévő
kommunikációról.  Manapság  sokan  és  sokféleképpen  értelmezik  a
kommunikációt. Hogy némiképp egységesebb legyen az értelmezése, ahhoz jól
hasznosíthatók  a  szerző  megállapításai.  A kommunikáció  meghatározásának
lényeges  elemei  a  következők:  a  közlési  szándék  (vagy  képesség),  a  közös
jelrendszer, a fölismerés biztonsága (vagy képessége), a visszajelzés lehetősége
és a folyamat lelki, testi alakító hatása. A téma iránti érdeklődés felkeltése végett
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érdemes  idéznünk  a  szerző  megjegyzéseit,  amelyek  a  sikeres  üzenetváltás
pedagógiai vonatkozásait érintik: „A nevelő magyarázata vagy rábeszélése egy
megrögzötten  rosszindulatú  tanítvány  számára,  akire  a  szöveg  értelmi  vagy
érzelmi  része  semmi  hatással  nincs,  szintén  nem  sorolható  az  üzenetváltás
kategóriájába. Viszont párbeszédet indíthat el a személyes jópélda...”.

A harmadik  fejezet  a  jel  értelmezésével  és  a  jeltartalommal  foglalkozik.
Megismerkedhetik az olvasó a zárt és a nyitott jelrendszerekkel. A két rendszer
között a legnagyobb különbség, hogy a nyitott jelrendszer számos kombinációra
ad lehetőséget.

A negyedik fejezet az állatok hírközlésével  foglalkozik.  Tömör áttekintést
olvashatunk az állati jelzések sokféleségével. Mindegyiknek közös jellemzője,
hogy a  folyamat  minden esetben  zárt  jelrendszerrel  valósul  meg.  Az  állatok
kevés  számú,  oszthatatlan,  jól  felismerhető,  de  nem kombinálható  jelet  vagy
jelsorokat használnak.

A hatodik fejezet az ember és az állat közötti „párbeszéd” lehetőségeit veszi
számba, kiterjesztve néhány állatfajta közlési képességére.

A gyógypedagógus érdeklődését elsősorban az a fejezet kelti  föl,  amely a
taglejtés  és  a  jelbeszéd  üzenetváltó  szerepére,  jelentéstartalmat  továbbító
feladatára  összpontosítja  elemzését.  Köztudott,  hogy  a  gyógypedagógus
tevékenységét  döntően  meghatározzák  tanítványai  pszichikai  jellemzői,
idegrendszeri  sérüléseik,  érzékszervi  károsodásuk.  A kommunikáció  oldaláról
nézve, a gyógypedagógusnak a tevékenysége során más titkosítási folyamatokat
kell  alkalmaznia.  A  süketek  és  a  hallásukban  súlyosan  sérült  emberek
kommunikációjában alkalmazott taglejtések - ahogy a szerző írja -, leginkább a
képírás  jeleihez  hasonlíthatók.  Ez  a  rendszer  igazából  zárt  jelrendszer;  a
jelzéseket nem lehet korlátlanul kombinálni, sok közöttük a hasonlóság is. Okkal
írja le a szerző, hogy ezek a jelzések nem a hangos beszéd jelei helyett állnak,
hanem a hangképző szervek által létrehozott beszéd megtanításának eszközei. A
valóságos helyzetet írja meg a szerző, amikor megfogalmazza,  hogy a kézjel
teljes  elhagyásáról  nem  lehet  szó,  mert  egyrészt  a  süketek  közötti
kommunikációban  sem  lehet  mindent  kizárólag  a  szájmozgásra  alapozni,
másrészt  a  taglejtéses  rendszer  az  ép  hallásúak  és  a  süketek  közötti
üzenetváltásban is hasznosítható.

A további  fejezetek  témái:  A kétcsatornás  emberi  üzenetváltás.  Átjelölési
törekvések.  Beszéd  és  írás.  Gépi  hírközlő  rendszerek.  -  Az  utóbbival
kapcsolatban talán a legnagyobb híranyagot a szerzőnek azok a sorai jelentik az
olvasónak, hogy a beszéd kiértékelésében a számítógép akár gyorsabb is lehet,
mint az agy, de a gép egyszerre mindig csak egy műveletet képes elvégezni,
viszont az agy saját organizációs rendszere párhuzamosan akár 10.000 műveletet
(elemzést, integrálást, összehasonlítást, felismerést, analógiák keresését, döntést
stb.)  bonyolít  le,  és  ezeknek  a  bonyolult  azonos  idejű  műveleteknek  az
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összehasonlításában  válik  összehasonlíthatatlanul  gyorsabbá  mindenfajta
technikai logikai rendszernél.

Természetesen  az  olvasó  ne  keressen  olyan  receptszerű  pedagógiai  és
kommunikatív előírásokat, amelyeket a köznapi gyakorlatban óhajtana felhasz-
nálni. A munka nem ezeket tartalmazza, hanem azokat az ismereteket, amelyek a
téma  szemléletéhez  szükséges  látókör  kiszélesítéséhez  vezetnek.  A  szerző
munkája  elsősorban  a  bonyolult  összefüggések  kibogozását,  a  fogalmaknak
pontosabb logikai rekeszekbe rakását tartalmazza. Reméljük, hogy a szerző által
ígért nagyobb monográfiáról is tudósíthatjuk olvasóinkat.
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