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A NYELVI KOMPETENCIÁRÓL

Bahczerowski Janusz
ELTE, Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest

Előadásom a következő kérdéseket tárgyalja: (1) a vizuális és az auditív 
információ feldolgozása, osztályozása és tárolása; (2) a nyelvi kommunikációs 
modell funkcionálása; (3) nyelvi kompetencia; (4) nyelvi pragmatikai 
kompetencia; (5) metanyelvi kompetencia; (6) metanyelvi pragmatikai 
kompetencia.

Az objektív valóság bizonyos energiamennyiség leadása árán 
információt szolgáltat az objektív rendszerekről és viselkedési 
módjaikról. Ennek eredményeképpen az emberi tudatban kialakul a 
valóság modellje Az információszerzés és az információközlés 
szempontjából különösen két analizátor játszik fontos szerepet, 
nevezetesen a vizuális (látó) és az auditív (halló) rendszer, amely 
egy meghatározott típusú információ felvételére képes, azaz a 
meghatározott hullámhosszra reagál Az emberi agy a felvett in
formáció legcélszerűbb és leggazdaságosabb feldolgozására tö
rekszik, amelynek eredménye az osztályozás. Az osztályozás fel
tehetőleg két matematikai összefüggésen alapul:

( 1 ) az inklúzión (halmazelméletből), valamint
(2) a feltételes valószínűségen.
Ez a két összefüggés az osztályozás hierarchikus struktúrájára 

utal Meg kell azonban jegyezni, hogy az objektumok klasz- 
szifíkációs folyamata és annak hierarchikus struktúrája az osz
tályozandó objektumok közös tulajdonságainak köszönhető. A 
klasszifíkációs mechanizmus többlépcsős jellegű, és különböző 
absztrakciószinteket tételez fel. Minél nagyobb az elvonatkoztatás, 
annál magasabb az absztrakció foka. A vizuális és az auditív 
analizátorok egymással kapcsolatban vannak, és az idegrendszer 
bemenetéit képezik, amelyek a kimenethez kapcsolódnak, még
pedig az artikulációs és a grafémikus rendszerhez. Ha az in
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formációt vizuális rendszer dolgozza fel, akkor vizuéma és optikai 
kép (vagy akusztikai kép) jön létre. Viszont az auditív rendszer 
információ-feldolgozásakor audéma és akusztikai kép (vagy op
tikai kép) keletkezik. Ily módon vizuális és auditív invariánsok, 
tehát vizuémák és audémák jönnek létre. (Az invariáns fogalma 
azonos az osztály fogalmával.) A vizuémák, illetve az audémák a 
valóság egy osztályához tartozó objektumok modelljei, képzésük 
csak a releváns, azaz csak az objektumok egész osztályára 
jellemző tulajdonságok figyelembe vételével történik. Tehát a 
vizuális és az auditív invariánsok alapján az ember képes 
megalkotni az adott osztályhoz tartozó objektumok optikai ill. 
akusztikai modelljét. Hozzá kell tennünk, hogy ahhoz, hogy az 
ember emlékezetében az adott objektumnak nyoma maradjon, 
elengedhetelen bizonyos információs minimum. Egyébként 
egyáltalán nem ritkák az olyan esetek, amikor bizonyos 
invariánsoknak nincsenek reprezentánsai a valóságban. Az ilyen 
invariánsok a logikai osztályozás eredményeképpen jönnek létre, 
és az esetek többségében a legmagasabb absztrakciós szintű 
osztályokhoz tartoznak. Ezek egyébként létrejöhetnek a valós 
tárgyak modelljei alapján is. Érdemes hozzátenni, hogy a logikai 
osztályozás másodlagos a vizuális és az auditív osztályozáshoz 
képest. A fentiek tükrében azt mondhatjuk, hogy az ember 
információs univerzumát (belső tárolóját) a vizuémák, audémák és 
a logikai klasszifikáció következtében létrejött osztályok képezik. 
A nyelvi kommunikáció folyamatában a megfelelő invariáns 
kiválasztása és a megfelelő grafémák, illetve artikulémák 
hozzárendelése (kódolás) megy végbe. Ennek eredményeképpen a 
reprezentáció síkján megjelennek a vizuális, illetve az auditív jelek. 
A vizuális jelek a valóságos objektumoknak, vizuémáknak és 
grafémáknak az optikai modelljei. Az auditív jelek viszont a 
valóságos objektumoknak, az audémáknak és az artikulémáknak 
az akusztikai modelljei. A nyelvi információ befogadásakor a 
megfelelő audémák, vizuémák, magasabb szintű invariánsok,
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artikulémák és grafémák azonosítása történik. Tehát a 
képfelismerés a mi értelmezésünkben felöleli az analizátornak 
megfelelő információk befogadásának folyamatát, a kapott 
információk besorolását a nekik megfelelő, különböző abszt
rakciós szintű osztályokba és a besorolás kontrollját, ami áll

( 1) az információ befogadásából,
(2) az információnak a meghatározott osztályba való 

besorolásából,
(3) a besorolás kontrolijából.
A két utolsó művelet egymástól elválaszthatatlan és 

egyenként nem alkalmazható. Eközben két törvényszerűség 
érvényesül:

(1) Minél nagyobb a kapott információ mennyisége, azaz a 
kép komponenseinek kontrasztfoka szemmel láthatóbb (az ilyen 
rendszer nagyobb mértékben rendezett, redundanciája 1-hez tart -  
R>1), akkor a kontrollinformáció a minimumra korlátozódik. Ez a 
minimum belső artikuláció impulzusainak erős redukciójában jut 
kifejezésre. Ez az eset a felismerésnek olyan folyamatához tar
tozik, amelynek jellemzője a nagyobb automatizálás. Ez azt jelenti, 
hogy a kép által közvetített információ valószínűsége kölcsönösen 
összefügg az adott invariánssal. Az entrópia ilyen esetekben 
nullával egyenlő. Az ilyen típusú folyamatok alig kívánnak kont
rollt és majdnem függetlenek az időtől (automatikus egybevetés)

(2) Ha a kép bonyolult, akkor közöttük nem található élesen 
elhatárolt belső függőség, vagyis olyan függőség, mint az előző 
esetekben, mivel a képben foglalt információ mennyisége Hmax 
irányában növekszik. A kép és egy meghatározott osztály egy
bevetésének folyamata kevéssé automatikus, ezért nagyobb 
hatásfokú kontrollinformáció felhasználását teszi szükségessé. Ez 
abban nyilvánul meg, hogy a belső artikulációnak erőteljesebbek az 
impulzusai. Ez a képfelismerés különbözik az előzőtől és idő
függő. A belső beszéd figyelemmel kísérhető (ellenőrizhető) nem
csak a szóbeli megértetésnél, hanem a szemléletes gondolkodásnál
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is, valamint a szóbeli és a szemléltető anyag érzékelésének, em
lékezetbe vésésének és felidézésének folyamatánál. Az artikuláció 
(mind a belső, mind pedig a külső) mint kontrollinformáció lát
hatóan különleges szerepet játszik az emberi gondolkodás fo
lyamatában.

A tanulási (információszerzési) és a kommunikációs folyamat 
valószínű modellje a következőképpen fest. (Lásd a köv. oldalon). 
Valamilyen invariáns kiválasztása, amely az absztrakció megha
tározott szintjén lép fel, a fentebb említett bemenetek egyikének 
vagy másikának alapján vagy akár mindkettőén egyidejűleg 
realizálható. Modellünk egyik rész-szisztémájának aktivizációja 
maga után vonja a modell minden rész-szisztémájának aktivizá
lódását. Az artikuláció (belső és külső) minden egyes esetben 
kontroll információként jelentkezik.Ha az információt az auditív 
rendszer fogadta be, akkor feldolgozása a következő azonosítási 
műveletek formájában történik:

(a) az információ és a megfelelő audémák azonosítása,
(b) az információ és a megfelelő magasabb szintű invariánsok 

azonosítása,
(c) az információ és a megfelelő vizuémák azonosítása,
(d) az információ és a megfelelő artikulémák azonosítása,
(e) az információ és a megfelelő grafémák azonosítása
Mindezek az azonosítási műveletek a genetikailag adott

feltételes reflexeken alapulnak. Csaknem egyidejűleg működnek 
akkor, amikor a kölcsönös valószínűség 1-gyel azonos.
Ha a vizuális rendszer fogja fel az információt, akkor az előbb 
felsorolt műveletek analóg módon folynak le. Az információt ek
kor a megfelelő (a) vizuémákkal, (b) magasabb szintű osztá
lyokkal, (c) artikulémákkal, (d) audémákkal, (e) grafémákkal 
azonosítjuk. Az általunk elemzett modell funkcionálásának alapja 
az egyes osztályok azonosítási lehetőségében rejlik. Ez azt jelenti, 
hogy az audémák bizonyos láncszemei összefüggésben vannak az 
artikulémák, vizuémák és magasabb szintű osztályok bizonyos
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Jelmagyarázat:

L *  absztrakció magasabb szintjei, amelyek a logikai klasszifikáció a alapulnak (a 
logikai klasszifikáció viszonylag független az objektív valóságtól - alkotó 
gondolat)

V n L n A ^ a V . L ,  A  metszete 
Vj, V2. VJ....V, ■ a viznémák absztrakciós szintjei 
*i. *i, i ) ,  - A  ■ az audémák absztrakciós szintjei 
li. í v -  L  "  ■ logikai klasszifikáció szintjei

T » mélységirány, az absztrakció fokának növekedése ( -  információfeldolgozás, 
tanulás, információtárolás)

•i' -  felszíni rány ( -  kommunikációs folyamat)
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láncszemeivel. Egy osztály (invariáns) kiválasztása jelentős mér
tékben függ egy másik osztály kiválasztásának valószínűségétől. 
Ennek a valószínűségnek a nagyságától függ, mint tudjuk, az e- 
gyes osztályoknak más osztályokkal való korrelációjának az ideje, 
ez a valószínűség határozza meg az azonosítás automatizálásának 
fokát.

Az artikulémák legnagyobb egységei a szóartikulémák. 
Belőlük képződnek a mondat- és szövegartikulémák, amelyek a 
szóartikulémák kiválasztásával és kapcsolódásával függenek össze.

Mindezek a vizsgálódások a következő hipotézisek felállítását 
teszik lehetővé:

(1) Az audémák és az artikulémák szintje között egyértelmű 
megfelelés van (a szóartikulémák és szóaudémák halmaza véges 
számú). A vizuémák és a magasabb szintű osztályok halmaza 
nagyobb halmaz a szóartikulémák és a szóaudémák halmazánál.

Ebből a hipotézisből következik az alábbi:
(2) A szóartikulémák és szóaudémák halmaza, valamint a 

vizuémák és magasabb szintű osztályok halmaza között nincs egy
értelmű megfelelés. Más szóval, a szóartikulémák halmaza nem 
elegendő ahhoz, hogy világosan kifejezze a vizuémák szintjét, sem 
pedig az absztrakció magasabb osztályainak szintjét.

Az emberi agy megtalálta az optimálisan gazdaságos kiutat 
ezekből a nehézségekből. Ez következőképpen történik: egyes 
vizuémákhoz és magasabb szintű osztályokhoz a szóartikulémák 
és szóaudémák, másokhoz viszont a mondatok és a szövegek 
artikulémái és audémái kötődnek. A szóaudémák és 
szóartikulémák az információ nagyobb mennyiségét hordozzák, 
mint a mondat- és szövegartikulémák és audémák, mivel előbbiek 
az absztrakció magasabb szintű osztályaihoz, utóbbiak pedig az 
alacsonyabb szintűekhez tartoznak.

Nyelvészeti értekezésekben gyakran használják fel a 
paradigmatikus és szintagmatikus síkok fogalmát. A mi 
modellünkben a paradigmatikus tárolás nem csupán a szóaudémák
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mennyiségére, hanem az absztrakció minden szintjére kiterjed 
Szintagmatikus tárolással csak a reprezentáció szintjén, vagyis a 
kommunikáció és a tanulás folyamatában találkozunk. Az anya
nyelv paradigmatikus tárolója a szintagmatikus tároló alapján 
keletkezik (szintagmatikus információ). Az anyanyelvi kommu
nikációs modellben az információ átadásánál és az információ 
befogadásánál átlépünk a paradigmatikus tárolóból a szintag
matikus tárolóba. Az anyanyelvi tanulás modelljében mélyítjük 
(fejlesztjük) a paradigmatikus tárolót, úgyszintén szélesítjük (bő
vítjük) a szintagmatikus tárolót. A paradigmatikus tároló mélyítése 
űj (a) vizuémák, (b) magasabb szintű osztályok, (c) szóaudémák, 
(d) szóartikulémák keletkezése útján történik. Változatlanok ma
radnak a paradigmatikus tárolóban (a) az audémák szintjei, a- 
melyeknek morfológiai, fonológiai és fonetikai egységek (ha i- 
lyenek valóban léteznek) felelnek meg, (b) az audémáknak 
megfelelő artikulémák szintjei, (c) a paradigmatikus tárolóból a 
szintagmatikus tárolóba történő (és fordítva) átmenet szabályai 

A természetes nyelv reálisan csak a konkrét emberi lények 
tulajdonságaként létezhet A nyelvi megnyilatkozások nem mások, 
mint a nyelvi mechanizmus kimenetén megjelenő, végső, kész 
produktumok, más "termelési" rendszerekhez hasonlóan. Tehát, 
ahogy már fentebb említettük a nyelven egy bizonyos kódolási 
rendszert, kódolási mechanizmust értünk, amelynek bemenetét az 
ember belső információs tárolója, információs univerzuma, azaz 
"mentális világa" alkotja. Ezt a mechanizmust mindenekelőtt egy 
bonyolult szabályrendszer képezi, amelynek az a feladata, hogy az 
információs univerzum elemeihez a nyelvi kódolási ábécé elemeit 
hozzárendelje. Ennek eredményeképpen olyan idegszignálsorok 
(neurémák) jönnek létre, amelyek az artikulációs (illetve gra- 
fémikus) rendszer bemenetén megjelenve a kimenetén átkódolás 
következtében fonikus (illetve grafikus) sorok formájában jele
nítődnek meg Az ember nemcsak továbbítani, percipiálni, fel
dolgozni és megérteni képes a nyelvi közléseket, hanem ezeket
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használni is tudja. Ahogy már említettük, a valóságban csak az 
egyes személyek nyelvei, azaz az ún. idiolektusok léteznek. A va
lóságban soha nem találkozunk két egyforma idiolektussal. 
Természetesen az egyes idiolektusok kisebb-nagyobb mértékben 
hasonlóak egymáshoz, ami azt jelenti, hogy felfedezhetünk bennük 
olyan közös részt, amely az adott nyelvi közösséghez tartozó 
egyének minden idiolektusában állandóan ismétlődik. így a nyelvet 
mint társadalmi, azaz egyén fölötti jelenséget kétféle módon 
interpretálhatjuk: ( 1) az összes idiolektus halmazaként, valamint 
(2) egy bizonyos absztrakciós lingvisztikái konstruktumként. Az u- 
tóbbi értelmezés egy önálló absztrakciós létet feltételez, amely az 
idiolektusokhoz képest elsődleges. Ilyenfajta megállapításokat 
gyakran összefüggésbe hoznak a Saussure-féle "langue", illetve a 
Chomsky-féle "ideális beszélő-hallgató" kategóriákkal. A nyelv 
Chomsky-féle, egy bizonyos tudásfajtaként történő értelmezésének 
arra kell emlékeztetnie bennünket, hogy a tudás fogalma 
egyidejűleg a tudás hordozóját is feltételezi, ami azt jelenti, hogy a 
tudás nem más, mint valakinek a mindenkori tudása Az egyén 
fölötti értelemben vett tudás viszont egy tetszőleges gyűjtő 
(kollektív) alany tudását jelenti.

A természetes nyelv kommunikációs eszközként való 
értelmezése több szempontból is helytelennek tűnik. Többek 
között azért is, mert a nyelv egyben a világ átélésének, 
kategorizálásának, a róla való gondolkodásnak stb. eszköze is. A 
fenti reflexiók tükrében a nyelv nem más, mint kizárólag a 
megnyilatkozások (szövegek) generálását szolgáló eszköz, és csak 
az általa létrehozott közlések képesek betölteni a kommunikációs 
eszköz funkcióit ugyanúgy, ahogy a gépjárműgyárat sem lehet 
közlekedési eszköznek tekinteni, csak az általa gyártott 
járműveket.

Azokból a megfigyelésekből, amelyek szerint nem mindenki 
képes azonos szinten használni a nyelvet, azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy a nyelv és a nyelvhasználat képessége
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különböző dolgok. A nyelvhasználat lényege a megnyilatkozások 
generálásában rejlik, viszont a megnyilatkozások funkcionális 
használatának a képessége már a pragmatika területét érinti. Kü
lönbség van tehát: ( 1) a nyelv mint egy bizonyos, a nyelvi mecha
nizmusra (szabályrendszerre) vonatkozó tudásfajta, és a róla szóló 
tudás között, (2) a nyelv használatának képessége és a róla szóló 
tudás között, (3) a nyelvi megnyilatkozások és a róluk szóló tudás 
között, valamint (4) a nyelvi megnyilatkozások használatának ké
pessége és a róla szóló tudás között. A itt felsoroltakról termé
szetesen minden nyelvhasználó rendelkezik egy bizonyos tudással, 
bár ez a tudás tudományosan nem okvetlenül megindokolt.

Mint ismeretes a nyelvi kompetencia fogalmat a nyelvészetbe 
N. Chomsky vezette be Felfogása szerint a nyelvi kompetencia 
egy bizonyos tudásfajta, amely az ideális beszélő-hallgatót jellemzi. 
Ez a definíció azonban, úgy vélem, több vonatkozásban is pon
tosításra szorul. Nem tudhatjuk például azt, hogy milyen konkrét 
tudásról van szó: a nyelvről, mint a megnyilatkozások (mondatok) 
generálását szolgáló szabályrendszerről, e szabályok használatának 
képességéről, vagy a megnyilatkozásokról, illetve a megnyi
latkozások használatának képességéről szóló tudásról. Chomsky 
inkább a mondatokat generáló szabályrendszerre és nem a meg
nyilatkozások gyakorlati használatának szabályaira gondolt.

Bármilyen kompetenciáról, így a nyelviről is csak akkor 
beszélhetünk értelmesen, ha azt arra az alanyra vonatkoztatjuk, 
amely ennek a kompetenciának birtokában van. Az egyéni alanyok 
nyelvi kompetenciájának esetében a probléma sokkal egyszerűbb, 
mint a kollektív nyelvi kompetencia fogalmánál. Felmerülhet a 
kérdés, hogyan lehet meghatározni a gyüjtőalanynak azt a nyelvi 
kompetenciáját, amely az egyéni alanyok halmazára vonatkozik. 
Chomsky ezt a kérdést olymódon oldotta meg, hogy bevezette "az 
ideális beszélő-hallgató" fogalmát és az "ideális beszélő-hallgató 
nyelvi kompetenciáját" is. A nyelv valódi használóinak nyelvi 
kompetenciája nagyon differenciált, és változó képet mutat. A
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nyelvi kompetencia változhat mind mennyiségi, mind pedig 
minőségi tekintetben. Egyetlen egy nyelvhasználó sem rendelkezik 
teljes nyelvi kompetenciával, nem is beszélve az ideálisról. 
Chomsky ideális beszélő-hallgatója egy tökéletes automatával 
egyenlő, amely kizárólag csak a generatív szintaktikai műveleteket 
hajtja végre. Világosan kell látnunk viszont, hogy az ideális be
szélő-hallgató csak ideális nyelvet használhat, és csak ideális mon
datokat generálhat Chomsky a nyelvi kompetenciát a nyelvészeti 
kutatások középpontjába helyezte, és ennek következtében a mai 
nyelvészet súlypontja áthelyeződött a konkrét megnyilatkozások, 
idiolektusok tanulmányozásáról a spekulatív-formális lingvisztika 
irányába. A Chomsky-féle nyelvi kompetencia további fejlődése 
viszont a fokozatos konkretizálás irányában folytatódott. A 
kompetencia kutatási tárgyát folyamatosan kibővítették a valódi 
beszélő-hallgató, a valódi megnyilatkozások és a belső, valamint 
külső valódi kontextusokban való használatuk képességének 
tanulmányozásával. Ennek eredményeképpen a nyelvtudomány, a- 
mely eddig tulajdonképpen csak a nyelvvel foglalkozott, olyan 
tudománnyá vált, amelynek tárgya az emberi kommunikáció sok 
más aspektusával is jelentősen bővült. Itt például a nyelvi mű
veletek intencionális-teíeologikus aspektusaira, a nyelvi kommu
nikáció kognitív tényezőire, kultúrdeterminánsaira stb. gondolok, 
így a hangsúly az egész emberi kommunikációs tevékenységre és a 
bármely kontextusban megjelenő megnyilatkozások valamennyi 
fajtájára helyeződött át. Erről legjobban Hymes és mások munkái 
tanúskodnak.

A kommunikációs kompetencia komponensét alkotó nyelv tu
dásához hasonlóan, a nyelvhasználat képessége mind minőségi, 
mind pedig a mennyiségi aspektus tekintetében is különböző lehet. 
Tehát meg kell világosan különböztetnünk, és el kell különítenünk 
egymástól a szűkebb értelemben vett nyelvhasználat képességét és 
a nyelvi megnyilatkozások használatának képességét. Eddig nem 
tettek különbséget e két fogalom között. Ez a megkülönböztetés
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azért is szükséges, mert, ahogy már fentebb szó volt róla, a nyelvi 
megnyilatkozás a nyelv mint kódolási mechanizmus működésének 
eredményeképpen létrejött végső produktum. A nyelvhasználat 
képességét a megfelelő nyelvi alrendszerekhez kellene viszo
nyítani. így például beszélhetnénk egyrészt az artikulációs, fo
netikai, szóképzési, lexikális stb. képességről, másrészt pedig a 
beszédre, az információ-továbbítási, interpretációs, perszváziós 
stb. aspektusára vonatkozó képességről is. A f e n t i e k e t  
ö s s z e g e z v e  a nye lvi  t u d á s t  és h a s z n á l a t á n a k  a k é 
p e s s é g é t  nye lv i  k o m p e t e n c i á n a k ,  v i s z o n t  a k o m m u 
n ika t í v  cé l l a l  g e n e r á l t  nyelvi  m e g n y i l a t k o z á s o k  
h a s z n á l a t i  s z a b á l y r e n d s z e r é n e k  t u d á s á t  ( i s m e r e t é t )  
nyelvi  p r a g m a t i k a i  k o m p e t e n c i á n a k  f o g j u k  ne vez n i  

A nyelvi közlések (szövegek) áltak továbbított információkat 
elemezve láthatjuk, hogy azok a tárgyakról szóló információn 
kívül olyan kifejezéseket is tartalmaznak, amelyeknek célja, hogy a 
nyelvi információátadás organizációját biztosítsák, vagy az egyes 
szövegffagmentumokra vonatkozó állításokat tartalmazzanak 
azokról, mint egy sajátos tárgyról. Tehát azt is mondhatjuk, hogy 
ezek a kifejezések metanyelvi (metainformációs) operátorok sze
repét töltik be Ezek az elemek metainformációt szolgáltatnak 
például a beszédaktusról, a kommunikációs csatorna fajtájáról, a 
megnyilatkozás fragmentumai közötti kapcsolatokról, a szövegen 
belüli ekvivakenciáról, ill kváziekvivalenciáról, a dialógusban 
betölthetik a fatikus funkciót, szignáljai lehetnek a kontaktus 
elkezdésének, fenntartásának, a végéhez való közeledésének vagy 
megszakításának, a szövegbe bizonyos magyarázatokat vezet
hetnek be, hierarchizálhatják a szöveget az érdekes, ill. kevésbé 
érdekes, fontos, ill. kevésbé fontos, emóciókat ébresztő, ill. e- 
móciókat nem ébresztő stb. információk tekintetében is, szignáljai 
lehetnek a beszélt megnyilatkozások beszédközbeni korrek
ciójának stb Ezen operátoroknak az elemzése olyan követ
keztetésre jogosít fel, hogy ezek a struktúrák a szöveg síkján
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viszonylag különálló, autonóm és nyelvspecifikus metainformációs 
(metanyelvi) lexikont alkotnak. A metainformációs operátorok egy 
bizonyos metaszöveget alkotnak, amely rárakódik az 
alapszövegre, és vele együtt egy teljes kommunikációs egységet 
képez. Ebből az következik, hogy a nyelvi kód (nyelv) létezése 
implikálja a metanyelvi kód (metanyelv) létezését is. Ennek 
tükrében a nyelvi és a nyelvi pragmatikai kompetencia mintájára 
megkülönböztethetjük a m e t a n y e l v i  és a m e t a n y e l v i  
p r a g m a t i k a i  k o m p e t e n c i á t  is. A metanyelvi rendszer a 
nyelvi rendszerhez hasonlóan reálisan csak az idiometalektusok 
formájában létezhet. A metanyelvi kompetencia hiányát 
tapasztaljuk az idegen nyelveket beszélő egyéneknél, és ez 
végsősoron komolyan megnehezítheti az információ cseréjét, és 
több problémát okozhat az interlokutorok közötti kommu
nikációban.
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