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Péntek János 
 

Társadalom és nyelv 
 

A nyelv attól társadalmi, hogy a beszélő ember nem individuális, hanem 
közösségi lény: a nyelvet társadalomban élő emberek beszélik. Az emberi 
közösségek pedig heterogének, változatosak és változékonyak, mindig ilyenek 
is voltak. Ez a természetes, a normális a társadalmi kommunikációban: a hete-
rogenitás, az állandó stílus- és a gyakori kódváltás, a többszintű kommunikációs 
rendszerek kölcsönhatása. Amikor dialektusokról, szociolektusokról, nyelvi 
érintkezésről beszélünk, úgy tűnik, mintha egy korábbi ideális nyelvállapot rom-
lásaként értékelnők őket, pedig ellenkezőleg: az egységes, normatív változat az, 
amely újabb fejlődés eredménye. A nyelvi romlás, erózió jelei valóban megfi-
gyelhetők  mai nyelvhasználatunkban is, de a változatosság önmagában nem 
ennek a jele. A nyelv belső viszonyrendszere, a nyelvi struktúra sem feltételez 
homogenitást. Ha mégis homogén struktúrákról beszélünk néha, ez a 
tudományos elvonatkoztatás fikciója. A legtöbb félreértést valószínűleg éppen 
századunk modern irányzatai szülték ezen a területen, mert figyelmük szinte 
kizárólag és programatikusan a nyelv belső viszonyrendszerére irányult, sokkal 
kevésbé a beszélő emberre és a társadalmi közegre, amelyben a beszélő ember 
él. Ez indokolja Dell Hymes határozott fellépését a nyelv ilyen egyoldalú 
szemlélete ellen: „Megmásíthatatlanul szakítanunk kell … azzal a modellel, 
amely a nyelv felépítését úgy képzeli el, hogy annak egyik arca a referenciális 
jelentés felé fordul, a másik a hang felé, s így a nyelv szerkezete csak e két oldalt 
összekapcsoló szabályokból állna. Ez a modell azt sugallja, hogy a megnevezés 
a beszéd egyetlen használata, mintha a nyelvek nem úgy lennének szerkesztve, 
hogy panaszkodni, örülni, könyörögni, figyelmeztetni, anekdotázni, támadni 
tudjunk velük, mintha nem lennének alkalmasak a meggyőzés, az utasítás, a 
kifejezés és a szimbolikus játék számtalan formájára. A nyelv modellje a nyelvet 
a kommunikatív magatartás és a társas élet felé irányulva kell hogy modellálja” 
(1978, 342).  

   A nyelv társadalmisága épp annyira természetes, mint a társadalom 
nyelvisége, a kettő állandó és közvetlen  kölcsönhatásban van egymással. A 
nyelv társadalmi meghatározottságát mégsem lehet úgy tekinteni, mint a tudat-
formákat. Csoport- és rétegnyelvekről beszélünk ugyan, és ezek jól körülhatá-
rolható, jellemezhető belső változatok, a nyelv ideológiai, filozófiai értelemben 
mégsem függvénye közvetlenül a társadalmi viszonyoknak, e viszonyok válto-
zásának. 
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A társadalmi nyelv funkció 
 

A nyelv mindenekelőtt élő kötelék, összekötő kapocs az emberek között. 
Általa valósul meg a közlés: az ismeretek, a tapasztalatok, a gondolatok átadása, 
kicserélése embertől emberig, lélektől lélekig. A nyelv közvetíti akaratunkat, 
rendszerint érzéseinket, óhajainkat is. Vele érvelünk, vele tiltakozunk, és általa 
engedjük meggyőzetni magunkat. Vele panaszkodunk, és általa halljuk mások 
panaszait, megosztani vágyott gondjait. Még az ellenségek is – igaz, penge 
gyanánt – a nyelvet kénytelenek használni. De a nyelv az eszköze a félreveze-
tésnek, a manipulálásnak, a hazugságnak is, szándékos vagy szándéktalan kétér-
telműségeivel forrása a félreértésnek. Általánosítva mindezt: „A nyelv a 
szociális viszonyok kialakítását és fenntartását is szolgálja. Kifejezi a szociális 
szerepeket is. Ahhoz is hozzájárul, hogy bizonyos dolgokat végrehajtsunk, az 
egyik személy és a másik közötti interakció révén. E funkció által határoljuk 
körül a társadalmi csoportokat, és általa azonosítódnak, kapnak megerősítést az 
egyének, minthogy e funkció tesz képessé bennünket arra, hogy másokkal kap-
csolatba lépjünk” (Halliday 1979). 

A nyelv kumulatív képességénél fogva nem más, mint egy közösség 
memóriarendszere. Őrzi és felhalmozza az egymást váltó nemzedékek tapaszta-
latát, tudását. Az ember épp azáltal válhatott emberré, hogy a nyelv révén 
továbbadhatta, átörökíthette, hólavinaként továbbgördíthette az emberi értelem 
minden leleményét, magát a kultúrát. Nemcsak a ma élőkkel, kortársainkkal 
vagyunk kapcsolatban, hanem elődeinkkel és remélhetőleg utódainkkal is. 
Szabó Dezső szavaival: „a nyelv a legegyetemesebb szolidaritás azokkal, akik 
már rég  szétomlott temetőkben porladnak, és azokkal, akik még az eljövendő 
századok barázdáit fogják húzni.” Ennek a kollektív emlékezésnek korábban, 
évmilliókon át, a szájhagyomány volt az alapja: az új nemzedék közvetlenül az 
előtte járóktól vett át minden tudást, majd hozzáadva a maga tapasztalatait, fel-
fedezéseit és találmányait szintén közvetlenül adta át utódainak. Az írás, majd a 
könyvnyomtatás mérhetetlenül felerősítette, pontosabbá és hatékonyabbá tette 
a nyelvnek ezt a tudást, tapasztalatot rögzítő, felhalmozó szerepét.       

A nyelv azonban nem csupán ismeretet, tudást közvetít, halmoz fel, 
hanem etikai, erkölcsi, magatartási értékeket, normákat is: „a belső és a külső 
beszéd a valósággal való együttműködésre, abba való beleszövődésre egyrészt 
úgy szólít fel mint etikum, másrészt – ismeret révén – úgy is, mint noetikum” 
(Egyed 1984, 181). Van tehát a nyelvnek egy jogi-erkölcsi, etikai szabályozó 
funkciója is a társadalomban: parancsa megszabja, irányítja a közösségben élő 
ember viselkedését, cselekvését. Azt mondani tehát, „édes anyanyelvünk” nem 
csupán annak az érzésnek a (némelyek számára talán érzelgős) kifejezése, hogy 
anyanyelvét mindenki úgy szereti, mint édesanyját, és hogy annyira hozzánk 
tartozik, mint legközvetlenebb rokonaink, hanem azt is, bár erre ritkábban gon-
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dolunk, hogy a nyelv éppúgy nevel bennünket, mint szüleink, alakítja, fejleszti 
egyéniségünket, személyiségünket. Mindazzal, amit közvetít, a tapasztalatokkal, 
a követésre vagy kerülésre intő példákkal naponként mutatja: ilyennek kell len-
ned, hogy embertársaid elfogadjanak, hogy munkád alapján érvényesülni tudj, 
hogy a közösség magába fogadjon, amolyannak, hogy egyéniséged legyen, hogy 
önmagad lehess anélkül, hogy közösségedből kizárnád magad.  

Amint láttuk, az egyén tudatát a nyelv ugródeszkája emeli ki az idegrend-
szer élettani működéséből. Nyelv nélkül a társadalomban nincs szellemi, intel-
lektuális tevékenység, mivel „a nyelv a művelődés és alkotás közlekedő edénye” 
(Fábry Zoltán). Az emberi szellem fejlődése, az ember és az emberi közösségek 
fejlődése szorosan a nyelvhez, jelentős mértékben az anyanyelvhez kapcsolódik. 
A nyelvnek ez a szellemi, intellektuális szerepe tükröződik a filozófiában és a 
logikában, a tudományokban és a művészetekben. Ha figyelmesen végigkövet-
jük az előbbiekben körvonalazott funkciókat, azt találjuk, hogy az első a jelen-
ben, horizontálisan biztosítja a nyelvet beszélő közösség viszonylagos kohézi-
óját, a második, a kumulatív funkció az identitás történelmi folyamatosságának 
biztosítéka az idő vertikális dimenziójában, a harmadik az új nemzedéknek a 
már meglévő nyelvi és kulturális közösségbe való belenevelődését valósítja 
meg, az utolsó pedig  tudat alatti szintre emeli az együvé tartozást.      

Mivel társadalom és nyelv viszonyáról azt mondtuk, hogy kölcsönös, e köl-
csönösség logikája alapján jogosnak tekinthetjük Dell Hymes fordított kérdését is: 
„mi a személyiség, a társadalom vagy a kultúra szerepe a nyelv fenntartásában?”, 
annál is inkább, mert ez éppen a kulturális és társadalmi változások idején  válik 
időszerűvé. A válasz néhány lehetséges modelljét szintén Hymestől idézzük: „a 
hopi-tewák között a nyelv presztízst, összetartást és elválasztást egyaránt szolgál, 
s itt egyaránt nagy a nyelvhez való hűség és a nyelvi büszkeség. A keleti csoroki 
indiánok között a funkciók hierarchiája éppen fordított: a nyelv megőrzése főleg 
elkülönítő szerepet szolgál, és nyelvhez való hűség még csak van náluk, de nyelvi 
büszkeség aligha … A brazíliai fulnió indiánok három évszázadon át megőrizték 
csoportidentitásukat, feladva területeiket, hogy megőrizhessék nyelvüket és főbb 
szertartásaikat. A venezuelai, guayqueri indiánok viszont tulajdonviszonyaikat 
fenntartva őrizték meg csoportidentitásukat, s nemzedékek óta nyoma sincs 
eredeti nyelvüknek és vallásuknak. Ebből gyanítani lehet, hogy a guayquerik 
kapcsolata saját nyelvükkel különbözött a fulniókétól” (1962/1975, 116–7). 

  
A nyelv mint cselekvés 
 

Nem túlságosan közismert az a szólásunk, hogy „A beszéd megeszi a 
dolgot”, annál általánosabb viszont az a vélemény, amelyet kifejez, hogy a 
beszéd csak árnyéka a tettnek. Ez önmagában nem érdemelne különösebb 
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figyelmet, de mintha a társadalmi gyakorlat is azt jelezné néha, hogy hajlamosak 
vagyunk lebecsülni a nyelvi megnyilatkozás jelentőségét. Pedig ez – azon túl, 
hogy a nyelv felelőtlen használóját fölöttébb kompromittálja – magának a 
nyelvhasználatnak az inflációjához is  elvezet. Az infláció itt nem magára a 
nyelvi romlásra (a nyelv elemeinek, szabályainak hibás használatára) vonat-
kozik, hanem arra, hogy a nyelvi megnyilatkozást nem tekintjük, nem ismerjük 
el tettnek, társadalmi cselekvésnek, sőt inkább szembeállítjuk vele. Még az sem 
tudatosul eléggé bennünk, hogy a nyelvhasználatnak egyáltalán köze van a 
társadalmi folyamatokhoz. 

Annál érzékenyebb volt a szó tettértékére a mindenkori jogrendszer és az 
igazságszolgáltatás. A szóval való vétséget, bűnt a különböző kultúrák jog-
szokásai és a civilizált világ intézményesített jogrendszere éppúgy szankcionálja, 
mint akármely más törvénybe ütköző tettet, cselekedetet. Szókratész méreg-
poharától napjainkig sok drámai bizonyítéka van annak, hogy a társadalom ér-
zékeli a szavak súlyát, sőt nemritkán túl is becsüli a szavak hatását. 

A nyelvfilozófia csak az utóbbi évtizedekben figyelt föl a megnyilatkozá-
sok „illokúciós” erejére, és próbálta meg teoretikusan is modellálni a nyelv cse-
lekvésértékét. A beszédaktus-elmélet a nyelvhasználatot mint az emberi szociá-
lis cselekvés egy típusát elemzi. A beszéd – e felfogás szerint – nem csupán 
szervező eszköze, irányítója stb. a társadalmi cselekvésnek, hanem maga is tett, 
cselekvés (vö. Pléh – Terestényi 1979). 

Az elmélet abból indul ki, hogy nem minden verbális megnyilatkozás 
tekinthető az objektív valóságról vagy a beszélő szubjektív világról való puszta 
közlésnek. Ebből a szempontból két nagy csoportra oszthatók. Egy részük 
valóban a nyelven kívüli világ jelenségeinek a leírása, tapasztalt tények megálla-
pítása, konstatálása. Ha azt mondjuk például, hogy Hűvös, őszi idő van, konstatál-
juk az időjárás jelenlegi állását, megállapítunk valamit az időjárásról, leírásunk is 
arra utal, hogy ez az őszi időszaknak felel meg. Vagy: Rosszul érzem magam – 
hasonlóképpen egy állapot, egy tény közlése. Bár nem teljesen mentesek a 
szubjektivitástól, az ilyen megnyilatkozások jelentése ellenőrizhető az igazság-
kritérium alapján: szembesíthetők a valósággal, így eldönthető, hogy igazak-e 
vagy hamisak. 

Egészen más jellegű az ilyen megnyilatkozás: Gratulálok az eredményeidhez!, 
vagy: Ígérem, hogy vasárnap meglátogatlak! Az ilyenekkel nyilván semmit nem írunk 
le az objektív valóságból, semmit nem állapítunk meg, hanem ténylegesen 
gratulálunk, ígérünk, azaz egy-egy aktust hajtunk végre: a gratulálás, az ígérés stb. 
aktusát. Az ilyen megnyilatkozásokat tehát nem egy aktus leírásaként fogjuk fel 
(mintha pl. azt mondanók: A főnök is gratulált eredményeihez, vagy: Imre ígéri, hogy 
eljön hozzánk), hanem aktusként, cselekvésként, tettként. Az előbbi megnyilatko-
zásokat konstatatívnak nevezik, az utóbbiakat – minthogy általuk cselekvéseket 
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hajtunk végre, performálunk – performatívoknak. Minden nyelvben viszonylag 
nagy számú olyan (performatív) ige van, amelynek kijelentő módú, egyes szám 
első személyű használata ilyen performatív megnyilatkozást eredményez (pl.: 
kérem, megtiltom, javasolom, vádolom, felmentem, utasítom, bocsánatot kérek stb.). Ezek 
már nem vizsgálhatók az igazságkritérium alapján, velük kapcsolatban 
szükségtelen feltenni az igazságra-hamisságra vonatkozó kérdést, hiszen 
kimondásuk eleve garanciája igazságuknak. A jelentés megállapítása tehát ebben 
az esetben inkább pragmatikai, használati tényezők alapján történhetik.  

Kérdés, hogy a performatív megnyilatkozásoknak tartalmazniuk kell-e 
minden esetben a performatív igét. Van-e különbség ebből a szempontból a 
következő megnyilatkozások között: Ígérem, hogy vasárnap meglátogatlak!, illetve: 
Vasárnap meglátogatlak! (megfelelő kontextusban és hangsúllyal jelentve)? 
Kétségtelen, hogy az utóbbi – implicit formában – ugyanúgy az ígérés aktu-
sának tekinthető, mint az előbbi explicit forma. Sőt a Hűvös, őszi idő van megnyi-
latkozás is felfogható úgy – megfelelő beszédhelyzetekben –, hogy: Figyel-
meztetlek rá, hogy hűvös, őszi idő van, és öltözködj ennek megfelelően. Vagy: 
Figyelmeztetlek rá, hogy rosszul érzem magam, ezért szeretnék megpihenni. Ha a beszéd-
helyzetet, a szándékot is figyelembe vesszük, arra a következtetésre juthatunk, 
hogy tulajdonképpen minden megnyilatkozás kimondása egyenlő valamely 
cselekvés, azaz figyelmeztetés, ígéret, kérés, parancsolás, felszólítás stb. végre-
hajtásával. Tehát a konstatatív megnyilatkozásokkal is általában felvilágosítani, 
informálni akarunk, vagy éppen fenyegetni, figyelmeztetni. Ilyen alapon persze 
már nem sok értelme van a konstatatív-performatív megkülönböztetésnek. 
Épp ezért J. L. Austin egy általánosabb, más jellegű megkülönböztetést vezetett 
be. Szerinte megnyilatkozásainkban elhatárolható egymástól az, hogy mondunk 
valamit, attól, amit teszünk, cselekszünk azáltal, hogy mondjuk, amit mondunk. 
Vagyis az elemzés elválaszthatja egymástól a valami mondásának és azt az ak-
tust, amit valaminek a kimondásával hajtunk végre. Nem kétféle megnyilatko-
zás-típusról beszélhetünk tehát, hanem minden megnyilatkozás két aspektusá-
ról, melyet az angol locution (= beszéd) szó alapján lokúciónak, illetőleg illokú-
ciónak neveznek. A lokúció tehát a megnyilatkozás kimondására vonatkozik, az 
illokúció pedig arra az aktusra, arra a cselekvésre, arra a tettre, amelyet a 
megnyilatkozás kimondásával hajtunk végre. 

Austin ezek mellett megkülönböztette a beszédaktusok harmadik aspek-
tusát is: a perlokúciót. Ez a terminus azokra a következményekre, hatásokra utal, 
amelyeket a megnyilatkozás a hallgatóból kivált. Ez lehet ijedtség, félelem, 
öröm vagy valamilyen cselekvés. Az előbbi példáinknál maradva: Hűvös, őszi idő 
van – ennek kimondása a lokúció, mint illokúció értelmezhető felvilágosítás-
ként, de figyelmeztetésként is, mint perlokúció eredményezheti azt, hogy a 
beszédpartner felveszi a felöltőjét.  
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Végül nem felesleges megismerkednünk egy P. F. Strawsontól eredő dis-
tinkcióval. Kétségtelenül illokúciós aktus, ha az ítélethozó bíró azt mondja a 
vádlottnak: Felmentem!, vagy: Elítélem!, a hivatali főnök a beosztottnak, hogy: 
Megróvásban részesítem, az anyakönyvvezető az ifjú párnak: Házastársaknak 
nyilvánítom. Miben különböznek ezek egy szokásos ígérési vagy figyelmeztetési 
aktustól? Elsősorban abban, hogy az illokúciós aktus egy konvencióktól 
irányított, megszabott rítusnak, szertartásnak a megnyilatkozás erejét és 
eredményességét a bíró, az anyakönyvvezető, a főnök szintén konvenciókból 
eredő társadalmi státusza, szerepe biztosítja. Ha ugyanez a megnyilatkozás a 
szertartáson, a rítuson kívül hangzik el olyannak a szájából, akinek nincs 
megfelelő társadalmi státusza, akkor a megnyilatkozás érvényét veszti, éppen 
mivel elszakadt a konvenciótól. Ezek tehát lényegileg konvencionális aktusoknak 
tekinthetők (1971/1979, 122 kk.). 

Van-e a beszédaktus-elméletnek valamilyen gyakorlati tanulsága? Ha van, 
akkor az nem lehet más, mint hogy a felelősségteljesebb erkölcsi (maga)tartásra 
figyelmeztet a mindennapi nyelvhasználatban. Aki megnyilatkozásait hivatásból 
teszi, mint például az író vagy a pedagógus, rendszerint hisz az írott vagy a 
kimondott szó erejében, tudja, néha a bőrén érzi, hogy a megnyilatkozás tett és 
cselekvés is egyben. Aki nem hivatásból, hanem „hivatalból” nyilatkozik meg, 
beszél, tehát lényegileg konvencionális aktust hajt végre, annak még inkább 
éreznie kellene tettének társadalmi súlyát. És ez a beszédhelyzettől, a kontex-
tustól, a hallgatóságtól függően többé-kevésbé mindenkire érvényes.  

Fónagy Iván vetette föl azt a gondolatot, hogy a performatív kifejezések 
sajátságos státusukat az ősi mágikus tudatformából örökölték, hogy egy 
„megszelídített névvarázs, szómágia különböző oldalait tükrözik” (1981, 37). 
Egészen nyilvánvaló ez a varázs jelleg a konvencionális aktusokat kísérő perfor-
matív kifejezésekben. Akit társadalmi szerepe felhatalmaz ilyen megnyilatkozá-
sok kimondására: Megátkozlak! Megáldlak! Feloldom esküje alól! stb., hisz is szavai 
erejében, hatékonyságában. Hasonlítanak ezek a ráolvasásokhoz, imádságok-
hoz, olyan szakrális szövegekhez, amelyek kapcsolatot hivatottak teremteni 
ember és természetfölötti lény között. A mai nyelvben már csupán megkövese-
dett maradványai ősi mágikus cselekedeteknek, mint a perszonifikáció az ősi 
antropomorfizációnak. Fónagy megkísérelte osztályozni is feltételezett ősi 
mágikus funkciók szerint a performatív kifejezéseket is, és ez az osztályozás, 
amelyet az ő nyomán vázolunk fel mi is, még inkább valószínűsíti kiinduló 
hipotézisét. 

A mágiának alapfunkciója a kényszerítés, az utasítás, ez a motívum hatá-
rozza meg a varázsló viszonyát még a rontó démonokhoz is. „Utasító” igéivel, 
akárcsak a mai hipnotizőr, rá tudja kényszeríteni akaratát egy másik személyre, 
rá tudja bírni, hogy az ő óhaja szerint cselekedjék. Ilyen irányban hat a követke-
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ző, ma is gyakran elhangzó utasítások illokúciós ereje: Parancsolom! Kérem!, sőt 
még a szelídnek tűnő Azt tanácsolom!-é is. 

A mágikus rontás maradványai is megőrződtek a mai nyelvben. Még a 
rontó szertartás döbbent légkörét is képes felidézni a Megátkozlak! ige szug-
gesztív ereje is. Mai rontó szertartásaink persze szelídebbek, de a „bájolás” 
következményeit valóságosan is érzi, akinek mondja a főnöke: Visszaminősítem!  
Elbocsátom! Megrovom!  

Ezzel ellentétesek, jótékony szándékúak azok  performatív kifejezések, 
amelyek a (meg)áld ige körül csoportosulnak. Az áldásosztás is konvencionális, 
szertartáshoz kötött aktus, akik ezt végzik, „hivatalból hisznek a szavak varázs-
erejében” (i. m.). A jó szándék jut kifejezésre a gratulációs és a megköszönő 
beszédműveletekben is, ezek voltaképpen jókívánságok, aztán a részvétnyil-
vánításban, amely a szó erejével kíván segíteni a bajban lévőnek. Ebbe a cso-
portba tartoznak Fónagy szerint az ilyen mindennapi kifejezéseink is: Kellemes 
utazást! Gyógyulást! stb. 
A kinyilvánító beszédműveletek azokból a varázsformulákból erednek, ame-
lyeknek célja egy-egy cselekvés érvényesítése, mintegy megpecsételése. Mint 
ahogy a varázsige tette hatásossá a mérget vagy a gyógyító folyadékot, úgy a 
konvencionális aktusokban is a szó teszi érvényessé a házasságot, a kitüntetést, 
a kinevezést stb. Jogi aktusokban egészen megszokottak az ilyen illokúciós 
műveletek: Vétkesnek mondom ki! Örökül hagyom! stb.  
Ha szó képes rá, hogy az érvényesség pecsétjét üsse valamely cselekvésre, arra 
is képesnek kell lennie, hogy megsemmisítsen, érvénytelenítsen valamely 
bevégzett tényt. A mesebeli varázslónak is külön igéi vannak a „kötésre” és az 
„oldásra”. Ma ilyen érvénytelenítő kifejezések hangzanak el: Megtagadom! 
Visszavonom!, Érvénytelenítem!, gyermekjátékban: Nem ér a nevem! stb. 

A szó varázsereje arra is felhasználható, hogy a beszélő kötelezze magát 
valamire, vagy arra, hogy igazolja, bizonyítsa egy kijelentés igaz voltát. Ezek a 
„megbízó igék és műveletek” az előbbieknél közelebb állnak a racionális 
gondolkodáshoz. A mai jogi műveletekben is fontos szerepet tölt be az eskü 
motívuma, az az eredetileg szakrális cselekedet, amely a köznapi életben sokat 
veszíthet hiteléből. Ugyanennek a mágikus szférának a peremén találjuk a jóval 
kisebb illokúciós erejű Állítom! igét, amely érezhetően racionálisabb, mint az 
Esküszöm!  

A varázserő gyengülésével az eredeti varázsigék differenciálódnak, alkal-
mazkodnak a mindennapi élet változatos helyzeteihez, új kifejezéseket szülnek, 
amelyeknek már nem varázsereje van, hanem illokúciós ereje van. Ezeket már 
csupán a hatás iránya: a rontás vagy segítés, az oldás vagy kötés szándéka kap-
csolja össze az ősformával. A Megátkozlak! például ilyen mai performatív igék-
ben él tovább: vádollak, okollak, hibáztatlak, kérdőre vonlak, megbírállak stb. 
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A performatív kifejezések elemzése alapján Fónagy Iván olyan általános 
következtetésre jut, amelyet a nyelvi elemek más szférái is teljes mértékben 
igazolnak: „A természetes nyelvek olyan közlésrendszereket egyesítenek 
magukban, amelyek igen különböző, gyakran egymástól több százezer évnyi 
távolságban lévő korszakokból származnak. Az illokúciós és perlokúciós igék 
használata arra mutat, hogy nyelvszemléletünk fejlődéstani szemszögből tekint-
ve semmivel sem egyneműbb, mint maga a nyelv, és hogy a nyelv archaikus és 
mágikus felfogása nem teljesen tűnt el belőle (i. m. 43). 

 
Irodalom 
 
Egyed András 

1984 A jelentéstörténet és a fogalmi szerveződés pszicholingvisztikája: Nyelvi 
képességek – fogalomkincs – megértés. 

Fónagy István 
1981 A „beszédaktus” fejlődéstani szempontból tekintve. Literatúra 1981/1–2. 

Halliday, M. A. K. 
1979 Nyelvi szerkezet és nyelvi funkció: Beszédaktus – kommunikáció – interakció. 
Szerk. Pléh Csaba és Terestyéni Tamás. Budapest.  

Hymes, D. H.  
1962/1975 A beszélés néprajza: Társadalom és nyelv. Szociolingvisztikai írások. 
Szerk. Pap Mária és Szépe György. Budapest. 
1978 A kommunikációs kompetenciáról: Kommunikáció II. A kommunikáció 
világa. Szerk. Horányi Özséb. Budapest. 

Pléh Csaba – Terestényi Tamás 
1979 Előszó a Beszédaktus – kommunikáció – interakció című kötethez. 
Budapest. 

Strawson, P. F. 
1971/1979 Intenció és konvenció a beszédaktusokban: Beszédaktus – 
kommunikáció – interakció. Szerk. Pléh Csaba és Terestyéni Tamás. 
Budapest. 


