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A  nyelv  mint  szimbólumrendszer  különleges  helyen  áll  az  ember  mentális 
funkcióinak  rendszerében:  áthat  minden  tudatos  tevékenységet,  miközben 
egyszerre  képez  reprezentációs,  klasszifikáló  és  kommunikációs  eszközt.  Érthető 
tehát, ha az eredetére kérdező viták nehezen jutnak nyugvópontra. Célom, hogy az 
álláspontok  meglehetősen  túlburjánzó  szövevényében  megkíséreljek  olyan  utat 
találni,  amely  segít  kielégítően  elhelyezni  a  nyelvet  más  kognitív  képességek 
rendszerében,  s  egyben olyan képet  rajzol  fel  a nyelvről,  amely  lehetőség  szerint 
képes megtartani azokat az előnyöket, melyekkel az egyes álláspontok szolgálnak. 
Gondolatmenetemben  elsősorban  a  mentális  jelenségek  evolúciós  elméletére 
támaszkodom,  mivel  úgy  tűnik,  az  eredetre  való  kérdés  esetén  ez 
megkerülhetetlen; másrészt, lévén a nyelv a kultúra fontos (ha nem legfontosabb) 
eszköze, a kultúrára kiterjesztett evolúciós elmélettől e téren is joggal remélhetünk 
sikereket. 
 

* 
 
Első  regénye  címében  (A  rózsa  neve)  Umberto  Eco  egy  olyan,  a  cselekmény 
korában  zajló  középponti  vitára  utal,  amely  az  univerzálék  reális  létezése  körül 
alakult ki; a regényt  lezáró, egy XII. századi bencés szerzetestől, Morlay Bernáttól 
származó  verssor  pedig  e  vita  egyik  álláspontjaként  megadja  a  rózsa  nevének 
nominalista, a szavak reális  létezését tagadó értelmezését. Maga a vita már akkor 
sem  volt  új:  Platón  ideatanának  és  Arisztotelész  kritikájának  ütköztetése 
szolgáltatta  azt  az  alapot, melyet  a  keresztény  értelmezések  tovább  színeztek  és 
árnyaltak. Átfogalmazva az akkori kérdésfeltevést, kitűnik, hogy az párhuzamos a 
mai vitákkal: az univerzálék ‐ és így a szavak mint reálisan létező entitások a nyelv 
olyan értelmezését sugallják, amely eredetét az ember evolúciós fejlődésén kívülre 
helyezi;  míg  az  arisztotelészi  anyag  és  forma  egységének  gondolata  inkább  a 
biológiai,  szorosan  vett  emberi  eredetre  utal.  A  problémát  akkor  is  és  most  is 
áthatják az érzelmi motivációk, melyeket akkor egyházi és teológiai érdekek, ma az 
emberi mivolt kitüntetettségébe vetett hit táplál: ez alapján a nyelv az embert nem 
csupán az állatvilág fölé helyezi, hanem el is határolja attól. A nyelv és a beszéd az 
ember  filozófiai  meghatározásánál  is  gyakran  állt  igen  előkelő  helyen.  Az  ezzel 
rokon elgondolások manapság olyan tekintélyes tudósokat is befolyásolnak, mint a 
nyelvész  Noam  Chomsky  és  a  filozófus  Jerry  Fodor,  akik  a  nyelv  eredetének 
magyarázatát  elképzelhetetlennek  tartják  ‐  Daniel  Dennett  szavaival  élve  ‐  "égi 
fogantyúk"  nélkül.  A  nyelv  mint  képesség  vagy  a  jelentés  kérdése  ugyanakkor, 
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tágabb  fogalmi  kontextusba  illesztve  (nem  pedig  elkülönített  jelenségként 
szemlélve) alkalmasabb választ nyer, ha feladjuk kitüntetettségének igényét. 
  A  nyelv  egyes  funkcióinak  nyoma már  a  nyelv  kialakulása  előtt  fellelhető. 
Merlin  Donald  (1991)  elmélete  alapján  a  reprezentáció  formáinak  négylépcsős 
változása  kíséri  a  mai  ember  evolúciós  kialakulását,  így  különbséget  tesz 
epizodikus, mimetikus, mitikus  és modern  kultúra  között.  A  négy  reprezentációs 
forma  közül  egyedül  az  első,  az  epizodikus  emlékezeti  reprezentáció  nyomai 
lelhetők  fel  az  állatvilágban,  a  másik  három  kifejezetten  az  emberre  jellemző.  A 
reprezentációs  formák  egymásra  épülnek,  ami  az  ember  esetében  azt  is  jelenti, 
hogy  a  mimetikus  forma  szükséges  (de  nem  elégséges)  alapja  a  mitikus  forma 
kialakulásának  (melyhez  Donald  a  nyelv  létrejöttét  köti),  míg  a  mitikus  forma 
hasonló  módon  alapja  a  modern  kultúra,  a  külső  reprezentációs  rendszerek 
létrejöttének.  Elméletének  biológiai  hátterét  az  átalakulásokkal  párhuzamosan 
zajló, az agy strukturális változásaira vonatkozó kutatások nyújtják. 
  A mimetikus reprezentációs formában jelenik meg először a tudatosság. Az 
egyes  reprezentációk  külső  inger  nélkül,  pusztán  belsőleg,  szándékos  cselekvés 
által  felidézhetők,  a  reprezentációk  vonatkoztatása  tudatossá  válik.  Ezen  felül  a 
mimetikus  képesség  olyan  multimodális  rendszert  képez,  melyben  a  különböző 
érzékleti  csatornák  egységesen  reprezentálhatók  ‐  a  reprezentáció  kifejezéséhez 
pedig  az  egész  test  felhasználható.  Donald  szerint  mindez  két  olyan  lényeges 
képességet  fejleszt  ki,  melyek  elengedhetetlenül  szükségesek  a  nyelv 
kialakulásához:  egyrészt  a  szándék  szerinti,  környezettől  független  tárolás  és 
felidézés  lehetővé  teszi  később  a nyelv  lexikai  kifejlődését, másrészt  pedig  a  test 
akaratlagos,  a  reprezentáció  érdekében  történő  kontrollja  a  kommunikáció 
alapjául  szolgál.  Természetesen  ehhez  kapcsolódóan  kell  megemlítenünk  az 
absztrakció  kezdeti  megjelenését,  amit  a  multimodális  reprezentáció  már 
megkövetel,  ám  kiteljesedése  csak  később,  a  szimbólumok  felbukkanásával 
történik  meg.  A  jelentés  fogalma  ezen  időszakban  csak  nagyon  egyszerű 
értelemben  használható,  bár  kétségtelen,  hogy  a  mimetikus  reprezentációk  már 
többek puszta jelzésnél. 
  A  következő  alapvető  változás  alatt  a mimetikus  reprezentációk  által már 
előkészített talajon óriási  lexikai változás megy végbe, melynek során lényegében 
kialakul  a  szójelentés  is.  Fiziológiai  szinten  ez  már  megfelelően  fejlett 
hangképzőszerveket  kíván  meg.  A  lexikai  fejlődés  értelemszerűen  együtt  jár  a 
grammatika  kifejlődésével,  amely  a  szavak  közti  relációkat  a  jelentésben 
meghatározott  entitások  relációi  alapján  határozza  meg.  A  jelentés  kérdése 
azonban  felvet  egy  lényeges  problémát:  a  szó  jelentése  egyrészt  csak  kollektív 
módon,  a  nyelvhasználók megegyezése  alapján  alakulhat  ki, másrészt  egy‐egy  új 
szó  bevezetése  megfelelően  gazdag  nyelvi  eszközök  híján,  az  első  használattal 
igencsak nehézkes (erre a kérdésre kissé később vázolunk egy lehetséges választ). 
A  nyelv  különleges  szociális  szerepe  alapján  Donald  feltételezi,  hogy  a  mitikus 
periódus  nyelvhasználói  elsősorban  narratív  tudással  rendelkeztek,  amely 
történetek  elbeszélésében  gyökerezett  (Donald  gondolatmenete  e  ponton 
összecseng  az  írás  megjelenését  megelőző  kultúrákkal  foglalkozó  más 
kutatásokkal,  melyek  kiemelik  a  történetek  és  klisék  tudásmegőrzésben  játszott 
szerepét). 
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  A harmadik átalakulást a reprezentációs rendszerek külsővé válása  jelenti. 
Ekkor jelennek meg az első olyan vizuálisan észlelhető szimbolikus eszközök, mint 
a  hieroglifák,  kép‐  és  fogalomírások,  valamint  a  különféle  alfabetikus  írásmódok 
(Donald a piktorikus, ideografikus és a fonetikus reprezentációs formákat különíti 
el). A külső reprezentációk következményeképp a tudás egy része is külsővé válik, 
a  rögzített  tudás  pedig  hamarosan  normatív  szerephez  jut.  A  folyamat 
betetőződéseként megjelennek az elméletek mint nagyméretű, külsőleg beágyazott 
kulturális termékek. 
  A  nyelv  kialakulása  szempontjából  tehát  leginkább  a  mitikus  periódus 
érdekes.  Ellentétben más  teoretikusokkal,  Donald meglehetősen  későre, mintegy 
300 ezer évvel ezelőttre teszi a nyelv megjelenését, elismerve, hogy a létrejöttéhez 
szükséges  agyi  struktúrák  jelentős  része már  lényegesen  korábban,  a mimetikus 
periódusban  fejlődnek  ki,  párhuzamosan  azzal,  hogy  az  absztrakcióra  való  ‐  bár 
még csak kezdetleges ‐ képesség megjelenik, lehetővé téve előbb a reprezentációk 
kialakulását, majd a reprezentációs újraírást. Mindez határozottan arra utal, hogy a 
nyelv  egyértelműen  elkülöníthető  más,  korábban  kialakult,  alacsony  szintű 
kommunikációra  ugyancsak  alkalmas  rendszerektől.  Vele  szemben  Ullin  T.  Place 
(2000) amellett érvel, hogy a test reprezentációs és kommunikációs felhasználása 
nem pusztán egy előzetes lépcsőfokot képvisel a nyelv fejlődésében, hanem annak 
eredetét  képezi,  bizonyos  értelemben  már  maga  is  nyelv.  A  nyelv  definíciójára 
vonatkozó vitát most nem érintve, érdemes feleleveníteni néhány aspektust Place 
gondolatmenetéből. 
  Bár Donaldhoz hasonlóan evolúciós  fejlődést  tételez  fel, kiindulópontjában 
Place  a  nyelvet  elsősorban  kommunikációs,  nem  pedig  reprezentációs  vagy 
gondolkodási  eszközként  tekinti.  A  nyelv  megjelenését  így  Skinner  alapján  a 
parancsadás,  kérés  vagy  kérdezés  aktusához  köti,  a  nyelvet  behaviorista módon, 
két  cselekvő  interakciójaként,  a  beszélő  megnyilvánulásaként  és  a  hallgató 
reakciójaként  határozza  meg.  Ez  egyben  azt  is  jelenti,  hogy  a  nyelvhasználat 
(primitív  értelemben)  nem  csupán  az  ember  különleges  tulajdonsága,  hanem 
megtalálható az állatvilágban, elsősorban a fejlett emlősöknél; az ember mindössze 
abban  különbözik  más  emlős  fajoktól,  hogy  példátlan  komplexitással  képes  az 
absztrakt  szimbólumok  kezelésére.  Kétségtelen,  hogy  a  vokális  nyelv  kifejlődése 
csak  az  emberre  jellemző,  Place  alapján  azonban  ezt  csak  egy  olyan  fiziológiai 
különbségnek kell  tekintenünk,  ami visszahat ugyan a nyelvi  viselkedésre,  annak 
központi  vonásait  azonban  kevéssé  érinti.  A  gesztusnyelvben  ugyanis  már 
megformálható  az  alapvetőnek  tekintett  nyelvi  megnyilvánulás,  mivel  (Köhler 
megfigyelései  alapján)  a  mimetikus  cselekvés  során  lehetséges  predikátumok 
összeállítása,  egy  vagy  akár  több  argumentum  (ágens,  tárgy,  cselekvés  vagy  cél) 
felhasználásával  felhívások  megalkotása.  Akárcsak  az  emberi  nyelv  esetében,  az 
ösztönös  megnyilvánulásoktól  ez  a  fajta  "test‐beszéd"  abban  különbözik,  hogy 
tanulás során alakul ki. 
  A  reprezentáció  kérdése  azonban  a  kommunikatív  aspektus 
hangsúlyozásával  nem  kerülhető  meg.  Ahhoz,  hogy  az  egyed  a  kommunikáció 
során  számot  tudjon  adni  környezetéről,  szükséges,  hogy  az  abban  található 
entitásokról  megfelelő  belső  reprezentációkkal  rendelkezzen.  Place  ezeket 
előnyelvi  fogalmaknak  tekinti,  és  abban  az  esetben  látja  tulajdoníthatónak,  ha 
azokat az egyed a kommunikatív szituáció során képes alkalmazni. Az elméletnek 
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komoly vonzereje mutatkozik meg  itt:  feltételezve, hogy az azonos  fajhoz  tartozó 
egyedeknek  ugyanazon  környezeti  kihívásokkal  kell  szembenézniük,  a 
gesztusokon  alapuló  kommunikáció  egyszerűen  képes  megoldani  a  jelentés 
problémáját. Az előnyelvi fogalmakból összeálló konceptuális séma ezen a szinten 
szükségszerűen közel azonos lesz egy adott fajon belül, így még a tanulás alatt sem 
kell  komolyabb  kommunikációs  nehézségekkel  szembenézni,  hiszen  csaknem 
egyértelműnek  tűnik  már  a  jel  első  alkalmazása  is.  Az  elmélet  szerint  tehát  a 
kommunikációban  résztvevő  első  reprezentációk  mindenképp  ikonikusak,  ami 
átsegítve a kezdeti problémákon, megnyitja az utat  a  szimbolikus  reprezentációk 
későbbi  kialakulása  előtt.  Hasonlóan  vázolható  fel  a  vokális  nyelv  kifejlődése  is, 
feltételezve, hogy az első hangzó jelek utánzó, ikonikus jellegűek voltak. Mindezzel 
folyamatos  fejlődési vonal húzható a mimetikus (gesztusnyelvi) és a magasszintű 
vokális, önkényes nyelvi  jeleken alapuló kommunikáció között oly módon, hogy a 
vokális nyelv előfeltétele a gesztusnyelv lesz. 
  A  kialakult,  tárgyakra  és  cselekvésekre  vonatkozó  előnyelvi  fogalmak 
lényegében  a  Bickerton  (1990)  által  proto‐nyelvként  jelölt  mondatszerkezet,  az 
ágens‐cselekvés‐tárgy sémájának kialakulását támogatják, Place számára azonban 
ez  az  előnyelv  már  a  gesztusokkal  történő  kommunikáció  során  is  megjelenik. 
Azonban  éppen  Bickerton  proto‐nyelve  világíthat  rá  egy  lényeges  aspektusra:  a 
gesztusnyelv  egyszerű  nyelvtana  tulajdonképpen  a  sorrendiségre  korlátozódik, 
ami  a  vokális  nyelv  számára  nem  feltétlenül  elégséges  eszköz.  Ha  feltételezünk 
veleszületett  nyelvi  struktúrákat,  úgy  azoknak  tágabbaknak  kell  lenniük,  mint  a 
gesztusnyelv e primitív grammatikája. 
  A  proto‐nyelv  formája  ugyanakkor  fényt  vethet  a  nyelv  mélyén  rejlő 
alapvető  struktúrára,  amely  minden  (akár  gesztusokon,  akár  szavakon  alapuló) 
nyelvi megnyilvánulás gyökere lehet. Ekkor az elmélet nem különösebben törődik 
a  jelentéssel, helyette a megnyilvánulás  formai  jegyeit  tartja  szem előtt. A Steven 
Pinker  (1999)  által  szuper  szabályként  jelölt  nyelvi  séma  a  proto‐nyelvhez 
hasonlóan mindössze  a  kifejezés mint  grammatikai  egység  alapvető  szerkezetére 
vonatkozik, amely  legáltalánosabb megfogalmazásában még a sorrendet sem köti 
meg,  tekintve,  hogy  az  az  egyes  nyelvek  grammatikája  szerint  mint  paraméter 
állítható be a nyelvelsajátítás  során. Ez egy minden nyelvszerű megnyilvánulásra 
érvényes  átfogó  szabály:  a  gesztus‐nyelvek  felépítése  tehát  ugyanazt  a  nyelvi 
kompetenciát  kívánja  meg,  mint  a  vokális  nyelveké;  azaz,  nem  lehetséges  az 
előbbiből  ez  utóbbit  eredeztetni,  mivel  maga  a  nyelvi  kompetencia  egységes 
elvárásokat  támaszt  –  a  két  nyelv  tehát  inkább  egymásra  következő,  vagy  akár 
egymás mellett élő lépcsőfokokat képvisel a nyelv evolúciós fejlődésében. 
  Egységes követelmények találhatók ugyanakkor a nyelvi képesség kognitív 
előfeltételeiben  (vö.  Burling  1999).  Bármilyen  nyelv  vagy  reprezentáció  a 
környezet  alapos  és  gazdag  ismeretén‐megértésén  alapszik;  az  egyed  jól  el  tudja 
különíteni  az  egyes  tárgyakat  és  jelenségeket,  valamint  megfelelően  tudja 
csoportosítani  és osztályozni  azokat  (ez egyben a kategorizáció előfeltétele  is). A 
nyelvi jelek eredetének és jelentésének vizsgálatában ez azt jelenti, hogy mielőtt az 
egyed  adott  szimbólummal  jelölné  a  tárgyakat  vagy  azok  egyes  csoportjait, 
rendelkeznie  kell  azok  előzetes  belső  reprezentációjával.  Hasonlóképp,  bármely 
nyelv  használatához  szükséges  a  kommunikáló  partner  intencionális 
megközelítése:  a  partnernek  hasonló  mentális  állapotokat  kell  tulajdonítani, 
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viselkedéséből  megfelelő  szándékokra  és  belső  reprezentációkra  kell 
következtetni, miáltal megérthetővé válik  a másik  referenciális  szándéka  is. A  jel 
megértéséhez  végül  motivált  jelek  használatára  és  az  imitációra  való  képesség 
szükséges  (ez  utóbbi  természetesen  nem  azonos  a  gesztusnyelvvel),  mivel  ezek 
teszik  lehetővé a  jel  első kölcsönösen kommunikatív használatát. Ezek a kognitív 
előfeltételek  minden  nyelvi  megnyilvánulás  előzetes  követelményei,  melyek 
alapján a gesztusnyelv és a vokális nyelv nem különíthető el egymástól – a nyelvi 
képesség ezeket követően jelenhet meg. 
  A  nyelvi  jel,  akár  vokális,  akár  geszturális,  szigorú  értelemben  nem  más, 
mint reprezentáció, amely különböző szintaktikájú összetételekben szerepelhet. A 
szintaxis  és  a  kommunikációs  helyzet  összekapcsolása  érdekes  felismeréssel 
szolgálhat:  a  szintaxis  a  szituációknak  megfelelően  alakítja  a  jelek  szerepét.  A 
nyelvelsajátítás  kezdeti  szakaszában  a  szintaxis  háttérbe  szorul,  a  jel  számtalan 
helyzetben  változatlanul  jelenik meg,  értelmezését  a  kontextus  adja.  Egy  néhány 
szót  kiejteni  képes  gyermek  az  'autó'  szót  (sőt,  még  a  hozzá  kapcsolt  mutató 
gesztust is) több eltérő helyzetben használja, így az jelenthet kérést, megnevezést 
vagy figyelemfelkeltést stb. A szintaxis kifejlődésével ezek a szituációk nyelvileg is 
megfelelően  elkülönülnek,  ami  a  gesztusnyelv  szintaktikájának  korábban  jelzett 
szegényessége miatt már csak a vokális nyelvben történhet meg. 
  Más  oldalról  világítja  meg  gesztusnyelv  és  vokális  nyelv  eredetének 
kérdését,  ha  Donald  alapján  a  nyelv  fonológiájának  alapvető  fontosságát 
hangsúlyozzuk.  A  hang  a  leginkább  szabadon  használható  nyelvi  hordozóeszköz, 
mivel  tevékenységek végzése közben  is használható  (gyors  reakció),  a  láthatónál 
nagyobb  távolság,  valamint  sötétség  esetén  is  alkalmazható.  A  gesztusok,  mint 
láttuk,  lényeges  szerepet  játszanak  a  megfelelő  struktúrák  kialakításában,  ám  a 
vokális nyelvvel szembeni hátrányuk, a kommunikáció meglehetősen szegényes és 
behatárolt  lehetőségei  és  a  reprezentáció  jellege  miatt  e  szempont  szerint  nem 
tekinthetők valódi nyelvi megnyilvánulásoknak.2 
  A  reprezentáció  problémája  a  korábbiak  alapján  mindenképp  központi 
jelentőségű a nyelv kialakulása  tekintetében, a gesztusnyelv azonban nehézkesen 
birkózik  meg  e  feladattal.  A  különböző  formák  egymásraépülése  Donald 
elméletében  azt  sugallja,  hogy  a  nyelvi  reprezentációk  kialakulásához 
meglehetősen  magas  absztrakciós  szint,  valamint  ennek  megfelelően,  fejlett 
kognitív  képességek  szükségesek.  A  nyelvi  reprezentáció  ugyanakkor  felveti  a 
jelentés,  a  realitásra  való  vonatkozás kérdését  (melyet  a  gesztusnyelv  viszonylag 
egyszerűen képes megoldani). 
  Mivel a nyelv  lexikonja a kommunikáció  folyamán konvenciókon keresztül 
rögzült  önkényesen  választott  szavakból  áll,  a  reprezentáció  gyökereit  keresve  a 
lexikális  szint  nem  szolgálhat  magyarázattal.  A  reprezentáció  először  is  belső 
reprezentáció, és mint ilyen, eredete leginkább az észlelésben és az emlékezetben 
kereshető.  A  perceptuális  szimbólumok  elmélete  (Barsalou  1998;  Barsalou,  Yeh, 

                                                  
2  A  gesztusnyelvek  és  mimetikus  reprezentációk  természetesen  nem  azonosak  a  fejlett  kultúrák 
jelnyelvi rendszereivel. A jelzett szempontból például igen lényeges különbség fedezhető fel a kettő 
között:  a  gesztusnyelv  megkísérli  kikerülni  a  megnyilvánulások  vonatkoztatásának  problémáját, 
míg  a  jelnyelvek  bonyolultabban,  az  absztrakcióban  rejlő  lehetőségeket  is  messzemenően 
kihasználó kommunikációs rendszerek. 
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Luka,  Olseth,  Mix  &  Wu  1994)  az  érzékelésen  keresztül  kísérli  meg  konkrét 
tartalommal feltölteni a reprezentáció fogalmát, folyamatos átmenetet feltételezve 
a  perceptuális  és  a  nyelvi  rendszerek  között:  az  érzékelés  közben  felvett 
információk  elsőként  az  agy  korai  kéregrészein  alakítanak  ki  reprezentációkat, 
melyek  később  (más  formában)  a  hosszútávú  memóriába  kerülnek.  Ennek 
megfelelően  a  reprezentációk  első  formái  alapvetően  modálisak,  az  adott 
erzékelési  csatornához  kötöttek,  valamint  analóg  jellegűek.3  A  hosszútávú 
memóriában  a  kéregrészen  létrejövő  aktivációs  mintázat  őrződik  meg,  amely 
visszahívás esetén képes az adott aktiváció létrehozására ugyanazon kéregrészen. 
A perceptuális szimbólumok a szenzoros bemeneti információn végzett szelekciót 
és  több‐kevesebb  mértékű  absztrakciót  követően  alakulnak  ki.  Alapvetően 
egyszerű  szimbólumok, melyek kompozicionalitásuknak köszönhetően képesek  a 
több  szenzorikus  csatornáról  (beleértve  az  introspekciót  is)  beérkező 
információból  bonyolultabb  reprezentációk  és  akár  absztrakt  fogalmi 
reprezentációk  kialakítására  is.  Az  elmélet  előnye,  hogy  a  reprezentációkat  a 
konkrét  érzékelési  információból  eredezteti,  így  lehetővé  teszi  azok  fizikai  szintű 
lehorgonyzását.4 
  Az  absztrakciónak  a  reprezentációk  kialakulásában  betöltött  szerepe 
rávilágíthat  arra,  milyen  kognitív  képességek  szükségesek  e  reprezentációk 
létrejöttéhez. A különböző szenzorikus bemenetekről érkező információt először is 
egységes  rendbe  kell  integrálni,  és  lehetővé  kell  tenni  azok  hosszútávú  tárolását 
valamint  visszahívását  a  cselekvés  és  viselkedés  irányítása  során.  Eközben  a 
szenzorikus  információ  tömegéből  a  kevésbé  lényegesek  kiszelektálódnak, 
tárolásra  már  csak  az  eredeti  információ  töredéke  kerül.  Lényeges  továbbá  a 
visszahívás érdekében, hogy a tárolt reprezentációk tartalmuk szerint címkézettek 
legyenek.  Végül  az  eltárolt  reprezentációk  az  absztrakciók  manipulálhatóságát 
követelik meg  annak  érdekében,  hogy  a megszerzett  információ még  ismeretlen 
helyzetekben  vagy  a  problémamegoldás  során  is  használhatók  legyenek  (Vö. 
Gabora 1998). 
  A reprezentációk különböző fajtákra tagolásával a perceptuális eredet még 
inkább  kidomborítható.  Harnad  (1996)  alapján    ikonikus,  kategorikus  és 
szimbolikus  reprezentációk  különböztethetők  meg.  Az  ikonikus  reprezentáció 
lényegében  analóg  a  fizikai  aktivációs  mintázattal;  a  kategorikus  az  invariáns 
szenzorikus  tulajdonságok  alapján  jön  létre,  pozitív  és  negatív  példák  alapján, 
valamint  természetéhez  tartozik,  hogy  mindig  csak  megközelítő  és  provizórikus 
formájú reprezentáció, mivel a további tapasztalati adatok befolyásolhatják. Végül 
a  szimbolikus  reprezentációk  a  kategóriák  címkéi,  melyek  nagyrészt 

                                                  
3  Jól  megfigyelhető  ez  pl.  a  látás  esetén,  mikor  az  elsődleges  látókérgen  létrejövő  aktivációs 
mintázat a retinán megjelenő kép síkbeli elrendezését tükrözi (ld. Damasio 1996. 104‐110.) 
4  A  nyelvi  reprezentációk  tapasztalat  általi  meghatározottsága  a  logikai  pozitivizmus 
nyelvfelfogására emlékeztethet. A szavak  jelentését  tapasztalati adatokhoz vagy aktusokhoz kötni 
valóban  hasznos  gondolat,  ám  terméketlen  marad,  ha  a  nyelvi  elemzés  megreked  e  szinten.  A 
jelentés lényeges vonása, hogy a nyelven keresztül többé‐kevésbé leválasztható a tapasztalatról, az 
absztrakció  segítségével  pedig  létrejöhetnek  a  tapasztalattól  független  fogalmak.  Ellentétben  a 
logikai  pozitivizmus  felfogásával,  ezek  a  fogalmak  mégsem  tekinthetők  értlemetleneknek  vagy 
jelentés  nélkülieknek,  mivel  a  perceptuális  szimbólumok  elméletével  kimutatható  tapasztalati 
eredetük. 
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megfeleltethetők  a  természetes  nyelv  szókészletének.  A  hármas  tagolású 
reprezentációs  rendszer  tehát  egymásra  épülő  szinteket  tartalmaz,  a  feldolgozás 
alulról felfelé terjed. Harnad a kategorikus percepció esetében lehetségesnek tartja 
a top‐down információáramlást is azokban az esetekben, melyekben a szimbolikus 
szint visszahat a korábbi szintekre. 
  Gondot  okozhat  azonban,  hogy  Harnad  a  kategorikus  reprezentációkat  az 
invariáns jegyek alapján véli felépíteni: jó példák találhatók ugyanis arra, hogy nem 
minden  kategóriában  fedezhetők  fel  invariáns  jegyek.  Az  egyik  legismertebb 
közülük Wittgenstein  (1992)  családi  hasonlóság  fogalma,  amellyel  a  filozófus  az 
egyetlen közös  elemet  sem  tartalmazó kategóriákra  reflektál.5 A  jegyek ebben az 
esetben bizonyos átfedést, strukturális hasonlóságot tükröznek. Tekintve azonban, 
hogy  a  kategorikus  reprezentációk  az  ikonikusak  információi  alapján  jöhetnek 
létre,  az  aktivációs  mintázatok  eltérései  strukturális  hasonlóságaik  alapján  is 
egyazon kategóriák alá sorolhatók. Több esetben megfigyelhető továbbá az is, hogy 
a  kategóriák  nem  önkényesen  választott  jegyek  alapján  jönnek  létre,  hanem  a 
szenzorikus  rendszer  fizikai  meghatározottságai  alapján.  Az  ismert  példa  a 
színnevek  és  a  színlátás  kapcsolata:  a  különböző  kultúrákban  a  színnevek  jó 
közelítéssel azonos érzékelési  tartománynak  felelnek meg, és hasonló korrelációt 
mutat  a  színrendszer  struktúrája  is,  a  megkülönböztetett  alapszínek  számának 
megfelelően. 
  A  szavak  tehát  mint  szimbolikus  reprezentációk  a  szenzorikus 
kategóriákból erednek, alapjuk pedig az  ikonikus és kategorikus reprezentációk ‐ 
azaz,  Harnad  a  nyelvet  elsősorban  mint  a  külvilágból  felvett  információ 
osztályozását,  rendszerezését  (kategorizálását)  segítő  rendszert  értelmezi.  A 
folyamat  során alulról  felfelé haladva növekszik  az  absztrakció mértéke,  a nyelvi 
reprezentációk  így  akár  azt  a  látszatot  is  kelthetik,  mintha  elszakadnának  vagy 
függetlenek  lennének  a  perceptuális  szinttől.  A  szintek  egymásra  épülésének 
illusztrálására a címben jelzett rózsát felhasználva ikonikus reprezentáció lehet pl. 
a  rózsaszirmok  elrendezésének  mintázata,  vagy  más  szenzorikus  bemeneten  az 
illat  és  a  tövisek  szúró  érzete;  kategorikus  reprezentáció  a  rózsa  mint  az  egyes 
szenzorikus csatornákon beérkező információ összesítése, a mintázati hasonlóság 
vagy  az  invariáns  jegyek  alapján  létrejövő  perceptuális  kategória  lehet;  végül  a 
szimbolikus  reprezentáció  maga  a  rózsa  neve  lesz,  mint  absztrakt  kategórianév. 
Közel kerülünk tehát a nominalista felfogáshoz, hiszen nyilvánvalónak látszik, hogy 
a név semmi a megalapozó szenzorikus adatok és perceptuális kategóriák nélkül. 
  Az  érzékelésben  gyökerező  szimbólumok  esetében  a  nyelvi  reprezentáció 
így  hozzáadódik  a  perceptuális  reprezentációkhoz,  azokba  beépülve  kiterjeszti 
alkalmazhatóságukat.  A  nyelv  ugyanis  nem  csupán  mások  számára  is 
hozzáférhetővé,  kommunikálhatóvá  teszi  a  reprezentációkat,  hanem  jó  eszközt 
nyújt  a  kategóriák  pontosabb  körülhatárolásához,  a  jobb  rendszerezéshez  és  a 
                                                  
5  Egy  példa Wittgensteintól:  éppúgy  játéknak  tekintjük  a  labdarúgást,  mint  a  passziánszt,  holott 
egyetlen közös vonás sem emelhető ki a kettőből. 

"Ezeket  a  hasonlóságokat  nem  tudom  jobb  szóval  jellemezni,  mint  hogy  'családi 
hasonlóság'‐ok;  mert  így  fedik  át  és  keresztezik  egymást  azok  a  különböző 
hasonlóságok,  amelyek  egy  család  tagjai  között  állnak  fenn:  termet,  arcvonások,  a 
szem színe, a járás, temperamentum, stb., stb. ‐ És azt állítom: a 'játékok' egy családot 
alkotnak" (Wittgenstein 1992. 58. [67§]) 
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reflektív figyelem irányításához. A szimbolikus reprezentáció integráns része lesz a 
reprezentációs  rendszernek,  megnövelve  annak  hatékonyságát.  A  nominalista 
álláspont  így  csak  részben  igaz:  a  szavak  csak  önmagukban  lennének  puszta 
hangok  (vagy  betűk),  szenzorikus  eredetükkel  való  összeköttetésük  azonban 
rávilágít,  hogy  e  hangok,  mivel  egy  reprezentációs  rendszer  alkotóelemei,  jól 
meghatározható tartalommal telítettek ‐ bonyodalmat csak az okoz, ha elkülönítve 
tekintik  őket.6  Ahogyan  Dennett  a  mémek  (kulturális‐eszmei  konstrukciók) 
átadásáról  írja,  nem a  nyelv  az  elsődleges,  hanem az  információ, melyet  közvetít 
(Dennett 1998. 381.); az információ viszonylag nagy mértékben közegfüggetlen, a 
különféle  reprezentációkban  tárolt  tudás  a  nyelvi  dimenzió  beépülésével  nyelvi 
úton  is  átadható  (Dennett  a  kulturális  átadást  szemléletesen  a  multimédia 
információátadáshoz és átalakításhoz hasonlítja). 
  Visszatérve  Merlin  Donaldnek  a  reprezentációs  formákat  kulturális 
alakzatokkal  összekapcsoló  elméletéhez,  a  nyelv  kialakulása  majd  írás  általi 
rögzíthetősége  átvezet  korunkba,  a  modern  kultúrába.  E  kultúra  leginkább  a 
külsővé vált  reprezentációkkal  jellemezhető, melyek közé a Donald által használt 
tág  értelemben  nem  csupán  a  reprezentációk  anyagi  megvalósulásai  tartoznak, 
hanem  az  absztrakt  gondolati  rendszerek,  elméleti  konstrukciók  és  tudományos 
elméletek  is. A  szimbolikus  reprezentáció  teszi  lehetővé,  hogy ezek a  rendszerek 
(az absztrakció rendkívül magas szintjén) létrejöhessenek a gondolkodó emberek 
mentális  környezetében,  majd  a  kommunikáció  segítségével  elterjedjenek, 
rögzüljenek  vagy  más  emberek  további  gondolati  munkája  során  esetleg 
átalakuljanak,  kiegészüljenek.  Egyszerűen,  a  rózsa  példájához  visszanyúlva  így 
válik  lehetővé, hogy a rózsák háborújáról, Eco könyvéről, a rózsa nevéről vagy az 
univerzáliákról lehessen beszélni. 
  Ezek az elméletek és gondolati konstrukciók a kategorizációhoz hasonlóan, 
de  még  erőteljesebben  hatnak  vissza  a  korábbi  feldolgozási  szintekre.7  Az  így 
kialakuló  felülről  lefelé  történő  feldolgozás azt  is  eredményezheti, hogy bizonyos 
esetekben  a  fizikai  valóságtól  teljesen  eltávolodó,  független  reprezentációk 
jelenjenek  meg.  A  tudományos  elméletek  általánosító,  egyetemességre  törekvő 
jellege pedig hajlamossá teszi a tudósokat, hogy bizonyos elméleti konstrukciókat 
abszolutizáljanak. Ezek az abszolút kategóriák és teóriák később más elméletekben 
újra  felmerülhetnek,  akár  mint  előfeltevések  vagy  kiinduló  premisszák:  ez 
vezethetett  a  tudomány  történetében  olyan  (rendkívüli  hatástörténettel 
rendelkező) tévedések felbukkanásához, mint test és  lélek dualista  felfogása vagy 
éppen a nyelv és gondolkodás azonosításának elképzelése. Esetünkben különösen 
érdekes  a  nyelvről  alkotott  előfeltevések  sora,  melyet  a  következő  táblázat  nem 
mint két pólust, hanem mint feltevéspárok közti válogatási lehetőséget mutat be: 

                                                  
6  Mindez  nem  jelenti,  hogy  a  vita  ellenkező  pólusán  elhelyezkedő  realistáknak  lenne  igazuk. 
Ugyanezen  érvek  mutatják  meg,  hogy  a  szimbolikus  reprezentációk,  jelen  esetben  a  nyelv 
elemeinek  elkülönített  szemlélete  értelmetlenné  teszi  magát  a  nyelvet,  hiszen  szenzorikus 
eredetüket eliminálva e reprezentációk tartalom nélkülivé válnak. 
7  Thomas  Kuhn  (1984)  paradigmaelmélete  példáján  keresztül,  a  paradigmatikus  tudományos 
elméletek, kutatási eljárások és módszerek szemüvegként határozzák meg a tudós tapasztalatát. A 
paradigma mint gondolati konstrukció visszahat a szenzorikus  információ  legkorábbi  feldolgozási 
fázisaira  is,  így  erősen  befolyásolja  az  ezen  információkon  végzett  általánosítást,  kategorizációt 
vagy az adatok közötti szelektálást, a figyelem fókuszálását. 
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kommunikációs eszköz  reprezentációs eszköz 
eredete  a  gesztusokból, 
mimikából 

vokális eredet 

nyelv és gondolkodás azonossága  a nyelv mint reprezentációs szint 
szintaktika elsődlegessége  szemantika elsődlegessége 
„égi fogantyú”  evolúciós magyarázat 

  
 
Látható,  hogy  a  párok  néhány  tagja  szoros  kapcsolatban  áll  a  nyelv  elkülönített 
szemléletével,  más  kognitív  képességektől  elhatároltan  való  vizsgálatával. 
Nyelvünk  itt  valóban  csalókán  viselkedik,  mivel  magas  absztrakciós  szintje,  a 
szimbólumok  önkényessége  és  tapasztalattól  való  függetlensége  azt  a  látszatot 
keltheti,  mintha  külön,  önálló  világot  képezne.8  Ennek  leküzdéséhez  szolgálhat 
támpontokkal a nyelv perceptuális gyökereinek kimutatása. 
  A  magas  absztrakciós  szint  ugyanakkor  nem  feltétlenül  jelent  hátrányt, 
tévedések  forrását;  ugyanez  teszi  alkalmassá  a  nyelvet  szerteágazóan  sokféle 
feladatra,  változatos  kommunikációra,  értékes  tudományos  elméletek 
megfogalmazására  és művészeti  alkotások  létrehozására.  Nem  relativizmus,  ha  a 
nyelv absztrakt reprezentációs szintjének árnyoldalait  is szem előtt tartjuk, mivel 
ezzel párhuzamosan a perceptuális  reprezentációkkal való kapcsolatából konkrét 
tartalmat  sikerül  kimutatnunk.  Nyilvánvaló,  hogy  minél  magasabb  absztrakciós 
szint  kerül  meghatározó  helyzetbe,  a  nyelv  annál  inkább  veszít  a  teljes 
meghatározhatóság  lehetőségéből  –  nyeresége  azonban  az  általánosíthatóság 
nagyobb  mértéke,  az  elméletek  szélesebb  körű  alkalmazhatósága  vagy  az 
aspektusok  jobb elkülönítésének  lehetősége. Relativizmus azonban, ha  csupán az 
absztrakt  vonásokat  tartjuk  szem  előtt.  A  Whorf‐tézis  tehát  inkább  megfordítva 
tűnik  helytállónak:  az  észlelés  határozza  meg  a  nyelvet.  Az  evolúciós  szemlélet 
odáig megy, hogy elveti a nyelv mint abszolút kategória létezését – ez újabb pontot 
jelent  abban  a  sorban,  amely  az  elkülönült  nyelvszemléletből  származó 
előfeltevések cáfolatát jelenti. Természetes, hogy ez önkéntelen ellenérzést vált ki 
sokakban,  hiszen  évezredek  óta  legfontosabbnak  tartott  kognitív  képességünk 
lefokozásáról van szó. A zavart viszont maga a nyelv kelti. 
  Mi  tehát  a  rózsa  neve?  Nyelvi  rész  a  rózsa  több  aspektust  átfogó 
reprezentációjában,  amely  az  egész  reprezentáció  alkalmasságát  kiterjeszti; 
valamint  lehetőséget  nyújt,  hogy  belőle  újabb,  az  eredetitől  mégoly  távoli 
reprezentációk  épüljenek  fel.  Ezek  a  reprezentációk  olykor  önállónak  tűnnek, 
elfedik  eredetüket  és  kapcsolatukat  a  perceptuális  reprezentációval.  Név  és 
reprezentáció  szoros  kapcsolatából  adódóan  a  jel  több, mint  puszta  hang  (flatus 

                                                  
8  A  nyelv  mint  önálló  entitás  elgondolása  Platón  filozófiájából  származtatható.  Érdekes 
kiegészítéssel szolgálhat Platón és az írásbeliség kialakulásának összekapcsolása, hiszen Donald is a 
reprezentációk rögzítettségét, külsővé válását  jelöli meg a kultúra váltópontjaként. A külsővé vált 
nyelv  egy  kiterjesztett  szellemi  szféra  létét  sugallja,  melyben  a  nyelv  egységei  önállóan, 
anyagtalanul mint  ideák vannak  jelen. Az  így  felfogott  nyelvi  közegben  szabadon burjánozhatnak 
azok  az  elképzelések,  melyek magát  a  nyelvet  akár még  az  embertől  is  független  realitásként  is 
értelmezhetik. 
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vocis), de nem önálló entitás. A nyelvi zavar  itt a szó dologként való  felfogásában 
gyökerezik. 
  „Mert a filozófiai problémák akkor keletkeznek, amikor a nyelv szabadságra 
megy”  –  írja  Wittgenstein  a  Filozófiai  vizsgálódásokban.9  Úgy  tűnik,  a  nyelv 
bizonyos  szempontból  állandóan  szabadságon  van;  máskülönben  alkalmatlan 
lenne  szerepének  betöltésére.  Ennek  tudatosítása  azonban  megvédhet  azoktól  a 
problémáktól, melyek a nyelv elkülönített szemléletéből eredeztethetők. 
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