
 replika • 40 (2000. június): 125–143 125

Nyelv és evo lú ció
Sándor Klára és Kampis György

 replika • 40 (2000. június): 125–143 125

„...egy faj tá ról, akár csak egy nyelv di a lek tu sá ról, 
alig ha mond ha tó, hogy kü lön ere de te vol na” 

(Charles Darwin: A fa jok ere de te).

Nyelv és evo lú ció összekapcsolásasokféleképpentörténhet,sakülönbözőértelmezési
lehetőségektöbbé-kevésbéegymássalisösszefüggésbenvannak.Akinyelvésevolúció
kapcsolatáttárgyalja,foglalkozhatanyelvevolúciójával,anyelvevolúcióbanbetöltött
szerepével;azevolúciós folyamatokathasználhatjaanalógiakéntanyelvi folyamatok
modellezéséhez,vagyfordítva,anyelvifolyamatokatazevolúciósfolyamatokmodel-
lezéséhez(bárezazutóbbieljáráspillanatnyilagmeglehetősendivatjamúltnakszámít).
Aretorikaielőkészítésmárnyilvánsugallja,hogymiazalábbiakbanegyikföntebb

említettösszekapcsolássalsemfoglalkozunk,bár,mintvégülkiderül,mondandónkaz
említettkérdésfölvetésekmindegyikétközelrőlérinti.Hogymivelfoglalkozunk,arról
magaazírásszól;hogyhogyanfoglalkozunkvele,arrólviszontelöljáróbanszükséges-
neklátszikelmondanialegfontosabbakat.
Atovábbiakbana„nyelvészet”ésaz„evolúcióelmélet”(esetleg„biológia”,„etoló-

gia”)terminusoktermészetesennemmindennyelvészeti,evolúcióelméleti(biológiai,
etológiai) irányzatot fednek le,hanemcsakazta szemléletet,amitmimagunksaját
munkánkranézveérvényesnek,avilágleírásárapedigértelmezhetőnek,illetveértel-
mesnek tartunk. Ezmagától értődően nem azt jelenti, hogy a többi szemlélet nem
lehetérvényes,nemlehetértelmezhetőésnemlehetértelmes–csakaztjelenti,hogy
miezttartjukannak.Természetesenennekaszemléletnekmegfelelőenértelmezzüka
nyelv, il let ve faj fogalmátis;hogymiként,arrólrészletesebbenírunkalább.Mivelaz
iskolábantanult,illetvea„közbeszédbeli”fogalmakmárkülönféleelméletekhordalé-
kával terhelődtek,ésennekkövetkezményeit tükrözik,célszerűnektartjukaproblé-
makörta„naiv”megfigyelőszámáranyilvánvalóalapoktólindulvamegközelíteni.
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Mit ér tünk nyel vé sze ten

Haanyelvetéstulajdonságaitakarjukleí-
rni, akkor ahhoz előbb meg kell figyel-
nünk,milyenanyelv.Eztúgytudjukmeg-
tenni,haarrólgyűjtünkadatokat,hogyaz
emberek mire és hogyan használják a
nyelvet,amikorbeszélnek.Vagyisanyelv
a beszédben nempusztánmegnyilvánul,
jól-rosszul, a beszéd nem pusztán egy
„tiszta rendszer” esetlegességekkel teli
leképeződése,hanemamitmegfigyelünk,
abeszéd,azegybenmagaanyelv.Ennek
következményeképpen, ha a nyelvet
akarjukmegismerni,mármintazt,amitaz
embereknyelvnekneveznek,samittény-
legesen használnak is, akkor nemhogy
nem szükséges előbb megtisztogatnunk
mindentől, ami emberi (nevezetesen
hogy nemmindegy, ki, kivel, mikor, mi-
lyen körülmények között, milyen célból
beszél),hanemkifejezettentiloseztcse-
lekednünk–máskéntsosemfogjukmeg-
tudni,milyenanyelv.Intuíciónkmitsem
ér, sok eset ben ki fe je zet ten fél re ve zet: 
helyettesokféleszempontbólellenőrzött
adatokravanszükségünk.Ebbenanyel-
vé szet ben te hát ta pasz ta lat szer zés előzi
megazelméletekfölállítását,snemegy-
fajtaideálisnakvéltnyelvirendszermeg-
konstruálása.A tapasztalatszerzés pedig
nemanyelvészintuíciójátjelenti,nemis
egyvagykétegyetemistavagybarát,eset-
legafolyosónelcsípettkolléganyelvhasz-
nálatánakáltalánosításátegyegészközös-
ségre nézve, hanem olyan vizsgálatot,
amelyetkülönbözőtényezőknekmegfele-
lőenértelmezhetővétettadatközlőimin-
tánvégeznek.Amintaalegjobbesetben
többféleszempontbólreprezentatívatel-
jes beszélőközösségrenézve, dekevésbé
ideális körülmények között is rétegzett,
strukturáltbizonyosszempontokszerint.
Aztafajtanyelvészetet,amelyanyelv

működéséheztartozónakgondoljaanyelv
változatosságátésváltozásátis(sanyelvé-
szetben jártasabb olvasók nyilván észre-

Mit ér tünk evo lú ció el mé le ten

Haafajokatéstulajdonságaikatakarjuk
leírni, akkor előbb meg kell figyelnünk,
milyenekafajok.Eztúgytudjukmegten-
ni, ha arról gyűjtünk adatokat, hogyan
néznek ki az élőlények a természetben.
Amitmegfigyelünk,vagyisasok-sokélő-
lény a maga természetes állapotában,
azazmagaazélővilág,afajokösszessége.
Vagyisafajokatermészetbennempusz-
tánmegvalósulnak, az élet nem valami-
lyen elképzelt, tiszta formák rendszeré-
nek esetlegességekkel terhelt leképező-
dése.Ennekkövetkeztében,haazélővilá-
got–afajokvilágát–akarjukmegismer-
ni, vagyisazt,amia természetben fajok-
kéntmegnyilvánul, akkor nemhogy nem
szükséges előbb megtisztogatnunk min-
dentől, ami valóban természeti (neveze-
tesenattól,hogymelyikegyedhol,milyen
körülményekközött,milyenmásegyedek
környezetében, milyen módon található
meg),hanemkifejezettenerrekellössz-
pontosítsunk,hiszenmáskéntsosemfog-
jukmegtudni,milyenek a fajok. Intuíci-
ónkittmitsemér,sőtsokesetbenkifeje-
zet ten fél re ve zet.
A darwini evolúcióelmélet alapja az

evolúció tapasztalat- és természetelvű,
adatgyűjtő szemléletűmegközelítése.Ez
szakítarégibiológiafogalomelemzőfel-
fogásával,amelyspekulatívelvekbőlésa
hagyományos tekintélyekből indult ki,
merevalaptípusokbangondolkodott,ám
ugyanakkor naivan példányközpontú
volt,mertalegkönnyebbenhozzáférhető
vagy önként kínálkozó egyedi adatokból
merészenáltalánosított.Adarwinievolú-
cióelméletnagytömegűtapasztalatiadat-
ból vonatkoztatja el alapfogalmait: ilye-
neket, hogyvál to zat, vál to za tos ság, vál to
zé kony ság. Az evolúcióelmélet az a fajta
biológia,amelyazélet lényegéheztarto-
zónak gondolja az élőlények változatos-
ságátésváltozását.
Azevolúcióelméletialapkérdéseikö-
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vették,amelyszögesellentétbenálla20.
századbananyelvészet fősodráhoztarto-
zó racionalista – saussure-iánus, illetve
chomskyánuskiindulású–nyelvszemlélet-
tel),angolulhagyományosansocio  lin guis
ticsnévvelilletik,smagyarulishasználják
aszemlélet jelöléséreennekfordítását,a
szo cio ling visz ti kát.Mikerülnifogjukezta
fedőnevet,mertsoktévedésforrásalehet:
mamár az angolszász használatban sem
mindigaszemléletneve,hanembizonyos
módszertanieljárássalvégzettvizsgálato-
ké;amagyarhasználatbanpediggyakor-
latilag mindenfélét besöpörtek alá, ami
máshová nem volt besorolható, használ-
ják sa ját te rü le tük ne ve ként so kan, akik 
nyelvszemléleteéppenazittleírtakellen-
téte,sőtolyanokis,akikterületenehezen
lenne akár nyelvészetinek, akár tudomá-
nyosnak nevezhető. (Amagyarban kétes
hitelűvé vált szo cio ling visz ti ka helyett be-
ve zet het jük ép pen a tár sas nyel vé szet meg-
nevezést, az egyelőre nem töltődött föl
mindenféle jelentéssel,deebbenaz írás-
ban tárgyunk nem a nyelvészeti irányza-
tokeltéréseinekelemzése,tehátbeérhet-
jükegyszerűenazzal,hogynyel vé szet.)
E nyelvészet képviselői tehát nagy

kedvtelésselfoglalkoznakanyelvváltozá-
sávalés–ettőlelválaszthatatlanul–válto-
zatosságával. Elméleti alapkérdéseik kö-
zé tartozik, hogymiért (mi okból ésmi
célból) változik a nyelv, hogyan változik
és miért éppen úgy. Nem a jól ismert,
klasszikusnyelvtörténetez,hiszennema
régikorokbólszármazóadatokrögzítésé-
velésösszevetésévelfoglalatoskodnak;a
régi nyelv megismerését érdekesnek ta-
láljákugyan(kinem,hiszenaz),denem
azegykorinyelv rekonstrukciója,hanem
magaanyelviváltozásfolyamataaz,amit
leginkább szeretnének kifürkészni.Az ez-
zel a szemlélettel végzett történeti nyel-
vészetéppenebbőlfakadóantérelalap-
vetően a klasszikus (filológiára alapozó,
azt egyéb, leginkább strukturalistamód-
szerekkel kiegészítő) nyelvtörténettől: a

zé tartozik, hogymiért (mi okból ésmi
célból)változnakafajok,hogyanváltoz-
nak, és miért éppen úgy. Nem a jól is-
mert, klasszikus természettörténet ez, hi-
szennemarégikorokbólszármazóada-
tokrögzítésévelésösszevetésévelfoglala-
toskodik.Arégifajokmegismerésétfon-
tosnak találja ugyan, de nem az egykori
élővilág rekonstrukciója, hanema válto-
zásfolyamataaz,amitleginkábbszeretne
kifürkészni. Az evolúciós szemlélettel
végzett őslénytani kutatás éppen ebből
fakadóan tér el alapvetően a klasszikus,
merev osztályozási elvekre épülő korai
19.századipaleontológiától:arégifo lya
ma tok, snemarégiál la po tok megismeré-
sét tűzikicéljául.Azosztályozás termé-
szetes rendszereadarwini felfogásbana
változási folyamat függvénye.Ez kétféle
értelemben is igaz: egyrészt a fajok a le- 
származásösszefüggésébennyerikelben-
nehelyüket,másrésztazosztályokképlé-
kenyen alakulnak (felbomlanak és egye-
sülnek) aszerint, hogy a változás kisebb
vagynagyobbátmeneteitfigyelembevéve
rajzoljuk-e meg őket, s hogy több, vagy
ke ve sebb tö re dék áll ren del ke zés re. Az 
evolúciós folyamat figyelembevétele te-
hátbefolyásoljaatöredékekrendszerezé-
sét,aznemöncélvagyönállócél.Ezpél-
da arra is, hogy az evolúcióelmélet, ha
szemléletként alkalmazzák, egységet
teremtazélőviláglegkülönfélébbjelensé-
geiközött.Abiológusokelőtt jól ismert
mondateztradikálisanfejeziki:„abioló-
giában semminek sincs értelme, ha nem
az evo lú ció fé nyé ben néz zük”.
Adarwinielmélet fontoséshatékony

segédhipotéziseLyelleredetilegageoló-
giára megfogalmazott uniformitási elve.
Ez a jelen és amúlt között kapcsolatot te-
remtőelvadarwinielméletbenaháziasí-
tás viszonyai és a természet közötti ka-
poccsáválik.Hozzájárulamegfigyelhető
ésanemmegfigyelhetőjelenségekközöt-
tigátaklebontásáhozésatudományszá-
máralétfontosságútermészetesáltaláno-



128 replika128 replika

régi fo lya ma tok, s nem a régi ál la po tok 
megismerését tűzi ki céljául. Nem elég-
szikmegatöredékesenfennmaradtnyelv-
maradványok számbavételével és rend-
szerezésével,hanemazegykori folyama-
tokmenetét ismegkísérli rekonstruálni.
Ehhezlegfontosabbsegítségülamazajló
nyelvifolyamatokathívja,Lyellelvétátül-
tet ve a nyel vé szet be: esze rint nincs okunk 
kételkedniabban,hogyanyelvifolyama-
tokamúltbanisolyanféleképpjátszódtak
le,ahogyanma.

Mi lyen nek ta paszt al ja 
a nyel vé szet a nyel vet

Mindenekelőttnemlétezőnek.Legalább-
is abban az értelemben nemlétezőnek,
ahogyan köznapi értelemben használni
szoktuk,nevezetesenhogyanyelvolyan
valamilenne,amijólkörülírhatóegység.
Az, amitmi egységnek fogunk föl, és

magyar(vagybármilyenmástermészetes,
tehát beszélt, és emberek által spontán
alakított) nyelvnek nevezünk, valójában
önmagukbanisfolytonosanváltozó,egy-
mássalkölcsönhatásbanlévőrészekfoly-
tonos mozgásban lévő összessége. Más
szavakkal: „a” nyelv nem létezik, csak
különböző nyelvváltozatok léteznek,
amelyek összességét mi nyelvként értel-
mezzük. Ezek a nyelvváltozatok sokféle
módonstrukturálódnak.

Különbségekvannakpéldáulazembe-
rek nyelvhasználatában aszerint, hogy
földrajzilagholéltekaddigiéletüksorán;
hogy melyik társadalmi rétegbe tartoz-
nak;hogymia foglalkozásuk;hogyegy-
nyelvűek vagy sem; hogyha nem, akkor

sítás megalapozásához. Hallgatólagosan
ugyanis minden tapasztalati tudomány
egyteljesadatmezőismeretéttételezifel,
miközben mindig csak egy adott minta
hozzáférhetőaszámára;akettőközötta
Lyelléhezhasonló segédelvekbiztosítják
azátjárást.Lyellelvealapjánnincsokunk
kételkedni abban, hogy az evolúciós
folyamatok a múltban is olyanféleképp
játszódtak le,ahogyanma,csaképpena
maifolyamatokközvetlenülmegfigyelhe-
tők,amúltbeliekmegnem.

Mi lyen nek ta paszt al ja 
az evo lú ció el mé let a fa jo kat

Mindenekelőttnemlétezőnek.Legalább-
is abban az értelemben nemlétezőnek,
ahogyan köznapi értelemben használni
szoktuk, nevezetesen hogy a faj olyan
valamilenne,amijólkörülírhatóegység.
Más szavakkal: nincs olyan, hogy „a”

faj. A faj nem kategóriaként viselkedik,
nemalkotideáltípust.Afajnem„termé-
szetifajta”,vagyisnemvalamifélelényegi
tulajdonságok révén egyszer s minden-
korra meghatározható dolog. Határa a
természetben mindig elmosódó, megha-
tá ro zat lan. A ta pasz ta lat sze rint a fa jok 
közöttiátmenetek(mostnemaváltozást,
hanem a változatosságot értve ezen)
folyamatosak.Amitmiegységnekfogunk
föl,ésegyadottfajnak(kutyának,macs-
kának)nevezünk,valójábanönmagukban
is folytonosan változó, egymással köl-
csönhatásbanlévőrészekfolytonosmoz-
gásbanlévőösszessége.Afajnemlétezik,
csakkülönbözőváltozatokléteznek,ame-
lyekösszességétmi fajkéntértelmezzük.
Ezekafajiváltozatoksokfélemódonstruk-
turálódnak. A legfeltűnőbb a térbeli
heterogenitásésazezzelösszefüggésben
álló fokozatos jellegeltolódás. Kiterjedt
szárazföldönutazvanemcsakazfigyelhe-
tő meg, hogy a különböző területeken
különbözőaránybanélnekazegyesválto-
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második nyelvüket milyen szinten, mó-
don és kedvvel beszélik; hogy milyen ne-
műek; hogymilyen életkorúak (azaz a re- 
latív időt tekintve: vannak olyan nyelv-
használati sajátosságok,amelyeknemze-
dékről nemzedékre ugyanúgy változnak,
nemcsak a nyelvelsajátítás egyes fázisai-
ban, hanem a nyelvelsajátítást követő
időszakbanis);hogymikorszülettek(az-
azazabszolútidőttekintve:ezekanyelv
folytonos változása miatti eltérések); a
magyar beszélőközösségben halványan
talán az is befolyásolja a nyelvhasznála-
tot, hogy valakimilyen vallású.Anyelv-
használati sajátosságok kialakulásában a
döntőazonbanaz,hogykimilyen társa-
dalmi csoportokkal került kapcsolatba
elsődlegesszocializációjasorán(azaz:hogy
szülei,illetveazaközeg,aholszocializá-
lódott, melyik társadalmi rétegbe tarto-
zik,mi volt a foglalkozásuk, földrajzilag
honnan származtak és hol éltek életük fo-
lyamán; stb.), illetve hogy ezen kívül mi- 
lyen társadalmi csoportokkalkerültkap-
csolatba elsődleges nyelvi szocializációja
után,shogyecsoportoktagjaihogyanjel-
lemezhetőkafentiekszerint.

zatok,hanemaz is,hogya távolsággala
változatokalapvetőjellegefinomanmeg-
vál to zik, a fa jok be so ro lá sa bi zony ta lan ná 
válik;mégtovábbutazvaezekakülönb-
ségekmegerősödnek,abesorolás,immár
újfajként,újrakönnyű.
Valósadatokraépítő,tehátnemideál-

típusokkal dolgozó összehasonlításban
két egyed sohasem bizonyul azonosnak.
Azegyediváltozatokeltérnekegymástól
földrajzi származási helyük szerint, de
eltérnek nemük és életkoruk szerint is. 
Adarwinielemzésvetifelelőször,hogya
lárva,abáb,akifejlettegyed,deugyan-
úgy ahímmegnőstény semkülső tulaj-
donságaik alapján tartoznak egy fajba –
hiszen sokszor nem is hasonlítanak egy-
másra,vagypedigahasonlóságnálfeltű-
nőbbekköztükakülönbségek.Eltérések
vannakazegyedekközöttannakmegfele-
lőenis,hogymelyiknemzedéktagjai(ez
főlegkispopulációknál jelentőstényező,
ahol nemzedékenként jelentősörökletes
változásmehetvégbe);továbbikülönbség
van közöttük annak függvényében, hogy
milyenmásegyedekkelélnekegyütt.Az
egyes változatokban folyamatos időbeli
változás isészlelhető,minda természet-
ben, mind a háziasítás körülményei
között.Azidő,atérbelielhelyezkedés,az
éghajlat,aváltozékonyságihajlamésszá-
mos más tényező tehát önmagában is
be fo lyá sol ja a vál to za tok lét re jöt tét. A 
változatokkialakulásábanadöntőazon-
ban az, hogy az illető egyedek milyen
területileg lokalizált, egymás között sza-
porodó egyedekből álló csoportokhoz
tartoznak(ezapopuláció,illetvea„dém”,
a szaporodási közösség). E csoportok
valóságosak: tagjaik egymáshoz jobban
hasonlítanak,mint bármelymás csoport
egyedeihez.
Összefoglalva: a faj nem homogén

képződmény,hanemaváltozatokatmeg-
határozó tényezők mentén strukturáló-
dik. Egyes változatok körül csomósodá-
sokvannak,mígmásváltozatokritkák;az
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Vagyismindazoka tényezők,amelyek
a közösséget strukturálják valamilyen
szempontból, a nyelvhasználatot, az
egyén nyelvét is strukturálják, s olyan
mértékben okoznak eltérést, amilyen
erős tényezőnek a közösség strukturálá-
sábanbizonyulnak.Mivelanyelvhaszná-
latbanezeketa tulajdonságokatösszete-
vőnkéntföllehetismerni,anyelvnekezt
a fajta változatosságát ren de zett vál to za
tos ságnaknevezik.Ezanyelvheterogeni-
tásának egyik aspektusa. Az egyszerre
több tényező szerint meglévő azonossá-
gokalakítjákkianyelv vál to za to kat: ezek 
egymásbafolyó, éles határok nélküli
összességealkotja anyelvet.Anyelvvál-
tozatperszecsakkvázikategória:aközös-
séget strukturáló tényezők nem izolált
csoportokat hoznak létre, amiket ténye-
zőegyüttesek határoznának meg, hanem
nagy átfedések, érintkezések vannak az
egyescsoportokközött,minélnagyobba
közösség tagjainak mobilitása, s minél
több fé le iden ti tást vál lal hat nak föl, an nál 
inkább. Ez azt jelenti, hogy más-más
tényezőegyüttes határozza meg mind-
annyiunk beszédét: különbségek vannak
kö zöt tünk élet tör té ne tünk, kap cso la ta ink 
eltéréseinek megfelelően. Még két azo-
nos közegben felnövő ikertestvér sem
beszélteljesenazonosnyelvet,merteltér-
het érdeklődésük, olvasmányélményeik,
kötődhetnek eltérő módon barátaikhoz,
rokonaikhozésígytovább.

Másrészt ugyanaz az ember másként
beszél, attól függően, hogy kivel beszél.
Hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz
hierarchia szempontjából (kultúránként
változik, hogy ezt milyen tényezők és
hogyan alakítják, a magyar kultúrában
többnyireazéletkor,anem,atársadalmi
helyzet,aközösségenbelülipozícióere-

egyesváltozatoktérbenésidőbenhetero-
génmódon jelentkeznek s csoportokhoz
kötődő,stabilmintázatokatmutatnak.
Mindazok a tényezők, amelyek a fajt

mint egyedek közösségét strukturálják
valamilyenszempontból,aváltozatokatis
strukturálják,solyanmértékbenokoznak
eltérést, amilyen erős tényezőnek a faj
strukturálásában bizonyulnak. Mivel a
változatokban ezeket a tulajdonságokat
összetevőnkéntfellehetismerni,ésmivel
ez a fajta változatosság öröklődik, ezt a
fajta változatosságotörök le tes vál to za tos
ság nak nevezik.Ez a fajok változatossá-
gánakegyikaspektusa.
Az egyszerre több tényező szerint

meglévő azonosságok alakítják ki a faji
változatokat, ezek egymásbafolyó, éles
határoknélküliösszességealkotjaafajt.
A fajon belül az azonossági fokozatok-
nakmegfelelően jól elkülönülő változa-
tok ala kul nak ki: faj ták, al faj ok, föld raj zi 
rasszok,kétségesfajok,helyettesítőfajok
ésegyéb,továbbiformák.Afajiváltoza-
tok természetesen csakkvázikategóriák,
a strukturáló tényezők nem izolált cso-
portokat hoznak létre, amiket tényező-
együttesek határoznának meg, hanem
nagy átfedések, érintkezések vannak az
egyes csoportok között.Azt lehetmon-
danitehát,hogyafajoknálalapvetőbba
változat,sőthogyafajmagaisváltozat,
pontosabban változatok összefoglaló
neve,amelyetcsakakényelemkedvéért
használunkazegymásraközelienhason-
lító egyedek csoportjára, s nem nagyon
különbözik a változat fogalmától, ame-
lyetakevésbéelkülönülőésingadozóbb
formákraalkalmazunk.
Másrészt a változatok tulajdonságje-

gyei(ésezekösszessége,azegyedifeno-
típus)nehezenhatározhatókmeg,merta
körülményektől függenek, befolyásolja
őketafajtársakjelenléte(pl.hormonális
úton),azéletkor,azéghajlat,atáplálék,
akémiaiésegyébhatások.Ugyanazona
változatonbelültöbbféletulajdonsághal-
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dője a döntő); hogy mennyire (milyen
régen,milyenközelről)ismerikegymást;
hogy mennyire barátságos vagy hűvös a
viszonyuk; stb. Ha a beszédpartnereken
kívül mások is hallják a beszélgetést, a
többiek tömegként, kívülállóként vagy
szereplőkéntvannakjelen;hogyhozzájuk
hogyan viszonyul a beszélő és a beszéd-
partner.Hogyhogyanviszonyulnakaszó-
ban forgó témához: mennyire ismerik,
mennyire ébreszt bennük érzelmeket.
Hogy milyen alkalomból beszélgetnek
(mennyire ritualizált cselekvés az adott
beszéd,mennyirekötött),milyenfontos-
ságú az esemény a közösség számára,
illetveabeszédpartnerekszámára.Hogy
milyen fizikai környezetben zajlik a
beszélgetés,shogymilyenközvetítőköze-
gen át (szóban vagy írásban, szemtől
szembe vagy telefonon stb.), s hogy
hogyan viszonyulnakehhez akörnyezet-
hez, illetve közvetítőeszközhöz. Mind-
ezekatényezőkazthatározzákmeg,hogy
mennyi figyelmet szándékozunk, illetve
hogymennyi figyelmet vagyunkképesek
beszédünkrefordítani.
Vagyis ugyanazon a nyelvváltozaton

belül különbözőmódon beszélhetünk, a
beszédre fordított figyelem mértékének
megfelelően.Ekülönbözőmódokszintén
egymásba folynak, s nincs közöttük éles
ha tár. Stí lus vál to zatoknaknevezzükőket.
Kontinuumukegyikvégénanagyonfor-
mális („kötött”, „hivatalos”, „választé-
kos”stb.)változatokvannak,amásikona
nagyon informálisak („kötetlen, hétköz-
napi,barátságos”stb.).Eztafajtaválto-
zatosságot stí lus vál to za tos ságnak nevez-
hetjük, ez a nyelv változatosságának
másikaspektusa.
A rendezett változatossággal és a stí-

lusváltozatossággalvanösszefüggésbena
tár sas je len tés: az a jelentés, amelymin-
denegyesnyelviformához(legyenazszó
vagyszabály)inherensenhozzátartozik,s
ennekmegfelelőenválasztjukkiazéppen
alkalmasnak tűnő változatot a rendelke-

maz nyilvánulhatmeg aszerint, hogy az
egyedeket éppen milyen ökológiai, faj-
társakésmásélőlényekáltalmeghatáro-
zott kontextusban találjuk. Ez a fajta
változatosság elsősorban, bár nem kizá-
rólag, a nagyléptékű morfológiai és
molekuláris fenotípusjegyeken kívül eső
jegyeknél tapasztalható. Melegre izza-
dunk, hidegre lúdbőrözünk, különböző
kémiai anyagokra különböző specifikus
élettani reakciókatmutatunk; attól füg-
gően, hogy milyen fajtársak vagy más
élőlények vannak jelen, más-más tulaj-
donságok nyilvánulnak meg. (Szélsősé-
gesesetbenezakára testépítő fehérjék
szintézisének megváltozását is jelenthe-
ti.)Hogymilyen formábannyilvánulnak
meg a tulajdonságok, azt a kontextust
alkotó különféle hatások eredője hatá-
rozzameg.Eztafe no kó piajelenségének
nevezzük(magyarultalánutó la gos vál to
za tos ság nak fordítható).Ezafajokválto-
zatosságánakmásikaspektusa.

Az öröklődő változatossággal és az
utólagos változatossággal van összefüg-
gésbenazökológiaifenotípus:atulajdon-
ságoknak az az együttese, amelyet az
egyesváltozatokazadottökológiaikon-
textusban éppen megvalósítanak. A két
aspektus természetesen nem válik szét:
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zésünkre álló lehetőségek közül.A ren-
dezett változatossághoz társított jelentés
csoporthoztartozástjelez,tehátacsopor-
tok közötti viszonyokban játszhat szere-
pet, a stílusváltozatossághoz társított
jelentés pedig a csoporton belüli viszo-
nyokat jelzi.Akét aspektus természete-
sennemválik szét: ugyanannakanyelvi
formánakatársasjelentéseegyarántjelez
cso port hoz tar to zást s a cso por ton be lü li 
pozíciót is. A csoportkomplexumokból
állóközösségekben,mintamilyenbenmi
isélünk,ugyanazanyelvi formacsopor-
tonként eltérő társas jelentéssel rendel-
kezhet: társas jelentése lehet az egyik
csoportban formálisabb, a másikban
kevésbé az; esetleg jelölhet csoporthoz
tartozást az egyik csoportban, s ezzel
egyidőben lehet egészen semleges egy
másikban;stb.Azabeszélő,akiezeknek
acsoportoknakegyaránttagja,természe-
tesen ismeri többé-kevésbé a különböző
cso por tok ban szo ká sos je len té se ket.
S nagyjából szét is tudja választani

őket.Azaz:azemberekfejébennemáll-
nak össze egyetlen nagy nyelvváltozattá
azokanyelvváltozatok,amiketismernek,
hanem különböző beszédpartnerekkel,
különböző helyzetekben, különböző
célokrahasználjákőket.Vagyis:azegyes
beszélők fejében különböző kombináci-
ókban találhatók meg mindazoknak a
nyelvváltozatoknakazegyéninterpretáci-
ójaszerintiváltozatai,amelyekabeszélő-
közösség egészében léteznek. Ezeket a
„saját” nyelvváltozatokat, amelyeket az
egyénazonosnaktekintazzalanyelvvál-
tozattal, amit éppen használni vél,
nevezzük most nyelv vál to zatpél dánynak.  
Anyelvváltozat-példányoksemhomogé-
nek,mertazelőzőmondat „amitéppen
használnivél”kitételekomolyanveendő.
Anyelv-ésstílusváltozat-példányoknem
azonosakazzal,amitmásokannaktarta-
nak;lehetnekkisebbésnagyobbkülönb-
ségek közöttük, hiszen saját nyelvválto-
zat-példányainkeleinteamások,később

adott ökoszisztémában, más szóval a kü-
lönbözőfajokváltozataibólállókülönféle
populációkmegadottrendszerébenegyüt-
tesenalkotjákazt,amitazadottpillanat-
banésazadotthelyzetbenegyedifenotí-
pusnakvagyrövidenegyednek ne ve zünk.

Azt is lehetne gondolni, hogy akkor
csupán ezek amegnyilvánult egyedi vál-
to za tok lé tez nek. A hely zet azon ban 
ennél bonyolultabb. A változat fogalma
kettősségettakar:egyszerrealapfogalom
és egyben viszonyítást kifejező ítélet.
Mintegyediváltozatazegyedszinonimája,
mintfajiváltozata„fajhozképest”értel-
mezhető. Ez utóbbi egy ösztönös-naiv,
történetileg iskorábbikategorikus fajfo-
galomrautal.Ennekmegfelelőenbeszél-
hetünkpéldáulamacskasziámiváltoza-
táról, ami azt a téves képzetet keltheti,
mintha lenne külön (vagy „eredeti”)
macskais,ésenneklennénektovábbivál-
tozatai (holott világos, hogy a „macska”
nem más, mint a különféle változatok
közösneve).Ekettősségmegkerülhetet-
len,mivel a fajnevek–mint aköznevek
általában–kategorikushasználatracsábí-
tanak, miközben alapjuk, a természeti
fajoknem-kategorikustermészetűek.
A változatoknak továbbá belső struk-

túrájukvan.Azegyedekbenésafajokban
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amásokésamagunknyelvhasználatából
elvonatkoztatott szabályosságok alapján
épülnek ki. S mivel nyelvi életrajzaink
különböznek,nemcsakvalószínű,hanem
szükségszerű is, hogy az agyunkban
kiépülő szabályosságokmások legyenek,
s így egymástól eltérő nyelvváltozat-pél-
dányokathozzanaklétre,mintmásembe-
rekszabályosságai–és,mivelnyelviélet-
rajzunk folytonosan változik, mint saját
korábbiszabályosságaink.
Másrésztafejünkbenkiépülőnyelvvál-

tozat-példányokat semmiféle fal nem
választjaelegymástól,sígyfolytoninter-
ferálnakisegymással.Nemcsaknyelvvál-
tozat-példányok és nyelvváltozat-példá-
nyok, stílusváltozat-példányok és stílus-
változat-példányok, hanem természete-
sennyelvek és nyelvek, smindezek egy-
másközöttis(tehátpl.stílusváltozat-pél-
dány és nyelv stb.).
Anyelvitapasztalatfolytonosváltozá-

sa, valamint a nyelvváltozat-példányok
közötti folytonos interferenciakövetkez-
ményeanyelvváltozatosságánakharma-
dik as pek tu sa, a belsőváltozatosság(vagy
inherens variabilitás).Azelőzőekbenleír-
takbólmárnyilvánvilágos,hogyeztekint-
hetőanyelviváltozatosságvégsőforrásá-
nak – a nyelv szerveződési szintjén leg-
alábbis,mertazalattalévőszintrőlazagy
hálózatos neurális működése táplálja, s
ennekköszönhető,hogyanyelviváltoza-
tosság e forrása kiapadhatatlan. Amit
pedig, visszatérve most már tudatunk
szintjére, a beszélők mindebből észlel-
nek,másszavakkalanyelviváltozatosság
megtestesítőjeaz,hogyugyanaztanyelvi
funk ci ót több fé le kép pen is be tölt het jük: 
ne vez het jük epernek ismeg sze dernek is 
az eper fát, a bo gár je lent he ti ne künk csak 
azt,hogy’bogár’,deezzelegyüttjelenthe-
ti azt is, hogy ’légy’; mondhatjuk úgy,
hogykell len nie, deúgyis,hogykell le gyen, 
hogyfelés/vagyföl, ejt het jük a ta nít máso-
dik magánhangzóját hosszan vagy rövi-
den,vagyhol így,holúgy,és ígytovább.

megmutatkozó változatosság és változé-
konyságbelsőstrukturálóiazegyestulaj-
donságokatkiváltóelemekvagyfaktorok,
amelyek a hasonló vonások közös okai. 
A bukógalamb bukfencezési hajlama, a
ka kukk fé szek pa ra zi ta ösz tö ne kü lön fé le 
fokozatokban nyilvánulhat meg, s nem
vészelegészenmégakkorsem,hamada-
runkat tartósan más fajtával keresztez-
zük.Atulajdonságokért felelős faktorok
az egyeden belül nem keverednek, nem
állnak össze egyetlen nagy tulajdonság-
halmazzá, hanem különböző helyzetek-
ben különböző célokra nyilvánulhatnak
meg:azegyedviselkedésesoránegyféle-
képpen, a szaporodáskormásképpen, és
így tovább. Vagyis: az egyes változatok-
ban különböző kombinációkban találha-
tókmegmindazonváltozatoknakmegfe-
lelő faktorok, amelyek a populáció egé-
szébenléteznek.Azegymássalkapcsolat-
banállóváltozatokjellegei(gyakran)fel-
ismerhetők összetevőnként, ezek (gyak-
ran) szabadon, külön kombinálódnak és
ennek megfelelően külön öröklődnek
(utóbbimiattazöröklésifaktor,gem mu
la,ma:agén ne vet vi se lik).
Azegyed tehátnemosztatlanegység,

ezért a fajok végsőalapjanemazegyed
vagyegyediváltozat,hanemaváltozatok-
ban megvalósuló tulajdonsághalmazok
belső strukturáló faktorainak együttese
(mai szóval a ge no tí pus, mint a szóban
forgófaktorokmegtestesítője).Azegyed
ennek megfelelően felbontható azon
összetevők rendszerére, amelyek az
adott, fizikailag értelmezett élőlénycso-
por ton be lül az adott kon tex tus ban az 
adott változatot létrehozzák (mai szóval
ittagenotípusvál to zó iról,agénekrőlvan
szó,valamintazokkontextusfüggőkifeje-
ződéséről,agénexpresszióról,áttételesen
pedigagéneknekacsoportonbelüliátvi-
teléről, a géntranszferről). Ugyanaz a
faktor jellemzően eltérő súllyal lehet
jelen a különböző csoportokon vagy
„démeken”, de akár az egyes változato-
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Ezeketakülönbözőmegoldási lehetősé-
geket vál to zatnak ne vez zük, az azo nos 
grammatikai funkciót betöltő változatok
együttesétpedigvál to zónak.
Ezekutánperszekikellegészítenünk

azt a né hány be kez dés sel ko ráb ban tett 
megállapítást, hogy a nyelv nem létezik
olyan formában, amilyennek el szoktuk
képzelni,körülírhatóegységként,hanem
csak nyelvváltozatok összességeként: a
nyelvváltozatoksemegységkéntléteznek,
csaknyelvváltozat-példányokösszessége-
ként,deezutóbbiaksemhomogén,kate-
goriálishatárokkalrendelkezőéssemmi-
képpen nem statikus egységek.Ezmég-
semjelentiazt,hogynyelvváltozatokvagy
akár nyel vek egyál ta lán nincsenek:azegy-
máshozbizonyosrelevánsjegyekettekint-
vehasonlítónyelvváltozat-példányokata
beszélők azonos nyelvváltozatként értel-
mezik,s–ehhezhasonlóan–azegymás-
hoz bizonyos releváns jegyeket tekintve
hasonlító nyelvváltozatokat a beszélők
azonosnyelvmegnyilvánulásainakfogják
föl. A sok nyelvváltozat-példány egy
újabb szinten (inherensen)heterogénés
dinamikus rendszert alkot, a nyelvválto-
zatot, amelynek szabályosságai a nyelv-
változat-példányok összeadódó szabá-
lyosságaibólemelkednekki.Ezektermé-
szetesen visszahatnak a beszélők egyéni
nyelvváltozat-példányaira, hiszen éppen
ezek azok a „szabályok”, amelyekhez a
beszélőksajátnyelvváltozat-példányaikat
igazítják, értelemszerűen apróbb eltéré-
sek kel annyi fé le kép pen, ahányan és 
ahányszor értelmezik a nyelvváltozatok
szabályosságait. (Magától értődik, hogy
természetes működésben mindez öntu-
datlanul zajlik.) A nyelvváltozat-példá-
nyok és a nyelvváltozat szabályosságai
te hát ál lan dó köl csön ha tás ban áll nak 
egymással.(Ugyanezelmondhatóanyelv-
vál to za tok és a nyelv vi szony la tá ban is.)
Hogy mikor mi számít releváns jegy-

nek, abban részben a belső (nyelvi for-
mákbólálló)nyelvirendszeren(jobbhíj- 

konbelülis,sezakörülményazonosítás-
raéskülönféle(példáultörténeti,genea-
logikus, identitásjelző) osztályozásokra
alkalmas.
Ezekutánperszekikellegészítenünk

azt a né hány be kez dés sel ko ráb ban tett 
megállapítást, hogy a faj nem létezik
olyan formában, amilyennek el szoktuk
képzelni, körülírható egységként, csak
fajiváltozatokösszességeként:a fajivál-
tozatok semegységként léteznek, csaka
faji változat-példányok összességeként,
deezutóbbiaksemhomogén,kategoriá-
lis határokkal rendelkező és semmikép-
pen nem statikus egységek. Ez mégsem
jelentiazt,hogyfajiváltozatokvagyakár
fa jok egyál ta lán nincsenek. Vannak. Az
egymáshozbizonyos releváns jegyeikben
hasonlóváltozatokatakutatók,deazélő-
lényekmagukis,ennekmindenkövetkez-
ményét tekintve azonos változatnak
„értelmezik”.Mindabelső(természeti),
mind a külső (tudományos) megkülön-
böztetés alapja egyes releváns jegyek
meglétevagyhiánya.
Afajokkijelölésétsegítiagyakorifor-

mák kiemelkedése és a ritka formák
ki pusz tu lá sa is. A kü lön fé le vál to za tok ból 
állópopulációkmásik jellegzetesvonása
ugyanisazegymástóljellegeikbenésigé-
nyeikben (például életmódjukban) igen
távoli formák viszonylag nagy egyedszá-
ma,miközbenaköztesváltozatokkihal-
nakvagyritkák.Eznépességtaniértelem-
ben vé ve jól ki je lö li a fa jo kat és a könnyen 
megkülönböztethető változatokat, külö-
nösen ha az egymásközti termékenység
viszonyait is figyelembe vesszük, és szá-
mos nemzedéket együtt vizsgálunk (a
nagyon különböző és eltérő igényű faji
formák ugyanis rendszerint egymástól
térben is távol élnek, ezért egymással
nemszaporodnak).

Hogymikormiszámítrelevánsjegynek,
azelvbenigennehézkérdés,ittrészbenaz
örökítőrendszer saját belső összefüggései
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án nyel vi mát rixnakfogjuknevezni)belüli
összefüggések játszanak szerepet, rész-
ben társas (kulturális) tényezők. Minél
nagyobb az eltérés két nyelvi forma
között,annálnagyobbnaklátszikazesély
arra, hogy releváns megkülönböztető
jeggyé válhat, de egyáltalán nem biztos,
hogy azzá is válik. Másrészt nagyon
elenyészőnek tűnő különbségek bírhat-
naknagy jelentőséggel, s egyes közössé-
gek számára saját tagjaikat azonosító
értékkel.Aztán az is relatív, hogy kinek
mi a nagy, mi az elenyésző különbség:
ugyanazazeltérésminősülhetígyis,úgy
is, attól függően, hogy a két szembeállí-
tott csoport nyelvi identitásában milyen
fon tos sze re pet ka pott.

Hozzá kell tennünk mindehhez még
aztis,hogya„relevánsjegy”fölismerése
nemszükségképpenzajlikatudatosszfé-
rában; vannak fölismert (tudatosult)
megkülönböztető nyelvhasználati jegyek
(ha ezekhez kulturálisan öröklődőmeg-
jegyzések, illetve nyílt értékítéletek kap-
cso lód nak, ak kor szte re o tí piának hívjuk
őket);vannak,amelyekrőlvagytudnaka
közösségtagjai,vagynem,mindenesetre
(abeszédrefigyelésmértékénekmegfele-
lően) megkülönböztetik őket (ezek a
markerek); s vannak, amelyekről nincs
exp li cit tu dá suk (ezek az in di ká to rok).

játszanak szerepet, részben külső, „tár-
sas”, azaz ökológiai tényezők. Minél
nagyobb az eltérés két faji forma között,
annál nagyobbnak látszik az esély arra,
hogyaz illetőeltérés relevánsmegkülön-
böztető jeggyé válhat, de egyáltalán nem
biztos,hogyazzáisválik.Másrésztnagyon
elenyészőnektűnőkülönbségekbírhatnak
nagy jelentőséggel s az egyes élőlénykö-
zösségekszámárasajáttagjaikatazonosító
értékkel.Elvbenarelevanciaszempontjá-
bólmellékeslehetaláthatóeltérésmérté-
ke,legyenszóakáralaktani,akármoleku-
láris vagy máshogyan meghatározott
jegyekről.Ami számít, azazökológiailag
meghatározott fenotípus, tehát az adott
egyeddelegyüttélőmásfajokésmásvál-
tozatok számára megnyilvánuló jelleg. 
Adarwinialapvetésűtaxonómiaigenrész-
letesenfoglalkozikazosztályozáslátszóla-
gosparadoxonaival:ökológiaibeágyazott-
ságávalésmintafüggővoltával(kéttávoli
nemzetség például akár egyetlen fajjá is
alakulhat,haköztesláncszemeksorozatát
találjuk meg). A hierarchián való le-fel
mozgásahasonlóságváltozófokát,vagyis
a releváns jegyek számában tapasztalt
egyezés ingadozó mértékét fejezi ki; ez
visszahat arra, hogy az adott osztályozás
mellettmiszámítrelevánsjegynek.
Hozzá kell tennünk mindehhez még

azt is, hogy az ökológiailag, a társakon
keresztül értelmezett „releváns jegy”
fölismerésenemszükségképpenzajlika
tudatos szférában; ennek csak egyik
lehetséges formája a magasabbrendű
állatokfajtárs-,illetvesajátváltozat-felis-
merésiképessége.Másikszélsőséglehet
a növények egymás közti termékenysé-
gétmeghatározó tényezők együttese.A
kölcsönös termékenység a növényeknél
szinténazazonosfajúegyedeknélaleg-
nagyobb, ez is megkülönböztető jegye-
ken (kémiai anyagokon, alaktani tulaj-
donságokonstb.)átérvényesül.Akuta-
tók által fölismert vagy feltételezett
megkülönböztetőfajijegyekamarkerek.
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Az emberek a számukra releváns je- 
gyekalapjánsorolnakmásokatazönma-
gukévalazonosvagyattóleltérőcsoport-
ba.Minél több jegyben egyezik a nyelv-
használatuk más emberekével, annál
kisebb, szorosabb kötődésű csoporthoz
tartozónakérzikmagukat;ezarugalmas
„besorolás”lehetővéteszi,hogymozogja-
nak az egyes identitás-szintek között. 
Anyelvváltozatra tehát aztmondhatjuk,
hogyolyannyelvváltozat-példányokegyüt-
tese,amelyeketbeszélőikegyadottszin-
ten azonosnak tekintenek egymással és
megkülönböztetnekmás,arelevánsszin-
ten ettől a nyelvváltozattól eltérő nyelv-
vál to za tok tól.

Csábító lenne azt gondolni, hogy a
rugalmasantágíthatónyelvváltozat„fölső
határa” az, amit a köznapi értelemben
nyelvnek mondunk – de nem így van. 
Azömükbenegynyelvűmagyarbeszélők-
neknemkézenfekvő,dea világnyelvei-
nek túlnyomó többsége olyan közel áll
rokonnyelveihez, hogy kölcsönös érthe-
tőségvanközöttük.Ígyaztánpéldáulegy
norvégésegysvédmindentovábbinélkül
egyszerűen „skandinávvá” lesz, ha egy-
mással beszélgetnek.Ebből viszont az is
világossáválik,hogyakölcsönösérthető-
ség, illetvenem-érthetőségnemjókrité-
riumannakeldöntésében,hogyminyelv,
s mi nem az, jóllehet köznapi fogalmi
rendszerünkből kiindulva ez logikusnak
látszana. Nyelv az, amit beszélői annak
tartanak – s ebben az esetben egyértel-
műenésvilágosan látszikaz,amiegyéb-
ként az összes töb bi nyelv vál to zat ra is 
igaz: hogy ezek identitást fejeznek ki; s
hogy mit tekintenek releváns azonosító
jegyeknekabeszélők,aznemanyelvből,
illetve nyelvváltozatból magából, hanem
a csoport kultúrájából, hagyományából

Minéltöbbjegybenegyezikegyválto-
zatmásváltozatokkal,annálkisebb,szo-
rosabb kötődésű csoporthoz tartozónak
tekinthető; ez a rugalmas „besorolás”
lehetővé teszi,hogymozogjunkazegyes
identitás-szintek között. Egy fajt mind-
ezek alapján végül is úgyhatározhatunk
meg,mintolyanegyediváltozatokegyüt-
tesét, amit a tagjai (és/vagy helyettük a
fajt leíró taxonómusok) az adott szinten
releváns jegyek alapján azonosaknak
tekintenekegymássalésmegkülönböztet-
nekmás,arelevánsjegyekbenettőleltérő
változatoktól. A darwini felfogás szerint
ezek között folytonos az átmenet; ha az
egyidejűséget tekintve esetleg nem is,
leszármazásilag (történetileg) mindig.
Másszóval,haamaélőfajokközöttnem
is mindig találunk finom lépésekben
módosult összekötő láncszemeket, ilye-
nekamúltbanmindenesetbenléteztek.
Csábító lenne azt gondolni, hogy a ru-

galmasantágíthatóváltozat„fölsőhatára”
az, amit a köznapi értelemben fajnak 
mondunk–denemígyvan.Akutyáhozés
a macskához szokott laikusnak nem ké- 
zenfekvő, de a világ fajainak túlnyomó
többsége olyan közel áll rokon fajaihoz,
hogy kölcsönös termékenység áll fenn kö-
zöttük. Így aztánpéldául egyoroszlán és
egytigrismindentovábbinélkülegyszerű-
en„macskává”válik,haegymássalpáro-
sodnak.Ebbőlviszontazisvilágossáválik,
hogy a kölcsönös termékenység, illetve
nem-termékenység nem jó kritérium an-
nakeldöntésében,hogymi faj, sminem
az,jóllehetköznapifogalmirendszerünk-
bőlkiindulvaezlogikusnaklátszana(sno- 
haabiológiaegyeshagyományaiminden-
nel da col va ki ter jed ten hasz nál ják). Faj 
az, amit tagjai „annak tartanak”, vagyis
ami felismerhetően fajkéntműködik – s eb-
benazesetbenegyértelműenésvilágosan
látszikaz,amiegyébkéntazösszesválto-
zatraisigaz:hogyaváltozatokésafajok
identitástfejeznekki,shogymibizonyul
relevánsazonosítójegyeknekazegyesvál-
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következik.Haaközösségúgydönt,hogy
nemaszerb,nemahorvát,skülönöskép-
pennemaszerbhorvátnyelvegyikdialek-
tusát beszéli, hanem a bosnyák nyelvet,
ak kor van bos nyák nyelv.

Nézzük most meg összefoglalva,
milyennektapasztaljaanyelvészetanyel-
vet–vagymondjukinkábbígy,anyelvvál-
to za to kat.
Nem-kategorikusnak tapasztalja: a

nyelvészet nyelv(változat)-fogalma
viszonylagos, nem-esszencialista megha-
tá ro zás. A nyelv vál to za tok nak (be le ért ve 
anyelvetis)nincsenek„objektív”határai.
Egynyelv-vagystílusváltozatnagyonrit-
kánhatározhatómegazzal,hogyegy-egy
nyelvi forma jellemző-e rá vagy sem;
inkábbazzaljellemezhető,hogyegyadott
nyelviformamilyenvalószínűséggelbuk-
kan föl benne. Ez rendkívül rugalmassá
teszi a nyelvváltozatokat, és biztosítja a
változáslehetőségét.

Azt is tapasztalja,hogya „külső”-nek
látszó tényezők (azok,amelyeka rende-
zett, a belső és a stílusváltozatosságot
okoz zák) va ló já ban nyel ven be lü li ek, s 
hogy ezek folytonos változása folytono-
san vál to zó vá te szi a nyel vet is.
Az,hogyanyelvhasználatnem-katego-

rikus szabályosságokon alapul, és az,
hogyabeszélőknemazösszesjegy,csak
bizonyoskiemeltjegyekalapjánazonosí-
tanaknyelvváltozatokat,azzaljár,hogya
nyelv akkor is folyamatosan változik, ha
azelőbbemlített tényezőkbennincsvál-
tozás, mert állandó kölcsönhatás van a
csoport egyedei és a csoport között.Ha
valakipl.gyakrabbanhasználegyformát,
minta többiek, vagyolyanhelyzetben is

tozatokranézve,aznemafajból,illetvea
változatbólmagából, hanema csoportok
összetételéből és az általuk meghatáro-
zott kontextusból következik. Van olyan
helyzet,amelybenazezüstsirályésafeke-
tehátú sirály egy fajt alkot, és van olyan
helyzet,aholkettőt.
Nézzük most meg összefoglalva, mil-

yennek tapasztalja az evolúcióelmélet a
fajokat–vagymondjukinkábbígy,afaji
változatokat.
Nem-kategorikusnak tapasztalja: az

evolúcióelméletfajfogalmapopulációsjel-
legű,viszonylagosfajfogalom,amelynem-
esszencialista meghatározást használ, en-
nek nincsenek „objektív” határai. Egy
adott osztályozási egységet kifejező, az
adottszintentöbbpéldánnyalrendelkező
változat elvben nem azzal jellemezhető,
hogy milyen tulajdonságok vannak meg
benne, hanem azzal, hogy milyen arány-
ban, illetve milyen valószínűséggel van
megbenneegyadotttulajdonság.Ezavál-
tozatosságnagyonrugalmassátesziafajo-
kat, és egyben a kiválasztással működő
evolúciómozgatóerejétjelenti(aFischer-
tétel, vagy más néven variáció-szelekció
tétel szerint nagyobb változatosság nag-
yobb evolúciós sebességet tesz lehetővé,
kisebbkisebbet,zéruspedignullát).
Azt is tapasztalja, hogy a „külső”-nek

látszótényezők(azok,amelyekaváltoza-
tosság különféle fajtáit okozzák) valójá-
banafajonbelüliek,shogyezekfolytonos
vál to zá sa foly to no san vál to zó vá te szi a fajt.
Afajokakkor is folyamatosanváltoz-

nak,haeztnemkíséria releváns jegyek
vagyegyébkiválasztottmarkerekmegvál-
tozása. Az, hogy az adott fajba tartozás
nem-kategorikus szabályosságokon ala-
pul, és az, hogy a változatok nem az
összesjegy,hanemcsakbizonyoskiemelt
jegyek alapján azonosíthatók, azzal jár,
hogyafajakkorisfolyamatosanváltozik,
ha az előbb említett tényezőkben nincs
változás,mertállandókölcsönhatásvana
csoportegyedeiésacsoportközött.
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használja, amikor a többiek általában
nem,akkorennekkétfélekövetkezménye
lehet:harelevánsaformaazidentitásjel-
zésben, azt észreveszik, esetleg büntetik
is;hanemreleváns,akkornemteszikszó-
vá – ezmegerősíti, hogy az adott forma
használható olyan gyakorisággal vagy
abbanahelyzetben,mintahogyanaszó-
banforgóbeszélőhasználta;továbbhasz-
nálja,másokisátveszik,sezmárismeg-
erősíti a használat „szabályosságát” a
cso port szint jén is.

A nyelv vál to zá sa

Anyelvi formákmaguk is rendszert (ha
tetszik alrendszert, ez az, amit itt nyel vi 
mát rixnak hívunk) alkotnak. Bármelyik
elemeváltozikisennekarendszernek,az
összestöbbiisváltozik,hiszenazeleme-
ket a többi elemmel fennálló viszonyok
határozzák meg. Legfeljebb lesznek
olyan elemek, amelyek stabilnak látsza-
nak,deezastabilitásrelatívéstörékeny:
a viszonyokmegváltozása összeroppant-
hatja. Az addig stabilnak látszó elem
könnyenváltozóváválhatszabály-újraér-
telmezésekkövetkeztében:hogyhapéldá-
ulabeszélőA-tésB-tkétkülönbözőfor-
mának értelmezi, de beszédpartnere
funkcionálisan azonosnak értelmezi, s ép-
penezértugyanazonnyelviformakétvál-
tozatánaktekinti,akkorahallgatónyelv-
változat-példányában máris új változó
alakultki.Azelső fázisbanaváltozóhoz
tartozóváltozatokmegjelenésénekszabá-
lya it több nyi re a nyel vi kon tex tus ad ja (pl. 
csak olyan „ambivalens” nyelvi környe-
zetbenjelenikmegazújváltozat,amely-
benelőzőbeszélőnkishasználná,termé-
szetesennemváltozatként,hanemmásik
nyelvi formaként). Lassacskán azonban,
újabb, sorozatos szabály-újraértelmezé-
sekkövetkeztében,anyelvikörnyezettől
kezd egyre inkább függetlenedni az új
változat,sfölbukkanhatkülönbözőnyelvi

A fa jok vál to zá sa

Afajoktulajdonságaimagukisrendszert
alkotnak. Bármelyik eleme változik is
en nek a rend szer nek, az összes töb bi is 
változik,hiszenazelemeketatöbbielem-
mel fennálló viszonyok határozzákmeg.
Legfeljebb lesznek olyan elemek, ame-
lyek sta bil nak lát sza nak, de ez a sta bi li tás 
relatívéstörékeny:aviszonyokmegválto-
zásaösszeroppanthatja.Aváltozásegysé-
geiazonbannemafajok.Evolúciósérte-
lembenafajfikció.Apillanatnyiváltoza-
tosságnak,ésnemazidőbeliváltozásnak
az „egysége”. A változás szempontjából
csupán egyedek léteznek és a hozzájuk
tartozó belső faktorok mint valóságos
fizikaientitások,illetveazegyedekegyütt
élő csoportja,mint a valóságos kölcsön-
hatásokszíntere.Emiattállandócserevi-
szony van a populációs értelemben vett
csoport(„dém”stb.)egyedeiésacsoport
mintmagasabbegységközött.
Egyaddigstabilnak látszó tulajdonság

könnyen változóvá válhat: ez számos
módon történhet. A legnépszerűbb
mechanizmus a természetes kiválasztás
jólismertszerepéreépít.Dehogyhapél-
dáulegyváltozatkétkülönböző formára
hasad,ámafajtársak(vagyazadottöko-
szisztémamásélőlényei) ezeket funkcio-
nálisan azonosnak értelmezik, s éppen
ezért ugyanazon forma két esetének te-
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kontextusokban is. Ezzel párhuzamosan
mások nyelvhasználatában is lejátszód-
nakugyanezekaváltozások,azújválto-
zat tehát nemcsak a nyelvi kontextust
illetően, hanem a csoporthoz tartozók
között is elterjed; előfordulhat, hogy a
csoportra jellemző jegy lesz belőle.
Későbbesetlegmáscsoportokisátveszik,
s attól függően, hogy a kiinduló csoport
tekintélye milyen, az új változat eltérő
társasjelentéseketkaphat.Haakiinduló
csoport tekintélye nagy, akkor más cso-
portokban mintává válik; a követő cso-
portokban ilyenkor először a formális
változatokbanjelenikmeg.Haakiinduló
csoport nem rendelkezik különösebben
nagy tekintéllyel, akkor a tekintélyesebb
csoportokban igyekeznek kerülni az új
változatot; ha mégsem sikerül, akkor is
inkább a kisebb beszédrefigyeléssel
beszélt informális változatokban jelenik
meg. Elképzelhető, hogy az új változat-
hoz nyílt értékítéletek is kapcsolódnak.
Mindeközben folyamatosan rendeződik
átazegésznyelvimátrix,ésmozogatár-
sas viszonyok, s magától értődően ezek
per cep ci ó já nak al rend sze re is.

A nyelvi változás tehát soha nem a
klasszikusértelembenvett,elszigeteltnek
gondolt, zárt nyelvi rendszer változása. 
Anyelvimátrixmindösszeegyetlenkom-
ponenseatágabbértelembenvettnyelvi
viselkedési rendszernek; smozgásátmás

kintik,akkortöbblépcsősfunk ció vál to zá si 
folyamat veheti kezdetét. Eleinte az új
forma a kontextus mellékterméke lesz.
Lassacskánazonbanazeredetikörnyezet-
tőlkezdegyreinkábbfüggetlenedniazúj
változat, s fölbukkanhat különböző kon-
textusokbanis,amelyekbenmegtörténhet
azeredeti formátólvalómegkülönbözte-
tés.Ennektöbbfélekövetkezményelehet:
akis egyedi különbségeka csoportbana
nemzedékek során feloldódhatnak és el-
veszhetnek; a kis egyedi különbségek 
megerősödhetnek és a csoporton belül
részben elkülönülő változatot hozhatnak
lét re (jel leg szét vá lás); akisegyedikülönb-
ségek véletlenszerűen befolyásolhatják a
csoport változat-összetételét (sod ró dás, 
elsősorbankispopulációknál).Efolyama-
tokráadásulkülönbözőmódokonnyilvá-
nulhatnak meg. Például: térben hetero-
gén (más szóval különféle területekre ki- 
terjedt)populációnemlehetaváltozatok
tekintetébenhomogén.Ennekmellékter-
méke,hogynagypopulációban,a térben
korlátoltkeveredésmiatt,mindigtalálha-
tók lesznek nagyon eltérő változatok
(rasszok).Az izolációmindigalapvetően
be fo lyá sol ja a szét vá lasz tott cso por tok 
evolúcióját,mivel teljesenmegszünteti a
kölcsönhatásokat. Izolált kis populáció-
bangyorsaváltozás;az izolációmegszű-
néseeseténpedigjellegszétválásavalószí-
nű,nemegybeolvadás.Etényezőkkombi-
nációjaegymárDarwináltalishangsúlyo-
zottbonyolultmechanizmus,amelystruk-
turált biogeográfiai viszonyokon, hetero-
gén térbeli dinamikán és különféle idő-
skálákon végbementő folyamatokösszjá-
tékánalapul.Mindeközbenfolyamatosan
rendeződikátazegészváltozatrendszerés
mozogazökológiaiviszonyokrendszereis.
Az evolúciós változás tehát soha nem

egyklasszikusértelembenvett,elszigetelt-
nek gondolt, zárt rendszer változása. Az
izoláltfajokfeltételezésetévedés.Aválto-
zatok térben isátfedőenhelyezkednekel
éstulajdonságaikbanisfolytonosak.Ezért
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komponensek – a közösség társas viszo-
nyainakrendszere,anyelvhasználatpszi-
chológiai(értelmezésselésviszonyulással
kapcsolatos)összetevőinekrendszere–s
a ben nük vál to zó vi szo nyok be fo lyá sol ják. 
A vál to zá sok lehetőségét mindig ko- 
rábbiváltozásokteremtikmeg,alehetsé-
gesirányokatezekjelölikki.Aztazonban,
hogyegy-egyváltozáselkezd-eterjedni,s
haigen,milyenmódonésmilyenkörben,
jó részt a tár sas vi szo nyok ala ku lá sa dön ti 
el. Azért csak „jórészt”, s nem egészen,
mert szerepet kapnak a pszichológiai
(például attitüdinális) tényezők is, s a
nyelvimátrixösszefüggéseiis:haanyelv-
bentöbbtámogatóváltozásiszajlikegy-
szerre, akkor nagyobb a valószínűsége,
hogyújramegújrafölbukkanazújválto-
zat,ésamikoréppenkedveznekatársas
körülmények, akkor van esélye a terje-
désre. Minél több tényező támogat egy
változástanyelvimátrixon,atársaskom-
ponensen,illetveapszichológiaikompo-
nensenbelülről,annálnagyobbavalószí-
nűsége,hogyaújváltozatterjedjen(azaz
különböző tényezők eredője dönti el,
hogy egy-egy változásmilyen intenzitás-
sal,milyenkörben,mennyiideigterjed).

nagy léptékben nézve – vagyis hosszú
távon,nagyterületen–nincsenekteljesen
izolált fajok vagy populációk. Ennek ép- 
pen az ellenkezője igaz: folyamatos és in-
tenzív a változatok cseréje, pontosabban
ezek faktorainak cseréje, a géncsere – a
köztesterületekenezavegyesszaporodás
miatt következik be, de horizontálisan is
végbemegy vírusok stb. révén.Aváltozá-
sok lehetőségétmindigkorábbiváltozások
teremtikmeg,alehetségesirányokatezek
jelölikki,aztazonban,hogyegy-egyválto-
záselkezd-eterjedni,shaigen,milyenmó-
don és milyen körben, jórészt a fajok és
változatokegymásköztiviszonyainakala-
kulásadöntiel.Azértcsak„jórészt”,snem
egészen,merthaaváltozatokatlétrehozó
belsőöröklődőrendszermozgásábantöbb
támogató változás is zajlik egyszerre, ak- 
kor nagyobb a valószínűsége, hogy újra
megújrafölbukkanazújváltozat,ésami-
kor éppen kedveznek a körülmények,
akkorvanesélyeazelterjedésre.Minéltöbb
tényező támogat egy változást az öröklő-
dési rendszeren és a társas (ökológiai)
komponensen belülről, annál nagyobb a
valószínűsége,hogyazújváltozatelterjed-
jen(azazkülönbözőtényezőkeredőjedön-
tiel,hogyegy-egyváltozásmilyenintenzi-
tással,milyenkörben,mennyiideigterjed).
Mindenfaj(illetvekisebbvagynagyobb

rendszertaniegység)számosmásfajjaláll
tör té ne ti kap cso lat ban. A fa jok ere de te 
nem egyetlen történet. Nem igaz, hogy
egyfajnakegyeredetevolna:azizoláció
hiányában legfeljebb a különböző forrá-
sokarányairól lehetbeszélni.Egyfajnak
annyi története van, ahány egyede, és
annyi őse, ahány elődje az egyedeknek.
Ezek vagy ugyanabba a fajba tartoznak,
vagynem–egydarabigrendszerintigen,
aztán rendszerint nem. A törzsfa rajza
tehát megtévesztő, de mégsem szükség-
képpenhelytelen:csakegynagyításmeg-
vá lasz tá sát je len ti.
Összefoglalva:azösszetartozóváltoza-

tok helyi kölcsönhatása az, ami a fajok
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Van-e funk ci ó ja 
a nyelv vál to za tos sá gá nak 

és vál to zá sá nak?

A nyelv változatosságának és változásá-
nak imént leírt összefüggéseiből látszik,
hogyeznemkét,hanemegyetlenkérdés:
a nyelvben nincs változatosság változás
nélkül, nincs változás változatosság nél-
kül; és mindenképpen van változás, ha
van változatosság, illetvemindenképpen
vanváltozatosság,havanváltozás.Válto-
zásésváltozatosságugyanannakafolya-
matnak két aspektusa, valójában jobb is
lenne egyetlen terminussal jelölni, de
ilyen terminus egyelőre nem született.
Van-etehátfunkciója?
Úgy tűnik, van.A nyelv változatossá-

ga-változása, azaz a nyelvi viselkedési
rendszerörökmozgásabiztosítjaanyelvi
mátrix rugalmasságát. Ez a rugalmasság
elengedhetetlenülszükségesahhoz,hogy
a nyelvet érdemeslegyenhasználni,azaz,
hogy képes legyen fogalmilag alkalmaz-
kodnihasználóiszándékaihoz.Nyilvánva-
ló,hogyenélkülazújjelenségek,tárgyak,
fogalmak neveként nemcsak új szavakat
nemtudnánkbevezetni,dearégieksem
kaphatnának új jelentéseket. Gondola-
tainkmegfogalmazásaszinténnemlenne
lehetséges,legfeljebbelőrebetápláltsza-
vakbólésnyelvtaniszabályokbólgenerál-
nánk tartalmilag lényegében üres meg-
nyilatkozásokat, gép módjára. (Ezeket
mon dat nak lehetne nevezni, gondolat nak 
azonbannem.)

evolúciójátmeghatározza.Ezmindigszá-
mos fajt közösen érint, alapegysége a
közösenszaporodóegység(csoport,dém,
po pu lá ció).

Van-e funk ci ó ja 
a fa jok vál to za tos sá gá nak 

és vál to zá sá nak?

A fajok változatosságának és változásá-
nak imént leírt összefüggéseiből látszik,
hogyeznemkét,hanemegyetlenkérdés:
az élővilágbannincs változatosság válto-
zás nélkül, nincs változás változatosság
nélkül;ésmindenképpenvanváltozás,ha
van változatosság, illetvemindenképpen
vanváltozatosság,havanváltozás.Válto-
zásésváltozatosságugyanannakafolya-
matnak két aspektusa, valójában jobb is
lenne egyetlen terminussal jelölni, de
ilyen terminus egyelőre nem született.
Van-etehátfunkciója?
Tudjuk, hogy van.A fajok változatos-

sága-változása, azaz a tágan értelmezett
élő rendszer örökmozgása biztosítja a
szűkenértelmezett,belsőélőrendszer,az
organizmus rugalmasságát. Ez a rugal-
masság elengedhetetlenül szükséges
ahhoz, hogy az egyed ké pes legyen
működni,azaz,hogyképeslegyenszer ke
ze ti leg alkalmazkodni környezete kihívá-
saihoz. Nyilvánvaló, hogy enélkül nem
tudnafelmutatniújtulajdonságokatazúj
ellenségekkel, éghajlattal, táplálékkal
való szembenézéshez, de a régiek sem
kaphatnának új funkciókat. Ez a rugal-
masságkellahhozis,hogy–sokmásevo-
lú ci ós tör té nés foly ta tá sa ként – olyan 
csoportokképződhessenek,amelyeknem
egyszerűen egyedek aggregátumai,
hanem tagjaikból felépülő összehangolt
egységek,amelyeketabiológiaikommu-
nikációegyújformája,anyelvkohéziója
fogössze.Deezmáregymásiktörténet
kez de te.



142 replika142 replika

Vanegymásik,legalábbennyirefontosfunkciójaisanyelvváltozásának-változatos-
ságának.Ezbiztosítjaaztis,hogybeszédközbenkülöntartalmiutalásoknélkül,magá-
val a nyelvhasználattal folyamatosan jelezzük identitásunkat (vagy identitásainkat),
valamint a beszédpartner és a közöttünk fönnálló viszonyt, illetve ennek változásait. 
Anyelvtehátazemberitársasviselkedésjelzéseinekrendszere–denempusztán,és
nemiselsősorbanazáltal,hogygondolatitartalmakatvagyunkáltalaképesekközölni
egymással,hanemnyelviválasztásainkidentitás-ésszerepjelzőfunkciójaáltal.Hanincs
változatosság, nem lehetséges választani sem; ha nincs változás, nincs változatosság
sem.Aváltozásegyébkéntazért iselőnyösegy-egyközösségnek,mertmegnehezítia
csoportonkívülrőlérkező„csalók”és„kalandorok”beépülését.(Ezmagyarázzaazta
közhelykéntismeretesvélekedést,hogyszókincséttekintvemiértaszószerintiértelem-
benvetttolvajnyelv,sacsoportidentitásthangsúlyozószlengváltozikaleggyorsabban.)
Anyelvváltozatosságának-változásának–kétföntemlítettfunkciójábóllevezethe-

tően–elsődlegesszerepevanazemberiközösségekcsoportkohéziójánakmegterem-
tésében.Anyelviviselkedésnekazokasajátosságai,melyekarendezettváltozatosság-
gal kapcsolatosak, elkülönítik a közösséget más közösségektől; azok a sajátosságai
pedig,amelyekastílusváltozatossággalkapcsolatosak,összetartjákacsoportotaviszo-
nyokállandójelölésével.Anyelvilyenmódonvalóban„szerv”-kéntfoghatóföl–csak-
hogynemazegyedekszintjén(hajobbanmeggondoljuk,azegyedekszintjénakiala-
kulásánaksemlettvolnasemmiértelme),hanemegyszerveződésiszinttelföljebb,a
cso port szintjén.E„szerv”funkciójaazidentitások(hovatartozás)ésviszonyok(hierar-
chia)jelzése,azazonosításéselkülönítéslehetővététele,valamintszándékok,gondo-
latokésakultúraközvetítése;silyenmódonakultúrávalrendelkezőcsoportmintcso-
port–máskéntfogalmazvaacsoportlény–fenntartásáértésreprodukciójáértfelelős.
Arraakérdésre,hogyanyelvazértváltozatos-változó-e,mertezvoltelőnyösebb,

vagyazért,mertnemtudmásmilyen lenni,ezta tulajdonságotviszontkihasználja–
teháthogyaváltozatosság-változásadaptációvagyexaptációeredménye–másalka-
lommaltérünkvissza.

* * *

Munkánkmegírásáhozszemléletiazonosságravoltszükség,hogyegyáltalánmegtud-
jukérteniskezelni tudjukegymásfogalmait.Aszemléletiazonosságmegteremtette
aztaközöskeretet,amelybenmozogvaösszevethetővéváltanyelv,illetveafajokvál-
tozatossága-változása.Mindebből azonbanmégnemkövetkezik, hogy aztmondjuk,
mindanyelv,mindafajoklétmódjaazonosdinamikusmodellel,azevolúcióvalírható
le.Nemisezértmondjukezt,hanemmertazttapasztaljuk,hogymindanyelv,minda
fajoklétmódjaezzeladinamikusmodellelírhatóle.Ebbőlpedigönmagábanmégaz
nemkövetkezik,hogyanyelvváltozásaszerveskapcsolatbanlenneabiológiaievolúció-
val.Hogyerreválasztkapjunk,megkellvizsgálni,hogyanyelvváltozatossága-változá-
sa,valamintabiológiaievolúciómechanizmusaiközöttihasonlóságmilyenterjedelmű
smilyenminőségű:hogymelyalapegységekésmelymechanizmusokmilyenalapegy-
ségeknekésmechanizmusoknak feleltethetőkmeg,vagymegfeleltethetők-eegyálta-
lán;shogyvan-ebelső,szerveskapcsolatahasonlóságokközött,vagyvéletlenegybe-
esésalakítottakiapárhuzamosságot.
Mindaz, amiről ebben az írásban beszéltünk, nem igazolja ezt a belső viszonyt,

éppenezértcsakerőssejtéskéntfogalmazzukmeg,hogyanyelvievolúcióabiológiaitól
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nemfüggetlen,ellenkezőleg:az,hogyanyelvilyen,shogylétmódjaazevolúcióstípusú
változás,azemberbiológiaibeágyazottságábólfakad(beleértvetermészetesenaztis,
hogy az ember „társas lény”, azaz, hogy az egyedek csoportlényekké szerveződnek,
legalábbishajlamukszerintazzászerveződnének).
További,mostnemérintettkérdéseinkközétartozik,hogyegyilyennekmegismert

–csoportokközötti identitást, illetvecsoportonbelüli viszonyokatalapvető funkció-
kéntkifejező–nyelvnekmilehetettaszerepeazemberevolúciójában.Ezazértelme-
zés,azzal,hogyanyelvszerepétnemazegyed,hanemacsoportlényszintjénkeresi,
sokkalinkábbfölhívjaafigyelmetanyelvcsoportstabilitást,illetve-izolációt,sezekkel
acsoportkohéziótbiztosítószerepére,mintazelsődlegesen„gondolatközlő”-nekvélt
nyelvtana.Felülkellenevizsgálniaztatételt,hogyanyelvelsődlegesfunkciójaagon-
dolatközlésvolt–anyelvelsődlegesfunkciójaéppígy(sőtszerintünksokkalnagyobb
valószínűséggel)lehetettatársasviszonyokjelzése.Ezanézetegyébkéntszervesebben
illeszti azembertazevolúció folyamatábaazzal,hogykapcsolatot teremtazemberi
nyelviviselkedésésaprimátáktársasviszonyokatkifejezőviselkedéseközött,mintha
azttételezzükföl,hogyanyelvelsődleges–éssoknyelvészszámárakizárólagos–funk-
ciójaagondolatokközlése.


