
A humaniórák középpontjában: 
a nyelvészet 

Nyelvtudományi tárgyú kerekasztal-beszélgetésünk úgy alakult, hogy 
első felében az újkori nyelvészet története, a nyelvtudomány általános kér
dései kerültek szóba; második felében azt vettük számba, hogy ezek a kér
dések hogyan konkretizálódnak a romániai magyar nyelvészek munkássá
gában. Részt vettek: Cs. Gyímesi Éva, Józsa Nagy Mária, Máté Jakab, Pén
tek János, Paul Schweiger, Szabó Zoltán és Teiszler Pál nyelvészek, vala
mint Veress Zoltán szerkesztő. 

Szerkesztő: Harmadik kerekasztal-beszélgetésünkre — az orvostudomány, majd 
a fizika néhány hazai képviselőjével való találkozásunk után — nyelvészeket hív
tunk meg. Tárgyválasztásunkat, a nyelvtudomány időszerű kérdéseinek áttekintését 
az indokolja, hogy napjainkban több oldalról is fokozott érdeklődés nyilvánul meg 
a nyelvészet újabb eredményei iránt. Beszéljünk tehát arról, hogy „mit tud" ez az 
ősi hagyományokat folytató diszciplína: mit nyújt a modern társadalomnak s a jó
val fiatalabb modern tudományágaknak. 

Teiszler Pál: Talán annak a tisztázásával kel lene kezdenünk, hogy miért 
foglal el sajátos helyet a nyelvészet a tudományok rendszerében. Nos, elsősorban 
azért, mert — más tudományoktól eltérően — a nyelv nemcsak egy tudományág 
tárgya, hanem a leírás, a kutatás általánosan használt eszköze i s ; a többi tudo
mányt tehát a nyelvészet eredményei már csak ezért is mindig érdekelték. Ugyan
akkor az írás, a különböző tudományok szimbólumrendszere, például a mate
matika, a kémia „nyelve" — a nyelv másodlagos elágazása. 

A nyelvészet, főként a legközelebbi rokon tudományok körében, a kutatás 
módszertani eredményeivel szerzett magának elismerést. A nyelv csak az emberre 
jellemző képesség és tevékenység, amely meghatározza az emberi társadalom 
egész életét. Ennek mélyreható filozófiai, pszichológiai, szociológiai és másfajta 
vetületeivel már az ókortól foglalkoznak, lendületes kutatásuk azonban száza
dunkra esik, s ennek köszönhetően manapság a nyelvészet — tudományos és 
gyakorlati szükséglettől ösztönözve — soha nem tapasztalt mértékben társadalmi 
szükségletet is ellát. 

Szerkesztő: Mielőtt erre rátérnénk, nem ártana röviden felvázolni a nyelv
tudomány fejlődéstörténetét. 



Teiszler Pál: A nyelvészet valóban a régebben önállósodott tudományok 
közül való; tulajdonképpeni kezdetei az ókori filozófiába és filológiába nyúlnak 
vissza. Az ókori görög szövegek, az indek védái, a Biblia, a Korán és általában 
a „szentírások" körül kibontakozó filológia, valamint a filozófiai gondolkodásban 
állandóan újraéledő nominalista vita jelenti a nyelvészet gazdag irodalmú kez
detét. E hagyomány felújításával a humanizmus korában az anyanyelvi vizsgála
tok Európa-szerte megsokasodnak. Ugyancsak ez idő tájtól — a földrajzi látó
határ kiszélesedésével — egyre több nyelvet ismernek meg, s a romantika koráig 
számuk és ismeretük foka már lehetővé teszi múltjuk módszeres kutatását. Elő
ször az Európa szélére eső magyar és más finnugor nyelvek helyét és eredetét 
kezdték keresni, a döntő fordulatot azonban a szanszkrit nyelvű szövegek megis
merése hozta. A XIX. század elején kezdik meg a kihalt szanszkrit és más indo
európai nyelvek módszeres összehasonlítását, s az eredmény e nyelvek közös 
eredetének bizonyítása, valamint az összehasonlító történeti módszer kidolgozása, 
a leíró nyelvészetnek a történetivel való helyettesítése. Mindez a m o d e m nye lv 
tudomány megalapozását jelentette. A tudománytörténet ezt a fordulatot Franz 
Bopp 1816-ban megjelent munkájához köti. Az új nyelvtudományi módszereket 
szervesen egészítette ki Wilhelm von Humboldt modern nyelvelmélete. 

Az ekkor indult kutatásoknak gazdagságukon kívül egzakt jellegüket kell 
kiemelnünk, amihez foghatót addig csak a természettudományok — vagy még 
azok sem — mondhattak magukénak. Egyébként a természettudományok, külö
nösen a múlt század közepe táján, rendkívül erős hatást tettek a nyelvészetre; 
például a darwini elmélet és a nyelvészet viszonyáról August Schleicher külön 
is értekezett. Ezt követően a pszichológia uralta a nyelvtudományi szemléletet, 
aminek elméleti alapvetése Hermann Paul nevéhez fűződik. Hatása napjainkig 
érezhető. A századfordulóra a nyelvészeti kutatások bizonyos értelemben a pozi
tivizmus irányába tolódtak el. Hogy ebből a viszonylagos megrekedésből milyen 
küzdelmek árán jutott ki a nyelvészet, azt a Kriterionnál rövidesen megjelenő 
tudománytörténeti összefoglalás részletezi, melynek szerzője ugyancsak közöttünk 
van; indokolt volna, hogy itt már ő vegye át a szót. 

Máté Jakab: Az összehasonlító történeti nyelvészet, amelyre Teiszler kolléga 
utalt, alig egy évszázados története alatt rendkívül jelentős sikereket ért el, 
s ebben elévülhetetlen érdemeket szerzett a múlt század hetvenes éveiben N é 
metországban kialakult újgrammatikus irányzat. Képviselői arra törekedtek, hogy 
kidolgozzák a nyelvtörténet általános elméletét, és megalapozzák a nyelv egye
dül helyesnek és tudományosnak vélt történeti szemléletét. Az eredményekkel egy-
időben azonban a történeti nyelvészetnek, különösen az újgrammatikus irányzat
nak, kezdenek megmutatkozni a korlátai is. 

A századforduló éveiben megkezdődik a történeti nyelvészet szenvedélyes, 
olykor túlkapásoktól s em mentes bírálata. Az egyoldalúan értelmezett történeti
ség (a historizmus) nagyfokú pszichologizmussal párosulva, általában a nyelvtu
dománynak a nyelvtörténettel való azonosítása, a részjelenségeknek az egésztől 
elvonatkoztatott vizsgálata (az ún. atomisztikus fölfogás), az analógia szerepének 
gyakori eltúlzása a hangtani és alaktani változások magyarázatában — hogy 
csak a leglényegesebbeket említsem — mind olyan tételek, melyeket a századfor
duló éveiben és a századunk elején kialakuló nyelvészeti irányzatok szüntelenül 
bírálnak. N e m csoda tehát, ha ebben a korszakban egyre több szó esik a nye lv
tudomány „válságáról". Persze, ez a „válság" csupán látszólagos volt, mert akár
csak a fizikában az anyag újabb részecskéinek fölfedezése, a nyelvtudományban 
is a kutatás tárgyának kiszélesítése, az új szemléletmódok meghonosítása a nyelv 
bonyolult mechanizmusának tökéletesebb megismerését segítette elő. 

Az új utakat kereső irányzatokat és módszereket — amilyen például a 
nyelvi jelenségek földrajzi elterjedését vizsgáló nyelvföldrajzi módszer, vagy a 
nyelvföldrajzi módszer és az összehasonlító történeti nyelvészet „szimbiózisából" 
létrejött neolingvisztika — az a közös vonás jellemzi, hogy fölfogásukat az ú j -
grammatikus-ellenesség jegyében alakították ki. A döntő csapást azonban az 
újgrammatikus fölfogásra nem az említett irányzatok mérik; az új koncepció ki 
alakulását elsősorban a kazányi iskola vezetője, Baudouin de Courtenay, de főleg 
a neves svájci nyelvtudós, Ferdinand de Saussure tevékenysége jelzi. 

Szerkesztő: Saussure-t sokan tekintik ma is minden idők legnagyobb nyel
vészének ... 

Máté Jakab: Mindenesetre a leghatásosabb. Századunk második évtizedében 
lát napvilágot a nyelvtudományt minden tekintetben forradalmasító Cours de lin
guistique générale c ímű műve, melyben egyik legeredetibb és leghatékonyabb 
koncepcióját fejti ki. Saussure a nyelvet egymást kölcsönösen föltételező jelek 



rendszerének tekintette, melyben az egyes elemek értékét a többi jelhez való 
viszonyuk, a rendszerben elfoglalt helyük határozza meg. Következetesen elha
tárolta a nyelvet (langue) a beszédtől (parole), a társadalmit az egyénitől, és kü
lönbséget tett a nyelvnek mint az emberek közötti érintkezés és a gondolatok 
kifejezése eszközének funkciója és működése, valamint a nyelv létezésének külső 
feltételei között. A történeti és a leíró mozzanat — a diakrónia és a szinkrónia 
— elhatárolása szintén fontos tétele fölfogásának, s miközben a szinkrónia elsőd
legességét hirdeti a diakróniával szemben, ezzel visszahelyezi jogaiba a múlt 
században erősen háttérbe szorított leíró nyelvészetet. 

Ugyancsak Saussure-é az érdem, hogy figyelmét a nyelv belső szerkezetének 
tanulmányozására összpontosítva s a nyelv jel- és rendszerszerűségét kutatva, a 
nyelvtudományt egy akkor még csak föltételezett általánosabb, a jelek lényegé
vel foglalkozó tudomány: az általános szemiotika részének tekintette, s ezzel ér
vényt szerzett a nyelv szemiotikai szempontú kutatásának. 

A saussure-i tanításból nőnek ki a harmincas évekig a különböző struktu-
ralista irányzatok: a prágai nyelvészkör, a koppenhágai glosszematika, a genfi, 
később a N e w York-i nyelvészkör és mások, amelyek — noha több elméleti és 
módszertani kérdésben különböző nézeteket vallanak — a nyelvet jelek zárt 
rendszerének tekintik, kutatásaikban ezt a rendszert a nyelv egy meghatározott 
állapotában (szinkrónia) vélik földeríthetőnek, s a nyelvtudomány autonómiájának 
megteremtésén, a „nyelvészeti nyelvészet" létrehozásán fáradoznak. Az eredmény 
ismeretes: a nyelvtudomány, amely a múltban hol a filozófia és a lélektan, hol a 
történelem és logika segédtudománya volt, a század harmincas éveitől kezdve 
kivívja függetlenségét. 

Szerkesztő: Orvostudományi kerekasztal-beszélgetésünkön is felmerült a „füg
getlenség" — helyesebben: az önállóság — kérdése a medicina viszonylatában. Ki
derült azonban, hogy miközben egy-egy tudományág önállósul, egyszersmind egyre 
jobban össze is fonódik mindenféle más tudományággal. Ez az ellentétes mozgás 
nyilván a nyelvészetben is jelentkezik... 

Máté Jakab: Korunk tudományos gondolkodásának egyik fő jellegzetessége 
az, hogy fölismerte a természeti és társadalmi jelenségek összetett voltát, s eze
ket a maguk bonyolultságában, komplex mivoltában vizsgálja. Ez a folyamat ve 
zetett a tudományok említett ellentétes mozgásához: a differenciálódáshoz és in
tegrálódáshoz. A jelenségek újabb mozzanatainak megismerése a szóban forgó 
aspektus elkülönített — de n e m abszolutizált — kutatását kívánja meg; ez tehát 
a differenciálódás tendenciáit erősíti, amit szűkebb szakterületünkön maradva is 
megfigyelhetünk, például a fonológia kialakulásában. Viszont a jelenségek komp
lex voltának fölismerése egyre inkább az integrálódás tendenciáit erősíti, meg
teremtve az interdiszciplináris kutatások lehetőségét, a nagyobb összefüggések 
keresését és föltárását. 

Manapság a nyelv tudományos vizsgálata n e m csupán a nyelvtudomány 
monopóliuma. Minthogy összetett jelenségről van szó, a nyelv különböző aspek
tusait a pszichológusokon kívül behatóan tanulmányozzák a filozófusok és a szo
ciológusok, az információelmélet és a kibernetika szakemberei, de bőven kive
szik részüket ebből a munkából a fizikusok (akusztikusok), az orvostudomány 
és a biológia képviselői, valamint a kommunikációelmélet szakemberei is. Egy 
röpke pillantás ezekre a tudományágakra bárkit meggyőzhet arról, hogy a nyelv
ről, annak mibenlétéről és működéséről alkotott tudományos elképzelésünk csak 
akkor lehet viszonylag teljes, ha ismerjük e tudományágak információit. 

Szerkesztő: Hogy a mai nyelvészet legfőbb „segédtudományáról", a matema
tikáról ne is beszéljünk. 

Máté Jakab: De bizony beszéljünk — csakhogy erről külön kell szólni. 
Részben a nyelvtudomány belső fejlődése, a strukturalista irányzatok kialakulása, 
részben a tudományos-műszaki forradalom támasztotta követelmények (például 
az információtárolás és -keresés, a gépi fordítás, az adatfeldolgozás, egyszóval az 
alkalmazott nyelvészet kérdései) előtérbe állították a nyelv mennyiségi és álta
lában formális mozzanatainak vizsgálatát, s így a nyelvtudományba is behatolt 
— nem minden korábbi előzmény nélkül — a matematika; körülbelül az ötve
nes évekre tehetjük a matematikai nyelvészet születését. Kezdetben szerényebb 
igényekkel, nyelvstatisztikai vizsgálatokkal indult, majd egyre inkább szélesítette 
érdeklődési körét, és napjainkban már a nyelv magasabb szintjeinek (mondattan, 
esetleg szemantika) matematikai leírásában is határozott eredményeket mutat fel. 
Sokkal igényesebb feladatok megoldására vállalkozik az ún. információelméleti 



nyelvészet; a szöveg „terjengősségének" és „tömörségének" pontos matematikai 
meghatározását adja. 

Századunk nyelvtudománya egyik legnagyobb vívmányának a generatív nyel
vészet megszületését kell tekintenünk, amely a matematikai nyelvészet egyik igen 
elvont ágából: az algebrái nyelvészetből nőtt ki. Egy olyan nyelvtani modellről 
van szó, mely meghatározott szabályok véges halmazából áll, s amelyben a sza
bályok meghatározott sorrendű alkalmazásával létre lehet hozni, „generálni" le
het valamely nyelv összes helyes és csak helyes mondatszerkezetét. Más szavak
kal: a generatív nyelvelmélet az ösztönösen elsajátított nyelvismeret, az ún. kom
petencia tudatos leírására törekszik. 

A matematikai szemléletmód meghonosodása rendkívül nagy változásokat 
idézett elő tudományunk módszertanában is. A matematikai apparátus segítségé
vel lehetővé vált a nyelvi jelenségek modellálása, az indukciót fölváltja a deduk
ció, a tudományos hipotézisek pedig egyre hatékonyabb hajtóerői lesznek a nyel
vészeti gondolkodás fejlődésének. A nyelvtudomány már átment empirikus és 
kísérleti szakaszán, s eljutott a fejlődés analitikus és axiomatikus stádiumába; 
kis túlzással azt is mondhatnók róla, hogy — éppen azért, mert a matematikával 
sok tekintetben analóg struktúrákat vizsgál — az emberrel és a társadalommal 
foglalkozó tudományok „matematikája" lett. 

Szerkesztő: Szép, hogy a nyelvészeknek ilyen jó véleményük van a saját szak
tudományukról. Ehhez a szakmaszeretethez fordulva kérdem: nem vezet-e a mate-
matizálódás, a kutatási terület kiszélesedése, a határtudományok színrelépése, az 
Interdiszciplináris kutatások bővülése a nyelvtudomány nemrég kivívott önállósá
gának elvesztéséhez? Nem oldódik fel a nyelvtudomány valami sokkal általá
nosabb — és ezért megfoghatatlanabb — „kommunikációtudományban"? 

Péntek János: A feloldódás veszélye rég a múlté. A sokszínűség, a nyelvtudo
mánnyal kapcsolatos sok határtudomány egészen másnak a jele: annak, hogy 
a nyelvészet központi helyet foglal el az emberrel foglalkozó tudományok között. 
Ez, hogy úgy mondjam, természetes is, ha figyelembe veszünk néhány — egyéb
ként eléggé ismert — tényt, mint amilyen a nyelvi jel kétarcúsága (amely egy
szerre nyit kaput az akusztika és a pszichológia fe lé); a verbális jelek kivételes 
helye és szerepe a jelek rendszerében; a verbális kommunikáció alapvető fontos
sága a társadalomban és az emberi kultúrában; a nye lv szokatlanul zárt és sza
bályos szerkezete (amely szinte fölkínálja a lehetőséget a matematikával való 
kapcsolatteremtésre) stb. 

Szerkesztő: Hogyan lehetne tehát meghatározni legalább „házi használatra" 
a nyelvtudomány helyét a jelenkori tudományosság egészében? 

Péntek János: Ha pontosabban akarjuk meghatározni a nyelvtudomány 
helyét, látnunk kell, hogy igazolódott Saussure hipotézise: kialakult a szemiotika, 
a jelek általános tudománya, amelyhez a nyelvészeten kívül hozzátartoznak mind
azok a tudományok, amelyek más akusztikus és vizuális kódok (zene, tánc, gesz
tus, f i lmművészet stb.) vizsgálatát végzik. Mindezekben a jelrendszerekben nagyon 
sok a funkcionális és szerkezeti analógia a nyelvvel . Ugyanakkor mindegyiknek 
előfeltétele a nye lv megléte, mindegyik lefordítható nyelvi közleménnyé. Ily m ó 
don érthetővé válik Jakobsonnak a bukaresti nemzetközi nyelvészkongresszuson 
tett megállapítása, hogy a nyelv n e m egyszerűen csak része a kultúrának, hanem 
annak alapja, egyetemes közege. — Meg kell említenem még, hogy a nyelvészet
nek sok a közös problémája a közgazdaságtannal. A szemiotikán kívül két tudo
mány van még, amely kommunikációval foglalkozik: a közgazdaságtan (a kom
munikáció itt az értékek cseréjét jelenti) és az antropológia. Ezekből próbál 
Lévi-Strauss egységes kommunikációtudományt létrehozni. 

Lotz János egyik, a jelenkori nyelvtudomány lényegét összefoglaló tanulmá
nyának címe Nyelvészet: Szimbólum teszi az embert; ez a tanulmány a Kri-
terionnál megjelenő nyelvelméleti kötetben is benne lesz. Ez nyilvánvalóan azt 
jelenti: a nye lv teszi az embert, nye lv nélkül nincs ember, és emberen kívül 
nincs nyelv . (Szimbólumon itt olyan jelet kell érteni, amelyben a jelölt és a 
jelölő kapcsolatát bizonyos konvencionális szabály biztosítja; i lyen a nyelvi jel 
is.) De nem jelenti azt, hogy kommunikáció csak az emberi társadalomban van: 
az állatvilág is használ kommunikációs eszközöket. Ezeknek a vizsgálata újabb 
interdiszciplináris területekhez vezet. N e m lehet megelégedni azzal az általános 
jellegű megállapítással, hogy a kétféle kommunikáció minőségileg különbözik: 
nagyon fontos a részletekbe menő összehasonlításuk. 

Végül pedig az egész élővilág rendelkezik a kommunikáció egy speciális 
formájával, az örökléssel; s az öröklést, mint a molekuláris biológia újabb ered-



ményei kimutatták, ugyancsak egyfajta jelrendszer, a genetikai kód határozza 
meg. A legmeglepőbb a verbális kód — a nyelv — és a genetikai kód megdöb
bentően analogikus felépítése (az már ezek után természetes, hogy a biológu
sok a kód leírásában nyugodtan használhatták a nyelvleírás terminológiáját). Ez 
nem véletlen, és valószínűleg abban kereshető a magyarázata, hogy az élő rend
szerekben és a nyelvben egyaránt alapvető fontosságú a célszerűség elve. A másik 
fontos felismerés, hogy az élet megjelenése együtt járt a genetikai kód létrejöt
tével, az ember megjelenése pedig újabb, az előbbihez hasonló kódot eredmé
nyezett, a nyelvet, amely a kultúra átöröklését teszi lehetővé. 

Szerkesztő: Ez a megvilágítás csakugyan igazolja a nyelvészek elfogultnak 
tűnő vélekedését a nyelvtudomány központi helyét illetően. De egy ilyen előkelő 
hely nyilván többletfeladatot is jelent... 

Péntek János: Valóban, a nyelvészet központi helyzetének van néhány el 
n e m hanyagolható következménye: 1. alapkutatásokat végez egész sor rokontu
domány számára; 2. más tudományok is, főként a vele szoros kapcsolatban álló 
kommunikációs tudományok, felhasználhatják bizonyos módszereit; 3. a nyelvet 
(a kifejezést, a közlést és a megértést egyaránt) más tudományok is vizsgálják. 
Az elsőt azért hangsúlyozom, mert sokan szinte tudomásul s em veszik, hogy 
a nyelvtudomány — mint Máté kolléga is említette — egy kicsit a humántudo
mányok matematikája. Általában látványos felfedezéseket várnak tőle, s n e m 
veszik észre, hogy egész sor kutatási terület bénulna meg a nyelvészet eredmé
nyei nélkül. A nyelvtudománytól kialakított és általánosan használttá vált mód
szerek kérdése már ismertebb; elég arra utalnom, hogy újabban a generatív 
nyelvelmélet módszereivel tanulmányozzák az olyan formális nyelveknek is, mint 
amilyen az elektronikus számítógépek programozó nyelvének szerkezete. Ennek az 
elméletnek az alapján sikerült elkülöníteni a kontextustól független nyelvek 
grammatikáját a kontextustól függő nyelvek grammatikájától, s ez még a klasszi
kus logikára és a matematikára is visszahatott. 

Szerkesztő: Lehet, hogy a közbeszólásom kitérőt eredményez, mégis meg
kérdem: milyen mértékben tölt be bizonyos „orvosi" szerepet is a mai nyelvtudo
mány, foglalkozik-e a nyelv tökéletlen használatával, a beszédhibákkal? 

Paul Schweiger: Alkalmilag már régebben is tanulmányozták a nyelvészek 
a beszéd patologikus jelenségeit, de n e m annyira az agykéreg károsodásaira for
dították figyelmüket, mint inkább a kommunikációs folyamat más aspektusaira. E 
tekintetben Roman Jakobson 1943-ban megjelent könyve (Kindersprache, Aphasie 
und allgemeine Lautgesetze — Gyermeknyelv, afázia és általános hangtörvények) 
jelentette a fordulatot, melynek egyik — itt szükségképpen egyszerűsítve m e g 
fogalmazott — alapeszméje az, hogy egyetemes jellegű törvény állapítható meg 
valamely természetes nyelv elsajátításának módjára vonatkozóan. Eszerint a 
gyermek a nyelv hangjait bizonyos meghatározott sorrendben tanulja meg (a 
sorrendet valószínűleg a lélektanból ismert legkisebb erőfeszítés törvénye a la
kítja ki), a hangok „elvesztése" pedig fordított sorrendben történik: a legkoráb
ban elsajátított fonémák maradnak meg legtovább a tudatban. Utólag egyes ku
tatók ezt megpróbálták kiterjeszteni a szókincsre, sőt a nyelvtanra is, maga Ja
kobson pedig a negyvenes évek végén azzal egészítette ki az említett törvényt, 
hogy az afáziás jelenségek két fő típusát állapította meg: a metaforikus és a me
tonimikus típust — aszerint, hogy a beszédhiba a nyelvkészség szintagmatikus 
vagy paradigmatikus részlegét érinti súlyosabban. 

Ezek a kétségkívül érdekes következtetések a mai kutatók előtt két szempont-
ból tűnnek kevéssé megalapozottnak: 1. Jakobson viszonylag kevés beszédhibás 
egyént vizsgált meg; 2. a megvizsgáltak beszédhibájának etiológiája minden eset
ben azonos volt — holott ismeretes, hogy afáziás jelenségeket (az agykéregnek a 
beszédkészségre ható károsodását) többféle betegség is okozhat. Egyetlen ok elő
idézte beszédhibából meglehetősen elhamarkodott dolog általános érvényű követ
keztetésekre jutni. 

Szerkesztő: Ez azonban mintegy negyedszázada történt, s azóta bizonyára so
kan tanulmányozták még a kérdést... 

Paul Schweiger: Az utóbbi években mind nálunk, mind külföldön újra len
dületesen megindult az afáziás jelenségek kutatása, beleértve ezeknek a nyelvé
szeket érdeklő vonatkozásait is — az orvostudományi és lélektani aspektusokon 
kívül. Az újabb kutatások jóval szélesebb körűek: többféle okból eredő beszéd
hibákra terjednek ki, s behatóan vizsgálják a gyermek nyelvtanulását. Mindez 



a problémák pontosabb körülhatárolásához és a metodológia tökéletesítéséhez, 
a pszicho- és neurolingvisztika, valamint a generatív nyelvészet módszereinek 
együttes alkalmazásához vezetett. Érdekes egyes kutatóknak az a megállapítása, 
hogy a beszéd patologikus jelenségei bizonyos tekintetben közel állnak a költői 
nyelvben gyakorta felbukkanó jelenségekhez. Mindkét jelenségcsoport egyéni 
„produktum" a beszélő részéről, az első azonban alkalmi és véletlenszerű, a má
sodik a nyelv tudatos használatának eredménye. 

E kutatások fényében Jakobson említett törvényét már egyre kevesebb 
nyelvész fogadja el eredeti megfogalmazásában, elismerik viszont, hogy jelen
tékeny statisztikai érvényessége van: a nyelv egyes fonémáinak elsajátítása, i l 
letve elvesztése nagy statisztikai átlagban csakugyan a Jakobson megállapította 
sorrendben történik. Egyes bonyolult afáziás esetekben azonban a beszédkészség 
károsodása vagy végleges e lvesztése más formákat is ölthet — és mivel minden 
afáziás eset bonyolult, általánosítás itt még nem lehetséges. További vizsgálatokra, 
új munkahipotézisekre van szükség, s arra, hogy a kutatások kibővüljenek a nye lv
szociológia kérdéskörét is magában foglaló antropolingvisztika irányában. Mind
ettől talán már a közeljövőben gyakorlati eredményeket is várhatunk — például 
az idegrendszer túlterheléséből származó, a modern társadalomban mind sűrűb
ben előforduló neurózisok „nyelvi tüneteinek" orvoslását. 

Szerkesztő: Az imént szóba került — nem túl hízelgő összefüggésben — a 
költői nyelv, amely talán legrégibb tárgya a nyelvtudománynak. Itt, úgy gondo
lom, az irodalmi nyelvvel, általában a szépirodalommal foglalkozó nyelvtudomány
ágakról is szólnunk kellene. 

Józsa Nagy Mária: A nyelvtudománynak csakugyan a szépirodalommal fog
lalkozó diszciplínákkal alakúit ki a legbensőségesebb kapcsolata, köztük is a 
poétikával, a retorikával, a stilisztikával, az esztétikával és — újabban egyre 
hangsúlyozottabban — az irodalomkritikával. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy 
tulajdonképpen a filológiának ezek az ágai töltik be az összekötő kapocs szere
pét a nyelvészet és az irodalomtudomány között. Tehát mindazok a tudomány
szakok, amelyeknek a művészi beszéd a közös kutatási tárgya, abban a mér
tékben lettek interdiszciplinárisak, amennyiben feladatuk elvégzéséhez a nye lv
tudomány eredményeit és módszereit mindinkább igénybe vették. Ez természe
tes is, hiszen az irodalmi szöveg anyagánál, a nyelvnél fogva egyszerre igényli 
a jelölő oldalnak megfelelő nyelvészeti módszereket és a jelölt sajátosságait tag
laló másik önálló diszciplínának, az irodalomkritikának megfelelő szempontok 
alkalmazását. 

Különösen a stilisztika, poétika és az irodalomszemiotika helyezkedik el a 
nyelvészet és az irodalomkritika metszésvonalán, s nagyjából a következőképpen 
osztozik a szövegen: a stilisztika az irodalmi mű hatásimpulzusokat kibocsátó 
elemibb egységeit, az expresszív elemeket tanulmányozza, a poétika az elemi 
egységekből szerveződő struktúrákkal, nagyobb kontextusokkal, ezek műegésszé 
szerveződésével foglalkozik, az irodalomszemiotika pedig — mint az általános 
jeltudomány szerves része — azt kutatja, hogy a jel-modellként működő szép
irodalmi alkotás milyen jellegzetességeinél fogva válik a művészi megismerés 
eszközévé, mint képesek kapcsolattípusai sajátos jelentéseket implikálni; 

Szerkesztő: Nem fenyeget-e az a veszély, hogy ennyi bába között elvész a 
gyermek, azaz az irodalmi mű mélyebb megértése? — Tudományos megértésére gon
dolok, mert az olvasó többnyire „direktben veszi" a művek üzenetét. 

Józsa Nagy Mária: Meg kell mondanom, hogy az említett határtudományo
kon belül igen sokszor bizonyos egymásbamosódásnak lehetünk szemtanúi. Ez 
nemegyszer éppen a nyelvészetre való alapozás közben történik. Felvetődik a 
kérdés, hogy miképpen jutott a nyelvészet ekkora „becsülethez", hiszen az iro
dalom kutatói hosszú időn át figyelemre sem méltatták (illetve csupán az eszté
tika fordult feléje; beolvasztási kísérlete eredményeképpen bontakozott ki a szá
zadforduló táján a Croce és Vossler nevével fémjelzett nyelvesztétikai irányzat). 
A nyelvtudománynak az irodalomtudományi jel legű diszciplínákkal való találko
zása sokáig váratott magára, egyfelől amiatt, hogy maga a nyelvtudomány zár
kózott el a találkozás elől (a pozitivizmus idejére gondolok), másfelől meg amiatt, 
hogy a kutatókat korábban e g y műben elsősorban nem az érdekelte, ami a szö
veget a művésziség rangjára emeli. Erre csupán akkortól kezdve figyeltek fel, 
mikor a nyelvtudomány önfejlesztésében is fordulat következett be: amikor maga 
is rájött, hogy a nyelv működésének számos törvényszerűségét csak a költői 
nye lv bevonásával tudja pontosabban megvilágítani. 



A prágai strukturalistáké az érdem, hogy a nyelvtudomány érdeklődése a 
művészi nyelvhasználat felé fordult, s hogy lassan megszülettek azok az ered
mények, amelyeket már az irodalomtudomány sem hagyhatott figyelmen kívül. 
Közben a nyelvtudomány az egzakt tudományok irányába is lépéseket tett, szá
mos olyan módszert vett át tőlük, amelyek segítségével az eladdig nyitott kérdé
sekre pontosabb, mérésekkel igazolható válaszokat sikerült megfogalmaznia. Így 
aztán mintegy közvetítő szerepre tett szert a reáliák és az olyan tipikusan humán 
tudományok között, mint amilyen az irodalomtudomány, az esztétika, a poétika 
és az újabban egyre inkább feléledő retorika. 

Szerkesztő: Jó volna talán arról is szólni, hogy járt-e valamilyen haszonnal 
az említett diszciplínák határainak tágítása a nyelvészet felé. 

Józsa Nagy Mária: Mindenekelőtt a műelemzés gyakorlatában vezetett gyökeres átalakuláshoz. Ha szabad így fogalmaznom, itt azzal a nyereséggel járt 
(mind a műre, mind pedig az olvasóra nézve), hogy megszűnt a tartalom és for
ma mesterséges szétválasztása: egységben érzékeljük azt, ami ontológiai státusa 
szerint szervesen összetartozik. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a külön
böző diszciplínáknak „a mű elleni helycserés támadásában" a stratégia és tak
tika egyaránt nyelvtudományi kötetű. 

Az az érzésem, hogy az eddig mondottak során meglehetősen mostohán 
bántam a lélektannal, hisz meg sem említettem, hogy nagy múltú kapcsolata 
van a nyelvészettel és az irodalomtudománnyal egyaránt. Ez annál is inkább 
igazságtalanság, mert ezen a viszonyon belül intenzív kölcsönösségről beszélhe
tünk (bizonyság erre a nyelvlélektan néven ismert ágazat). Ez a kérdés azonban 
sokkal bonyolultabb annál, semhogy néhány szóban elintézhetnők, éppen ezért ré
szemről megelégszem azzal a szerény megoldással, hogy hangsúlyozom: a lélektan 
sok nyelvi és irodalmi forma jelentésének, értékének, funkciójának megfejtéséhez 
nyújt értékes segítséget, és megfordítva: a lingvisztika is igyekszik a lélektano-
sok kezére játszani — főleg a személyiséganalízisben. 

Szabó Zoltán: Persze, a nyelvészetnek — és közelebbről a stilisztikának — 
más természetű tudományközi kapcsolatai is vannak. Elsősorban a sok diszciplí
nát átfogó szuper- vagy keresztmetszet-elméletekre gondolok, mint amilyen a 
strukturalizmus, a szemiotika és kommunikációelmélet, s távlatát tekintve talán 
a generatív grammatika is. Majdnem mindegyiknek a nyelvtudomány a bölcső
je, vagy legalábbis egy részük a nyelv vizsgálatában vált azzá, ami. Így aztán 
az egykor inkább csak importáló nyelvészet exportáló is lett. Ahogy a nyelvé
szek n e m kis büszkeséggel mondják, a strukturalizmus mint valami „pánling-
visztika" vagy „transzlingvisztika" inváziószerűen behatolt az etnológiába (Lévi-
Strauss), a lélektanba (Lacan, Piaget), a művészettörténetbe (Sedlmayr, Panofsky) 
stb. A jó szomszédot, az irodalomtudományt tulajdonképpen meg sem kellett hó
dítania. A stilisztika jóvoltából, a stilisztika közvetítésével, a legtöbb struktura
lista nyelvészeti iskolának egészen korán kialakult a maga poétikai és irodalom
tudományi ágazata is. Azóta tudjuk strukturalista szempontok szerint tagolni, 
szegmentálni az irodalmi mű szövegét. Azóta az irodalmi alkotást — az egészet 
vagy részeit, a nyelvet és a stílust — egyesek rétegelt struktúraként, mások glo
bális struktúraként elemzik. Roman Jakobson a versek nyelvi rétegeit írja l e az 
elemzéseire jellemző mikroszkopikus vizsgálattal, majd a szinteket összekötő kap
csolatokat jellemzi. Ennél is nagyobb mértékben interdiszciplináris jellegű a 
globális struktúraként felfogott irodalmi m ű elemzése. A vizsgálat ugyanis ez 
esetben lényege szerint modellálás, ez pedig manapság szinte valamennyi tudo
mánynak közös módszere, mint ahogy közös az is, ami ezzel jár: a feltételezés, 
az analógia és mindenekfelett a dedukció. Tehát a globális struktúra modellként 
szolgál ahhoz, hogy felfedjük az irodalmi alkotás belső viszonyrendszerét, a része
ket és az egészet átfogó, a struktúra lényegét, kohézióját kifejező szervező vagy 
rendező elvet. 

Szerkesztő: Kérhetnék erre vonatkozóan egy konkrét példát, a mondottak 
szemléletesebbé tételére? 

Szabó Zoltán: Hát vegyük például Ady Szeretném, ha szeretnének című ver
sét; ebben a rendező elv az ellentét a gőg és a mohó szeretetvágy között. És 
ami az egészre s a tartalomra talál, az a nyelvre és a stílusra is jellemző; meg
figyelhető, hogy a vers első részében sok a büszke kijelentés, a második részt 
viszont óhajtó és feltételes mondatok uralják. 

De hogy gondolatmenetemet folytassam, nyelvtudományi fogantatású a sze
miotika és a kommunikációelmélet is. Az elsőről már beszéltünk. A kommuni-



kációelmélet a jel továbbításának, a jelzésnek, tehát mindenféle üzenetközlésnek 
a tudománya. A legjobban ismert jelrendszer a nyelv, és a kommunikáció sok
féle lehetősége közül is a legtöbbet a nyelvi közlésről tudunk. Emiatt a két e lmé
letnek a nyelvészeti vizsgálatokban elért eredményeit jó analógiaként hasznosít
hatja bármelyik tudomány, ha olyan jelenségekkel foglalkozik, amelyekben van 
jelzés. Jel ós jelzés az arcjáték, a taglejtés, a meleg pillantás, és ugyanaz a ki
fejező tánc vagy az öltözködés és a csók is, hiszen már Ady szerint „az emberi 
csók egyszerű üzenetváltás". Az élővilág sokféle jelzése mellett, amiről már szin
tén beszéltünk, az élettelen világot is a kommunikáció jellemzi: információt kö
zöl a mérleg mutatójának az állása, és a vírus számára információ a pH. Éppen 
ezért a szemiotikusok szerint minden kommunikációban beszélhetünk „nyelv"-ről. 
Nemcsak a festészetnek, filmnek, táncnak van „nyelve", hanem a gőzgép szabá
lyozójának is. És mi a stílus? Az is üzenet. A feladó (beszélő, író) információt 
közöl arról, hogy milyen legyen az üzenet tartalmának közlési módja. Ez az 
üzenet egyfajta utasítás arra, hogy a kódolás során mit kell kiválogatni a kód
ból, és hogyan kell összerakni a közléshez szükséges jeleket. Lényegesek persze 
a különbségek is. A nyelv poétikai funkciója abban különbözik mindenféle jel
zéstől, hogy önmagára állítja be a közlést, hogy magára irányítja a figyelmet, 
hogy visszautal önmagára. Ennek érdekében megkettőzi a jelentéseket. 

Szerkesztő: Szó volt arról, hogy „távlatát tekintve" a generatív grammatika 
is kapcsolatba kerülhet a stilisztikával... 

Szabó Zoltán: Amit ez a descartes-i filozófiából és a matematikai logikából 
fakadó legújabb nyelvelmélet eddig a stilisztikának adott, az n e m terjeszkedés 
eredménye, hisz megmaradt a nyelv szféráján belül. De a stilisztikán át bizonyos 
tételeit már az irodalomtudomány is megpróbálja hasznosítani. Ha a beszélő és 
a hallgató részére van nyelvi kompetencia, akkor könnyen feltételezhető analó
giaként irodalmi kompetenciáról is beszélhetünk mind az író, mind az olvasó 
szempontjából. Ebből viszont az is következik, hogy az irodalmi alkotás folya
matát úgy is felfoghatjuk, mint ami hasonló a nyelv elsajátításáéhoz. De mind 
a stilisztika, mind pedig az irodalomtudomány számára ennél jóval többet mond 
a generatív grammatika a maga mély és felszíni szerkezetével. Az irodalmi a l 
kotás számára feltételezhető mélystruktúra magában foglalja a mindenki számára 
közös, általános, elvont, logikai szerkezetként felfogható tematikai és nyelvi „bá
zist", amiből mindenki a maga egyedi, sajátos „transzformációival" „generálja" 
először a m ű felszíni szerkezetét, majd végleges szövegét. 

Szólnom kell még a legkomplexebb és leginkább interdiszciplináris tudo
mányról, az eléggé újnak számító szövegnyelvészetről is. Kifejtésére itt nincs 
idő, de kapcsolatainak puszta jelzése is sokat elárul lényegéről, a szépirodalom 
nyelvészeti és stilisztikai vizsgálatának meghökkentően kiterjedt és sokoldalú tudo
mányközi kapcsolatairól. Nos, hogy a szépírói szöveg vizsgálata összehozza a nyel 
vészetet, stilisztikát és irodalomtudományt, már közismert. De az ezek határmezs
gyéire alapozó szövegnyelvészet elméletként és módszerként sokat felhasznál a b 
ból, amit a már tárgyalt szuperelméletek eddig kidolgoztak. Így aztán ezeken 
át másféle kapcsolatokat is kiépített: a strukturalizmuson és a szemiotikán át a 
szövegnyelvészet kapcsolatban áll egyrészt a művészetekkel és a kultúrával, más 
részt a matematikával, információelmélettel. A kommunikációelmélet a szocioló
giával, az alkotás-, hatás- és magatartáslélektannal, valamint a pragmatikával 
köti össze. A generatív grammatika pedig a logikától és a lélektantól kér segít
séget a szövegnyelvészet számára. A modális logikából alakult ki az ún. szöveg
logika. A lélektan segítsége a képességek és elsajátítási folyamatok vizsgálatá
hoz szükséges. Biztos, hogy néhány kapcsolatról megfeledkeztem. N e m is csoda, 
túl sok van belőlük. Annyi, hogy ez még napjainkban, az interdiszciplináris k u 
tatások fénykorában is meglepő. 

Szerkesztő: Miután vázlatosan áttekintettük a modern nyelvtudomány fejlő
déstörténetét és jelenlegi állását, azt hiszem, ideje rátérnünk a romániai magyar 
nyelvészek — mind az itt jelenlévők, mind a csak képviseltek — munkásságára. 
Meg kell mondanom, hogy a fizikusokkal folytatott kerekasztal-beszélgetés meg
jelenése után több olvasónk hiányolta a hazai fizikusokat közelebbről foglalkoztató 
kérdések, az általuk végzett kutatások ismertetését. 

Péntek János: N e m tudom, hogy fizikus kollégáink munkássága hogyan 
aránylik a világszínvonalhoz (az említett beszélgetésen ugyanis a tudományág 
„forró pontjairól" esett szó tág világviszonylatban), s ebben az összefüggésben 
a nyelvészekről sem merek szólni. De annyit talán mondhatok, hogy a hazai ma-



gyar nyelvtudomány modernségét hagyományai biztosítják. Ez ugyan első hallásra 
paradoxonnak tűnhet, tudnunk kell azonban, hogy nálunk hagyományossá vált 
— szinte a kezdetektől — a kutatásoknak a legfontosabb területekre való irányu
lása, valamint a nemzetközi szakirodalom legfrissebb eredményeinek ismerete. 

De n e m véletlen az sem (talán csak jelen beszélgetésünk szempontjából az), 
hogy ezek a hagyományosan kutatott területek egyben interdiszciplinárisak is — 
csak ezt néha fel kell fedeznünk, mint Jourdain úrnak a „prózában beszélést". 
N e m véletlen, hogy a hazai kutatók gyakran kerültek két tudomány határterü
letére, mert mindig fontosnak tartották például a nyelvjárások kutatását, s itt 
mindjárt kapcsolatba kerültek a népi kultúra más ágait vizsgáló szaktudományok
kal: a tárgyi és a szellemi néprajzzal, a nyelvjárások múltjának vizsgálata során 
a történettudománnyal, mai helyzetük tanulmányozása során a nyelvszociológiá
val. A kétnyelvűség vizsgálata egyben már nyelvlélektan is, a névtan a te
lepüléstörténethez és a népi társadalom kutatásához, a fonetika az akusztikához 
kapcsolódik stb. Elsősorban a nyelvjáráskutatást kellene tehát említenem és en
nek sajátos nyelvföldrajzi módszerét — de ez alól részben felment az a körül
mény, hogy az 1973-as Korunk Évkönyv részletes beszámolót tartalmaz az ered
ményekről és távlati tervekről Márton Gyula tollából, aki nemcsak krónikása 
ezeknek a tudománytörténeti eseményeknek, hanem több évtizede tevékeny részt
vevője és irányítója is. 

Szerkesztő: Ami az említett beszámolóban még csak mint terv jelentkezett, 
abból azóta sok minden megvalósult. 

Péntek János: Napjainkra a legtöbb romániai magyar nyelvjárásnak e lké
szült a minden falura kiterjedő tájnyelvi térképe, a városunkban megjelent leg
első magyar nyelvföldrajzi kiadvány mintájára. Az újabb nyelvjárási monográfiák 
a Kriterion egyik sorozatában jelennek meg, s eddig két alaktani és két fone
tikai, i l letve fonológiai tanulmány került az asztalunkra: Vámszer Márta m u n 
kája a kalotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszeréről, Márton Gyula munkája a 
moldvai csángó nyelvjárás igetöveiről, igei jeleiről és személyragjairól, valamint 
Teiszler Pálnak a Nagykároly környéki és Lakó Elemérnek a kalotaszegi nyelv
járás magánhangzórendszeréről írt tanulmánya. — A névtan annyira határterü
letnek számít, hogy vannak művelői, akik azt vallják: teljesen önálló, független 
a nyelvtudománytól. A hazai névtan eredményeiről Szabó T. Attila tanulmány
köteteiből tájékozódhatunk, s beszámol róluk Márton Gyula is a Korunk Évkönyv 
1973-ban. Így hát csak a legfrissebb munkát említem meg, B. Gergely Piroska 
korszerű monográfiáját Kalotaszeg személyneveiről, amely a közeljövőben jele
nik meg a Kriterion már szóba került sorozatában. 

A népi szókincs kutatásában alapvető követelménynek számít a „szavak és 
dolgok" egységének figyelembe vétele. Ezt a szemléletet érvényesíti Gálffy Mó
zes, Márton Gyula és Nemes Zoltánné most megjelent munkája, a Torjai táj
szók, valamint a tanszéknek az a munkaközössége is, amely a Romániai magyar 
tájszótár anyagát gyűjtötte. 

Szerkesztő: Természetesen a kétnyelvűség és a nyelvi kölcsönhatások vizs
gálata ugyancsak jelentős múltra tekint vissza ... 

Péntek János: . . . és újabb eredményekről számolhat be, a kutatások nyelv
szociológiai, nyelvlélektani, sót didaktikai vetületéről sem feledkezve meg. Már
ton Gyula például részletesen föltárta a román nyelvnek a moldvai csángó nyelv
járásra gyakorolt hatását, Balázs László egy belső-mezőségi falu, Szovát biling-
vizmusát vizsgálta meg, Zsemlyei János monográfiát írt a Kis-Szamos menti m a 
gyar nyelvjárás román kölcsönszavairól, s végül a Kriterionnál kiadásra vár egy 
terjedelmesebb összegező munka a mai magyar nyelv és a nyelvjárások román köl
csönszavairól, amelyet Márton Gyula, Vöő István és magam írtunk — két román 
szakos kollégánk pedig, Kis Emese és Király Ferenc a román nyelv magyar ere
detű szavainak alaktani és hangtani beilleszkedését tanulmányozza. 

Szabó Zoltán: Egy másik tudományszak, amelyről a hazai eredmények szám
bavétele során föltétlenül szólnunk kell, a régóta ismert és művelt nyelvtörténet. 
A többi tudományban — például a társadalomtörténetben, az irodalom- és művé
szettörténetben — közös szemléletet és módszert jelentő historizmusnak a nyelv 
vizsgálatára való alkalmazásából alakult ki a történeti hangtan, nyelvtan és lexi
kológia (más néven szókincstörténet). Nálunk a nyelvtörténeti kutatások jórészt 
Szabó T. Attila nevéhez fűződnek. Fő kutatási területe a szótörténet és a ve le 
szorosan összefüggő névtörténet, s többnyire levéltári kutatásokból származó ada
tainak feldolgozása során — számára egészen természetes módon — további inter-



diszciplináris követelményeknek is eleget tesz: f igyelemmel van a szavak és nevek 
által jelölt fogalmak, tárgyak, személyek, helyek társadalmi, jogi, néprajzi, nép
költészeti sajátosságaira, olykor még a meteorológiára is. Mint érdekes és jelentős 
tudományközi kapcsolatot említem meg Szabó T. Attila nyelvjárástörténeti kuta
tásait, ami nyelvészeti, történeti és földrajzi munka is egyszerre: a XVI. század
beli szövegek szerzőit nyelvföldrajzilag lokalizálja, s így régi nyelvjárásokat ír le. 

Szerkesztő: Minderről, úgy gondolom, alkalmunk lesz bővebben is szólni a 
szótörténeti tár nemrég megjelent első kötetének recenzeálása során; most inkább 
a „másik" Szabó professzor szakterülete iránt érdeklődnénk. 

Szabó Zoltán: A nyelvészet és az irodalomtudomány határán álló s a szocio
lógiával és a lélektannal ugyancsak kapcsolatban levő stilisztika szintén „hagyomá
nyosan interdiszciplináris". A hazai stilisztika kifejlesztése érdekében az első lé 
péseket Szabédi László tette meg A magyar ritmus formái című kitűnő verstanával 
és a szépírói nyelvvel foglalkozó tanulmányaival, amelyeknek egy része Nyelv és 
irodalom, valamint Kép és forma című kötetében olvasható. 

Az újabb stilisztikai kutatásoknak több területe is van: egy-egy stíluseszköz 
vizsgálata, egy-egy irodalmi mű stílusának az elemzése, a szépírói stílus története 
— amelyet több szál is összeköt az irodalom s a művészetek történetével. E kuta
tások eredménye a szinesztéziák monografikus feldolgozása: Öt érzék ezer mu
zsikája (P. Dombi Erzsébet), egy frissen megjelent bevezetés a stilisztikai e lemzé
sekbe: A szó művészete (J. Nagy Mária), egy néhány évvel régebbi Kis magyar 
stilisztika (Bartha János, Horváth Tibor, J. Nagy Mária, Szabó Zoltán), valamint 
egy vázlatos stílustörténeti szintézis: a Kis magyar stílustörténet... 

Szerkesztő: Szabó Zoltán munkája. 
Szabó Zoltán: . . . és ezenkívül évek óta folyik az impresszionista stílus vizs

gálata, ide számítva a kezdeteket jelentő preimpresszionizmust és a minden bi
zonnyal napjainkig tartó posztimpresszionizmust is. E téren elért eredményeinkről 
a jövő évben megjelenő tanulmánykötet fog tájékoztatni. 

Szerkesztő: Ha szabad így mondanom: az „írók felé forduló" nyelvészet mel
lett — sőt azt hiszem, az előtt — napjainkban igen nagy jelentősége van a „köz
ember felé forduló" nyelvészetnek. Gondolok itt például a nyelvművelésre s a 
nyelvtudomány számos másfajta társadalmi feladatára. 

Cs. Gyímesi Éva: Nyilvánvaló, hogy mint minden valódi tudománynak, a 
nyelvtudománynak a társadalomban betöltött szerepe sem mérhető közvetlenül. 
Lévén, hogy embervoltunk egyik leglényegesebb összetevőjét kutatja, a nyelvészet 
is az emberiség önismeretét gazdagítja — de máig kialakult ágainak nagy részét 
nem valamiféle közvetlen társadalmi szükséglet hívta létre: tárgyának sokrétűsége 
határozta meg a kutatás területeit. Ezek körülhatárolása, sajátos feladatainak ki
jelölése a nyelvben objektíve adott sajátosságok alapján történik, az önkényesség 
veszélye nélkül. A nyelvészet klasszikus ágaiban és tudományközi zónáin egyaránt 
szigorúan mellőzik a normatív szempontot: azt tárják fel, ami a nyelv múltjában 
és jelenében, a nyelvi rendszer különböző szintjein tényszerűen vagy összefüggés-
szerűen adott. A nyelvi helyesség—helytelenség, a nyelvi szépség—rútság fogalmát 
ezek a nyelvészeti ágak természetszerűen, tudományos mivoltukból eredően nem 
ismerik: tevékenységük n e m terjed ki a nyelvközösség elé mérceként állítható 
nyelvi normák megfogalmazására, vagyis közvetlen társadalmi szerepvállalásra. 

Ha azonban történeti szempontból nézzük a nyelvtudományt, észre kell ven
nünk, hogy már a kezdet kezdetén közvetlen társadalmi szükségletet elégített ki. 
Ahhoz, hogy az anyanyelvű irodalom és egyáltalán az írásbeliség kialakuljon, 
szükség volt szótárakra, fordításokra, nyelvtanokra, tehát a nyelv művelésének igé
nyei határozták meg a tudományos kutatás alapvető irányait. Ilyen értelemben 
korábban volt nyelvművelés , mint nyelvtudomány, első nyelvészeink is jobbára 
nyelvművelők voltak. Valójában a nyelvtörténet és a nyelvjáráskutatás is a nyelv 
gazdagításának, ápolásának, csiszolásának, irodalmivá tételének érdekében indult 
meg, és mindez sokáig elválaszthatatlan volt a nemzetté alakulás politikai céljai
tól. „Csak" nyelvművelőnek lenni például a felvilágosodás korában azt jelentette: 
írónak, költőnek, tanárnak, szerkesztőnek, politikusnak lenni. 

Szerkesztő: Ma pedig mindezeknek lenni azt kellene jelentenie: nyelvműve
lőnek lenni. Persze, a „tudományos vezérszólamot" mégis a nyelvészeknek kell 
játszaniuk, nem? 

Cs. Gyímesi Éva: Sajnos, a nyelvművelés ma egy kissé lenézett, periférikus 
tevékenység, amelyhez n e m érteni nem szégyen, hanem valahogy a tudósi ön-



érzettel összeegyeztethető erény. Való igaz, hogy a nyelviművelés nem tudomány 
abban a formában, ahogy ma folyik. N e m azért tudománytalan, mintha nem tá
maszkodnék eléggé a nyelvészet különböző ágaiban elért eredményekre, hiszen eb
ből a szempontból eléggé „tudományos", hanem azért, mert a többé-kevésbé szór
ványosan előforduló nyelvi vétségek szórványos javítgatásával foglalkozik, és nem 
tervszerűen, a társadalom, a nyelvközösség beszéd- és írásmódjának objektív és 
minden térre kiterjedő felmérése alapján bontakozik ki. A „kint az életben" 
megfigyelt nyelvhasználati botlásokat a jelentéstani és grammatikai szabályrend
szerhez méri ahelyett, hogy a nyelv valóságos életének, helyzetekhez kötött funk
cióinak, társadalmilag differenciált kódjainak alapos ismeretéből és igényeiből, a 
nyelvhasználat grammatikákba még n e m foglalt szabályaiból indulna ki. Bizonyos 
mértékig érthető ez a szórványos, impresszionista jelleg, hiszen a nyelvtudomány 
magával a nyelvhasználattal csak határzónáinak újabb fellendülése után kezdett 
foglalkozni. 

A mai igényeket kielégítő, valóban tudományos nyelvművelés elképzelhetet
len a nyelvhasználat módjainak különböző társadalmi rétegekre kiterjedő, alapos, 
tudományközi apparátussal végzett felmérése és a nyelvművelés tervszerűsítése 
nélkül. A tervszerű nyelvművelés , a „language planning" ma már nem ismeretlen 
egyes európai országokban. Ez tulajdonképpen a nyelvszociológia modern mód
szereivel, a nyelvi performancia-kutatással foglalkozó több tudományszak művelői
nek, a különböző szakmájú érteimiségieknek összefogásával, s persze bizonyos 
anyagi támogatással képzelhető csak el. A nyelvművelés így válhat tudománnyá, 
s ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy valóban hatékonyan töltse be ember
alakító, nevelő feladatát. 

Szerkesztő: Szóba került már, hogy a nyelvtudomány igyekszik mellőzni a 
normatív szempontot, de ez nyilván nem állhat a valóban tudományos nyelvmű
velésre. Mi volna az ilyen nyelvművelés feladata és célja? 

Cs. Gyímesi Eva: Ha a nyelvművelés célja az, hogy bizonyos iskolázási idő
szak után mindenki művelt anyanyelven, a nyelvhasználat teljes repertoárjának 
birtokában beszéljen és írjon, olyan szinten, amely körülbelül Bernstein „kidolgo
zott kód"-jának felel meg — akkor a nyelvművelőknek (akik, ha lehet, pedagó
gusok is) elsősorban e művelt nyelvhasználat, a kiművelt kód szabályainak tuda
tosítását kel lene elvégezniük. A nyelvi műveltség hivatásos terjesztőjeként kellene 
működnie például minden szaktanárunknak, hogy a kötelező tíz osztály elvégzése 
után minden gyermek meghaladja az ún. „korlátozott kód" nyelvhasználati fokát. 
Sokan panaszkodnak a gyerekek, az ifjúság szegényes, színtelen szókincsére, kez
detleges mondatalkotási módjára. De bármilyen „tudományos" legyen is, ezen n e m 
segít semmilyen utólagos nyelvi terápia. Ezen, a hiányok alapos felmérése után, 
elsősorban az segítene, ha minél többet beszéltetnők a gyerekeket, az iskoláskorú 
fiatalokat. Azt hiszem, sem a családban, sem az iskolában n e m hagyjuk őket e le 
get beszélni. A „korlátozott kód" — szűk kifejezőkészlet, merevség, kezdetleges
ség — főleg annak a módszertani korszerűtlenségnek a következménye, hogy a 
gyermek az iskolában gyakran kényszerül inaktív figyelésre, passzivitásra, a csa
ládban pedig a tévénézés nyelvbénító hatásának van kitéve. Egymás közötti nye lv
használati módjuk ezért olyan színtelen, primitív, klisészerű. Ez a tény persze 
nem a nyelvtudomány ügye, hanem a fenti módon fölfogott nyelvművelésé, amely
ben közvetlenül megvalósulhat a nyelvészet társadalmi szerepe. 

Szerkesztő: Az anyanyelv viszonylag tökéletes használatának kérdése mel
lett — amibe esetünkben benne foglaltatik az anyanyelvvel egyszerre elsajátított 
román nyelv is — egy másik gyakorlati probléma az idegen nyelvek tanulása, e 
napjainkban egyre hangsúlyozottabb társadalmi szükséglet. A nyelvoktatás soha
sem volt független a nyelvtudományoktól; milyen a kapcsolatuk manapság? 

Teiszler Pál: A huszadik századi formális nyelvfelfogás és nyelvleírás — 
egyebek mellett — nagyot lendített a nyelvoktatás fejlődésén is. A régebbi keletű, 
de a húszas évektől erőteljesen mélyülő és terjedő nyelvtipológia alkalmazott ha j 
tásaként tartjuk számon az ún. kontrasztív nyelvleírást, ami a tanítandó célnyel
vek (idegen nyelvek) és az anyanyelv szabályrendszerének egymásra vonatkozta
tott vizsgálata. A ma világszerte folyó programozott, mondatközpontú és modellek
kel, átalakítási műveletekkel dolgozó nyelvoktatás számos kontrasztív nyelvtan 
megírásához vezetett. 

Az audio-vizuális nyelvoktatást ugyancsak kezdettől fogva segíti a nyelvészet 
(elméleti és gyakorlati eredményeivel egyaránt), és ez az új nyelvoktatási forma 
ugyanakkor a nyelvtanírást, a pedagógiát, a pszichológiát, a fiziológiát, a szocio
lógiát is egészen újszerű feladatok megoldására ösztönzi. E felgyorsult változások-



ban egyesek „válságról", mások „csodaszerről" beszélnek, a sokféle vélemény és 
követett gyakorlat egyben azonban megegyező: a tömegkommunikációs forradalom
ban mindannyian a mai kor igényeit kielégítő szintre akarják emelni a nyelv
oktatást. E tekintetben viszont a társadalmi szükségletek olyan sokfélék és töme
ges jellegűek, hogy a formalizálás, a modellálás nélkülözhetetlen — ezt a sürgető 
társadalmi követelményt pedig a társadalomtudományok közül eddig legsikereseb
ben a nyelvészet oldotta meg. Hogy a nyelvoktatás ebből mit kapott és kap, 
arról itt talán fölösleges beszélnem; ehelyett inkább azt emelném ki, hogy a for
mális nyelvleírás mindig új vagy felújított nyelvelméletekre épül. 

Szerkesztő: Nem ártana ezt legalább egy konkrét példával is megvilágítani. 

Teiszler Pál: Nézzük hát a legújabb és a legvitatottabb nyelvelmélet, Noam 
Chomsky generatív nyelvelméletének példáját. Ez — a racionalistákra hivatkozva 
— „velünkszületett eszméket" tételez föl, és szerinte a nyelvtanulás s em más, mint 
a bennünk eleve meglevő egyetemes nyelvi szabályrendszer aktualizálása (egy 
konkrét nyelvi szabályrendszer létrehozása az egyetemes alapján). Mindezt az el
mélet még azzal a nehezen elfogadható hipotézissel toldja meg, hogy a nyelvi 
kompetenciának nincs köze a kulturális kompetenciához, a nyelvet ugyanis a leg
különbözőbb műveltségi adottságú és szintű egyének — alacsony intelligenciaszintű 
gyermekek, süketek stb. — egyaránt elsajátítják. (Mások a kétféle kompetenciát 
ugyanazon adottság kifejlődésének tartják: együtt bontakoznak ki az egyéni k é 
pesség és a környezeti hatások függvényében.) Az effajta elméleteknek messze
menő következményei lehetnek nemcsak az idegen nyelvek oktatása, hanem az 
anyanyelv tanítása, ápolása, a teljes értékű társadalmi emberré válás tekintetében 
is. — Mindehhez még csak annyit, hogy az idegen nyelvek oktatásának és az anya
nyelv szerepjátszásának nálunk inkább csak a „technikájával" foglalkoznak (ezzel 
sem eleget), e technikák elméleti alapjaival alig-alig, jóllehet ez is fontos társa
dalmi feladat volna. 

Szerkesztő: Elképzelem, s részben tudom is, hogy hosszúra nyúlt — de véle
ményem szerint igen érdekes — beszélgetésünk még milyen sok részletkérdésre 
terjedhetne ki. Ezekre azonban már nincs időnk, s különben sem ez az utolsó 
alkalom, hogy olvasóinkat a nyelvtudomány kérdései felől tájékoztatjuk, nem kell 
tehát kimerítenünk mindent. Még csak egy, személyre — a nyelvész személyére 
vonatkozó kérdésem volna: érzése szerint milyen helyet foglal el szellemi életünk
ben? Ki vállalkozik „a kesztyűt felvenni"? 

Cs. Gyímesi Éva: Én m e g p r ó b á l o m . . . Nos hát, érzésem szerint egyfelől a 
nyelvtudománynak, másfelől képviselőinek a hazai szellemi életben elfoglalt helye 
n e m felel meg annak a tagadhatatlanul fontos szerepnek, amelyet a nyelvészet a 
tudományok között és a társadalomban betölt. A nyelvészek részéről sokszor pa
naszként, a nem-nyelvészek részéről pedig vádként fogalmazódik meg az elszige
teltség — holott ez a beszélgetés is tanúsága annak, hogy e gyakran „szobatudo
mánynak" titulált kutatási terület valójában mennyire nyitott a társadalom- és a 
természettudományok felé, nemcsak a nye lv természetéből eredően, hanem az 
újabban kibontakozó szemlélet nyitottságának értelmében is. 

Kár, hogy az egyetemi oktatás sem foglalja 
egységbe kellőképpen legalább a két testvértudo
mány, az irodalom- és a nyelvtudomány szemléletét. 
Pedig ma már korszerűtlen a kettő szétválasztása 
— hogy ellentétbe állításáról n e is szóljak. Így je
lenleg nemcsak a tudományos kutatói, hanem a ta
nári képességek fejlettségében sem elég az a szín
vonal, amellyel a magyar nye lv- és irodalomszakos 
hallgatók az egyetemről távoznak, főleg mert jórészt 
már onnan magukkal hozzák a nyelv- és irodalom
tudományt megosztó, egymással szembeállító szemlé
letet, amely aztán más szellemi frontokon még to
vább fokozódik. — Mindenesetre az újabban meg
jelent tudományos és tudománynépszerűsítő nyelvé
szeti munkák — úgy érzem — kellőképp igazolják, 
hogy az elszigeteltség feloldására a magunk részéről 
az első lépéseket megtettük, s végleges megszünte
tése már nem csupán rajtunk múlik. 


