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Egy könyvismertetés akkor felel meg a kö
vetelményeknek, ha olvasói rohannak a 
könyvesboltba, hogy megvegyék a könyvet. 
Jelen esetben a szerző neve maga is garancia 
arra, hogy megéri kezünkbe venni egyik leg
újabb könyvét. Ecóról csak az nem tudja, 
mennyire sokoldalú egyéniség, aki soha 
semmit nem olvasott tőle. Tudományos mű
vei szórakoztatóak, regényei és publiciszti
kája pedig tudományos vonatkoztatásokkal 
van tele. Szerencsére a magyar olvasók is 
megismerhették Ecót mint tudóst, Ecót mint 
regényírót és Ecót mint esszéistát.

A tökéletes nyelv keresése című műve az 
Európa Születése sorozatban jelent meg a C. 
H. Beck (München), a Basil Blackwell (Ox
ford), a Critica (Barcelona), a Laterza (Ro
ma), a Seuil (Párizs) és az Atlantisz Könyv
kiadó (Budapest) közös vállalkozásaként, 
mégpedig hat nyelven: németül, angolul, 
spanyolul, olaszul, franciául és magyarul.

Már a címből is kiderül, hogy a szerző 
nem kis dologra vállalkozott: a tökéletes 
nyelv eszméjének a bemutatására az európai 
kultúra kapcsán. Az Európán kívüli vagy 
Európát megelőző civilizációkra csak elvét
ve vagy másodlagosan tesz utalást.

A könyv szerkezete jól áttekinthető. A 
bolognai szemiotika-professzor kronologi
kus sorrendben mutatja be azt az izgalmas 
problémakört, ami a tökéletes nyelv kapcsán 
eszünkbe kell, hogy jusson. A tizenhét feje
zetet jól kiegészíti a részletes bibliográfia és 
az időnkénti böngészéshez is jól használható 
névmutató.

Az első fejezet - „Ádámtól a confusio 
linguarumig” - már megadja a könyv alap

hangját: „ha a nyelvek nem büntetés, hanem 
természetes hajlandóság következtében dif
ferenciálódtak, miért kell az összezavaro- 
dást úgy értelmezni, mint szerencsétlensé
get?” (25).

A második és a harmadik fejezet - „A 
kabbalisztikus pánszemiotika, illetve a dan
tei tökéletes nyelv” - a középkor és Dante 
misztikus világába vezet el bennünket. A 
nyelv kapcsán meg kell ismernünk ezt a 
közeget is, hiszen a tökéletes nyelv európai 
története a Biblia kapcsán veszi kezdetét és 
a kabbala a szent szöveg olvasásának és 
értelmezésének módszere. Dantét pedig 
egyszerűen ismerni kell, ugyanis a „közép
kori keresztény világ első igazi tökéletes 
nyelv tervezete Dante Alighieri feltehetően 
1303 és 1305 között írott De vulgari 
eloquentiájsi” (47).

A következő két fejezetben - „Ray
mundus Lullus és az Ars Magna, illetve A 
Monogenezis-elmélet és az Anya-nyelvek” 
- még inkább erősödik az a felfogás, hogy a 
Bábel előtt még egységes emberi nyelv idő
vel egyre többfelé szakadt. A monogenezis- 
elméletek kapcsán a szerző külön hangsú
lyozza a tökéletes nyelv és az egyetemes 
nyelv közötti különbséget. Izgalmas elméle
teket ismerhetünk meg, amelyek nemcsak a 
nyelvészek számára nyújtanak élvezetes ol
vasmányt. - Kíváncsiak arra, hogy a kabbala 
és a Lulus hogyan élt tovább a modem mű
veltségben? Ha igen, akkor nem szabad ki
hagyni a hatodik fejezetet sem.

A hetedik és a nyolcadik fejezet - „A 
képek tökéletes nyelve”, illetve „A mágikus 
nyelv” - népszerű és sokat kutatott témákkal 
foglalkozik: a hieroglifáktól és ikonogram- 
máktól indulva a „rózsakeresztes nyelvésze
ten át” élvezetes stílusban elmélkedik a „tö
kély és titkok” világáról.

Miután elmélyedtünk a Kircher-féle 
poligráfiában (9. fejezet), elérkezünk a „Pri
ori filozófiai nyelvekhez” (10. fejezet). Ba
con, Descartes, Comenius, Mersenne neve
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ismerősen cseng az átlagolvasónak is, de 
most újabb megközelítésben tanulmányoz
hatjuk elméleteiket. George Dalgamo, John 
Wilkins, Francis Lodwick és Leibnitz neve 
jelzi a következő fejezeteket. Elgondolkod
tató táblázatok, tendenciák - amelyek lát
szólag ellentétesek a modem logikai gondol
kodással -, újabb jelrendszerek, a nyelv új 
osztályozásának grafikai módszerei arra 
késztetik az olvasót, hogy a művet újra és 
újra kézbe vegye.

Ha még mindig nem győztem meg ennek 
a recenziónak az olvasóit, hogy ezt a könyvet 
el kell olvasni, ha el akarnak igazodni a 
tökéletes nyelv keresésének útvesztőjében, 
akkor talán a tizenötödik és a tizenhatodik 
fejezet - „Filozófia nyelvek a felvilágoso
dástól napjainkig”, illetve „A nemzetközi 
segédnyelvek” - tanulmányozását ajánlom. 
A XVIII. századi tervezetek a tökéletes 
nyelvről szőtt álomról kiegészülnek az űrbé
li nyelvekkel - Lincos -, a mesterséges in
telligenciával - értelmes kapcsolat ember és 
gépek között - és a tökéletes nyelv néhány 
kísérletével. Figyelemre méltó, hogy éppen 
a nyelvi széttagoltság ellen „létrejött” össze
kötő nyelvek közül jószerint csak azok nem 
szakadtak szét, amelyek nem terjedtek el. 
Melyek a nemzetközi nyelv „politikai esé
lyei” és korlátái? Tényeket és állításokat kö
zöl a szerző, amelyeket figyelembe kell ven
ni mindenkinek, akik egy nemzetközi segéd
nyelv bevezetése mellett szavaznának.

Csodálkoztam volna, ha az utolsó fejezet 
- „Konklúziók” - nem idézetekkel indít, s 
álljon itt számomra a legigazibb: „Minden 
egyes nyelv a mindenség egy adott modell
jét, a világról alkotott egyfajta szemiotikái 
rendszert tükröz, s ha a világot négyezer 
különböző módon írhatjuk le, ettől csak gaz
dagabbak leszünk. Ugyanannyi gondot kel
lene fordítanunk a nyelvek megőrzésére, 
mint a környezetvédelemre”. (V. V. Ivanov: 
Recostructing the Past, 1992.)

Összegzésül: Ez a kötet nemcsak a témá
val foglalkozó nyelvészek számára élveze
tes olvasmány, hanem azok is élvezettel for
gathatják, akiket „a tökéletes nyelvnek” csak

bizonyos aspektusai érdekelnek. Komplex 
képet kaphatunk erről az érdekes témáról. 
Nagyon érdekes és izgalmas olvasmány, 
megfelel a címének.
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„Ez a könyv egy nagy erejű eszme hordozó
ja: a kétnyelvűség a tolerancia iskolája és a 
túlélés egyik lehetséges módja” (3).

Ezekkel a szavakkal kezdi a könyvhöz írt 
bevezetőjét Amin Maalouf, s ez a két mondat 
akár a mű mottója is lehetne. Az írónő, Anna 
Lietti, nyelvészeti tanulmányai befejeztével 
jelenleg újságíróként dolgozik a Nouveau 
Quotidien című lapnál, Lausanne-ban él és 
a kétnyelvűséggel, a kétnyelvű iskolákkal 
foglalkozik. A bilingvizmus napjainkban a 
nyelvészek érdeklődésének középpontjában 
áll. A könyv egyik fejezetéből azonban az is 
is kiderül, hogy - a határok nélküli új vilá
gunkban - a szülők és a nevelők számára is 
igen fontos.

Ha a római patríciusok görög rabszolgáira, 
vagy a francia nevelőnőkre gondolunk, akkor 
teljesen nyilvánvaló számunkra, hogy minden 
kor elitje gondoskodott arról, hogy gyermekei 
egészen kicsi koruktól kezdve jól megtanulja
nak egy idegen nyelvet. Akkor ez a gazdagok 
privilégiuma volt. Ma viszont az emberek 
többsége nem tudja igazán, hogyan is viszo
nyuljon ehhez a kérdéshez. Európa iskoláiban 
a gyerekek többsége több ezer órát tölt nyelv
tanulással - általában lehangoló eredménnyel. 
A kétnyelvű intézmények, ahol valódi nyelv
tanulás folyik, ma még kivételnek számítanak. 
Pedig az európai mobilitás időszakában sok
kal több ilyen iskolára lenne szükségünk.


