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A kolozsvári Szilágyi N. Sándor 1977-ben 
megírt, majd egy évvel később Bukarestben 
megjelentetett könyvének a második kiadá
sát tartja a kezében az olvasó, amely immár 
Magyarországon jelent meg. A két kiadás 
között eltelt közel negyed évszázad; a könyv
nek ebben a jegyzetekkel kiegészített, de 
alapjaiban nem átdolgozott formában való 
megjelenése meggyőző bizonyítékul szol
gál témájának időtállóságára. Hogy miért 
volt és miért lesz várhatóan ez a könyv 
mindenkor kedves, megbecsült darab az ol
vasó könyvespolcán? A válasz egyszerű: a 
(nyelv)tudós és nem (nyelv)tudós érdeklő
dését egyaránt felkelti, minthogy témája a 
titokzatos, talányos természetét mind a 
szakember, mind a kíváncsi szemlélődő előtt 
a mai napig megőrző „világunk, a nyelv”.

A két kiadás történeti hátterét röviden 
ecsetelő szerzői előszót követően - kissé 
szokatlan módon - egy figyelmeztetéssel 
találja szembe magát az olvasó. Tisztázásra 
kerül, mit is várhat a könyvtől. Ezt követően 
ki-ki maga eldöntheti, óhajt-e a továbbiak
ban részese lenni annak a „szellemi kirán
dulásfélének”, amit a szerző - kalauzként, 
idegenvezetőként - felkínál egy mindannyi
unk által ismert és mégis ismeretlen biroda
lomba: a nyelv világába, s egyszersmind a 
világ nyelveinek rejtélyes zegzugaiba.

A Bevezetéssel és a Befejezéssel együtt 
19 részre tagolt mű a fokozatosság elvét 
szem előtt tartva, alulról építkezik. A hang
rendszert taglaló fejezeteket követően a szó
jelentés problémája kerül napirendre, amit a 
világ nyelvi tagoltságának nyelv-specifikus, 
tehát meglehetősen egyedi bemutatása kö
vet - izgalmas felfedezés élményét nyújtva 
az olvasónak. (Itt jegyzem meg, hogy az 
egyes fejezeteknek nincs címe, csak a tarta

lomjegyzékben, de ott is zárójelben; ezek 
közül egyetlen szokatlan, a 13. fejezet címe: 
„Tagolt nyelv - tagolt világ”)

A címben szereplő azonosítás antropo
centrikus megközelítést sugall: egy közös 
természeti/fizikai világról, s az azt ilyen vagy 
olyan módon strukturáló nyelv(iség)ről.

A fizikai világban, amelybe beleszüle
tünk, nincsenek éles határok: a világ egy 
végtelen kontinuum, amelyben aminőségek 
fokozatosan mennek át egymásba. Az em
bernek mint érzékelőnek a megjelenésével 
azonban kétségkívül új fejezet kezdődik: a 
megismerés vágyától hajtva ez az észlelő - 
első lépésben - megfigyel, megszagol, meg
ízlel, megérint mindent, amit birtokba kíván 
venni. A következő lépésben - természetes 
indíttatásból, ösztöneitől vezérelve - meg
nevezi az érzékszervei segítségével már „le
tapogatott” dolgokat. Közben hasonlóságo
kat, különbségeket fedez fel, újabb összeha
sonlítási alapokra lel, egyszóval, a harmadik 
fázisban viszonyít, mialatt - az érzékelő és 
érzékelt kapcsolatának sajátos reciprocitá
sából fakadóan - maga is viszonyul: válto
zik, alakul.

A második lépéstől tehát az ember és 
környezete közötti kapcsolatteremtés folya
matába - a fizikai törvény szerűségeken ala
puló érzékelésen túlmenően - bekapcsoló
dik a hangzó beszéd, fellép az egyetemesen 
a hangbeliségre épülő verbális megnyilvá
nulás igénye. Mi is rejlik a megnevezé- 
si/névadási aktus hátterében? Nyelvileg mi
nősítetté válnak a világ dolgai, megelevene
dik a természeti, fizikai világ. Létrejön a 
természetét tekintve (szerkezetileg) tagolt, 
strukturált, kifelé, a világ felé ugyanakkor 
tagoló, strukturáló nyelv.

Fizikai világ csak egy van. A nyelvileg 
tagolt világoknak viszont se szeri, se száma. 
Ahány ház, annyi szokás - szól a mondás. S 
ahány nyelv(közösség), annyi (nyelvi) szo
kásrendszer - szól olvasójához Szilágyi N. 
Sándor személyében a kognitív nyelvész.
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Nem kell tehát meglepődni azon, hogy pél
dául a mexikói tarahumara nyelvben más
képp szólítja a leány és másképp a fiú az 
édesapját és az édesanyját; hogy ugyaneb
ben a nyelvben egy és ugyanaz a szó jelöli 
a nagyszülőt és az unokát, kizárólag a nem
zedéki távolság jelölőjeként. Nemcsak ma
gyarázatot kell keresni, hanem nyelvi tago
lás különbözőségeként kell elfogadni azt is, 
hogy a maori nyelv rendszerében a birtok
viszony kifejezésére fellelhető kétféle jelölő 
használatát a birtok elidegeníthetősége 
szabja meg. Még pontosabban, a nyelvhasz
nálat során azt kell eldönteni, hogy a birto
koson múlik-e, hogy olyasmije van vagy 
sem. így más ajelölő az apa, anya, nagyszü
lők, testvérek, szerelem esetében, illetve a 
gyermek, férj, feleség stb. esetében. Termé
szetesen ez a néhány kiragadott példa csu
pán ízelítő abból a gazdag gyűjteményből, 
amit a szerző felkínál.

A könyv - példaanyagának köszönhető
en - egzotikus tájak nem kevésbé egzotikus 
népeinek nyelvébe enged bepillantást, 
hozzásegítve bennünket ahhoz, hogy le- 
vetkezzük - amennyire lehet - Európa- 
központú nyelvi tudatunkat, és egy kicsit 
elkalandozzunk a nyelv, a nyelvek világá
ban. Persze, ahogy egy rosszul rögzült arti
kulációs mozgáskombinációt nem könnyű 
kitörölni, úgy az anyanyelvűnk elsajátításá
val hozzánk nőtt tagolási rendszert sem le
het egyetlen mozdulattal félretenni. De itt, 
ezen a ponton már az elhivatott nyelvpeda
gógus szól hozzánk, aki feltétel nélkül 
mindenkit az idegen nyelvekkel való is
merkedésre bíztat - újszerű kiindulópon
tot adva, miszerint a nyelvek között lénye
gi különbségek nincsenek, hiszen minden 
nyelv evilági, világunk pedig egy. S jólle
het első látásra (az idegen nyelv tanulásá
nak kezdeti fázisában) a harsogó különbö
zőségek ötlenek szembe, ugyanúgy, ahogy 
a színek izolálásánál is a fehér-fekete ellen
tétpár evolúcióját tekintve az első; idővel 
azonban képesek vagyunk a finom, lehelet
nyi különbségek észrevételére, s egyben rá

érezni arra, hogy valójában egy világot be
szélünk - ki-ki a maga módján.

(Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 
Szilágyi N. Sándornak Hogyan teremtsünk 
világot? Rávezetés a nyelvi világ vizsgála
tára [Erdélyi Tankönyvtanács: Kolozsvár, 
1996] című könyvét Méhes Márton ismer
tette, in: Modern Nyelvoktatás, vol. 3, nr.4, 
pp. 71-72 [1977].)
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A magyar nyelvészet az utóbbi évtizedek
ben elsősorban újságnyelvi szövegek mon
datnál nagyobb beszédegységeinek gram
matikájának leírásával foglalkozó tanulmá
nyokkal járult hozzá a szövegről való tudá
sunk gazdagításához. A hermeneutikai-sze- 
miotikai jellegű vizsgálatok elsősorban 
szépirodalmi jellegű szövegeket választot
tak tárgyukul. Az utóbbi időben változott a 
helyzet, három nyelvészeti megalapozottsá
gú szövegtan is napvilágot látott. Fehér Er
zsébet és Szikszainé Nagy Irma monográfi
ái elsősorban szöveggrammatikával foglal
koznak és meglehetősen kötődnek az ún. 
hagyományos magyar nyelvleíráshoz. 
Tolcsvai Nagy Gábor felfogásában ezzel 
szemben a szövegtan elméleti keretét az 
inter- és multidiszciplinaritás határozza 
meg, így a szövegekkel való foglalkozás a 
nyelvészetinél szükségszerűen tágabb körű 
kompetenciákat tételez fel. Ebből követke
zőleg Tolcsvai könyve az előbb említett mo
nográfiákkal ellentétben kevés szállal kötő
dik a magyar nyelvészeti hagyományokhoz. 
A szöveg általános kérdéseiről szólva szinte 
kizárólag Békési Imre, Kertész András, 
Kiefer Ferenc, Kocsány Piroska és Petőfi S. 
János műveire támaszkodik, a szöveg ki
sebb egységeinek szerveződéseiről szólva 
viszont már bővebben merít a hazai nyelv
tudományi szakirodalomból.


