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KÉTELKEDÉS A NYELVBEN
elôadás egy, a fentivel azonos címû irodalmi szimpóziumra

Tatár Sándor fordítása

mivel nem emlékszem, hogy valaha is lettem volna olyan helyzetben, amelyben elfogott 
a nyelv iránti kételkedés, továbbá azt sem tartom valószínûnek, hogy mielôtt közölték 
velem e szimpózium témáját, megfordult volna a fejemben a „kételkedés a nyelvben” 
kifejezés, vagy egyáltalán találkoztam volna vele, mindenekelôtt meg kell vizsgálnom 
e kifejezés lehetséges, számomra a legkevésbé sem eleve adott tartalmát. abból indulok 
ki, hogy tudom, mi az a kétely, és mi az a nyelv, ugyanakkor korántsem akarom lebe-
csülni ama nehézségeket, amelyekkel mindenekelôtt a „nyelv” szó valamelyest kielégítô 
definícióját keresônek szembe kell néznie. a szó különbözô értelmû használati módjai 
valószínûleg ki is zárják, hogy egyetlen definíciót elfogadhassunk, gondoljunk csak a 
„francia nyelv”, illetve a „valakinek megbénult a nyelve” [az eredetiben: elállt/elakadt 
a szava – a német kifejezés: „es verschlug ihm die Sprache” tartalmazza a „nyelv” szót. 
– A ford.] fordulatra. egy olyan szókapcsolatban, mint a „kételkedés a nyelvben”, nyil-
vánvalóan „általánosságban a nyelvrôl”, „a nyelvrôl mint olyanról” van szó, amelyre, 
hangozzék mégoly plauzibilisen, igen nehéz volna definíciót találni. a „kétely”, „kétel-
kedés” szavakkal nincsenek ekkora problémáink: világos, hogy eredetükben a „kettô” 
(„két”) szóval függenek össze, s ha e számnevet bevonjuk eredeti jelentésük definíció-
jába, annak mindmáig megvilágító ereje van: „kétely” [dilemma], mint „két lehetôség 
közötti bizonytalanság, ingadozás”.

úgy próbálkozom a „kételkedés a nyelvben” kifejezés értelmezésével, hogy e vonza-
tos fônevet: „kételkedés valamiben”, egyéb tárgyakhoz kapcsolom. így két nyelvi szer-
kezettípust kapok; a „kételkedés egy állítás igazságában”, „kételkedés egy személy 
ôszinteségében” mintájúakban a „valamiben”-t rendre egy kéttagú névszói szerkezet 
konkretizálja, tehát ’kételkedés’ – ’a beteg’ (elsô tag)* ’gyógyulásában’ (második tag); az 
elsô tagot, ha a kontextusból már ismert, kire-mire vonatkozik a második, egy birtokos 
személyrag is alkothatja, illetve helyettesítheti. sematikus meghatározással: a „kételke-
dés” szót elôször egy konkrét vagy legalábbis az ôrá következônél konkrétabb birtokos 
követi, majd pedig (nyelvtanilag birtokként) egy absztraktum, amely e konkrétabb va-
laminek vagy valakinek egy aspektusát jeleníti meg: „kételkedés” – konkrét fônév: „egy 
orvos” – elvont jelentésû fônév: „rátermettségében”, avagy „kételkedés” – kevésbé elvont 
fônév: „egy intézkedés” − elvont fônév: „hatékonyságában”.

ez a kételkedés nem „általában”, „mindenestül” vonatkozik az illetô dologra (vagy 
személyre); mindig csak annak egy bizonyos tulajdonságát avagy oldalát illeti kétséggel: 
a használhatóságát, a megbízhatóságát stb., és önkéntelenül adódik a kérdés, vajon nem 
kizárólag ez a fajta kételkedés létezik-e, tehát beszélhetünk-e egyáltalán valamely do-

* Az eredetiben ez természetesen fordítva szerepel – a német és a magyar birtokos szerkezet különbözôségé-
bôl adódóan. (A ford.)
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logban (vagy személyben) való „általános”, „totális” kételkedésrôl. Ez utóbbi kételkedés 
ugyanis, logikus módon, nem lehetne egyéb, mint az illetô dolog vagy személy létezésé-
ben való kételkedés; „a repülô csészealjakban való kételkedés” nem más, mint a mondott 
objektumoknak a világban való elôfordulása iránti kétely, a korrekt kifejezésnek tehát 
így kell/kellene hangzania: „kételkedés a repülô csészealjak létezésében”. megállapít-
ható, hogy minden ilyenfajta, azaz valaminek valamely tulajdonságát illetô kételkedés-
hez (’tulajdonság’-on az illetô dolog valamely észlelhetô, ellenôrizhetôen meglévô vagy 
hiányzó jellemzôjét értve) elválaszthatatlanul hozzátartozik egy-egy ellentétes tulajdon-
ság; a kettô közül, amelyek kizárják egymást, ilyenkor mindig csak az egyiket nevezzük 
meg. „a dokumentum eredetiségében való kételkedés” implikálja a dokumentum nem 
valódiságát, hamisított voltát, miközben – mint valamennyi ilyen esetben – az egymást 
kizáró lehetôségek közül csak a pozitívat nevezzük meg (eredetiség), holott a gondol-
kodás teljességgel a kimondatlan másik, azaz a negatív lehetôségre összpontosít. ebben 
áll a „kételkedés” szó sajátos ereje, hogy tudniillik az ellentétpár pozitív tagjának meg-
nevezése által annak ellentétére, a negatívra képes fokuszálni a gondolkodást. jelentôs 
negatív erô rejlik tehát ebben a szóban, s errôl különösen akkor nem volna szabad 
megfeledkezni, amikor a „kételkedés” fônevet nem igazán egyértelmû kontextusban 
használjuk, például a „kételkedés a nyelvben” fordulatban.

a „kételkedés”-nek bizonyos értelemben az ellentettje a „bizalom” szó. a „megbízom 
a tisztességében”, akárcsak a „kételkedem a tisztességében”, implikálja a negatív ellen-
pólust, azaz az illetô tisztességtelenségét, csak éppen elutasítja ezt a lehetôséget; ha 
pontosak akarnánk lenni, úgy kéne fogalmaznunk, hogy a tisztesség foglalja magában 
saját negatív ellentettjét, a „bizalom” szó pedig minden erejével igyekszik elgondolha-
tatlanná tenni ezt a negatív pendant-t, tehát megakadályozni a gondolkodást abban, 
hogy erre irányuljon, míg a „kételkedés” épp ennek az ellenkezôjére törekszik. ez ma-
gyarázza azt is, hogy a „megbízom benne” állítást egyértelmûnek és teljesnek érzékeljük, 
más szóval minden további pontosítás nélkül elfogadjuk e bizalmat a „mindenestül, 
egészében véve megbízom benne” értelmében, fordítva azonban, tehát az „egészében 
véve kételkedem benne” kifejezésben szereplô, tárgyát mindenestül átfogó kétely esetén 
igyekszünk ezt a kételyt kérdések által a tárgy egy vagy legfeljebb néhány tulajdonsá-
gára leszûkíteni, hogy a „kételkedés”-t egyáltalán értelmezni tudjuk. általában s nem 
utolsósorban a politikát illetôen a kételkedés elônyben részesítendô a bizalommal szem-
ben, a kételkedés ugyanis két lehetôség meglétét tudatosítja bennünk, míg a bizalom 
igyekszik eltakarni tekintetünk elôl, azaz elfeledtetni velünk a negatív le he tô sé get.

annyi bizonyos, hogy a „valaminek/valakinek valamely tulajdonságában való kétel-
kedés” nyelvi szerkezet egyértelmû, és nem szorul kiegészítésre; ha „egy dokumentum 
valódisága iránti kételkedés”-rôl beszélünk, mindnyájan tudjuk, mirôl van szó. ugyan-
akkor világos, hogy ez az alapszerkezet a kétely hordozójának (azaz a kételkedônek) a 
megnevezése által, csakúgy, mint a kételkedésre okot adó körülmények megjelölésével, 
illetôleg a kételkedés tárgyának mind pontosabb és konkrétabb meghatározásával tet-
szés szerint tovább bôvíthetô. nem kérdéses, hogy ez a szerkezet akkor is alkalmazható, 
ha ilyen vagy olyan szempontból a nyelvrôl beszélünk, tehát valami olyanról, ami a nyelv 
szférájába tartozik, illetôleg ezzel kapcsolatos. milyen példák jutnak eszembe az ilyen, 
a nyelvvel összefüggô valami iránti kételyekre nekem, aki nem vagy legalábbis egyelôre 
nem képes a „kételkedés a nyelvben” kifejezésnek ismerôs és értelmes tartalmat tulaj-
donítani?

itt van például a németben jelenleg érvényes, a fônév eleji nagybetûs írásmódról 
rendelkezô szabály megtartása iránti kétely; bár alighanem helyesebb lenne arról a 
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meggyôzôdésemrôl beszélni, hogy célszerû lenne legalább az úgynevezett korlátozott 
kisbetûs írást bevezetnünk; értelmesebbel váltanánk le egy kevésbé értelmes konvenci-
ót – maga a nyelv pedig sem korlátozást, sem fogyatkozást nem szenvedne.

vagy itt van a felsô tagozatos és középiskolai (azaz a 10. és 18. életév közötti) latin és 
görög nyelvoktatás abszolút mûvelôdési értékét illetô kétely – e vonatkozásban is pon-
tosabb lenne a meggyôzôdésemrôl beszélni, arról ugyanis, hogy a klasszikus holt nyel-
vek elsajátítása helyett élô nyelveket tanulni legalább ugyanolyan mûvelôdési értékkel 
bírna, kiegészülve ráadásul a tanultak közvetlen és gyakori felhasználhatóságának esz-
mei értékével, amely a más nyelvûekkel való személyes érintkezéstôl más nemzetek 
kultúrájának megismeréséig számos területen gyümölcsözô lenne.

itt van azután a beszélô közösség nyelvhasználatának szabályozása mögött álló szán-
dék (mindannyiszor hangsúlyozott) tisztaságát illetô kétely. (nincs olyan totalitárius 
mozgalom vagy rendszer, amely ezt a szabályozást elmulasztaná.) igazában itt is arról 
a meggyôzôdésemrôl kéne beszélnem, miszerint minden ilyesféle nyelvszabályozás 
abból a tisztességtelen szándékból ered, hogy a kisebbségnek a többség feletti uralmát 
közvetlenül az uralom alá hajtandók agyába plántálják bele, mégpedig úgy, hogy az 
uralmat elszenvedôk ezt az uralmat egyfajta önuralomként, pozitívan éljék meg; véle-
ményem szerint ebben gyökerezik a valamennyi totalitárius mozgalomban és rendszer-
ben fellelhetô aszketikus momentum.

egy másik általam ismert kétely az egyszer kitalált nyelvi modelleknek a költészet 
céljára való korlátlan idejû és gyakoriságú használhatóságára vonatkozik; ám számom-
ra itt sincs szó kételyrôl, annál inkább arról a meggyôzôdésrôl, hogy a tartós használat 
következtében minden költôi nyelvi modell (alakzat) veszít erejébôl és csillogásából, 
míg végül jóformán használhatatlan nem lesz, amire válaszul néhányan csak annál ma-
ka csabbul esküsznek rájuk, még cudarabbul tönkretéve ôket – holott bárki könnyen 
be láthatná, hogy a valahai szépség tôlünk mai szépséget követel, amiképpen a valahai 
szépség maga is egy valahai ma szépsége volt; ez a valahai szépség igényli és megkövete-
li azt a távolságot, amely a mi mánktól elválasztja ôt, ugyanis ebbôl a távolságból tudjuk 
értékelni és szeretni, márpedig ez a distancia egyedül a mai szépség által válik megfog-
hatóvá: egy más szépség által, amely mégis, éppen, mert más, nagyon is hasonlít ahhoz, 
ami minden szép a maga korában mindig is volt.

ezek voltak tehát a példáim egy-egy, a nyelvvel összefüggô, a nyelvhez tartozó valami 
iránti kételyekre, ám egyikük sem nevezhetô „a nyelvben való kételkedés”-nek, s ezen-
felül azt is hozzá kellett tennem, hogy csak a példa kedvéért fogalmaztam ôket „kétel-
kedés” gyanánt; ha egyszerûen a magam nevében szólok, meggyôzôdésrôl beszéltem 
volna. ha „meggyôzôdés”-t mondok, nem „bizalom”-ra gondolok; mindkét esetben 
szubjektív alapú bizonyosságról van szó, csakhogy míg a bizalom, mint mondottuk, csak 
a pozitívat akarja látni, és vakká akar tenni a negatív iránt (szélsôséges esetben egyál-
talában véve el akar vakítani), addig a meggyôzôdést – hogy valódi legyen − kizárólag 
a fennálló lehetôségek kritikus számbavétele alapozhatja meg; ennyiben a kétellyel 
rokon. másik, nem kevésbé fontos megkülönböztetô jegye e kétféle bizonyosságnak a 
felelôsséghez való ellentétes viszonyuk: bizalmammal, abszurd módon, másokra terhe-
lem, tolom át a felelôsséget, meggyôzôdésemért ellenben magam felelek.

az eddigiekben a „kételkedés/kételkedni valamiben” típusú két lehetséges nyelvi 
szerkezet egyikérôl volt szó, arról, amely közelebbrôl így fest: „kételkedés valakinek 
vagy valaminek valamely tulajdonságában/aspektusában”. miközben „egyértelmûnek 
és teljesnek” neveztem ezt a szerkezetet, már tekintettel voltam a másik lehetséges nyel-
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vi szerkezetre, amely véleményem szerint se nem egyértelmû, se nem teljes. ebben a szer-
kezetben a „kételkedés”-t egyetlen fônév egészíti ki, illetve konkretizálja; e fônév meg-
nevezhet valamely dolgot, személyt, absztraktumot vagy ezeknek valamely csoportját, 
esetleg valami mást. a „kételkedem hugóban” köznyelvi mondat bármely hétköznapi 
beszélgetésben elhangozhat. a kétely nem hugo létezését illeti, hanem az ôszinteségét, 
a rátermettségét, a gondolkodásmódját, vagyis egy személy ama vonásainak, jellemzôinek 
valamelyikét, amelyekben egyáltalán kételkedni lehet, s hogy most konkrétan épp mi 
váltja ki a beszélô kételyét, az a kontextusból derül ki, nem az iménti kiragadott mon-
datból. ez a mondat tudniillik hiányos, a beszélgetésekben gyakori elliptikus fogalma-
zásmódnak megfelelôen: ami az egyik mondatból hiányzik, azt vagy megismerjük a 
következô mondatból, vagy emlékezhetünk rá az elôzôbôl. ebben az esetben e második 
nyelvi szerkezet csupán csonka változata az elsônek, s valójában szintén azt jelenti: „ké-
tel kedés hugo valamicsodájában”, például „kételkedés hugo ôszinteségében” vagy 
„ké telkedés hugo potenciájában”.

mármost ha a „kételkedés a nyelvben” kifejezés szintén nem volna egyéb, mint csonk, 
amely épp a megértés szempontjából döntô elem elhagyása nyomán keletkezett (anél-
kül, hogy helyettesítésképpen rendelkezésre állna az elhagyott elemet tartalmazó, il-
letve azonosíthatóvá tevô kontextus), nos ebben az esetben fölvetôdne a kérdés, hogyan 
találhatta ki és miért találta ki valaki épp ezt a kifejezést, hogy azután elôadástémaként 
olyan embereknek adja föl, akik vélhetôleg, akárcsak jómagam, sosem konstatálták ma-
gukon, hogy „kételkednének a nyelvben”. arra a témát ilyképpen meghatározók nyilván 
nem gondolhattak, hogy a „kételkedés a nyelvben” kifejezést bárki is a magából a 
szókapcsolatból számomra egyedül következô módon, azaz „a nyelv létezésében való 
ké telkedés”-ként fogja fölfogni és értelmezni. a téma kiötlôi – ha egyáltalán tudatában 
voltak e kifejezés csonka, hiányos voltának – minden bizonnyal azt várták az ilyen témá-
jú elôadásra fölkértektôl, hogy minden tôlük telhetôt megtesznek, hogy elôadásukban 
ki töl tsék a címben tátongó hiányt. az elôadók – nyilván így okoskodtak a szervezôk – 
létre fogják hozni azt a kontextust, amely értelmessé és érthetôvé teszi a „kételkedés a 
nyelvben” kifejezést. ily módon e kifejezés csonkasága lett volna a tulajdonképpeni ki-
hí vás és ösztönzés a téma kidolgozására, s egyszersmind – lévén, hogy épp a döntô elem 
hiányzik a címbôl − a garancia arra, hogy mindenki, aki e hiányosan meghatározott té-
mára vonatkozóan megnyilatkozik, valóban valami mást mond, mint a többiek.

nos, a „kételkedés hugóban” fordulat esetében egy bizonyos személy iránti kételyrôl 
van szó, akirôl a keresztnevén kívül semmit nem tudunk, ezzel szemben a nyelv esetében 
olyan valamirôl, amelyrôl nagyon is sokat tudunk, még ha nem egészen ugyanazt tud-
juk is, és még ha nincs is senki köztünk, aki mindent tudna róla, így tehát más, jobb 
példát kell keresnünk a „kételkedés a nyelvben” kifejezéssel való összehasonlítás céljá-
ra. próbálkozzunk a házassággal, egy olyan intézménnyel, amelyrôl mindnyájan tudunk 
egyet-mást, jóllehet nem egészen ugyanazt, és egyikünk sem tud róla mindent. ismét 
ki kell zárnunk a „kételkedés a házasságban”-nak azt az értelmezését, hogy szókapcso-
latunk a nevezett intézmény létezésében való kételkedést jelentené – mint ahogy jelent-
hetné ezt „a repülô csészealjakban való kételkedés” vagy „az istenben való kételkedés” 
(hogy egy második példát is hozzunk olyan valamire, aminek létezése kétségbe vonha-
tó); mindig valamely imaginárius, hittel hitt, azaz ellenôrizhetetlen létezés az, ami 
kétségbe vonható; ez sem a házasság, sem a nyelv létezésére nem áll. nem úgy, mint 
hugo és a benne való kételkedés esetében, a házassághoz és a házasságot illetô kételyhez 
mindnyájan kötni tudunk valamilyen elképzelést, s ezek a képzetek a különbözô sze-
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mélyek fejében nem lesznek olyan nagyon különbözôek. feltételezem ugyanakkor, hogy 
ha megkérdezünk öt embert, mit értenek – már ha egyáltalán tudnak valamilyen kép-
zetet kapcsolni hozzá − a „kételkedés a nyelvben” kifejezésen, akkor több, ha ugyan 
nem csupa alapvetôen különbözô elképzeléssel fogunk találkozni. a „kételkedés a há-
zasságban” szókapcsolatot ezzel szemben általában hasonlóan fogják értelmezni, még-
pedig a saját véleményüktôl, vonatkozó álláspontjuktól függetlenül. ez természetesen 
arra vezethetô vissza, hogy a „házasság” sokkal szûkebb, s így könnyebben definiálható 
fogalom a „nyelv”-nél, és épp a „nyelv” fogalmának rendkívüli terjedelme, jelentés- és 
aspektusgazdagsága teszi problematikussá a fogalomnak egy ilyen kifejezésben („kétel-
kedés a nyelvben”) való, közelebbrôl meghatározatlan értelmû használatát.

annyi legalábbis bizonyos, hogy az önmagában álló „kételkedés a házasságban” szó-
kapcsolatot merôben másképp értem én, aki használom, s azok is, akik hallják, mint a 
kontextus nélküli „kételkedés hugóban” fordulatot, és ez a másként-értés áll a „hala-
dásban való kételkedés”-re, a „technikai haladásban való kételkedés”-re, a „kultúrában 
való kételkedés”-re s még száz egyéb más kételyre, úgy hiszem tehát, hogy a fentebb 
leírt háromtagú szerkezet mellett létezik egy másik is, egy olyan, amely a „kételkedés” 
fônév mellett egyetlen, annak tárgyát megnevezô fônévbôl áll. ez utóbbi többnyire elvont, 
valamilyen tágabb, mondhatni „gyûjtôfogalom”, továbbá közismert, hogy ne mondjam, 
közszájon forog; e kifejezések mindegyikében van ugyanis valami csevegéstéma-szerû, 
valami publicisztikai ízû, sôt körüllengi ôket a nagybetûs fôcímek hatásvadász aurája is 
− komoly okfejtések tárgyaként való felbukkanásuk inkább váratlan és meglepô.

közös vonásuknak látszik egyfajta aktualitás, éspedig arra az idôre vonatkoztatva, 
amikor mintegy konjunktúrájuk volt; így például „a vallás iránti kétely” vagy „az istenben 
való kételkedés” manapság kevésbé foglalkoztatja és kevésbé osztja meg az embereket, 
mint a „kételkedés a haladásban” vagy a „kételkedés az ûrhajózásban”, miközben „a 
kultúrában való kételkedés” rousseau óta újra meg újra visszatér. „a gôzvasútban való 
kételkedés”-t, miként „az automobilban való kételkedés”-t is, már csak hírbôl ismerjük; 
„a televízióban való kételkedés”-re még magunk is emlékszünk, ám „a rádióban való 
kételkedés”-re már nem. „a motorizáció iránti kételyek”-nek már hiába keresnénk a 
nyomait az u.s.a.-ban, nálunk azonban minden bizonnyal csak a következô nemzedék 
fogja ôket elfelejteni. de hagyjuk a különbözô vívmányokat illetô, banálisan csengô 
kételyeket, és szögezzük le, hogy a többi kétely is, „az istenben való kételkedés”-tôl „a 
haladásban való kételkedés”-ig olyasvalamit jelöl, amely sokunk tudatában világosan 
jelen van, ha nem is feltétlenül kétely gyanánt, de annak tudásaként, hogy az illetô 
dolgokban lehet vagy legalábbis lehetséges volt kételkedni. s most kérdezzenek meg 
néhány embert, akik mindezeket a fejtegetéseket nem hallották, hogy mire gondolnak 
a „kételkedés a nyelvben” kifejezés hallatán. én úgy vélem, e szintagma olyan szókap-
csolatok analógiájára képeztetett, amelyek jelentéssel bírnak számomra, más szóval egy 
analógiás képzôdmény, amely más, azonos sémát követô kifejezések asszociációkat ki-
váltó képességébôl húz hasznot, miközben ô maga nem képes asszociációkat kiváltani, 
azaz semmi valóságosan létezôre avagy elképzeltre nem vonatkozik. ámde épp azért 
jöttünk most össze, hogy kiderítsük, mi az a „kételkedés a nyelvben”, éspedig úgy, hogy 
közösen igyekszünk utánajárni. az ugyebár módfelett kétes eljárás lenne − s én ilyen 
szándékot nem is óhajtok senkinek tulajdonítani −, hogy valakik létrehoztak volna egy 
tartalmatlan fogalmat, majd utólag látnának neki, hogy tartalommal töltsék meg. a 
magam részérôl mindenesetre úgy vélem, hogy akkor tudhatjuk meg a legtöbbet errôl 
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a fogalomról, ha olyanokat kérdezünk meg vele kapcsolatban, akik az eddigi fejtegeté-
seket nem hallották, és nem akarnak mindenáron valamely elôre kifundált tartalmat 
tölteni e szókapcsolatba, már csak azért sem, mert e fogalom közömbös számukra. s én 
is hozzájuk tartozom, mármint azok közé, akik nem követték az eddig elhangzottakat, 
lévén ez egy elôkészített elôadás, amely már azelôtt kész volt, hogy itt, ebben a körben 
és ebben a teremben bármi történt volna, továbbá azok közé tartozom, akik számára 
közömbös ez a kifejezés, hiszen nem jelent számukra semmit.

még egyszer visszatérek a kételynek a „két lehetôség közötti bizonytalanság, ingado-
zás”-ként való meghatározásához, minthogy e második típusú nyelvi szerkezetekben 
szereplô (egyetlen névszó által determinált) kétely/kételkedés is rejt magában egy alter-
natívát: a valamiben való kételkedésnek mindezek a kifejezései, a vallásban, az ûrhajózás-
ban, a házasságban, a kultúrában, sôt még az emberiségben való kételkedés is implikál-
ja a kétkedés tárgyának fenyegetô vagy kívánatos nem vagy már nem létezésének gon-
dolatát, az illetô dolog (például az ûrhajózás) befejezéséét, eltörléséét vagy elhalásáét 
(teszem azt, a vallásét vagy a házasságét), netán soha nem létezett voltáét (például a 
kultúra eredendô nem létezését, amelynek, mármint a nem létezettnek vélt kultúrának 
a helyét egy ártatlan paradicsomi ôsállapot utópisztikus elképzelésével töltik ki) vagy az 
adott valami (például az emberiség) megsemmisüléséét. ezzel szemben a nyelv nem 
vagy többé nem létezését, a nyelv beszüntetését, eltörlését vagy megsemmisítését sem 
valóságos fenyegetésként, sem bizonyos körülmények között kívánatos állapotként nem 
lehet elgondolni. még világosabban szólva: ahol − s mint láttuk, a nyelv esete ilyen − 
nem létezik alternatíva, ott kétely sem létezhet. így nem létezhet a halállal szembeni 
kételkedés, nincs tehát mód „a halálban való kételkedés”-rôl beszélni. ezen mit sem 
változtat az embert mindenestül, minden értelemben és örökre kioltó halállal szembeni kétely 
lehetségessége, hiszen az ilyen abszolút és totális halállal szembeszegezhetô a halál utáni 
élet elgondolható alternatívája, ami által a kifejezés („a halálban való kételkedés”) alap-
jaiban változott meg, hiszen ezzel nem a halált vonjuk kétségbe, hanem a hatalmát. a 
nyelvhez azonban nem társul efféle, illetve bármilyen alternatíva, olyan sincs tehát, hogy 
„kételkedés a nyelvben”. ennek nem cáfolata az a lehetôség, hogy elgondolható a nyelv-
nek az emberiség megsemmisítésének következtébeni megsemmisülése; hogy ez, tudni-
illik az emberiség elpusztítása, mint emberi „mû”, emberi cselekvés okozata, elképzelhetô, 
annak jogos és logikus következménye nem a nyelvben való kételkedés, hanem az em-
berben való kételkedés.

[1973]

OTTOS MOPS

ottos mops trotzt
otto: fort mops fort
ottos mops hopst fort
otto: soso


