
Kábán Annamária 

A tudományos stilus szemiotikájából 

1. A tudományos stílus vizsgálata eléggé elhanyagolt területe a nyelvtudo-
mánynak. Mind fogalmának és vizsgálatának elméleti tisztázásával, mind 
pedig konkrét korszakokhoz kötött elemzésével még sok mindenben adós a 
szakirodalom. Az alábbiakban arra vállalkozom, hogy tisztázzam a tudo-
mányos stílusnak mint funkcionális stílusnak1 a fogalmát, hiszen az általános 
tudományelmélet alapkövetelménye is, hogy pontosan meghatározott és egy-
séges szemléletet tükröző fogalmakkal és terminológiával dolgozzunk. 
Vagyis bizonyos elméleti hipotéziseket állítok föl, amelyeket a konkrét nyel-
vi anyag vizsgálata során gazdagítani, esetleg módosítai lehet. 

A nemzetközi nyelvtudomány eddig elért eredményeit szem előtt tartva 
is szakítanom kell az empirikus adatok elemzéséből kiinduló hagyományos 
felfogással, s feltétlenül nyitnom kell egy átfogó életmegközelítés felé, 
amelynek a legátfogóbb szemiotikai alapvetésűnek kell lennie. A modern 
szemiotikai kutatások bebizonyították, hogy a nyelv nem rendszerében él 
elsősorban, hanem használatában. Tehát a sajátos nyelven kívüli pragmatikai 
tényezők, a sajátos közléshelyzet határozza meg a nyelvi rendszerből való 
válogatást. 

2. Egyik fontos funkcionális stílus a tudományos stílus. E stílust átfogó 
szemiotikai keretben jellemzem. Eszerint a tudományos stílus funkcióit a 
kommunkikáció konkrét társadalmi helyzete határozza meg. Feladatom tehát 
azoknak a külső tényezőknek a fölvázolása, amelyek a tudományos közlés-
helyzetet meghatározzák, s ezek után keríthetek csak sort a tudományos 
stílus nyelvi ismereteinek vizsgálatára. A tudományos stílus ugyanis össze-
függ sok külső tényezővel. 
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I. Az elsődleges külső tényezők: 

1. A közlés tartalmának külső vonatkozásai, társadalmi szférája. 
2. A sajátos beszédminőségre való irányulás (ami szerintem a 

hagyományos és konvencionál is s t í lusformákra való 
vonatkozást jelenti), 

II. A másodlagos külső tényezők: 

1. Az író általános és nyelvi műveltsége, 
2. Az író viszonya a közlés tartalmához. 
3. Az olvasó általános és nyelvi műveltsége. 
4. Az író és az olvasó közti viszony. 
5. A közlés anyaga. 

A következőkben vázolom ezeknek a külső tényezőknek a működését a 
tudományos közléshelyzetben. 

1.1. A tudomány tudatforma. A legkorszerűbb álláspontok szerint a tudo-
mányos és művészi visszatükrözés vizsgálatát a kultúra keretében kell 
elhelyeznünk. Ma már nemcsak a történetiség hívei állítják előtérbe a kultúra 
kérdését, hanem azok is, akik a különböző tudományos iskolák vagy a struk-
turalizmus és szemiotika felfogásából indulnak ki. Lotman szerint, a „kultúra 
valamennyi nem örökletes információ szervezési és megőrzési módjainak 
összessége. A kultúra a megismerés érzékeny és bonyolultan szervezett me-
chanizmusa." 

Az emberiség kultúrája szerinte, mint jelszerű és nyelvi kultúra épül fel, 
ezért olyan másodlagos rendszer, amely az adott közösségben elfogadott 
valamilyen természetes nyelvre épül, és amely belső szervezettsége alapján 
újratermeli a nyelv strukturális sémáját. Csak a jelek valamilyen rendszerére 
lefordított dolgok válhatnak az emlékezet tulajdonává. Az emberiség törté-
netét vizsgálva bármilyen messzi múltba is hatoljunk, a közvetlen termelés 
mellett az embereknek mindig jutott erejéből művészetre, elméleti gondolko-
dásra. 

A tudomány - éppúgy, mint az irodalom - közlés, megismerés. Csakhogy 
az irodalom másként tölti be a közlés funkcióit. Közbeiktatja a fikci-
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ót, vagyis a képzelet rendezőelvét.3 A kettő közötti különbséget már a régi 
görögök észrevették. Platón szerint a költők hazudnak, a tudomány ellenben 
az igazságra törekszik. A tudomány értelmi, a művészet érzelmi természetű. 
Ezért a tudomány a logika, a művészet a képek eszközével él. 

Valóban, bár mind az irodalom, mind a tudomány anyaga a valóság, s 
mindkettő megismerési folyamata az érzékiből indul el, nagy különbség mu-
tatkozik a feldolgozás, a megjelenítés, az általánosítás módjában. Lukács 
György mutatott rá, hogy mind a művészi, mind a tudományos visszatükrö-
ződés a mindennapi gondolkodásból nőtt ki, s elemezte, hogy a 
mindennapok és a munka életbevágó követelményeiből miként nőtt ki a 
valóság tudományos megismerésének szükséglete, amely nemcsak tényszerű-
en emelkedik a hétköznap színvonala fölé, hanem elvileg, módszertanilag, 
minőségileg is. „Az emberiség fejlődése a primitív fokon olyan visszatükrö-
ződési és gondolkodási formákat hoz létre, amelyek ahelyett, hogy a 
mindennapok ösztönös és naiv megszemélyesítéseit és antropomorfizációs 
formáit radikálisan legyőznék, magasabb fokon reprodukálják ezeket, és a 
tudományos gondolkodás fejlődését ezáltal korlátok közé szorítják."4 

A tudomány nem a semmiből pattant ki, hanem hosszú és nehéz folyamat 
eredményeképpen válik a megismerés önálló módjává. A megismerés tudo-
mány előtti módjait prototudományos megismerési módoknak tekinthetjük. A 
tudományos gondolkodásnak bizonyos kezdeti formái már jelentkeznek ezek-
ben a módokban. 

Wartofsky szerint a megismerésnek három tudomány előtti módja létezett: 
az antropomorf magyarázat, az induktív általánosítás és a technikai szabály.5 

Az első esetben a magyarázat olyan képzeletbeli vagy feltételezett enti-
tások segítségével történik, amelyeket valódi létezőknek vélnek, és 
amelyeknek „természete" vagy tulajdonságai megmagyarázzák az egyébként 
felfoghatatlan természeti jelenségeket. Vagyis emberi és személyes cselekvé-
seket és szándékokat keresnek a természeti jelenségek mögött, s a természeti 
erőket élőnek, tudatosnak, szándékosnak ábrázolják. Ezek a mítoszok és má-
giák. 

A második esetben a tapasztalat vagy cselekvés sémáit általánosítjuk ex-
plicit módon megfogalmazott, leíró törvények próbatípusaiként. Az 
antropomorf indítékokból cselekvő és a „Te" fiziognómiai jellegzetességeivel 
bíró személyes entitások helyett az ismert természeti anyagok alapján felfo-
gott fizikai elvek működnek független magyarázó eszközként. A természeti 
jelenségek magyarázata során sem folyamodnak többé akarattal rendelkező 
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istenekhez, hanem olyan „elemekhez", mint a víz, a levegő, a tűz és a föld, 
vagy ezek kombinációi. 

A harmadik esetben a törvények preskriptív vagy normatív megfogalma-
zását végzik el, amely szükségszerűséggel, isteni vagy emberfeletti státussal, 
a lokális emberi célokat meghaladó objektivitással ruházza fel a törvényeket. 

A megismerés tudomány előtti módjai csírájukban már tartalmazzák a 
kifejlődött tudománynak az elméleti magyarázatokra, tapasztalati vagy leíró 
törvényekre vonatkozó tágabb fogalmait, valamint a természeti szükségsze-
rűség és a determinizmus fogalmát. A gondolkodás magasabb rendű 
megszemélyesítő, valamint tudományos formái közötti harc az emberiség 
fejlődésének hajnalán fejlődik ki először, s ez nem más, mint a dezantropo-
morfizáló tendenciák jelentkezése. A görög fejlődés teremti* meg a 
tudományos gondolkodás alapjait. Minél sikeresebben halad előre visszatük-
röződési módja dezantroporfizálásában és ennek fogalmi feldolgozásában a 
tudomány, annál áthidalhatatlanabb lesz a szakadék a tudományos és a mű-
vészi visszatükröződés között. A történelem folyamán a dezantropomorfizáló 
tendencia az emberi tudás mind nagyobb területét hódítja meg. 

Az objektív tudományosság imént vázolt és napjainkban is érvényes jel-
lemvonása tehát nem más, mint a következetesen keresz tü lv i t t 
„dezantropomorfizált" természetszemlélet. A tudományosság kritériumainak a 
mi civilizációnkra egységesen jellemző rendszere egy olyan szemléletet je-
lent, amely a tárgy vizsgálatából kikapcsol minden olyan előfeltevést, 
amelyet nem magából a tárgyból merít, illetve amelyet régebbi hasonló vizs-
gálatok nem ellenőriztek. 

A modern tudományos gondolkodás azonban Lévi-Strauss szerint csak 
„egy lehetséges" gondolkodás, csak az adott civilizáció gyakorlata és előfel-
tevés-rendszere által determinált, történeti szemléletmód, amely Európában a 
XIV-XV. századtól kezdve alakult ki. 

I.2. A tudományos stílust a világos, logikus, pontos, tömör, egyértelmű 
beszédminőségre való törekvés jellemzi. 

II. A tudományos stílus másodlagos külső tényezői a kővetkezők: 
1. Az író magas tudományos felkészültséggel rendelkezik, ez 

nyelvhasználatában is tükröződik. 
2. Ami az írónak a közlés tartalmához való viszonyát illeti, az 

emocionalitás gyenge foka jellemző. 
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3. Az olvasó is magas fokú általános és nyelvi műveltséggel 
rendelkezik. 

4. Az író és olvasó közötti fordított kapcsolat szempontjából a 
tudományos közlés szabály szerint monológ jellegű. A 
közvetlen reakció a közlés pillanatában hiányzik, csupán 
időben eltolódva jelentkezik. Az író a tudományos művet űgy 
alkotja meg, hogy a várt reakciót kiválthassa. Ezért 
pon tos ság ra , t e l j ességre , rész le tes magyaráza t ra , 
egyértelműségre, következetes felépítésre törekszik. 

5. A közlés anyaga szerint pedig lehet írott vagy beszélt változat. 

Ezek a nyelven kívüli tényezők meghatározzák a tudományos stílus meg-
szerkesztettségét, melyről itt elsősorban egy átfogó képet adhatok, hiszen 
ezek részletes elemzése csak konkrét szövegek vizsgálatával végezhető el. 

A sajátos beszédhelyzetet megszabja a nyelvi rendszerből való válogatást: a 
tudományos szövegek alakulását. A tudományos gondolkodásmódban és nyelvi 
megszerkesztettségben érvényesül a valóság szabatos leképezésének követelmé-
nye. Ez azt jelenti, hogy a tudományos nyelvhasználat tükrözi az egyetemes 
logikai viszonyokat és a valóság vizsgált tartományainak a belső logikáját, vi-
szonyhálózatát, vagyis a tudomány nyelvét a szabatos, egyértelmű és normatív 
szóhasználat és mondat- illetve szövegszerkesztés jellemzi. Zeman László sze-
rint: „Nyilvánvalóan a nyelv nemcsak ráció és logikum, de a tudományosság 
épp csak így elhatárolt változatához kötődhet, amely következésképpen az iro-
dalmi nyelv leginkább normatív alakzatát képviseli".6 Legfőbb ismérve tehát a 
pontosságra való törekvés. Tömörségét elsősorban magas szillogisztikus sűrítettt-
ségi foka adja. 

A tudományos szövegszerkesztésre a logikai következetesség és a részek 
közötti összefüggés a jellemző. A szövegépítkezés két fő formája a deduktív 
illetve induktív logikai építkezés. A matematikai gondolkodásra például az axio-
matikus-deduktív struktúra a jellemző, amely a meghatározásokban és 
bizonyításokban figyelhető meg. 

A tudományos stílus, de általában bármely funkcionális stílus nyelvi meg-
szerkesztettségét az összehasonlító módszerrel vizsgálhatjuk. Az összehasonlító 
munka során a tudományos stílust egybevethetjük a nyelv rendszerével, amely-
ből a válogatás történt, de sokkal többet ígér, ha a nyelv stílusbeli 
hierarchiájának azonos szintjén elhelyezkedő másik funkcionális stílussal vetjük egy-
be. Trubeckoj hívta föl a figyelmet arra, hogy a viszonylag hasonló dolgok közötti 
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oppozíciók figyelemre méltóbbak. így például sokkal tanulságosabb az egy-
mástól csupán egyetlen jegy (zöngétlenség-zöngésség) révén különböző 
fonémák oppozíciójának tanulmányozása, mint azoknak, amelyek több jegy-
ben is eltérnek. 

Ilyen szemléletmód alapján állította fel Solomon Marcus a tudományos és a 
költői közlés közötti ötvenkét oppozíciójáL7 Ilyen például: 

1. racionális - emocionális; 
2. kifejthető - szavakkal nem interpretálható; 
3. általános és egyetemes jelentések - egyedi és lokális jelentések; 
4. objektív jelentések - szubjektív jelentések; 
5. mesterséges kifejezések használata - a természetes nyelvek 

kifejezéseinek kizárólagos használata; 
6. logikai sörítettség (a szillogizmusok és a levezetések sűrítettebbek) 

- a sugallat sűrítettsége (a dolgokat nem a szokványos nevükkel 
nevezik meg, hanem valamilyen közvetítő tárgy révén); 

7. végtelen szinonimia - a szinonírnia hiánya (két sornak nem lehet 
azonos jelentése); 

8. a homonímia hiánya (lezárás) - mindegyik sor végtelen 
homonímiája (nyitottság); 

9. a stílus problémáinak megléte (választás szinonim mondatok között) 
- a stílus problémáinak hiánya (a klasszikus retorika értelmében); 

10. a metaforák lényegi használata - a metaforák nem lényegi 
használata; 

11. ikonikus jelek tendenciája - szimbolikus jelek tendenciája; 
12. kontextusra koncentráltság - üzenetre koncentráltság. 

Hasonló szemléletmód alapján állította fel Friedrich Hart a köznyelv és a tudo-g 
mányos nyelv közötti oppozíciókaL Például: 

1. szemléletes- absztrakt; 
2. sztereotip - egységesített; 
3. intuitív - diszkurzív (kifejező, következtető, okoskodó); 
4. diszkontinuus - logikus; 
5. egocentrikus - objektív; 
6. konnotatív - ellenőrzötten denotativ; 
7. metaforikus - funkcionális; 
8. expresszív - nem emocionális. 
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Ezek az oppozíciók természetesen nem a tudományos és költői, illetőleg 
a köznyelvi kommunikáció konkrét formáira vonatkoznak, hanem egy esz-
ményített típusra. 

Valójában a tudományos stílus nem is egységes. Erről azonban a szakem-
berek véleménye különböző. Egyik, szélsőséges álláspont szerint valamennyi 
tudományos mű stílusa egységes. Pontosabban a különböző tudományos művek 
a nyelvi megformáltság szempontjából - a műszókincset nem számítva - azo-
nosak. Sokkal elfogadhatóbb azonban azoknak a véleménye, akik több-kevesebb 
változatot különítenek el a tudományso stíluson belül, például a technikait és a 
humán jellegűt. A legelfogadhatóbb nézet mégiscsak az, miszerint a tudományos 
stíluson belül több szövegtípust különböztethetünk meg. A tudományos író 
ugyanis közlendőjét, a szöveget mindig meghatározott elvek, célok szerint ren-
dezi, válogat a pragmatikai és kognitív tényezőknek megfelelően a 
közléstechnikák lehetőségeiből. Célja lehet a leírás, elbeszélés, érvelés, haszná-
lati utasítás, tanácsolás, magyarázat stb. fgy sajátos szövegtípusokat alakíthat ki, 
amelyeknek jól meghatározott szövegszerkezeti stratégiája van. 

Mindezek elsősorban elméleti hipotézisek. További feladat lesz tehát az 
egyes stílustörténeti korszakok tudományos szövegeinek részletes elemzése, 
amellyel fény deríthető az egyes tudományos szövegtípusok nyelvi sajátos-
ságaira is. 
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