
SZIGETI ENDRE

A NYELV ÉS AZ ÍRÁS

~ertrand Riessei óta tudjuk, hogy a matematika lényegében - nyelv. Sőt
a 10glk?- ~s az. Azóta a nyelv jelentősége egyre fontosabbá válik korunk gon
dolkodasaban. Kezdenek beszélni "pszichológiai nyelv"-ről majd fizikai
nyelv'r-ről, s ezt egyetemes, "tudományos nyelv"-ként tiszt~lik, amiv~l mín
dén pontosan leírható. Carnap ugyanakkor "tárgy-nyelv"-nek nevezi azt amit a
min~ennapi életben használunk, tehát a köznyelvet s azt vallja, ho~ ez 'az
alapja a tudományos nyelvnek is. Mindjobban kialakul a nyelvre vonatkozó
kutatás és a jelekre vonatkozó általános elmélet: a szemiotika s ennek három
résztudománya. 1. A szintaxis (mondattan) a jelek közti formális viszonyokat
vizsgálja; 2. a szemantika a jel és jelentésének összefüggését tanulmányozza,
végül 3. a pragmatika a jel, a jelentés és a jelet használó ember viszonyát ir
ja le.

A matematikai (vagy szimbolikus) logika nagy eredményei felvetették azt
a kérdést, milyen viszony áll fenn egyrészt a matematikai (jelképes) logika,
másrészt a pontatlan köznyelvi formában kifejezésre jutó gondolkodás és a
valóság közt. Néhány gondolkodó mindlnkább felismerte a nyelv filozófiai és
társadalmi jelentőséget az emberek köztí érintkezés és megértés szempontja
ból. A :kérdés megközelítése új módszert kíván s ez: a nyelv elemzése. Ez II
filozófiai irányzat nem elsősorban a létről fejt ki különféle állításokat. hanem
a nyelvvel foglalkozik, amelyben minden tartalmi állítás kifejeződik. A logi
kai pozitívísták azt kívánják, hogy az elemzés közvetlen tárgya a tudomá
mányes nyelv legyen, a logikai analitikusok viszont a köznyelvre fordítják fi
gyelmüket. Az első csoport egy átfogó tudományelmélet módszertanát sze
retné kidolgozni, az analitikusok szerint viszont a helyes filozófia feladata
éppen az, hogy a kérdéseket nyelvi szempontból elemezze és megcáfolja, vagy
éppen megelőzze a köznyelv bizonyos szabályainak félreértéséből keletkezett
téves filozófiai vagy tudományos nézeteket. Míg a logikai pozitivisták mcster
séges tudományos nyelvet szeretnének létrehozni, az analitikus filozófusok ta
gadják, hogy ez a törekvés célszerű lenne. "Filozófiailag a nyelv egyik leg
fontosabb vonását éppen abban látják, hogy nem egzakt s a köznyelvben hasz
nálatos kifejezések többér-telműek." (V. ö. Márkus-Tordai: Irányzatok a mai
polgári filozófiában.)

'Ez a felismerés vonatkozik természetesen a vallásos nyelvre is és a ter
mészettudós éppen ezért nehezen barátkozik meg vele. Éppen ezért probléma
még ma is a természettudomány és a hit közöttí megértés. Régebben feltéte
lezték, hogy a vallásban és .a természettudományban két különböző és egy
mással összeegyeztethetetlen ténysorozat csap össze, ma viszont ébredezni kezd
az a felismerés -. éppen a modern nyelvtudományi és nyelvfilozófiai meg
fontolások alapján -, hogy voltaképpen csak két magatartás áll egymással
szemben.

A tudományos gondolkodásban a tapasztalhatóság és bizonyos egzakt fo
galmak nagyon fontos szerepet játszanak. Ezeket a tudósok egy része abszo
lút értékűeknek tekinti. Persze az ilyenféle értékelés a kinyilatkoztatás és
a hozzá hasonló fogalmak elutasításával jár. Vannak tudósok, akik számára az
Istenre vonatkozó mondatoknak egyszerűen nincs "fogható", evidens és meg
formálható értelmük. Az olyan mondat, mínt például "Isten a legfőbb
lény" - nem mond nekik többet, mintha mi azt mondjuk: az x"
voltaképpen pektábilis". Az ilyen kijelentésben egy meghatáro;.atlan ~a-'
lamiről ("x") egy meghatározatlan állítást ("pektábilis")' jelentünk ki.
Ez a mondat csak látszatra mondat, voltaképpen üres forma, amely
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se nem igaz, se nem hamis. Eszerint a felfogás szerint az olyan fogalmak, mint
amilyen a "menny" vagy a "megdicsőült test" -- tulajdonképpen értelmet
lenek, "mert amiről egyáltalában kimondható valami, az világosan kimondható.
amiről viszont nem tudunk beszélni, arról hallgatnunk kell" __o ahogy azt Ludwig
Wittgensteín, a modern nyelvfilozófia egyik legnagyobb alakja vallotta, aki
azonban azt is tudta, hogy a nyelv bizonyos értelemben "álruhába öltözteti a
gondolatot", sőt tudta azt is, hogy kétségtelenül létezik valami kimondhátat
Lan. Ez viszont megmutatkozik. S ez a titok. Erre a titokra céloz Karl Rahner
a Concilium 1968 márciusi számában, amikor azt írja: "Ahol nem csupán
természettudományos és technikai rejtjelekről (Chiffre), hanem a nundenkor
adott, de a természetitudományosan megragadhatatlan emberi létről van szó,
ott még a legegyszerűbb és a legmodernebb szavaknak is megvan az önma
gukból adódó, -transecendentálís- rnélysége, a titokra való utalása, arra, amit
Istenneik nevezünk". .

Egy mérnökök és társadalomtudósok részére rendezett előadássorozaton
ezekkel a~érdésekkel foglalkozott Rupert Ruhstaller, einsiedelni bencés szer
zetes, aki a köznyelv matematikai vizsgálatának módszeréről tartott előadáso

kat, Az Orientíerungban (1969. 5., 31.) Wolf Rohner számolt be róla.
Az a tény, hogy különféle nyelvszokásokból úgyszólván különféle nyelvek

(tudományos nyelv, vallásos nyelv stb.) fejlődtek ki, amelyek kölcsönösen nem
érthetők egymás számára, arra ösztökélte az előadót is, hogy a helyes beszéd
egzakt elméletét kezdje keresni. Kiindulási pontja neki is a szemiotíka, az el
lentmondás mentes beszélesre vonatkozó tan volt: a nyelvi jelek funkciójának
mind tapasztalati, rnind pedig nagyon általános adottsága.

A jelzési funkción négy fokú vonatkozást kell érteni. Ez minden nyelv
alapjául szolgál és négy "érve" van: a jeltest, a megjelölt tartalom, a jeladó és. a
jelvevő. A belőiük eredő vonatkozások a következők: a tárgy-tartomány vagy
a szemantikus kiterjedés (a jeltest és a megjelölt tárgy közt), a kapcsolat-tar
tomány vagy a mondattani kiterjedés (ugyanannak a rendszernek különbözö
jelei közt) és a részvételi-tartomány vagy a pragmatikus kiterjedés (egyrészt
a jeltest. másrészt a beszélő és a hallgató közt),

A matematikában a kapcsolat-tartomány és a tárgy-tartomány annyira
egymásra van hangolva, hogy csak a mondattaní szabályokat kell betartani
s máris megóvjuk magunkat a tárgyi hibáktól. Ez azonban nem áll a köz
nyelvre, ahol minden nyelvtani szabály korrekt betartása esetén is ellent
mondások és értelmetlenségek adódnak. Ebből akarták egyesek levonni azt a
következtetést, hogy ra közbeszéd nem alkalmas a tudomány számára - persze
nem anélkül, hogy megállapításukat ne akarták volna éppen az elvetett
köznyelven kifejezésre juttatni. A feszültség tényezője abban rejlik, hogy a
köznyelv. ellentéthen a logisztikában alkalmazott műnyelvvel, tévedésektől

nem károsítottan imeg tudja "erősíteni" a kímondandó igazságot és alkalmas
arra, hogy nagystílűen és értelmesen alkalmazzon ellentmondásokat és í,gy
ki tud mondani valamely meghatározott kijelentési szándékot. Ez világosabbá
válik, ha megkülönböztetjük a különböző nyelvi fokokat, mínt amilyen a ki
fejezhetőségi és az önállósági fok,

Abban a pillanatban, amint nem maga a valóság a nyelv tárgya (tárgy
nyelv), rögtön fokozati emelkedés következik be. Ruhstaller szerint a meg
nem jelölt valóság a nulladik nyelvi fokozat, a valóság nyelvi ábrázolása az
első fok, a beszéd erről a nyelvi ábrázolásról a második fok és így tovább.
Ilyen felfelé fokozódó beszélés a köznyelv mándennapi gyakorlatához tartozik:
mindenekelőtt a kérdő, az óhajtó és az érzelmeket kifejező (Ielkiáltó) monda
tokban, de ugyanúgy igazságok ;kijelentése esetén is. Igy ez a tárgyi kérdés:
"Hol volt ön tegnap?" - a harmadik fokba tartozik, mert elemezve így hang
zanék: "Megállapitom, az a kívánságom, hogy mondja meg, hol vatt tegnap,"
Látható, hogy az elemzés folytán 'él kérdő mondatból megállapítás lett. Való
ban, mínden mondatfaj egy megállapításra vezethető vissza; amint az az egyes
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mondatfajoknál meg is mutatkozík, Ez az állítmány: "igaz" (vagy "téves"),
mindig két szomszédos nyelvi fokra vonatkozik. Valamely megállapítás az
így gondolt értelemben igaz, ha a tárgy valóban megfelel neki; egy kívánságot
kifejező rnondat igaz, ha a beszélőben valóban megvan a kifejezett kívánság;
egy kérdés igaz, ha a beszélő valóban felvilágosítást vár; egy érzelmi kijelen
tés igaz, ha a kifejezésre juttatott érzelem valóban megvan; általában egy
kijelentés az "n"-edik nyelvi fokon igaz, ha az ábrázolt tárgyi tartalom az
(n-l)-dik foknaik felel meg. Ezzel beigazolódik, hogy az "igaz" voltaképpen
analóg fogalom, amely a tárggyal együtt arányosan változik.

A következő ismert gondolati kísérlet megmutatja, milyen fontos ez a
korlátozódás a közvetlenül szomszédos fokokra. útelágazáshoz érkezern és sze
petném tudni, rnelyik út visz Y felé. A felvilágosítást csak két testvértől vár
hatom. Közülük az egyik csak igazat mond, a másik míndig hazudik. Hogyan
kell hát kérdeznem. ha csak egy kérdést tehetek fE:'1 és nem is tudom, a két
testvér közül melyikkel állok szemi.en? Magasabb fokúan a beszédről kell
tehát beszélnem, úgy, hogy a különböző fokokon kijelentett hazugságok a
számomra fontos alacsonyabb tárgyterületen semmit se számítsanak. Azt kell
kérdeznem. "Mit mondana a testvéred, ha én azt kerdezném, vajon jobb felé
kell-e Y-ba mennem?" Ha azzal a testvérrel találkoztam, aki mindig az igazat
mondja, akkor a hamis felvilágosítás változatlan marad számomra, vagyis
helyesen továbbadva, tehát az ellenkezőjét kell tennem; ha ellenben azzal a
testvérrel találkoztam volna, amelyik mindig hazudik, akkor a helyes tájékoz
tatást megváltoztatva kapom meg, vagyis hamisan továbbadva. Megint
csak az ellenkezőjét ikell tehát tennem. így mindkét esetben az ellen
kezőjét kell cselekednem, hogy biztosan a helyes útra térjek.

Az igazságértéknek két szomszédos nyelvi fokra vonatkozó korlátozódáea
it Szeritírás és általában a vallásos nyelv helyes megértése szempontjából a
Legnagyobb jelentőségű. De előzőleg még valami mást is figyelembe kell
venni.

Ebben a rnondatban: "Kezdetben teremté Isten az eget és a földet" 
nincs kifejezetten kimondva, hogy megállapításról van szó, Valamely mondat
kijelentő jelleget megállapító jelek a köznyelvben nem önálló jelek, nem az
tudniillik a szavak helye vagy hangsúlya. Valamely köznyelv jeleit a követ
kező önállósági vagy kifejezési szabályok szerint lehet megkülönböztetni.

1. Azokat a jeleket, amelyek tartalmukat a maguk határain belül jelölni
tudják. Ilyen például egy főnév: "kenyér". (Sajátos mező.)

2. Olyan jeleket, amelyek tényleges összefüggéseikre utalnak, hogy azt
jelentsék. amit valamely nyelvrendszeren belűl ténylegesen jelenthetnek; rá
adásul még nyelvenkivüli összefüggések is belejátszhatnak jelentésükbe. Ez a
kijelentés: "Basel retour!" - csak meghatározott svájci kantonokban értel-
mes. (Közép mező.) •

3. Végül megkülönböztetünk olyan jeleket, amelyek csak az egész nyelv
rendszeren belül érthetők. Ahhoz, hogy valamely szó helyének vagy hangsú
lyának az értelmét megragadhassuk. a többieket is ismernünk kell. (Ellen
mező.)

Ruhstaller megállapítja, hogy a köznyelv - bármely mondatfajtáról le
gyen is szó - a tárgyat a legterjedelmesebben, a struktúrákat sokkal korlá
itoltabban, a szándékot pedig a legrejtettebben ábrázolja. Ez már abban is
kifejezésre jut, hogy a tárgy-tartomány valamely vastag szótárban csapódik
le, a kapcsolat-tartomány azonban már csak a lényegesen szerényebb nyelv
tanban, míg a részvételi-tartomány éppen csak nagyon kifejezetlenül - mint a
nyelvtani felosztásban - kijelentő, kérdő és óhajtó rnondatok formájában jut
kifejezésre. A köznyelvben és különösen a vallásos nyelvben a beszélő szán
déka a legkevésbé önálló és legkifejezhetetlenebb jelekben jut kifejezésre. Ez
persze nem akadályozza meg azt; hogy a szándék mégis a legnagyobb mér
tékben hatásos legyen. "Az úgynevezett szemléletes nyelv általában nem
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mond többet, mint amennyit mondaní akar, de arra kényszeríti a hallgatöt,
hogy képzeletileg maga foglalkozzék a tárggyal." Valójában kitűnően tudjuk
értelmezni a ki nem mondott szándékokat. Amikor a professzor a vizsgán azt
kérdezi: "Hogyan hangzik ez a szabály?" - erre a hallgató nem azzal vála
szol: "Hát ezt ön, mint professzor, nem tudja?" -'- hanem a kérdést rögtön
egy fokkal feljebb fogja fel: "Tudja ön, hogyan hangzik ez a szabály?" A
látszólag tárgyilagos megállapítást: "Pál is eljön a családi sétára!" - az élin
tett rögtön magasabb fokon, parancsként fogja fel.

A figyelmes olvasó hasonló módon, tudattalanul a szükséges fokváltást
hajtja végre, Ha például "A három ifjú dicsőítő éneke a kemencében" (Dá
niel 3, 51, 90) című költeményben felszólítják a természetet Isten dicsőítésére,

az olvasó észreveszi,hogy ő maga is felhívást kap a teremtmények szemlelete
kor, hogy dicséretet mondjon a Teremtőnek. Ha az ember figyelembe veszi a
kimondhatatlanul is velejáró adotnságokat, akkor világossá válik, hogy a
köznyelv milyen kifinomult módon használja az ellentmondásokat, hogy ne
csupán értelmes, de nagyon is árnyalt kijelentéseket tegyen. Ennek a vallásos
nyelv szempontjából igen nagy jelentősége van. Lehetséges, hogy a "vallásos
közlésben profán elemek találhatók, amelyeket a szerző tudatosan igazakként
állít elénk, jóllehet a későbbi kutatások fényében legalábbis viszonylagosi
tani kell őket. Mivel azonban a szerző célja az, hogy számunkra profán dol
gokat közöljön. vagy mert ezek a tartalmak Istennek csak célravezető esz
közei, a szerzőnek pusztán az az igazságra irányuló akarata a mértékadó,
amely a vallásos oldalra vonatkozik."

Ha valamely ószövetségi családfa van előttünk, amely különböző okok
folytán nem lehet helyes, "attól a szerző még nyugodtan gondolhatta, hogy
helyes". Vallásos síkon ugyanis azt akarta vele mondani, hogy Isten az ember
történetét üdvözítő akaratával kiséri. "Ezt érvényesen jelentheti ki, akkor is,
ha valamely pusztán esetleges családfát használ fel hozzá. igy például a
Genezisben Káin és Set családfája alapvonásaiban nyilvánvalóan ugyanaz.
A kijelentés szándéka azonban teljesen szétvált. A vallásos nyelvben állandóan
két összetevőt kell megkülönböztetnünk. Az egyik tisztára profán és alá van
vetve az emberek ideiglenes felfogóképességének. A második összetevőnek. a
vallásinak az előzővel kell megelégednie, amikor is annak az igazságértéke
alapjában véve mellékes,"

Vallásos kijelentések esetéri tehát a következő [el-mechanizrnusba ütkö
zünk: A beszélő (a szerző) valamelyik alapvető tárgy-tartománynak megfelelő,

tetszés szerintí nyelvtokot használ, amit ő maga ismertnek vagy igaznak, vagy
legalábbis értelmezhetőnek tart, hogy <egy másik tárgy-tartományt juttasson
kifejezésre, amely a túlvílágíba, a transzcendensbe próbál benyomulni. Emel
lett az előnyomulás iránya az alapvető tárgy-tartománnyal megadottnak te
kinthető.

"Mindaddig, amíg az ismert összetevő tisztán profán, ma már senki sem
érez kűlönös nehézséget. Előfordulhat azonban, hogy a beszélő egy magától
értetődőnek tekintett vallásos tartalmat kijelentési alapként használ fel. Ez
az eset áll fenn például azon a helyen, ahol Krisztus Jónás könyvét használja,
hogy az utolsó ítéletről, vagy saját fedtámadásáról kijelentéseket tegyen. Ez
Lehet azonban az eset akkor is, amikor Pál Krisztus halálát az emberiség ősz

szes bűnének kiengeszteléseként akarja elénk állítani s teszi ezt a Teremtés
történet bűnbeesési históriájának az alapján. Mindegyík kijelentésben tehát az
a vallásos tárgy-tartomány a döntő, amelyet a szerző szubjektíve magasabb
fokúnak tekint. Ez lehetövé teszi, hogy transzcendens tartalmakat legalábbis
utalásezerűen és éppen ezért nagyon intenzíven jelentsen ki, amikor is a kije
lentés alapjának igazsága a magasabb tárgy-tartomány igazsága szempontjából
közömbös, Ezzel a felfogással persze állást foglalunk mind magának a kinyi
latkoztatásnak valódi fejlődése mellett, mind pedig a kinyilatkoztatás meg
értésének fejlődési? mellett."
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A sokféle tévedés ellenére tehát a különbözö fokokon szóhoz jut az az
igazság, ami a beszélő szempontjából fontos és azt' meg is fogják érteni. Ez
azért lehetséges, mert az igaz kijelentések mindig két szomszédos nyelvi
fokra korlátozódnak és mert a beszélő viszonylag kifejezhetetlen szándéka
a nyelvi fokozatokkal való játékhoz vezet, "amit minden köznyelv virtuóz mó
don használ és amin uralkodik. A köznyelvek tehát többfokú jelrendszerek,
amelyek az alsóbb fokon jelentkező bármely ellentmondást a magasabb fok
álláspontjáról értelmesen, jelként használnak ki."

A természettudomány És il hit közötti megértés feltételezi annak az elis
merését, hogy különösen a "pontatlan", az analóg fogalmakkal dolgozó köz- .
nyelv és mindenekelőtt a vallásos nyelv ért hozzá, hogy értelmes és nagyon
is jelentős kijelentéseket tegyen.

BITTEl LAJOS VERSEI

STRÓFA

Már nem tudom
előre lépek
vaqy csak elém
jönnek a léptek

s az utamon
míg végig érek
mi az enyém
ha visszanézek

vagy átfogóbb
elgondolásért
élek vagyok

szándék-e játék
hogy el bukom
már nem tudom

TELAMON

Fűrtösödő

kinok súlyo, alaU
?'Ogy az idő

és én is magamat

ANTISTRÓFA

-lot tudja majd
a hant virága
oisszaielé
női a világba

s mig szél alatt
hajlong a szára
zárjel közé
nevem bezárja

így módosul
sok hiú álom
s azt ami túl

a vont határon
igaz marad
j61 tudja majd

l'iszem nyomom
'Inh terhem egyre nő

a hátamon
kipikket?Jesedő

pilia7tato!,
a múltam a jövőm

mit Tóm mkott
önelbú-6 erőm
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