
SZABÓ GÁBOR 

A költő és a nyelvtanárnő 

Még a közhelyszerű állítások sorában sem tarthat számot különösebben elegáns 
helyezésre az a kijelentés, mely szerint Kosztolányi a nyelv szerelmese lett volna. 
Kosztolányi és a nyelv: a két fogalom gyakorlatilag indexális viszonyban forrt 
össze a köztudatban, megkérdőjelezhetetlen, oda-vissza működő referenciális 
kapcsolat révén hívják egymást életre. 

Az a gyanúm, hogy e megfeleltetésben a „nyelv" kifejezés inkább használatos 
a „stílusművészet" vagy a „pontos és árnyalt beszéd" értelmében, mint egy 
olyanban, ahogy például Wittgenstein nevéhez kapcsolódik ugyanez a szó. Egy-
felől persze - mondhatnánk - mi sem tekinthető természetesebbnek ennél, hi-
szen míg Kosztolányi úgynevezett szépíró volt, Wittgenstein viszont köztudo-
másúlag a filozófusoknak elkülönített helyet foglalja el a kultúrtörténet diszcip-
lináris gettóiban. Ez a magyarázat azonban - eltekintve attól a most túl messzire 
vezető, és mások által már amúgy is alaposan körüljárt anti-professzionalista 
elképzeléstől, amely a műfaj i határok műviségét állítva, azok meghaladó eltör-
lésén fáradozik - Kosztolányit a századelő esztétizáló törekvéseivel hozza kizá-
rólagos összefüggésbe, nem véve tudomást szövegének azon jegyeiről, melyek 
őt a korabeli európai gondolkodás filozófiai megfontolásokat is gyümölcsöztető, 
a klasszikus modernség horizontján túllépő áramlataival kapcsolják össze. Ilyen-
formán Kosztolányi írásainak egy olyan sajátossága - nevezetesen a nyelv filo-
zófiai problémaként is történő kezelése - iktatódik ki az értelmezésekből, amely 
nagy valószínűséggel a legerősebb szem abban a láncban, amely őt a kortárs 
magyar irodalom problémafelvetéseivel összefűzi. 

Ebből a szempontból tűnik igen termékenynek Szegedy-Maszák Mihály aka-
démiai székfoglaló előadása (megjelent: Alföld, 1994, 8. sz., 46-59), melyben ő 
Kosztolányi nyelvszemléletét az európai és amerikai nyelvfilozófiai gondolkodás 
koordinátarendszerébe helyezi. E kontextusban Kosztolányi nyelvről vallott el-
képzelései például Humboldt , Wittgenstein, Sapir, Benjamin Lee Whorf, vagy 
akár Derrida elgondolásaival elegyednek párbeszédbe. Néhány - az Esti Kornél-
ra, a Pacsirtára, illetőleg az Aranysárkányra vonatkozó - rövid utalástól eltekintve 
Szegedy-Maszák Kosztolányi nyelvi tárgyú esszéit felhasználva igazolja állítá-
sait, azaz elsősorban nyelvelméleti szakemberként kezeli az írót; olyan gondol-
kodóként, akinek egynémely kijelentése a legszorosabb, szinte szó szerinti egye-
zésig menő kapcsolatban áll a fent említett filozófusok bizonyos állításaival. Ez 
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korántsem tekinthető persze véletlenszerű egybeesésnek, minthogy a dolgozat 
szerzője szerint Kosztolányi nyelvszemléletét is a nyelvi viszonylagosság hite, 
a jelentő jelentettként való kezelése nyomán a nyelv végtelen útvesztőként tör-
ténő felfogása, illetőleg a különböző fogalomrendszerek által létrejövő valóságok 
viszonylagosságából fakadó értelmezési problémák határozzák meg. 

Azt gondolom tehát, hogy amennyiben Kosztolányi előd, úgy e szerepét ja-
varészt annak köszönheti, hogy nyelv és szubjektum viszonyát nem csak és nem 
elsősorban stiláris, hanem nyelvelméleti kérdésként is vizsgálja. Az a sokat em-
legetett tény, hogy az ő nyelvi arisztokratizmusa valójában etikai gesztus, igazán 
csak a század nyelvfilozófiájának fényében válik érthetővé. Érdekes ebből a 
szempontból jelzésszerűen összevetni a homo morális és a homo aestheticus 
Kosztolányi által elképzelt dichotómiáját Rorty személyiségfelfogásával. Mind-
ketten abból az alapvetően nietzscheánus elképzelésből indulnak ki, mely szerint 
az igazság nem valamiféle a priori létező entitás, hanem folyamatosan változó 
és újraalkotandó metafora, azaz a világot „az ember alkotó szükséglete agyalja 
ki, s az igazságnak ez a hite az ember támasza".1 Ezzel szemben a „morál", 
mely lényegénél fogva képtelen a fenti igazságfogalmat akceptálni, „megmér-
gezni igyekszik egész világfelfogásunkat".2 „A homo morális szigorú. A homo 
morális kegyetlen önmagához és másokhoz" - írja Kosztolányi. „A homo morális 
az erkölcs nevében arra akar rávenni bennünket, hogy adjuk oda kabátunkat 
másoknak, aztán ugyancsak az erkölcs nevében arra akar rávenni bennünket , 
hogy húzzuk le másokról a kabátot. A homo morális mindig háborúkat indít, 
forradalmakat szervez, máglyát gyújt, akaszt, önsanyargatásra, állati robotmun-
kára kényszerít milliókat, egy szebb jövő ígéretével, melyet még sohase váltott 
be. [...] A homo morális mindig paradicsommal kecsegtet, és mindig siralom-
völggyé változtatja a világot." 

S minthogy a „létharcban lehetetlen eldönteni, hogy ki az erkölcsös és ki az 
erkölcstelen, mert ez csak később dől el, miután valamelyik fél győzött, az 
értékelés tehát viszonylagos", Kosztolányi semmilyen morál nevében n e m óhajt 
ítélkezni. Eszményképét az a homo aestheticus jelenti, aki „az önmagáért való 
tiszta szemlélődés embere, aki nem ismer jót és rosszat [...], aki a mindig vi-
tatható igazság helyett az ízlést emelte polcra [...], aki vasgerinccel vállalja ge-
rinctelenségét, hogy biztosíthassa szabadságát, függetlenségét, szeszélyét".3 

Rorty - Wittgensteinen, Davidsonon és Bloomon edződött metaforikája - a kö-
vetkezőképpen fogalmazza újra Kosztolányi gondolatait: „...csak a költők tudják 
igazán értékelni az esetlegességet. A többiek arra vannak ítélve, hogy filozófusok 
maradjanak, hogy kitartsanak amellett, hogy tényleg van egyetlen igaz leltár, 
az emberi szituáció egyetlen igaz leírása, életünk egyetlen egyetemes kontextusa. 
[...] A kérdést másképp megfogalmazva, a nyugati filozófiai tradíció az emberi 
életet csak akkor értékeli győzelemként, ha az kitör az idő, a jelenség és az 
egyéni vélemény világából egy másik világba - a tartós igazság világába. 
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Nietzsche szerint viszont a fontos átlépendő határ nem az, amelyik az időt az 
időtlen igazságtól elválasztja, hanem inkább az, amely a régit az újtól választja 
el. Az emberi élet annyiban győzedelmes, amennyiben [...] új leírásokat talál. 
Ez a különbség az igazság akarása és az önlegyőzés akarása közt. Ez a különbség 
a megváltásnak azon elgondolása közt, hogy valami nálunk çagyobbal és tar-
tósabbal lépünk kapcsolatba, és aközött, ahogy Nietzsche leírja a megváltást: 
»újrateremtése mindannak, ami volt«, »imigyen akartam - má«."4 

Mindkét esetben arról van tehát szó, hogy a nietzschei indíttatású erkölcsi 
relativizmus terméketlenségét csak nyelvi szinten, a világ újszerű, szabad leírá-
sának segítségével lehetséges elkerülni, hogy a h o m o morális monisztikus igaz-
ságfogalmához tapadó lehatárolt szótárából csak a nyelv (ön)felszabadító útján 
keresztül lehetséges a kitörés. így hát a homo morális és a h o m o aestheticus 
közti különbség egy transzcendens igazságeszméhez igazodni kívánó, kollekti-
vista, és egy, a nyelv egyéni használatát személyiségalkotó tényezőként kezelő, 
individuumközpontú szubjektumfelfogás különbségeként is leírható. 

Ezt példázza a Horoszkóp című novella, melynek mélyén az az elképzelés 
munkál , amit Kosztolányi majd A lélek beszéde c ímű cikksorozatának első részé-
ben is megfogalmaz. E szerint az ember a nyelv által hozza létre önmagát, azaz 
„sok esetben ő maga szolgálja a nyelvet, azt a titokzatos valóságot, melyben 
legmélyebb ember volta tárul ki".5 

A nyelvi minta nemcsak abban az értelemben predesztinál, amennyiben min-
den nyelvben sajátos világszemlélet rejlik, vagy ahogy Kosztolányi írja: „Egy új 
világ kezdődik minden nyelv küszöbén"6 - , s így a különböző nyelvi struktú-
rákhoz való kötődések a világ egymástól eltérő képeit hívják elő, hanem meg-
határozza az egyén szűkebb nyelvi közösségen belül elfoglalt pozícióját is. 
Ugyanis a szubjektum, minthogy pusztán nyelvhasználata során, és annak ered-
ményeképp képes definiálni önmagát, csak annyiban tud kiszakadni örökölt 
nyelvi standardek által meghatározott léthelyzetéből, amilyen mértékben el si-
kerül távolodnia az őt fogva tartó verbális mintáktól, azaz amennyiben új nyelvi 
játékterek létrehozása által saját léthelyzetének újszerű értelmezését képes meg-
konstruálni. 

A Horoszkóp főhősének, az ifjú királynak sorsa arra példa, hogy egy szüle-
tésünktől kezdve dédelgetett, féltve őrzött nyelvi modellhez való nosztalgikus 
kötődés milyen végzetes erővel befolyásolja az egyén életét. A királyfinak ugyan-
is már gyermekkorában elkészítették horoszkópját, amely korai - tizennyolc 
éves korában bekövetkező - halálát jósolta. Ettől a pillanattól kezdve környe-
zetének felé irányuló aggodalmas, vészterhes megnyilatkozásai valamiféle ve-
szélytudat borzongató érzését erősítik benne, mikor pedig megismeri horosz-
kópjának jövendölését, boldogan verbalizálja azt a tompa bélyeget, melyet az 
udvartartás szánakozó nyelvhasználatának köszönhetően már amúgy is titkos 
sorsmeghatározottságként érzékelt. „Fiatalon halok meg - gondolta, és lehunyta 
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a szemét." „Ugye sápadt vagyok?" „Ez a vonás - mondta. - Csak azok ilyenek, 
akik korán kerülnek a koporsóba." „Szemébe akarok nézni annak - mondta, és 
valahova messze nézett." „Olyan édes és szép volt ez a fájdalom, mint a méz."7 

E néhány kiragadott mondatból is kitűnik, hogy a királyfi egy születésekor 
készen kapott nyelvjáték bűvöletében élve saját szótárát is e nyelvi mintához 
igazítja; pontosabban, engedi, hogy e szótár használja őt. (Ebben az értelemben 
írja saját, őseitől örökölt nyelvéről Kosztolányi: „én nem használom: hanem 
engem használ."8) E szótár alapján létének csak olyan leírását képes megfogal-
mazni, melyet a csillagok állását egy végzetes nyelvként értelmező közösség 
hagyományozott rá, majd pedig e kritikátlanul felvállalt örökség következmé-
nyeképp válik nyelvének áldozatává, s hal meg a horoszkóp jövendölésének 
megfelelően tizennyolc évesen. Halála nyilvánvalóan jelképes, egy olyan ember 
büntetése, aki egy transzcendens, égi nyelv fordításához akarta igazítani sorsát, 
s aki hagyta, hogy e nyelv - mások nyelve - maga alá temesse. A szövegbeli 
orvos ezért vádolhatja gyilkossággal a papot és a horoszkópot készítő csillagászt, 
az égi nyelvjáték avatott közvetítőit: „ - Igen, ő maga ölte meg önmagát. De ti 
adtátok a parancsot. Ő csak végrehajtotta."9 

Kosztolányi már korai írásaiban közeledett a nyelv és a gondolkodás azono-
sításához, ahol a nyelv nem a közlés puszta eszköze, hanem a tudat létezési 
formája. Szegedy-Maszák Mihály szerint: „szövegeinek felépítése az élőbeszédet 
utánozza, ami nyilvánvalóan összefügg írójának azzal a hitével, mely szerint a 
nyelvi jelentés a használattal azonos."10 

A nyelvet a metafizikához láncoló kötelékek elvágása Kosztolányi számára 
nem a mozgásterét szűkítő, lemondással teli korlátozást jelenti, h anem szabad-
ságot arra, hogy az ideologikus koloncaitól megszabaduló nyelv önmaga erejére 
ébredhessen. Ez az elképzelés már nem tartalmaz semmit, amire „áthárítható 
lenne a felelősség létünkért, boldogságunkért és nyomorunkért; n e m rontja el 
tehát a levés ártatlanságát".11 

Ez utóbbi, nietzschei terminus nézetem szerint meglehetősen pontosan jelzi 
azt a létállapotot, mely Kosztolányi nyelvhasználatának alapvető intonációját 
meghatározza. Egyik korai, 1916-os novellájában - a Szürke glória címűben - a 
de-divinizált nyelv használójának tragédiájáról beszél, akinek egész életét sivárrá 
teszi nyelven túlra való lankadatlan és hiábavaló vágyakozása. A történet főhőse 
Marie, a nyelvtanítónő. Nyelvi kötöttsége nyilvánvalóan kettős, hiszen a kom-
munikáció, a nyelv használata és használtatása számára olyan életforma, amely-
ből sem egzisztenciálisan - mint magánórákból élő tanár - , sem pedig mint 
önnön létét csak verbalizálva artikulálni képes szubjektum nem tud kiszakadni. 
Ennek köszönhetően nyelvtanári munkájának kudarca a par excellence nyelv, 
illetőleg a kommunikáció kudarcaként értelmeződik számára. Egy borongós reg-
gelen egymás után két tanítványával is dialógust kezdeményez az esőzésről. 
Az első alkalommal a meghittség, szépség, kellemesség fogalomkörébe tartozó 
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nyelvi struktúrákat kapcsol hozzá, alig egy órával később pedig negatív jelen-
téstartalmakat vonatkoztat rá. „Mire hazaér, nem tudja, miről mi a véleménye. 
[...] Már régen leszokott arról, hogy bonyolult dolgokról elmélkedjen."12 Ami 
Marie-t kétségbe ejti, az a nyelv szégyentelen, ledér természete; az a tulajdon-
sága, hogy egyazon érvényességgel képes egymással merőben ellentétes dolgo-
kat igazolni és cáfolni. A Kosztolányi által is fordított Hofmartnsthal a Chan-
dos-levélben már 1902-ben megfogalmazza a Szürke glória nyelvtanárnőj ét kínzó 
problémák egy részét: „Esetem röviden a következő: teljességgel veszendőbe 
ment az a képességem, hogy összefüggően tudjak gondolkodni vagy beszélni 
bármiről. Eleinte az vált inkább lehetetlenné számomra, hogy valamely maga-
sabb rendű vagy általánosabb témáról szóljak, s ezenközben olyan szavakat 
vegyek a számra, amelyekkel közönségesen aggályok nélkül él minden ember. 
[...] Bensőleg lehetetlennek éreztem, hogy az udvar ügyeiről, a parlamentbeli 
eseményekről vagy tetszés szerint bármiről ítéletet fejtsek ki. [...] Családi és 
házi beszélgetésekben is kétessé váltak mindazok a kijelentéseim, amelyeket 
egyébként könnyedén és alvajáró biztonsággal szokás odavetni."13 

A nyelv rései mögött - Hofmannsthalhoz hasonlóan - Kosztolányi hőse is 
egy olyan ürességet pillant meg, amely a kommunikáció metafizikai talapzatá-
nak eltűnése nyomán tárult fel, értelmetlenné és céltalanná téve például a nyelvi 
jelek igaz-hamis voltát firtató vitákat is. 

Erre az űrre mutatott rá diadalmasan a Kanttal polemizáló Nietzsche a ma-
gánvalóról történő elmélkedései kapcsán: „Nem létezik magánvaló tényálladék, 
hanem tényálladék csak aztán jöhet létre, miután már belehelyeztünk egy ér-
telmet. [...] Röviden szólva: valamely dolog lényege egy nézet csupán a dolog-
ról."14 

Marie azonban képtelen feladni abbéli hitét, hogy a nyelvet lehetséges olyan 
hídként kezelni, mint amely biztonságosan képes átvezetni a magánvaló igaz-
ságok birodalmából a kommunikáció evilági, ám nyelvileg adekvát terepére, 
ahonnan aztán bizalommal lehet igazolásért visszatekinteni a túlpartra. Meg-
győződése, hogy a dolgok rendje változatlan, csupán a két part közti összeköt-
tetés, a nyelvi híd sérült meg valamiképpen. Elkeseredésében így orvosként 
metaforizálja önmagát, mert abban bízik, hogy gyógyító beavatkozása eredmé-
nyeképp a nyelv még visszanyerheti egészségét, azaz metafizikai értelemben 
vett közvetítő képességét. „Gyors és véres műtétet" szeretne végrehajtani a nyel-
ven; radikálisan eltávolítani annak kórosan burjánzó, beteg sejtjeit, ám a fel-
adattal megbirkózni - úgy érzi - lehetetlenség, ezért aztán „tüneti kezeléssel 
kell beérnie, ami bizony édeskevés eredményt hoz".15 

Mindez arra utal, hogy Marie csak egy adott grammatikai kontextuson belül 
képes mozogni, azaz maga is foglya - tárgya - marad annak a nyelvi térnek, 
melynek átstrukturálására törekszik. Kísérlete akkor lehetne sikeres, ha olyan 
grammatikai ugrásra lenne képes, melynek segítségével elszakadhatna attól a 
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nyelvi kontextustól, amelyben problémái létezőnek tekinthetők. Egy olyan -
wittgensteini terminussal élve - aspektusváltásra lenne szüksége, melynek nyo-
mán megváltozna beállítódása, szemléletmódja, világképe és önleírása. Ebben 
az újonnan birtokba vett grammatikai térben ugyanis régi problémafelvetései 
egyszerűen érvénytelenné válnának, automatikusan szüntetnék meg önmagukat. 
Egy ilyesfajta aspektusváltás azonban egy merőben új életforma létrehozását 
tenné szükségessé, Marie számára tehát marad a csekély sikerrel kecsegtető 
„tüneti kezelés" reménye. 

Ennek eredménye már csak azért is kétségesnek tűnik, mert a nyelvtanárnőn 
egyre inkább elhatalmasodik saját nyelvbe-ágyazottságának hátborzongató fel-
ismerése, minek következtében „már szinte névtelenül jár az utcán, mint »egyes 
elsőszemély« és mint »folyamatos jelenidő«".1'' 

Az individualitás klasszikus, a személyiséget teljes értékű, integráns rend-
szerként kezelő elképzelésekhez képest valóban figyelemre méltó e leírás, hiszen 
azt már egy adott nyelvi háló által instruált képződményként fogalmazza meg, 
akinek csak a nyelv teszi lehetővé, hogy mint szubjektum, egyáltalán elgondol-
hatóvá váljék. 

Marie számára e felismerés jelenthetné akár a régi világképétől való távolodás 
első lépését is, ám ő - hagyományos grammatikai horizontján belül maradva -
inkább ballasztnak érzi nyelvi meghatározottságát, mely meggátolja metafizikai 
magasságokba történő fölemelkedését. Ezért választja a hallgatást, ami számára 
„nem valami tétlenség volt, de öröm, a lélek ocsúdása".17 Kosztolányi arra ítéli 
a tanárnőt, hogy „halott szavak avarjában" járkáljon, ám meghagyja neki a 
sóvárgást, és egy édeni nyelv vízióját, ahova az asszony képzeletben mene-
külhet. 

„Azt képzelte, hogy egy kertben van. Budapesten nincsenek kedves, sötét, 
mély-mély kertek. Marie szerette a kertet. [...] A nyelvtanítónő felékesítette ezt 
mindennel, smaragd fűvel, zafir rózsákkal, szökőkúttal, halványsárga üveggo-
lyókkal. Egyetlenegy kerthez se hasonlított ez. Mindegyiknél szebb volt."18 Mi 
más lenne ez a kert, mint magának a Paradicsomnak idilli leírása, ahol Ádám 
magától Istentől kapta azt a nyelvet, amely még magában hordozta az isteni 
szentség attribútumait, s amely így a maga tökéletességében hajszálpontosan 
illeszkedett egy szakralizált univerzum végtelen kereteihez. E szövegében Kosz-
tolányi egy beteljesületlen vágyódás történetét, az édeni nyelv után sóvárgó 
nosztalgia keserűségét meséli el úgy, hogy szereplője számára meghagyja a 
képzelet menedékét - egy nem verbális zugot, az édeni grammatika létének 
megnyugtató illúzióját. 

Egy másik novellájában, az egy évvel később íródott Költő címűben Koszto-
lányi már korántsem tűnik ennyire engedékenynek hőse sorsát illetően. Ez a 
történet a Szürke glória által felvetett problémát - hogy tudniillik miképp viszo-
nyulhatunk egy magára maradt nyelvhez - fogalmazza újra, ám szereplőjétől 
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már megtagadja az illúzió lehetőségét. A költő élete a következő, igencsak iro-
nikus hangvételű beszélgetés által pecsételődik meg: 

- Értesz engem? - fuvolázott a költő. 
A nő nem tudta, mit kell érteni rajta, tehát azt felelte: 
- Értelek. 
Ettől kezdve ál landóan értették egymást.19 

E szövegindítás pontosan megfelel a Szürke glória kezdő szituációjának, jelesül 
a nyelvtanárnő és tanítványai közt az esőzésről folyó dialógusok leírásának. 
Mindkét esetben a szavak általi megértés kétséges voltának, a jelentések illé-
konyságának következményeiről beszél Kosztolányi. 

A költő - felesége tanácsára - a művész platóni ideájával próbál meg azono-
sulni, megkísérli magára venni a barlang bejáratánál elképzelt Eszményi Költő 
vonásait. „Behajlította a költő karját, a költő fejét szépen rányomta a költő te-
nyerére, költői pózba helyezte a költőt - ahogy képen látta - , és a költő enge-
delmesen hagyta, csináljon vele, amit akar..."20 Kísérletezik ezenkívül az alko-
nyat átszellemült tanulmányozásával, sőt a magány megtermékenyítő ihletésével 
is. A platóni Költő szerepét azonban mégsem sikerül magáévá tennie, mert a 
szavak, melyeket papírra vet, a legkevésbé sem hordozzák magukban nyelven 
túli birodalmak üzenetét. Amennyiben tehát a költő úgy vélte, hogy a műalkotás 
nem más, mint transzcendens igazságok adekvát nyelvi jelekké történő fordítása, 
akkor éppúgy csalódnia kellett, mint a nyelvet hídként elképzelő nyelv-
tanárnőnek. 

Számára azonban nem adatik meg a tökéletes nyelv metaforizált víziója, ő 
csak a magukra hagyott szavak káoszát érzékeli: „Éjjel például felült az ágyában, 
s minden ok nélkül ezt mondta: reciprocitás, vagy ezt, óránként átlag hússzor 
és ordítva: Skagerrak és Kategat." Mielőtt végképp megőrül, és mentő szállítja 
el, kis zománctáblákat vásárol a legkülönbözőbb feliratokkal: „Házfelügyelő", 
„Orvosi rendelő", „Vigyázat", „Lépést hajts!" stb., s ezeket különös gonddal 
lakása ajtajára szegezi. E gesztussal tudatosan vállalja egy számára már érthe-
tetlenné és idegenné vált nyelv mélyére történő tehetetlen alámerülést. Tébo-
lyának oka tehát a metafizikai támasz nélkül maradt nyelv üressége. Ha a szavak 
már csak önmagukra referálnak, akkor használóikat sem kapcsolják többé égi 
hatalmakhoz. így a művészet is elveszti hagyományos, közvetítő funkcióját; 
nem képes már önmaga fölé emelni, csak magába olvasztani. 

A művészet státusának átértékelődése természetszerűleg vonja maga után a 
költő szerepének változását is, hiszen megszűnik papi - az eget a földdel 
összekapcsoló - funkciója. A szövegbeli költő egy ráerőszakolt identitás sem-
mivé foszlása után képtelen volt személyiségét immár nyelvi eszközökkel, ko-
herensen újrafogalmazni, hiszen az ajtajára szegezett, összefüggéstelen nyelvi 
jeleket tartalmazó táblák szubjektumának teljes széteséséről tanúskodnak. Sem 
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ő, sem Marie nem tudják grammatikailag meghaladni a léthelyzetükből eredő 
nyelvi relativitást, mert számukra mindig a „mit mondjunk" marad fontosabb 
a „hogyan mondjuk"-nál; képtelenek tehát a nyelvet olyan szerszámként használni, 
mellyel a személyiség és rajta keresztül a világ egésze is alakítható, ízlés szerint 
újraformálható lesz, s amely így barátságos otthont nyújthat a homo aestheticus 
számára is. 
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