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A NYELV ÉS ÉN

„Nyelvem határai
világom határait jelentik'

Ha érzelmes vallomást kellene írni a
nyelvről, Ludwig Wittgensteintől szár-
mazó címadó idézettel el is kezdhet-
ném és be is fejezhetném. Csakhogy az
idézetek - még ha Wittgensteinnél ma-
radok is - keveset bizonyítanának, hi-
szen „amit nem tudunk elgondolni, azt
nem tudjuk gondolni: tehát nem tudjuk
mondani sem azt, amit nem tudok el-
gondolni". Ám a rezignáltnak tűnő idé-
zet a világra vonatkozó képzettársítá-
sok egész sorát indítja el, melyekkel
nem akarok meggyőzni senkit, mert a
hamis vélemények mélyen benne gyö-
kereznek mindenkinek életében. A
nyelv határairól és a világ határairól is.
S azt is tudom: nem elég csak ismételni
a hamis véleményekkel szemben a he-
lyeset. Mert a helyesnek látszó véle-
mény is lehet hamis, s a nyelv mindent
kibír. Ha valaki tisztában van a gram-
matikai szerkezetekkel, ha ismeri a
szavak jelentéstanát, s ha gondolatai is
vannak, bármit elmondhat. S megint-
csak Wittgensteint idézve: „az, hogy a
világ az én világom, abban mutatkozik
meg, hogy a nyelv határai (nyelvé,
amelyet egyedül értek) az én világom
határait jelentik".

Ám ebből az is következik, hogy
teljességgel mindegy: egyáltalában ki-
nek van igaza. Vagy legalábbis mind-
egynek kellene lennie. Holott a nyelvi
közlés előfeltételezi, hogy valamiféle
igazságról meg vagyunk győződve, s a
legtöbbször meg is akarunk győzni va-
lakit igazságunkról. Igazából a nyelv-
vel is játékot űzünk, s minél hajléko-
nyabban vagy ezoterikusabban képes
valaki gondolatait megfogalmazni, an-
nál meglévesztőbb lehet. A személyes
világ határai ugyanúgy szerepet játsza-
nak ebben, mint ahogyan a nyelvi kife-

jezőképessége! Legfeljebb a határokat
tágíthatjuk. S ha csak egy kicsit erősen
éljük át a világ dolgait, élményeink
intenzitása cáfol meg minden kívülről
ránk erőszakolt teóriát Mert itt nem
végiggondolásokról van szó, hanem
életről. Nem rendszerről, hanem min-
dig új, sohasem ismétlődő valóságok-
ról. Valóságokról, ahol a következő
nem folytatása az előbbinek, de egé-
szen új, előre el sem képzelhető, elmé-
letekkel, következetes véggindolások-
kal meg nem fogható valami. És a határ
bennünk van csak, akik a nyelvet hasz-
náljuk. Ha feloldhatatlan ellentmon-
dást érzünk valahol, a magunk határai-
hoz érkezünk el; magunkról beszélünk,
ha ezt megállapítjuk, nem a dolgokról.
Nem feledkezve meg arról sem, hogy
vannak határvonalak, amiket nem
gyengeségünk, gyávaságunk vagy ér-
zéketlenségünk húz meg bennünk be-
nyomás-lehetőségeinkkel szemben.

A nyelvhasználat szabadságfoka
ugyan végtelen, de a kimondott szóé
nem mindig. Mert a szó valóban veszé-
lyes fegyver. Különösen a diktatúrában
válik ez szembetűnővé, ahol a nyelv-
használat is az ideológia foglya. S a
meghátrálásnak van olyan módja, mi-
kor valaki csak többszörösen rejtjelzett
üzeneteket mer megfogalmazni. Kez-
detben gyávaságból, később viszont
annyira tökéletesen kidolgozható ez a
módszer, hogy már csak a sejtetés fon-
tos. A „mintha-nyelvhasználat", mely
lelki megnyugvással jár mindazok szá-
mára, akik nyíltan nem akartak beszél-
ni. Ha valaki valamiről gondolkozott,
azonnal fellépett az öncenzúra kény-
szere. De ennek voltak elegáns formái
is, hiszen az elmúlt években akár Es-
terházy Péter sem jelenhetett volna

meg. S éppen ő volt az, aki alanyban és
állítmányban gondolkozott, nem pedig
népben és nemzetben. Mert ha az utób-
bi eszmei irányultságot választotta vol-
na, s „stílusdiktátori" szereptől bi-
zonnyal elesik.

A nyelvet azonban mindenki más-
képp birtokolja, mint ahogyan a világ-
ban is másként és másként él minden-
ki. Az örök absztraktság magányából
azért nehéz kilépni, mert a tökélyre vitt
forma veszik el. Ki tudná pontosan
leírni, mit jelent a valósághűség? Tár-
sadalomkutatóként is csak arra lehe-
tünk képesek, hogy a „kimerevített va-
lóságról" többé-kevésbé érvényes
megállapításokat közöljünk, melyek
akkor és ott igaznak látszottak, később
azonban egyészen más validitással je-
lennek meg. A valóságok ugyanis vál-
toznak, akárcsak az életmegnyilvánu-
lások. A mindennapi élet rejtélye lát-
szólag az azonosságokban, az ismétlő-
désekben rejlik, valójában viszont a fel
nem ismert különbségekben. A nyelvi
igazodás - akár szépíróról, akár társa-
dalomkutatóról legyen szó - a diktatú-
rában meglepően egyszerű volt. Min-
denki tudta, hogy miről mit szabad írni.
Szemben a demokráciával, mikor a
gondolatszabadság szinte határ nélküli.
Nincsen pont, ahonnan a támogatás, a
tiltás és a tűrés határai egyértelműen
megvonhatok lennének. S ez a felsza-
badulás - paradox módon - újabb
csapdákat hozott felszínre. A nyelv-
használat szabadsága ugyanis az ideo-
lógia béklyóitól való emancipációt je-
lenti, de nem teljes mértékben. Az
igazodás kényszere újra és újra felszín-
re tör. A nyelvhasználatban vannak
olyan szavak, melyeket csupán kellő
magasztossággal lehet kiejteni. S itt

* A cikkben szereplő idézetek Ludwig Wittgenstein „Logikai-filozófiai értekezés" (Budapest, 1963, Akadémiai Kiadó)
című művéből valók. A század egyik legnagyobb filozófusának e munkája a nyelv általános elméletét, mégpedig a valóság
természetének megértéséhez kulcsot adó teóriáját képviseli. Paradox módon „valami olyat, amit maga az az elmélet
kifejezhetetlennek, bármely kifejtését pedig értelmetlennek tekint." Csak így érthető meg az a sokszor idézett
megállapítása, mely szerint „Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell".



nem olyan stílusbravúrokra gondolok,
mint például a „népnemzeti gerinc",
hanem egész egyszerűen a nyelvi men-
talitásra.

Ha valaki bonyolultan fogalmaz, ha
alárendelő mondatszerkezetek burjá-
noznak nyelvhasználatában, könnyen
megkaphatja az érthetetlenség vádját.
S ebben van is igazság. Mert joggal
lehet arra gondolni, hogy valamit eltit-
kol, valamiről nem akar mindenki szá-
mára érthetően írni vagy beszélni. De
hát ki reménykedhet abban, hogy üze-
netét mindenki egyformán érti? Némi
túlzással akár azt is írhatnám: legfel-
jebb a népi mondókák jelentéstartalma
nem hoz zavarba senkit. S ha igaz az,
hogy a nyelv határai a világ határait
jelentik, így a személyes nyelvhaszná-
lat határai a személyes világ határait,
az előbbi kérdésen aligha csodálkozha-
tunk. Éppenséggel bele is nyugodha-
tunk abba, hogy nyelvi közösség nem
létezik. Mert ha valaki magyarul beszél
vagy ír, egyáltalán nem biztos, hogy
ugyanazt gondolja az adott dologról,
mint a másik. Sajnálkozhatunk ezen,
vagy akár belenyugvóan is tudomásul
vehetjük, ám a tények makacs dolgok.
Olyannyira, hogy a mindennapi példák
garmadájával bizonyíthatnánk a nyelv-
és beszédhasználat furcsa ellentmondá-
sait. Kivált az utóbbiét, hiszen bárki
érzékelheti, hogy az emberek csak egy-
mással beszélnek, nem pedig egymás-
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nak. Mindenki csak a maga gondolata-
ira figyel, és csak szavakat hall a másik
szájából, nem gondolatokat és érzése-
ket.

Minden szónál, ami távolról is érinti
az ő gondolatait, rögtön ezek kapcso-
lódnak be, és a másik az övénél veszi
fel ismét ugyanígy ezt a fonalat. Am
nemcsak a köznapi nyelvben tapasz-
talhatjuk azt, hanem a teoretikus nyelv-
használatban is. Míg a mindennapi be-
szédben a szójátékok jelentik a
keresztutakat, ahol az egymást kereső
emberek felismerhetetlenül találkoz-
nak, és mennek el egymás mellett,
addig a tudományos nyelvben a kate-
góriák és a különféle fogalmak egyéni
használata. Ha azt a jelzős szerkezetet
írom le, hogy „kulturális megfosztott-
ság", más képzettársítás ébred azok-
ban, akik ismerik Th. W. Adornot és
W. Benjámint, mint akiknek fogalmuk
sincs róluk. Groteszkül tragikus fájdal-
makkal gondolhat bárki arra, hogy a
leírás pontosságához nincs is előisme-
retekre szükség. Csakhogy ebből pusz-
ta meghátrálás következik. Mert nem
az a baj, hogy az egyik ember nem ért
egy szót sem abból, amit a másik
mond, de legalább vegye észre, hogy
nem érti, legalább kérdezzen néha
vagy haragudjék, tiltakozzon ellene.
Nyelvszociológusok figyeltek fel arra
a jelenségre, hogy a kifejezés gazdag-
sága és hajlékonysága a társadalmi
helyzettől függő. Minél alacsonyabb
társadalmi státuszú valaki, annál egy-
szerűbb a nyelvhasználata. S ez a tény

megint csak azt erősíti meg, hogy a
személyes világ korlátoltsága félreis-
merhetetlenül a korlátolt nyelvhaszná-
latot vonja maga után.

Ha erről az összefüggésről elfeled-
kezünk, legfeljebb a „nyelvművelés"
gyermeteg illúzióinak rabjai lehetünk.
A nyelvi választékosságnak és elegan-
ciának helye van. Ha a társas élet
színterein egy-két órát eltöltünk, aligha
lehetünk bizakodóak. A nyelvhaszná-
lat brutalitása sokkal hamarabb zavar-
ba ejt, mint ahogyan történetileg eltű-
nődhetnénk a legősibb magyar szavak
meglepően gyakori előfordulásán. De
ez a brutalitás vehető észre a közkézen
forgó regények, napilapok körében is,
ami újólag azt igazolja, hogy a nyelv
határai a használó határait jelentik, mi-
ként a feltételezett fogyasztóét is. A
nyelvhasználat ellaposodása ott kezdő-
dik, ahol a személyes világ kiüresedik.
Mert arm rendet visz akár a leghétköz-
napibb beszédbe is, az nem választható
el az ember köznapi életétől. A mate-
riális és a szellemi elnyomorodás nyel-
vi elnyomorodással is jár; a nyelvi
sémák tömlöceiben pedig csak a „mel-
lébeszélés" él meg. S ez nem mond
ellent annak a wittgensteini megállapí-
tásnak, hogy a „nyelv álruhába öltözte-
ti a gondolatot. Mégpedig úgy, hogy az
ember nem következtethet az öltözet
külső formájából a felöltöztetett gon-
dolat formájára, mert az öltözet külső
formája egyáltalán nem abból a célból
készült, hogy a test formájának megis-
merését lehetővé tegye".


