
Palócföld 99/1

Lengyel Balázs

Az irodalmi nyelv és a szaknyelv

Belenéztem egy nagy tudású, közismert filozófusnak az ÉS februári Ex Libris rovatába, 
és cikke három bekezdésében az alábbi idegen szavakat találtam: kommunitárius, republiká
nus, reprezentatív, argumentáció, egalitárius, libertárius, teoretikus, autonómia, polemizál, 
antiperfekcionizmus, nensequitur, inherens, intolerancia, normális, etika, pluralizmus. És 
tovább még ugyanazok a szavak olykor ismételve.

Némi műveltségem nagyjából van, nyolc évig tanultam latinul, s valamikor olvasni tud
tam folyamatosan a latin szövegeket. Igen, de mi feltételezem, magyarul írunk. A használt 
idegen szavaknak, fogalmak egy részének többnyire van pontos magyar megfelelője, s mód 
van továbbá az idegen stílus más magyar kifejezésekkel való megfogalmazására is. Miért 
nem használja a tudományosság ezeket? Az említett Ex Libris három bekezdése után abba is 
hagytam az olvasást, bár belenézve kétségtelenül érdekes filozófiatörténeti jelenségeket 
kínáltak a címek.

Miért hagytam mégis abba?
Azért, mert van egy olyan értelmiségi beszédmód, amely nyelvünket szükségtelenül, fő

ként németes, vagy görög-latin kifejezésmódokkal idegeníti. Fölös divat szerint. Hadd 
mondjak erre példát. Itt van mindjárt a recepció szó, mely ma már minden tudóskodó iro
dalmi szövegben unos-untalan általános lett. Rá-rákiabál az íróra, értelmezi, hogy ilyen
olyan a recepciója. Holott mi a recepció? Befogadás. íróra nézve irodalmi befogadás. És mi 
a másik divatszó: a paradigma? Nem világos magyarul?

Dehogyis mondok olyat, hogy törik-szakad magyarosítsuk a szaknyelvet.
Legyen, ha szükséges: kombinatorika, informatika, kibernetika. Ha akarják, legyen pél

dául a Jelenkorban Italo Calvinovól beszélve: labirintus és nem útvesztő. Legyen egységbe 
foglalás helyett: szintézis. Tudomásul verzem, hogy a tudományosságban, sőt már-már a 
köznyelvben is, a jelekkel és jelrendszerekkel, ezek összevetésével foglalkozás: szemiotika.

De az etika miért nem erkölcs? A teória miért nem elmélet? A polémia miért nem vita? A 
diskurzus, miért diskurzus?

De visszatérve a kiváló filozófus Ex Librisé re . A cikk vége felé belenéztem - érdekelt - 
egy másik, szintén közismert filozófiisnő bírálata.

Tudom, hogy a filozófusnő nézeteiben már régensrégen alapvető változáson esett át. Ez 
tény. Bár én változatlanul nem rajongok eszményképért, iróniával mondom - azért a szigorú
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erkölcsű és minden megpróbáltatás közben egyenesderakú Lukács Györgyért. Irodalom- 
Ízléséért. És persze a tanítványaiért sem, akik ha változnak is, gondolkozás módjukat végleg 
nem felejtették el. Az Ex Libris a filozóflisnő régmúltjából például így idéz: „Vágyunk volt a 
cionizmus és a marxizmus.” (Mellesleg, érdekes vágyakozás lehetett.) Az Ex Libris a maga 
sajátosságában így magyarázza ezt a vágyat kritikájában: „inkább a tönniesi értelemben vett 
(emotiv) közösség, mint a (racionális) társadalom szerveződési formájában látja ...” a filozó
fusnő a dolgot. És hozzáteszi: a kritika. „Az más kérdés, ... hogy hiányzik-e belelő az 
emotiív közösség akolmelege, mely intellektuálisan inspiráló éppúgy lehet, mint bénító.”

De elég. Változatlan kérdésem marad, nem lehetne-e közismert magyar szavakat hasz
nálni, nyelvünkön természetesen írni? Vagy a tudomány az tudomány? A filozófia az filozó
fia? Gondoljuk meg, éppen az Ex Librisben recenzeált filozófusnő írja ominózus cikkében - 
hadd rejtsek én is szövegembe idegen szavakat -, hogy a filozófia nem a legfőbb érték.

De ha netán az is, nem lehetne mondjuk a kiváló Hanák Tibor frazeológiájával ír
ni, vagy netán azzal az érzékletes, gyakran nyelvi leleménnyel fogalmazni, amivel 
Határ Győző gazdagítja gondolati kifejezésmódunkat? Nem divatos nóvumokkal, 
hanem expressis verbis történeti bölcseletünkkel? Hiszen, hogy nyelvünk elé bő lehetősé
get kínál még a filozófusoknak is.
Reménykedem, hogy a feltételezés miatt tudósaink nem fognak ránk neheztelni.
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