
Megjegyzések 
„A nyelv objektivitása társadalmi objektivitás" tételhez 

1. Ha D E M E LÁSZLÓ különbségtevése alapján tekintjük át az utóbbi 
években fellendült általános nyelvészeti kutatásaink témáit (NyK. LVI, 
4), akkor azt tapasztaljuk, hogy jelentősen több tanulmány foglalkozik az 
e g y e s nyelvek k ö z ö s , mint magának a nyelvnek á l t a l á n o s kér
déseivel. 

Ez a bizonyos egyirányúság érthető, hiszen a konkrét nyelvek közös 
kérdéseinek vonalán helyezkednek el a belső, nyelvtudományi témák, míg a 
nyelv általános problematikájának vizsgálata legalább annyira feladata volna 
a filozófiának is. Csakhogy ebben a témakörben (MÁRKUS GYÖRGY munkássá
gán kívül) filozófiai irodalmunkat sem lapozhatjuk sokkal több eredménnyel. 
Úgy látszik, a mai marxista filozófiának is megvannak a saját, belső, fonto-
sabb feladványai. 

A vázolt helyzet ellenére elgondolható, hogy sokáig sem az általános 
nyelvészet, sem a filozófia nem odázhatja el a marxista nyelvelmélet rend
szeres kidolgozását. Mindkét tudománynak szüksége van rá, bár ezt inkább 
nyelvészek jelezték. BERRÁR JOLÁN a MMNyR. I. kötetének elemzésében még 
1961-ben ezt írta: „Szerintem határozottan fel kellett volna vetni a kérdést 
(akármilyen röviden is): ha a nyelv objektív létező, hol és hogyan létezik, 
illetőleg mi az a kategória, amelybe besorolható" (MNy. LVII, 395). A válasz
hoz kétségtelenül a filozófia segítsége kellene. De J . KATZ és J . FODOR egyik 
utóbbi tanulmányukban nem véletlenül mondhatják a jelenkori filozófia 
egyik legmeglepőbb paradoxonának éppen azt, hogy „akkor, amikor a filozófia 
valamennyi nagy kérdésében nyelvészeti meggondolások állnak a viták 
homlokterében, a nyelv filozófiája épp hogy tengődik" (MFilSz. XI, 665). 

2. Bár nem paradoxon, de legalább annyira figyelmet érdemel felvetett 
témánknak egy másik ellentmondásos vonása is. Az előzőkben elmondottak 
erősítő kivételeiként mégiscsak van már néhány értékes, tartalmas s ami a 
legfontosabb: dialektikus szemléletű elemzésünk a nyelv általános kérdései 
köréből1, a figyelem azonban mégsem ezek felé irányul, az újabb vizsgálódá
sok rendszerint nem belőlük indulnak ki, hanem helyettük pusztán tagadó 
j&llegű, merev s talán ezért izgalmasabb írások foglalják el az érdeklődós 
előterét a vitafórumokon2. Ezek a tanulmányok F. DE SAUSSURE széles körben 
ható elvei közül a pszichologista jellegűeket vették célba, illetőleg azok taga-

XP1.: Általános nyelvészet, stilisztika, nyelvjárástörténet. Bp., 1956. 9 — 99; 
DEME LÁSZLÓ: MTA. I. OK. XII I , 309 — 27; TELEGDI ZSIGMOND, Bevezetés a nyelvtudo
mányba, I, 1962. 

2 HERMÁN JÓZSEF: Altalános nyelvészeti tanulmányok I I I , 242-58; KÁROLY SÁNDOR: 
NyK. LXVIII, 327-42; BÉKÉSI IMRE: MFilSz. X, 8 4 2 - 6 ; VAS IDA: MFilSz. XI, 1105-13. 
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dására irányulnak: a nyelv n e m pszichikai természetű, n e m szakítható 
el a beszédtől, valóságosan n e m az egyének tudatában létezik3. 

Az idézett fejtegetéseket erőteljesen meghatározza alapállásuk tagadó 
iránya, amely közvetlenül talán abban mutatkozik meg legjobban, hogy a 
nyelv létezésének és természetének kérdésében kizárólag o b j e k t í v jel
legét hangsúlyozzák s ismerik el. Ez a jelleg legmarkánsabban ANTAL LÁSZLÓ-
nak A formális nyelvi elemzés című könyvében jelenik meg (Bp., 1964.), 
ahol a szerző legtöbb konklúzióját a nyelv objektív létezésének premisszájából 
vezeti le, amelyet így értelmez: ,,Az objektivitás egyszerűbb formája az, amit 
az úton heverő kődarab képvisel, s általában az objektíven létező tárgyi 
világ. Kevésbé szembetűnő, bonyolultabb és éppen ezért nehezebben felismer
hető az a forma, amelyet a nyelv képvisel; ez a társadalmi objektivitás. De ez 
utóbbi is objektivitás, mert eleget tesz az objektivitás alapvető definíciójának: 
nem az egyén tudatában él, hanem attól függetlenül" (i. m. 17). 

Ha az idézett alapvető definíciót: „nem az egyén tudatában él, hanem 
attól függetlenül", kérdéssé alakítanánk át: „Nem is él semmiféle formában 
az egyén tudatában?" , magát a konklúziót kérdő jeleznénk meg. I t t azonban 
nem erre a kétkedést ébresztő vonatkozásra4, hanem wirrst £i kétségtelenül 
igaz tételre figyelünk, hogy ,,a nyelv objektivitása társadalmi objektivitás". 
E fontos tétel értelmezéséhez szeretnénk az alábbi néhány gondolattal hozzá
járulni. 

3. Bármely jelenség objektivitásának h a n g s ú l y o z á s a szembe
állítást jelent az illető jelenség állított vagy feltételezett szubjektivitásával, 
s az így szerepeltetett viszony legtöbbször az objektum ós szubjektum külön
választására vezethető vissza. Ez a megkülönböztetés az i s m e r e t e l m é 
l e t b e n természetes, sőt szükségszerű, azonban nyomban kérdésessé válik, 
amint a l é t e z é s szempontjából egymást kölcsönösen kizáró ellentótként 
tekintik őket, s ebből következően csupán az egyiknek akarják megadni a 
realitás rangját (vö. C. CATJDWELL, Illúzió és valóság. Bp., 1960. 163). Az objek
tum és a szubjektum lótelméleti szétválasztásának indokolatlansága, hamissága 
különösen akkor válik szembetűnővé, amikor csupán az anyag fizikai mozgás
formájaként létező jelenségeket tekintik valóságosnak, ha az objektívat a 
szubjektívval mint fizikait a lelkivel állítják szembe (pl. ANTAL: i. m. 181 és 
184). Ebből a -szemléletből következően ugyanis az egész valóság csupán 
fizikai jelenségekre korlátozódnék. 

Ha az objektivitás kategóriáját a létezés vonatkozásában alkalmazzuk 
(nem pedig ismeretelméleti szemszögből: mint az anyag „egyetlen tulajdon
ságát"), akkor magától értetődő, hogy például az ember által készített munka
eszköz nem csupán azért objektív jelenség, mert fizikai tárgy [természetesen 
azért is], hanem azért, mert a gyakorlatnak olyan szükségszerű komponense, 
amelyben felhalmozott társadalmi tapasztalatok és emberi képességek tárgyia
sultak (vö. A. N". LEONTYEV, A pszichikum fejlődésének problémái. Bp., 
1964. 581 — 8). Bármiféle emberi produktum elsősorban nem azért objektív 
jelenség, mert egyes egyének tudatától függetlenül az, ami; hiszen nemcsak 
függetlenül létezik az egyéntől, hanem függőségben is van tőle: egyén vagy 
egyének tevékenységének a terméke5. 

3 Szembetűnő fogalmazásban pl.: A. I. SZMIRNYICKIJ : NylK. VII, 20 — 46; ANTAL 
LÁSZLÓ: Nyr. LXXXIV, 351 — 5. 

4 Erről bővebben: MFilSz. X, 842 — 6. 
5Vö. K. MARX, Gazdasági—filozófiai kéziratok 1844-ből. Bp., 1962. 73 és 108. 
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A munkaeszköz analógiáján talán elfogadható az a következtetésünk, 
hogy a társadalmi objektivitás szintjén a nyelv is éppen úgy objektív jelenség, 
mint bármely emberi alkotás. Lényegét tekintve éppen úgy tárgyiasította 
s ezáltal tartalmazza a felhalmozott emberi tapasztalatokat; éppen úgy a 
társadalmi gyakorlatban keletkezett és egzisztál; tehát elsődlegesen éppen 
úgy nem fizikai megjelenési formája teszi társadalmilag objektívvá. Ez az 
állítás viszont azt rejti magában, hogy a társadalmi objektivitás síkján a 
nyelv fizikai (hangos beszédbeli) és tudati (gondolkodásbeli) létezése egy
aránt valóságos lét. De ugyanerre az eredményre jutunk a nyelv keletkezését 
kikényszerítő tényezők vizsgálatából is. KARDOS LAJOS meggyőzően fejti ki 
(FilKözl. 1958. 539 — 51), hogy a nyelv a törzsfejlődésben az emberré válás 
legfontosabb feltételének, a munkában való közös cél (mint nyilvánvalóan 
tudat i komponens) létrehozásának eszközeként fejlődött ki, következésképp 
a társadalmat alkotó egyéneknek nem csupán hangos beszédében, hanem 
gondolkodásában is valóságosan kell léteznie. A társadalmi objektivitás síkján 
ezért nem lehet (vagy legalábbis indokolatlan) szembeállítani a hangos beszéd
ben funkcionáló nyelvet azzal, „ami róla a szubjektumok tudatában képmás
ként jött létre" (ANTAL: i. m. 17). Illetőleg lehet, ha eredeti lételméleti néző
pontunkat ismeretelméletire váltjuk át. De ekkor már nem ,,objektív nyelv" 
s e kategóriának megfelelő valamiféle „szubjektív nyelv" szembeállításáról 
van szó, hanem a nyelv és a nyelvről nyelvi formában létrejött reflexiók 
szembeállítása történik. Ez utóbbi visszatükrözés és szubjektív, amelynek 
objektuma a nyelv6. 

4. Az objektumnak és az egyén visszatükrözési tevékenységében előálló 
szubjektív képmásnak ismeretelméleti viszonya azonban bonyolultabb annál 
a merev kapcsolatnál, amilyennek gyakran tekintjük. Az úton heverő kődarab 
mint a valóság adott jelensége valóban objektívan: az arra haladó egyének 
megismerő tudatától függetlenül az, ami; akár vésett bazalt, akár egy lemor
zsolódott betonrög. Alapvetően ismeretelméleti marad, mégis bonyolultabbá 
válik tárgy és egyén viszonya akkor, ha valaki azzal a céllal emeli fel a földről 
a követ, hogy alakjáról a kiformáló ember vésőjére, technológiájára, esztétikai 
igényére stb. következtessen, hogy ezáltal megtanuljon ő is a természet kövéből 
hasonlóan emberi követ faragni. 

Egy úton heverő követ a leírt szándékkal csak elvétve ismer meg valaki. 
A nyelvhez (mint a világra született gyermektől épp olyan függetlenül létező 
jelenséghez) azonban valamennyien e z z e l a megismerő ösztönnel, céllal, 
tevékenységgel viszonyulunk. Ugyanis társadalmiságunk feltétele, hogy ne 
csak passzív visszatükrözői, hanem megismerve — elsajátítva mi is hordozói 
s újratermelői legyünk társadalmunk nyelvének. 

Elméletileg persze felvethető, hogy a nyelv (vagyis inkább egyik össze
tevője) a hétköznapi emberhez való viszonyában is megjelenjék, mint egy 
úton heverő kődarab, azonban puszta objektumként mégis leginkább csak 
a kutató számára adott . Az anyanyelv az egyedfejlődés folyamatában általában 
és természetszerűleg elsajátítandó emberi alkotásként, „tárgyiasult emberként" 
(vö. K. MARX, Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. Bp., 1962. 73) jelenik 
meg. A nyelv egyéni elsajátításának folyamatában ugyanis nem a nyelvet 
(nem k ü l ö n nyelvet mint objektumot), hanem a nyelv elsajátítása által 

6 S ebben a vonatkozásban a képmás mindig, még akkor is szubjektív, ha objek
tumával, a társadalom nyelvével adekvát. Ui. a hétköznapi szóhasználatban az objektívat 
a szubjektívval mint adekvát képmást a nem-adekvát képmással állítják gyakran szembe. 
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a valóságot ismeri meg a világra született gyermek. S a nyelv elsajátításának 
szintjétől függően (beszélési — gondolkodási tevékenységében) ő is a valóságos 
nyelvet fogja újratermelni7. 

- Ha a nyelvet ebben az elsajátítási (szubjektiváló) és újratermelő (objek-
tiváló) társadalmi—egyéni folyamatban tekintjük, akkor rá kell jönnünk, 
hogy ,,a nyelv objektivitása társadalmi objektivitás" tétel lényeges jegyei 
közt nem „az egyén tudatától való független lét" lesz az egyedüli. Hiszen 
minden társadalmi = emberi gyakorlati, azaz tartalmaz valamit a szubjektum
ból, vagy maga a tárgyivá vált (objektiválódott) szubjektivitás. A társadalmi 
létben mint gyakorlati—termelési folyamatban minden emberi alkotás objek
tív és szubjektív egyszerre. A nyelvnek csupán objektív jellege abban az eset
ben igényelne külön figyelmet, ha az egyén tudatában fel kellene tételeznünk 
valamiféle olyan nyelvet is, amely nem a társadalom nyelvének elsajátításából, 
vagy annak mintájára keletkezett; s emellett még szerephez sem jutna az 
egyén egyetlen gyakorlati tevékenységében sem. De hogy ez mennyire nem 
így van, hogy a valóság egyéni tükrözése mennyire valóságos gyakorlati folya
mat része, azt jól tudja a cenzúra és a politikai rendőrség. Ha nem szigetelik 
el idejében azt az egyént, akinek a tudatában (tehát közvetlenül érzékelhetetlen 
valóságként, de már néhány tettében megnyilvánult) ellenséges, a rendszer 
igazsága szempontjából hamis nézetek vannak, kedvező körülmények között 
kézzelfogható objektiválásukkal lehet számolni. A társadalmi (azaz gyakor
lati) lét szférájában ezért nem lehet szembeállítani az objektívat a szubjektív
val: ,,. . . minden összezavarodik, ha megfeledkezünk arról, hogy a szubjektum 
maga objektívan létező anyagi valóság, nem pedig a „tiszta" tudatnak vagy 
az anyagtalan szellemnek különálló szubjektivitása" — fogalmazta meg prob
lémánkra a választ már egy évtizeddel ezelőtt Sz. L. RTJBINSTEIN (Lét és tudat . 
Bp., 1962. 69). 

5. Ha nem a vázolt társadalmi-gyakorlati folyamatban, ha nem az így 
felfogott ellentmondásos egységben értelmezzük az objektív—szubjektív 
kategóriapárt, ha az objektumnak csupán az egyéntől független vonatkozását 
ismerjük el valóságosnak, akkor az egyénnek s következésképp az embernek 
nem hagyunk több lehetőséget a valóság megismerésében, mint egy közönséges 
tükörlapnak. ,,Az aktív objektum—szubjektum viszony nem más, mint a 
természetben élő ember" — írja C. CAUDWELL (i. m. 12), a nyelv pedig az ember 
produktuma. A nyelv objektivitását ezért ne csupán az embertől való függet
lenségében ragadjuk meg, hanem az emberhez, az emberi gyakorlathoz való 
viszonyában IS l ÊlZclZ cl társadalmi objektivitás síkján. 
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06i>eKTHBH0CTb ji3bi!<a — 3T0 ofrbef<THBHOCTb oömecTBeHHOro xapaKTepa 

H3 HHCJia paöoT, TpaicryiouiHx oGmue Bonpocu jfôbiKa, B nocjieÄHee BpeMfl öojibiue Bcero 
eraJiH Bbi3biBaTb HHTepec Te, KOTOpbie BbierynaioT noß 3HaK0M aHTnTe3nca jiHHXBHCTHHecKoro 
ncHxonorH3Ma. yj<a3aHHbie OÖCVÄÄCHUH, AOBOJibHO cTporo CTOímu-ie Ha IIO3HIIHH OTpHiiaHHfl, 
npH3HaioT B Bonpoce cymecTBOBamm H xapaKTepa H3biKa HCKJHOTHTejibHo jiHiiib HX oöteK-
THBHOCTb, npußaBJiiifl eme, TTO 3Ta oŐ-beicraBHOCTb HOCHT oöuiecTBeHHbiH xapaiorep. 

HacTOflmaíi paöoTa npHHHMaeT STOT B OCHOBHOM npaBHJibHbiíí Te3nc HO CTpeMHTcyi — 
nyTeM pa3JiH^eHHH u pa3AejieHHH oHTOJiormiecKoft H rHOceojiorimecKOH TOMCK 3pemw — K 
6ojiee AH(j)<l)epeHUHpoBaHHOMy ero noHHMaHiiio, iima npH STOM nyra CHHTe3a o6T>eKTHBHcra-
MecKHx H cyö-beKTHBHCTHMecKHx KpaiÍHOCTeH. MMpe EeKeiuu 

7 Er rő l bővebben: Valóság X /6 , 19 — 27. 




