
A nyelvtudomány és a marxizmus* 

• 

„A természet nagy elvekre van építve. A ter
mészet nem épít külön elveket egy fának, egy 
bokornak, egy virágnak, egy embernek. Min
den egy közös, nagy alapelvre épül, úgyhogy 
végeredményben mindegy, mit tanulmányo
zunk, ha elég értelmesek vagyunk ahhoz, 
hogy az élet alapelveit, szerkezetét megért
sük." 

SZENT- GYÖRGYI ALBERT 
(Valóság 1974/2: 44) 

Ezt a közleményt a hazai helyzetből, kérdésfeltevésekből kiinduló hozzá
szólásnak szánjuk a nyelvészeti kutatás és a marxizmus, a marxi filozófiai 
és ökonómiai kategóriák s a nyelv, a marxista nyelvelmélet nálunk időről 
időre felmerülő, s nemzetközi méretben is számos nyelvészt és nem nyelvészt 
foglalkoztató témájához. 

Hogy viszonyunkat az alábbi kérdéscsoport tárgyalásához mindjárt vilá
gossá tegyük, megjegyezzük: hozzászóláson ezúttal szűkebb műfajt értünk, 
mint általában szokásos. Tudniillik jórészt olyan kérdésekben kívánunk állást 
foglalni — vagy inkább kérdéseket illetően, mert ezúttal mindenekelőtt magu
kat a problémafelvetéseket, azok elméleti, illetve logikai-dialektikai tartalmát 
szeretnénk meggondolás tárgyává tenni —, amelyek kifejezetten a marxizmus
salkapcsolatban már felmerültek a hazai nyelvészetben; nevezetesen úgy, hogy 
valamely teória, módszer marxista-e vagy nem, vagy mennyiben marxista, 
vagy pedig úgy, hogy mi volna ebben és ebben a kérdésben a marxista állás
pont. „Spontánul" nemigen tennénk fel ilyenforma kérdéseket, s nemigen 
nyilvánítunk véleményt így. Egyrészt, bizonyos összefüggésekben a fenti kér
déseket elméletileg hibásnak és terméketlennek tartjuk (erről alább szólunk). 
Másrészt, általában fölöslegesnek érezzük, hogy munka közben világnéze
tünket deklarative is megjelöljük, és másokat is ellássunk világnézeti jellem
zéssel. Nézetünk szerint szaktudományos vizsgálatokban és vitákban — akár 
elméletiekben — a világnézet mindenekelőtt a t á r g y r a vonatkozó véle
mények megalkotásában működik, végül is erre való, ez a funkciója. A leg
rosszabb eset, amikor itt nem működik, hanem csak a ,,metamarxizmus" 
szintjén — a marxizmus r ó 1 — folyik véleménycsere. Ideálisnak a szün
telen természetes közlekedést tartjuk a konkrét és a filozófiai kérdések között. 
Emellett mindig vannak publikus vitára érettebb és kevésbé érett problémák. 
Nemegy kérdésről épp azok bonyolultsága miatt egyelőre szívesebben is 
gondolkozunk, mint beszélünk. S van olyan eset is, amikor egyenesen nem 
is tartanánk helyénvalónak kifejezetten a marxista meggyőződést számon
kérni a szerzőn; hiszen a szerző esetleg tényleg nem marxista, és esze ágá
ban sincs ilyen igényt támasztani maga iránt. Esetleg értetlenül állna azzal 
a jelenséggel szemben, hogy Magyarországon azon vitatkoznak, hogy ő mar
xista-e vagy sem. Eredményei emelett akár igen figyelemreméltóak, akár vala
miért elfogadhatatlanok is lehetnek számunkra. — Más dolog, ha kész filo
zófiai minősítéssel találkozunk, főként ha nem értünk vele egyet; vagy ha 

* A cikk alapjául az MTA Nyelvtudományi Intézete pártszervezetében 1978. jún. 
13-án elhangzott hasonló című vitaindító referátum szolgált. 
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valamivel kapcsolatban egyenesen fel szeretnénk vetni valamilyen filozófiai 
szempontot, úgy gondolván, hogy az még filozófiai szakapparátus hiányában 
előadva is hasznos lehet. Ilyenekről lesz szó az alábbiakban. 

.Az. előbbiek hangsúlyozására különös okunk van. Nálunk sokszor elég
gé lázán használják a „marxista" jelzőt. Egyidejűleg Magyarországon — benyo
másunk szerint — hat egy olyan „íratlan szabály", hogy valamit marxistának 
minősíteni: alig lehet hiba; hiba, „ledorongolás" viszont az ilyen minősístést 
cáfolni. Szerintünk az „ideológiai ledorongolás" és a marxista jelzővel való „ideo
lógiai megsimogatás" egyaránt hiba. Válasszunk tudományos eszközöket, ob
jektív támpontokat valami filozófiai hovatartozásának megítélésére ! 

Fejtegetéseinkben gyakori hivatkozások nélkül is rendszeresen támasz
kodunk filozófiai, módszerelméleti stb. művekre; ezt semmiképp sem mulaszt
hatnánk el, mivel — mint már jeleztük — zömmel nem ún. általános nyel
vészeti, hanem általánosabb, inkább az előbbiek megoldásmechanizmusában 
fellépő, és így többnyire a (széles értelemben vett) tudománytan körébe tar
tozó kérdéseket szeretnénk boncolgatni, melyekben mi nem rendelkezünk a 
szakember jártasságával. Az utóbbi körülményt természetesen felmentésnek 
sem vehetjük az érintett problémák releváns megközelítése alól. így, bár a 
filozófia mint szakma művelésének megállapításaink nem tehetnek eleget, 
követelményként támasztjuk magunkkal szemben, hogy filozófiailag lénye
gükben érvényesek legyenek. 

• . : • 

1. Egy metafizikus kérdés: „Mi a marxizmus a nyelvtudományban?" 

1.1. A marxizmus és a nyelvtudomány témája a legtöbb helyütt, bár 
más-más hangsúlyokkal, más-más összefüggésben, de különös módon mind
máig magában foglal bizonyos alapkérdéseket: többnyire tartalmazza a 
r á k é r d e z é s t a marxista nyelvészet vonásaira, vagyis tartalmazza a 
nyelvészet marxista jellegének kérdését mint metatoretikus problémát. Az ily 
módon felvetett probléma hazai tartalmának és kontextusának legalább futó
lagos felidézésére TELEGDI ZsiGMONDnak egy tíz évvel ezelőtt elhangzott elő
adásából idézünk : , , M a r x i z m u s é s n y e l v t u d o m á n y . Ezt a kér
dést valamikor sokat emlegettük meggondolatlanul, egy idő óta elkerüljük, 
ami nem kevésbé helytelen. Világos — legalább is én annak látom —, hogy 
a marxizmus nem alkalmazható közvetlenül, mechanikusan a nyelvészetben, 
nem vezethetünk le belőle konkrét nyelvészeti megállapításokat, és ilyeneket 
nem cáfolhatunk meg a marxizmusra való hivatkozással. De ha a dialektikus 
materializmus világnézet, nem vethetjük le a nyelvészet küszöbén; és ésszerű, 
lényeges kérdés, hogy mit jelent marxistának lenni a nyelvészetben" (A deb
receni nyelvészaktíva kézirat gyanánt kiadott anyaga, szerk. IMRE SAMU. 
1969. 27.). Az idézet végén megfogalmazott kérdés nálunk a mai napig sokat 
hallható. Hozzászólásunk egyik célja, hogy e kétségtelenül nem magától érte
tődő helyzetről és okairól való gondolkodást bevonjuk a kérdéskör megvita
tásába. A marxizmus tudniillik egyetlen tevékenységi szférában sem alkal
mazható "közvetlenül", mechanikusan, ós konkrét történettudományi, közgaz
daságtani, geofizikai, információelméleti, orvosi stb. megállapításokat vagy 
konkrét politikai döntéseket ugyanúgy nem lehet deduktív úton nyerni belőle, 
mint nyelvészeti tételeket; a nyelvtudomány ebben nem különös terület. 
(„A marxizmusnak nem betűjét, hanem szellemét kell alkalmazni" — az 
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ismert politikai jelmondat például így fejezi ezt ki.) Igaz, TELEGDI ZSIGMOND 
nem ennek ellenkezőjét állította, és szavai így nem is érthetők félre. A dog-
matizmus elkerülésére figyelmeztetett — a nyelvtudományban. De sorai (és 
más dokumentumok) mégis olyan problematikát rajzolnak ki, amely ma, már
mint „mai eszünkkel" még visszamenőleg is gondolkodóba kell, hogy ejtsen 
bennünket (bár egy kezdetibb fejlődési időszakban a kérdés elhangzása sokkal 
érthetőbb). Ha tudniillik a marxizmust a nyelvtudományban nem valamely 
más elv alapján alkalmazzuk, mint egyéb területeken, hogyha a marxista 
nyelvészet nem valamilyen sajátos fehér lapot jelent, míg más területeken 
már jórészt csak automatikus kivitelezési feladatok volnának, vagy ha nem 
arról van szó, hogy valamennyi objektum, amelyre az ember vizsgálatait 
kiterjeszti, valamiféle külön, fiók-marxizmust kívánna (már pedig ezekről 
nyilván nem lehet szó), akkor fel kell, hogy merüljön bennünk, minek tulaj
donítsuk a m a r x i s t á k n a k több évtizede tartó kutatását a ,,marxistaság" 
nyelvtudományi ismertetőjegyei után ? Akkor nem tud nem szemünkbe tűnni 
az i t t megnyilvánuló tanácstalanság; a kérdésfeltevés, melynek adott formá
jából kivont l o g i k a i tartalma (de nem biztos, hogy valóságos tartalma is) 
ez: ,,Ha a marxizmusból nem lehet dedukálni konkrét nyelvtudományi meg
állapításokat, a k k o r e pillanatban — én nyelvész — csak azt tudom, mi a 
marxista ember a n y e l v é s z e t h a t á r á i g , de nem tudom, mi a marxista 
nyelvész." Ha az utóbbi gondolatmenetet tovább folytatjuk, a következőkre 
jutunk: ha lehetne dedukálni a marxizmusból konkrét megállapításokat, akkor 
már lehetne tudni, mit jelent: marxista nyelvész. E ponton viszont közbe kell 
vetnünk: a marxizmusnak lényegi vonása, hogy nem deduktív rendszer. így 
végül a következő logikai ellentmondást kapjuk: ,,Ha a marxizmus nem 
marxizmus volna, akkor lehetne tudni, milyen a marxista nyelvész." 

1.2. Úgy véljük, némely összefüggésben már maga a marxizmus a 
nyelvtudományban kifejezés bennfoglalja a fenti ellentmondást. Például, ha 
valaki nyelvi jelenségeket leíró megállapítások rögzített formáit érti rajta. 
De mindenekelőtt azt kell i t t figyelembe vennünk, hogy a marxizmus fo
galmában már önmagában, minden hozzátétel nélkül is benne van a konkrét meg
jelenés „kötelezettsége". Amint K E L E M E N JÁNOS a nyelvre, egy érintkező prob
lémáról szólva megfogalmazza: ,,. . . a marxizmus rendszerében a nyelv
filozófiai kérdésfeltevéseknek megvan a természetes helyük . . . " (A nyelv
filozófia kérdései, Kossuth Kiadó—Akadémiai Kiadó, Budapest 1977. 7). 
A marxizmus nem él a konkrét megismerési (és más) folyamatokon kívül, 
minthogy az általános nem létezik a konkréttól elkülönülve. Nincsen olyan, 
hogy valaki marxista á l t a l á b a n , de tevékenységeiben nem; mert hol 
marxista akkor, ha nem — pszichikus és tárgyi — tevékenységeiben ? 

Ne tévesszük össze a marxizmus létezését a marxista filozófia tételes, 
tankönyvi kifejtésével, mely annak oktatási formája; és ne korlátozzuk a 
marxista filozófusok működésére se ! A marxizmus ott él, ahol a megismerés 
eszköze, azaz, ahol bármely tevékenység, cselekvés mozgatója. Elvileg lehet
séges marxista atomfizikus, irodalomtudós, filozófus, pedagógus, munkás, tsz-
elnök, tanácsi dolgozó, diplomata, űrhajós stb., csak az nem lehetséges, hogy 
valaki a társadalmi munkamegosztásban marxista és semmi egyéb. A tör
ténetileg kialakult szaktudomány-határokat ugyanakkor e szempontból vi
szonylagosaknak és tökéletleneknek kell tekinteni. Bár érthető, de elméletileg 
tökéletlen dolog tehát szerintünk marxizmusról beszólni ebben, abban és 
amabban a tudományban, amikor a marxizmus „jelentésót" keressük, azaz 

3 Nyelvtudományi Közlemények 81/1 
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a m e g i s m e r é s t ö r v é n y e k s z i n t j é n . A marxizmushoz „per 
definitionem" hozzátartozik, hogy a megismerésben a konkrétnak szellemi 
felépítésére irányul; de a legáltalánosabb szinten nem játszik szerepet az, hogy 
a (filozófiai értelemben vett) konkrét be van-e sorolva szaktudományokba, 
miként van besorolva, stb. Másrészt, minden konkrét objektum esetében 
u g y a n a z t a marxizmust és a z e g é s z marxizmust alkalmazzuk. — 
Adott történeti helyzetek elemzésekor természetesen számtalan összefüggés
ben szólhatunk a marxizmus és a szaktudományok, köztük a nyelvtudomány 
viszonyáról úgy, hogy nem kerülünk elméletileg pontatlan, heterogén meg
fogalmazások zsákutcájába. De ennek feltétele az, hogy a történetit ne sza
kítsuk el a logikaitól; a Z a Z . il konkrét helyzeteket, kérdéseket a gnoszeológiai 
törvényszerűségek fényében értékeljük, ne pedig a jelenségek deteoretizált 
leírásából, deszkriptív ábrázolásából csináljunk gnoszeológiát vagy históriát, 
mint erre ma igen nagy a hajlam az elméleti gondolkodásban. Mivel a szak
tudományok, illetve adott szaktudományok és a szakfilozófia külön léte a 
marxizmus felfogásában nem megismerési szükségszerűség — vagyis megis
merés lehetséges (sőt dialektikusan levezethető) e munkamegosztás nélkül —, 
így e kettősségre mint végső princípiumra nem építhetünk gnoszeológiai elmé
letet, sem konkrét történeti analízist. Téves következtetésekre jutnánk, ha a 
mai szaktudományok — filozófia megoszlást nem mint valamely szükségsze
rűség adott történeti megvalósulását fognánk fel, hanem mint ,,pankron" 
szükségszerűséget. 

Megint más, ha nem marxisták kérdezik: ,,Mi az, hogy marxista iro
dalomtudomány, nyelvtudomány stb.?" ,,Mi ebben és ebben a kérdésben a 
marxista álláspont?" Maguknál a marxistáknál azért nemigen válnak expli
citté a kutatás során a hasonló kérdések, mert ha nem tudnak rájuk kielégí
tően válaszolni, akkor a tárgy pusztán spekulatív elemzéséről át fognak vál
tani a tárggyal való gyakorlati érintkezésre, annak vizsgálatára, és ilyen 
módon kidolgozzák saját kérdéseikre a választ. Persze, a marxistáknak e maga
tartása abban nem különös, hogy ami foglalkoztatja őket, azt k u t a t j á k . 
Ilyen minden tudós természetes aktivitása. Kiváló tudósok, ha megkérdezik 
őket, miért kutatják éppen ezt és ezt, gyermeki egyszerűséggel rendszerint 
úgy válaszolnak, hogy azért, mert kíváncsiak rá. Senki sem gondolkozik és 
gondolkozhat egy kérdésről úgy, hogy nem fog bele vizsgálatába, amíg nem 
tud rá válaszolni. 

Úgy hisszük, a fentiekkel egyáltalán nem zártuk ki sem a marxista 
filozófia önmagára reflektáló, önépítő oldalát, sem a megismerés valósága itt 
nem analizált, további bonyolult jelenségeinek értelmezhetőségét. S remél
jük, az olvasó olyan következtetést sem von le a mondottakból, hogy a 
marxizmusnak mintegy fel kellenne oldódnia a szaktudományokban, mintegy 
helyettesítődnie kellenne azokkal. Tudniillik gondolatmenetünk olyan logikát 
követ, melynek nincsen is olyan láncszeme, amikor egy „szuverén" szaktu
dományt és a „szuverén" marxizmust valamiképpen össze kellenne hozni. 
A marxizmus szuverenitását önálló kategóriarendszerében látjuk, mely saját 
közelítést biztosít a megismerési tevékenységben. A marxizmus elméletén hatá
rozott törés volna, ha szuverenitását nem az általános és a konkrét dialek
tikájában látnánk megvalósulni, hanem a filozófia várának képében képzel
nénk el, mely árokkal van elválasztva a szaktudományoktól. Elméleti szem
pontból ezért mindegy, hogy valaki azt mondja-e, hogy a marxizmust n e m 
k e l l b e v i n n i a s z a k t u d o m á n y o k b a (ti. mozgalomszerűen),vagy 
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azt, hogy b e k e l l v i n n i a s z a k t u d o m á n y o k b a ; tudniillik 
maga a kérdésfeltevés nem szerencsés. A marxizmust az ember elsajátítja, 
felépíti a fejében (a fejébe viszi be !), és érvényesíti, használja, alkotja min
denkori tevékenységeiben, így szakmájában is. 

1.3. Másrészt, mint utaltunk rá, a megismerés nézetünk szerint nem is 
az egyetlen olyan tevékenység, amelyben a marxizmus létezik. A t á r s a 
d a l m i - g a z d a s á g i c s e l e k v é s b e n pl. ugyancsak nem képzelhető 
el szerintünk marxista világnézet a kommunista társadalom konkrét felépí
tésének irányába mutató tevékenységen kívül. És hasonlóképpen igen töké
letlenül feltett kérdés volna pl. a következő: „Ismerem a marxizmust álta
lában, de én tsz-elnök vagyok; tsz-elnökökről Marx nem beszél, így egyelőre 
nem tudom, mikor marxista egy tsz-elnök." 

A nyelvtudomány s általában a szaktudományok és a marxizmus viszo
nyának széles körben vitatott kérdése tehát szerintünk nem oldható meg kellő 
színvonalon olyan elméleti megalapozás nélkül, amely átfogó a v i l á g n é 
z e t é s a k o n k r é t t e v é k e n y s é g b á r m e l y f o r m á j á r a 
n é z v e . A ,,marxistaság" elméletileg érvényes fogalmának vitathatatlanul nem
csak a marxista filozófusra, de még nem is csak a marxista szaktudósra kell 
kiterjednie, hanem a közvetlen termelő dolgozóra, a jogi szakemberre, a poli
tikai munkásra stb., azazhogy az emberi cselekvési szférára általában (persze, 
nem a szakmai tevékenységekből elvont induktív általánosításként). 

E. ILJENKOV szovjet filozófus ugyanezt a problémát a nyelvi tevékeny
séggel kapcsolatban veti fel, s bár a nyelv funkcióját illetően számunkra nem 
eléggé tisztán, az adott kérdésben azonban igen reveláló módon ezt írja: 
,,Persze, nem a nyelv (a beszéd) az egyetlen olyan empirikusan megfigyelt 
forma, amelyben az emberi gondolkodás megmutatkozik. Vajon amikor az 
ember cselekszik, amikor megszervezi a körülötte lévő világot, létrehozza a 
dolgokat, nem g o n d o l k o d ó lényként viselkedik-e ? Vajon csak akkor 
tekinthetjük gondolkodó lénynek, amikor beszél ? Ez persze csak szónoki kér
dés. Az a gondolkodás, amelyre Hegel utal, az ember a l k o t á s a i b a n 
legalább annyira észrevehető, mint a szavakban, a terminus-láncolatokban, 
a szókapcsolatokban. Sőt, valóságos tetteiben az ember sokkal adekvátabban 
demonstrálja sajátos gondolkodásmódját, mint amikor beszél ezekről a tettei
ről." (E. ILJENKOV, A dialektikus logika. Kossuth Kiadó, Budapest 1977. 
138.) 

E ponton a jelenlegi viták alapján felmerülhet az olvasóban: vajon 
Iljenkov ugyanarról a gondolkodásról beszél-e, mint mi; nem valamiféle „álta
lános emberi" gondolkodást lát-e megvalósulni az emberi cselekvésekben, míg 
mi egy világnézetről beszélünk. Természetesen ugyanarról a gondolkodásról 
van szó. Nincsen az embernek külön gondolkodási mechanizmusa a cselekvés 
céljaira és külön egy világnézete. A marxista világnézetben, gondolkodásban 
semmi olyan nincs, ami nem e m b e r i . Sőt inkább ez a k ö v e t k e z e t e 
s e n emberi. S i t t érdemes ismét iLJENKOVot idézni: „Marx és Engels kimu
ta t ták, hogy a tudomány és a gyakorlat, teljesen függetlenül a logikai [Iljenkov 
szóhasználatában: dialektikus logikai, M. L] képzetek tudatos elsajátításától, 
azokkal az egyetemes törvényszerűségekkel összhangban fejlődik, amelyek a 
filozófia dialektikus hagyományaiban rajzolódtak ki. Ez a fejlődés még akkor 
is végbemehet (és valóban végbe is megy), amikor a tudomány általános hala
dásában közreműködő személyek tudatosan a gondolkodásról szóló nem
dialektikus elképzelésekhez igazodnak. Egészében véve, a tudomány mégis a 
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legmagasabb rendű és típusú logikával összhangban fejlődik, mert a nem
dialektikus nézetek, összeütközéseik során, kölcsönösen csiszolják és korrigál
ják egymást. . . A valódi logikai szükségszerűség a teoretikus tudata ellenére 
tör utat magának, ahelyett, hogy célszerűen és szabadon valósulna meg" (i. m. 
228.). Nagyon pontos megállapításnak tartjuk, hogy a dialektikus logika 
a valóságos megismerés szükségszerűségeinek c é l s z e r ű é s s z a b a d 
megvalósulása. A marxizmust tévedés volna — akár csak implicite — olyan 
konstrukciónak tételezni, amely az emberi gondolkodástól idegen, és amelyet 
következésképp csak erőszakkal, azazhogy — teljesen következetesen végig-
víve a tévedést — egyáltalán nem lehetne ráhúzni az „általános emberi" vagy a 
szaktudományos gondolkodásra. A marxista gondolkodóról pedig további 
abszurd következményekhez vezetne a tétel, melyeket már talán szükségtelen 
részletezni. 

1.4. Napjainkban hazai tudományos életünkben mintha kialakulóban 
volna egy a nemzetközi tudományos fejlődéssel sem harmonizáló irány, melynek 
vélt célja láthatóan a szaktudós nyugalmának megőrzése volna ,,a filozófia 
zaklatásaival" szemben. Benyomásunk szerint korunk tudományossága, ellen
kezőleg, világméretekben erősödőén filozófiai beállítottságú, miközben a mate
rializmus előrenyomulásának lehetünk tanúi. A szaktudós filozófiamentessé
gének elve semmilyen szempontból sem látszik megfelelőnek. Bár világos szá
munkra, hogy ez az elv a nem régi múlt tudománypolitikai hibáinak szülötte, 
ám a tudománypolitika hibás, majd korrekciós lépéseit ugyancsak nem lehet 
közvetlenül gnoszeológiába áttenni. Ehelyett marxista gnoszeológiai kutatá
sokra volna égető szükség, melyeknek igazságai, úgy véljük, csak előnyösek 
lehetnének a szaktudósok számára, és a tudománypolitikának is fejlesztenék 
tudományos alapját. E kérdésről cikkünk következő pontjában kissé bőveb
ben szólunk. Most csupán arra szeretnénk rámutatni, hogy a ,,Mi a marxizmus 
a nyelvtudományban?" kérdés metafizikus gondolati környezete és a szak
tudományoknak a filozófiától való megkímélése, filozófiamentessége gondolata 
u g y a n a z a m e t a f i z i k a , sőt ugyanazon gondolat két oldala, így nem 
jelenthetnek gyógyírt egyik a másik ellen. 

2. A marxizmus „korlátozott illetékességének" koncepciójáról 

2.1. Űgy tapasztaljuk, a fenti kérdésben — és tegyük hozzá, hogy nagyon 
nehéz, s ma még szaktudományosán valószínűleg igen nehezen megközelíthető 
kérdésben — való legalább elvi előbbre lépést két konceptuális ok is hátrál
tatja. Az egyik a marxizmusnak egy olyan, rendszerint nem tudatos minden
napi értelmezése, mintha az k i z á r ó l a g a p o l i t i k a e l m é l e t e 
volna (nem pedig a természet és a társadalom egészére kiterjedő filozófia). Ilyen 
talajon aztán úgy vetődik fel a kérdés, hogy ugyan miféle filozófiai (értsd: 
aktuális politikai) összefüggése lehetne pl. annak, hogy a fizikus hogyan végez 
el egy kísérletet. ,,Nincs marxista és nem marxista gyökvonás, elektrolízis, 
igeragozás" — szoktuk hallani. Néhány gondolat erejéig később még szeret
nénk e kérdéssel foglalkozni. 

A másik, másnemű, az előbbit azonban átfedő ok: annak a felfogásnak 
elterjedése, hogy a marxizmusnak van valamiféle „illetékességi köre", neve
zetesen a legáltalánosabb világnézeti kérdések eldöntése, melyen túl már a 
konkrét történeti helyzet — konkrét történeti helyzeten értve most akár egy 
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magyar szó morfematikus tagolásának kérdését is — „autonóm" elemzése kell, 
hogy legyen a feladat. Mint már mondtuk, érthetőnek, feltárhatónak tartjuk 
és képességeink szerint mi magunk is értjük e koncepció kialakulását. Ismeret-
elméletileg azonban a koncepciót nem tartjuk adekvátnak. Ugyanis, mint már 
említettük, semmi alapunk sincs feltenni, hogy az emberi agyban valamiféle 
független tárolója volna az elvont dolgoknak és a konkrét dolgoknak, s hozzá 
olyan módon, hogy a konkrét dolgok „maguktól" valamiféle marxizmus
idegen rendszerben raktározódnának el a fejünkben (amint az illetéktelenség 
tétele implikálja). Ellenkezőleg, sokkal valószínűbbnek tűnik fel egy végső 
soron egységes, összefüggő (bár nem monolit) ismeretrendszer, illetve meg
ismerő rendszer létezése, amely méghozzá lényegében tárgyilagos, objektív is 
mind az objektumhoz való közelítésben, mind az objektumhoz mint forráshoz 
való viszonyban. Más szóval, amely alapjában véve marxista filozófiai tuda
tosság nélkül is m a t e r i a l i s t a beállítottságú ! Mi máshoz ragaszkod
hatna a szaktudós, mint ahhoz a szabadsághoz, hogy tárgyát objektív, mate
rialista módon közelíthesse meg? Az a tudósi attitűd, amelyet a marxizmus 
korlátozott illetékességének hívei védelmezni vélnek, már maga materialista 
attitűd. Sőt, a szaktudóstól kívánt objektivitást egyedül és kizárólag a mar
xizmus alapozza meg ismeretelméletileg ! A marxizmus korlátozott illetékes
ségének koncepciója valójában tehát a materializmustól védi a materializmust; 
azaz —sokszor— a következetes és modernebb materializmustól a következet
len, illetve túlhaladott materializmust. És gyakorlati szempontból nézve éppen 
ezért hátráltató mozzanat szerintünk. — Ugyanebben az összefüggésben szá
molni kellene — elgondolásunk—szerint — azokkal a kutatásokkal is, amelyek 
a fogalomképzés mechanizmusait, a fogalomképzés és a cselekvés-motiváció 
összefüggéseit vizsgálják a modern pszichológiában. Űgy véljük, a motiváció 
és a fogalomképzés összefüggésének már puszta hipotézise elegendő ahhoz, hogy 
fenntartással legyünk a világnézet konkrét kérdésekben való illetéktelenségé
nek tételével szemben. S i t t megint csak hadd térjünk vissza a gondolatra: 
bár valószínűleg egyetlen tudományos elmélet sem zárja ki elvben bármely 
új tudományos eredmény figyelembevételét, de a marxista biztosan az, aki 
ezt kötelezőnek is érzi. A pszichológiai tények, vizsgálati eredmények tehát 
a marxista gondolkodás szerint hozzátartoznak a világnézet szerepének vizs
gálatához. 

Az illetéktelenség tétele, úgy tűnik fel, ismét csak valamiféle félreértel
mezést rejt magában. Kb. a marxizmusnak i n t é z m é n y k é n t , másrészt 
talán a f i l o z ó f u s i m u n k a k é n t való értelmezését, konkrét emberek
ben, személyiségekben — „bennem" — működő világnézet helyett. A mar-
xizmus-t az ezeknek megfelelő kifejezésekkel kicserélve ugyanis már érvé
nyes kijelentésekhez jutunk, pl.: „A tudománypolitikai vezető szervek nem 
illetékesek annak eldöntésében, milyen elv alapján kell morfológiailag tagolni 
egy magyar főnevet"; „A filozófus nem illetékes annak eldöntésében, hogy 
helyes-e a forr ige altáji eredeztetése". Összehasonlításul nézzük, micsoda 
értelmetlenség sül ki abból, ha nem végezzük el a behelyettesítést: „Világ
nézetem nem illetékes ( !) abban a kérdésben, milyen eredetű a forr ige." 
Azaz: „Világnézetem csak abban a kérdésben illetékes, hogy ő maga milyen, 
de abban nem, hogy a világ milyen." Persze, ha valaki a marxizmus illeté
kességén a marxizmus antidialektikus, „toronyiránt" való „alkalmazását" 
érti, akkor nem meglepő, ha ki fog tartani a marxizmus illetéktelenségének 
koncepciója mellett. Ez a koncepció a vulgáris „marxizmus" szükséglete. 
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2.2. Az elterjedt elgondolás szerint a szaktudományoknak szükségük 
van ugyan tárgyuk elméletére, ezen elméletnek azonban valamiféle autonóm 
szaktudományos teóriának kell lennie, melynek érvényessége a szaktudomá
nyok határaival lezárul (bár a határ „nem merev", mint mondani szokták). 
E határnál pedig kezdődne a tárgy ún. filozófiai elmélete: elképzelhetőleg 
egy olyan elmélet, amelyet viszont a filozófia alakítana ki a tárgyról. Nézetünk 
szerint — amennyiben gnoszeológiai alapelvként kezelik — emellett az elgon
dolás mellett sem lehet elfogadható érveket felhozni. Ha meggondoljuk, esze
rint volna egy nyelvelmélete a filozófiának, aztán egy — vagy több — a 
nyelvtudománynak, továbbá a lélektannak, a fiziológiának, az orvostudomány
nak, a történettudománynak, az irodalomtudománynak és így tovább. Meg
győződésünk, hogy ha í g y v o 1 n a, az nem tar tana soká, mert az emberi 
szellem nem viselné el az ilyen parcellázást, hanem mihamar kapcsolatokat 
teremtene a fiók-elméletek között, és igyekezne azokat szintetizálni. De mehe
tünk tovább, éspedig annak a kérdésnek segítségével, hogy miért éppen a 
marxizmus szüntette meg a filozófiának mint a tudományok királynőjének, 
a tudományok tudományának helyzetét. Mert a marxista gondolkodás nem 
tudja elfogadni a konkrét és az általános közötti mozgás szféráinak, szint
jeinek feldarabolását, a célból, hogy mindegyik ,,darabra" egy független elmé
let készüljön; mégpedig azért nem tudja elfogadni, mivel a megismerés tör
téneti folyamata és ,,stratégia ja" nem is így fest, ez teljességgel elképzel
hetetlen volna. És így már nem is érdemes azon gondolkoznunk, hogy az 
illetékesség szerinti parcellázás esetén vajon milyen megismerési törvény
szerűségek jelentenék az átlépést az egyik parcellából a másikba. Ha pedig 
valaki azt állítja, hogy ilyen átlépésre sincs szükség, akkor az anyag egysége 
elvének tagadását már explicitnek is tekinthetjük. 

A szaktudományok — s ez alól talán teljesen maga a filozófia mint 
szakterület sem kivétel — felsorolhatatlanul sok, különféle elméleti kutató
eszköz segítségével végzik tárgyuk — esetleg egy és ugyanazon tárgy — 
kutatását; egyúttal állandóan törekszenek eredményeik szintetizálására. Nem 
a tudománypolitika erőszakoskodása, hanem a megismerés természete, hogy 
nem lehet cezúrát tenni — vagy, ami ugyanaz, átléphető, sőt egyenesen átlé
pendő mezsgyét vájni — a tudományhatárokon. Agyunk ennek egyszerűen 
nem engedelmeskedne (kimutatván ezzel is a megismeréstörvények objekti
vitását). Mihelyt nem a filozófiailag steril szakember és a ki tudja miért (ha 
emez úgyis steril !) hasznosan, bár feltétlenül tapintatosan ráakaszkodó filo
zófus hamis dichotómiájából indulunk ki, hanem bármely más idevaló — 
akár pszichológiailag, akár ismeretelméletileg alapozott — helyes fogalomból, 
pl. a problémamegoldó gondolkodás fogalmából vagy a megismerés dialek
tikájából, azonnal világosabbá válik a „szakmai" ós a „filozófiai" közötti 
átlépendő mezsgyékről, nem merev határokról kialakított elképzelések inadek
vát volta. Hogy tudniillik valami „szakmai" és valami „filozófiai" mindig 
együtt tudnak csak alkotni egy tudományos megállapítást, függetlenül a kuta
tó tudatában erről megjelenő képtől. Amennyiben úgy érezzük, „semleges" 
területen dolgozunk, melynek egy pontján esetleg át kell lépnünk majd a 
marxista filozófia területére, tegyük fel magunknak a kérdést, vajon nem 
járunk-e bent már javában egy másfajta filozófiában ! 

A tudományok, illetve a különféle szintű, rendeltetésű stb. elméletek 
között természetesen vannak viszonyok. Ez az összefüggés azonban d i a l e k 
t i k u s , a dialektikának t e l j e s f i l o z ó f i a i , s nem valamiféle — gyanít-
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hatóan létező — parciális, vulgáris értelmében (vagy legalábbis ilyen fogal
mi megragadásában). Nézetünk szerint az objektum, illetve a megismerés ma
terialista dialektikájával logikailag és történetileg egyaránt tökéletesen ki 
lehet meríteni a tudományos kutatásnak azokat a vonásait, amelyeket a kiala
kult szatudományos elmélet — filozófiai elmélet megkülönböztetés mint gno-
szeológiai igényű distinkció elméletileg inkorrekt formában ragad meg. 

A kérdés kifejtése lehetőségének híján hadd vessünk föl csupán annyit: 
a „filozófiai" és a „szakmai" elméletileg korrekt modelljét a dialektikus és 
történelmi materializmus egésze és pl. a tőke marxi elmélete logikai viszo
nyának mintájára alkotnánk meg. Valószínűleg senkinek sem jutna eszébe 
úgy fogalmazni, hogy a marxi filozófia és a tőke elmélete között ,,nincs merev 
határ". E modell segítségével, úgy véljük, már adekvát módon lehetne elemezni 
azokat a történeti szituációkat is, amelyeknek szerkezete nem fedi ,,egy az 
egyhez" kiinduló modellünket. Azaz, mindvégig az általános és a konkrét di
menziójában elemeznének a filozófiai — szaktudományos kettőséget. 

Ha egyáltalán létezett időszak, amikor a világnézet ún. illetékességének 
kérdése főként mint elméleti kérdés vetődhetett fel, a jelenkor körülményei 
között — úgy látjuk — a történeti valóság ,,vis maior"-ja nyomán tárul a 
filozófus elé. A szocialista országokban ugyanis a m a r x i s t a s z a k 
e m b e r — a marxista filozófusok körén túl — mindennapi jelenséggé vált. 
S világszerte kommunisták és a kommunizmushoz vonzódók miihói „szület
t ek" századunkban, akik a marxi eszméket társadalmi gyakorlatukba kíván
ták átültetni. Ez a történeti tény, úgy véljük, a gyakorlat oldaláról is arra 
készteti a filozófiai gondolkodást, hogy mélyebben vesse fel a marxista világ
nézet és a konkrét tevékenységek összefüggésének kérdését. 

Persze, megismételjük, a gyakorlat szülte az illetékesség koncepcióját 
is, mert a szaktudósnak nemegyszer kellett (vagy néha még ma is kell?) 
védekeznie vizsgálatai objektivitásának vagy tárgyi irányultságának megtar
tása érdekében. így az illetékesség koncepciója — véljük —, ha torz formá
ban is, de tartalmaz igazságot. Nagy szükség volna ennek az igazságnak tudo
mányos feltárására. Kizártnak tartjuk — valamennyire ismerve a marxizmus 
ismeretelméletét —, hogy a szaktudósnak a marxizmus illetéktelen „beavat
kozásától" kelljen félnie. Egyenesen azt gondoljuk, hogy a szaktudósnak a 
marxizmus a legjobb t á m a s z a abban a törekvésében, hogy objektív igaz
ságokat állapítson meg. 

3. Lehetséges-e „marxista nyelvészeti tételek gyűjteménye"? 

3.1. A nyelvész természetesen szívesen venné, ha olvashatna — mondjuk 
— Engelstől egy dolgozatot arról a máig vitatott kérdésről, hogy fejlődik-e 
a nyelv vagy nem, és hogyan s miért igen vagy nem. Ha valaki kényelmes is, 
talán még fel is lélegezne, gondolván, hogy legalább a nyelv fejlődésének 
kérdése „marxista szempontból" már el van intézve. Ám Engels nem fej
tet te ki ezt a kérdést. A klasszikus művek jelentős állásfoglalásokat tartal
maznak a nyelv fejlődéséről, de nem e probléma direkt teoretikus környeze
tébe ágyazva. Ugyanakkor tudjuk, hogy a marxizmus klasszikusai a fejlő
dést az anyag egyetemes tulajdonságának tekintették. Emellett vannak vé
lemények, melyek szerint a nyelv nem fejlődik, csak változik, és a kommu
nikáció (kultúra, könyvnyomtatás, hírközlő eszközök, sajtó stb.) az, ami nem-
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csak változik, hanem fejlődik is. íme, az ismert, kissé már önmagában is 
sántikáló problémahelyzet, melyet még csak tetéz egy olyan, szerintünk a 
legkisebb mértékben sem előrevivő dilemma, hogy vajon most mikor vagyok 
marxista: ha azt mondom, hogy a nyelv fejlődik, vagy ha azt, hogy nem. 

Vegyük szemügyre ezt a kérdést most csupán általános metodológiai 
oldalról, elvonatkoztatva attól, hogy a nyelvészet történetében mely nyelvi 
jelenségekkel kapcsolatban és miként vetődött fel a fejlődés problémája. 

Természetesen eleve nem lehetek marxista, ha a nyelvet az egyetemes 
fejlődésből teljes mértékben kizárom; feltéve, ha megállapítom, hogy a nyelv 
a társadalmi jelenségek egy meghatározott összefüggésében l é t e z i k . 
A marxizmus nem ismeri az ilyenféle klasszifikációt; nevezetesen a létező 
dolgoknak fejlődőkre és nem fejlődőkre való felosztását, pl. hogy a kommu
nikáció fejlődik, a nyelv nem. Hogy ez utóbbihoz valami hasonlót lehessen 
állítani, ahhoz előbb azt kellene bizonyítani, hogy a nyelv mint nyelv nem is 
létezik, csak olyan módon, mint — mondjuk — a flogiszton. De ha azt állítjuk, 
hogy a nyelv ugyanolyan reálisan, illetve a kozmosz ugyanazon elméletének 
objektumaként ugyanazon realitással létezik, mint az — őt bennfoglaló — 
kommunikáció, akkor a marxizmuson belül már formailag, logikailag, pon
tosabban ,,dialektikailag" sem állítható az egyikről, hogy fejlődik, a másikról, 
hogy nem. Ezzel természetesen — a marxista gondolkodásmódon belül — 
még semmit nem mondtunk arról, hogy konkrétan mit csinál a nyelv és a 
kommunikáció; ez konkrét kutatások feladata. S a marxizmus egyebek között 
éppen így, a dialektika logikájával löki előre a kuta tás t az ismeretlen felé. 
Mert bizonyos, hogy a nyelv és a kommunikáció konkrét fejlődése semmi más 
objektum konkrét fejlődésével nem lehet azonos: sem a társadalom, sem az 
élettelen, sem az élővilág, sem egy élő organizmus stb. fejlődésével, amint 
ezeké sem egymással. Amíg a tudomány fel nem tárja, addig a nyelv konkrét 
fejlődése ismeretlen, noha a marxista annyi bázikus tudással rendelkezik — 
amellett, hogy a fejlődés fogalma maga is fejlődik —, hogy a nyelv e vonat
kozásban nem ,,lóg k i" a világegyetemből. (De talán még marxistának sem 
kell lennie az embernek ahhoz, hogy a szóban forgó tételt ne találja rendben. 
Vagy elképzelhető, hogy a jelenkori hírközlő csatornákban, nyomdai íveken 
a Pithecanthropus vagy a Cro-Magnon-i ember nyelve fut?) — Ugyanígy 
nem szükséges kizárólag a marxizmus milyenségének szempontjából megkö
zelítenünk a kérdés egészét sem. Akadna-e vajon tudós, aki Ígéretes, perspek
tivikus kiindulásnak mondana egy világmodellt a — kommunikáció mintá
jára meghatározott — fejlődő, valamint — a nyelv mintájára meghatározott — 
nem fejlődő dolgok osztályával és egy világlista-komponenssel, amelynek kitöl
tése volna a tudós feladata? Netalántán a mandulafa fejlődik, a mandula nem; 
a mérőszalag fejlődik, a méter nem; a kenyérsütés fejlődik, a kenyér nem? ! 
Úgy véljük, nem boszorkányság felismerni, hogy primitív már maga a ,,fej
lődik vagy nem fejlődik" kérdésfeltevés; és valóban olyan vizsgálódást indukál, 
mely — ha konzekvens — nemcsak hogy nem vezet el az anyagi világ való
ságos fejlődési mechanizmusaihoz, hanem ráadásul olyan nevetséges rabulisz-
tikát helyez kilátásba, amilyenre még a legszemellenzősebb pozitivista is csak 
kivételes indoklással vállalkozna. (Természetesen más dolog az, ha valaki az 
egyszerűség kedvéért a nyelv fejlődéséről beszél anélkül, hogy egy teljes fej
lődéskoncepciót kifejtene, távol attól a gondolattól, hogy a nyelv a nem fej
lődő dolgok osztályával állna szemben.) — De akkor sem volnék marxista, 
ha ,,Az objektum változása — az objektum fejlődése" tételt állítanám fel, 
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és pl. azt állítanám, hogy a holnapra szóló mozijegyem az esőben elázott, 
ezzel a holnapra szóló mozijegyem fejlődött. (Talán inkább én fogok fejlődni, 
és máskor gondosabb leszek, vagy a mozijegy-gyártás úgy, hogy vízhatlan 
mozijegyet fog készíteni !) Túl a tréfán, az objektumoknak ilyen izolálása 
ugyancsak nem férne össze a marxizmussal; ez egy fejlődés-metafizika volna 
dialektika helyett, amikor is „minden objektum" — ilyen azonban máris 
nincsen — külön-külön valósítaná meg a fejlődést. Világos, hogy ilyen dialek
tikus mozgás teljességgel lehetetlen. — Marxista minden bizonnyal akkor 
vagyok, ha lényegében azt teszem, amit feltehetőleg Engels is te t t volna, ha 
a nyelvfejlődés vizsgálatára szánta volna magát: ha veszem egész tudásomat 
(az általános természettörvények ismeretét is természetesen!); erre támasz
kodva kiterjedt faktuális nyelvészeti vizsgálatokat végzek; majd az új tény
anyaggal gazdagodva olyan új megállapításokat teszek, köztük a feltett kér
désre vonatkozóan is, amelyekkel kiinduló ismeretrendszerem tovább épült, 
megőrizve materialista jellegét és dialektikus vonásait, fejlődési potenciáit. 
(Ez nyilván nem fog nehezemre esni, ha már eleve összismereteim konzisz
tenciájára törekszem.) — Viszont megint csak nem volnék marxista, ha Engels 
történetesen foglalkozott volna a kérdéssel, olyan értelemben, hogy a nyelv 
ilyen és ilyen módon fejlődik, s ezt én „elsajátítanám", le is tudva ezzel a 
problémát. Nézeteinket e kérdéskomplexummal kapcsolatban hadd világítsuk 
m e g egy példán keresztül a következőkkel. A biológus GÁNTI TIBOR írja 
Engelsnek egy tényleg létező biológiai vonatkozású megállapítását illetően: 
„Engels az anyagcserét a „fehérjetestek" létezési módjaként jellemezte. 
Manapság gyakran vitatják Engels e megállapítását . . . Az elmúlt két-három 
évtizedben ugyanis kiderült, hogy a nukleinsavaknak speciálisabb szerepük 
van az élet tulajdonságainak a hordozásában, mint a fehérjéknek. Ha azonban 
megfontoljuk, hogy Engels korában a különböző fajtájú nukleinsavak isme
retlenek voltak, Engels meghatározásai ma is a legtökéletesebbek közé tar
toznak. De vajon teljesen tökéletesek -e?" (Dr. GÁNTI TIBOR, AZ élet prin
cípiuma. Gondolat, Budapest 1978. 19). Mivel a biológia problémáit nem 
biológusok lévén bizonyos mértékben mindannyian csak kívülről tudjuk nézni, 
így kedvező módon mentesen a szakmán belül nehezen levetkőzhető belterjes 
szemlélettől, talán jobban fel tudnánk mérni annak groteszk voltát, ha a 
szerző a fentiek után megkérdezné: „Akkor hát mi most a marxizmus a 
biológiában; ha a fehérjékre, vagy ha a nukleinsavakra szavazunk?" De úgy 
tűnik fel, a szerző inkább a fehérjék és a nukleinsavak szerepének további 
kutatását tar t ja fontosnak, s ezzel mi elvileg egyetértünk. — Példánkhoz a 
jelen összefüggésben még feltétlenül hozzátartozik, hogy miközben Engelsnek 
a fehérjékre vonatkozó megállapítása kétségesnek bizonyult, a dialektikus 
materializmus á l t a l á n o s , f i l o z ó f i a i e l m é l e t e , amennyire nyo
mon tudjuk követni, egyre inkább „egyszerűen empirikus ténnyé oldódik 
fel" a természettudományokban. (MARX, VÖ. LENDVAI L. E E R E N C — N Y Í R I 
J. KRISTÓF: A filozófia rövid története, Kossuth Kiadó, Budapest 1974. 
37 -39 . ) 

Amennyiben mi, nyelvészek úgy érezzük, hogy elsajátítottuk a mar
xizmust, ellenben szaktudományos eredményeink nem eléggé adekvátak és 
világosak (mert tegyük fel, hogy a „Mi a marxizmus a nyelvtudományban?" 
kérdésnek ez a valódi tartalma), akkor miért nem beszélünk, vitatkozunk 
többet — a marxizmussal felvértezve — a t á r g y r ó l , azaz a nyelv
ről; miért nem k u t a t j u k azt intenzívebben érdeklődésünknek megfele-
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lően, ahelyett, hogy meglehetősen metafizikusán azt kérdezzük: m i t k e l 
l e n e v a l l a n u n k a nyelvről, hogy az megfeleljen a marxizmusnak? 

3.2. Ezeken az a tényeken és összefüggéseken végigpásztázva elkerül
hetetlenül gondolnunk kell arra: valószínűleg a „marxistának lenni" fogalma 
bizonyul nálunk fogyatékosnak mindenekelőtt ! Alighanem arra kell ráébred
nünk, hogy gyakori sajnálkozásunk egy a klasszikusok tollából származó 
nyelvelmélet hiánya felett, az irigykedés a „szerencsésebb" helyzetben levő 
közgazdászokra, történészekre vagy éppen politikusokra tulajdonképpen egy 
következetlen, tökéletlen marxizmus-fogalmat fejez ki (s talán még abban is, 
ha úgy gondoljuk, a 19. század közepén idő bővében már ki lehetett volna 
dolgozni egy teljes dialektikus materialista nyelvelméletet). — Könnyebb
ségeikről az „előnyösebb helyzetű" tudományok képviselői természetesen 
maguk nyilatkozhatnak csak. Az azonban elvileg lehetetlen, hogy a marxiz
must a „szerencsések" közé tartozó történettudományban például meg lehessen 
adni konkrét történettudományi megállapítások gyűjteményeként; azoknak a 
tételeknek megjelöléseként, amelyek a „marxisták" a történettudományban. 
A szót kénytelenek vagyunk idézőjelbe tenni, ugyanis világos, hogy egy ilyen 
listázás már önmagában ellentétben állna a marxizmussal. 

Nem mintha nem volnának a marxizmusnak mintegy első látásra fel
ismerhető, egyetlen tényből, egyetlen adott kijelentésből (mint a listázás 
negatív példája is mutatja!) látható jegyei i s ! Hiszen a marxizmus ugyan
akkor, amikor nem redukálható pozitív, kifejezett megjelenési formáira, még
sem eszmék laza kötege, hanem tartalmilag meghatározott kategóriák kon
zisztens rendszere, így kizárja, megkülönbözteti magától a nem marxista elmé
leti konstrukciókat. A nyelvészeti tételek státusában elképzelve (vagyis pl. 
nem lírai megnyilvánulásként) az ilyen kijelentések például szemlátomást nem 
marxista gondolkodó állításai volnának : 

„A nyelv az istenek ajándéka az emberiségnek." 
„A nyelv elkészítése 200 évet vett igénybe." 
„A nyelv részben az anyag, részben a szellem terméke." 
„Megfelelő eszközökkel lényegesen megrövidíthetnénk a magyar nyelv 

megismeréséhez szükséges időt." 

E mondatokban ugyanis olyan állítások és implikációk vannak, amelyek a 
marxista filozófiával nem egyeztethetők össze (pl. az, hogy valamely objektum 
megismerése korlátozott időtartam alatt elvégezhető). (Mivel hasonlóan „fül
sértő" állításokkal bőségesen találkozunk a világ mai nyelvtudományában, 
felmerül a kérdés, mit kezdjen a marxista az ilyen tételekkel? Természetesen 
erre sincsen recept. Űgy gondoljuk, tegye azt, amit munkája során szükséges
nek lát: cáfolja meg; keresse meg, hogy mit akart mondani, aki ezeket komo
lyan gondolta; hagyja figyelmen kívül stb. E kérdést itt tovább nem bon
colgathatjuk, de néhány későbbi gondolatunkkal még visszatérünk rá.) 

A marxizmus emellett, amint már mondtuk, egyetlen területen sem — 
a nyelvtudományban sem — tárgyi megállapítások kész halmazát jelenti, 
nem n számú tételt, mely már csak gépies alkalmazásra vár. Példaként tegyük 
fel, hogy valaki a klasszikusoktól tudja: a nyelv a társadalom terméke, s ezt 
olyan módon akarná alkalmazni, hogy „A nyelv a társadalom terméke" tétel
ből ö n m a g á b ó l próbálná kihámozni, „marxisták-e" egy aforizmagyűj
teményben talált következő bölcs mondások: 

• 
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„A nyelv a társadalom multilaterális mozgása vad dinamizmusának 
eredménye." 

„A nyelv a társadalom ipari, mezőgazdasági, kistermelői, tudományos, 
irodalmi és zenei objektivációinak az egyedekből kiáramló szintézise." 

„A nyelv koncentrált és décentrait társadalmiság." 
,,[So —>- L] , ahol So = társadalom, L = nyelv." 

Gondolhatjuk, hogy példabeli nyelvészünk tanácstalanul fog állni ezek
kel a kijelentésekkel szemben, melyek mindegyikében szerepel a nyelvnek a 
társadalomtól való függése, de számára szokatlan formában és néha valamivel 
„konkrétabban". Az elsőt elképzelhetőleg végül is marxistának fogja tar
tani (hisz van benne társadalom, mozgás stb.); a negyediket viszont bizo
nyára antimarxista formalizmusnak bélyegezné, és nemigen jutna eszébe, hogy 
ő maga sem tud többet a társadalom és a nyelv viszonyáról. — A bölcs mon
dásokat természetesen mi találtuk ki, azt szándékozván tréfásan érzékeltetni, 
hogy a marxizmus elveiből hiába próbálnánk kikövetkeztetni, milyen konkrét 
tulajdonságai vannak egy objektumnak; erre nincs lehetőség. így a klassziku
soknál olvasható szakmánkba vágó (a nyelvre vonatkozó) megállapítások szá
mától elvileg független, hogy tudjuk-e, mit jelent a marxizmus egy adott 
területen. (A klasszikus művek mennyiségi ismeretének és „szakmai" tételei 
felhasználásának nagy jelentősége van, de az adott szempontból szerintünk 
egészen más elsajátítási mód és alkalmazás révén. A különbség inkább ott 
van, hogy pl. „A tőke" révén a tőkés társadalom elmélete lényegesen fej
lettebb, mint a nyelv elmélete. Ebből viszont semmiesetre sem vonhatunk le 
olyan következtetést, hogy a marxizmust inkább az ismertebb objektumok 
kutatásában kellene, illetve lehetne alkalmazni, a kevésbé ismerteket pedig 
valamilyen nem marxista alapról lehetne csak megközelíteni.) Példánk nyelvé
szének felfogása a „marxistaságnak" dogmatikus és pozitivista értelmezése. 
Ilyen felfogással — ezt próbáltuk érzékeltetni — n tétel ismeretében az n + 1-
edik tételről már megint nem lehetne eldönteni, hogy marxista-e, s kezdőd
hetnék újra a fejtörés: „Mi a marxizmus a nyelvtudományban az n -j- 1, az 
n + 2 stb. tételtől kezdve?" 

• " ' . ' . : 

! 
4. Néhány további tisztázatlan pont. A marxizmussal való 

összeegyeztethetőség kérdéséről 

4.1. Ha még jobban körültekintünk nyelvtudományunk életében, fel
vetődik: egy olyan helyzethez, amelyet a „Mi a marxizmus a nyelvtudomány
b a n ? " kérdés feltételez, a helyzet logikája szerint hozzá kellene, hogy tar
tozzék egy ellenkező irányú keresés, amely azonban gyakorlatilag igen kevéssé 
jelentkezik: kutatás a nem marxista nézetek, elméletek ismertetőjegyei után. 
S amennyiben ezek a nézetek, elméletek ma főként „ó" pozitivista vagy neo-
pozitivista alapúak, elvileg ugyanolyan erőteljesen kellene, hogy hangozzék 
ilyen kérdés is: „Mely megállapítások képviselik a pozitivizmust a nyelv
tudományban?" — Megjegyezzük: semmiképpen sem javasolnánk megoldás
ként ilyen vizsgálódást; hogy tudniillik egy inadekvát kérdésfeltevést tegyünk 
következetessé a maga nemében, tegyünk „tökéletesen" inadekváttá azáltal, 
hogy megvalósítjuk mindazt, ami hozzátartozik. A nyelvészeti pozitivizmus 
meghatározása szintén nem nyelvészeti tételek taxatív felsorolásának dolga; 

. 
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egyáltalán egyetlen objektumot sem lehetséges metodológiailag pozitivista, 
tudniillik mechanisztikus módon megadni (a pozitivizmust sem). 

Járjunk körül még egy jellemző szituációt, amely ugyancsak ellentmon
dásokat rejt magában, s hozzá bőségesen. 

Az eddigiekhez hasonlóan tekintsük elvont képletét. Valaki viszonylag 
könnyen dönti el, hogy egy adott nyelvészeti teória ,,összeegyeztethető-e a 
marxizmussal" vagy nem. De ugyanő nem tud válaszolni arra a kérdésre, hogy 
maga a marxizmus a nyelvtudományban micsoda. Hogyan lehetséges ez? 
Hogyan állapította meg akkor az összeegyeztethetőséget? Aligha lehet két
séges, hogy elméletileg komolyan nem vehető szempontok, s nincs kizárva, 
hogy néha puszta verbális egyezések játszanak itt szerepet. Valahogy úgy, 
hogy az összefüggés, kölcsönös feltételezettség, mozgás, dinamizmus stb. szavak
kal összeférő teoretikus koncepciók összeegyeztethetők a marxizmussal, s csak 
annyiban nem, amennyiben ilyen kifejezéseket is alkalmaznának, mint öröktől 
fogva létező eszmék, tiszta értékrendszer stb. Ám az összefüggés, kölcsönös felté
telezettség lényegileg különböző fogalmakat fed Marxnál és mondjuk Saus-
sure-nél ! E fogalmak kizárják egymást (ha az egyiket elfogadjuk, u g y a n 
a z o n g n o s z e o l ó g i a i h e l y z e t ű n e k t é t e l e z v e nem fogad
hatjuk el a másikat; már pedig Marx és Saussure egyaránt reálisan létezőknek 
tekintették az említett viszonyokat). (Az elméletek gnoszeológiai státusai 
közötti különbségekről 1. K). A. neTpoB, MaTeiviaTHMecKaH jiorHKa H JwaTepM-
aJiHCTHMecKan jtfiajieKTHKa. H3Ä- MW, MocKBa 1974.) Még az egyik legközön
ségesebb, mindenkitől használt szónak, a tény, a tények kifejezésnek is más
más tartalma érvényesül a pozitivizmusban, a neopozitivizmusban és a 
marxizmusban. 

Az összeegyeztethetőség fogalmát kényelmi szempontból előnyös homály 
burkolja. Rendszerint ismeretelméleti fogalom minőségében használják, de 
mindennapi fogalomként értik. Eszerint összeegyeztethető a marxizmussal kb. 
az, ami nem nyersen antimarxista. Szigorúbban véve a dolgot, egy egész 
ellentmondás-családdal találkozunk itt. Kezdjük annál, hogy nincs tisztázva: 
az „összeegyeztethetőség" megállapítása vajon feltételez-e egy további lépést, 
a tényleges összeegyeztetést, vagy pedig úgy értelmezendő, hogy valamely 
elméleti konstruktum azon mód, ahogyan megalkotója lefektette, egy mar
xista elméletnek is része lehet. Amennyiben az elsőt jelenti, akkor felmerül 
a kérdés: mi az akadálya az összeegyeztetésnek (itt pontosabban: a beépítés
nek) ? Ilyenkor ugyanis nincs ok arra, hogy az összeegyeztethetőség státusát 
fenntartsuk; össze kell egyeztetni (nem mintha ez könnyű feladat volna!), 
s a probléma ezzel elesik. A másik értelmezés — meg kell mondanunk — gon
dolkodásunktól idegen. Munkánk során nemegyszer mi is találkozunk olyan 
tételekkel, teóriákkal, amelyekről az adott pillanatban, a velük való további 
munka előtt még nem tudjuk, milyen értékűnek bizonyulnak; bár abban, 
hogy egyáltalán bírnak-e valamilyen értékkel, nem kételkedünk. Azonban nem 
tudunk elképzelni olyan meggondolást, amelynek alapján az ilyen tételeket, 
teóriákat úgy jellemeznénk, hogy ezek „összeegyeztethetők a marxizmussal". 
Hiszen éppen az utóbbi kérdésre nem tudunk felelni, mivelhogy értékével 
még nem vagyunk tisztában. Nyilvánvalóan a további gyakorlat fogja majd 
eldönteni, miképpen fogjuk „összeegyeztetni", felhasználni, elsajátítani. De 
amíg nem ismertük meg eléggé, addig csak olyan dolgokat tudunk róla mon
dani, hogy pl. kitűnő gondolatnak látszik, ígéretes szempont, figyelemre
méltó eredmény stb. E minősítéseket nem tartjuk összeférhetetlennek azzal, 

-
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hogy egy teória alapos marxista átértékelésre szorul. Végül is, úgy hisszük, 
összeegyeztethetőségről leginkább a tényleges „összeegyeztetés", vagyis a gya
korlatban való alapos kipróbálás, mérlegelés, átépítés stb. tapasztalatai alap
ján, mintegy utólag lehet beszólni. 

A hazai nyelvtudomány gyakorlatában, úgy tűnik fel, eléggé gyakori 
az az eset, amikor egy produktívnak ítélt közelítés adott produktivitásával 
a használók meg vannak elégedve, és nem kívánnak ahhoz „hozzányúlni". 
Ilyenkor viszont semmi értelme az „összeegyeztethetőség" felvetésének logi
kailag, illetve ellentmondásos dolog volna azt felvetni. Mégis tegyük fel: valaki 
úgy gondolja, hogy számára csak az elvi összeegyeztethetőség vagy beépít
hetőség a fontos, de ő maga azt nem kívánja elvégezni, nem kíván a dolognak 
ezzel az oldalával foglalkozni. Vajon nem lehetne ez ugyancsak egy értelmes 
magatartás? Aligha. Mindenekelőtt: hogyan fogja valaki megállapítani az 
összeegyeztethetőséget, ha nem kíván vele foglalkozni? Tegyük fel, úgy jár 
el, hogy elhiszi valaki másnak, aki maga már foglalkozott vele és pozitív 
eredményre jutott . Ekkor viszont azt kérdezzük, miért nem hiszi el az illető 
azt is másnak, amivel ő maga kíván foglalkozni; vagy: ha nem tartja szüksé
gesnek valamivel foglalkozni, akkor miért tartja szükségesnek elhinni; stb. 
Nehéz elképzelni olyan célt, hogy valamely teória eléggé közel is álljon a 
marxizmushoz, de azért három lépés távolság mégis maradjon közte és a 
marxizmus között. Pedig az „összeegyeztethetőség" használatban levő fogalma 
pusztán logikailag nézve néha ezt takarja. 

Elméletileg láthatóan nem megalapozott státus az „összeegyeztethető
ség". Érdemes i t t egy pillantást vetnünk magára Marxra (bár a Marx utáni 
marxista alkotók helyzete természetesen nem azonos Marxnak a helyze
tével). Vajon ö s s z e e g y e z t e t h e t ő k voltak-e a polgári közgazda
ságtan értékei Marx számára saját nézeteivel? Éppen az, hogy n e m v o l 
t a k ö s s z e e g y e z t e t h e t ő e k ! S Marx sokat dolgozott azon, hogy 
„összeegyeztesse" őket. Ez az at t i tűd nézetünk szerint meghatározóan tanul
ságos. Ismeretes, hogy Marxot saját korában állandó plagizálással vádolták, 
számtalan elődjének és kortársának arcát vélték felfedezni vonásaiban (ma 
kb. ellenkezőleg: néha mintha azt várnánk a marxistáktól, hogy legalább 
egy kissé másolják a polgári tudományt); s Engels állt ki a marxi mű erede
tisége mellett. „A tőke" második kötetéhez írt előszavában Engels így ír: 
„Ekkor lépett fel Marx. Mégpedig egyenes ellentétben valamennyi elődjével. 
Ahol azok megoldást láttak, ő csak problémát látott . . . m e g v i z s g á l t a 
a z ö s s z e s k é s z e n t a l á l t k a t e g ó r i á k a t . . " (mi emeltük ki, 
M. Î., 1. még M. K L E I N — E . L A N G E — F . RICHTER, A marxista filozófia törté
netéhez. Kossuth Kiadó, Budapest 1975.) Mindez gyökeresen másként hang
zik, mint tudományágunkban a mindennapi úton kialakult „összeegyeztet
hetőség "-fogalom. 

Csakhogy minden kutató tisztában van azzal is, hogy a készen talált 
kategóriák megvizsgálása olyan erős általános tudományos követelmény, hogy 
a kutató t e s z i még akkor is, ha n e m t u d j a ; a készen talált kategóriák 
felülvizsgálása bizonyos értelemben maga a tudományos előrehaladás. A mar
xizmus e b b e n ugyancsak nem hajtott végre gyökeres újítást. Az már más 
kérdés, hogy a marxista természetesen marxista szemmel, nem pedig nem
marxista szemmel közelíti meg az adott kategóriákat. A tudományos 
elméletek a kutatások folyamán állandóan felülvizsgálják saját magukat és 
egymást. Ebben a folyamatban teljesen irreális volna kijelölnünk egyes elmé-

• 
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letek számára egy „stabil" pontot: „a marxizmussal való összeegyeztethető
ség" státusát, amely az alapjában véve gépies alkalmazhatóságot jelentené. 
Mások nem így fognak gondolkozni, új elméletet konstruálnak, mi pedig, 
amennyiben erőnkből nem telik többre, megint találgathatjuk, hogy vajon 
az is összeegyeztethető-e a marxizmussal. — Egy más gnoszeológiai reláció
ban a marxizmussal természetesen minden „összeegyeztethető", sőt „össze
egyeztetendő", az ősember hitvilágától kezdve az ún. „modern marxizmus"-ig, 
abban az értelemben, hogy a marxizmus mindezekről nem csak hogy számot 
tud adni, hanem egyenesen elméleti követelménynek tekinti az emberi gon
dolkodás történeti és logikai egészének figyelembevételét, amikor a gondol
kodásnak — sőt, amikor az anyagi világ egészének — általános törvény
szerűségeiről szól. 

4.2. Ugyanebben az összefüggésben találkozunk néha egyes elméletek 
vagy módszerek ún. világnézeti közömbösségének fogalmával, amely bizonyos 
szempontból nem egyéb, mint az összeegyeztethetőség fogalma. De míg az 
utóbbi mint előzetes sejtés vagy valamely elmélet igazolódására vonatkozó 
tudománytörténeti megállapítás még elfogadhatónak tűnik fel számunkra, az 
előbbinek semmi tudományos alapját nem látjuk. Vegyünk egy egészen szél
sőséges példát; szélsőségeset abban az értelemben, hogy ha mást nem is, de 
azt biztosan közömbösnek minősítenék a fogalom hívei: a számtani összeadás 
algoritmusát. Ha azt mondom: „öt meg hat, az tizenegy, leírom az egyet, 
maradt egy", és erről az operációról az a véleményem, hogy az nem egyéb, 
mint saját szorongásom (engedjük meg itt az idealizmus „vulgarizálását" !), 
akkor következetesen aligha használhatom fel akár a mindennapi életben, 
akár nyelvészeti statisztikai célokra. Az ember természetes testi vagy szellemi 
mozdulatai, amelyekkel a világ felé fordul, amelyekkel munkatárgyára irányul, 
hogy létét fenntartsa, szükségszerűen ösztönösen is materialisták. Közhely, 
hogy szakterületén ösztönös materialista a szubjektív idealista filozófiáért 
rajongó természettudós is. S miért volna közömbös egy közelítés akkor, ha bár 
ösztönösen, naivul, nem tudatosan, mégis materialista (miközben a közöm
bösséget mint a materializmustól és az idealizmustól egyaránt való független
séget értik) ? Más oldalról pedig: az emberi minőség, nem kétséges, feltételezi 
a világnézeti érdekeltséget. Hiszen mindenekelőtt maga a világ nem közömbös 
az ember számára: nem közömbös, hogy a világ milyen valójában, mi törté
nik, mi várható benne, miként lehet beleilleszkedni és célszerűen hatni rá. 

Ha a közömbösség fogalmát komolyan vesszük, még számos további 
következményét találjuk tarthatatlannak, különösen ha azt is számításba 
vesszük, hogy a közömbösséget egyes teóriák, módszerek előnyös tulajdon
ságaként, használhatóságuk kifejezéseként szokták említeni. De mi abban a 
jó, ha valami csupán ösztönösen, embrionálisán vagy tudattalanul mate
rialista ? A világnézeti közömbösség fogalmából, illetve annak használatából e 
kérdésre az a komikus válasz következik, hogy azért jó, mert ha valami 
csupán ösztönösen, embrionálisán vagy tudattalanul materialista, jobban fel 
lehet használni a marxizmusban ! Mintha marxizmussá fejlesztve eltorzulna; 
mintha a marxizmus elrontana jó dolgokat, ezért ezeket a jó dolgokat meg 
kell hagyni „közömbösségükben", hogy a marxisták minél jobban fel tudják 
azokat használni ! 

A közömbösség fogalmának egy másik lehetséges, és talán valószínűbb 
háttere az az elképzelés, hogy a tudományos igazságokat mintha redukálni 
lehetne egy olyan pozitív magra, amelyet egy idealista és egy materialista 
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tudós egyaránt elfogadhat. E kétségtelenül nagyon megragadó problémafel
vetést mi a legszívesebben egy ilyen elnevezésű kategóriába sorolnánk: 
m i n d e n n a p i t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s , a tudósnak m i n t 
t u d ó s n a k mindennapi gondolkodása. Ügy véljük ugyanis, hogy a mar
xista gnoszeológia felfogásában nem lehet végrehajtani az említett redukciót; 
ennek lehetősége csupán felületi jelenség. Elgondolásunk erről — a fentebbie
ken túl — az, hogy amikor egy igazság világnézetileg közömbösnek látszik, 
akkor nem a marxista elmélet (melynek az komponense) kever marxista és 
„világnézetileg közömbös" elemeket, hanem az idealista elmélet (melynek 
ugyancsak komponense) van tarkítva olyan materialista elemekkel, amelyek 
az idealista rendszeren belül csupán korlátozott fejlődési lehetőséggel rendel
keznek. 

Különösen erős tápot adhatnak a közömbösség-elméletnek az egzakt, 
illetve természettudományok; jóval kevésbé a társadalomtudományok. A mö
göttes valódi problémakör — bár a közömbösség fogalmának feltétlenül vannak 
humoros következményei is —, mondhatnánk, napjaink egyik legfontosabb 
tudományelméleti kérdésköre, amelynek bonyolultságát i t t még címszószerűen 
sem jellemezhetjük, sőt bizonyos, hogy nem is tudnánk jellemezni. Feltevé
sünk az, hogy a marxista és a nem marxista elméletek viszonyának kutatását 
egyelőre nagy mértékben gátolja, hogy nincsenek megoldva, sőt talán még ki 
sem rajzolódtak eléggé markánsan azok a „fölöttes" problémák, amelyek e 
viszony mint objektum vizsgálatában orientálnák a kutatást, s amelyek — 
úgy hisszük — az ismeretvilág, az ismeretkozmosz rendszerének, relációinak, 
„topológiájának" kérdései. 

A problémának egy másik oldalát fedezhetjük fel akkor, ha nem az 
elméleteket viszonyítjuk egymáshoz, hanem az emberek és az elméletek viszo
nyát nézzük az adott szempontból. Egy elméletnek ellentmondásmentesnek 
kell lennie, és esetleg az is, azonban az egyes ember fejében, nézeteiben ren
geteg ellentmondás lehet a legélesebb logika, a legkiválóbb intellektuális adott
ságok mellett. A következetes materializmus az idealista elképzelések taga
dása, ám a kettő egyvelege igen gyakori az emberi gondolkodásban. Ez az 
eklektika, ez a logikátlanság azonban — ismereteink alapján ítélve — tár
sadalomtörténeti és pszichikus jelenség, s megkülönböztetendő az elméletek 
egymáshoz való logikai viszonyától. 

Valahányszor téves ítélettel, illetve fogalommal találkozunk, helyes fel
tenni a kérdést: mi az a reális dolog, amelyet az adott ítélet, fogalom félre
értelmez ? A jelen esetben ez után kutatva feltétlenül eljutunk még egy való
ságosan létező szituációhoz. 

Ideális, kedvező körülmények között az ember k o n c e n t r á l t 
f i g y e l e m m e l fordul munkatárgya felé, a kutató a vizsgálati objektum 
felé; mindennapi kifejezéssel élve „ c s a k a z é r d e k l i " , „ ú g y , a h o 
g y a n a z v a n". És még ezen belül is előfordul, hogy egészen körülhatárol-
tan egyetlen műszert stb. kell a kutatónak figyelnie, és baj, esetleg igen nagy 
baj, ha annak a műszernek a jelzéseit valamilyen odatántorgó, nem oda való 
gondolat hatására félrelátja. Nem tudjuk, mi másra alapozhatnának a filo
zófiamentesség tételének hívei, mint erre az — igen magasrendű — emberi 
állapotra, alaposan félreértve azt. 

Próbáljunk ti. behatolni abba, mit jelent az a „csak az", „úgy, ahogyan 
van" ! Szerény elgondolásunk szerint semmi esetre sem két kimeredt szem
golyót jelent, hanem ilyen összetevőkből áll elő a fenti helyzet — melyet 
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talán helyesen jellemzünk m u n k a h e l y z e t ként, a m u n k a v é g z é s 
pszichikus állapotaként —, mint: objektív közelítés; az objektum kutatásá
nak egész addigi története és rendszere a tudós fejében (gyakorlatilag termé
szetesen annyiban, amennyiben valaki személyesen birtokolja); a probléma, 
a kutatási cél ismerete; az a tudás, hogy az objektum sajátos minőség; ismeret 
arról, hogy milyen jelentőségű, milyen kihatású az adott egyetlen összefüggés 
vizsgálata; az emberi kultúra legszélesebb összefüggései, amelyet a dolgozó 
ember részint aktív módon ismer, részint ő maga eleven megtestesítője azok
nak; az az aktív törekvés, hogy a munka végzője meg a k a r j a oldani az 
előtte álló feladatot. Úgy véljük, mennél tökéletesebb e komponensek dina
mikus együttműködése, annál objektívabb és értékesebb az a koncentráció, 
amellyel az ember dolgozik. De ezt az összpontosítást filozófiamentességnek 
nevezni ? ! A filozófiamentesség tétele olyan idegen testnek látszik a fenti 
komplexumban, amely csak hátráltathatja annak működését. 

Ugyanis nem a filozófiától, hanem a h a m i s t e l e o l ó g i á t ó l 
mentes, illetve kell, hogy mentes legyen az az emberi állapot, melyről szól
tunk. A filozófia, azazhogy a marxista filozófia, épp ellenkezőleg, nem hogy 
nem veszélyezteti a munkavégzéshez szükséges szellemi koncentrációt, hanem 
elméletileg hűen tükrözi, tudatossá válva pedig alátámasztja és védi azt. A ve
szélyeztető tényezőket nem a marxista filozófiában, hanem azokban a körül
ményekben kell keresnünk, amelyek az emberre a társadalmi fejlődés adott 
fokán objektíve ránehezednek, illetve amelyek félreorientálják, mint pl. a nem 
adekvát célkitűzések a munkavégzés során (ezek képezik a dogmatizmus egyik 
forrását is), a társadalmi értékrendszer fogyatékosságai stb. — A marxizmus 
fogalma félreértelmezéseinek sorát itt egy továbbival egészíthetjük ki; azzal, 
ha valaki marxizmuson a hibás teleológiát érti. 

S még egy-két mozaikkocka: hallottunk műszaki szakembereket nyilatkoz
ni arról, hogy tapasztalataik megdöntötték számunkra a „humán" és a „reál" 
műveltség kettősségének koncepcióját. Jobb műszaki szakembernek bizonyult 
az, aki „humán" műveltségét is rendszeresen gyarapítja. Nem is szólva azok
ról a tapasztalatokról, amelyek fizikai dolgozók munkavégzésével és szemé
lyiségfejlődésével kapcsolatosak, amikor kiszabadulnak abból a történelmi 
„csak az" állapotból, amelyről Marx — mint e l i d e g e n e d é s r ő l is — 
igen sokat szólt. Talán nem alaptalanul tesszük fel, hogy a filozófiamentesség 
tétele vagy kényszerű állapota és az elidegenedés jelensége valamiképpen 
rokonok egymással. Hadd idézzük ehhez adalékként a neves amerikai szo
ciológusnak, C. WRIGHT MiLLSnek az amerikai társadalomtudomány ún. 
elbürokratizálódását bíráló egyik tanulmányából azt a részletet, amelyben a 
fiatal szociológusok egy típusát jellemzi: „Ritkán vagy sohasem láttam a 
fiatalemberek valamelyikét olyan állapotban, hogy tényleg töri a fejét vala
min, és sohasem tapasztaltam náluk szenvedélyes érdeklődést valamilyen 
nagy probléma iránt, azt a fajta érdeklődést, amely arra kényszeríti az elmét, 
hogy mindenhová eljusson, minden erőfeszítést megtegyen, ós minden áron 
k i t a l á l j a a megoldást. Ezek a fiatalemberek inkább módszeresek, mint 
nyugtalanok, inkább türelmesek, mint fantáziadúsak; s ami a legfontosabb, 
dogmatikusok, — a szónak történeti és teológiai értelmében egyaránt. — 
A társadalomkutatást életpályának tekintik; igen korán specializálták magu
kat, méghozzá a legnagyobb mértékben; teljesen közönyösek vagy elutasítóak 
a társadalomfilozófiával szemben, amelyről az a véleményük, hogy „tiszta 
spekuláció" vagy, hogy „tíz könyvből írnak egy tizenegyediket". Ha az ember 

N 
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beszélgetéseiket hallgatja, felmérni akarva érdeklődésük minőségét, akkor az 
elme szörnyű korlátoltságát tapasztalja" (C. WRIGHT MILLS, Hatalom, politika, 
technokraták. Budapest 1970. 363). Lényeglátó és egyben rémítő rajza ez az 
axiológiai "közömbösségnek". Egy marxista szociológus, ACHIM M I H U vélemé
nyét a kérdésről akár e fejezet összefoglalásaként is idézhetjük: " A tárgyila
gosság, az objekt ivi tás . . . nem abban áll, hogy "elkülönülünk" az értékektől, 
és nem is abban, hogy bármely értéket elfogadhatónak tartunk . . . " (A. MIHU, 
A szociológiai kutatás ABC-je, Kossuth Kiadó, Budapest. 1973. 220—272; az 
idézetet 1. 241.). Lehetségesek értékek, melyeket gondos elemzéssel tovább kell 
fejleszteni ahhoz, hogy a dialektikus materializmusba beépüljenek (az ismert 
értelemben). 

• 

5. Egy marxista nyelvelmélet lehetőségéről és néhány szó a marxizmusról 
„pozitív közelítésben'* 

» • 

5.1. Bizonyára magától értetődőnek találja az olvasó, ha azt mondjuk, 
hogy a marxizmust mindenki saját szakmáján, munkáján keresztül, mintegy 
annak példáján ismeri a legjobban: annak a tevékenységnek közvetítésével, 
amelyben a természetre hat. A munkás a termelési folyamaton, az orvos a 
gyógyításon keresztül stb. Az anyagi világnak bármely része ablakot nyit az 
egész anyagi világra. Ezt az igazságot érezte mélyen Szent-Györgyi Albert, 
akinek mottóul választott gondolatát cikkünkben többször is idézhetnénk. 
Ez a meggondolás rendkívül élesen megvilágítja, mennyire különös jelenség, 
mennyire magára vonzza a figyelmet, igényli a magyarázatot, ha nyelvész 
ilyen vallomást tesz: ,,Tudom, mi a marxizmus a nyelvészeten kívül, de azt 
nem tudom, hogy a nyelvészetben micsoda." 

Az eddigiekben több oldalról is próbáltuk leírni, jellemezni, magya
rázni, sőt leleplezni azokat az okokat, tényezőket, amelyek az egész jelenség
komplexum — voltaképpen egy a szaktudós számára igen kedvezőtlen, mert 
mozgásgátolt, mert működésképtelen gondolati képződményektől korlátozott 
állapot — létezésében szerintünk közrejátszanak, s amelyeket egészükben 
s z u b j e k t í v okoknak tekinthetünk. Szubjektívaknak, amennyiben ma
gukban a nyelvészekben rejlenek, s amennyiben módunkban áll egyszerűen 
elejteni azokat az elgondolásokat, amelyeknek logikátlanságára igyekeztünk 
rámutatni. Valószínűleg sok bizonytalanság forrása, hogy filozófiai művelt
ségünk mélységben, korszerűségben nem áll a kívánatos szinten. E nézetün
ket, s hogy e téren mindenképpen előrelépésre volna szükség, úgy hisszük, 
sokan osztják. A legélesebb elme sem képes alkotó munkát végezni ismeret
bővítés nélkül, s különösen nem, ha paralizált, mert téves „ismereteket" is 
őrizget a fejében. 

Egy ideje azonban mi magunk is egyre kevésbé hisszük — nemrég még 
széles körben elterjedt vélemény volt —, hogy a marxista nyelvészet fejlesz
tése kizárólag vagy zömmel egyes szubjektív körülmények jobbra fordulásán 
múlik. Egy újonnan megjelent fogalom, mely korábban nem szerepelt a kuta
tási célok között, a m a r x i s t a n y e l v e l m é l e t fogalma ugyanis jelen
tősen átalakította a marxistáknak a nyelvről és a nyelv vizsgálatáról való 
gondolkodását. Az ide vonatkozó megnyilatkozásokból az egyik legutóbbit, 
RÓNA-TAS ANDRÁS egy megállapítását idézzük: „Marx és Engels nem foglal
koztak külön, önálló tudományos tárgyként a nyelv elméletének kérdéseivel. 

4 Nyelv tudományi Közlemények 81/1 



50 MOLNÁR ILONA 

Nem lenne helyes ezért Marx és Engels nyelvelméletéről beszélni, mint ezt 
a nyugatnémet U. Erckenbrecht teszi . . . A m a r x i s t a n y e l v b ö l 
c s e l e t k i d o l g o z á s á b a n m é g h o s s z ú ú t á l l e l ő t t ü n k . . . " 
(Mi emeltük ki; 1. RÓNA-TAS, A nyelvrokonság. Gondolat, Budapest 1978. 83.) 
Különösen erőteljesen hangzik a gondolat a B. A. SZEREBRENNYIKOV szer
kesztésében megjelent általános nyelvészeti áttekintés megfelelő fejezetében 
(ismertettük: NyK 79: 308—13); ugyanezt hangoztatta RADICS KATALIN egy 
1977-ben elhangzott előadásában (vö.: NyK, ugyané számban). Mint jóval ko
rábbi, de ugyanezen irányba mutató véleményt 1. TELEGDI ZSIGMOND megál
lapítását „Bevezetés a nyelvtudományba" c. egyetemi jegyzetében (II., Buda
pest 1974. 127). 

Két tényezőt jelölünk meg, amelyek szerintünk közrejátszottak a mar
xista nyelvtudomány feladatainak újragondolásában. 

1. A módszertani igényesség ugrásszerű megnövekedése, amelyben köz
vetlenül különösen nagy szerepe volt az ún. modern nyelvészet (Magyar
országon főként a generatív nyelvtan és a generatív szemantika) térhódítá
sának. A formális nyelvészet módszertani elveit természetesen nem lehet a 
marxizmus tartalmi és metodológiai elveire transzponálni, olyan módon, hogy 
a marxizmus filozófiáját fel lehetni írni a formális logika nyelvén (A marxista 
filozófia tudniillik nem az axiomatikus-deduktív elv szerint épül fel, ezért 
elképzelhetetlen volna a nyelv filozófiai megalapozású elmélete mint axioma
tikus-deduktív rendszer.) A modern logikai eszközök elterjedése a nyelvé
szetben azonban parancsolóan hatott olyan irányban, amely a marxizmusból 
egyébként ugyancsak következik, hogy a marxizmus kategóriáinak szintjéig 
fejlesztett nyelvészeti ismeretek is rendszeresen, konzisztens elmélet kereté
ben fejtessenek ki. 

S megtörtént a felismerés, hogy ilyen elmélet pedig — legalábbis kifeje
zett formában — egyelőre nincsen. 

2. Ugyanakkor az is világossá vált, hogy az ún. modern teóriák egyike 
sem képes betölteni egy marxista nyelvelmélet megalapozásának funkcióját; 
akkor sem, ha eljutott filozófiai, nyelvfilozófiai kérdések felvetéséig és meg
válaszolásáig, mint pl. a generatív nyelvtan. Kiderült, hogy e teóriák csupán 
egy zárt határon belül, formális logikai értelemben konzisztensek (amennyi
ben valóban azok); s a következetességnek sokkal kisebb igénye mutatkozik 
bennük, ha azt tekintjük, miként igyekeznek beilleszteni a nyelvészeti isme
reteket a világegyetemről való emberi ismeretek rendszerébe. E szempontból 
az ún. modern nyelvészet — mondjuk ki — meglehetősen hemzseg az átgon
dolatlan, naiv vagy egyenesen primitív, nemegyszer túlhaladott, sőt olykor 
nyilvánvaló tájékozatlanságot eláruló kitételektől és elmefuttatásoktól. 
Korántsem csupán arról van szó, hogy szerzőik nem marxisták, hanem arról, 
h°gy — önhibájukból vagy azon kívül — az emberi kultúra fejlődésének 
nyomon követését nem érzik eléggé széles körűen szükségesnek. 

Mint mondtuk, az ún. modern szerzők személy szerinti bírálata a fenti 
fogyatékosságokért aligha volna minden esetben igazságos. Valószínűnek tart
juk például, hogy a gondolkodás szélesebb gyűrűkben való kiterjesztését — 
e fontos humanisztikus vonást — jelentős mértékben korlátozhatta az egy-két 
évtizeddel ezelőtt még teljes erővel dühöngő hajsza az egzaktság után, a for
malizálás erőszakos túlhajtása. Emögött pedig nem nehéz rábukkanni egyebek 
között olyan politikai okra, mint a fegyverkezés, melynek a nyelvtudományra 
való kihatását számos tény mutatja. Nem megalapozatlan dolog számolnunk 
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azzal, hogy napjaink nyelvészetét bizonyos mértékben meghatározza — bár 
számunkra, benne élők számára nyilván nehezen érzékelhető módon —, hogy 
objektíve e l t o l ó d á s van a nyelvtudomány g y a k o r l a t i f e l h a s z 
n á l á s á b a n nem humanisztikus irányban. 

így hát az ún. modern nyelvtudomány szerepe a marxista nyelvészet 
fejlődésében szerintünk kettős: pozitív és negatív hatása egyaránt érezhető 
(persze, itt mindkettőre csak egy-egy szempontból tértünk ki). Az átfogó 
nyelvelmélet eszméjét magát természetesen nem gyengítik az említett nega
tívumok, sőt sürgetőbbé teszik megvalósítását. — A kevésbé mai, egyben 
kevésbé magas elméleti igénnyel fellépő nyelvészeti irányok (pl. a deszkrip-
tivista strukturalizmus, Magyarországon elsősorban az ún. hagyományos 
nyelvészet) véleményünk szerint nem voltak olyan közvetlen előmozdító hatás
sal a korszerű nyelvelmélet eszméjének megjelenésére, mint a mai modern 
irányzatok, éppen mivel maguk is a szervezettség alacsonyabb szintjén állnak. 
Más értelemben természetesen korántsem közömbösek, szerintünk hasonló
képpen értékesek és problematikusak egyszerre a nyelvelmélet fejlődése szem
pontjából. (E viszonyok bővebb jellemzésére más helyütt térünk ki.) 

Csakhogy lépjünk a cselekvés mezejére, s próbáljuk gondolatban meg
tenni egy marxista nyelvelmélet felépítésének első lépéseit ! Helyszűkében nem 
írjuk le az egész gondolatsort, de ha jól látjuk, nem kis horderejű felismerés
hez jutunk ekkor, melyet egészen tömören a következőkben foglalhatunk 
össze: a marxista nyelvészet nehézségeinek, cikkünkben is tárgyalt tanács
talanságainak és az átfogó elmélet késlekedésének egyik oka minden való
színűség szerint o b j e k t í v t ö r t é n e t i o k . Jelentős részben objektív 
történeti feltételei vannak nézetünk szerint annak, hogy egyes vonatkozások
ban tudásunk a nyelvről ma még igen hiányos, egyszerűen szólva nem elég 
egy korszerű nyelvelmélethez; hogy bizonyos fehér foltok csak korunkban 
kezdenek kitöltődni nélkülözhetetlen ismeretekkel a nyelvről mint fizikai léte 
mellett a legbonyolultabb természeti szféra, az e m b e r i t á r s a d a l o m 
és p s z i c h i k u m képződményéről. (A kérdésről kissé részletesebben 1. 
Molnár Ilona,. Hozzászólás az Altalános és az Alkalmazott Nyelvészeti Bizott
ság együttes ülésén, 1978, kézirat.) 

A világegyetem marxista elmélete ma már — úgy véljük — van olyan 
gazdag tartalmú, hogy megmutassa, milyen fő összefüggéseket kell tárgyalni 
egy adekvát nyelvelméletben. És éppen ennek az útmutatásnak az alapján 
látszik helyesnek az a konklúzió, hogy a marxista filozófiai kategóriák meg
határozta nyelvelmélet csak történelmi érlelődés produktuma lehet, és kidol
gozása nem utolsósorban olyan objektív megismerési feltételeknek függvénye, 
melyek általánosak a világ nyelvtudománya számára. Ebből a körülményből 
egyenes következtetéseket vonhatunk le arra vonatkozóan, milyen konkrét 
aktuális feladatok állnak jelenleg a marxista nyelvészet előtt. Az idézett 
helyen erre vonatkozó véleményünket is összefoglaltuk. 

5.2. Azok a kollégák, akik cikkünk egy rövidebb, nyers változatát is lát
ták, azt a bíráló megjegyzést tették, hogy a marxista gondolkodásmódot min
denütt csak negatív közelítésben jellemezzük. Azaz megmondjuk, m i n e m 
marxizmus, de nem mondjuk meg, m i b e n á l l a marxista gondolkodás. 
Ügy érezzük, e jogosan felrótt adósságból ezúttal már sokat törlesztettünk, 
anélkül, hogy ellentmondásba kerültünk volna azzal az igazsággal, hogy a 
marxizmust nem lehet tárgyi tételek soraként ,,megadni". De befejezésül rövi
den még külön is kitérünk a marxizmus ,,pozitíve" megragadható vonásaira. 

4* 
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Persze, annak egy szemernyi értelme sem volna, ha ideírnánk a marxizmus 
definíció] át, ismertetnénk kategóriáit stb., hiszen ilyen anyag nálunk bárkinek bő
ségesen rendelkezésére áll. Csak annak látjuk értelmét, ha valami személyünkhöz, 
munkánkhoz fűződő gondolatot tudunk kifejezni; ha tehát arról tudunk szólni, 
bennünket különösképpen milyen oldala "fogott meg" a marxi elméletnek. 

Mindenekelőtt egy a fentieket közvetlenül kiegészítő nézetünket foglal
juk össze. Ügy véljük, a marxista nyelvészeti kutatómunka és a marxista 
nyelvelmélet nem függ össze olyan módon, hogy az előbbit csak akkor lehetne 
folytatni, miután már magunkónak mondhatunk egy alapvonalaiban egységes 
átfogó elméletet. Ez lehetetlen is volna, hiszen azt az elméletet valakinek 
létre is kell hozni. Marxista nyelvész konzisztens marxista nyelvelmélet nél
kül: ez korántsem képtelenség, hanem azt a helyzeti energiát rejti, amely a 
továbblépés irányában hat. Amennyiben a konkrét történeti helyzet jelenleg ez, 
a marxista nyelvészet e körülményekhez képest kell, hogy kitűzze feladatait. 

A ,,Mi a marxizmus?" kérdésre saját szempontunkból, egyúttal mások 
számára is érthető módon a legkönnyebben úgy válaszolhatunk, ha előzetesen 
megmondjuk, milyen körülmények között ismerkedtünk meg a marxizmussal. 
Egy elmélet felépülésének módjára valószínűleg mindvégig jellemző marad, 
anélkül, hogy lényegét érintené, hogy az ember miként kerül vele kapcsolatba, 
például hallomás útján, érdeklődésből, szervezett oktatás formájában-e stb. 

Számunkra háborús események adták a szörnyű alkalmat a marxizmus
nak — semmiképp sem olyan a l k a l m a z á s á r a , mint amikor egy feladat 
több megoldási lehetősége közül a célszerűség vagy az elegancia szempontjait 
mérlegelve kiválasztjuk az egyiket, hanem váratlan szellemi felfedezésére. 
Marx Károly szerző egy vékony könyvecskében kiadott műve révén vált 
előttünk ismertté, melynek címe abban az időben nem véletlenül indított 
lázas keresésre, hogy megvilágít-e vajon valamit az eseményekből; félig még 
gyermekfejjel fel sem fogva, hogy a mű megírása óta éppen egy évszázad 
telt el ! Nem egyszerűen megvilágított, hanem addig még sehol nem tapasz
talt módon reálisnak tetsző mentalitással és érvekkel találkoztunk ab
ban a könyvecskében. Ilyenformán a későbbiekben sem vetődött fel szá
munkra soha úgy a kérdés, hogy vajon mire, miként kellene a marxizmust 
alkalmazni, azaz, hogy a l k a l m a z n u n k kellene. És jószerével úgy sem, 
hogy vajon helyesen értelmezzük-e, hiszen rendszerint valami nem világos do
lognak a magyarázatát nyújtotta éppen ! 

Föltótlenül kontinuitást érzünk első élményeink és aközött, ahogyan ma a 
legszívesebben válaszolunk a feltett kérdésre. Igen nehéz volna eldönteni lega
lábbis, hogy a nyelvészet jelenkori bonyolultsága vagy a régi beállítódás teszi-e, 
hogy szakmai munkánkban ma is az eligazodás lehetősége a legfontosabb szá
munkra a marxizmusban. Mindenesetre nap mint nap feltűnik, hogy a puszta 
ráció — a materializmus dialektikája nélkül — végső soron ugyanolyan kaotikus 
és kiismerhetetlen képét volna csak képes festeni a nyelvészet mai problemati
kájának és a nyelv jelenségeinek, mintha egyáltalán nem tennénk racionális 
erőfeszítéseket ! — A marxizmus közelítésünk szerint tehát legelőször is az a 
filozófiai — a végső emberi kérdések szintjén megalkotott — elmélet, amely 
egyedülálló módon képvisel olyan struktúrát, hogy az elmélet teljesen kon
zisztens, miközben — más oldalról — nyitott, fejleszthető. Különösképpen 
figyelemreméltó számunkra ebben az, hogy az elmélet bizonyos izomorfizmust 
mutat tárgyával, amennyiben maga a világ is a tudományos ismeretek szerint 
konzisztens és nyitott egyszerre. — Ha egy elmélet a világ egészére nézve 
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konzisztens tud lenni, logikus, hogy akkor ez az elmélet maximálisan szigorú 
és adekvát. A marxizmus következetessége valóban mindenoldalú, hiszen 
olyan rendkívül kényes dimenziókat is átfog — sőt épp ezek bevonásával lépett 
túl más elméleteken —, mint az idődimenzió, az objektum — szubjektum 
reláció, a teória — cselekvés, gyakorlat viszony. A marxizmus ennélfogva az 
egyetlen olyan elmélet, amelynek keretében bármely objektum e g y r e n d 
s z e r e n b e l ü l érhető el; amely ilyenformán lehetővé teszi, hogy a meg
ismerő embernek szabad mozgása legyen a teljes emberi ismeretkincsen belül, 
amikor a még ismeretlent kutatja. A marxi filozófia egyben nyújtja azokat a 
gondolati mechanizmusokat is, amelyek — egyrészt — a paradox jelenségek, 
áz érthetetlen dolgok, a látszatok, az ún. nem létező objektumok stb. való
ságos létezésmódjának feltárását lehetővé teszik; másrészt, amelyekkel maguk 
e gondolati mechanizmusok is továbbfejleszthetők. Ilyenformán a marxizmus 
a létezés legbonyolultabb fogalmát tartalmazza; sohasem úgy vetődik fel 
benne a kérdés, hogy valami létezik-e vagy sem, hanem hogy m i l y e n 
m ó d o n létezik. Ez a filozófia azonban nem marad a megértés, a konstatáció 
szférájában, hanem a megismerés igazságait képes átfordítani az ember cse
lekvésébe, ennélfogva minden értelemellenes, természetellenes és emberellenes 
dolog kiküszöbölésének eszköze. Következetessége voltaképpen ezzel válik 
teljessé. 

Mármost, úgy véljük, marxista módon gondolkodik — egyszerűen meg
fogalmazva — az, aki a marxista filozófia nyújtotta lehetőségeket mintegy 
kiaknázza, aktív módon él azokkal. A tudományos gondolkodásban a marxista 
gondolkodásmódot feltétlenül jellemzi az e g é s z b e n való gondolkodás 
(természetesen nem a dolgok bonyolultságán való elmélázás szintjén, hanem 
ezen túl, logikailag szervezett formában). Ez meglehetősen egyszerűen hang
zik, hiszen nemigen van kutató, aki legalább a lelke mélyén ne éppen ezt 
igényelné. De sokszor nincs meg hozzá az eszköze, s akkor valószínűleg el 
sem jut odáig, hogy törekvését szükségesnek tartsa meg is valósítani. Vagy 
pedig kénytelen azt mondani, hogy dolgozik meglevő eszközeivel (rendszerint 
a formális logikával, hiszen számára egyedül ez jelenti a biztonságot), ameddig 
azok hatékonyak, azután pedig „lesz, ami lesz". A marxista filozófia viszont 
egyenesen abból az eltökélt szándékból született, hogy az igazságot — min
denekelőtt egy konkrét társadalmi rendről és konkrét társadalmi érdekekből, 
amelyek tudvalevőleg mindig egyetemes törvényekre utalnak — ténylegesen 
fel is kell deríteni, nem elég egyszerűen keresni. Ilyen módon az igazságra 
törekvő gondolkodást Marx és más materialisták olyan gondolkodássá szer
vezték, amely lényegesen hatékonyabban működik, mint az emberek korábbi 
gondolkodási mintái. Ez rendkívül érdekes módon történt. Marx és Engels — 
úgy látjuk — a gondolkodásmódnak voltaképpen egy olyan átalakulását 
kezdeményezték, amikor a társadalom egész történeti folyamában kirajzolódó 
produktív megismerési folyamatnak a mechanizmusa, amelyet az egyedek 
együttesen, „munkamegosztással" valósítanak meg, e folyamat adekvát elmé
lete révén képes átmenni egyetlen egyed fejébe, ós a külső, szinkronikus vagy 
történeti ellentmondások belsővé válása útján mint egyetlen egyed gondol
kodási mechanizmusa reprodukálódni. A marxizmus filozófiája e vonatkozás
ban annyiban megint csak nem kivételes, hogy beleilleszkedik abba a folya
matba, hogy az emberi megismerés folytonosan reflektál önmagára és ezáltal 
is fejlődik. Másrészt viszont lényeges előrelépést jelent, mivel annak lehető
ségét nyitotta meg, hogy a megismerés, amely természetesen változatlanul 
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társadalmi folyamat marad, s az egyes emberek és a korok változatlanul 
korrigálni fogják egymást, valamilyen új „munkamegosztás" alapján, maga
sabb szinten menjen végbe. Ekkor bizonyos problémák már az egyes emberek 
fejében megoldódnak, nem kerülnek ,,külső" társadalmi megvitatásra; kevésbé, 
illetve másként van szükség arra, hogy az egyik gondolkodó egyed egyoldalú
ságát egy másiknak egyoldalúsága ellensúlyozza. 

Eszerint semmi meglepő nincsen abban, hogy a marxizmus eszméit egy 
vagy több mozzanat erejéig, máskor mint igényt, mint törekvést mindenfelé, 
sőt egyre inkább megtaláljuk, ugyanakkor mégis azt mondjuk, hogy létezik 
marxizmus és idealizmus. 

5.3. Elmefuttatásunk a maga korlátai között sem volna teljes, ha végül 
fel nem tennénk még egy kérdést, épp megelőző kijelentésünkből kiindulva. 
Ha a filozófiai gondolkodásban ma végső soron csak marxizmus és idealizmus 
létezik, akkor hát a tőlünk bírált teoretikus képződményeket és rokonaikat — 
ilyeneknek ma már egész áradata vesz körül bennünket: „szerencsés helyzetű 
tudományok"; „ideológiaérzékenység az egyes tudományágakban (különböző 
fokú)"; „filozófiailag közömbös tények, elméletek, módszerek s tb." ; „A szak
tudományokban nincs filozófia; a filozófia csak merít belőlük, és segít álta
lános kérdéseik megoldásában"; A filozófia nem dönthet el szaktudományos 
kérdéseket"; „A szaktudóst a tények érdeklik, a filozófust az interpretáció"; 
„Előbb megállapítjuk a tényeket, majd levonjuk filozófiai tanulságaikat"; 
„A filozófiai tanulságokat is le kell vonni, nem elég csak a tényeket felderí
teni"; „El kell választani, csak nem mereven"; „Más és más, de nem lehet 
mereven elválasztani"; „Nem lehet sommásan elvetni"; „Lehántjuk az idea
lista burkot, köntöst s tb ." ; „Ami elfogadható benne, azt kell fogadni, ami 
nem, azt el kell vetni"; stb. — az idealizmushoz soroljuk-e, és idealistáknak 
tartjuk-e azokat, akik e „teorémákkal" élnek? E kérdésre ezúttal csupán igen 
röviden és egészen mindennapi módon válaszolunk: vajon van-e tudós ember 
e hazában, aki ilyesfélét még soha nem mondott? Emellett elméleti tartal
muk, elméleti implikációik szerint a fenti „teorémák" kétségtelenül nem tar
tozhatnak a dialektikus materializmushoz. — Szoktunk beszélni olyan státus
tévesztésekről, mint pl. a gnoszeológiai ontologizalasa, az egyedi generalizálása 
stb. Nos, mi úgy véljük, az előbbiek mintájára joggal megalkothatjuk a követ
kező fogalmat is: „a mindennapok tudományos közéleti viszonyainakgnoszeolo-
gizálása". Minden kutató benne él a legszélesebb értelemben vett tudományos 
közélet sodrában, és nem meglepő, ha ennek során sajátos szferikus minden
napi gondolkodása alakul ki; „mindennapi tudósi gondolkodása", amely sajnos 
semmiben sem különbözik a mindennapi gondolkodás fő jellemzőitől: követ
kezetlenség, előítélet, kényelmesség, tekintély tisztelet stb. Nem dialektikus 
és nem logikus, funkcióját tekintve l a v í r o z ó gondolkodás ez, amely lassan 
létrehozza saját „elméleteit" is. Nem kétséges előttünk, nagyon hátrányos 
dolog lenne elmerülni e „mindennapi gnoszeológia" hullámaiban; nem utolsó
sorban azért, mert ez fékezné, fékezi magukat a gnoszeológiai kutatásokat is. 
Már pedig abban valószínűleg senki sem vitázna velünk, hogy a tudomány
politika és a marxista gnoszeológia viszonyában a politika tudományos meg
alapozásának lenini elvét helyes érvényesíteni. A fentieket e mindennapi 
gnoszeológia ellen, az olvasó figyelmének e különös és igen kedvezőtlen jelen
ségre való felhívása céljával, a marxizmus cselekvő, kutató jellegének hang
súlyozására írtuk. 

MOLNÁR ILONA 
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Die Sprachwissenschaft und der Marxismus 

von I L O N A M O L N Á R 

Der Aufsatz analysiert und kritisiert einige verbreitete Fragen, die mit dem Ver
hältnis des Marxismus zu den Fachwissenschaften, so zur Sprachwissenschaft im Zusam
menhang stehen. Er beweist den antidialektischen Inhalt einiger oft verkündeter meta-
wissenschaftlicher Prinzipien: es werden das Prinzip der Unterscheidung der Anwendungs-
mögliehkeiten des Marxismus nach Wissenschaftsgebieten, die Konzeption der beschränk
ten (auf die äußersten philosophischen Fragen reduzierten) Zuständigkeit des Marxismus, 
die inadéquate Theorie der Autonomie der Fachwissenschaften und der Philosophie, bzw. 
der zwischen ihnen bestehenden „nicht festen" Grenze, die zu „übersehreiten" ist, das 
Prinzip der philosophischen Neutralität der Fakten, weiterhin die erkenntnistheoretische 
Un Vollkommenheit des Begriffs des Vereinigens mit dem Marxismus kritisiert. Es wird 
daraufhingewiesen, daß dieselben Termini was anderes z. B. im Strukturalismus und im 
Marxismus bedeuten ( Z u s a m m e n h a n g , g e g e n s e i t i g e B e d i n g t h e i t 
usw.). Die Verfasserin ist der Meinung, daß die Politik der Behütung der Fachwissen
schaften vor dem „unzuständigen Eingriff" des Marxismus auf den verschiedenen Miß-
deutungen des Begriffs des Marxismus beruht. Solche sind: die Identifizierung des Marxis
mus mit seiner in Lehrbüchern enthaltenen Unterrichtsform; die Identifizierung des 
Marxismus mit den wissenschaftspolitischen Institutionen ; die Identifizierung des Marxis
mus mit der Tätigkeit der Fachphilosophen; die Reduktion des Marxismus auf die Theorie 
der Politik; die Identifizierung des marxistischen Denkens mit dem falschen teleologischen 
Denken usw. Ein extra Kapitel behandelt den metaphysischen Inhalt der These „Nur 
die Kommunikation entwickelt sich, nicht aber die Sprache". Der Verfasserin nach kön
nen diese Erscheinungen als ein lavierendes, alltägliches Denken, als eine „alltägliche 
Gnoseologie" charakterisiert werden, die sich im wissenschaftlichen Allgemeindenken 
herausgebildet haben und die dadurch, daß sie die nicht marxistischen Tendenzen des 
wissenschaftlichen öffentlichen Lebens aus dem Marxismus herleiten und diese mit der 
Beschränkung des Marxismus beseitigen wollen, sehr unvorteilhaft auf die Freiheit des 
wissenschaftlichen Denkens wirken. Das Verdrehen des Marxismus ist unvorteilhaft, der 
wirkliche Marxismus ist aber vorteilhaft dem Fachwissenschaftler. — Der Aufsatz geht 
auf die Möglichkeiten des Aufbaus einer konsistenten marxistischen Sprachtheorie ein. 
Die Verfasserin lenkt die Aufmerksamkeit darauf, daß zahlreiche Fragen der gesellschaft
lichen und psychologischen Aspekten der Sprache erst in unserer Zeit das Objekt inten
siver Forschungen geworden ist. Die marxistische Sprachtheorie kann nur Ergebnis einer 
historischen Entwicklung sein. Das darf aber nicht so verstanden werden, daß ohne aus
gearbeitete marxistische Sprachtheorie keine marxistische Linguistik möglich wäre. Die 
Tätigkeit der Marxisten wird nämlich immer von den gegebenen historischen Umständen 
bedingt. 




