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(Részletek)1

GRAM LOQUITUR
„Gram loquitur; dia vera docet; rhet verba colorat; Mus canit; ar mumerat; ge 

ponderat; ast colit astra.” (A grammatika beszél, a dialektika megtanítja az igazat, 
a retorika díszíti a szavakat, a muzsika énekel, az aritmetika számol, a geometria 
mér, az asztronómia a csillagokat tanulmányozza.)

Így foglalta össze az egykorú versike a középkori „bölcsész-diploma” három 
„alsó-” és négy „felsőfokú” tantárgyát, a „hét szabad művészetet”. Igen, a gram-
matika beszél, mégpedig magunkról, arról, hogyan beszélünk, mire használjuk ezt 
a páratlan szerszámot, az emberi nyelvet, jóra-e vagy rosszra. És persze azt is el-
árulja, mennyit tudunk a saját nyelvünkről, magunkról, mennyire fontos nekünk (és 
hogy mire használjuk föl ezt a tudást!). A megismerés eszközeiről lesz tehát szó, 
de már most hadd utaljunk arra, hogy a grammatika „művészete” triviális, vagyis a 
7 szabad művészet alsó fokán, a triviumban tanították. És természetesen nem volt 
művészet a mai értelemben. A „művészet” itt a „septem artes liberales” fordítása, 
ahol is az ars a görög tekhnének felel meg, és inkább mesterséget („technikát”) 
jelent. Bár művészet, tudomány és technika (a fi lozófi áról nem is beszélve) elég 
eltérő dolgok, annyiban igaza volt ennek a „művészet-technika” fölfogásnak, hogy 
az ezen tevékenységek mögött meghúzódó szabályrendszer, logika elsajátítható, 
vizsgálható. Erre a fölfogásra vezethető vissza az az iskolai gyakorlat, amely egé-
szen a múlt századig versírást is tanított és követelt az iskolában, és se diák, de tanár 
sem kételkedett abban, hogy ehhez nem kell külön tehetség. De tán még abban se, 
hogy így valahogy nevelődnek a nagy költők. Még egy Bach is meg volt győződve 
róla, hogy a művészetet a tanulás, a szorgalom és az istenfélelem teszi, s az lénye-
gében semmiben sem különbözik más „szakmák”-tól. Ars – „művészet” és scientia 
– „tudomány” viszonyáról még lesz majd szó, valamint arról is, hogy távolról sem 

1 Ezúton köszönjük meg Egyed Karolina és Hesz Györgyi kolléganőink áldozatos közreműködését a szö-
vegrészek másodközléséhez. (Ők is egyszerűen Terts tanár úr számos helybeli híve közül valók…)
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10 TERTS ISTVÁN

a nyelvtudomány monopóliuma a nyelv megismerése: más tudományokkal és nem 
tudomány jellegű ismeretrendszerekkel együtt informál bennünket.

(9–10.)

A TÉMA AZ UTCÁN HEVER

…
Illusztrálásnak nézzünk még néhány példát. Egy olasztanár mesélte, hogy ami-

kor Olaszországban a vonaton társával végig magyarul beszélgetett, egy olasz végül 
megkérdezte tőlük: maguk melyik vidékről valók? Az átlagos fül annyira érzéketlen 
a nyelvi különbségek iránt (különösen egy soknyelvjárású országban), hogy újfajta 
nyelvrokonságokat „boronál össze”. Külföldön járva gyakran arat elismerést az is, 
aki alig gagyog valamit oroszul, angolul vagy németül. Ennek nem örülni kellene, 
hanem elcsodálkozni, és elgondolkodni rajta: az rejlik ugyanis mögötte, hogy az 
egyszerűbb embereknek, akik nem tudnak idegen nyelven, nincs fülük a fokozati 
különbségekhez, és csak a „poliglott” emberen való csodálkozás és az elismerés szól 
belőlük. Érdemes megfi gyelni azt a szituációt, amikor két egymás nyelvét nem be-
szélő ember „kommunikál”: vagy ügyesen gesztikulálnak (egyébként is fokozottan 
gesztikulál, aki nem tud jól egy idegen nyelvet), vagy pedig – ordítanak. Az ember 
néha képtelen belátni, hogy a meg nem értés oka nyelvi, és nem a (sokkal gyako-
ribb, megszokottabb) hangerő. Vagy itt van a több változatban ismert mese arról a 
tiroliról, aki Olaszországból hazatérve mindentől el volt ragadtatva, de azért még 
hozzátette, hogy elég nagy bolondok az olaszok, mert következetesen cavalló-nak 
hívják azt, amiről minden értelmes ember tudja, hogy az Pferd (ló). Ne felejtsük el 
soha, hogy egy ilyen bensőséges és természetes viszonyt bolygatunk meg, valahány-
szor „nyelvészkedünk”.

Ezért aztán hiszik is, meg nem is az emberek, ami az ilyen nyelvészkedésből 
kijön. Mindenekelőtt az hihetetlen, hogy milyen „pongyola” mindnyájunk beszéde: 
minden egyes szavunk, fordulatunk, a nyelv minden egyes szerkezete annyira tág, 
hogy csak a partnerek legszorosabb (természetesen nem tudatos) együttműködése, 
a „közös hullámhossz” biztosítja a megértést. Normális esetben a kölcsönös biza-
lom uralkodik, és a szituáció (ide tartozik a partnerek „világa”, a közös tapasztala-
tok, egymás valamilyen fokú ismerete) teremti meg a közösséget. Ha valakinek azt 
mondjuk, „te hülye vagy”, akkor mi is, ő is pontosan tudjuk, hogy egy szerencsétlen 
elmebeteget gúnyolunk-e, vagy hirtelen meglepetésünkben-fölháborodásunkban, 
korholásul vagy éppen biztatásul mondjuk-e. Amennyiben valamilyen zavaró ténye-
ző folytán a helyzet nem egyértelmű, mindig rá tudunk, és rá is szoktunk kérdezni 
(„te nem tudod, kivel beszélsz”, „te ehhez nem értesz”, „köszönöm, öregem, tudom, 
hogy jót akarsz, de mégse”). A leggyakoribb ilyen zavaró tényező az, ha csak halljuk, 
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11A NYELVÉSZ SZÓRA BÍRJA A NYELVET

és nem látjuk a beszédpartnert (pl. telefonálunk), vagy ha a kommunikáció egyirányú 
(vagy időbeli széthúzottsága miatt, ld. levélírás vagy ténylegesen, a tömegközlési 
eszközökben vagy a művészi közlésben).

Amikor egy beszélgetésben valakire azt mondják, hogy „nagylelkű”, akkor 
– mivel itt különösen sok függ a pontos jelentéstől, sőt néha a szándéktól is – leg-
többször rákérdezünk: ezt most hogy értik? És ha tovább fi rtatjuk a dolgot, kiderül, 
hogy mi minden fér bele ebbe az egy szóba: néha egymásnak ellentmondó, egymást 
kizáró dolgok is. Nemcsak az eleve értékelő melléknevekre áll ez, hanem például 
az igékre is: könnyen meggyőződhetünk erről, ha azt boncolgatjuk, hogy a „cso-
szog” inkább a mozgás jellegére vagy a közben létrejövő hangra utal-e. A hétköz-
napi helyzetekben ilyenkor nem vesszük elő az értelmező szótárt, de nem is tudjuk 
eldönteni a kérdést (igaz, hogy erre szükség sincs az ilyen és hasonló esetekben). 
A mondatok szerkezete is számtalan észre nem vett kompromisszumot rejt, gondol-
juk csak meg, mit jelent a „Nem szereti senki” mondat vagy „A dékán meghívása 
elment”. Az csak természetes, hogy fordítók lépten-nyomon találkoznak a szavak 
tartalmának nehézségével, de az is, hogy egy ember egész életét leélheti anélkül, 
hogy észrevenne olyan apró összefüggéseket, mint a „csárda” és a „csárdás” közötti 
(ld. még „palota” és „palotás”): legtöbbször a magyarul tanuló külföldiek fedeznek 
föl ilyeneket, vagy a gyerekek, akik, mint már említettük, igencsak fogékonyak az 
ilyen összefüggések iránt, és analógiák lehetséges, de meg nem levő alakok tucatjait 
gyártják. A hasonló vagy azonos alakú szavak problémáját igazából csak az látja, 
aki – például szótárszerkesztés vagy számítógépes nyelvi elemzés előkészítése köz-
ben – tudatosan ügyel erre. Rengeteg ilyen eset van, nemcsak a közismert ige-főnév 
megfelelések (sír, ég, fal). Bár a nyelvészek tudták ezt, igazából ők is csak akkor 
döbbentek rá, amikor a gépi fordítással és az ún. mesterséges intelligenciával kezd-
tek kísérletezni: a legegyszerűbb mondat hangalakjának, alaktani és grammatikai 
szerkezetének, jelentésének megértése is hallatlanul sok, de a nyelv elsajátításával 
megtanult munkán nyugszik.

(67–70.)

A NYELVTŐL A NYELVTUDOMÁNYIG

„…azon tűnődtem a minap, hogy ha anyanyelvem nem a magyar volna, mi min-
dent nem tudnék megtanulni ebből a nyelvből. Csak úgy hirtelenében felsoroltam 
magamban néhány >>apróságot<<, melyet – legjobb hitem szerint – sohasem tud-
nék megtanulni, ha történetesen nem magyarnak születtem volna.

Mindenekelőtt a tárgyas és a tárgyatlan igeragozást, de ez köztudomásúan ne-
héz minden idegen ajkúnak. Nem tudnám továbbá megtanulni, hogy a ló tárgyesete 
lovat, de a hó tárgyesete nem hovat, és a só tárgyesete nem sovat, nem is savat, 
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hanem sót. És ha már a tárgyeseteknél tartunk, aligha menne a fejembe, hogy a tű 
tárgyesete tűt, de a fű tárgyesete füvet, valaki ígérhet nekem füvet és fát, de ha min-
dent ígér, csak füvet és fát nem, akkor azt mondom: fűt-fát ígér, tehát a füvet is úgy 
ígéri, mintha tüvet, pardon tűt ígérne.

Nem tudom, valaha is elsajátíthatnám-e, hogy a kalbász fűszeresebb, mint a 
kolbász, a randa csúnyább, mint a ronda, és a beretva élesebb, mint a borotva…

Na és persze az ikes igék! Nem könnyű ügy. Azt bizonyosan megtanulnám, hogy 
az ember nem esz, hanem eszik, sőt az állat is eszik, és nem esz, sőt a fene is eszik, 
mert ha durván akarom elhárítani az ételt, amivel megkínálnak, így kiáltok fel: eszik 
a fene! De ha megbánom, hogy nem fogadtam el, akkor már esz a fene, vagyis a fene 
is csak akkor eszik ikesen, ha nem engem esz, egye meg a fene, de bonyolult.”

     Tabi László: Nehéz

„Azt mindnyájan természetesnek tartjuk, hogy amit tudományosan megisme-
rünk, az másképp, mint ahogy van, nem is lehet…”

     Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika

Igen, „ez van”. Olyan föltűnően „logikátlan” valamiről, mint a nyelv, vélnénk, 
nem is igen szólhat tudomány. Már csak a miatt a legnagyobb „logikátlansága” 
miatt se, hogy sok van belőle. Persze, ha mondjuk, idegen nyelvet tanulunk, akkor 
szükség van tankönyvre, de hát ez csak olyan, mint a térkép: azt fényképezi le, ami 
úgyis megvan, csak éppen közvetlenül nem hozzáférhető (akkor lenne az, ha minden 
nyelvtanuló a szükséges időt az illető nyelvterületen tölthetné). Ami az anyanyelvet 
illeti – e vélemény szerint –, helyesírási és egyéb kérdéseket (pl. a „suk-sük”-öt) kell 
megoldani, de ide is csak megállapodás (vérmesebbek szerint hatalmi szó) kell.

Persze, ha valaki hajlandó akár egy fokkal is mélyebben elgondolkodni, akkor 
föltűnik, hogy okos és buta emberek egyaránt megtanulnak és használnak legalább 
egy nyelvet, sőt többet is (mert a különböző környezetekben és élethelyzetekben 
mindnyájan többféleképpen beszélünk: az eltérő szókincs, az egyes esetekben – tes-
sék az indoeurópai nyelvek „csak írásban használatos” igeidőinek példájára gondolni 
– a grammatika is külön „nyelvre” utal); hogy a kisgyerek még hamar és sikerrel 
megbirkózik anyanyelvének azzal a nyelvtanával, amelyet felnőttek sokszor már 
évek keserves munkájával se tanulnak meg; hogy a kisgyereknek mindegy, milyen 
nyelvet kap anyanyelvéül; hogy a nyelvtanulás és az afáziás (nyelvelvesztéses) be-
tegségek menete szigorúan meghatározott sorrendet mutat (és egymás tükörképe); 
hogy a nyelv tudatunktól és szándékunktól függetlenül változik („fejlődik”, „rom-
lik”), és így tovább.

A felületes felfogás szerint tehát a nyelvekkel kapcsolatban egy „technikai” jel-
legű, gyakorlati útmutatóra lenne csak szükség (és lehetőség!). A nyelvnek ugyanis, 
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mint mindennek, sajátos követelménynek kellene eleget tennie, ha egy tudomány 
tárgya akar lenni. Ezt az Arisztotelész-idézet tömören fogalmazta meg.

Az embernek évezredek óta élménye volt a nyelv, jobban mondva a nyelvvel 
kapcsolatos konfl iktusok, amelyek mindig valamilyen különbséghez kötődtek: ilyen 
volt a saját nyelv és a többi nyelvek elhatárolása (ez utóbbiakat) „barbár” és ha-
sonló nevekkel illették, a szláv nyelvek német szava máig a ’néma’ jelentést őrzi); 
a köznapi és a szép, hatásos (tehát a költői és a szónoki) nyelv igen lényeges meg-
tanulandó különbsége; a csak nemrég felismert nagyságú indiai nyelvészet esetében 
az, hogy egy rég elfelejtett nyelvet használtak a szertartásokhoz, a szanszkritet, és 
ezt kellett „könnyen és gyorsan” megtanítani; nagyjából egységes, latin nyomán 
kialakuló nyugat-európai nyelvek esetében a dialektusok és az egyre inkább igé-
nyelt, megteremtendő nemzeti nyelv szembesítődése (ezért tiszteli Dantét nagy 
nyelvészként a tudománytörténet, mert az első értekezések egyikét éppen ő írta erről 
a témáról) – és még hosszan sorolhatnánk azokat a „kihívásokat” (egészen a mai 
kor fő nyelvi problémáiig, amilyen az írásbeliség és a nyelv tervezése a harmadik 
világ országaiban, a tömeges nyelvtanulás igénye stb.), amelyekre a nyelvészet va-
lamilyen formája a „válasz”. (Ajánlatosnak látszik megkülönböztetni nyelvészetet és 
nyelvtudományt: jelentse az előbbi általában a nyelv problémájának tudatosulását, a 
vele való foglalkozást, az erre való refl exiót, a nyelvtudomány pedig a szigorú kri-
tériumoknak eleget tevő tudományos nyelvészetet.) A „válasz” nem föltétlenül volt 
tudomány, de „kihívás” mindig volt. Csak egy teljesen egynyelvű kis szigeten nincs 
vagy nem lenne egyetlen fönt említett, nyelvvel kapcsolatos konfl iktus sem: itt nem 
is jönne létre – ld. a korábbi Erasmus-idézetet – se nyelvészet, se nyelvtudomány. 
Egy „művészet”, tehát gyakorlati-technikai jellegű tevékenység hagyományozódik 
évezredek óta, de mellette – és hol tőle függetlenül, hol pedig vele összhangban –, 
egy, az arisztotelészi követelményeknek eleget tevő, a nyelv „lényegével” foglalko-
zó, elsősorban spekulatív logikai-fi lozófi ai tevékenység. Ennek története világosan 
szemlélteti azt, hogy mit is jelentenek a nyelvvel való „komolyabb” foglalkozás már 
többször emlegetett követelményei. A nyelvben, a nyelvekben meg kell találni azt, 
ami örök, ami szükségszerűen van úgy, ahogy van. Ez lenne a nyelvtudomány ön-
meghatározása, amihez nemcsak az tartozik, hogy kijelölje saját tárgyát, hanem az is, 
hogy az erről való gondolkodás és kommunikálás eszközét, nyelvét megteremtse. Ez 
az egész folyamat a nyelvre irányuló gyakorlati, művészi stb. tevékenységek, a többi 
tudomány és általában az egész társadalmi gyakorlat kontextusában megy végbe, 
és maga is tükrözi a társadalmi-történelmi-tudati koordinátákat. Hadd utaljunk arra, 
hogy a nyelvtudomány tárgyának, módszerének és autonómiájának (másképp: a töb-
bi tudományokhoz való viszonyának) kialakulása még távolról sem lezárt folyamat, 
még mindig vita folyik arról, hogy vajon a szó legszigorúbb értelmében már (illetve 
mely részeiben) tudomány-e a nyelvészet, hogy szükségszerű, illetve optimális-e az 
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a történelmileg kialakult tagolódás, mely egyrészt az egyes nemzeti nyelvekhez (ld. 
„germanisztika”, „romanisztika”), tehát egy történelmi képződményhez, másrészt a 
tudományok tantárgyaiból, akadémiai osztályokból, tanszékekből ismert rendszeré-
hez, tehát a tudománytörténet egy szakaszának tudományeszményéhez kötődik. Más 
szóval: a nemzeti államok és nyelvek létrejöttét követő fi lológiai ihletésű nyelvészet-
ről megkérdezhető, vajon nem ártott-e (illetve, hogy ne a múltról vitatkozzunk: nem 
árt-e) ez az általános megismerés igényének. A germanisztika esetében a hatvanas 
években véres harcok folytak egy magasabb szintű megközelítésért, de mindenütt 
föl kell tenni a kérdést: a tudománynak nem a beszélő emberre kell-e inkább kon-
centrálnia, mint a (véletlenül) német stb. beszélőre. A német társadalomtudomány, 
főleg a germanisztika a legdurvább példa az ilyen értelmű „elkötelezettség” tudo-
mánytalan, hovatovább embertelen voltára, de mindenütt a „szükségképpen vagyok 
ember, és véletlenül vagyok francia” montesquieu-i elvét kellene követni. A tudo-
mány, főleg pedig a nyelvtudomány példája azt igazolja, hogy ez a termékenyebb 
is: a legáltalánosabban érvényes ismeretek birtokában a különbségek, a változatok 
és a változások is mélyebben és gazdaságosabban tárgyalhatók. 

(74–79.)
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