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Salamon János:
Pofátlan víziók

Magyar Narancs,
2007. november 8.

Levelem címzettjei nem Bárány
Tibor, Kálmán László, Nádasdy
Ádám, Salamon András (ábécé-
rendben!), hanem az olva sók.
Azok az olvasok, akik próbálják kö-
vetni a filozófusok, nyelvfilozófu-
sok és nyelvészek nagy ívű vitáját.
Talán az ötödik-hatodik cikk után
eltöprengtek, min is vitatkoznak
valójában. Számomra, nyelvésznek
elég világos, és már várom a pilla-
natot, hogy mikor fogalmazódik
meg a következőhöz hasonló gon-
dolat: ... ki nem nyelvész: én vagy te?
(Nyelv és hatalom konferencia,
2000. november 2.). A nyelvész ki-
fejezés tetszés szerint variálható a
filozófus, nyelvfilozófus szavakkal.
Ez az a kérdés, amihez egy régi
nyelvművelő kontra alkalmazott
nyelvészeti vita vezetett. Ott, akkor
az volt a problémakör, hogy az elő-
(ró (nyelvművelő) vagy leíró (alkal-

mazott) nyelvészet a ..jobb", vagy-
is a tudományosan korrektebb
megközelítés. Ott is érintették
Saussure gondolatmenetét, amiről
az olvasó talán nem tud olyan so-
kat, mint a vitázok. A lényeg, hogy
Saussure indította el a nyelvről va-
ló gondolkozást különböző irá-
nyokba. Ő maga kettőt határozott
meg, amely kettő most a leíró-elő-
író nyelvészek között is nagy port
kavar. A két ág tudomány területi
felosztása már rég megtörtént.
Vagyis a langue (nyelv) legyen az
előíró nyelvészeké. tekintsék ők
szinkrón módon a nyelvet, egy
adott pillanatában és vonjanak le
következtetéseket abból; a parole
(beszéd) legyen a leíróké, nézzék a
nyelvet diakrón módon, vagyis a
nyelvet változásain keresztül, ergo
flgyeljék ök a nyelvhasználatot és
írják le azt.
Az a vita nem tudott nyugvó-

pontra jutni, mint ahogy ez a mos-
tani sem fog. Néhány dolgot azon-
ban fontos tisztázni, mert nem len-
ne jó, ha például a pragmatikáról
bárki azt gondolna, hogy ..szem-
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fényvesztés", illetve fogalmi össze-
mosódás keletkezne jelenségek kö-
zött. Tehát.

a) A nyelvészet tudomány, az
alkalmazott nyelvészet is, a leíró
nyelvtudomány is az, a pragmatiká-
ról nem is beszélve. Ez nem tetszik-
nem tetszik kérdés, mivel ezek nél-
kül nem lenne hatékony idegen-
nyelv-oktatás, sőt kevesebbet tud-
nánk az anyanyelv-elsajátításról, il-
Ietve annak lemaradásának okairól
és lehetséges következményeiről.
b) A nyelv .. romlását", amit

egyébként a szakirodalom a nyelv
változásának nevez, lehet szeretni,
utál ni, de minősíteni semmiféle-
képpen sem. A szociolingvisztika
behatóan foglalkozik ezen változá-
sok mibenlétével, leírja azokat, de
nem ítélkezik felettük. Nem próbál
egy szinkrón állapotot fenntartani,
ami figyelmen kívül hagyja az idő
rnúlását. A nyelvváltozás egy folya-
mat, ami nem a megfigyelő tudó-
soktói függ, hanem a nyelvhaszná-
ló csoporttól. Nem lesz se jobb, se
rosszabb tőle, se a nyelv, se a világ.
c) Saussure, Chomsky, Bloom-

field és Wittgenstein gondolatai
nem szerepelhetnek egyazon dis-
kurzusban hivatkozási alapnak. Va-
lamennyien jelentős gondolatokat,
nézőpontokat fogalmaztak meg
a nyelvre vonatkozóan, azonban
más-más megközelítés jellemző
rájuk. Mint ahogy a vitában szerep-
lőkre is, viszont nekünk, olvasók-
nak tudnunk kell a szópárbaj ele-
meit helyi értékükön kezelni.

Schmidt Ildikó
nyelvész

Maga itt a tánctanár?

Magyar Narancs,
2007. november 8.

Kedves Narancs!
Mérő l.ászló rendkívül élvezetes

Tánctanárainak (melyek olvasását
soha nem mulasztom el) van egy
sajátos. pozitívnak nemigen nevez-
hető vonása. Igen gyakran fordul
elő ugyanis, hogy szellemes észre-
vételeit, megállapításait bizonyos
tények és példák segítségével tá-
masztja alá - melyek sajnos nem
mindig felelnek meg a valóságnak.

Éppen a múlt héten (XIX. évf.,
45. szám) megjelent, kivételeket 'és
szabályokat boncolgató írásában

e _ -:on első törvé-
n é: ~ sze -: ~a. Belegondol-
va. eeg - _ ~ :g S egy állítás -
bár a - _ - • =- 5 megtanulhat-

nár kezd po-
é ag ~ azas = -2 d legyek hát
rossz t;;.,~ :5 ::=em fel középis-
o a z.: -,.:.-_ -"" inkat: el kel-

a"g ~-- e, - i or olyasfor-
ma monoar a ca"a szájából, hogy
..Newton másodi törvénye szerint
F=ma, az erő egyenlő a test töme-
gének és gyorsulásának szorzatá-
val". Ha a jelölések ismertetése el-
marad, kénytelenek vagyunk feltéte-
lezni, hogy a betűk a kontextusnak
megfelelő, sztenderd dolgokat je-
lentik - például ..m" a tömeget, ..a"
a gyorsulast. ..P" a teljesítményt,
..F" az erőt, ..Newton első törvé-
nye" pedig Newton első törvényét -
semmiképpen sem a másodikat.
Gondolhatnám: egyszerű figyel-

metlenség történt (és cikkei nek él-
vezeti értékéből szerencsére mind-
ez semmit sem von le), csakhogy
elő-előfordulnak hasonló bakik.
Még augusztusban megjelent Tánc-
tanárában (XIX. évf., 33. szám) azt
az állítást tette, hogy a káoszelmélet
..alapvetően különbözik a newtoni
mechanika elveitől" - mert miért
is? A newtoni mechanika elveinek
híven engedelmeskedő kisbolygók
talán nem lehetnek kaotikus moz-
gásúak? Ha nem lehetnek, akkor
meg mire föl az a sok aggodalom,
hogy egyszer az egyik esetleg eltra-
fálja a Földet (nem kaotikusan moz-
gö objektumok pályája könnyen elő-
rejelezhető volna)? Valójában per-
sze tudjuk: egy klasszikus mechani-
kai rendszer tipikus viselkedése kao-
tikus; akkor kell inkább felfigyelni,
ha nem ezt tapasztaljuk.

Ezek a megállapítások aprósá-
gok, a cikkek lényegi gondolatme-
netét nem befolyásolják. Viszont
úgy gondolom (és vélem úgy ol-
vasni Mérő László sorait, hogy
egyetért velem): a tudományos is-
meretterjesztés komolyan vételé-
hez hozzátartozik, hogya részle-
teknek is utánanézünk, és semmi
esetre sem írunk le olyat, bármily
lényegtelen is legyen a kontextus
szemszögéböl, hogy ..... és ezt még
Planck híres E=mc3 tömegteljessé-
gi törvénye is alátámasztja .."
Tisztelettel:

Barabás György
fIzikushallgató


