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Elrendezi-e a cselekvést a nyelvi rend?
E tanulmányban elemzési szempontok megadására kívánok vállalkozni: olyan szempontok felkínálására, melyeknek felhasználásával például politikai szövegek, a politikai magatartás, és általában a tömegkommunikációs megnyilvánulások mint teljesítmények értelmezhetőek.
A cél ugyan ennyi, de a megvilágítás kedvéért hátrébb kell lépnem: egy igen rövid
történeti áttekintést célszerű adni, amely azt lesz hivatva alátámasztani, hogy a nyelvnek és a
cselekvésnek, a gondolkodásnak és a cselekvésnek a különválasztása mennyiben jogosult, •
mennyiben nem, és ha respektálható, milyen megszorításokkal.
A legelső ábra egy hevenyészett vázlat:
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Láthatjuk: ha a többé-kevésbé ma is releváns nagy lélektani teóriákat áttekintjük, ezek
majd mindegyike hajlamos volt az embert kettős karakterisztikummal rendelkező lényként
felfogni, és a két eltérő jegyet egymással mintegy szembehelyezve jellemezni. FREUD, aki a
motoros és az affektív szférát megkülönböztette, kettős természetű embert ír le. Ezzel
azonban most nem foglalkozom, mivel jelenleg fontosabb számunkra a tett és a gondolat
freudi szembeállítása. A Totem és tabu befejező soraiban Freud azt írja: a vadaknál (ma
nyilván úgy fogalmaznánk: a természeti körülmények között élő népek esetében) és a
neurotikusoknál a tettnek és a cselekvésnek a távolsága nem oly nagy, mint normális
esetekben, hiszen a neurotikusok — cselekvésük gátoltsága következtében — cselekvésüket
is gondolati szinten élik ki, náluk a gondolat is cselekvés értékű. Ezen freudi opusz utolsó
mondata: „Kezdetben volt — a Tett." 1
Sok szempontból hasonló ehhez — úgy érzem — a Freuddal egyébként vitatkozó
VIGOTSZKIJ-nak a magatartása, aki többek között a nyelv fejlődésének, vagy a játék
differenciálódásának az apropóján egyfajta világos kettéválasztását adja a külső—belső,
motoros—szenzoros szférának. Bizton állíthatjuk, hogy mintegy Vigotszkij folytatójaként
veendő számításba LEONTYEV szóhasználata: ő a tárgyat és a tevékenységet állította
szembe egymással. Tevékenységen értve mindazt, ami a tárgyi világ elsajátításához szükséges.
— késztetéseinket, szokásainkat, érzelmeinket, azaz teljes pszichikus apparátusunkát: '" V
Sigmund Freud: Totem és tabu. Göncöl Kiadó: Budapest 1990,147. old.
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Talán erőszakoltság nélkül megkockáztatható: Freudnál, Vigotszkijnál és Leontyevnél
egyaránt a kiélezés lényegét tulajdonképpen az energetikai és az információs szféra
elválasztása képezi. E két szféra — szélsőséges helyzetben különösképpen — valóban kettő:
az egyik egyensúlya a másik egyensúlytalanságát eredményezi. Spinoza klasszikus példájával
élve: Buridán szamara azért halt éhen, mert tőle azonos távolságra, ám épp ellentétes
irányban található szénakötegekre tekintgetve nem volt képes elszánnia magát a választásra.
Mondhatnánk tehát: az információs egyensúly cselekvésképtelenséget okozott — a döntésképtelenség lehetetlenné tette a cselekvést.
Spinozával a kettős természetű emberfelfogás valódi forrásának közelébe jutottunk:
DESCARTES-hoz. A test és a lélek Descartes-nál más-más természetű; a test a szükségszerű
uralma alatt álló, reflexes viszonyulást produkáló, a lélek viszont (a gondolkodás, a beszéd)
szabad: választásunk eredményeként lesz olyanná, amilyenné válik.
Az eddig mondottakból talán kitetszik: messzire nyúlnak a gyökerei annak a kettőzésnek, amely a ma is többé-kevésbé releváns nagy lélektani elméletek egy csoportját jellemzi.
Gyakorlatiasabbá téve a vizsgálódást, nyilván érdemes legalább egy pillantást vetnünk
arra: a fejlődést tekintve milyen a természete a cselekvésnek és a beszédnek — harmonikus-e
a tett és a gondolkodás kibontakozása? A kérdést irodalmi példával illusztrálva H A N D K E
Kaspar című drámájára kívánok utalni. A sztori históriai alapanyagáról érdemes tudnunk,
hogy 1828-ban egy igen elmaradott állapotban levő 16 éves fiatalemberre bukkantak, aki alig
volt képes értelmes viselkedésre, beszédre. Öt esztendőn át próbálkoztak nevelésével;
1833-ban — tisztázatlan körülmények között — vesztette életét. Ennek a fiatalembernek a
világba való belenövesztését mutatja be Handke, mintegy modelljét adva annak, hogyan
presszionál bennünket a társadalom akkor, amikor társadalmi lényt óhajt belőlünk kreálni.
Kaspar — színpadra lépésekor — a tárgyakkal való bánni tudását tekintve éppúgy
tehetetlen, mint kommunikatív készségét tekintve. Sem tárgyilag, sem verbálisan nem tudja
artikulálni a világot. Sikertelen manipulációs próbálkozásai közepette mindazonáltal kiküszködik egy kívánságot: „Olyan szeretnék lenni, amilyen volt már valaki más." 2
Kimondott célját a Sugalmazok segítik realizálni, akik az adekvát motoros megnyilvánulásra is megtanítják azáltal, hogy megajándékozzák a beszéddel — a rend teremtésének a
lehetőségével. Beszélni ugyanis a rendtétellel egyenlő — legalábbis a Sugalmazok szerint —
ebben a drámában. Kaspar előbb állítások megfogalmazására lesz alkalmas, inajd a tagadó
szerkezeteket is használni lesz képes — egyre elegánsabban, ám egyre
semmitmondóbban
fejezi ki magát. Szentenciái igaznak tűnnek ugyan, ám — a kontextusból így tetszik ki —
valójában időtlen és primitív konvenciók. „A rend ne legyen lélektelen rend." „Minden
rend elveszti egyszer rémületét." „A rendcsinálás dühe nem vezet szükségképpen forradalomra." „Az átrendezés mindig rendetlenséget szül." „Rendbe tett szobában a lélek is
rendbejön."
Kasparral manipulálnak, s Kaspar — hála e manipulációnak — megtanul bánni a
világgal. Teljesen azonosulva a Sugalmazók értékrendjével fejlődésének csúcsára jut,
amidőn kijelenti: „Vagyok, aki vagyok." Azt, hogy a neki közvetített normákkal maradéktalanul azonosul, legtalálóbban ama tény fejezi ki, hogy imént idézett megállapítását követően
színre lépnek a többi Kasparok (a Kaspar-alteregók), akiket immár ó képez: a Sugalmazók
átadják ugyanis neki a társadalmi lénnyé nevelés nemes feladatát.
Csakhogy amilyen sikeresnek bizonyult Kaspar kinevelése, annyira sikertelen lesz
Kaspar saját hasonmásainak „fejlesztésére" irányuló erőfeszítése. E hasonmások kontrakarírozzák „pedagógiai ősük" szándékát; bölcsességeire nem felelnek, pontosabban zavaró és
ellenszenvet kiváltó hangokkal tompítják Kaspar hatékonyságát (visítanak, ugatnak, csuklanak, reszelnek é. í. t.).
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Kaspar.

E u r ó p a K ö n y v k i a d ó : Budapest 1975. Fordította: Eörsi István.

Eközben Kaspar az általa felidézhető legtávolabbi múltba visszarévedvc újraéli: „sem
önmagam nem akartam lenni sem valaki más..." — azaz kiderül, hogy mielőtt olyan akart
volna lenni, mint amilyen volt már valaki más, nem volt semmitóle azonosulásra ösztökélő
motívuma...
A végkifejletet illetően: miután a Sugalmazok mindazt elfogadtatják Kasparral, ami
számukra fontos, magára hagyják tanítványukat, aki megpróbálja ugyan tovább származtatni
a vele elfogadtatottakat, de sem a tárgyakkal való helyes bánásmódot, sem a beszéd
képességét (s ezzel az alkalmazkodás képességét sem!) nem tudja kibontakoztatni a többi
Kasparban. Üressé válnak tehát a szentenciák, talmi és üres lesz Kaspar körül és Kasparban
minden. Mielőtt Kaspar visszaesne a cselekvés- és fogalmazásképtelenség azon szintjére,
mely megjelenésekor jellemezte — ezzel zárul ugyanis a dráma —, utolsó, nyelvileg korrekt
üzenetként többek között azt mondja: „Nem szeretnék idősebb lenni, de szeretném, ha már
sok idő múlt volna el, amivel azt akarom kifejezni, hogy a beszéd átmenetileg segíthet..."
Nos, Handke drámáját tragédiává az teszi, hogy Kaspar esetében a beszéd valóban csak
átmenetileg — mintegy illuzórikusán — segített: egyidóután ugyanis kitetszett — hazug, álságos,
átvételre nem alkalmas az a világ, az a rend, melyre a beszéddel Kaspart szocializálni kívánták.
A bevezetőmben említett elemzési szempontokhoz vezető út utolsó előtti stációjaként
arra kívánok utalni: melyek azok, az értelmezésben is szerepet játszó, nyelvi természettel
szintén rendelkező alkotóelemek, melyek a változás-elrendezés eszközei. A paradoxonokra
kell — ha röviden is — kitérnem. A változás/elrendezés valódiságát, sikerességét paradoxonok felismerése könnyítheti meg. Róluk igen kifejező módon informál bennünket a Palo
Alto-i iskola. Watzlawickék szerint a változásoknak két szintje (típusa) van: az első- és a
másodfokú változás. Előbbi nem oldja meg a rendszer immanens ellentmondásait, gondjait,
legfeljebb eltereli róluk a figyelmünket, eliminálja azokat. Egyik szellemes példájuk szerint:
ha álmomban az engem üldöző alak fenyegető képsorait esetleg a szakadékba zuhanás képei
váltják fel, ez mindössze olyan változásként fogható fel, amely nem módosítja, nem érinti a
rendszer lényegét. Valódi változás az lesz, ha felébredésemmel véget ér az álom —
megszűnik az álmodás lehetősége. Éppoly illúzió tehát az elsőfokú változás valódi módosító
hatásában hinnünk, mint az utópiát válságmegoldásként elfogadnunk. Az utópia ugyanis —
fogadják el Watzlawickék Popper 1947-ben publikált figyelmeztetését — nem válságot
megoldó, hanem válságot létesítő képzetrendszer. 3
Végül: tekintsünk egy olyan nyelvi megnyilatkozásfajtára, amely egyrészt ellenérvként
hozható fel a bevezetőmben említett kettéválasztás, a külső és belső, a gondolkodás (nyelv)
és a cselekvés (tett) elkülönítésével szemben; másrészt a lehető legközvetlenebbül támasztja
alá azt a handke-i képet, amely szerint a nyelv felettébb penetránsan befolyásol, formál,
megszabva tárgyakkal való manipulálásunkat is. S ugyanakkor konzekvenciákkal bír a
változás/átrendezés Watzlawickék által exponált paradoxonjainak az elemzését illetően is.
Austin szerint nyelvi megnyilvánulásaink egy része nem kijelentés, nem megállapítás,
nem valamiről/valamire vonatkozó állítás, hanem tett, cselekvés. A beszédaktus-elméletet
kidolgozó Austin a nyelvi megnyilvánulások ezen utóbbi csoportjával foglalkozva olyan
produkcióinkra utal, mint például a fogadás, a részvétnyilvánítás, az ígéret — ezek nála
performatív megnyilatkozások. Kategorizálásukra nem alkalmas az igaz—hamis kategóriaPár — adekvátságukat eldöntendő az őszinte—őszintétlen, teljesül—nem teljesül, boldogulok vele —nem boldogulok vele kérdéseit kell megválaszolnunk.
Az eredményes performatív megnyilatkozás érdekében Austin szerint az alábbi
kikötéseknek célszerű eleget tennünk:
( A l ) Léteznie kell egy hagyományosan elfogadott, konvencionális hatású eljárásnak,
melynek során bizonyos személyeknek adott körülmények között meghatározott szavakat kell kimondaniuk, továbbá:
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(A2) az adott esetben az érintett személyeknek és körülményeknek meg kell felelniük
az adott helyzetekben megkívánt eljárás kívánalmainak.
(Bl) Ezt az eljárást minden résztvevőnek helyesen és
(B2) maradéktalanul végre kell hajtania.
( E l ) Amennyiben, amint az gyakran előfordul, az eljárást végrehajtó személyeknek
bizonyos gondolatokat vagy érzéseket tulajdonítanak, vagy a résztvevőktől
meghatározott magatartásformákat várnak el, akkor az eljárás szereplőinek és
felhasználóinak valóban gondolniuk, illetve érezniük kell az említett gondolatokat, illetve érzéseket, és a megfelelő magatartásra is hajlandóságot kell mutatniuk, továbbá
( r 2 ) később ténylegesen is így kell viselkedniük. 4
Az a tény, hogy eleget teszünk a felsorolt kikötéseknek, garantálja a most már valódi
performatív megnyilatkozás őszinteségét, azt, hogy boldogulunk vele é. í. t., azaz e
kikötések betartását követően nem produkálhatunk „balfogásokat", melyeket a következőképpen csoportosít Austin:
Balfogások

r

AB
Mellélövések
Megkísérelt, de semmis aktusok

A
Téves felidézés,
alkalmatlan aktusok

A2
Téves
alkalmazás

Visszaélések
Kinyilatkoztatott, de üres aktusok

71
Ószintétlenségek

B
Téves végrehajtás,
érvénytelenített
aktusok
B\
Botlás

12
?

B2
Fennakadás

Legyen szabad az Austinnál balfogásokként feltüntetett hibás performatív megnyilvánulásokat néhány nála olvasható, szellemes példával illusztrálnom. Nem hibátlan a performatív megnyilatkozásom akkor, há egy sólyapadon álló hajóhoz vágom a kötéllel reáerősített
palackot, s kihirdetem: e hajót Sztálinnak nevezem el, majd kirúgva a biztosító éket, vízre
bocsátom — mindeközben nem én vagyok az illetékes, aki a hajónak nevet adhat, vélhetően
nem is konfirmálnák az általam ajándékozott nevet. Vagy: azt mondom valakinek —
„gratulálok", pedig épp lekicsinylem magamban az illető teljesítményét. Vagy: „ígérem"
megnyilatkozást produkálok, jóllehet, eszemben sincs megtenni, vagy tudom, hogy nem lesz
módomban megtenni azt, amit kilátásba helyeztem...
*
Úgy gondolom, az elmondottak után illendő lenne végre a mai magyar valóságon
működtetni azokat az elemzési szempontokat, melyeket eddig elemzési/értelmezési szempontokként számba venni igyekeztem.
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1. A nyelv és a tett (a beszéd és a cselekvés) immár hagyományosnak mondható
elkülönítését azért demonstráltam, mert szimptomatikusnak, s társadalmi életünk egyik
jellemző jegyének tartom a kettő gyakori és drasztikus elválását. Ha egyes pártok némely
vezetőinek, parlamenti képviselőknek — és lehetne sorolni — a programbeszédeire,
viselkedésére gondolunk, elképesztő, s talán még a nyelv és a tett lehetséges diszkrepanciáját
hangoztató pszichológusokat is zavarba hozó esetekre bukkanhatunk, amikor is irdatlan
távolságra van egymástól szó és tett.
2. A nyelv mint felnevelő, szocializáló közeg nem kizárólag a gyermekkorban szocializál: tudjuk vagy sem, észrevesszük vagy rejtett marad előttünk — befolyásol, ráhangol
valamennyiünket társadalmi normákra. Illetőleg ráhangolni óhajt. De ha mindezt első
hallásra is felismerhetően hamis, alapvetően ellentmondó, mobilizálni képtelen módon
teszi, vagy ha azonnal nem is, de előbb-utóbb kiderül a nyelvhasználat sematikus, frázist
frázisra halmozó jellege, a felkínált rend, az ideálisnak rajzolt világ kiábrándító, taszító lesz.
Jaj az ellentmondásba merülő rendszernek, ha szentenciái bájosan egyszerűek ugyan, ám
kioltják egymást (ismét Handkét idézve: ha azt akarom elfogadtatni, hogy ne bízzanak
vakon az emberek egymásban, s legalább ennyire érdekem, hogy mindenki hagyja magát
vezetni — részletes és logikus értelmezés, átvezetés nélkül, mintegy „odadobva" e két
szlogent, furcsa eredményeket konstatálhatok).
3. A rendre sóvárgó ember — a régi, unt, igaztalannak érzett rend hatására — nem
pusztán elfogadni képes a változást, az újat, hanem működni is kész lehet érte és benne, ha
valódi (Watzlawickékkal szólva másodfokú) változások lehetőségét látja adva. S ha nem
maszkolják az elsőfokú — lényegtelen — változásokat kardinálisaknak, nem utópiákkal
traktálnak, nem ugyanabból a rosszból adnak esetleg még többet, hosszú távon magáénak és
számára valónak találja világát.
4. Furcsa, de igaz: bármily nagy távolság lehet a beszéd és a tett között, nyelvi
megnyilvánulásaink egy része maga is tett. Ha mai politikai eminenseink közelmúltban
mondott megnyilatkozásait az Austin által adott szempontok alapján elemeznénk, a kapott
eredmény jótékonyan erősíthetné meg a pusztán a józan ész használatával formált, sokszor
igen lesújtó véleményünket. Azt tudniillik, hogy mily nagy mértékben maradtak adósak
többen is fennen hangoztatott ígéretekkel, fogadalmakkal; milyen őszintétlen, s mily
kevéssé boldogító sémákkal próbálták igazolni alkalmasságukat, szakértelmüket!
De zárjuk talán valami szebbel a tanulmányt. Címünkben azt kérdeztük: elrendezi-e a
cselekvést a nyelvi rend? A válasz tulajdonképpen egyszerű lehet: véleményem szerint
kijelenthetjük azt, hogy szerencsés kor optimálisan élő emberei számára minden bizonnyal
igen, méghozzá otthonossá tevő, fejlesztő módon. De ha nem ily irigylésre méltóan is, ám
rendezi a cselekvést a nem épp aranykorban élő ember számára szintén a nyelvi rend —
őszintétlenségével, teljesületlenségével, pongyolaságával. S tegyük hozzá: rútságával is
akár. Ugyanis úgy vélem: Austin paradigmáján túl van még egy vonatkozási rendje a
nyelvnek és tettnek. Amellett, hogy bizonyos megnyilatkozásaink igazak vagy hamisak
lehetnek, mások őszinték vagy őszintétlenek, akadnak nyelvi megnyilatkozásaink, melyek
viszont szépek vagy rútak. (Egy, például a parlamenti miliőben inadekvát nyelvi megnyilvánulást minősítendő nem feltétlenül logikai (igaz—hamis), vagy etikai (őszinte—őszintétlen
é. í. t.) aspektust kell elemzési szempontként használni, megfelelőbb lehet olykor az
esztétikai (szép—rút) kettősének valamelyikével jutalmaznunk számunkra ki nem elégítő
teljesítményeket.) Persze vegyük észre: milyen alapvető tanokhoz értünk most. Az i g a z jó—szép értékhármasához jutottunk, amely a Platón által megkívánt triád. Mintha azonban
nem csak Platón kívánta volna ezt, hanem a cselekvés és a nyelvi rend is igényelné. Pártok,
parlament, szakmai körök, felekezetek cselekvése és beszéde mint igaz, jó, szép teljesítmény...
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