
A nyelv becsület és.élethelyzet. MásIlépp létre sem jöhetett volna!
Gondoljuk el miképpen alakult volna az ember története, ha a
kezdet kezdetén 6nkényesen nevezgette volna így és úgy a

dolgokat, ha ebetlJt mondott volna a méregre, utat a járbatatlanra,
kiJz6sségeta szembenállásra,fejltJdésta lemaradásra?Nyilván sehogy.
Nem lett volna történet. Ör6kiJs félreértés támadt volna, ha éppen nem
félrevezetés, amJb(Jl gyanú sarjadt volna, életbevágó tévedés, véres
Z'tlrzavar; vagyamiugyanaz: terror.Éshalál. Beszélni - megbízhatóan
kommunikálni - képtelen lény ha volt a F6ldön, hamar kiveszett.
Vagyis a nyelv a benne megvalósult becsülettel - nem szó és fecsely,
nem sekrestyei moralizálás, hanem a világ működtetésénekbobrálba
tatlan eszköze. Manipulációval és er6szakkal ki lehet ugyan tiltani
bizonyos szavakat, másikaknak bátra lehet kötni a sarkát, ki lehet
facsamias: értelmét - a k6vetkezmények tragikusak. Látjuk.

Szóértés csak akkor lehetséges k6ztünk, ha szavaink érthetőek,

megbízhatóak, pontosak. És csöndesek. Értelmüket fölösleges fokozni
eufemisztikusjelzőkke~kardcsörtetésse~ricsajjal. Már vice is született
a század nagy reménységének, az oly rokonszenves szocializmus
szónaka lejáratódásáról~· nevezetesen az, hogyfosztóképző lenne, mint
a demokrácia, a t6rvényesség, a hazafiságés a többi epitheton omansa.
Vagyis ha a nyelv védekezik, 6nvédelmének mi látjuk kárát: a
nyelvromlás emberromJás, a nyelv védelme a mi biztonságunkat
szolgálja; ugyanis.a megnevezhetetlen vagy bibásan megnevezett
dolgokat képtelenek va~nkkezeln~ az arctalan, álnéven élődolgok
kicsúsznak a kezünkból.·És ha eztkissé mélyebben végiggondolJuk, fÖl
keU tennünk a kérdést: honnan }6nnek a hamis nevek? Csúrbetjük
csavarbatjuk, egy a válasz: belIJIünk, akár költjük, akár "csak"
átvesszük a hazugságokat.

A megnevezhetetlen dolgok közöttpedig nevetlen emberek botladoz
nak hátborzongató ricsajban. Máskülönben a helyzet elviselhetetlen
volna. A külső hazugság elszenvedése még valahogy földolgozbató a
lélekben, a belső, vagyis az üresség semmiképp. Az üresség beszéde
igazából visszhangtalan koporsócsönd, szótlan és megszólítbatatlan,
nincs mondanivalója - vákuum a szívben. Ezért a zaj, az volna
hivatva leplezni. A műszakilag, tekintélyekke~ sajtóval fölerósített
álszó, az áldalok és álzene'R, az üvöltözés és a káromkodás, az
esküdözőharsány gesztusok - mind az.t üzenik, hogy üres vagyok,
nemjön belőlem'semmi.

Legkevésbéaz nem, ami ebbőla csődből kibúzbatna, a szó és az élet
csöndes egyesűlése, meljben az igen igen és a nem nem.
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