
LUKÁCS LÁSZLÓ Mit ér a szó?
A szavak-képek egyre sűrűsödő záporába kerültünk. A folyamat,
úgy látszik, tartós és visszafordíthatatlan. Kérve-kéretlenül zuhog
nak ránk a szavak: a hírek-információk-kérdések zaja egyre jobban
átáztatja, fellazítja, szétzilálja belső világunkat. Nemigen maradt
már helye és ideje bennünk a csöndnek. Kéregetők és reklámok
szólítanak le lépten-nyomon az utcán, mobilcsörgések törik meg
percenként a legmeghittebb beszélgetéseket is.

Mi magunk is egyre könnyebben dobálózunk a szavakkal. Pil
lanatnyi ötleteinket, érzelmeinket időtlen jelenként tesszük közzé.
Dús fantáziával festjük át szavainkkal az elmúlt eseményeket,
folyton változó kedélyállapotunk szerint. A jövőről pedig hangza
tos ígéretek röpködnek a levegőben. Ha lefordítjuk őket, nem
egyebek, mint mostani hangulatunk feldíszített, a valóságtól elru
gaszkodott, meggondolatlan kifejezései.

Mil ér a szó versemben, kérdezte Radnóti Miklós. Mit ér a szó
az életünkben? Elszálló, megbízhatatlan, röpke tünemény, ame
lyet egyikünk sem vesz komolyan: sem az, aki kimondja, sem az,
aki hallgatja? Adyval szólva, perc-emberkék kora lett a miénk. Mi
lesz a szavainkkal? Mi lesz velünk, szóból értőnek, szókimondó
nak, elvben szavatartónak alkotott emberekkel?

A nyelvészek súlyuk, valóságtartalmuk, kötelező érvényük, te
remtő erejük szerint osztályozzák a szavakat. Hiszen vannak
olyan alkalmak, amelyek hatalmasra növelik egy-egy szó súlyát.
A nyilvános életben szerződéskötésekkor,kinevezésekkor, kitünte
tésekkor nagysúlyú, valóságot teremtő, tartósan kötelező szavak
hangoznak el. Az ember személyes élete sem nélkülözheti az
ilyen szavakat. Akár négyszemközti vallomásban mondják ki
őket, két személy benső titkaként, akár nyilvános formában, pél
dául esküvő, papszentelés, szerzetesi fogadalom alkalmával.

Egyszersmindenkorra, örökre, holtomiglan-holtodiglan, végér
vényesen. Az ilyen szavak fölébe emelik kimondójukat a pillanat
nak, időtlenné teszik az időben bukdácsoló, bizonytalan léptű

vándor szóvá szilárdított elhatározását. Csak így tudja elkötelezni
magát az ember, felmagasodva önmaga fölé. "Örök hűséggel sze
retlek téged", hangzik felénk minduntalan a kinyilatkoztatásból
Isten vallomása. Egyre gyorsabban változó korunk viszont az új
fölfedezések, kalandok mámorában él, a hűséget törölte szótárá
ból. Adyt folytatva: dáridózni lehet a percnyi létben is, de embe
rül élni, tartósan boldogulni csak az tud, aki életének változó hul
lárnzásai közt szóval-szívvel elkötelezetten tanulja az isteni 
mert feltétlen és örök szeretetű - hűséget.
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