
LUKÁCS LÁSZLÓ Szép szóért
Még akkor is összerezzenünk, és riadtan húzódunk félre, ha nem
részesei, csupán szem- és fültanúi vagyunk egy veszekedésben vég
ződő összezördülésnek, családban vagy baráti társaságban, munka
vagy szórakozóhelyen, futballmeccsen vagy egyszerűen csak az ut
cán. A vita egyre hangosabbá válik, egyre durvább szavak röpköd
nek a levegőben, az indulatok dühödt fenevadak módjára csapnak
össze. Sokszor leírták már a nemegyszer tragédiában végződő kocs
mai verekedéseket: a mindenki harca mindenki ellen káoszát.

Manapság mintha országos méreteket öltene az eldurvult
hangnem: a sajtó és a társadalom nyilvánosságában. Elhara
pódzóban van a gyűlölet közbeszéde.

Számos mozgalom indult az utóbbi időben: környezetünk vagy
éppen a közélet tisztaságáért, a helyes és szabatos magyar nyelv
használatért. Némelyik kezdeményezésből törvény is született,
másokat társadalmi szervezetek támogatnak és terjesztenek. Eljött
az ideje annak, hogy szót emeljünk a gyűlölködő, ellenséges in
dulatokkal teli, a másikat, másokat mocskoló közbeszéd ellen is.
A szólásszabadság a demokrácia nagy vívmánya. De a közösséget
pusztító erővé válik, ha törvények nem szorítják korlátok közé:
törvény védi a személyiségi jogokat, törvény tiltja a fajgyűlölő, a
közösség izgatására alkalmas megnyilatkozásokat.

A tilalomfák azonban még nem teszik kultúrálttá a társadalmi
érintkezést. Vannak országok, amelyekben már az iskolásgyere
keknek tanítják a vitatkozás szabályait: hogyan kell érvelni, a
másik kijelentéseit mérlegre tenni, megbírálni, cáfolni, érvre érv
vel válaszolva, nem pedig indulattal. Eszmékkel, felfogásokkal
úgy megmérkőzni, hogy közben feltétlenül tiszteletben tartjuk
azt a másik embert, akinek felfogása eltér a miénktől.

A magyar hírközlő eszközökben a társadalom nyilvánosságához
szóló-író emberek egy részének mintha ismeretlen volna az effajta
vitakultúra: nem járták ki a jóízlés iskoláját, nem vállalják a "sport
szerű viselkedést", a humánus érintkezés elemi szabályait. Egyet
len céljuk van: megsemmisíteni, lejáratni, nevetségessé tenni el
lenfelüket, s ennek érdekében nem fukarkodnak a másikat sértő,

becsmérlő jelzőkkel. Pedig: az ismert mondás szerint "a stílus maga
az ember". Aki szellemesnek szánt, valójában alantas szófordulatok
kal, kijelentésekkel döfi le vitapartnerét, az önmagát bélyegzi meg.

A gyűlölködő, szavakkal gyilkoló hangnem egyre jobban elha
rapódzik a közbeszédben. Lassan hozzá is szokunk már, ahogyan a
rablótámadásokról, terrorcselekményekről, bombázásokról szóló na
pi hírekhez. De hozzá lehet-e szokni a háborúhoz? Hiszen egymás
ellen sose boldogulhatunk. Csak egymással összefogva.
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