
Ékes vagy igaz szó?
A kultúra talán legfontosabb alapfeltétele a beszéd, az egymással való
érintkezés, gondolataink kifejezésének és közlésének lehetősége. Az óko-
ri iskolák tananyagában ezért is kapott olyan fontos szerepet a gram-
matika és a retorika. A grammatikában megtanulták a fiatalok, hogyan
tudják gondolataikat szabatosan kifejezni, hiszen csak így juthattak tisz-
ta, világos, valóban az igazságot tükröző fogalmakhoz. Erre épült a re-
torika, amely már azt célozta, hogy másokat minél hatékonyabban tud-
janak meggyőzni ékesszólásukkal. Fontos és hasznos tudás ez,
veszélyessé válhat azonban, ha nem az Igazság érdekében használják.

Nem véletlen tehát, hogy a történelem folyamán annyian nézték igen
kritikusan az ékesszólás „tudományát”. Az ókor végén Szent Ágoston
belső fejlődésének fontos állomása volt, hogy kiábrándult a rétorok ha-
mis ékesszólásából. Miután kijárta a rétoriskolát, maga is a szónoklás
művészetét tanította. „Pénzen vesztegette a győzelmet szerző szó-
szátyárkodást”: olyan fortélyokra oktatta tanítványait, „akik a hazugság
nyomába szegődtek és kapkodtak a hiúság felé”, hogy „mentsék a bű-
nösök irháját”. Tévelygését aztán Isten elé tárta Vallomásaiban: „Át- és
átelmélkedtem cselekedeteimet és megrendültem.” Az újkorban pe-
dig Pascal tekintett kritikus gyanakvással „a szó mestereire”, akik „in-
kább költő, mint ember módjára szólnak”. Elítélte azt az „ékesszólást,
amely behízelgő szólamokkal és nem lenyűgöző érvekkel győz meg:
mint a zsarnok, nem mint a király”.

A meggyőzés bűvészete ma ismét nagyhatalommá lett a közéletben,
sőt immár bevonult a felsőoktatásba is: egyetemi tantárgyként oktat-
ják, hogyan lehet meggyőzni a másikat — függetlenül attól, mennyi-
re igaz az, amit az illető propagál. Egy amerikai sztár-pszichológus nem-
rég magyarul is megjelent könyve már alcímében hirdeti, hogy „nyolc
perc alatt” kicsalja az „igen” választ bármire, bárkitől. A szerző főleg
politikusokat és üzletembereket oktat arra, hogyan kell meggyőzni az
embereket, rájuk erőltetni eladni való árujukat vagy éppen politikai né-
zeteiket. Környezetszennyezés ez is: elárasztanak az üres vagy hamis,
eredeti értelmükből kiforgatott szavak, politikai vagy üzleti szólamok.

Két, egymással párhuzamos úton juthatunk ki ebből a szennyezett
világból. Az igazság útját már a görög filozófia ismerte, amikor az igaz-
mondás kritériumának azt tekintette, hogy a szó ne csak az azt ki-
mondónak szubjektív, vélt igazát tükrözze, hanem a valóságot. A ke-
reszténység Krisztust vallja a legfőbb igazságnak. Ezért is különösen
nagy a felelőssége azoknak, akik keresztény eszmékre hivatkozva
avatkoznak be az igazságtartalmuktól megfosztott szavak csatájába.
— A másik utat Ágoston járta végig megtérése folyamán: Isten szí-
ne előtt tett vallomást, áthatolva életének felszínén, önmagát és má-
sokat áltató hazugságain, és így találkozhatott Istennel, az örök Igaz-
sággal, és rajta keresztül önmagával.
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