
PÉNTEK JÁNOS

Nyelv és ethosz

1. Kutatások, viták és a gyarapodó, néha áttekinthetetlen szakirodalom jelzi, milyen 
sokféle megközelítése lehetséges a nyelv közösségi mivoltának és társas funkcióinak. 
A sokirányú érdeklődés rég túljutott azon, hogy csak azt a két fő perspektívát kövesse, 
amelyet a szociolingvisztika és a nyelvszociológia megkülönböztetése jelez. A domi
náns szemlélet továbbra is az, amely azt vizsgálja, elemzi - akár elméletileg, akár a 
konkrét kutatás szintjén -, hogy milyen következményei vannak a nyelvhasználatban 
a társadalmiságnak (tagolódásnak, társadalmi státusnak és szerepnek, etnikai és nyelvi 
csoportoknak, egy-, két- vagy többnyelvűségnek stb.), és hogy mikképpen érvényesül
nek a szabályozásban a hagyományos szokások vagy a kodifikált normák, törvények 
elvárásai, előírásai vagy éppen tiltásai. Ebbe a megközelítésbe illeszkednek azok a 
kutatások is, amelyek arra keresnek választ, hogy az adott nyelvi és szociokulturális 
környezet kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolja-e a nevelést, a belenevelődést a 
nyelvbe, a társadalom értékrendszerébe.

Könnyebb volna számomra is engedni a kísértésnek, és ezt a mostanában megszo
kottabb utat követni. Ez azonban óhatatlanul azzal járna, hogy fontos, de többnyire 
ismert, szinte közhelyszerű tételeket vagy azok kritikáját adjam itt elő, és erre nem 
szívesen vállalkozom. Azért sem, mert ezzel a kongresszus kiemelt témájának, a nyelv 
nevelő szerepének egy másféle megközelítéséről kellene lemondanom. Egy olyan 
megközelítésről, amely véleményem szerint sokkal inkább a lényegre irányul: arra, 
hogy a nyelv maga a saját belső értékrendszerével, a benne foglalt normákkal miképpen 
tölti be ezt az alapvető társas funkcióját.

Mi van magában a nyelvben, ami képessé teszi a szabályozó, irányító szerepre? 
Van-e köze, és hogyan van köze az erkölcsi értékekhez, a moralitáshoz? Hogyan szól 
az emberhez a nyelv, és ki az, aki a nyelvben, a nyelv által valójában megszólal?

Nem ismeretlenek ezek a kérdések. És az sem, hogy az etika és a filozófia ilyen 
vonatkozásban előszeretettel hivatkozik a nyelvre, a nyelvészek azonban mintha gya
núsnak, megalapozatlannak vagy metafizikusnak tekintenék a kérdéseket és a lehetsé
ges válaszokat egyaránt.

A szerző a Kolozsvári Babe§-Bólyai Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékének professzo
ra. Az itt közölt írás a (Pécsi Tudományegyetemen 2001. április 17. és 19. között megrendezett) 
XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus plenáris ülésén elhangzott előadás nyomtatott 
változata. (A szerk.)
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2. A teljesebb áttekintés igénye nélkül, inkább csak találomra, hadd hivatkozzam mégis 
két, viszonylag friss szakirodalmi előzményre. Az egyik Egyed Andrásnak egy 1984- 
ben megjelent pszicholingvisztikai tanulmánya,' amelyben többek között éppen a nyelv 
jogi-erkölcsi funkciójának működését vizsgálja, és arra keresi a választ, hogy mit mond 
a nyelv ebben a tekintetben önmagáról. Példák sorával bizonyítja, hogy több nyelvben 
(az is lehet, hogy a nyelvek többségében) azok a szavak, igék és főnevek, amelyek 
denotativ jelentésükben a nyelvre vonatkoznak, ‘mond, beszél, szól’ stb. jelentésűek, 
konnotativ használatban a kötelességre, a jogra, törvényre, parancsra utalnak. Ezek a 
konnotációk a társadalmisággal, a társadalmi, közösségi élettel, az erkölccsel kapcso
latosak. Említi a lt. dictumot, amelynek a ‘mondás, szó’ jelentése mellett ‘parancs’ 
jelentése is van, a gr. diké jelenti azt is, hogy ‘jog, igazságosság, bírói ítélet’; a ‘beszél, 
mond, szól’ jelentésű It. far, fari származéka, a fás, ‘isteni törvény, parancs v. jog, 
kötelesség, szokás’; a lt. nomino ‘nevén szólít, nevez’jelenti azt is: ‘feljelent, bevádol’; 
a hasonló jelentésű ném. heißen másodlagosan ‘parancsol; utasít’.2 A ‘gondolkodik’ 
alapjelentésű gör. dikaioo másodlagos ‘a bíráskodik, vél, gondol, ítél’jelentése alapján 
arra a következtetésre jut, hogy a belső beszédnek is hasonló jogi-erkölcsi szerepe van, 
mint a külsőnek.3

A magyarban hasonló jelentésekre utal a szófogadó, szófogadatlan, a szókimondás, 
szókimondó, aztán a mond, a szó és a szól olyan állandó szókapcsolatokban, mint: 
„rosszat mond valakire”, „valakit valamilyennek mond", azaz nyilvánít, „megmondja 
neki a magáét”, azaz kertelés nélkül mondja meg a véleményét, vagy: „megszólta a 
szomszédját” Még erőteljesebb ez a jelentésszféra a következőkben: „megtartja a 
szavát”, „nem éri szó a ház elejét”, „nagy szó”, azaz ‘súlyos kijelentés’.“ Még gazdagabb 
a jelentéseknek ez a szférája a történeti anyagban. Az Erdélyi magyar szótörténeti 
tárban a mond, megmond igének tíznél is több jelentése jogi-erkölcsi vonatkozású: 
‘vallomásban állít valamit’: hite szerint mond, jót/rosszat mond valaki felől; ‘valami
lyen vádoló szóval illet valakit’: árulónak, étetőnek, gyilkosnak, hamisnak, hitetlennek, 
lopónak stb. mond; ‘valamilyen szóval becsmérel/gyaláz/szidalmaz valakit’: cafrang- 
nak, koldusnak stb. mond. A sok tanulságos szöveg közül csak egyet idézek, egy olyan 
mondatot, amelyet Teleki Jánosné írt fiának, Teleki Mihálynak 1658-ban: „állhatatos 
beszédű légy, hogy tanuld meg azt hogy a mit egyszer meg mondasz, más szóddal azt 
arczul ne csapjad, mert te olyan természetet vettél vala elő.”

Az, ami a nyelvben van, amit a nyelv kifejez, amit a nyelv mond, a nyelvet beszélő 
közösség véleménye, és így a beszéd éppúgy szabályozza, irányítja, esetleg korlátozza 
az egyén viselkedését, mint minden társas kapcsolat vagy társadalmi intézmény. Ennek 
alapján így summázza következtetéseit Egyed András: „Az elemzés és a nyelvi adatok 
[...] egyaránt azt a tételt erősítik meg, hogy a gondolkodásnak (mint belső beszédnek) 
és a külső beszédnek egyaránt jogi-erkölcsi jellegű funkciója is van. A tőlük jövő 
figyelmeztetés, felszólítás, ösztönzés vagy parancs a kisebb-nagyobb közösség képvi
seletében mint bírói ítélet és parancs, erkölcsi figyelmeztetés is szól az egyénhez: a 
belső vagy külső kommunikáció vevőjéhez. Ezek alapján mondhatjuk, hogy a ,belső’ 
és ,külső’ beszéd a valósággal való együttműködésre, abba való beleszövődésre egy
részt úgy szólít fel, mint etikum, másrészt - ismeret lévén - úgy is, mint noetikum.”5

A szakirodalomban a másik aktuális hivatkozási pont a kognitív szemantika, kiin
dulásul a kognitív szemantika egyik alapkategóriája, az értékjelentés. Szilágyi N. 
Sándor a szójelentésnek azt az összetevőjét tekinti értékjelentésnek, amelyben a beszé-
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lőközösségnek a jel tárgyához való értékelő viszonyulása fejeződik ki, akár pozitív, 
akár negatív értelemben.6 Ez az értékelő viszonyulás a szolidáris értékek vonzása révén 
tagolja és strukturálja a szókészletet. Az asszociatív kapcsolatok tömbjei előfeltevése
ket eredményeznek, elvárások és előítéletek alakulnak ki. Az így kialakuló rendszer 
expanzív jellegű. Érdemes arra is figyelni, hogy noha az értékjelentés a denotativ 
jelentésben is megvan, az mégis a metaforikus használatban válik egyértelművé és 
feltűnővé (a szerző példái: a virág és a patkány).1

Szilágyi elemzése szerint a tágan értelmezett erkölcsi értékek a fent-lent térdimen
zió szerint, vertikálisan szerveződnek: fent vannak a pozitívak (magasztos, fennkölt, 
feldicsér, felmagasztal), lent pedig a negatívak (alantas szándék, lealacsonyodik, mélyre 
süllyed stb., igekötős alakokban: leszid, legorombít, lehülyéz stb.). A két iránynak 
megfelelően két közvetítő (ún. mediátor) emeli és süllyeszti az embert: az egyik „a 
szárny” (szárnya nő, szárnyát bontogatja, szárnyaló képzelet stb.), a másik „a lejtő” 
(lejtőre kerül, elindult a lejtőn stb.) Ennek a mozgásnak a két lehetséges végpontja „az 
ég” és a „föld”. Pl. égig magasztal, egekig dicsér és földig aláz, buta, mint a föld stb.8

3. Témánk szempontjából azonban a legtömörebben Bretter György foglalta össze a 
lényeget. A nyelv és az erkölcs címmel 1971-ben a Korunkban közreadott számozott 
posztulátumaiban.9

„44. Minden nyelv erkölcsi értékeket rejt magában: az értékek elsajátítása a nyelv 
elsajátítása.

45. A nyelv elsajátítása vagy a fogalomalkotás, vagy a kész fogalmak szintjén 
történik.

46. A fogalom alkotásában mindig kialakul a hit, a fogalmak rendszerében a hit 
erkölcsivé válik, a szintaxisban pedig strukturálódik.

47. A gyermek anyanyelvével együtt az erkölcsi értékek alapjait is elsajátítja.
48. Ezért az erkölcsi nevelés mindig nyelvi nevelés.”10
Ez utóbbi állítást a kontextuális hangsúly kedvéért megfordítva így is mondhatjuk: 

a nyelvi nevelés mindig erkölcsi nevelés.
Olvassuk tovább Bretter posztulátumait, most arról, milyen szerepe van erkölcsi 

szempontból az implicit vagy explicit „kell”-nek:
„1. A nyelv erkölcsi szempontból, valószínűleg az eredeti és a végső kísértés: a 

,keir, a fogalmakon túl, benne van a nyelvben; [...] A ,van’ és a ,kelF különbsége a 
nyelvben jön létre. Ahol nincs nyelv, ott nincs ,kelF. A ,kell’-et meg kell fogalmazni.”

„7. [...] Az erkölcs meghatározása a ,kelF: a ,kelF eleve életet, mozgást tartalmaz; 
a mozgás, mint levés, célt tartalmaz. Az erkölcs célja már a nyelv tényében is benne 
van: a kell nem külső elem.”11

Ezt, hogy „a kell nem külső elem”, talán saját szempontunkból úgy is lehet 
értelmezni, hogy grammatikai elem. Az a tény ugyanis, hogy segédige vagy segédige- 
szerű, nem a jelentéktelenségére vonatkozik, hanem éppen a jelentőségére, hogy 
már-már grammatikai kategóriaként épül be a nyelvbe. Az ÉKsz.-ban egyébként a 4. 
jelentés tartalmazza a lényeget: „Szükséges, szükségszerű/valamit megtenni, ill. hogy 
valami megtörténjék/; (Parancs, törvény stb. folytán v. erkölcsileg) kötelező.” A Ma
gyar szókincstár intenzitást is jelző egyértelműbb fokozati sora: muszáj, szükséges, 
szükségszerű, nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, [...] kívánatos, tartozik (megtenni), 
köteles, kénytelen.
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Ki az, aki előírja, a nyelvben kimondja a szükségest, a szükségszerűt? A nyelvvel 
együtt posztulálja Bretter a társadalmiságot:

„9. [...] Én és Te között egy viszony van. Ez a harmadik: a Harmadik. A társadal
miság. [...] 10. A Harmadik: viszony. Csak akkor van, ha a nyelv is van. Objektivitása 
egyelőre csak nyelvi formában létezik. A Harmadik előírja, hogyan kell viselkednem 
[...] 14. Az erkölcsi norma önmagában elvont igény: csak a nyelvben válik elevenen 
ható integráló tényezővé.”12

„34. A szó a maga önállóságában: maga a Harmadik. Mint ilyen, modellálja az 
erkölcsi magatartást. Úgy, abban a formában modellálja, ahogy egy meghatározott 
formában kimondják. Ez a forma a nyelvi környezetté szublimálódott földrajzi-törté- 
nelmi-társadalmi környezet kifejeződése [...]

35. Az erkölcsi parancsban a szó mint egységes, strukturálatlan mozzanat struktu
rálja a magatartást.”13

Belső beszédben a nyelv Én-Én viszonylatban közvetíti az erkölcsi parancsot, külső 
beszédben a szóban a társadalom többnyire Mi-Te viszonylatban nyilvánul meg.

A beszédtettnek magyarított beszédaktus-e\xné\et hívta föl a figyelmet a beszéd általi 
cselekvés társadalmi súlyára, a beszélő és a beszéd felelősségére. Erkölcsi felelősségére 
is, természetesen. Mindez nem kapcsolódik csak az ún. performatív igékhez. Az 
illokúciós erő, valami kimondásának a súlya és következménye sok esetben éppen abból 
adódik, hogy az említett viszonylatokban megfelel-e az elvárásoknak, a normáknak. 
Két kulcsszó, két látszólag jelentéktelen módosítószó, a „nem” és az „igen” jelöli ki az 
„én” álláspontját. Nem nehéz igazolni, hogy a „nem”-nek van nagyobb illokúciós ereje.

Ezt Bretter is így látja:
„24. A ,nem’ kimondásában realizálódik az erkölcsi autonómia.
25. Az ,igen’ kimondásában realizálódik az erkölcsi heteronómia.”14
Az engedelmesség és az engedetlenség önmagában egyik sem etikus, de még a 

helyes akarása sem elegendő. Somló Bódog a következőképpen fejtette ezt ki még 
1910-ben: „Hogy nem cselekszem erkölcsösen, pusztán azáltal, hogy egy parancsnak 
bármiért eleget teszek, világos. Hozzá kell járulnia annak az autonóm elemnek is, h. a 
helyeset akarjam tenni. Sem a helyesnek az akarása egyfelől, sem az egyszerű engedel
messég másfelől nem teszik ki az erkölcs fogalmát [...] Ha a helyesként előírottakat 
akarom, mégpedig csak azért, mert a helyeset akarom, akkor ez az akaratom erköl
csös.”15

Elsődleges az erkölcsi autonómia, a „nem” kimondása:
„21. A nyelv erkölcsi léte az, ahogy a nemet kimondjuk. A nyelv erkölcsi léte abban 

a formában nyilvánul meg, ahogy a ,nem’ kimondható, abban a keretben és olyan 
korlátok között, ahogy kimondható. A ,nem’ tartalma mindig a norma, amelyre rámutat. 
f..]”16

Miért éppen a „nem”, a tagadás, az elutasítás? Bizonyára azért, mert a „nem”-ek 
jelölik ki a választóvonalat az ember mint biológiai lény és az ember mint erkölcsi lény 
között, az alacsonyabb (primer) és a magasabb pszichikai funkciók között. A bűn, a 
bűntudat, a frusztráció jórészt a ki nem mondott, nem vállalt „nem”-ek következménye. 
Magát a bibliai bűnbeesést is ilyennek lehet tekinteni. Az erkölcsi parancsok nyelvi 
formájukat tekintve is: jórészt tiltások és tagadások, Mózes parancsolataitól a mai 
törvényekig.

Az erkölcs parancsa, hogy „nem”-et mondjunk a kísértésnek, a bűnnek, a gonosz-
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nak. Mindennapi lelkiismeret-furdalásaink, apró bűneink mind a ki nem mondott, nem 
vállalt „nem”-ekhez kapcsolódnak. A történelmi „nem” pedig, és ez ritka alkalom, a 
közösség „nem”-e, a közösség alapnormájának kiigazítása: maga a forradalom!

Hadd idézzem az inkább költőként ismert erdélyi filozófus, Székely János - Szilágyi 
Domokosnak ajánlott, még 1969-ben írott - versét (az első sor címe is a versnek):

ígéretekkel, kényszerekkel 
Ölel magához a világ. 
Csak egyszer adja meg magát,

S örökre kárhozott az ember.

Ragályos átlagvélemények, 
Előre gyártott tettek és 
Potyán kapott elismerés

Varsái közt bujkál a lélek.

Furfangjai varázslatának 
Egymás után idézi fel, 
Hogy az légy, aki néki kell,

És ne az, aki igazán vagy.

Igenjeinkkel szív magába
Ős ellenségünk, a világ.
Belőlünk építi magát, 

Mint a pyrhána, mint a cápa.

És íme, ezredévek óta
Legjobbjainkon is kifog.
Pedig együgyű a titok:

Egy szó csupán, egy kicsi szócska;

Egy szó, amelyet pofájába
Kell vágni, kérjen bármit is, 

Még ha igazat állít is, 
Mivel nem méltó soha másra;

Elméletekkel, babonákkal
Próbál rábírni, hogy lenyeld, 
Hogy elismerd, hogy igeneid, 

Hogy megbékülj gyalázatával.

Egy árva szót - ismerjük régen, 
De százszor áldott az, aki 
Ki meri végül mondani,

Hogy: nem. Hogy nem. Hogy csak azért sem.17

Illemtudó nagylelkűséged
Csiklandva kéri, hogy segíts,
De hogyha csak egyszer segítsz,

Már bekapott és megemésztett.

És mi van akkor, ha elmarad a „nem”, és elmarad az „igen”? Mi van a hallgatással és 
a csenddel, van-e ezeknek erkölcsi implikációjuk?

A hallgatás kétségtelenül a nyelv hallgatása, a beszélő ember hallgatása. Kosztolá
nyi és mások is megfogalmazták, hogy hallgatni is anyanyelvemen hallgatok. És a 
hallgatás nagyon gyakran éppen a „nem” hiánya: „a hallgatás beleegyezés” - mondjuk. 
Kétségtelenül van erkölcsi tartalma: van ugyan bölcs hallgatás is, de még inkább: 
gyáva, sunyi hallgatás, cinkos hallgatás. A hallgatás: egy nem vállalt, implicit „igen”? 
Cinkosság? Néha igen. Ismerjük Babits ítéletét: „[...] mert vétkesek közt cinkos, aki 
néma. / Atyjafiáért számot ad a testvér”.

Már előző példáink is jelezték, hogy a hallgatáshoz inkább negatív értékjelentés 
kapcsolódik. A szolidáris értékek is hasonlóképpen inkább negatívak: van ugyan 
meghallgat, de lehallgat, kihallgat, elhallgat stb.

A csend: nem azonos a hallgatással. Nem feltétlenül az ember hallgatása, inkább a 
világ csöndje, és erkölcsileg nem értékelhető. Ezt Pilinszky is így érzékeli, amikor azt 
írja: „a csend törékeny és üres”.
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Az ember nyelvi megnyilatkozásai implikálják az általános értelemben vett hitet és 
a kételyt, az igazságot vagy a hamisságot. „39. A mondat struktúrájában az állítmány 
egy meghatározott hit kifejeződése”, írja Bretter György. „A tárgyra való vonatkozás
ban ez a hit rákényszeríti magát egy konkrét elemre, hozzátesz valamit, feldúsítja azzal, 
hogy a hit részesévé teszi.” A további pontosítás szándékával Bertrand Russelre hivatkozik: 
„Egy kijelentő mondatot kimondhatunk akár azért, mert a beszélő hisz benne, akár azért, 
mert abban reménykedik, hogy a hallgatóból valamiféle cselekvést vagy érzelmet vált ki. 
Mint már említettem, ha egy színész azt mondja: „Én vagyok Hamlet, a dán”, senki sem 
hisz neki, de senki sem gondolja, hogy hazudik. Ebből világosan következik, hogy az 
igazság és a hamisság csupán olyan mondatokhoz tartozik, amelyek hitet fejeznek ki, vagy 
amelyekkel hitet ébreszteni szándékoznak. Az igazság és a hamisság viszonylatában a 
mondatnak csak mint a hit hordozójának van jelentősége.”18

Utaltunk már rá Szilágyi N. Sándor nyomán, hogy az értékjelentés a metaforikus 
jelentésben válik nyilvánvalóvá. A kígyó mint zoológiái terminus értékjelentésében 
semleges, a köznyelvben denotativ jelentésében is már negatív, emberre vonatkoztatva 
azonban súlyosan elítélő. Bretter egy Pázmány-mondat elemzésében alkalmazza posz- 
tulátumait. A mondat így hangzik: „És, mivelhogy inkább akarnak nagyon púposkodni, 
hogysem alázatosságban maradni, ez az oka, hogy semmivé lészen minden gondolko
dások.” (Kempis Tamás Pázmány fordításában). Az alázatossággal szemben álló pú
poskodás, a mindenáron való kitűnni vágyás mint erkölcsi rossz jelenik meg. Pázmány 
nemet mond a hiúságra, a gőgre, a természetellenes magatartásra, és ezt metaforikusán 
fejezi ki: a púposkodás metafora: „[...] a szóban rejlő hit csak az érzelmeken keresztül 
közvetíthető. [...] A metaforát maga az anyanyelv hozza a világra. A hit szempontjából 
a metafora egyértelmű érzelmi töltést hordoz. Pázmány [...] nyelvi találékonysága a 
nyelv erkölcsi logikájának továbbgondolásában gyökerezik. [...] A telített szó új 
szavakat, új összetételeket, új tartalmakat szül, a metafora túlnő az erkölcsi határokon, 
és önálló életében már irodalommá lesz. Mint irodalom, a metafora az erkölcsiséget 
immár nem csupán sugallja, de ábrázolja is.”19

A hit hordozója a mondat, a kijelentő mondatok egy része hitet fejez ki, és ezek a 
mondatok megítélhetők az igazság és a hamisság szemszögéből. A nyelv ennek csak 
hordozója, kifejezője, vagy maga is közrejátszhat: erősítheti-e vagy gyöngítheti az 
igazságot, táplálhatja-e a hamisságot vagy legalább a kételyt? Többen jelezték: A 
modern élet nyelvi válságának jellegzetes tünete, hogy a tett és a szó, a fogalom és a 
szó elszakad egymástól, hogy a szó elveszti hitelét: „Egyre mélyebb a szakadék nyelv 
és jelentés között”, veszi észre Hugo von Hofmannstahl (Brief des Lord Chandos, 
1902). „Hiába a költő szenvedélyes ragaszkodása a személyes igazsághoz, ha nyelve 
elkoptatott hazugságoktól hemzseg. E válság táplálta Karl Kraus mániákus meggyőző
dését, hogy a mondat világosságában és tisztaságában rejlik a társadalom végső 
próbatétele.”20

A hisz ige és a hit főnév értékjelentés szempontjából nem egyértelműen negatív 
vagy pozitív, pontosabban: mindkettő inkább pozitív, a főnév mégis mintha kevésbé 
volna az, mint az ige. Az ÉKsz. a hisz következő jelentéseit rögzíti: 1. A valósággal 
egyezőnek, igaznak tekint, 2. Hisz vkinek, vminek: igaznak fogadja el azt, amit vki állít 
V. vmi mutat / Hisz vkiben, vmiben\ létezőnek tekinti (anélkül, hogy az igazolható volna) 
/ Vallásos hite van. 3. Bizakodik, reménykedik. 4. Vmilyen véleménye van vkiről, 
vmiről. A hit főnév szótári jelentései: 1. Olyasmiről való meggyőződés, amit nem
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tudunk igazolni. / Meggyőződés vmely természetfölötti lény létezéséről / Bizalom 
vkinek a jellemében, képességeiben. / Meggyőződés arról, hogy vmi bekövetkezik. 2. 
Vmely vallás tételeinek rendszere / egy hiten van valakivel: egy vallású vele; hasonló 
nézet(ek)et vall; / kitér a hitéből: régi vallását elhagyja; szakít az elveivel; nagyon 
megbotránkozik. 3. Vál Eskü(vés). Hitet tesz vmi mellett: a) esküvel erősíti, hogy igaz; 
b) ünnepélyesen kijelenti v. magatartásával bizonyítja, hogy hisz benne, ill. magáénak 
vallja. / rég Becsület(szó). Hitére fogad vmit. / táj Szavahihetőség, hitel. Nincs hite.

A AAz-nek a hitetlenkedik, kételkedik, kétségbe von az ellentéte, a hívő-nek a 
hitetlen, a hit-nek a hitetlenség. Tágabb kiterjedésben ebben a két pólusban találjuk 
szinte mindazt, amit erkölcsi szempontból fontosnak tartunk a nevelésben: a szavahi
hetőséget, az eltökéltséget, a kötelességtudást, a hűséget az egyik oldalon, a hitegetést, 
a hitszegést, a hűtlenséget, a csalárdságot, a megbízhatatlanságot a másik oldalon.

Valóban ilyen kétpólusú, sarkított volna az erkölcsi értékek világa? Mennyire biztató, 
követhető ez az ember számára? Vagy éppen riasztó, amiként Somlyó György érzi:

„Lehet, hogy van, és ő robbantotta belénk ezt a szakadékot hit és hitetlenség között? 
Elhitette velünk, hogy csak hinnünk vagy nem hinnünk lehet.
Ezt a sivár alternatívát.”

A kijelentő mondatban benne van a hit, a hitben az igazság vagy a hamisság. A kérdő 
mondatban viszont a kétely van benne a feltételezett igazsággal vagy hamissággal 
kapcsolatban. Ez azonban már inkább a noétika, az ismeretelmélet területe. A nevelés
nek, a szocializációnak erre is ki kell terjednie. A hiszékenység és/vagy kételkedés 
dilemmájáról mindenképpen beszélni kell, éppen azért, mert az oktatás viszonylag 
ritkán igényli vagy tűri meg a tanulók kérdő mondatait. Márpedig, különösen itt nálunk, 
Magyarországon vagy még keletebbre, Erdélyben, tekintély- és véleménytisztelő tár
sadalmakban, naponta érezzük az oktatásban és a közéletben annak az evidenciának az 
érvényességét, amelyet éppen e dilemmának szentelt szenvedélyes könyvében Carl 
Sagan így rögzít: „Semmit sem jelent, ha valaki olyan kijelentés mellett teszi le a voksot, 
amelyet nem ért.” A kétely és a fogékonyság harmonikus kombinációját tekinti ideá
lisnak, egy olyan emberi közösséget, amely „[...] kíváncsi, nagyvonalúan nyitott minden 
elképzelés iránt, semmit sem utasít el alapos ok nélkül, de ugyanakkor, mintegy második 
természeteként, magas követelményeket támaszt a bizonyítékokkal szemben függetlenül 
attól, hogy az állítások, amelyeket bizonyítanak, rokonszenvesek-e, vagy - éppen ellenke
zőleg - olyanok, hogy legszívesebben rövid úton megszabadulna tőlük.”21

Nem véletlenül adta könyve zárófejezetének ezt a címet: „Aki szereti a hazáját, az 
kérdez.”
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Újdonság!
baaAzs Géza

Magyar nyelvhelyességi lexikon

A rádiós és televíziós nyelvművelő műsoraiból jól ismert, fiatal nyelvész 
lexikonszerűen, címszavakba rendezve, könnyen kezelhető formában tekinti át 

a helyes magyar nyelvhasználat legkényesebb és legvitatottabb kérdéseit, 
mindenekelőtt a középiskolások igényeit tartva szem előtt, 

útmutatásai és tanácsai azonban mindenki számára hasznosak lehetnek.
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