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A politikai korrektség (PC) 
mozgalma az európaitól 
nagyon eltérő és távoli, 
amerikai kulturális környe-
zetben nőtte ki magát, ezért 
van az, hogy sokak számára 
nehéz vele azonosulni – 
hangzott el azon az online 
beszélgetésen, amelyen 
magyarországi nyelvész és 
politológus járta körül töb-
bek között a PC kettős meg-
ítélését, a „verbális higiénia” 
társadalmi jelentőségét.

 » JOLDES XÉNIA

A nyelvhasználat és a politika 
kölcsönhatásáról, a „ver-
bális higiénia” társadalmi 

jelentőségéről, a szólásszabad-
ság határairól és a politikai kor-
rektség (PC) kettős megítéléséről 
szóló, online vitaestet rendezett 
a magyaro rszági Eötvös Csoport. 
A felmerülő témákat és álláspon-
tokat Barát Erzsébet nyelvész, a 
Szegedi Tudományegyetem okta-
tója és Pál Gábor politológus, az 

FIGYELEMRE MÉLTÓAK A NYILVÁNOS MEGSZÓLALÁSOK TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI KÖVETKEZMÉNYEI

Önszabályozó lehet a politikai korrektség

Román Eszter és Sebestyén Hunor a nagyváradi Szigligeti Színház Lila ákác című előadásában 

 »  A nyelv 
nemcsak leírja, 
hanem alakítja 
is valóságot, 
például a külön-
böző társadalmi 
csoportok iden-
titását és annak 
széles körű 
megítélését.

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának 
oktatója elemezte.

A nyelv is alakítja a valóságot
Leszűkítve a magyar közbeszéd ke-
reteire, a szakemberek így határoz-
ták meg a politikai korrektséget: 
kisebbségi csoportokkal szemben 
sértő, kirekesztő, sztereotípiákat 
alkalmazó megnyilvánulások mel-
lőzése, kiküszöbölése. A gyűlö-
letbeszéd ellentéte, azaz inkluzív 
megnevezések használata. Arra a 
kérdésre, hogy miért osztja meg 
ennyire a magyar közvéleményt 
a politikai korrektség, Pál Gábor 
a jelenség amerikai eredetét hoz-
ta fel m agyarázatként. Elmondá-
sa szerint a PC-mozgalom egy, a 
miénktől nagyon eltérő és távoli 
kulturális környezetben nőtte ki 
magát, ami miatt sokaknak nehéz 
vele azonosulni. Többek között, 
emiatt alakult ki vele szemben 
egyfajta társadalmi ellenállás is.

Mint elhangzott, negatív meg-
ítélése ellenére a PC mégis olyan 
fogalom, jelenség, amivel szüksé-
ges foglalkozni. Jelentősége annak 
tudható be, hogy a beszéd, főként 
a nyilvános megszólalások társa-
dalmi és politikai következménye-

ket vonnak maguk után. A nyelv 
nemcsak leírja, hanem alakítja is 
valóságot, például a különböző 
társadalmi csoportok identitását 
és annak széles körű megítélését. 
Ilyen értelemben tehát a politikai 
korrektség elvei az egyenlő köz-
életi viszonyok kialakítására tö-
rekszenek.

Barát Erzsébet felhívta a figyel-
met arra, hogy a szavak jelenté-
se szorosan összefügg a kontex-
tussal, amiben elhangzanak, va-
lamint a közlés szándékával és 
hangnemével is. A nyelvész kitért 
olyan sajátos esetekre is, amikor 
nem számít stigmatizálásnak vagy 
diszkriminációnak adott kifejezé-
sek használata. Példaként az iro-
nizálást és a szó szerinti idézést 
hozta fel. Természetesen arról is 
szó esett, hogy miért lehet akár 
ideológiai terrorként is értelmezni 
a politikai korrektséget. Pál Gábor 
elmondása szerint ez akkor törté-
nik meg, ha a fogalmat tévesen a 
cenzúrával azonosítjuk. A polito-
lógus verbális higiéniaként defi-
niálta a politikai korrektséget, ami 
a verbális agresszió, a „szavakkal 
történő verés” elkerülését jelenti, 
és civilizáltabb kommunikációt 
eredményez.

A szabad megnyilvánulás 
határai
A vitaest alatt többször felmerült 
a kérdés, hogy a politikai korrekt-
ség paraméterei korlátozzák-e a 
szólásszabadságot, a szabad vé-
leménynyilvánítást. A szakértők a 
PC-t egyfajta önszabályozásként 
határozták meg, ami azt javasolja 
az embereknek, hogy mielőtt „be-
szólnának”, bántó megjegyzése-
ket tennének egy személyre vagy 
társadalmi csoportra, gondolkod-
janak el azon, hogy egyáltalán 
érdemes-e megszólalniuk. Többek 
közt arra a konklúzióra jutottak, a 
szabad megnyilvánulások addig 
mehetnek el, amíg mások méltó-
sága nem sérül.
A beszélgetés résztvevői szerint 
sokaknak magával a „politikai 
korrektség” kifejezéssel van prob-
lémájuk, nem magával a fogalom 
jelentésével. A szó a mások iránt ér-
zett és kimutatott empátiát, illetve 
tiszteletet jelenti, ami az emberek 
alapvető egymáshoz való viszonyu-
lási módja kellene hogy legyen. „Az 
egyenlő bánásmód pedig minden-
kinek jár nemzetiségtől, rassztól, 
nemtől, ideológiai meggyőződéstől 
függetlenül” – hangzott el a beszél-
getésen.

 » K. J. 

Az Eszínház internetes platfor-
mon lesz látható a nagyváradi 

Szigligeti Színház Lila ákác című 
előadása január 24-én 20 órakor. 
Szép Ernő drámáját Botos Bálint 
rendezte, az produkció pedig el-
nyerte a Magyar Színházak XXXII. 
Kisvárdai Fesztiválja legjobb előa-
dásának járó díját. A Lila ákác egy 
beteljesületlen szerelem történetét 
meséli el, miközben páratlan hu-

morral és iróniával idézi meg a szá-
zadelős Budapest dzsentrivilágát. 
Az előadásról Balogh Gyula kriti-
kus így írt „Botos Bálint a lényeg-
re koncentrál, nem művészkedik, 
helyzeteket, viszonyokat teremt, és 
leginkább jól oszt szerepet. A Tóth 
Mancit játszó Román Eszter egye-
nesen telitalálat. Már a jelenléte 
is. Úgy perzsel, hogy közben sza-
badkozik. Úgy éget, hogy közben 
maga is megég”. Szekeres Szabolcs 
az Art7 portálon Sebestyén Hunor 

főszereplő teljesítményét méltat-
ta: „A sokszínű Sebestyén Hunor 
Csacsinszky Pált, a szerelmes ban-
kárfi út összetett személyiségnek 
játssza. Meghittség és távolságtar-
tás jellemzi Sebestyént a történet 
mesélőjeként és a fő karaktereként 
egyaránt. Narrátorként az első pil-
lanattól bizalmas barátjaként kezeli 
a közönséget. Képes elhitetni, hogy 
csakis nekünk meséli élete szerel-
mének történetet.” Amint a színház 
honlapján a produkcióról olvasha-
tó, senki nem beszéli úgy a huszadik 
század első felének m agyar- és ha-
misítatlan pesti nyelvét, mint Szép 
Ernő, senki nem mesél olyan izzó és 
költői szenvedéllyel a fi atal szív bot-
ladozásairól, mint Szép Ernő, senki 
nem ébreszt bennünk annyi iróniá-
val teli nosztalgiát, mint Szép Ernő. 
Csacsinszky Pali úgy csacsi, mint a 
mai napig bármelyikünk tud fiatal-
ságában eltévedni: úgy fantáziál a 
szerelemről, úgy vágyakozik vala-
mi ideálisra, hogy nem veszi észre 
az ölébe pottyant igazi és valóságos 
szerelmet, az igazi vágyat, a termé-
szetes odaadást — nem veszi észre 
az elragadó és egyszerű varrólányt, 
Tóth Mancit. Mire ráébred mit ve-
szíthet, igazi szerelmével már ro-
bog a vonat egy távoli város felé. 
És aztán? „Csak úgy lóg, szólóban, 
gyáván és nyomorultul a szívével az 
ember”. Az előadás online bemuta-
tójára jegyek már kaphatók a www.
eszinhaz.hu oldalon. A Szigligeti 
Színház ugyanakkor tájékoztatja 
közönségét, hogy az online premi-
ert követően, a Lila ákác felkerül az 
Eszínház.hu bármikor megtekint-
hető előadásainak szekciójába.

Online a Szigligeti Színház fesztiváldíjas előadása 

 » Csacsinszky 
Pali úgy csacsi, 
mint a mai napig 
bármelyikünk 
tud fi atalságá-
ban eltévedni: 
úgy fantáziál a 
szerelemről, hogy 
nem veszi észre 
az ölébe pottyant 
igazi és valóságos 
szerelmet. 

Dokumentumfi lm 
Trianonról

Jelenczki István Trianonról szóló 
Nem, nem, soha – Isten az igaz 

ügyet nem hagyja el című négyrészes 
dokumentumfi lmje január 16-án és 17-
én újra látható lesz az Uránia Nemzeti 
Filmszínház online mozicsatornáján. 
A dokumentumfi lm első két része – 
a Magyarország Archiregnum és a 
Nemzetgyilkossági gyakorlat – január 
16-án, szombaton lesz látható délután 
4 órától. A Folyamatos Trianon és a 
Magyar Feltámadás című fejezeteket 
pedig másnap, január 17-én, szomba-
ton vetítik szintén délután 4 órától a 
mozi online csatornáján – olvasható 
az MTI-hez eljuttatott közleményben. 
Az online megtekintésre a Jegy.hu 
oldalon válthatnak virtuális jegyet 
az érdeklődők. A gazdag dokumen-
tumanyagot feldolgozó alkotásban 
megszólal egyebek mellett Raff ay Ernő 
történész, Bagdy Emőke pszichológus, 
Babucs Zoltán hadtörténész, Csere 
Péter jogász, Domonkos László író, új-
ságíró, Popély Gyula felvidéki magyar 
történész, akadémikus, Szidiropulosz 
Archimédesz történész, szociológus, 
Vincze Gábor történész, Bogár László 
közgazdász, Kahler Frigyes jogász, 
jogtörténész, Tóth Zoltán József alkot-
mányjogász, jogtörténész, valamint 
Zinner Tibor jogtörténész. „A trauma 
– a történelmi Magyarország tudatos 
szétdarabolása – eddigi érvrendsze-
rének cáfolata, a tényleges történelmi 
összefüggések megjelenítése hoz-
zájárulhatna ahhoz a folyamathoz, 
amelyben a magyar nemzet visszata-
lál önazonosságához. A nemzetlélek 
gyógyításához a tényszerű feltáró és 
szembenéző folyamatokon keresz-
tül vezet az út” – idézi a tájékoztató 
Jelenczki István rendezőt. (Krónika)




