
PAJOR ANDRÁs

Az igehirdetés nyelve

Az igehirdetést oktató tankönyvek igen sokszor hivatkoznak az ókor vagy a
reneszánsz klasszikus szónok-egyéniségeire, elemezve és példaként állítva azo
kat a mesterfogásokat, melyeket a nagy hírű I/elődökl/ használtak szónoklataík
ban, irodalmi értékű szövegekké avatva ezeket. Bármelyik ma elhangzó lelki
pásztori beszéd kétségtelen érdemei közé tartozik, ha a hallgatóság úgy emle
geti, hogy azt tiszta megfogalmazásai, nyelvhelyessége szempontjából szinte
azonnal nyomtatni lehetne. Hangsúlyozva és elismerve tehát ezeket az értékeket
egyúttal túl is kell jutnunk rajtuk, belátva, hogy az egyház mai igehirdetésének
nem a nyelvápolás és nem a népművelés az elsődleges célja.

Éppen ezért nem is az irodalmi szempontból klasszikus elődöket, hanem
az első, Jézus küldetéséből kapott, a Szentlélek indítására elhangzó igehirde
tést, Szent Péter és apostoltársai pünkösdi beszédét és annak hatását kell mai
igehirdetésünk alapjául vennünk.

Ki-ki a tulajdon nyelvén...

/IValamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek el beszél
ni, úgy, amint a Lélek szólásra indította őket." (ApCseI2A)

A tizenkettő akkori összetétele műveltség szempontjéból nem volt túlzot
tan változatos. Többnyire egyszerű, vidéki származású munkásemberek vol
tak, akik a Jézus mellett eltöltött évek alatt nem annyira nyelvhelyességből.

mint inkább az élet legmélyebb kérdéseivel kapcsolatos (isteni) lényeglátás
ból kaphattak I/kiképzéstl/. Olyan férfiakként léptek hallgatóságuk elé, akik
képtelenek is lettek volna a velük egy sorból származók feje fölött beszélni,
ugyanakkor mondandójuk olyan lényeges kérdéseket érintett, hogy a művel

tebb réteget is .Jeszőlította" intellektuális elefántcsonttornyukból.
Elfogadhatjuk, hogy miként a Szentírás lapjain is a Szeritlélek gondolatai

tárulnak elénk a kornak és az egyéniségnek megfelelő emberi fogalmazás
módban, úgy az apostolok és külön Péter beszéde is ekként hangozhatott el.
A Lélektől bátorságot és bölcsességet kapott apostolok stílusán két alapvető

vonás mégiscsak felfedezhető volt.
Az egyik a műveltségi szinttől független lelki igényesség. Néhányan már

egészen fiatalemberként KeresztelőSzent János tanítványai voltak. Bizonyára
az akkori kor ifjúságának is megvoltak az időt felszínességgel múlató elfog
laltságai. Ök nem ezt választották, hanem annak a meglehetősen kemény
embemek a társaságát, aki esetleg többet tud mondani a Messiásról. Ugyan
akkor az Evangélium későbbi eseményei közt olvashatunk róla, hogy Jézus
újszövetségi követelményeit hallva - például a házasság felbonthatatlansá
gáról -, a kíváncsiskodók és felületes rajongók lemorzsolódtak mellőle,
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Ekkor kérdőre vonja tanítványait is, vajon nem akarják-e ők is elhagyni mes
terüket a kemény követelmények miatt? Péter a többieket képviselve vála
szol: "Kihez menjünk, Uram, az örök élet igéi nálad vannak?"

A lelki igényességnek ez a szintje valószínűleg megnyilvánult abban a
beszédstílusban is, amely a pünkösdi csoda által az akkor ismert világ szinte
valamennyi nyelvén, mégis saját egyéni megszólalásukon keresztül volt hall
ható. Nem valószínű, hogy bármilyen nyelvi hiba, stílustalanság csorbította
volna az Orömhír tartalrnát.

E jelenet másik alapvető vonása az a lelkes, de valamiféle méltósággal
alátámasztott előadásmód volt, amely megjelenésükben elejét vette minden
színpadiasságnak, ugyanakkor érződött, hogy önmaguk élete áll mögötte. A
Szentlélek eljövetele előtt a félelem tartotta őket bezárva az utolsó vacsora
termébe. A Lélektől kapott bátorság a vértanúságig tart. Amit akkor hirdet
tek, ahhoz mérten elenyésző jelentőségű a testi halál, a gúny, a szégyen, az
elutasítás kudarca.

A hallgatóság ámulatának kettős oka lehetett: egyrészt néhány galileai férfi
megszólalása minden nyelven. f\. másik sem kevésbé lényeges. A zsidó diasz
póra hagyományőrzésébenaz Irás felolvasásának kulcsszerepe volt, mégpe
dig a közös, ősi nyelven. Ez a szokás eredményezte a szent szövegek emel
kedett stílusát is, amely kissé már elszakadt a mindennapi valóságtól. A zsidó
vallási hagyományokhoz képest a pünkösdi esemény nemcsak az apostolok
"népnyelvi" igehirdetésében hozott újat, hanem annak életszerűségében is.
Nekünk ma igen komoly teológiai tartalmat hordoz a péteri beszéd, a köz
vetlen hallgatóságnak azonban "napi" vallási aktualitást jelentett.

Anyanyelvünk a Szentlélek küldetésében

A pünkösdi csoda egyúttal jelképszerű is volt. Amint az akkor ismert világ
szinte valamennyi nyelvén megszólal az aznap megszülető egyház, ugyanúgy
kell elterjednie majdan e közösségnek az egész világon, hogy minden népnek a
maga nyelvén hirdesse Isten üdvözítő tetteit. A nyelvek csodájában megfogal
mazódó prófécia nem is várat sokáig a beteljesedésre, három-négy évtized múl
tán a Földközi-tenger partvidékén mindenfelé virágzó egyházközségek jelzik az
evangéliumi életre szóló meghívás egyetemességét.

Az első pünkösd kapcsán említett szempontok mai igehirdetésünkre is
érvényesek. Nem pusztán a prédikációkra, hanem a hitoktatásra, a felnőtt

és a jegyes-katekézisre egyaránt.
A ránk bízottak többnyire nincsenek hozzászokva a vallási légkörhöz, az

ennek megfelelőbeszédstílushoz. Tudomásul kell vennünk a templomba, kö
zösségi helyiségeinkbe először betévedő hallgatók jelenlétét, igényét.

A nyelvi igényesség nem nyelvészkedést jelent, hanem azt jelzi, hogy ige
hirdetésünk szabad. Ha benne hovatartozást keresünk, akkor mindössze az
egyház hitrendszerét és a hívő közösség szolgálatát fedezhetjük fel. Az ige
hirdetésnek függetlennek kell lennie helytelen a nyelvi divatoktól, a politikai
szólamnyelvezettől,a magyartalan reklámszövegek szóhasználatától, az eset
leges durvaságtól, (amely már azért kevésbé bántó, mert belemosódott köz
napi nyelvünkbe). Ugyanígy megköti az evangéliumi mondanivalót a tudo-
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mányoskodó kifejezéseket használó, valójában azonban semmilyen tudo
mányos érvet vagy példát nem tartalmazó vagy éppen az igehirdetést telje
sen, a tudományos értekezések világába sodró fejtegetés.

Erdekes tapasztalni a magyar nyelvről. hogy felesleges erőlködés nélkül
mennyire eleve adott módon képes szolgálni az Evangélium továbbadását.

Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy a teológiai nyelv is az érteke
ző prózához tartozik, de a tudomány értői és művelői is csupán szaknyelv
ként használhatják. Idegen kifejezései a mai ember számára egyáltalán nem
érthetőek.Rendelkezünk azonban igazán magyar eredetű, mégis görög vagy
latin modell alapján alkotott teológiai kifejezésekkel, amelyek teológiailag
képzettebb emberek számára maguktól értetődőek, missziós célra azonban
magyarázat nélkül nem használhatóak: megszentelő kegyelem, kinyilatkoz
tatás, szent hagyomány, átlényegülés stb. Sajnos a prédikációkra gyakran jel
lemző a belterjes, szakrális (olykor kenetteljes) szavak használata: szentségi
jelenvalóság, csalatkozhatatlan megnyilatkozás, átlényegülésének misztériu
ma, végtelen isteni fölségének mennyei kisugárzása, elragadtatott érzület,
stb.

Egyházias kifejezéseink kerülendő példáit folytatva, talán szintén a latin
nyelvhez való kötődésünk hozza magával a személyes, birtokos és vonatkozó
névmások, illetve névelők helytelen, felesleges használatát: "töltekezzünk az
ő végtelen szeretetéből;emeljétek fel hozzá a ti elárvult lelketeket; végül meg
fáradt az ő mesterének a keresésében; a hitének támaszává tette a tudását;
amely Boldogságos Szűz ,a mi példaképünk; aki ama magasságok. és ama
mélységek között"... stb. Erdemes felfigyelnünk azokra a gyakran bántó ré
gieskedésekre, melyeknek semmi közük a nyelvi veretességhez, pusztán ál
műveltséget, abarokkos érzelemfelkeltés szándékát tükrözik: mondá, midőn,
leszállván, érkezék stb. Ma már szinte hatástalanok a következő érzelmes
kifejezések: "édes Jézus Szívének szeretetére vonja övéit; csupa jóság, fény és
illat..., mélységesen mély..., káprázatosan szépséges" stb. Ennek mintegy el
lensúlyozásaként gyakran jelenik meg bizonyos álmodern publicisztikus tu-
dálékosság: "Az Ur egyházára bízta a társadalmi szocializáció feladatát is ..
Nekünk kell megvalósítanunk az oktatásügy evangéliumi koncepcióját "
stb.

Bizonyára jócskán lehetne folytatni a helytelen megnyilvánulások sorát,
amelyek nyelvünk természetétől idegenek, és ezáltal rontják magyar nyelvű

igehirdetésünk esélyeit.

A magyar nyelvben meglévőlehetőségekről

Ha az igehirdetés helyes nyelvhasználatához támpontokat keresünk, akkor
klasszikusokhoz kell fordulnunk. A korszerű, érthető és igazán a nép nyelvén
szóló beszéd titka nem az, hogy elszakad a nyelvi hagyományoktól. Kritikus
egyháztörténelmi korszakokban jelentős egyéniségek támadtak, akik a hithirde
tésben is maradandó példákat hoztak létre. Pázmány Péter A keresztény prédiká
torokhoz szóló intelmében a következőket olvassuk:

"... Merő igazság, hogy az emberek többet hisznek szemeknek, hogysem
fülöknek. Es a tanító erkölcse inkább izgat, hogysem szava. Azért hasznosb
a tanító, kit inkább csudálnak az emberek, mikor látnak, hogysem mikor
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hallanak... Némelyek szépen és sokat szólnak, de fel nem gerjesztenek, mert
magok nem égnek. Az isteni bölcsesség édességét másnak ássák, magok nem
kóstolják..."

Elvonatkoztatva Pázmány erkölcsi intelmeitől. e buzdítás nyelvhasznála
tunkra is vonatkozik. Olyan témáról, amely az embert, az igehirdetőt, lelki
pásztort, hitoktatót úgy foglalkoztatja, hogy boldogan beszél róla, mert az
igazságra való szomjúságából ered, az ilyen témáról elképzelhetetlen a mes
terkélt beszéd. Az elsődleges tehát, hogy kinek-kinek a saját stílusában kell
megszólalnia magyarul is, a háttérben viszont érződjék az a törekvés, hogy
minden körülmények között a helyes, közérthető magyar beszédre törekszik.

Az Istenről szóló helyes fogalmak, ha túl gyakran kerülnek szóba, elsze
gényednek. Gyakran tapasztalható fiatalok körében, hogy bár minden jelszó,
jelmondatszerű megnyilvánulás taszítja őket, hallatlan erőt jelentenek szá
mukra az egyszerű, letisztult, rövid megfogalmazások: "Életünk Krisztus,
Kelj föl és járj, Istenem és mindenem" stb.

A gyermekek számára a gyerekeskedő beszéd gyakran mesévé torzítja a
Szentírást és a hitigazságokat. Az érthető, de komoly stílus azonban a felnőtt

világ felé vonzza őket, jobban megértik belőle a hit érdekfeszítő, reményteli
kalandját.

Sajátos nyelvi lehetőségeink megvilágítására néhány példát szeretnék hoz
ni: "Jézus a kenyér és bor színében olyan bensőséges egyszerűséggel közele
dik hozzánk, amely mind a barátság, mind az érzéki kapcsolatok közvetlen
ségét felülmúlja."

A kenyér és bor "színe" valóban régies kifejezés, de a formánál, az alaknál,
a látszatnál lényegesen egyszerűbb, tartalmasabb fogalom. A "bensőséges"

szó kissé bonyolult képzös szerkezete is megszokott már, családias melegsé
get áraszt.

"Reménységünk magva: Isten titokzatos, atyai jelenléte küzdelmeinkben."
A "magva" kifejezés egyetlen szóban fejezi ki a valaminek mélyén meglé

vő, termékenységet hordozó valóságot. A titkos jelenlét valakinek a kétes
szándékú elrejtőzését éreztetheti, a "titokzatos" esetében viszont felesleges
keresnünk a jelzett szót. Az "atya, atyai" kifejezések nyelvünkben arra az
édesapára utalnak, aki még felnőtt gyermekeit is azzal az aprólékos, sorsukat
szívén viselő gondoskodással neveli, mintha azok egészen kisgyermekek vol
nának.

"... az egyház pedig megcselekszi Mestere akaratát."
Nem pusztán megteszi, mert az.egyszeri tett. Nem pusztán cselekszi, mert

annak végeredménye kétes értékű. "Megcselekszi", tehát a történelem során
mindvégig betölti a parancsban, isteni akaratban kapott küldetést.

Nincs receptje az igehirdetésben a helyes nyelvhasználatnak. Nagy segít
ség viszont felfedezni sajátos lehetőségeinket a kifejezésekben, megfogalma
zásokban, s mindezeket használva némi nyelvi missziót is végezni. Az ezáltal
előmozdított lelki, szellemi igényesség pedig visszahathat a hallgatóság ke
resztény életének minőségére.

667


