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Szigeti Jenő

A szavak inflációja
"A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; aki pedig megtartóztatja
ajkait, az értelmes." /Péld 10:19/

"Túlontúl sokat beszélünk, túlontúl könnyen, közreadva, ami csak az egyénre
tartozik, az álbizonyosság kliséibe kényszerítjük azt, ami átmeneti, személyes, és
éppen ezért élő volt a beszéd árnyékba eső oldalán. Olyan kultúrában élünk, amely
egyre fokozódó mértékben a pletykák szélcsatornájává válik, a pletykáévá, amely
a teológiától és politikától a magántermészetű dolgok eddig példátlan szellőztetéséig
terjed... A telefon világában többet beszélünk, hogy kevesebbet mondjunk. Lehet-
séges, hogy ennek megfelelően a rádió, televízió, magnetofon és film világában
többet hallunk és kevesebbet figyelünk oda." Ezt a gondolatsort - mint korunk
tapasztalatát - George Steiner írta le. A mondanivaló megfogyatkozásával egyenes
arányban nő a szavak mennyisége. Az egyház Jézus Krisztus óta olyan közösség,
amely a kommunikációból - az Ige hirdetéséből - és a kommunikációért - az Ige
hirdetéséért - él. Arra épül fel léte, hogy a rábízott üzenetet továbbadja. Ezért élet-
veszélyesen érint bennünket a szavak inflációja. Ennek szomorú tüneteit bizonyára
már mindnyájan éreztük prédikálásunkban, sőt még imádságainkban is.

Jézus azt parancsolta tanítványainak: "legyen a ti beszédetek: Úgy, úgy; nem
nem; ami pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon" /Mt 5:37/. Jézus ezzel
nem arra akart tanítani, hogy a keresztyén ember szókincse csak két szó legyen,
hanem azt akarja számunkra örökül hagyni, hogy az "úgy" az legyen "úgy", a
"nem" pedig mindig "nem" legyen. A valódi, a betű szerinti nem biztos, hogy igaz,
mint ahogyan József Attila 1937-ben Thomas Mann üdvözlésére szánt versében
írja:

"Te jól tudod, a költő sose lódít:
az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, melytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétben vagyunk."
Érdekes, hogy Jézus nem azt mondja: "Ne hazudj gyermekem!", hanem azt,

hogy az "úgy" - legyen "úgy". A "valóság" sokszor csak az igazság látszata. A
Tízparancsolat is arra kötelez minket: "Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanú-
bizonyságot". Ez azt jelenti, hogy felebarátunkról nem a valóságot kell elmondani,
hanem az igazat. És mivel ember soha nem láthat a másik ember szívébe, ez a
parancsolat arra kötelez minket, amit Luther így fogalmazott meg a Kis Kátéban:
"Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunkat hazugságba ne keverjük,
háta mögött meg ne szóljuk, se rossz hírét ne költsük, hanem inkább mentsük, jót
mondjunk róla, és mindent javára magyarázzunk". Szavaink inflációjának az az
oka, hogy erről a fontos parancsolatról elfeledkezünk. Ezért mindig arra kény-
szerülünk, hogy mindent újra magyarázzunk, védekezzünk ott, ahol nyugodtan jár-
hatnánk emelt fővel. így az élő beszéd árnyoldalai kerülnek az emberek érdeklő-
désének középpontjába.

De meghúzódik George Stcincr elgondolkoztató mondata mögött egy másik, a
fentieket kiegészítő gondolatsor is. Szavainkat, inflálódó mondatainkat sokszor csak
az igaz - nem igaz kategóriájába szeretnénk bepréselni - feledve ezzel azt, hogy
az ember által kimondott igaz mindig relatív. Nemcsak azért van ez így, mert mi
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véges, a teljes igazság befogadására képtelen emberek vagyunk, hanem azért is,
mert szavaink hatását sem tudjuk kiszámítani. Csupa őszinteségből az igazság ke-
ményre faragott furkósbotjával is lehet reményt és ezzel embert is ölni. Az igazság
kíméletlen kimondása nem őriz meg bennünket a képmutatástól, de ugyanakkor
életeket - sőt életünket - teheti tönkre. Az emberek jó vagy rossz életérzése nem
a nagy, egzisztenciális jellegű dolgokon fordul meg, hanem hétköznapi dolgaink
kis, elkeserítő vagy lelkesítő eseményein. A lélek furcsa műszer. A rosszindulat
apró homokszemét kevésbé állja, mint a sziklányi megpróbáltatásokat A homok-
szemek elhárításában nem mindig az igazság kíméletlen és kegyetlen kimondása a
célravezető. Az igazság kimondásánál többet jelent igazat cselekedni. Csak a táv-
iratban van úgy, hogy a szavak számítanak, és nem a tettek. Képmutatóvá sem a
kimondott szó tesz, nem is ez szabadít meg ettől a bűntől, hanem cselekedeteink
szándéka leplezi le igazi énünket

George Steiner egy harmadik problémát is érint: a mindenről mindenkinek be-
szélés veszedelmét. Sajnos ez a kérdés is nagyon ismerős a számunkra A kellő
diszkréció hiánya gyorsan tönkretehet egy bármilyen erős közösséget is. De itt
valamiről meg szoktunk feledkezni. Nem az az ember mentes ettől a bűntől, aki
semmilyen információt nem közöl környezetével. A diszkrécióhoz a kellő helyen,
a kellő időben és a kellő módon elmondott információ is hozzátartozik. Ha én
családtagjaimat, munkatársaimat, a gyülekezetem tagjait nem informálom azokról,
amelyek rájuk tartoznak, akkor egyedül maradok a feladataimmal, és előbb vagy
utóbb ahhoz a bethesdai beteghez hasonlítok, aki azt mondta: "nincs emberem".
De ez csak az én személyes tragédiám. Ennél még súlyosabb az a következmény,
hogy visszatartott információk segítik azoknak az illegális információs csatornáknak
a kiépülését, amelyek az igazságot a pletyka színvonalára züllesztik. Informálni és
informálódni nem jog csupán, hanem kötelesség. Az, hogy sokan visszaélnek a
kapott információval, nem jelenti azt, hogy az információkat meg kell kurtítanunk,
vagy minimálisra kell csökkentenünk ahhoz, hogy egy közösségben békés, jó rend
uralkodjon. Isten Igéje nem szótlanságra, hanem a helyén mondott szó hatalmára
tanít.

Jaspers - a világhírű filozófus - egyik munkájában azt írja, hogy csak olyasva-
lakivel való érintkezésben, baráti közösségben, aki önmaga, lehetünk és leszünk
önmagunkká. Aki másoktól elkülönül, aki felrobbantja maga körül az egészséges
kommunikáció hídjait, soha nem ismeri meg önmagát Ez nemcsak az egyéni éle-
tünkre áll, hanem a gyülekezeti életünknek is ez a kulcsa. Az elmúlt évek során
sokszor hallottam azt, hogy "a békesség kedvéért én többet ki sem nyitom a számat";
vagy azt, hogy "engem csak Isten érdekel és az igazság, a többi ember nem, hiszen
amit ők mondanak és tesznek, azért őnekik kell Isten előtt számolniuk". Veszélyes
gondolatok ezek. A gyülekezet nem olyan, mint egy lelki benzinkút, ahol minden-
kinek a fejét teletöltik az igazsággal, kellő lelkesedésre hangolják, hanem a gyüle-
kezet Isten akarata szerint élő test, közösség, szervezett szervezet; nemcsak orga-
nizáció, hanem organizmus is.

Bátorítson mindnyájunkat Michel Quist nagyon szép gondolata: "Láncot kell
alkotnod! Először azokkal, akiknek meg tudod fogni a kezét, a közeledben lévőkkel:
családoddal, a házbeliekkel, a háztömböddel, az iskoláddal, a társaddal, a munkában
és a szabadidőben. Ha nem akarsz közösséget velük, legyen bár az egész emberiség
egyetlen egység, de te magadra maradsz, elszigetelődsz. Elszigetelt ember pedig
emberileg nézve kudarcot vallott, és az Atya tervében elveszett".


