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Szabados György előadásai a 
Civil rádióban (URH 98 MHz)
 
 
Nyílt levél - A szókincsről

A Magyar Értelmező Kéziszótár több mint 30 évvel ezelőtti kiadása mintegy 70.000 szócikket tartalmaz. Azóta a technikai fejlődés rengeteg új szóval gyarapította nyelvünket. Gondoljunk csak a mobiltelefon és a személyi számítógép térhódítására. A nyelvet igényesen használóknak - például irodalmároknak - 10.000-nél is több az aktív szókincse. Egy átlagember 2-3000 szóval éli le az életét, míg nagyon igénytelen szinten 2-300 szóval is lehet boldogulni. Érdekességként elmondom, hogy a teljes Újszövetség megírásához 5524 görög szóra volt szükség. Az aktív szókincsnek azt a szókészletet nevezzük, melyet használunk, passzívnak pedig azt, melynek jelentését ismerjük, de nem használunk. 

 Vannak szavak, melyek igen gyakran előfordulnak a mindennapi kommunikációban. Divatszavak és kifejezések is ismeretesek. Egy-egy generáció, vagy csak egy rövid időszak jellemzői ezek. Például arra ami jó, nagyszerű, mondták, hogy klassz, oltári, haláli, állati, király. Rengeteg hasonló van, melyek sokszor életkorhoz kötöttek, és mint minden divatirányzat, változnak, megszűnnek, átadják helyüket a következőnek. 

 A baj másutt van. Például ott, hogy közéleti szereplők, rádióban, televízióban megszólaló személyek, alig tudnak mondatot kezdeni a nélkül, hogy "én úgy gondolom, hogy". Baj, ha modoros a beszédünk, ha panelekből építkezik. Szomorú, hogy sokan néhány tucat hangulat -, vagy hangutánzó szóval beérik. Még tanult, értelmes fiataloktól is gyakran inkább nyögéseket, makogást, ö-ö-őzést hallani, mint kerek mondatokat. Nyilván javítana a helyzeten, ha több klasszikus szépirodalmat olvasnának, és kevesebb teszt jellegű vizsgájuk lenne. Ez utóbbi ugyanis kiválóan megtanítja a diákot ikszelni és aláhúzni; de beszélni egyáltalán nem. 

 Most rátérek arra, ami a témában szerintem a legszomorúbb. A durva, közönséges szavak használata, a trágárság és mocskos beszéd áradata. Ez vesz körül, ezt halljuk állandóan, mégis sokkolt a számadat, hogy egy nyolcadikos diák naponta jóval több mint ezerszer használja a leggyakoribb töltelék kifejezést. Hofi Géza egyszer úgy mondta, hogy a magyar kötőszót. Használják, ha van valami köze a mondanivalóhoz, és akkor is, ha nincs. Mondják úgy, hogy észre sem veszik, hogy kiejtik. Mint mások az "izé"-t vagy a "hogy is mondják"- ot. Kényszeresen, szinte függőségben használják. Ezért nem zavarja őket a jármű nyilvánossága, az idősek, apró gyerekek, asszonyok jelenléte. És gyakran a tanár, a szülő társasága sem. 

 Lehet töprengeni az okokon és a felelősségen. Mit hall egy gyerek otthon? Hogyan reagál a szülő, amikor a csemetéje szájából hallja a mosdatlan szavakat? Milyen műsorokat néznek, hallgatnak? Mert ugye az senki előtt nem kétséges, hogy a szórakoztató-, és hírközlő eszközök - azaz a médiumok - felelőssége kimagyarázhatatlan és felmenthetetlen ez ügyben. De még a könyvkiadásnak és színházpolitikának is van miért szégyenkezni. 

 Nem jelentéktelen dolog a kiejtett szó. Még emberi kapcsolatokban is sokkal nagyobb a jelentősége, mint gondolnánk. Többet elárul rólunk, mint az öltözködésünk, átgondolt, újra fogalmazott, háromszor cenzúrázott soraink, vagy kontroll alatt tartott viselkedésünk.

 Amikor Péter apostol egy megítélése szerint veszélyes helyzetben volt, és szerette volna eltitkolni kilétét, rémülten hallotta: 

   "Megismerünk arról, ahogy beszélsz." Mt.26,73. (Újszövetség Egyszerű fordítás)

Tudom, a fenti történet nem helyettesíthető be a jelen fejtegetés szituációiba, de ugye kétségtelen, hogy a beszédünk pontos vallomást tesz rólunk?! 

 Csaknem mindent, amivel rendelkezünk, mástól kaptunk, örököltünk, utánoztunk. Beszédünkkel is így vagyunk. Mondatfűzésünk, szófordulataink, szókincsünk, megfogalmazásaink is tükrözik a minket ért hatásokat. Az i.sz. előtti 7. 8. században élt Ésaiás próféta is elmondja, honnan vette, nyerte a példát. 

   "Az én Uram, az ÚR, megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni Igéjét az elfáradtaknak." És.50,4. (Protestáns fordítás)

Ez a beszéd alaposan eltér a ma megszokottól, de az Ésaiás korabelitől is. Ez nem a léha cimborákkal való fecsegés szava, az üres, vagy káros időmúlatás - helyesebben időpocsékolás - kelléke. Erről a beszédről az Írás kijelenti: 

   "Az Úrnak beszéde tiszta."  2 Sám.  22,31. (Károli fordítás)

Ha az Örökkévalótól tanul az ókori próféta, vagy napjaink embere, ha mint tanítvány sajátítja el ezt a kommunikációs módot, az ő szavai sem lehetnek mások, mint tanítójáé. 

 Az első század keresztényeinek sem volt könnyű tisztán megmaradni egy pogány szellemiségű világban. Viszonylag nagyon kevesen voltak - miként ma is a valódi krisztuskövetők - egy, a valamilyen vallásosságban élő, az istenfélelem látszatát felmutató többséghez képest. A tisztán maradásban az Isten Szent Lelke által inspirált apostoli levelek nagy segítség voltak. A beszéd, a tiszta szavak, szókincs tekintetében ezt üzeni a Mindenható: 

   "Semmi rothadt beszéd szátokból ki ne jöjjön, hanem csak ami jó, ami szükséges az építésre és áldásos a hallgatókra." Ef.4,29. (Ravasz L. ford.) 

   "Ocsmány szavak, káromkodás, bolond beszéd vagy mocskos viccelődés sem illenek hozzátok. Sokkal inkább, hogy hálát adjatok Istennek." Ef.5,4. (Újszövetség Egyszerű fordítás)

Az Úr Jézus egyértelműen megmondta, de hiszem, hogy minden józanul gondolkodó ember is egyetért azzal, hogy ami a szánkból kijön, annak a forrása a bensőnk. Arról és úgy beszélünk, ami, és ahogy bennünk él. Ami foglalkoztat. Amivel tele van a szívünk, az elménk. Ami fontos a számunkra. Ha belül csak sötétség, piszkos és önző dolgok vannak, nyilván csak azt oszthatom meg verbálisan is másokkal. Akkor az a néhány tucat közönséges, durva szó és kifejezés is elegendő, hogy primitív módon visszaadja az igazi valómat. 

 A kimondhatatlan ajándékot, a beszélőképességünket nem a fent leírtak szerint kellene használnunk! Hogy hogyan? Átadok egy üzenetet, melyet ezzel kapcsolatban mond a Szentírás. A Biblia szavaival zárom is a mai elmélkedésemet. 

   "Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek, és lakjon veletek együtt. Tanítsátok és tanácsoljátok egymást mindenféle bölcsességgel." Kol.3,16. (Újszövetség Egyszerű fordítás)

(Szabados György előadása a Civil Rádióban /URH 98 MHz/ 2004. 12. 11-én 22 órakor)
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