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1. tézis 
A vallástörténet tanúsága szerint minden vallásnak saját nyelve van. Ez lehet akár a köz-
nyelvvel rokonságban nem álló nyelv vagy a köznyelvnek egy változata is. A szent iratok 
nyelve általában annyira távoli a köznyelvhez képest, hogy a távolság áthidalására a köz-
nyelvnek egy közvetítő nyelvváltozata alakul ki (vallásos nyelv), amely a szent szöveg 
értelmezésének, megértésének az eszköze, valamint a transzcendensről való vallásos diskur-
zus nyelve. 
 
A vallás fenomenológiai vizsgálata arra mutat rá, hogy a vallásokban a nyelv sajátos, 
a mindennapitól eltérő használata figyelhető meg, mely számos vallásnál, a keresz-
ténységben különösen is, a szó isteni hatalmába, teremtő, gyógyító erejébe vetett 
hitben csúcsosodik ki. E sajátos nyelvhasználat egyik alapja a szó és a dolog el-
választhatatlanságába, a szó mágikus erejébe vetett hit, amely —ha el is halványult— 
a mai napig nem csak a vallásban, de egyesek szerint a beszédaktusok illokúciós 
hatásában ma is működik. A másik alapvető vonása e nyelvhasználatnak a transz-
cendens megjelenése, akár mint beszélő, mint megszólított, vagy mint a beszéd 
tárgya.  
 A szent nyelv szűkebb értelemben mint a szent iratok, ill. azok bizonyos nagy 
presztizsű, hosszú időn át használt fordításainak a nyelve, így például a héber, 
a bibliai görög és a Vulgata latin nyelve mind egy valamikori tágabb nyelvhasználat 
vallási regiszterének mondhatók, azzal a kiegészítéssel, hogy amikor e szövegek 
rögzíttettek, addigra ez a nyelvhasználat a mindennapi nyelvhasználattól már meg-
lehetős távolságba került vagy nyelvváltás vagy a nyelv fejlődése miatt. A szent 
nyelvek körébe sorolhatjuk a rítus, a liturgia nyelvét, mely —a szent iratok nyelvé-
hez hasonlóan— tartozhat a beszélt nyelv vallási regiszterébe, de lehet egy attól el-
térő (genealogikus értelemben rokon vagy teljesen idegen) nyelv is.  
 A szent nyelv —a szent térhez hasonlóan— a profánból kihasított, azzal csak 
kiegészítő, komplementer viszonyban álló nyelv. Minél inkább a szenthez tartozik, 
annál kevésbé alkalmas a mindennapokhoz tartozó jelentések közlésére, sőt, annál 
kevésbé alkalmas bármiféle közlésre, az isteni reveláción, önközlésen túl. A nyelvnek 
ez a kiüresedése hol a hallgatásban, a csöndben jelenik meg, hol pedig a beszéd 
látszólag túlburjánzó, és mégis semmit sem mondó szövetében, vagy akár a glosz-
szolália értelemtől mentes hangsoraiban.  
 A szent nyelv nem alkalmas az itt és most tartalmainak a közlésére, az új 
helyzetekre való reagálás és az ezekben való kommunikálás egyedi és kontextus-
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függő feladatának az ellátására, ezért többnyire közvetítő nyelvváltozatok alakul-
nak ki, melyek a szent nyelv és a mindennapi nyelvhasználat között hídként szol-
gálnak, mindkettő tulajdonságaiból részesedve, ilyen a szent szövegek aktuális fordí-
tásainak és a prédikációnak a nyelve, de ide sorolható a hívek vallásos tárgyú  
beszélgetése során használt nyelv is.  
 
2. tézis 
A szent nyelv legfontosabb funkciója az „abszolút más” megszólalása és megszólítása. 
Ennek megfelelően univerzális vonása az idegenség és az örökkévalósághoz igazodó állan-
dóság, stiláris szinten az archaizmus. 
 
A szent nyelv legfontosabb funkciója az „abszolút más” megszólalása és meg-
szólítása. Ez látható a szent nyelvnek az információközléstől és az ilyen értelem-
ben vett megértéstől való idegenségéből is. Ebben a kommunikációban a hangsúly 
a részesedésen, a participáción van. Nem a megértés és még kevésbé az információ-
közlés a cél. 
 A bevett kommunikációs modellekkel így nem vagy csak nehezen írható le 
a szent nyelv működése. A „beszélő” közvetett megjelenése (vagyis inkább eltűnése) 
a kommunikációs aktusban, azaz a „beszélő” pozíciójából az „üzenet” pozíciójába 
történő áttolódása a kereszténységben központi tétellé válik: az isteni kinyilat-
koztatás (reveláció) lényege az isteni Szó (λόγος) testetöltése, mely a rítusban 
alkalomról alkalomra átélhető, megtapasztalható. Az isteni szó a kommúnióban 
egyszerre hallható, látható és tapintható.  
 A szent nyelvben tehát a közlés fokozatosan háttérbe szorul a kifejezéssel,  
a megszólítással, a részesedéssel szemben. Közömbössé válik, hogy ki beszél és 
mit mond, és milyen intencióval. Nem világmagyarázat, nem a világ megváltozta-
tására irányuló, azt jelenségekre felaprózó, eltávolító nyelvezet, hanem életforma, 
kifejező cselekvés, mely személyeken túlmutató megértésre épül, az egység nyelve, 
melyet a kommunikációs aktus performatív hatékonysága jellemez.  
 A szent nyelvnek ez a mindennapi nyelvhasználattól eltérő funkcionalitása 
formailag mint idegenség jelenik meg. A beszélő ismeretlensége, a kommunikációs 
helyzet szétcsúszása miatt a természetes értelmezési keret hiánya (nem azonos 
beszélő és hallgató helyzete, kontextusa), a transzcendens örökkévalósága és az 
ember mindig változó „itt és most”-ja gyakorlatilag kizárja az új információ közlé-
sének a lehetőségét.  
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 A szent nyelv ikonikusan jelzi örökkévaló alanyát és tárgyát és ennek ide-
genségét a mindennapok világától. Az örökkévalóság a nyelv szintjén mint állan-
dóság jelenik meg, a hagyományos, ősi, archaikus formák megőrzése, vagy olyan 
nyelvi elemek használata, melyek ezt az érzést keltik. Ez a nyelv az ősök nyelve is, 
amint zsidóknak és keresztyéneknek Isten is az atyák Istene. Az idegenség pedig 
a közvetettségben mutatkozik meg leggyakrabban: más a beszélő, mint aki meg-
szólal, és más hangon, más tempóban, más szándékait képviselve teszi. És legfőképp 
más a beszéd funkciója: nem informál, nem tájékoztat, nem szórakoztat, hanem 
létrehoz, megvalósít, részesít. 
 
3. tézis 
A vallásos nyelv a vallási identitás kialakulásának az eszköze, minél kevésbé tér el (minél 
kevésbé jelölt) a vallásos nyelv a köznyelvhez képest, annál kevésbé határozott a csoport és 
az egyén vallásos identitása. Identitását elveszítve a vallási közösség feloldódik a társada-
lomban (szekularizáció). 
 
A kortárs globalizálódás következményeként a helyi elveszíti jelentőségét. A kis 
nyelvekre a nyelvhalál vár, és ehhez hasonlóan, a helyi közösségek meggyengülé-
sével, felbomlásával sajátos nyelvhasználatuk is feledésbe merül. A vallási közös-
ségek saját nyelvfelfogását is gyakran a többségi társadalom nyomása, a hasonlóvá 
válás igénye határozza meg, ez jellemezte a nyugati kereszténységet is a XX. szá-
zadban. Ennek megfelelően a vallásos közösségek folyamatos asszimilációja, elha-
lása figyelhető meg. Sajátos önpusztító gesztusként egyes vélemények még mindig 
a nyelvi „gettósodásnak” tulajdonítják a vallásos közösségek gyengülését, miköz-
ben a magukat nyelvileg is markánsan megkülönböztető vallási csoportok előre-
törése éppen az ellenkezőjét látszik igazolni. 
 Az identitásvesztés nem csak a vallási közösségekre jellemző, általánosnak 
mondható a társadalmi szerepek fellazulása, gondolhatunk akár a nemzeti, akár 
a nemi identitás kérdésére. Az identitásvesztésnek ebben az általános kontextu-
sában a vallási identitás könnyen válik az identitáshiány pótlékává, ezt szélsősé-
ges vallási szervezetek előszeretettel ki is használják. Ennek nyelvtervezési jelentő-
ségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az a vallási közösség, amely lemond saját 
nyelvéről, az saját létéről mond le. 
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4. tézis 
A szent nyelv egyfelől ellenáll a fordításnak (lefordíthatatlan), másfelől a fordítás vallásos 
nyelve tárgya hatására és az idő előrehaladásával egyre távolabb kerül a köznyelvtől, és 
szent nyelvvé válhat (funkcionális lefordíthatatlanság). 
 
A fordításelmélet benjamini paradoxona szerint a szent szöveg maga a lefordítható-
ság és éppen ezért lefordíthatatlan. Maga a lefordíthatóság, mert lényege szerint 
nem más, mint reveláció, kinyilatkoztatás, az isteni önközlése, mely túl van minden 
nyelven (mely megelőzi a nyelvek bábeli megoszlását), ugyanakkor mint szöveg 
lefordíthatatlan, mert a nyelv, amelyre le lehetne fordítani, nem létezik, meg kell 
teremteni, és nem is mondatainak közléstartalmát kell lefordítani, hanem a Szó ben-
nük önmagát közlő hatalmát.  
 Mit jelent ez „aprópénzre váltva”? Az egyes vallások gyakorlata igen eltérő.  
A szentséget a szövegnek (a nyelvnek) tulajdonítva az egyik út a fordítás lényegi 
kizárása (iszlám, hinduizmus); a másik lehetséges út pedig a szent szöveg változat-
lan megtartása mellett a megértést segítő alkalmi vagy írott fordítások használata 
(zsidóság). Ha viszont a szentséget a szöveg „hatásának”, járulékos vonásának tulaj-
donítjuk, lehetőség nyílik a szent szövegek fordításban való használatára (keresz-
ténység, buddhizmus).  
 A szent nyelv szimbolikus nyelv, szimbólumai a tárgyi szimbólumokhoz hason-
lóan viselkednek, hatásuk önmagukból fakad, és a jelöltben való részesedésük foly-
tán nem felcserélhetők. Ez a szimbolikus jelleg erős formai meghatározottságot is 
jelent, a szavak nem pusztán valami üzenet hordozói, hanem hatalommal teljes sza-
vak, melyek performatív jellege nem a megértésből fakad, hanem mint beteljesedés 
(megvalósulás) írható le, a szent nyelv működésében így nem az érthetőség az 
elsődleges kritérium, hanem az elérhetőség.  
 A szent szövegek közléstartalma lefordítható, de a fordítás szentsége, illetve 
a fordításban megnyilvánuló szentség —úgy tűnik— együtt jár a szöveg bizonyos 
formai vonásaival, melyekről a 6. tézisben esik szó részletesebben. A szöveg szent-
ségét, azaz a transzcendensre irányultságát és (legalábbis részben) transzcendens 
eredetét figyelmen kívül hagyó fordítás pusztán a szent szöveg tartalmi kivonata. 
 A fordítás, ha részesedik tárgya állandóságában, változatlanságában, maga is 
egyre távolabb kerül a mindennapi nyelvhasználattól, és ha méltó a sokszázados 
használatra, nyelve szent nyelvvé válik, immár maga is közvetítésre szorulva. 
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5. tézis 
A szent szöveg fordításának legfontosabb funkciója a közvetítés és nem a helyettesítés. Ezt 
mutatja a történelmi keresztyén egyházak (s lényegében, a népnyelvű szöveg liturgikus 
használatának kizárásával, ugyanígy a zsidóság) gyakorlata is: a népnyelvű fordítások 
megléte ellenére a Szentírás magyarázata a szent nyelvű szövegből történik. 
 
A nyugati kereszténység a fordítások használata mellett érvényben tartotta a nor-
matív szöveg (a Vulgata, ill. a héber és a görög „eredeti”) intézményét, hittani, 
egyházszervezeti, vagy más, az egyház egészét érintő kérdésben mérvadó tekintély-
ként. A fordítás tehát csak kegyességi szempontból egyenértékű az „eredeti”-vel, 
pontosabban csak a laikus hívek magánkegyességében, hiszen liturgikus vagy 
akár tudományos keretben az értelmezés alapja a normatív szöveg. 
 A szent szöveg változatlan megtartása mellett a megértést segítő alkalmi vagy 
írott fordítások használata során egyértelmű a fordítás közvetítő szerepe, de  
a normatív eredeti mellett használt fordítások nem teljes egyenértékűsége is azt jelzi, 
hogy a fordítás, amíg nem válik maga is szent szöveggé és nyelve szent nyelvvé, 
nem veheti át az eredeti helyét (ekkor viszont már a fordítás is közvetítésre szorul). 
Tehát a szent szövegek fordítása hidat épít az olvasó és a szent szöveg közé, mely 
maga is közvetítő szerepű (legalábbis a szentkönyves vallásokban).  
 
6. tézis 
A közvetítő funkciónak megfelelően a fordítás vallásos nyelve egyfelől a forrásszöveg 
idegenségéhez és maradandóságához, másfelől a vallásos közösség tagjainak „elérhetőség” 
(lényegi megértés) iránti igényéhez igazodik. 
 
A közvetítés a szent szöveg idegensége és maradandósága, illetve a vallásos közös-
ség tagjainak mindennapi nyelvhasználata között valósul meg. A vallásos nyelv 
—alapvető funkciójából, az abszolút más megszólalásából és megszólításából követ-
kezően— komplementer viszonyban áll a mindennapi nyelvvel, amely az imma-
nens, emberi világról és abból eredően szólal meg, ilyen értelemben más, eltérő, 
idegen attól. Ezt az idegenséget olyan nyelvi jelölők biztosítják, melyek a nyelv 
más regisztereiben is kisebb-nagyobb mértékben használatosak, tehát nem ezek 
használatától válik egy szöveg szentté, de alkalmazásuk lehetőséget biztosít arra, 
hogy a szent nyelv betöltse sajátos funkcióját. 
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 Az idegenség megjelenítésére használt nyelvi jelölők egyik általános vonása 
a szent nyelvben a korlátozottság. Ez a korlátozottság beszédben a legfeltűnőbb: az 
intonációs korlátozás az egyéni szándékról, intencióról való lemondás hallható 
megjelenítése, vagy a beszédet tagoló, értelmező szünetekről való lemondás, de 
írásban is megfigyelhető a lexika és a szintaxis korlátozottsága, akár mint bizonyos 
szavaktól, nyelvi formáktól való abszolút tartózkodás, akár mint egy adott kontex-
tusban a szabad választás korlátozottsága. 
 A mindennapitól idegen hatást kelt a szent nyelvben megfigyelhető fokozott 
közvetettség is. Egyrészt a megszokott kommunikációs séma beszélő–hallgató viszo-
nya összetettebbé válik azzal, hogy a szöveg egy vagy több mediátoron keresztül 
jut el a hallgatóig, nem ritkán az időt is érintő közvetettséggel: az ősök szavain, 
nyelvén, szellemén keresztül jut el az utódokig, akár egy olyan hosszú tradíció-
láncon keresztül, mint a kereszténységben. Ennek nyelvi megjelenése lehet az ar-
chaizmus vagy a kölcsönszók. Ezt a közvetettséget az enyhíti, az teszi elérhetővé, 
hogy a szent szövegek sajátos közege az élőbeszéd. Másfelől ez a közvetettség a je-
lentés előállását is érinti: a szöveg(rész)ek nem önmagukban hordják jelentésüket, 
hanem más szövegeken keresztül nyerik el azt. Az önmagukban homályos értel-
mű szövegek újabb kontextusokat kívánnak, hogy jelentésük körvonalazódhassék.  
 A közvetettség megjelenítéseként is értelmezhető az a párhuzamosság, melyben 
a szent nyelvhez tartozó kifejezéseket egy köznyelvi kifejezés kíséri, mintegy ér-
telmezve azokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


