
SZERKESZTÓI "OZENETEK

M. N. Eger. Miért nem lehet a magyar helyesírásban azt az egyszerűsítést

bevezetni, hogy mindent úgy írjunk, ahogyan kiejtjük? Többek között azért

Illem, rnert abból még a jelenlegi helyesírási nehézségeknél is nagyobb nehéz

ségek származnának. A kiejtés nem egységes, és nemcsak tájak szerínt vál

tozik. Vannak a nyelvben bizonyos tendenciák (pl. egyes esetekben a ke too
zésre), melyek á népnyelvben már megfigyelhetők, de korántsem általánosak.

Sok kalauz a villamoson így jelenti be a megállót: Kellenföld, és sokan azt

mondják: ellerni iskola. Kövesse a helyesírás ezt a kiejtést? Vagy: mennyíszer

halljuk, hogy: ezt nem szeressüte (szeretiük helyett), majd meglássuk (meglát

juk helyett) - hogyan írjuk? Mindenki úgy, ahogyan ejti? A példák tetszés

szerínt szaporíbhatók. A kiejtés szerinti helyesírásból csak minden eddiginél

nagyobb, és állandósult zűrzavar támadna. A nyelvhasználat míndíg előre

megy, alakul, változik; a helyesírás, mert normatív szerepe is van, konzerva

tív, igen helyesen. A mai helyesírással szemben támaszthat az ember kívánni

valókat; de egy bizonyos: még mindig sokkal jobb, ha egyáltalán van valami

IY€JIl "sZJabályos" helyesírás, mintha mindenkí mindent úgy ír, ahogyan ejti.

- Az is igaz viszon!". hogya .Jnvatalos" helyesírás nem zsarnokoskodnatík az

írói nyelvhasználat fölött, rnert abból csak a nyelv bürokratikus megkövesedése

következnék, De ez már más kérdés, és fejtegetése igen messzire vezetne.

Keresztanya. - Azok alapján, amit ír, mi is azt mondjuk, hogy joggal ag

gódhat keresztgyermeke miatt. A kényeztetés egész életére tönkre teheti a

gyermeket. A legtöbb esetben tönkre is teszi. Nem egy példát tudnánk idézni

személyes tapasztalatainkból, amely megmutatja, mi a végük az ilyen anyai

babusgatásoknak. Tudunk esetet, hogy a gyermek beteges volt. Sokat kellett

feküdnie. Az anyja őrködött felette, ápolta, rninden kívánságát teljesítette.

Aztán kiszolgálta szeszélvett is. Nos, betegségéből felgyógyult a gyermek, de

szeszélyeiből mlndmáíg nem. Pedig imcnár harminc esztendős, Tudunk olyan

esetet is, hogy az anya zsc-iit látott gyermekéoen, Hol világhírű hegedűművész

nek, hol leendő nagy politikusnak álmodta, mert ügyesen kezelte a vonót ÓIS

néha asztalnál eredeti kijelentéseket tett emberekről, eseményekről. Az anyai

imádat öeszofónhetetlen, türelmetlen kamasszá torzította, végül tragikus össze

ornlásba vitte a szerencsétlen ernberpalántát. akibal pedig, ha tehetségeit oko

san Iejlesztik és használják, igen derek és hasznos tagja lehetett volna a tár-o

saclalomnak. - Önnek, mint keresztszülőnek, valóban körbe kell lépnie, kellő

óvatossággal és tapíntattal, de annál tö;:,,':l kitartással. Tárja fel az anya előtt

majomszeretcténck várható következményeit. Szedjen össze példákat és mond

ja el neki. Magyarázza meg, hogy amit ő vall: téves álláspont. Éppen azt nem



l 9 ;) 9 I L ',l / .1

teszi , am it hirdet : nem jó a gyermekével szemben. A jós ág ne m a zono s a puha

sággal, gyöngeséggel, a szeretet nem egyenlő a ké ny ez tetéssel. A s zerete t nem

k íván és nem tes z ro ss zat. Nem önmagát, á lmai t, érzelmeit tekin ti, hanem rn ín 

dig a s zeré tett lény javá t keresi. Nincs nagyobb rossz, m ínt ha va la k i nem tud

uralkodni magán, kívánság ain, szenvedélyein és nincs nagyobb jó, mint mtkor

ko rán megta nu lja az embe r l egy őzn i önmagá t. A kényeztetés a szeré te t és a

jóság nevé be n a legnagyobb jót ól foszt ja meg az el kényezte tettet és a leg na

gyobb rosszat követ i el e lle ne. Ha ön nek m édj ába n á ll, idon ké nt tar ts a magá

nál a gyermeket néhány ' n api g, esetleg egy-két hé tig és közvetlenül is igye 

kezzék jó irányb an reá hatni. A kényeztetet t gye rmek számára a ké nyeztetés

alapjában véve teh er . Pihen és, üdülés számára, ha megszabadulhat tőle és nor

mális környeze tben é lhet. Ne ri adjon vissza a kezdeti nehézségektől. A gyer

m ek később, ha értelme h asználatára jut, áldan i fo gja ön t.

Fiatal házasok. - Vi ta jukban az asszo ny nak kell igazat adnunk, aki a zt

hajtoga tja, hogy n e üljenek mindig ot th on , hanem menjenek s z órakozni, ki

r ándulní együtt. Ez nem könnyelműség, mint a férj mondja, hanem egy egész

séges lél ek igénye. Együtt szepet l átn i, átélni, ez az egymást szerető lelkek szá

mára a legnagyobb öröm és bold ogs ág. Nemde, e gy f érf m ek, ha valami szépet

lát, nem az-e az első gondolata: bárcsak ott volna m ellette a fel es ége és lá t

hatm á ? ! És viszont , ha a fe leségnek van valami s zép élményben r észe , nem

rögtön a férjére gondo l ?! Soh a sem jutot t mé g ilyesmi eszébe, kedves ko

mol y fé r jura m ? . . . F ogja csak ké zen sz ép é lm ényekre vágyód ó asszonyát és

menjen vele rn oziba, színházba, t árla tra, m úzeumba, jó sportm érközésre és va

sárnapon ként járjá k be a főváros körlnyékének szép helyeit. Sőt azon túl is, jár

ják a z orszá got végig. Isme rünk férje t, a ki m inden esztendőben legalább egy na

gyobb k örutat te sz meg a feleségével, aki egyébként nem mozdulhat el hazul

ró l a gyermekek, a ház ta rtás m ia tt. Az a z e lve, h ogy a férfinek kö telessége

helyhez kötött asszonyát i dőnként m egutaztatu l. Sz orn bat délután tól vasárnap

es tig m eg lehet járni az orszá g egy-egy sz ép városát, vidékét. A hűség n em az t

jelent i, hogy kotlós ok le gyünk ... És rnímél tö bb a h ázasok k özös szép élmé

nye, annál ta r talmasa bb, mélyebb egymáshoz való viszony uk, szer éte tük.
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