
A KIS ÚT

Három kisgyermekem közül a legnagyobb most múlt hat éves. Régebben.
is előfordult már, hogy hol az egyik, hol a másik izléstelen szamakat 17'I01Ulott.
ismételgetett. Úgy 'Ve'ttem azonban észre, hogy nem értik, amit mondanak, igy
külön figyelmeztetéssel nem akartam ráirányitani figyelmüket a szavak jelen
tésének izléstelen voltára. Legújabban azonban már más a helyzet. Iskoláskor
ba érkezett fiamnál azt tapasztaltam, hogy lényegesen bővült az ily jeUegú
"szókincse". Azt is látnom keU, hogy "kellő időben" - veszekedés, Mrag pil
lanataiban - 1utsználja e szavakat. Természetesen a kisebbek is utána mond
ják. trzem, hogy közbe kell lépnem, nem látom azonban világosan, milyen
jellegű legyen eközbelépésem ?

Úgy véljük, nem csupán önmagában
vagy saját családi életén belül jelen
tős, hanem egész társadalmi életünk
szempontjából is fontos problémára
hívja fel a f.igyelmet Ievélírónk. Mert
kiJnek ne tűnt volna fel ismételten az
az örvendetesnek egyáltalán nem
mondható jelenség, hogy az eldurvult,
trivíálís hangú, "mosdartlan szájú" Ibe
széd már nem csupán az Italboltok
környékén, hanem a játszótereken is
rníndínkább hallhatóvá válik. Erről

tán csak az nem győződhetett még
meg, alkinek nem volt módja vagy ide
je néptelenebb utcákon, tereken, bér
házak folyósóján játszó gyermekeket
kissé hosszabban megfigyelni. A dol
got :különös'képpen az teszi elgondol
koztatóvá, hogy ez a ,,stílus" most már
nem csak a Ikamaszkoroak, hanem az
egészen fiatal gyermekek :között is
míndínkább tapasztalható. Magam is
találkeztam több alkalommal 4-8 éves
gyermekkel, aki kedves ,,/közvetlenség
gel" és gátlástalanul ismételgette trá
gár ikifejezéseit. Nem takarékoskodott
az ilyen szavakkal, ha például játszó
társa felbosszantotta, de akkor sem
feledkezett meg azokról, ha a tekin
télyén esett csorbát akarta a kifejezé
sekkel kiköswTÜlnL És - sajnos 
találköztam olyan apával és anyával
is, aki gyermeke feje fölött jókedvűen

hunyorított, mintegy azt kívánva kife
jeZllli, mílyen "jó. pofa", "stramm" kis
fia, lánya van.

Szomörú jelenség ez mindenképpen,
akár valláseIik:ölcsi szernpontból, akár
a társas együttélés alapvető igényeit
figyelembe véve közelltünk hozzá.

Tudjuk jól, hogy az ilyen izléstelen
beszéd, ..rnosdatlanszájúság" még nem
merí1Ji. ki a káromkodás fogalmát. Ez
utóbbiról ugyanis csak aIldt.or beszélhe
tünk, ha Istent vagy szeritjeit éri tisz
telettenJg. Tuc.mWlik kell azonban azt

is, hogy mindazok, akik megszokják e
közönséges beszédmódot, a ,gyaikorlat
ban könnyebben lépfk át a választó
vonalat, mely CI trágár beszédét a ká
romkodástól elválasztja. Nem felejt
hetjük el azt sem, hogy a tudatosan'
használt ízléstelen szavak nemcsak "il
letlenek", hanem bűnné is válhatnak,
a szemérmetlenségnek szavakkal elkö
vetett bűnévé.

Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy
a keresztény erkölcs alapvetően szo
ciálís beálljtottságú. A közösségi ér
zés, az érdeklődés mások sorsa, igé
nyei iránt oly vonása a keresztény er
kölcsnek, mely az ilyen konkrét eset
ben is feltétlenüláJlásfogIaIásra kész
teti a szülőt, nevelőt és - amint ér
telmének tudatos használatára ébred
- a felnövekvő gyermeket is. Erre
gondolva nem tudunk oly szempontot
elképzelni, mely akár a szülőnél vagy
nevelőnél. akár a gyermeknél indo
kolttá vagy megengedhetövé tenné az
ízléstelen beszédet. Akad-e ugyanis oly
ember, akinek igényei, szükségletei
közé tartozhat, hogy ilyen beszédet
halljon, fülét ahhoz szoktassa vagy
éppen maga is rátérjen erre a beszéd
formára ?

Ugyancsak a szociális vonatkozások
szülte követelmény a fegyelmezettség,
ilíetőleg az erre való nevelés is. Ez a
nyelvet is féken tartaní tudó készség
- ha tán nehezen is jut el arra a fok
ra, hogy önként felfedezze, belássa hi
báját - mások figyelmeztetésére ké
pes fegyelrnezni önmagát, kerülve
rnínden, másokban megütközést keltő

megnyilatkozást.
Azt hisszük, az elmondottak után

nem lehet kétséges, hogy mit válaszo
lunk levélírónk konkrét problémájára.
Amint írja, míndaddíg, rníg a gyermek
- akárcsak egy kis papagáj - csak
utánozta egy-egy fegyelmezetlen fel-

R81



nőttnek vagy [átszótársának beszédét,
helyesebb volt, ha külön figyelmezte
téssel nem tette előtte "érdekessé",
amit mondott. Most azonban, hogya
testvérek legnagyobbika - bármily
fiatal' is még - elérkezett ahhoz a
korhoz, melyet "annus díscretionís't
nak nevez az erkölcstan, vagyis midőn

már képes megkülönböztetni a helyest
a helytelentől. a jót a rossztól, feltét
lenül szükséges, hogy közbelépjen.

Természetesen ennél a "közbelépés
nél" is körültekintően kell eljárni.
Amíg a gyermek valóban kicsiny s
feltehetően nem fogja fel teljes rnér
tékben az ízléstelen beszéd tartalmát,
elegendő az ilyesfajta figyelmeztetés:
ez nem szép, nem illő beszéd, jól ne
velt fiú, leány nem ejt Iki ilyen sza
vakat. Amint azonban a gyermek ér
termi képességével egyidejűleg a jó és
rossz közötti elhatároló készség is nö
vekszík, ha már feltehetően tudato
san használ ízléstelen, esetleg trágár
szavakat, arra is fel kell hívni figyel
IDét, hogy felelős 'kisebb testvéreiért,
játszótársaiért. Ha tehát okosat, jót
nem tud nekik tanítani, rosszra ne
oktassa őket.

Üjabb problérnát jelenthet, midőn a
gyermek arra hivatkozik, hogy .má
sok is így beszélnek". Olykor társai
nak a nevét említi vagy - ami "kí
nos" lehet - felnőttekre hivatkozik.
Itt bizony nem tehet a szülő mást,
mint hogy - bármennyire mérsékelt
szavakkal is - de nyiltan megmond
ja, hogy mennyire helytelennek, rossz
nak, következéskép nem követendőnek

ítéli ezeknek a gyermekeknek vagy
éppen felnőtteknek magatartását,
legalább is ebben a vonatkozásban.

NAPLÓ

•

Végezetül szólnunk kell még rovi
den a szülőí példaadás fontosságáról.
Köztudott, hogy a gyermekben mily
nagyfokú az utánzódcészség. S utánoz
ni, követni nemcsak a jó, hanem a
rossz példát is könnyen lehet. A szü
lőnek ezért állandóan éberen kell
ügyelni arra, hogy játékban elmerült
kis gyermekének "jó füle" van s köny
nyeri tanul olyasmit, ami sem neki,
sem pedig szüleinek, környezetének
nem válííc hasznára, illetőleg "díszé
re".

A józan közfelfogás szerint felnőtt

és gyermek szájából egyaránt vissza
tetsző li durva, ízléstelen, trágár be
széd. Mig azonban [óizlésű felnőtt tu
datosan tartózkodik attól, a még ne
velésre, árányításra szoruló gyermek
nél aszülőknek lelkiismerebbeli köte
lessége, hogy gyermeke előtt rámutas
son: a [óízlés, fegyelmezettség mínd
annyiunk érdeke s jelentős tényezője

a közösségí életnek is. Mindaz tehát,
ki ellene vét, a közösség ellen is vét
ikezik. Ehhez a motívumhoz, mely ön
magában sem nélkülözi a szociális
gondolat keresztény szempontú hang
súlyozását, természetesen még azt is
hozzátesszük, hogy a keresztény er
kölcstan kifejezetten "helyteleníti, sőt

bűnösnek mondía a tudatos ízléstelen,
durva, trágár beszédet. Az ilyent 
rnirrt Bernard HaTing iTja - a keresz
tény embernek még környezetében
sem szabad tűrnie. Szent Pál figyel
meztetése ugyanis szigorúan meghagy
ja: "Seminiféle tisztátalanság;... ocs
mányság, sem pedig léha vagy kétér
telmű beszéd, ami illetlen ... szóba se
jőjjön köztetek" (Ef. 5, 3-4).

Szennay Andrá!

ELTEMETTüK sne SÁNDORT. Borús ég, szemerkélő eső, sok-sok ezres
gyászoló tömeg: Ezek voltak Sik Sándor temetésének kísérő jelenségei. Az em
berek lelkében, minden egyes ember szívében, megtlletődöbt szomorúság, Min
denJkii eljött, akd úgy érezte, hogy kapott tőle, amíg élt. És milyen sokan, és
mennyit kaptak.

Rendtársai után a legtöbbet talán mí, akik olyan hosszú ddőn át voltunk
közvetlen munkatársai. Sirjánál állva éreztük, hagy a válás szomorúságában
egyetlen vígaszunk az a tudat, hogy míndrg magunk mellett érezhetjük Sík
Sándor bátorító és eligazétó szellemét. Sokait tanultunk tőle. így a többeik kö
zött azt, hogy tartsuk szemrnel állandóan az isteni akaratot, már amennyire
felismerhetjük.. Tartsuk szemmel munkánkban az egyház igényeit. Szolgálja
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