
A KIS ÚT
Mindennapos érintkezési körömben kénytelen vagyok olyan beszélgetéseket

hallgatni - és sajnos szinte óhatatlanul olyan beszédekbe keveredni -, ame
lyek enyhén szólva is minősithetetlenek. Nemcsak obszcén szavakról és károm
kodásokról van szó, hanem arról, hogy a tréfálkodás és kedélyeskedés sZinte
ldzárólag a szexuális kérdés körül forog. Amennyire tudom, éreztetem nem
tetszésemet, de felnőtt férfi létemre mégsem pironkodhatok és nem viselked
hetek gyermekesen. Ami talán még nagyobb hiba, magam is sokszor együtt
nevetek az ilyen tréfálkodáson, sőt tovább is mondom egyik-másikat. Úgy tu
ílom, hogy a szemérmetlen beszélgetés, sőt annak meghallgatása is súlyos bűn,

tehát mindenképpen el kellene kerülnöm, de környezetemet nem változtatha
tom meg. Mintha ebben a kérdésben zsákutcába jutottam volna ...

A felvetett kérdés nemcsak az ér- elmondó és a hallgatóság célja nem a
zékenyebb lelkű katolikusoknak, ha- szemérrnetlenség, hanem a mulatság.
nem jóizlésű. embernek is mindenna- Ez általában nem lépi túl a bocsána
pos gondja. Sajnos, teljesen igaza van tos bűn határát - a jóizlését hama
a levéIírónak, hogy ma már nem itt- rabb -, kűlönösen ha erkölcsileg meg
ott előforduló esetekről van szó, ha- állapodottabb felnőtt emberek között

. nem általában annyira megszokottá történik. Ha azonban elfajul és rnin

. vált a trágár beszéd, hogy szinte a ví- dennapossá válik, a tapasztalat szerint
lágból kellene kifutni annak, aki azt ez a "fes.ztelenség" különösen a jelen
a célt tűzné ki maga elé, hogy ilyene- lévő férfiak és nők egymás közötti ví
ket ne halljon. Persze önkéntelenül szonyában veszedelmes kilengésekre
tanúja lenni ilyen beszédeknek. vagy vezethet,
abban részt is venni: két különböző Aki maga nem vesz részt az ilyen
kérdés. S ismét más annak elbírálása, beszédekben, hanem csak hallgatója,
hogy milyen esetben követ el valaki abban az esetben követ el súlyos bűnt,

súlyos bűnt szemérmetlen beszélgetés- ha vagy viselkedésével maga provo
sel. kálta ki az ilyen beszédet, vagy ha

Az erkölcstan a következő szabályo- azt szándékosan szemérmetlen gyö
kat állítja fel (Berardi: Praxis con- nyörűséget keresve figyeli. Ha azon
fessionis) : ban "emberi félelemből együtt nevet

A szemérmetlen beszéd súlyosan a többiekkel, sőt maga is egy..két szót
vétkes lehet, ha valaki azzal a céllal hozzátold, még akkor sem követ el
folytatja, hogy önmagában vagy más- súlyos bűnt, ha a társaságból könnyen
ban érzéki érzelmeket ébresszen. (Mint elmehetett volna". (Noldin: De sexto
ahogy ma mondanánk, hogy ebben paecepto 58, 4.) ,
"kiélje" magát.) Ha ezt nem is akarja Természetesen szexuális kérdésről

és benne az ilyen beszélgetés nem éb- komoly okból komolyan tárgyalni. ab
reszt érzéseket, akkor is súlyosan vét- ban tanácsot kérni és tanácsot adni
kezhet, ha másokat megbotránkoztat, akkor sem bűn, ha bizonyos belső ér
tehát belső bűnökrevisz. Mások meg- zések jelentkeznek, de ezeket ellen
botránkoztatása általában az erkölcs- őrzésünk alatt tudjuk tartani. Erre az
tanítók szerint - ebből a szempont- esetre áll a szabály: "naturalia non
ból - elsősorban a serdülétlenekre sunt turpia" - a természetes dolgok
vonatkozhat, bár természetesen soha- önmagukban nem szennyesek. Itt a
sem lehetünk egészen biztosak, hogy szándék komolysága és a kérdés em
szavaink másokban mit kevernek fel. beri méltóságnak megfelelő megbeszé-

A fentiek akimondottan szemér- lése a döntő.

metlen, részletekbe menő, obszcén, Aki merő kíváncsiságból de
trágár kifejezésekkel történő, a sze- egyébként nem azért, hogy önmagá
xualitást tárgyaló beszélgetésekre vo- ban szemérmetlen gyönyörűséget kelt
natkoznak akkor is, ha ez a beszél- sen - vagy azért folytat ilyen beszél
getés merőben ledér szórakozásvágy- getést, hogy "éppen mondjon valami
ból származik. érdekeset", súlyos bűnt nem követ el,

Más a helyzet az úgynevezett sze- ha mások meg nem botránkoztatására
mérmetlen tréfákkal, a "pikáns" tör- vigyáz.
ténetekkel és viccekkel. Ezekben az Mindent összevéve a levélíró eseté
esetekben gyakran előfordul, hogy az ben súlyos bűnről nincsen szó, illetó-
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leg a súlyos botlást könnyen elkerül
heti, ha arra vigyáz, hogy ő maga ne
mondjon súlyosarn szemérmetlen, ki
fejezéseiben is sértő és mások meg
botránkoztatására alkalmas töménete
ket vagy tréfákat.

Az egész kérdésnek a "hivatalos"
erkölcstani megítélésén túl van azon
ban másik oldala is. Schopenhauerről

jegyezték fel, hogy frankfurti tartóz
kodása idején az "Englischer Hofv-ba
járt. Étkezés előtt rnínden alkalom
mal egy aranyat tett maga elé az asz
talra; étkezés után rníndíg vi~szatette

a zsebébe. Kétségtelenül egy bosszan
kodó pincér kérdezte meg végül, hogy
mit jelent ez a változatlanul megis
métlődő ceremónia. Schopenhauer azt
felelte, hogy csendes fogadást kötött
önmagával s az aranyat a szegények
perselyébe dobja az első alkalommal,
amikor az ott vacsorázó angol tisztek
valami egyébről beszélnek, mint lóról,
asszonyról vagy kutyáról.

Lehetséges, hogy Schopenhauer ara
nya ma is a zsebében maradna az áJt
lagtársaság sivár, szellemtelen beszél
getésének következményeképpen. Nem
csoda, ha merő unalomból előbb-utóbb

a malackodásnál kötnek ki. Sajnos eb
ból a szempontból alig lehet különb
séget tenni hívő és nem-hívő emberek
között és ez a dolog másik oldala. A
levélíró maga is panaszkodik, hogy a
hallott sikamlós tréfákat tovább is ad
ja. Valószínűen ezek a körűlmények

sodorják őt is. A le1kiéletet komolyan
vevő embereknek pedig nem szabad
belenyugodni abba, hogy teljességgel
kettős életet élnek és kegyelmi életük
elefántcsonttoronyba zárt marad. A
nyárspolgári örökség rabjai nem ma
radhatunk meg míndenkorra, Vallás
ról, kegyelmi életről, sőt még köz
ügyekről sem "illett" beszélni a nyárs
polgári társaságban, nehogy valaki
nek is sértsék az "érzékenységét",
vagy a házíak, illetőleg a vendégek
számára kellemetlen viták támadja
nak. Bizonyos észak-amerikai körök
ben például a legsúlyosabb udvariat
lanságszámba megy a halálról bármi
lyen formában is beszélni, még Iegkő

zelebbi hozzátartozóik elvesztését sem
említik meg, csak mindenki hallgató
lagosan tudomásul veszi és a kérdést
kerüli. Lehet ez tapintat is, lehet a
legveszedelmesebb elsekélyesedés jele,
de míndenesetre az emberi kapcsola
tok olyan meglazulása, ami legtavo-

labbról sem hasonlít a keresztény kö
zösségi gondolathoz.

Tapasztalatom szerint - és hála Is:"
tennek ma már nem ritka ez a ta
pasztalat - egy-egy társaságban csak
fel kell vetni a komolyabb és mélyebb

.kérdéseket, hogy tartalmas beszélge
tés induljon meg. Sokszor a jelenle
vők maguk is csodálkoznak, hogy az
annyira került- vallási, sőt kegyelmi
kérdések és élmények alapjában meny
nyire érdekelnek mmdenkít, nemcsak
az öregeket, a fiatalokat is. Sokszor
tehát ami léhaságnak tűnhetett fel,
nem más, mint rossz szokás,

Mít mondjunk azonban a munkahely
közösségéről, hiszen életünk nem kis
részét töltjük munkatársainkkal ? Is
mét arra a tapasztalatra kell hivat
koznunk, hogy ilyen közősségekben is
- kevés kivételtől eltekintve - a
többség komoly gondolkozású, csak
valahogy félnek attól, hogy a többi
ek "prüdnek" vagy "elavult gondol
kozásúnak" tartják őket, és mível sen
ki sincs, aki a jeget megtörné, éppen
ebbeni félelemben' egymásra lícítálnak
és a stílus apránként "enyhén szólva
minősíthetetlenné" válik. Egy kis bá
torsággal tág tere nyílik annak, hogy
valamit javítsunk ezen, annál is in
kább, mert ebben a kérdésben egyet
ért velünk minden [óizlésű ember.
nem is szólva arról, hogy a törvény is
tiltja a káromkodást és trágár beszédet.

Az elmúlt hónapokban templomunk
javítási munkáíval kapcsolatban sok
és sokféle rnunkással találkoztunk a
nap minden órájában, férfiakkal és
nőkkel is, de jóformán sohasem ta
pasztaltunk még bántóan ízléstelen ki"':
fejezést sem. Bizonyára a hely és kör
nyezethatás is kiváltotta ezt, de visel
kedésük épületes volt. Nemcsak a
rossz, a jó is hat az emberekre, ezért
a lelki életet élőknek nem szabad be
Ienyugodníok abba, hogy mindent ma
gukba rejtve csak arra törekedjenek,
hogy "együtt üvöltsenek a farkasok
kal". Ma is szép számmal vannak
olyanok - nem tudom ezek kőzött a
katolikusok-e a többség? -, akiknek
jelenlétében egyszerűen nem mernek.
szemérmetlen beszédet vagy tréfálko
zást folytatni. Az ís. igaz, hogy ezek
között nők - érthetően - nagyobb
számban vannak, mint férfiak. Éppen
azért a katolíkus férfiaknak is meg
kell gondolniok, hogy van felelőssé

gük és merienek is élni azzal.
Eglis István
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