
- mint Robert Rouquette fejtette ki
a minap - másként lépnek elő az
egyéni morál problémái is. Ma már
kell, hogy másként fessen a lelkiisme
retvízsgálat és a gyónás is, figyelem
mel azokra a kötelességekre,amelye
ket XXIII. János encikldkája ír elő.

Egyéb bűnök is vannak immár, mint
az, hogy "tiltott napokon húst ettem,
megfeledkeztem az esti imáról, elkés
tem a szentrniséról, türelmetlen vol-
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tam embertársaim iránt", Olyan bű

nök is vannak, hogy fékeztem a szo
ciá lis haladást, elutasítóan nyillatkoz
tam a közműveltség emeléséről, elle
néztem a gyarmatok feladását, osztot
tam a faji előítéleteket, befeketítettem
a nemzetközi intézményeket, elvileg
is kárhoztattam a demokratikus for
mákat, helyeseltem az atomfegyvere
ket és a velük folytatott kísérlete
ket ...

Leányom tizennyolc éves. Osszel akarja kivenni szabadságát s azt egy
fiatalember ismerösével kivánja eltölteni. Ellenkezésemre sem adja fel ter
vét, "régimódina.k" véli felfogásomat. Szerinte ugyanis semmi sincs abban, ha
férfiismerősével kettesben tölti el szabadsága napjait. Legfőbb argumentuma:
barátnői is igy csinálják s kinevetnék, ha elálIna tervétől. Férjemmel együtt
nagy gondban vagyunk, vajon mpgengedhetjük-e neki ily körülmények között
az utazást?

Napjainkban világszerte bizonyos
"divatos" érvelés kelt lábra a fiatal
ság körében: lehetséges, rnert a ..töb
bi" is. így csinálja. Gyakran hallhat
juk. hogy szárnos fiatal panaszkodik
szüleire, esetleg csak általánosságban
az idősebbekre. hogy törekvéseik, ter
veik nem találnak náluk kellő megér
tésre. Egy francia író említi. hogy
Adám ősatyánk óta azok, kik meg
érik ötvenes éveiket. úrios-untalan
hangoztatják "Bizonv. az én időmben

máskép. szebben, iobban volt I" Az
író megfigyelése találó. Mindazonáltal
nem jelenti ez a körülmény egyszers
mind azt is, hogy rnindaz, ami ,.régi"
szokásnak, felfogásnak szülötte. egy
szersmind elvetendő. sa fiatalok szá
mára nem egyéb. mínt tilalomfákat,
korlátokat jelentő akadály. Ha pedig
napiatnkgvorsan rohanó életében szá
mos fiatal azt vélné követendő pél
r1ának. amit sza-nos, nem egyszer csak
jó üzleti érzékből született, túlságosan
,.könnyed" felfogás ról tanúskodó fHm,
esetleg a "modern" romantikábanbő

velkedő szépirodalmi mű elétár, mi
dőri ezek példáján, tanácsain buzdul
va akar "úszni az árral", akkor az idő

sebbeknek, a szülőknek óvó s intő szava
nagyon is helyénvaló, sőt kötelesség
szerűen szükséges is. E problémával
egyébként már gyakran foglalkozott
igen emelkedett szellemben hazai saj
íónk is.

Ami már most a konkrét kérdést il
Ieti, nyugodt határozottsággal felel
hetjük. hogy nem csupán az őnéhez

hasonló korú leányt. de még fiatal
embert sem engedhetnek gyermekeik
életsorsáért felelős szülők hasonló
..páros" vakácíóra. A tekintélyes er
kölcstani szerzők közül elég ha csak
egynek felfogását idézzük. Bernard
Haring mondia nagy könyvében, hogy
.Jrosszasabb időn át a 'két személvre
szorítkozó egymás mellett tartózko
dás. a huzamosabb időn keresztül tar
tó, kettesben történő szabadságos uta
zás színte valamennyi fiatalnak meg
haladja ellenálló erejét".
Hozzáfűzhetjük még ehhez. hogy

akkor is helytálló e megállapítás, ha
a különnernű fiatalok valóban emel
kedett erkölcsi felfogásúak. jó szán
dékutohoz kétség sem fér1het s ha ele
ve kerülni kívánják az intimebb
együttlétet. A tapasztalattanúsága
szerint ugyanis még az ilyenek is
csak a legritkább esetben képesek az
adott nehéz pillanatban erősek ma
radni. Ha tehát az ilyen közös úthoz
a szülő hozzáfárulását adná, egyszers
mind az esetleges 'következményekért
is vállalnia kell a feleIősséget. S az
édesapa, édesanya felelőssége sokkal
nagyobb a még tapasztalatlan fiatal
lélekkel, mint önmagával szemben.

Voltaképpen oly problémáról van
itt szó, amelynél a [ózan ész megfon-
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to1ása is eligazít s csak ehhez ad
újabb érveket a valláserkölcsi elvek
számbavétele. Azok a szülők ugyanis,
kiknek hasonló esetben nincs erejük
"nem"-et mondaní, többet ártanak sa
ját 'gyermeküknek s a társadalomnak,
mínt azt sejtenék. Az egészséges ne
velés ugyanis megköveteli, hogy a le
ány- vagy fiúgyer:melk már kora ifjú
ságától fogva soha ne érezze, hogy
"maradi" rnódon akarják szüleí éle
tét irányítani. Az egészséges, józanul
modem családi élet pedig még val
láserkölcsi motívumok nélkül is oly
fiatalokat nevel s ad át érett felnőt

tekként a társadalomnak, kik épp
életrevalóságukban. józan valóságér
zékükben hordozzák azt a csírát,
amely képes a "határesetekben" is a
helyes állásfoglalás gyümölcsét meg
teremni. Az ily szellemű nevelés kö
vetkeztében pedig tudatos ellenszenv
alakul ki a fiatal lelkekben minden
kirívó szélsőség, így a szexuális vo
natkozású szélsőséges esetekkel szem
ben is.

Ha mindehhez a felnövekvő fiatal
lélek még az ideális keresztény csa
ládi élet gyakorlatából fakadó taní
tást kapja útravalóul, akkor előtte a
fiatalkori önlegyőzés problémája mín
denképpen tiszteletnek, nem pedig
csak tilalomfát látó korlátozásnak.
esetleg gúnyos lenézésnek lesz tárgya.

Semmi úiat nem mondunk azzal,
hogyha figyelmeztetünk rá: a fiata
loknak idő előtti kettesben töltött sza
badsága - a tapasztalat tanúsága sze
rínt - gyakran elhamarkodott "kény
szer-házasságot" eredményez. Az ilyen
pedig - ugyancsak az élet bizonysá
ga szerínt - nem egyszer későbbi

kölcsönős szemrehányásokhoz, elhide
güléshez, sőt egymás megvetéséhez.
végső soron pedig a házasság szét-

- bomlásához vezet.
Még ennél a "kényszernél" is súlyo

sabb lelki következményekkel járhat,
kiváltkép a fiatal 'leány részére, ha a
rövid együttlét után magára 'hagyatva
'kiábrándul a tán általa valóban szere
tett férfiból, s ami még ennél is sok
kal rosszabb: önmagából. Az ilyen
lelki kisiklás, sajnos, egész életre ki
ható következményekkel, meghason
lással járhat. Arról sem szabad elfe
lejtJIDezni, hogy ha a leány később úgy
vélné, hogy rnégís megtalálta az
"igazit", [ól'lehet talán nem is gyakor
ló keresztény, aligha fog Ielkesedni,
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ha értesül róla, hogy választottja egy
vagy tán több esetben is bizalmas
kettesben töltötte el szabadságos idejét.

Ha tehát levélírónk valóban úgy
·igyekezett mindezeddig leányát nevel
ni, hogy hitünk tanítása s a társadal
mi érdek szempontjai szerínt egy
aránt "Isten és ember előtt" rnegbe
csült személy lehessen, akkor bizonyá
ra nem tartozik majd a lehetetlen fel
adatok közé rneggyőznd őt arról, hogy
saját lelki s testí javát rnunkálja, ha
lemond az ilyen Ikettesben töltött sza
badság tervéről. Tán nem azt kellene
kísarkítania, hogy ezt ön, mint szülő

helyteleníti, hanem, hogy bizonyára
már ő maga előtt is felvetődött oly
kor-olykor terve helyteíenségének,
lelki-testi épségére egyaránt belátha
tatlan következményekkel járó vol
tának problémája. A dac közismerten
rossz tanácsadó, épp ezért tehát, ha a
higgadt fontolgatásra ígyeksztk le
ányát kellő tapintattal rávezetni, sok
kal több eredményt remélhet, Nem
volna-e esetleg ön részéről lehetséges,
hogy meghozza az "áldozatot" s fel
vetné a leányával együtt töltendő,

igazán derűs és szép szabadságnak a
tervét? Ha erre esetleg nincs módja,
tán akadnak lánya előtt iis kellemes
nek ismert rokonok, idősebb barátnők.

akik - nem ikorlátok állítása végett,
hanem, hogy segítsenek élni a sza
badsággal együtt vakácíóznának
lányával ? Természetesen közelben le
het a "kiszemelt" partner is, együtt
táncolhatnak. szórakozhatnak. E kö
zellét azonban valóban a fiatalság
nemes örömeit biztosíthatná s nem
kétes veszélyeknek válnék forrásává.

Szívből,kívániuk. hogy leánya az ön
higgadt útmutatása alapján megért
se: nem fö1tétlenül az a "modern" és
követendő, amit egyes, általa kissé
fellengzősen a "többi"-nek nevezett
kolléganők csinálnak, s hogy éppen a
mai fiatalság jelentős részének tiszte
letreméltó erénye, hogy két lehetőség

közül képes a nehezebbet, a szebb és
értékesebb jövőt biztosító magatartást
vállaini.

Végezetül még csak annyit mond
hátunk: ne csak szóljon, cselekedjék,
hanem imádkozzék is érte. hogy leá
nya ne a "maradiság" korlátait, tíla
Iornfáít, hanem Krisztus törvényének
a lélek függetlenségét és szabadságát
biztosító útját tudja választani.

Szennay András


