
A KIS ÚT

Tcirsaságunkban parázs vita keletkezett minap a szórakozás kérdéséről.

.4nnyil·a szélsőséges vélemények ha,ngzottak el a lelkiéletre és általában a tö
kr:tetesség felé törekvö emberek, 'hogy úgy mondjam "szórakozási jogáról",
míg végül semmilyen egységesnek mondható véleményre nem jutottunk. Abban
megegyeztek a vélemények, hogyafiatalságnak szüksége van szórakozásra, de
a 1(,özépkorú, meglett emberek mulatság utáni vágyát nemcsak, elitélték töb
ben, de még olyan is akadt, aki magát a gondolatot is botránkoztatónak találta.
Ezek szerint a deres fejű kor egyetlen kötelessége mind jobban az ember vég
célja jelé .fordulni, engesztelni és "megtagadni a világias vágyakat". Szerintem
és még mások szerint is a szentpáli idézet nem bizonyít a túlzók igaza mel
lett, szórakozásra minden korban sziikséqe van az embernek. Kérnénk ebben a
k&rdésben néhány szavas eligazítást.

Mindennek megvan a maga ideje 
írja az ószövetségi bölcs -, a pihe
nésnek és a szórakozásnak is. Maga az
egyház is, szinte azt rnondhatnók, kü
lön liturgikus időt szán a rnulatság
idejéül, amikor nemcsak tűri a far
sangolást, hanem igen sok országban
egyenesen a plébániai és egyesületi
kereteket /használja fel arra, hogy meg
felelő szórakozási lehetőségről gondos
kódjék. Vízkereszt utáni második va
sárnapon olvastatja a kánai menyeg
zőről szóló történetet, Jézus első cso
dáját, amikor az emberek kedvéért a
vizet borrá változtatta, pedig, mint a
szentírás megjegyzi, "minden ember
először a jó bort teszi fel az asztalra,
és mikor már megittasodtak, akkor az
alábbvalót. Te pedig a [ó bort idáig
tartogattad". Eze~ből a szavakból ki
vehető, hogy a hangulat eléggé "emel
kedett" lehetett, legalább is a menyeg
zös társaság egyrészében. Krisztus
Urunk isteni méltóságával nem tar
totta összeegyeztethetetlennek. hogy a
keményen dolgozó és kemény sorsú
emberek oly ritka mulatozását akár
csoda árán is előmozdítsa. Ugyanen
nek a vasárnapnak szent olvasmányá
ban a rómaiakhoz írt levélben olvas
suk: "Legyetek a reményben vidámak.
a szenvedésben béketűrők, a szentek
szükségeiben résztvevők, vendégszere
tők ' örvendjetek az örvendezők

kel .. " Olyan szavak ezek, amelyek
határozottan körvonalazzák a barát
ságos. vendégszerető, örvendezni is tu
dó emberséges ember krtsztusí lelkü
letét,

A túlzóknak tehát semmiképpen
sincs igazuk. A szentpáli idézet külön
ben is így hangzik: "megtagadva az
istentelenséget és a világias vágyakat.
józanul, igazán és ájtatosan éljünk e
világon". A világias vágyak tehát eb
'ben :l fogalmazásban szorosan kap-

cselédnak az istentelenséghez, a nem
józan életfelfogáshoz. a hazugsághoz
és a természetfeletti iránti érzéketlen
séghez. Vagyis rníndég félrevezető -:
és ezért nem szabad - a szentírás
összefüggéséből kikapott néhány szó
val érvelni.

A mulatság vagy szórakozás kérdé
sében sokakat zavar az az alapvető és
eléggé el nem itélhető felfogás, amit a
gyermekek így fejeznek ki: "Miért van

.az, hogy jónak lenni olyan rossz, és
rossznak lenni olyan jó?" Ez a 'gyer
mekes -és nem gyermekded - fel
fogás sok embert az egész életen ke
resztül végigkísér. Az ilyen ember az
után sokszor a kegyelmi élettől is el
hidegül, rnert azt szükségképpen ke
ménynek, hidegnek, savanyúnak, ter
hesnek s valamiképpen embertelennek
tartja. "Az én igám könnyű s az én
terhem édes" - előtte ismeretlen.

Körülbelül mindenki ismeri Szent
János apostol legendabeli esetét
megtörtént. nem történt, nem tudom,
de választ ad az ilyen savanyú szen
teknek -, amikor is valaki megbot
ránkozott, mert Szent János evangélís
tát felkeresve, az apostolt kedvenc
solymával játszadozva találta. A bot
ránkozó nem tartotta Krisztus apos
tolához és a Jelenések nagy látnoká
hoz mélt6nak az ilyen gyermekes idő

töltést. Szent János kérdéssel felelt:
"Az ijjadat míndég megfeszítve tar-.
tod-e ?" "Nem, - hangzott a vá
lasz -, hiszen akkor hamarosan tönk
remenne." "Magadnak válaszoltál", 
fejeződik be a történet, és a tanulság:
a szükséges szórakozás és kegyelmi
élet közöttí ellentétkeresés mestersé
ges, ez a kettő nem ellenkezik szük
ségképpen.

Engedjünk szót mindemellett a ko
molyellenvetéseknek is. Főleg annak
az érvelésnek. hogy bár elvben a szó-
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rakozás és lelki élet nem ellentétesek,
manapság is vannak szórakozások,
amelyeken legalább is bocsánatos bűn

nélkül résztvenni nem lehet. Még egy
egy ártalmatlannak látszó kabaréjá
tékben is akad annyi kétértelműség,

ami joggal bánthatja az érzékeny lel
kiismeretet. Egyre gyakoribb az olyan
táncmulatság, ahol az érzéki beállí
tottság nyilvánvaló, nem is beszélve
némely "h.ázibulik" eléggé el nem itél
hető hangulatáról. Sok szórakozás va
lóban legalább is a léhaság felé visz,
szétszór és bűnalkalmakat nyújt.

Minderre csak azt válaszolhatjük,
hogy vannak más szórakozások is, és
ahelyett, hogy rátérnénk a közhelyek
re a "nemes", "komoly", "felemelő"
szórakozások taglalására és ajánlgatá
sára, mert hiszen ezt valamennyien
tudjuk, a fentiek ellenére is újra a
kérdés lényegére térünk vissza: sza
bad-e résztvenni és kíkapesolódva jót
nevetni olyan mulatságokon, ahová el
kerülhetetlenül becsúsznak kisebb pi
kantériák vagy könnyed cinizmusok?
Arról ugyanis józanul nem vitatkoz
hátunk, hogy komoly irodalmi művek

olvasása, egy-egy opera, színdarab
vagy művészí film megnézése nemcsak
szabad, de művelt emberre bizonyos
szempontból kötelező is, amennyiben
erre módja van.

A "könnyű szórakozás" kérdésében
persze általános elvet nehéz adni, az
ismert és tudott erlkölcsi elvek amúgy
is eligazítanak. De a túlzott aggodal
maskodás és prűdség nem jó jel. Nem
egészséges az, Slkit a legkisebb széltől

is óvni kell, de lélekben sem egészsé
ges, aki a legkisebb apróságon is fenn
akad, s olyasmiket is észrevesz, ami
mellett egészséges lelkű ember meg
jegyzés nélkül halad el. Kedvelt víg
játéktéma a rníndenen szörnyülködő és
botránkozó vénkisasszonykodás. Ez le
het megbocsátható emberi gyarlóság,
de semmiképpen sem szabad vallásos
mezbe öltöztetni.

Van a kérdésnek egy harmadik ol
dala is. Vannak, akik különleges hiva
tásnak engedelmeskedve, engesztelés
ből, a megsértett isteni szeretet jóvá
tételének vágyából, lemondanak a
megengedettről is, így a jogos szóra
kozásról vagy mulatságröl. Ezek azon
ban már különleges úton járnak, kü-

104

•

lön kegyelem képesíti őket erre, nem
csak a saját akaratuk. Az ilyen nagy
önmegtagadókra azonban rnindég jel
lemző, hogy a szigorúságot csak önma
guk felé tartják kötelezőnek, mások
felé szelídek, megértőek és eszük ágá
ba sem jut, hogy életformájukat min
denkitől megköveteljék. Azt is köny
nyű megismerni, hogy valaki val6ban
Isten különleges kegyelmére, vagy a
saját feltűnni vágyó gőgös természe
tére hallgat-e. Az első esetben szigo
rú életéhez feltétlen megkapja a "vi
dámság lelkét". A jókedvű adakozót
szereti az Isten. A másik esetben az
átlagon felüli önmegtagadás szomorú
vá és házsártossá tesz. Ismeretes a
kesernyésen humoros történet a töké
letességre törekvő családapáról, aki
hetenként egy napon át önmegtagadás
ból nem dohányzik, s ettől a naptól
az egész család reszket, megállni sem
lehet előtte, mert "önmegtagad" és
pokrócgorombasággal egyensúlyozza
túlfeszítettségét,

Az erő megfeszítésének és feloldásá
nak ritmusát természetünkkel együtt
kaptuk és ezen többé-kevésbé nem is
tudunk változtatni. Vannak emberek.
alkik többet bírnak, mások keveseb
bet. Lisieuxi Szent Teréz tanításához
az is hozzátartozik, hogy egyszeru alá
zattal fogadjuk el természetünk gyen
geségeit és azt, hogy teremtettségünk
talán kevesebb tökéletességre képesít,
mint másokat.

Amíg a farsang tart és módunk van,
szórakozzunk jól. S talán éppen ez lesz
előmozdítója annak, hogy amikor
Hamvazószerdával megkezdődika hus
véti előkészület szent ideje, komoly
magunkbaszállással törekszünk igaz
bűnbánatra.

Mindennek megvan a maga ideje 
semmiben sem tükröződik ez olyan tö
kéletesen, rnint az egyházi évben. Az
emberi élet természetes ritmusa meg
követeli, hogy a vidámság és komoly
ság, elmélyedés és emelkedettség, sí
rás és ujjongás kövessék egymást. A
krísztusí ember komolyan veszi az éle
tet, de nem komoran; a szórakozást
sem mellőzi, de nem nézi azt az élet
egyetlen céljának. csupán eszköznek.
hogy felfrissült lélekkel annál jobban
tudja szolgální az igazi célt.

Eglis Istl'ári'


