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GYERTYAFÉNYNÉL

(Bevezető)

Kinn süvítenek a golyók, robbannak a gránátok, teli
találat éri a családi házakat. Házunkkal összeépített
templomunkat öt ágyúgolyó, illetve légiakna rongálja
meg.

Levonulok az óvóhelyre. Villany nincs. Gyertyafény
nél dolgozom.

Itt a föld alatt, a halványan pislákoló gyertyafénynek
gyér világánál elmerülök a levelekben és gondolataim
ban. Lelkem távlatokat keres.. .

Karácsony van. A kis karácsonyfa fönnmaradt hideg
szobámban, de a róla sugárzó meleg lehat az óv6helyig.
Lelkem fölmelegszik. Már nem hallom a harci zajt, mintha
béke lakoznék a földön,' mintha az angyalok éneke itt
zsongana mellettem: Békesség a jóakaratú embereknek.

Békesség, békesség! Istenem, ha valóra válnék! Bár
csak a világégés után felépülő otthonokat a béke töltené
be, és a fiatalok megértve a megváltás nagy gondolatát,
a viszályokat, rombolást előidéző önzést és szenvedélyt
legyőznék! Bárcsak a békét, - ezért íródott a könyv 
a keresztény békét biztosítanák közösen egymásnak,
gyermekeiknek és áltáluk a világnak ...

. Ú, kicsi Jézus! Karácsonyi Jézus! A kis gyertya fénye
mellé küldd el a Te nagy világosságodat! Úgy szetelnék
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Írni húgomnak, barátomnak legszentebb feladatukról, a
jegyesi életről, hogy a bűn és önzés helyett békét vibes
setiek egymás szivébe és nagy gonddal felépített ottho
nukba! A teljes, hamisítatlan keresztény szeretet legyen
életük mituienkotl irányítója és Így állandósuljon, erő

södjék meg iz földön a békel
A kis gyertya tnintlia égi biztató üzenetet hozna,

jobban föllobban. Sn Írni kezdek édes húgomnak és ked
ves barátomnak . . .
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TÉGED KERESTELEK

EGYEDUL VAGY MÁSSAL?

Felnőttél!

Gyermekjátékaidat eljátszottad már, kinőttél a
gvermekcípöböl, elhagytad az iskola padjait, életerős
ifjúvá, gyönyörű szép hajadonná serdűltél.

Már megismerted az életet is!
Először csak pajtásaid, játszótársaid voltak. Azután

barátkozni kezdtél. Később valami boldogító érzés töltött
el. Magadnak sem merted bevallaní - szerelmes lettél.

Végre elérkeztél ahhoz ,a gondolathoz is: Egyedül
éljek-e vagy házasságot kössek?

Nem ismerlek pontosan, sem téged kedves húgom,
sem téged kedves barátom, azért nem tudom, milyen be
hatások alatt álltál. nem tudom, mit mondtek neked a
házasságról. Nem tudom, milyen családi fészkeket ismer
tél. Olyanokat-e, amelyekben egyetértés, szeretet, béke
volt, vagy olyanokat-e, amelyekben nap-nap után eiva
kodtak, veszekedtek és amelyek sajnálatosan széthul
lottak.

Befolyásolhattak. egyesek úgy is, hogy semmiképen
se házasodj.ál meg, mert ma nem érdemes házasságot
kötni, nem lehet becsületes élettársat találni, aki igazán
hűséges és önzetlen szerétettel szeretne.

Közben az, élet zajlik melletted. Csinos ismeretle
nek és ismerősök toppannak eléd. Belső életösztönöd is
sürget. Te pedig még mindíg nem határoztál véglege
sen: Egyedül vagy mással éled-e le életed?

Erre a kérdésre először is azt felelem, amit a Szent
írás mond határozottan és világosan: "Minden férfiúnak
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legyen meg a maga felesége és mitulen asszonynak le
gyen meg a maga férje." (I Kor. 1, 2.)

. A házasság ugyanis az egyedüli keret, amelyért a
Teremtő a nemi ösztönöket adta és amely keret nélkül ez
ösztönök a tévedések borzalmaiba sodorják az embereket,
aláássák az egyéni és társadalmi, evilági és túlvilági
boldogságot.

A családalapí tást továbbá egyéni boldogságod is
követelil Ismét a Szentírásra hivatkozom: "Nem jó az
embernek egyedül lenní" - olvassuk ott. Es valóban a
jó házastárs enyhíti szenvedéseidet, felfokozza boldogsá
godat! A rendezett házasság fizikailag és lélektanilag,
természetes és természetfeletti szempontból is lényege
sen több boldogságet jelent, mintha önző okokból egye
dül vagy búnösen mással élnél.

Családot kell alapítanod a haza miatt is. Tudod, a
cseléd a nemzet életforrása. A forrásnak bőségesnek kell
lennie, mert az életerő ezerfelé fogy. Sajnos, a házaso
dás statisztikája nem kíelégítő, Csak egész kis számada
tot közlök - gondolkozni lehet rajta: Ezer lakosra
jutott 1938-ban 8.2 házasság. 1939-ben 8.8 és 1940-ben 7.8.
Halálozás és válás által felbomlott 1938-ban ezer la
kosra 6, 1939-ben 5.6, 1940-ben 5.1 házasság. Igya házas
sági többlet évenkint ezer lakosra 1938-ban 2.2, 1939·ben
3.2 és 1940-ben 2.1. Ugye, ez nem nagy számI

A családalapítást követeli tőled tehát helyes ön
szereteted! Ezt sürgeti az, akit az Isten neked szántJ Ezt
írja elő neked a hazaI Ezt parancsolja a társadalom. Ez
ember és Isten előtti szent kötelességed.

Bármennyi rossz példa is álljon előtted, bármeny
nyire is hangsúlyozzák a házasélet nehézségeit, válaszd
ki okosan életpérodat. dolgozzatok komolyan közös bot
dogságtokon, akkor házasságod biztosan földi javadat
és túlvilági üdvösségedet szolgálja.

Kl LEGYEN AZ ELETIARSAD?

Legyünk őszinték! A házasság körüli ingadozások
nak legfőbb oka a bizonytalan jövő, mert semmiből sem
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tudod egészen biztosan megállapítani, ki az, akivel bizo
nyosan boldog leszel.

Ha biztosan tudnád, hogy 'ő, akit szeretsz, kielégíti
minden vágyadat és mellette teljesedik a házassággal
kapcsolatos összes reményed, akkor nem ingadoznál to
vább, akkor gyorsan eljegyeznéd magad vele. De vajjon
ki biztosít téged mínderrölt

Es mivel ketten vagytok, két kérdőjelet kell eltün
tetnetek.

Fokozza óvatosságodat a sok válás is. Ma szinte
mindenütt olvashatók már a félelmetes statisztikaí ada
tok: 1894~ben, a válás megengedésekor 387 család hullott
szét, 1904-ben már 3.577, 1932-ben 5.495, 1942-ben 12.000
család indított válópert.

Hozzájárul az a sok veszekedő, békétlen otthon.
Felteszed a kérdést: Erdemes-e házasságot kötni

így? Szaporítsuk majd a rossz statisztikát vagy talán ál
lendó perpatvarban éljünk? - Inkább nem lépek házas
ságral

Pedíg nem a hézasság intézménye rossz, hanem csak
mi vagyunk rosszak. A jó Isten a házasságot ajándéknak
adta - csak mi tesszük átokká! A házasulók első vétke
a meggondolatlan és elhamarkodott jegyváltás. Nem
válogatjuk ki elég jól életpárunkat! A látszat szemfény
vesztésére hagyatkozunk.

Figyeljük csak meg ezt a, következő - a menyasz
szony részéről elhamarkodott eljegyzést és házasságot:

A férfi, közönséges tolvaj - rosszul írtam - nem
közönséges, hanem a legszerntelenebb tolvaj: Manolescu.
Lopásait 16 éves korában kezdte Párisban az áruházakban.
Kezdeti sikerei után gyémántokat lopott, mert ez jöve
delmezőbb. Sikerült is 37 gyémántkereskedőt megkárosí
tania 540.000 frank értékben. Négyévi börtön után Ame
rikában vasúti lopásokból él, azután Londonban a szál
lodák "kedves" vendége lesz. Itt kényszermunkára ítélik,
de ez sem használ neki. Kiszabadulása után Nizzába köl
tözik, ahol jövedelmező mesterségét folytatja. Végzete
itt is utoléri, ezért másfélévi börtön után Svájcban
próbál szereneset. A Riviera-expressen megismerkedik
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Wilding .grófnéval és gyönyörű szép unokahúgával,
Angelikával.

Manolescu most mínt román nagybirtokos szerepel,
akinek 20.000 frank évi jövedelme yan. Az ismeretség
jól kezdődött, mert az utazást váratlanul megsza:kítják
mindhárman. Milánóban közös szállodába mentek és. a
"tolvaj király" másnap szerelmet vall a gróflánynak.
Félóra alatt megegyeznek és a nagynéni előtt mint
menyasszony és vőlegény jelentkeznek. A grófné áldá
sát adja szérelmükre, A két fiatal szerelmes Genovába
utazik, míg Manolescu "ira'tai" megérkeznek. Erre nagy
pompával megtartják. az esküvőt. A menyasszony tanúja
egy előkelő herceg, a vőlegényé egy híres diplomata.

Az ifjú pár pedig nagyon boldogan élt egészen ad
díg, amíg Luzemben egy előkelő szállodában a szemér
metlen szélhérnos ismét ékszereket lopott, amelyen rajta
csípték és szépségesen börtönre ítélték ...

Ehhez semmit sem kell hozzáfűznünk. Iskolapéldája
El sebtében kötött házasságok áldésainak.

A boldog házasság egyik legfontosabb feltétele a jól
krválasztott házastárs.

A SZERELEM ÁLARCA

Jogos aggodalommal néztek tehát a jövőbe annál is
inkább, mert ,a s~relem majdnem mindíg álarc mögé
bújik; sokszor rosszakarat nélkül, de a szerelmesek nem
őszinték egymáshoz.

Mindenki előtt közismert tény, hogy az ember szé
gyelli mások előtt hibáit, viszont szereti jótulajdonsá
gait megismertetni. Gyengeségeinket - szinte kivétel
nélkül - gondosan takargatjuk, viszont annál inkább

. ragyogtatjuk erényeinket.
Ez az általános emberi tulajdonság önkénytelenül is

felfokozódik azoknál, akik egymásnak tetszeni kíván
nak. Az udvarló fiú önkénytelenűl is jobban kiegyenese
dik, határozottabb, férfiasabb lesz azért, hogya leány
nagyobbnak, erősebbnek lássa, becsülje. A leány viszont
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szerelmesének kedvéért nagy gonddal csinosítja magát,
melegebb, helyesebb, mint bármikor az életben.

Amikor pedig megkezdődik a komoly küzdelem a
másik szívéért, amikor az egyik valóságos nagy szere
lemre gyulladés az a vágy ébred fel benne, hogya má
sikat mindenáron megszerezze magának, akkor veszi
igénybe csak igazán azokat az eszközöket, amelyekhez
a hétköznapi életben nemigen nyúlt.

A szerelern felfokozzaerejét, nagy áldozatokra is
készteti és úgy hiszi, ez valóban igazi énje, amelyet
mega sem ismert nagy szerelme előtt. Vagyis a szerelem
álarca észrevétlenül eltakarja még sajátmaga előtt is
igazi énjét, valódi egyéniségét.

Igy állnak szemben egyméssal még a legjobb szán
dékú emberek is, hogy a házasság első időszakában cso
dálkozva döbbenjenek rá: ők másnak adták .szerelmüket,
mint aki elfogadta; ő egészen más, mint ahogy akkor
bemutatkozott!

Mit várjunk ezekután azoktól, akik szándékosan
ámítják áldozatukat?

Mindehhez az is hozzájárul, hogy a szetelem. nem
csak álarc mögé bújik, hanem szivárványszínekben ját
szó szemüveg mögiil nézi választottját. Vagyis a szerel
mes leány sokkal jobbnak, fínomabbnak, rendesebbnek
gondolja a férfit, mint amilyen. És forditva, - a szerel
mes férfi sokkal csínosabbnak. kívánatosabbnak ítéli a
leányt, mint ahogy az bemutatkozik.

<Talán már látjátok a szerelern kettős hazugságát.
Először is olyan tulajdonságokat csillantat meg a férfi
ban és a nöben, amelyeket, hogy úgy mondjam, osak ün
nepnap szoktak használni és ugyanakkor az így ünnep
lőben megjelenő "angyalt" a másik a szerelem szemüve
gén át még hibátlanabbnak és tökéletesebbnek látja,
mint ahogy az ünneplőjében megjelent.

Épp azért, ha boldogok akartok lenni, kellő időt
szánjatok egymás megismerésére, nehogy később akár
egyiktek is csalódjék a másikban.

A világért se elégedjetek meg felületes megismerés
sel, r! szetelem itétetévet. Tekintsetek mindíg mélyre, a
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külsö megnyilatkozésa mellett kutassátok belső lelküle
tét. Gondoljátok át egészen higgadtan hibáit iSI és a
világért se ámítsátok magatokat azzal, hogy "ez csak
véletlen volt nála" vagy "majd megváltozik rnellettem!"

MIKÉPEN ISMERHETEM MEG?

Saját magunknak és másnak alapos ismerete a leg
nehezebb dolgok közé tartozik. Nagyon kevés ember
ismeri egészen jól önmagát és mégkevésbbé: élettársát.
Ennek kettős oka: felületes és szűklátőkörű ítéletünk.

Ha meg akarod ismerni jobban választottadat, akkor:
1. megfigyeJésedet szeles körre kell kiterjeeztened.
2. meg kell keresned cselekedeteinek belső rúgójét.

sőt egész belső egyéniségét.
Először is tehát vele kapcsolatos megfigyeléseidet

tedd gazdaggá. Ez azért is fontos, mert ha egészen isme
red, akkor sokkal jobban megérted, sokkal jobban szerét
heted és segítheted.

Mindenekelőtt tehát meg kell ismerned, meg kell
figyelned választottad családi életét: milyen általában oa
család, édesapja, édesanyja. Ö otthon hogy viselkedik?

- A szülők életéből nagyon sokat lehet következtetni
a gyermekek jellemére I Legelébb is egy-egy erényük
vagy hibájuk alaposabb megfigyelésre késztet.

Nem lehet, kedves barátom, közömbös előtted az
sem, hogy menyasszony-jelölted otthon lusta, rendetlen,
veszekedős természetű-e vagy mindíg olyan aranyos,
amilyennek látogatásaid alkalmával bemutatkozik. Való
színűleg téged is nagyon érdekelhet, kedves húgom, hogy
ideálod valóban ideálisan szereti-e édesanyját, este ide
jében jár-e haza vagy talán épp csavargós természetű
és nem egyszer kimarad otthonról.

A szülők .ezt nem árulhatják el, de az ismerősök,
a szomszédok, a házmesterék, a lakók már sok érdekeset
mondhatnak róla és a családról. Egy-egy elejtett kér
désre önkénytelenül is továbbadják tudásukat.

Ugyanesek gazdag tapasztalatokra tehetsz szeli, ha
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megismered viselkedését a munkahelyén, munkatársai
között és ft közönséggel szemben. Türelmes-e, áldozat
kész-e, szeretik-e?

Nem kerülheti ki figyelmedet viselkedése az utcán,
szórakozások, nehézségek idején. Min nevet" mi tetszik
neki, miért panaszkodik, minek örül. Együttlétetek alkal
mával figyeld meg ezeket a megnyilatkozásokat.

Döntő lehet barátjának, barátnőjének. könyveinek,
ujságjainak megismerése is.

Nem árt, ha utolsó nevelőível. tanítóival, tanáraival
tudnál kapcsolatot szerezni stb., stb.

Ajánlom azonban, ne magad érdeklődjél. Hacsak
lehet, jó ismerősök útján tudakozódjál és ha. mégis- ma
gad érdeklődsz, akkor célszerűbb úgy vezetned a társal
gást, hogy ők önként beszéljenek el egyet-mást róla.

A külső tapasztalatok, hírek, adatok önmagukban
sokszor édeskeveset jelentenek. A második és fontosabb
megismerési feladatod, ezekből a külsőségekből a bel
sőre való következtetés. Ki ó belülről? Milyen lélek
lakik benne? Onző beállítású-e vagy önzetlen? Több
irányú-e a gyengesége, hibája vagy több-e az erénvet
Nevelte-e magát, uralkodik-e szenvedélyein, ösztönein,
hajlamain, vagy belső egyéniségét elhanyagolta-e, szen
vedlélyeit csak látszatra fékezi? Gondolkozzál ezeken
sokat!

KeT FONTOS TANACSI

Első tanácsom a~övetkező: Hírszerzéseid közben
figyelj arra, ki beszél szerelmedről és miért. Sokan
gonoszlelkűekés igen sokszor aljas módon tesznek tönkre
igen szép reményekre jogosító szerelmet.

Itt is csakegyeUenegy példára szorítkozom:
"Egy szobalányt vettünk fel, aki vőlegényjelöltemről

sokat tudott. Szerelmes volt a fiatal ügyvédbe, különbözö
megvalósíthataUan ábrándokban ringatta magát. Bennem
látta álmaínak megakadályozóját, - most már látom --
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ezért iparkodott engem belőle, őt belőlem kiábréndítaní.
Mínden kérdezősködésnélkül elmondta vőlegényjelöltem

összes legbensőbb nőügyeit, találkáit stb., stb. 'Mindeze
ket nem egyszerre, hanem apránkint adta be. Teljesen
tanácstalanná váltam. Mi az igazság? Mivel az utóbbi idő
ben sok minden nem tetszett, amit róla hallottam, köny
nyen hittem a leánynak."

Nos, kedves húgom és kedves barátom, - ilyen
rosszindulatú besúqásokra, névtelen levelekre, intrtkákta
stb., stb. hallgatnotok nem szabad. Viszont ne minbsitse
tek mituien hírt rosszakaratúnak, mert sok szerelmes haj
landó így elítélni a nagyon jóakaratú tanácsadókat. Ezért
ha valamit hallasz róla, ne ítéld el, se ne mentsd fel azon
nal. Másoldalú értesüléseket keress még, vele is beszéld
meg alkalmas időben és módon lelked kételyét. Ha még
mindíg bizonytalanság gyötör a helyzet pontos és részle
tes vázolása mellett, kérj valakitől tanácsot.

Másodszor ne felejtsd el, hogy a megismerésnek leg
fontosabb forrásai mindíg az őszinteség marad. Ennek
folyományaként tárjátok ki szíveteket őszintén egymás
nak, vagyis amennyire tőletek telik l közöljétek őszintén
egymással a fontos tényeket.

Az ugyan általában nem jó, főkép a leánynál, ha
erényeit, fájdlalmait, gyengeségeit mínd kitárja; - kell,
hogy mindig kissé titokzatos legyen a férfi előtt. Ez azon
ban összeegyeztethető azzal, hogy ami kettőjük életét
érinti, bájosan megértően megbeszéljék, mint ahogyan a
következő eset mutatja:

"En mindíg őszinte leszek hozzád, - írja egy meny
asszony - mert nincs értelme a titoktartásnek. Csak ön
magunknak tennők nehezebbé az életet. Ha majd néha
megszomorítlak, nagyon kérlek már előre, ne haragudj
rám, mert nem rosszindulatból teszem, hanem emberi
gyarlóságból. - Hiszen nincsen ember hiba nélkül. - Azt
is tudod, milyen ideges természetű vagyok és milyen
nagy szám van. Sokat küzdöttem már ezek ellen, de még
nem tudtam egészen legyőzni rossz természetemet. Azt is
észrevettem magamon, hogy minél jobbak hozzám mások,
én annál haszontalanabb vagyok, vagyis visszaélek a jó-
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sággal. Jó mindezt előre tudnod, mert időnkint észhez
kell téritened engem is, hogy újból kűzdjek hibám ellen.
Ha közösen törekszünk Iéi! boldogságra, a teljes megér
tésre, akkor sohasem lesz hiba ..."

"Szeszes italra már nem is gondolok, édesem, - írja
a fenti menyasszony vőlegénye- már egészen leszoktarn
róla. Talán ezzel is örömet 'szerzek az én drága kis meny
asszonykámnak. " Multamról újat mondani nem tudok
már, mindent elmondtam magamról. De ha a rágalmak
nak is hiszel, akkor nem tudom, mi lesz velünk. Nem késő,
még .míndent megirhatsz bátran. Úgyis sokszor elkészül
tem arra, hogyelszakítanak tőlem. Engem talán nem lepne
meg ez a sors, mert először jó te voltál hozzám és ma
radsz is örökké. Elfáradtam már a küzdelmekben és vágy
tam az igazi szeretet után, amit náled találtam meg. Azon
ban, ú~látszik, ezt sem érdemlern meg - egy bukott em
bernek semmi sem jár ki az életből... Nagyon meg
szenvedtem mindenért.. Rossz sohasem voltam, csak
gyenge ..."

Ezek az őszinte megnyilatkozások kincset érnek.
Alapját képezik él megértő szerétetnek.

MILYEN LEGYEN A MENYASSZONYOD?

Egy nagyon jólelkű fiú! la következőképen "álmodta"
meg menyasszonyát:

Szeretném, ha az a lány olyan hatással lenne rám,
amelynek következménye boldog közös földi és túlvilági
élet volna.

Legyen hozzám valól
Háziasszonyt, anyát szerétnék. Ne hordasson kosztot,

hanem főzzön maga. Bármit főz, ízletesebb lesz minden
vendéglói remekműnél.

Ne legyen dáma, inkább legyen szerényen csinos, de
az enyém,

Vállalja el az anyaságot! Ne magának, hanem gyer
mekeinknek éljen. Mert így él igazán magának is.

Tisztelje szüleimet, szeressen engem. Nem kívánok
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nagy, lángoló szerelmet, csak nyugodt, békés, kítartó
szeretetet.

Én sem leszek hálátlan. Boldog leszek, ha őt, az én
földi vezetőmet védhetem, kedveskedhetem neki. Nem
lesz köztünk "te", "én", csak '"mi" leszünk. Mi ketten
egyek leszünk, és így az egy igaz Istené.

Legyen katolikus, de ezt ne kérdezősködésre vagy
csak a keresztlevélből tudjam meg. Viselkedése, szelleme,
élete beszéljen erről. .

Legyen példaképe Szűz Mária; akkor az én példaké
pem Szent József lesz. En is alakítható leszek. Együtt me
gyünk mindenhová: templomba, társaságba, szórakozní.
Együtt dolgozunk majd, ha kell, együtt szenvedünk, sőt
együtt gyötrödünk is, hogy az örök boldogságet kiépít
hessük magunknak és gyermekeinknek.

Mint nőnek kötelességének tartom, hogy szé~ legyen.
Nem festett szépséget értek, mert nincs csúnyább és fá
jóbb, mint máról-holnapra csalódni a feleség szépségében,
A festéket útálom, mert nem a festéket. - feleségemet
szeretem. Hamisítatlan szépségével csak még jobban ma
gához fog kötni.

Legyen egészséges. Legyen benne élet és tűz. Ne
gubbasszon, mint valami árva hamupipőke. Sportoljon. de
csak velem. Legyen aktív, ne irtózzék az áldozatoktól.

Tudjon hatni rám. Vigasztaljon és biztasson. Lelke-
sítsen és alkalomadtán rójon is meg, ha megérdemlern.

Ne legyen költekező. Ne magára fordítson mindent.
Legyen enyém, gyermekeimé, de elsősorbanaz Istené!
Legyen magyar. Szolgálja testével a hazát, lelkével

a magyar szellemett
Tegye otthonomat várrá, imádkozzék sokatI
De mit is ábrándozom? Ilyen eszményi leányt úgy

sem kapok. Nem baj. Majd elleszek valahogy, ha nehe
zen is. Csak adjon a jó Isten másnak legalább ilyen bol
dog asszonyt, akit magamnak kiálmodttam .. ."

0, kedves húgom, sokszor elmélkedd át ezt a fejeze
tet. Ez a fiú gyönyörűen megrajzolta az eszményi meny
asszonyt, ha ilyen leszel, valóban boldog leszel te, ö és
gyermekeitek I
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28 EVES JÚZAN FERFI IRJA:

"Minden férfi eszményképe a makulátlan, tiszta, szű
zíes nő. Itt nem alkuszikI

Szeretőnek, pillanatnyi örömre jó a megvetett nő is,
de feleségnek szentet akarunk.

Ma oda süllyedtünk, hogy nagyon sokszor ez elmélet
marad. A nő nem áll hivatásának magaslatán, semmivel
sem jobb, mint a férfi. Sőt ... Ezért a férfiak közül sok
megalkuszik. De az olyan asszonynak, akire felnézni nem
tudnak, igazi tiszteletet sem adnak soha.

A férfiak liliomtiprók, - de liliomimádók is.
Közönségesek, - de rajonganak a női gyengéd-

ségért.
Szeretetlenek, - de akarják, hogy szeressék őket.
Hűtlenek, - de hűséget kívánnak.
Furcsa, - de így van.
Es; a nők?
A férfiban sokan osak eltartót látnak és keresnek

elsősorban. Ezek nem jók feleségnek. Eltartani szebbet és
olcsóbban is tudunk. -

Sok nő törvényes szeretőt keres, lélek nélkül. Bolond
férfi, aki ilyen kelepcébe belemegy. Szetetőt nyujt az élet
eleget. Szebbet és jobbat.

Elbotlott leányok megmentőr kivánnak, hogy vissza
kapják. elrablott vagy könnyelműen eldobott becsülétü
ket. Segítse öket az lsten, ha bűnbánatot tartanak, de tud
niok kell, hogy a házasság nem mentőcsónak, vihartálló
hajónak kell lennie!

Vannak, akik igényeik kiszolgálóját keresik, magya
rul "Palit" akarnak. fogni. Csacskákl A házasság nem
csak életigények kielégítésel A férfinak is lesz igénye.

Némelyek fölényes tudást, uralkodni vágyó akaratot
szerétnének érvényesíteni a házasságban, holott az első
sorban az önátadó szeretet helye!

Ki az igazi nő, akit érdemes feleségül venni?
Általában beszélve, rendelkezzék mínden testi, szel

lemi, lelki, valamint annyi anyagi jóval, amennyi lehe-
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tővé teszi a házasélet anyagi biztosítását, a testi együttlét
kellemes voltát, szellemi harmóniáját és lelki egységét.

Mindez csak akkor lehet, ha oa: női erények aranya:
a tisztaség. hűség, odaadás, együttérzés, áldozatkészség,
a férfi megbecsülése és a legfontosabb: az anyaság
őszinte szeretete teszik értékessé a leányt.

Az én arám - nagyon kívánom - legyen tiszta,
szeplőtelen, Isten után csak engem szeressen. másokat
csak utánam. Legyen istenszerető, odaadó, hűséges,
őszinte és együttérző.

Ha ezenkívül tanult, okos, szép, előkelő, vagyonos,
ügyes stb., nagyon-nagyon jó, de az előbbiek nélkül sem-
mit sem ér." ,.

Sok, nagyon sok őszínteség, nyiltság van ebben a le
vélben. Mindenki tanulhat belőle, de főképen azok, akik
házasságot akarnak kötni!

A LEÁNY JELLEME!

Vizsgáljuk meg most a leány jellemtulajdonságait a
legfontosabb feladatok szemszögéből.Az iéi: leány alkalmas
legjobban a házasságra, aki teljesíteni képes a jó élettárs,
odaadó feleség, gondos háziasszony és az önfeláldozó
édesanya négyes hivatását. A harmoníkus házasélethez
mind a négy tulajdonságra szükség van.

l. Az asszonynak először jó élettársnak kell lennie!
Elettársnak, aki megosztja férje örö~t, bánatát, aki se
gítőként kiséti végig az élet göröngyös útján; akire férje
mindig számíthat.

Az ilyen jó élettárs tulajdonságai a következők:
a) Legyen önzetlen és másról gondoskodó. Tudjon

segíteni, pusztán szerétetből. Találja örömét abban, hogy
adhat, vigasztalhat. Közvetlen egyént haszon nélkül tud
jon áldozatot is hoznt. Legyen .elöretétö és míndenről

gondoskodó. Az önzetlenség kítűník önfeláldozó jóságá
ból. Milyen szívesen ad, segít nemcsak vőlegénye
érdekében, hanem otthon, munkahelyén, szegényeknek
is stb., stb.
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h) Legyen megértő, alkalmazkodni tudó. élje be ma
gát mások helyzetébe. Ne míndíg a maga apró ügyei le
gyenek fontosak előtte. Tudjon elnéző lenni mások hibái
val szemben. Próbáljon adott esetekben élettársa szem
szögéből ítélni, az ő helyzetébe beleilleszkedni, s akkor
sok mindent megért, elvisel.

Kitűnik ez mostani életében? Hogy viseli el mások
hibáit környezetében? Osszefér-emásokkal? Milyen han
gon beszél, vélekedik másokról?

c) Legyen türelmes. Okosan lássa be, türelemmel
többre viheti, rnínt idegeskedéssel.Legyen elnéző, sok
szerétettel megbocsátó. Ne engedjen indulatainak, ne ger
jedjen hirtelen haragra. Okosan simítsa el a bajokat!
Veszekedős, ingerlékeny, házsártos lányból sohesem lesz
türelmes feleség.

dl) Tudjon vigasztalni, erőt adni, mindezt idején,
okosanI

Már mint menyasszonyjelölt legyen a fiúra nevelő
hatással. Legyen vigasztalója a csüggedésben. társa a
nehéz időkben.

e) Tudjon kitartani nemcsak a rózsás napokban, ha
nem a megpróbáltatások között is és tudjon, ha kell, küz
deni, sőt szenvední férjéért, a boldogságért. Legyen ereje
az akadályokat (emberi rosszakarat, megbántás) leküz
deni és'ezek: ellenére is még jobban szeressen. fokozottan,
forróbban ragaszkodjék társához.

Más téren gyakorol-e önuralmat? Harcolt-e már, va
lami nehezebb dolog eléréséért? Síkra szállt-e már boldog
ságáért, elveiért, például hitéért?

2. A férfi másodszor odaadó feleséget keres, hiszen a
szetelem melege köti őket össze! Épp ezért fontos, hogy
a leány legyen:

a) Nőies nő. Minél férfiasabb, fiúsabb. nyersebb,
hidegebb a nő, annál kevésbbé való odaadó. gyengéd fele
ségnek. Későbbi hivatása lesz: míndent bájosan, melegen
adni. Sokat kell adnial Újszerűen, íríssen, melegen, von
zóenl Ebbe nem szabad belefáradnia. Otthonát és önma
gát mindíg újítsa meg, ne legyen úrrá: rajta a megszekés
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unalma. Mindazt kis dolgokkal is elérheti: kis virággal,
mosollyal stb.

Legyen tehát már leánykorában nőiesen kedves,
fínom, jóságos, meleg, találékonyI

b) Legyen 9Claadó, hűséges és ragaszkodó. Tudjon
kitartani, ne legyen csapodár, akít csak sok férfi bókja,
hízelgese tud kíelegítení,

Nem lesz hűséges asszonya sok fiúval udvartartó.
flörtölő lány, s a kacér, kirívóan többnek kedveskedő
menyasszony.

c) Legyen csinos, nagyon tiszta, mosolygós, eleven,
üde, derűs, friss vagy mély, mint a tiszta tó. Nincs el
ríesztóbb, mint önmagát, lakását, otthonát, gyennekeit
elhanyagoló hideg nő, aki viszont este csillogó, kiöltö
zött, körülrajongott dáma.

Legyen már menyasszony korában egyszerúen csi
nos, otthonában is kedves mindenkihez, necsak udvar
lója látogatásai alkalmával vegye fel a jóság álarcát!

A hideg, érzéketlen, közömbös, kedélytelen, beteges
leány nem való feleségnek.

3. A feleségnek harmadszor háziasszonyi gondjai is
lesznek. A családi fészket csinossá, meleggé kell tennie.
Be kell osztani az időt és a jövedelmet.

Legyen tehát a menyasszony:
a) Otthonát szerető, házias. Szerethetí a szórakozá

sokat is, de csak mértékkel. Legfőbb vágya az otthon
legyen. Utazgató, folyton színházban, rnozíban üldögélő"
nyáron folyton strandoló leányok teljesen alkalmatlanok
ennek a feladatnak teljesítésére.

b) Rendszerető, jóízlésű és dolgoskezű legyen. Mind
fontos. A rendetlen otthon elriasztja a férfit a családból.
Ha nem dolgos, semmi sem lesz meg idejében.

Nagyon figyeld: meg tehát: Takarit-e maga is otthon,
hányszor, mikor? Dolgozik-e, segít-e szüleinek, testvérei
nek? Holmija között van rend? Izlése milyen?

c) Legyen takarékos is és előrelátó. A máról-hol
napra élő, édességekre leselkedő könnyű kis píllangók
vagy folyton szerelemről ciripelő tücsök kisasszonyok
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sem nem takarékosak, sem nem előrelátók. Nem is jó
hézíasszonyokl

d) Ertsen a konyha múvészetéhez. Lehetőleg egészen
jól tudjon főzni. Legyen a háztartás. mínden ágában ott
honos. Márcsak azért is, hogy kisegítőinek ő adhasson
okos utasítást, ha pedig segítsége nincs, ne akadjon meg
a házvezetés.

e) Alkalomadtán 'meghúzódó és szerény is legyen,
ha talán szereti is a nagyvonalúságot.

4. Legelső helyen kelleit volna lelemlííenem az édes
anyai hivatást! Ez a házasság legelső célja! A gyerme
kért tervezte ki lsten a családot. Hogy a leány anyai hi
vatását jól betölthessei

a) Legyen egészséges. EreZZJe a felelősséget, amit
tőle jövendő gyermekei követelnek. Testileg-lelkileg
erős, egészséges feleséget vár a férj, necsak tessék-lássék
orvosi bizonyítványt! Egészséges asszonyt kér .az otthon,
követel a magyar haza! Gyenge, beteges leányok köves
sék lelkiismeretük szavát!

b) Legyen anyás, szeresse a gyermeket! Ez a nő sZÍ
vébe oltott adomány. Melyik leány nem érezne meleg
séget, amikor az ártatlan gyermek fölé hajlik; szeretetet,
amikor pici kezét imára kulcsolhatja; vágyat, amikor
más ölében kacagó kisgyernneket látj álmot, amely a
házasságba vonzza, ahol a földreszálló kis angyalkáknak
édesanyja lesz?

Az olyan leány, aki nem bírja a gyermek sírását, aki
undorodik a mosdatlan gyermektöl stb., az nem jó édes~
anyának, mert az elkényeztetett önzésében és finnyás
ságában sejét gyermekétől is undorodik majd.

c) Jellemezze mély vaJJásosság, igaz hit. Ez minden
szempontból szükséges. Ha az Istennel szemben nem tel
jesíti kötelességeit, akkor urát is kijátssza. .

Mint édesanyának is igen nagy szüksége van az igazi
hitre, a mély vallásosságta.

Vallását könnyelműen elhanyagoló nőt ne végy el
feleségül, de azt sem, aki csak külsőleg vallásos, egyéb-
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ként jelleme műveletlen, pogány. Vallása legyen világ
nézeti meggyőződése.

d) Legyen lemondó, önmagát feláldozni tudó, békés
természetű. A házasélet ezer nehézsége, a gyermekneve
lés fáradsága bizony háttérbe szorítja az egyéni kényel
met, s erőt, lemondást követel gyermekei, férje jogos
igényei érdekében. Nagyvilági dáma, divatbáb stb., stb.
sohasem lesz jó édesenye. _

Ezek a menyasszonyjelölt legfontosabb tulajdonságai.
Ha ezekhez még több előny is járul: pl. gazdagság, mű
vészí, zenei érzék vagy egészen rendkívüli edottságok.
azokat külön kell értékelni, de az előbb felsorolt tulaj
donságok az alapvető és színte ellengedhetetlen biztosí
tékaí a boldog házasságnak.

KlTöL ÖVAKODJÁU

1. Nagyon óvakodjál attól, kedves barátom, akii
mámoros fejjel ismertél meg, vagy aki a kéj utáni vá
gyadban toppant eléd.

Egyáltalán nagyon óvlak a szokássá vált mulatozá
soktól és fíúszórakozásoktól, amelyeket a pogény er
kölcstelenség vitt be az életbe és tett a fiúk társadalmi
kötelezettségévé ennytra. hogy csak kemény akarattal
lehet távol maradnod az ilyen tivomyáktól.

Ilyen helyeken teljesen értéktelen nők veszik körül
a nagy reményekre jogosító fiatalokat. Nem egyszer meg
történt már, hogy az alkohol és szerelern mámorában
pénzt és vért szipolyozó örömlányok hálójába kerültek
a Ilegjobb családok fiai is. Pár év mulva bánják meg tet
tüket, de későn. férfiéletük jóvátehetetlenül kettétörött.

Nagyon jó nevű és jó állású édesapa tárt föl egy
ilyen ügyet előttem.. Fia egyetemi hallgató és utolsó évre
való tekintettel igen jó állásban léV1Ó fiú. Abszolválása
előtt egy utcanő hálózta be és tartotta egészen kézben.
Az abszolutórium elmaradt, hivatalát elhanyagolta. Az
utóbbiból kitették, apja megvont tőle mínden segélyt. A
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vegen lezüllött az utcára a leányhoz. A fiút - csökő

nyössége és botrányos' élete miatt - az apja kitagadta.
Még így is ragaszkodott a javítóintézetbe került nőhöz,
akinek ravaszságát, kétszínű viselkedését közvetlen kö
zelről megfigyelhettem. Aztán eljegyezte magát vele ...
Természetesen rövidesen szétváltak. A fiú tönkretéve,
egyedül élt az utcán.

2. Úvakodjál azoktól a leányoktól is, akik könnyel
műek, gyorsan ismerkednek, nagyon gyorsan barátkoz
nak és szeretkeznek, esetleg könnyen flörtölnek.

Ilyen jegygyŰTűs menyasszonyról írt nekem az a
szerencsétlen vőlegény, aki rövidesen föl is bontotta az
eljegyzést:

"Szeretjük egymást. Édesanyja nem félti, még mozíba
is elengedi egyedül, úgyhogy csak későn jön haza. Már
többen megkérték a kezét, de csak hozzám akar jönni
(csak pár h6napja ismer). Egy baj van, nem szerelmes
belém. Diák korában több fiúban szerelmea volt, sőt azt
se tartotta bűnnek, hogy csókolódzzék velük. Azt mondja,
- bár csak 21 éves - a "sok csalódás" megedzette (kü
lönös!) olyan értelemben, hogy nem tud egyhamar sen
kibe se szerelmes lenni. Hangoztatja, azzal nem vét az
irántam való hűség ellen, ha más fiúba is belékarol az
utcán. " Nagyon szeretne színdarabban szerepelni, mert
igen csinos és tehetséget érez magában ... ha a színpadon
megcsókolnák és viszont, akkor sem vétene a hűség
ellen, mert ez csak hivatalból történnék és ez nem is
lehet bűn... Amióta gyűrű van a kezén, lakására nem
gyűjti a fiúkat, de nem régen előttem csupa pajkosság
ból megölelt egy fiút ... Később, amikor ezt kifogásoltam,
haragos kifakadásokba kJezdett, hogy neki semmit sem
szabad és vissza akarta adni .a gyűrűt . . ."

3. Mégegyszer felhívom figyelmedet, kerüld' a' nagy
világi hölgyeket, akik cukrászdákban ülnek, sokat utaz
nak, nyaralnak, akik mindenféle ürüggyel túlsokat járnak
szinházba, bárokba, mozikba, versenyekre. esetleg maguk
is szenvedélyes "sportolók" ; akik nem szerétnek otthon
ülni, mindíg programmjuk van, természetesen a családon
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kívül; akik fényűző életet élnek, illatot, fényt, festéket,
lakrkot, ruhákban rendkívüli választékosságot, dohányt,
szeszes italt, nagy 'vendégeskedést stb., stb. kedvelnek.

4. Legutoljára emIítem azokat, akik túlzoltan erotikus
beállitottságúak, s:renvedélyes vérük egész különösen
föl-föllobban, vagy akiket belső hisztériás akaratosság
jellemez. Ennek jele, hogy "jelenetekiet tud rendezni",
egyesekkel nagyon kedves, másokkal szemben kegyetlen
(pl. otthonI), hatásvadászó, ravasz, belső önzését édes
szavakkal takargatja. Előhaladott állapotban "elájul",
hogy te, a lovag, legalább részvétedben teljesítsd akara
táti Ha ilyen tüneteket látsz, tedd ismét próbára, figyeld
több oldalról. Ha pedig meggyőződtél,hogy ezek a tüne
tek többször is megismétlódnek, akkor el ne vedd, mert
viperát vinnél otthonodba. Ezek a mínden otthont feldúló
hisztérikák, akiJ{tól az Isten óvjon meg, kedves jó
barátom!

A feltűnőerr gazdag, csinos, szellemes, szemre való,
rikító leányok helyett keresd az alig mutatkozá, csendes,
szerény, otthonias, sokszor a fiúktól elvonultan édes
anyjuknak, testvérüknek élő leányokat, még akkor is, ha
szegényebbek, mert anyagi szempontból is gazdagabbak
a nagyvilági dámákkal szemben, akik hozományukat ezer
szeresen "megkeresik" rajtad. E:..ek a szerény leányok
valóságosan dúsgazdagok, mert fizetésedet okosan be
osztják, nem követelnek fényűzést, mindent jól és ügye
sen 'fel tudnak használni és ami a fő, ig,azi otthont, meleg
fészket és tiszta, önzetlen szerétetet nyujtanak majd
neked I

MILYEN LEGYEN A VOLEGENYED?

Menyasszony irja:
"Milyen legyen 01 Nagy kérdés és hosszú rá a felelet.
Testi adottságait tekintve fontos, hogy egészséges,

tisztavérű legyen.
Rendkívüli szépség egyáltalán nem fontos. Ha vélet-
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lenül szerencsétlenség vagy háború tenné nyomorékká,
nem hagynám el.

Az ember értékét azonban a lelki tulajdonságok ad
ják meg. Elsőrendű követelményern jövendőbelímmel
szemben komoly vallásossága. Címzetes katolikusból nem
kérek, aki legjobb esetekben unatkozva támogatja a szerit
misék alatt az oszlopokat. Nincs szebb, mint az imádkozó
férfi, aki térdreboruló áhitattal emeli fel lelkét Teremtő
jéhez.

A "tiszta férfiúság" alapján álló fiú megérti a házas
ság szentségi jellegét és örömmel áll az Isten nagy, te
remtő terveinek szolgálatába.

Szeresse a gyermeket úgy, mint én. Az otthon gyer-,
mekek nélkül hideg és élettelen. Lehet bár gyönyörű a
lakás, az egyszerű szoba ezerszer szebb, ha gyermekgógi
csélés és gyermekkacagás angyalkertté varázsolja.
Olyan férjet szeretnék, akit munkás napja után az otthon
édessége és a gyermekek ártatlan öröme üdít fel, nem
pedig a mulatók sorozata.

A fiú gyermeki ragaszkodással szeresse édesanyjét.
Ahogyan őt szereti és tiszteli, úgy fogja bennem is tisz
telni saját gyermekeinek életadóját. Igy nem kell félnem
féltékenységtől,mert a szeretet, hűség és kölcsönös meg
becsülés biztos alapokon tartják az Isten tervei szerinti
házaséletet, még ha elkerülhetetlen küzdelmek, szerivedé
sek, bajok döngetik is kapuját.

A fiú legyen okos, legyen meg szellemi fölénye.
M'nden modern jelszó ellenére érzem és tudom, az a leg
jobb, ha férjemet uramnak nevezem. Legyen ó a ház feje.
Igy szívesen nézek fel rá és fogadom el kívánságait.

Legyen feltétlenül <őszinte, igazmondó, mert az erről
meggyőződő feleség szívesen hagyatkozik urára.

Nem utolsó sorban a fiúnak ne legyen szenvedélye.
Főképen az ivásra gondolok, bár én a dohányzást is ide
sorolom. A férfi legyen férfi! Kemény akarattal uralkod
jék maga körüli

Ha többen végignéznék ezt a lístát, sokan mosolyogva
gondolnának rám, álmodozónak neveznének. Ilyen élet-

25



társat oa 20. s~ázadban találni nem lehet. Én mégis fel
állítottam lelkemben az ideált, s hála Istennek, találtam is
ilyent vőlegényemben. Elképzelésemet bizonyos fokig
felül is múlta,

Nagyon tetszett nekem a föntieken kívül még köte
lességtudása is, amelyet mindíg első helyre tesz. Bíztos
vagyok benne, az életben ugyanilyen keményen állja meg
il! helyét a családdal szemben is.

Következetességét is nagyon szeretem. Bár már sike
rült őt olyan dolgokról meggyfu;nöm, amelyek eddig téves
beállításban éltek lelkében.

Nem is tudom, hogyan köszönjem meg őt a jó Isten
nektl"

ANYA, FELESÉG A PÉRFIRÚL

Nem árt, kedves húgom, ha az édesanyák elgondo
lásait, a feleségek kívánságait is hozzácsatolod a meny
asszonyok elképzeléséhez. Ezért olvasgassunk tőlük is
néhány sort. . .

"Tudod kislányom, mindennap azért imádkozom, hogy
ti, az én gyermekeim boldogok legyetek. Épp azért na
gyon örülök vőlegényednek, akit az Isten neked küldött,
Véleményem szerint ő jó élettársad lesz . . .

Már ·egy éve figyelemmel kísérem. minden lépését.
A legelső alkalommal feltúnt komolysága, céltudatos,
tiszta életfelfogása, az igazság melletti biztos, határozott,
kitartó állásfoglalása.

Nagy kincs ez, jele annak, hogy nem szélhérnos. Ez
utóbbiak nem tudnak soká következetesek, nyiltak, be
csületesek. lenni.

Orömmel láttam vallásos meggyözödését, amelyből
oly természetesen következett az is, hogy mind!fg közösen
jártatok szentmísére és a szentségekhez.

Amennyire hallottam beszélgetésteket, nem szekésos
bókokkal kedveskedett neked, hanem keresetlen, termé
szetes, őszinte szeretettel vett körül, sőt bizonyos tisztelet-
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teljes tartózkodást is megfigyeltem nála, amely irántad
való tiszteletből és megbecsülésből fakadt.

Érdeklődtem családja és hivatali munkája után. Min
denütt kíelégítő jótulajdonságokat hallottam róla. Szen
vedélyeknek nem hódol. Hivatalában szeretik, becsületes
és szelíd. Sohasem lehet durvának. gorombának látni.
Szüleit is nagyon tiszteli, őket anyagilag is segíti, tehát
keresetét neked is majd hazaadja.

Mindehhez hozzájárul, hogy jó megjelenésü, finom,
figyelmes, jó családból származik és nem is egészen
szegény.

Ot nyugodtan szerefheted, kislányom. Kívánom, légy
nagyon boldog mellette . . ."

De figyeld meg ezt a csalódott feleséget is:
"Olyan szép volt, amint elképzeltem a házasságot

olyan ember oldalán, aki teljesen hasonló hozzám; egyet
gondol, .egyet akar velem; akivel mindent megbeszélünk.
akivel együtt örülhetek, sírhatok. aki értékeli szeretete
met, aki megdícséri főztemet és siet haza hozzám.

Az uramban pedig nagyon j{ellett csalódnom. Nem én
választottam őt, szüleim kényszerítettek hozzá. Ezért
szenvedek már 20 éve.

Az uram magábanvéve jó ember, de önző, öntelt, ké
nyelmes, áldozatokra képtelen és féltékeny.

Jobban meg kellett volna őt figyelnem ismeretsé
günk idején. Utána kellett volna néznem, milyen otthon.
Tud-e segíteni szüleinek, testvéreinek? Tovább kellett
volna gondolkoznom, és mikor szerétetéről biztosított
engem, meg kellett volna figyelnem, hogy az apró ked
veskedések mögött milyen lélek lakik. De ezt akkor el
mulasztottam. Nem. ism ertem meg őt. Engedtem a külsö
befolyásnak, ezért szenvedek.

Mit tegyek, hogy mosolyogni tudjak, s ami a fonto
sabb, ennyi tudással, tapasztalattal jó férjet tudjak sze
rezni gyönyörű nagylányomnak.?"

Mit?
A felelet a könyv maga, amelynek minden sora a

kérdés megoldására segít!
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A H:RFI JELLEME

A nm erények vázolása után meg kell rajzolnom a
férfiak jellemét is, azokat a vonásokat, amelyek biztosít
jék a család nyugodt fej lődését. Ennek elengedhetetlen
kellékei a következők: A férfi legyen hűséges élettárs,
megértő férj, az otthon bölcs kormányzöja és végül jó
édesapa. Nézzük mindezeket részleteiben:

1. A nő sokkal jobban vágyódik élettárs, támasz után,
mint a férfi. Lélektanilag roppant fontos ennek az igény
nek kielégítésel A férfi tehát legyen hűséges élettárs,
azaz:

a) Legyen támasza a nőnekl Az élet ezer nehézségei
ben elfáradt feleségének legyen oltalma, erőssége. Legyen
megértő. Éljebe magát a leány helyzetébe. Legyen hozzá
gyöngéd, de határozott. Bátor és kérlelhetetlen, ha ott
hona, felesége védelméről van szó.

Már mint vőlegény vagy udvarló is legyen kitartó,
erős, állhatatos segítője a leánynak. Ne essék nehezére a
segítés.

b) Legyen közlékeny. Tekintse feleségét élettérsnak,
akivel megbeszéli belső ügyeit, munkáját, külső nehézsé
geit is. A nőnek nagy szüksége van erre a bizalomra.cmert
minden szeretetre százszoros szeretettel felel. Nem lehet
igazi feleség akkor, ha férje semmit sem közöl vele,
ügyeibe beleszélést nem enged, csak eszköznek tartja élet
társát, aki az ő kényeimét szolgálja.

A közlékenység és őszinteség jelentkezzék már az ud
varlás idején isi

c) Tudjon önzetlen is lenni. Tudjon másokon segíteni,
esetleg. komoly áldozatot is hozni. Tudjon lemondani
egyéni zsarnok szeszélyéről, hogy egy kicsit könnyítsen
élettársán.

Ne nagy ajándékokkal kedveskedjék a vőlegény
menyasszonyának, hanem egy-egy önlegyőzéssel, önzet
len, adlni tudó szeretettel!

dl) Legyen jó barát, aki figyelmes, előzékeny, udva
rias, fínom, gyengéd.

28



Hirtelen, durva, goromba, türelmetlen férfi, feleségé
hez sem lesz különb. Jó tehát megfigyelni másokkal szem
ben megnyíletkozó egyéniségét is.

2. Megértő férfit, meleq szetetetet igényel az CJ3Z

szany isI Ez szoros tartozéka a házasságnak. A megértő
férj elengedhetetlen tulajdonságai: .

a) Legyen jóságos és kedves. Sok szeretettel tudjon
bánni feleségével, menyasszonyával. A férfi is nagyon
sokoldalú, találékony, kedves, ha igazán szeret. Mínden
kinek, de főkép a nőnek szüksége van kedveskedésre.
figyelemre, meLegségre. Szeretete alapuljon meggyőződé

sen. Ne csupán hízelgésben, udvarlésben. szép szavakban
nyilvánuljon meg, hanem legyen vigasztaló, erősítő, ne
velőhatással a leányra.

b) Legyen mériéktartó és. önuralomban teljes férfi.
Tudja megvédelmezni menyasszonyát és általában minden
nőt saját szenvedélyével szemben is. Sohase kérje azt,
amiról tudja, hogy helytelen és pusztán önző szándékból
f.akad. Legyen kímélettel, ha élettársa fáradt stb.

Az a férfi, aki udvarlása idején sokat kér, színte ki
erószakol a leánytól, a házasságban sem lesz megértő és
mértéktartó.

c) Kemény, erősaKaratú férfi legyen. Férfias férfi!
Onmagával szemben is. A határozatlan, íngatag férfi nem
férj, csak. báb.

Vólegények, vígyázzatokI Nem mindíg a mindenbe
belenyugvó, elnéző férfi, hanem legtöbbször a határozott,
bátor kíállású, szilárd akaratú, igazi jellemes egyéniség a
vonzó. Ismertem olyan leányt, aki nagyon komolyan ud
varló fiút csak aiért utasított vissza, mert nem volt elég
"férfias", hanem lágyl

d) Jó, ha délceg, csinos, jó modotú, eleven, életerős.

e) Legyen húséges és tiszta. Legyen előtte felesége és
otthona szent, amihez a hűtlenség gondolata sem férhet.
Éljen egészen és teljesen otthonának, családjának, pilla
natnyi örömökért ne tegye tönkre saját lelki nyugalmát,
felesége, gyermekei boldogságát. •

Állhatatlan, sokfelé udvarló, kicsapongó férfi soha
sem lesz hűséges férj I
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3. Nemcsak a nőnek, a férfinak is gondot kell totdi
tania az otthonra. Ketten építsék meleq családi fészküket!
Az otthon bölcs konnányzásához a következők szük-
ségesek: .

a) Okosság, előrelátás, határozottság, közvétkezetes
ség. Hiábavaló a feleség minden igyekezete, munkája,
fáradsága otthona szépítésében, ha a férfi szinte kerék
kötője minden szép tervének.

Előrelátása. otthonának kítervezése mutatkozzék már
meg a jegyesség idején is, amikor közösen kiálmodják
otthonukat, beosztják fizetésüket vagy már a vőlegény
olyan dolgot vesz, ajándékoz menyasszonyának, ami
kis otthónuk fontos darabja, dísze-kettőjükközös öröme
leszl

b) Szeresse az otthont! Ne legyenek szenvedélyei:
ivás, kártyázás, bűnös szórakozások. Legyen otthona kicsi
fészek, ahol megbújnak az élet víharaí elöl, ahol meg
pihennek a fáradalmak után, ahová várja felesége, ahon
nan int felé gyermekei pici keze.

De vajjon értékeli-e' mostani otthonát? Szívesen
van-e a családban vagy menekül belőle, hogyannál töb
bet mulasson ...?

c) Fontos a megfelelő kereset. Beesületes munkával
keressen annyit, amennyi családja fenntartására kell, de
azt valóban arra használja, ne a legközelebbi vendéglöst
gazdagitsa vele. Pénzét kezelje okosan. Feleségével be
szélje meg a pénz hovafordítását.

Könnyelmű, pazarló "gavallérból" nem lesz józan,
takarékos férj I

d) Szeresse munkáját, végezze el becsületesen. Ott
honában is dolgozgasson, necsak pihenni járjon haza. Ez
sok örömet, erőt nyujt mindkettőjüknek.

e) Tudjon dicsérni, ami igazságérzetéból f~adJjon.
Lássa meg felesége áldozetát. ügyességét, találékonysá
gát: főzésben. házvezetésben, ízléses bútorberendezés
ben stb. Ne kritizáljon le mindent.

Megteszi ezt most is - az udvarlás ídejénj
4. Az édesanya tnellett áll az édesapa. Az apai.szetep
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végtelenül fontos a családban. Ezért a férfi mint jó
édesapa:

a) Szetesse a gyermeket. Játsszék el szívesen más
gyermekekkel. Kezeljeök.et szeretettel, legyen szívesen
köztük. Ne izgassa fel megét, ha a gy;eiIIDek sír, játszik
mellette, kérdezgeti őt. Munkája mellett kis időt erre is
szánjonl Eljen benne már vőlegénykorában a felelősség
teljes, boldogító hivatástudat: édesapa lesz!

b) Legyen egészséges. Főképen az öröklődő bajoktól
legyen mentes,

c) Jellemezze a komoly, férfias vallásosság. Jó példát
kell adnia a jellemes vallásosságban gyermefeinek is.
Vallástoalan férfi semmire sem jól

Rendkívül szerenesés lehet az a leány, aki ilyen
férfihoz mehetne feleségül, Ha pedig ezenfelül a fiú még
egyéb jótulajdonságokkal ís rendelkezik, például, nagyon
jó állása van, gazdag, híres ember, akkor talán teljesül
,az az álom is, hogy maga a. mesebelí herceg jön el érted,
kedves jó húgom, amit szívből kívánok is neked!

KIHEZ NE MENJ?

A sok szerencsétlen házasság miatt azonban nagyon'
kell óvnom téged azoktól a férfiaktól, akik boldognak ki
álmodott életedet kinszenvedéssé változtatják át.

1. A legelső helyen azok állnak, akik részegesek,
szenvedélyes kártyások és általában tékezetlen természe
tűek, könnyen haragra lobbannak, 'másokkal .durvák.
Ezekhez semmi körülmények közt sem mehetsz feleségül,
mert életed ezek mellett kínszenvedés lenne. Ide tartoz
nak azok is, akik hitetlenek, vallásgyúlölók, csúnyán
káromkodnak, pazarlók. .

Ismertem. olyan asszonyt, akinek az ura mindíg későn
jött haza és nem múlt el hét, amikor nem lett volna egy
szer-kétszer részeg. Az asszonyegyideig tűrte, Azután
szót emelt. Végül el kellett válnia, mert férje részegség
ben nem egyszer rontott rá feleségére, sőt idónkint a
konyhából kést ragadott meg és úgy üldözte a halálra

31



vált asszonyt. Józan állapotban mindent megbánt, mín
dent megígért, de az alkoholnak csak nem tudott ellent
állni és pár nap mulva megismétlődöttez idegeket ron
csoló, szörnyű jelenet.

Semmikép sem engedhetern tehát, hogy te, az én
húgom, ilyen szerenesetlenül járj. Tehát nagyon figyeld
meg, nincs-e udvarlódnak ilyesmire hajlama. Kézben
tartja-e vágyait? Tud-e mértékletes lenni? Osszeférő ter
mészetű-e? Nem használ-e morfiumot, kokaínt, amelyek
idegzetét tönkreteszik ...?

. 2. Nagyon tartózkodjál a túlságosan érzékiségre
hajló férfiakt61 is, akik később szinte biztosan megcsal
nak, vagy - ha meguntak, otthagynak téged. Ilyenek
rendszerint az elvált emberek, az olyariok, akik rajtad
kívül többeknek udvarolnak vagy téged mituietuuon
bűnre akarnak tévetuu.

Ezek nem szerétnek igazán, hanem csak fellobbant
szenvedélyüket akarják kielégíteni. Sohasem lesznek jó
férjek, csak rablólovagok, akik most rád pályáznak és
melletted' tovább folytatják kéjes játékaikat.

Szerétném ezeket is példákkal megerősíteni:
"Egy vidéken tartózkodó fiúval ismerkedtem meg,

aki meg is szeretett. Elválásunk után írt, azután többször
eljött hozzán. Én is nagyon megszerettem, amikor láttam
nagy ragaszkodását. De egyszercsak elmaradt ö is, levele
is. Anyám írt neki, de még csak válaszra sem méltatta.
Egy év mulva váratlanul meglátogatott és én abban a
percben minden rosszat elfelejtettem. Boldogok voltunk.
Azután katonának vitték. A levelek ismét elmaradtak. Ez
is gyanús volt már nekem, de még reméltem benne. Az
után hallottam, hogy kint is nőkkel foglalkozik. Ezért fe
lejtett el engem "átmenetileg". Már épp ki akartam tépni
szívemből az emlékét is, amikor ismét váratlanul betop
pant. Kérdéseimre kijelentette: "Nem az a fontos, hogy
írjak, hanem hogy igazán szeressek." Azután teljesen
úgy viselkedett, mint régen. Nagyon kedves volt és kije
lentette, engem szándékozik feleségül venni.

Rövidesen áthelyezték városunkba és attól kezdve
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míndennapos vendég volt nálunk. Közben elmesélgette
kalandjait és különböző hölgyekkel ugratott. Hozzátette,
hogy nekem' ezektől .nem kell félnem, mert ezekhez neki
semmi köze.

Először tetszett nekem őszintesége, de csakhamar
rájöttem, nem lehet ez jó, hogy míg engem szeret, mások
kal is foglalkozik. Elhatároztam a szakítást.

Amikor ismét eljött, arra kértem, hagyja el a többi
nőt. Erre kifakadt: ő- komolven ,gondol rám, de értsem
meg. .. lÓ nem hűtlen... biztosan elvesz feleségül, de
most még nem nősülhet ...

Mivel nem ígérte meg a 'szakítást a többivel, nem
hittem neki, míre kijelentette mínden nehézség nélkül,
hogy akkor nincs értelme a további kapcsolatnak. Ezt én
helyeseltem és elment."

Jó, hogy elment. Nem lettél volna mellette boldog.
A házasságban is megcsalt volna, sőt már most hozzá
akart szoktatni "ártatlan" kalandjaihoz.. Azért is kellett
volna szakitanod vele, mert annyiszor szó nélkül elha
gyott, illetve elhanyagolt. Ilyen lett volna férj korá
ban is.

Az' elvált vagy válni szándékozó, feleségére panasz
kodó térit ugyanilyen típus, csak más formában. Ha el
hagyta első feleségét, téged is elhagyhat. Elvált ember
egyszer már bebizonyította hűtlenséget, Hiába erősítgetí
nekem felesége hibáját, nem engedhetlek hozzá, mert
holnapután rólad bizonyítja, hogy csalódott benned. Első
feleségének is úgy udvarolt és hízelgett valamikor, mint
most neked és holnapután egy harmadik leánynak ...

Azok a férfiak, ekík pedig házasság előtt többször,
szinte erőszakosanbűnre csábítanak vagy ügyes fondor
lattal titkos találkákra, magános helyekre vinnének,
azokkal szakíts mielőbb, mert ezek is az előbbi céghez
tartoznak, akik csak érzéki játékszemek használnának.

3. Még egy harmadik csoporttól is óvlak, éspedig
azoktól, akik olyan nagyhangú, önmagukat jól ajánlani
tudó élősdiek, paraziták.

Ezek sokáig fogyasztják a menyasszonyuk és szüleí
nek vendégszeretetéről tanúskodó vacsorákat, uzsonná-
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kat és ellenértékként esküvőt ígérgetnek. Nem egyszer
"bizalmasan" elárulják a menyasszonynak anyagi zava
rukat és elfogadnak tőle összegeket. Kényeztetik magu
kat, mert mindíg "kedvenc"-ek voltak, akiket óvtak mín
dentől v,agy fordítva: sokat szenvedtek "ártatlanul".
Ezek, továbbá a házasságközvetítók által ajánlott jó és
előkelő urak vagy az ujsághírdetésre ajánlkozó vagy
egyébként eléd toppanó kiöltözött, túlelegáns, nagy
hangú, "jó partít" ígérő útonállók, akik előtted már sok
nőt szédítettek meg és csaptak be hasonlóürességekkel.
fecsegésekkel, a bókok özönével.

Helyettük bátran válaszd a szerény, talán kevés
szavú, udvarlásban nem olyan jártas, ajándékozásban
kissé megfontolt, munkáját és otthonát szerető férfiakat,
ilkikről sok leány úgy nyilatkozik: mafla, ügyetlen, még
csak meg sem mer csókolni ... Ök hűek lesznek hozzád
és mélyebben szeretnekI

A FELKÉSZULO SZERETET

Egész családi és társadalmi berendezkedésünk, - na
gyon helyesen - jövő élethivatásuk minél tökéletesebb
betöltésére készíti a fiatalságot. A kezdő iskolák megad
ják az általános rnűveltséget, a szakiskolák a választott
életpályára tesznek mindenkit mindinkább alkalmassá.
Ezek a szakiskolák azokat az egyéni adottságokat képezik
ki erőteljesebben, amelyek segítségével jobban megfelel
nek feladataiknak, következésképen jobban boldogulnak.

A legfontosabb élethivatás betöltésénél eddig meg
maradtunk a legalsó tudásfokon. A családi életre legtöb
ben nem készülnek fel; megelégednek az "általános" al
kairnassággal; <egyáltalán nem hozzák összhangba a bol
dog családi élet követelményeit sajátadottságaikkal. Igy
meginog az egyensúly és igen sok egyén a boldognak
képzelt otthonban áthidalhatatlan nehézségekre bukkan.
boldogtalan lesz.

A jövendó kis otthonokat azonban már sokkal na
gyobb gonddal kell körülvennünkl Né 'gC1l1dolja egy fiú
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sem, hogy minden "szakképzés" nélkül már a legjobb
családapa lesz. A leányok sem ábrándozhatnak komoly
felkészülés nélkül a boldog családi életről. Sajnos, azon
ban, ma már az általános fölkészülés is hiányzik, mert a
jó Isten által belénk teremtett természetes adottságokat
az elrontott családi élet és a társadalomban szú módjára
rágódó bűnök igen erősen kikezdték.

A gondolkozó, országotépítő, családi fészket tervező
fiataloknak sokkal komolyabban kell szembenézniök fel
adatukkal. mint azt eddig általában a felnőttektől vagy
könnyelmű társaiktól látták. Nem elég óvakodnioka bű
nöktől, mínt az orvostanhallgatónak sem elég, ha pusztán
tartózkodik a kuruzslásoktól. El kell sajátítani még magát
a családvezetés tudományát, éspedig minden irányban.

Ezért a lányok nem elégedihetnek meg a szépséggel
és többi természetes jótulajdonságukkal. Ismételten meg
fontolás tárgyává kell tenniök az előbbi fejezeteket és
alaposan át kell gondolniok, el kell sajátítaniok négyes
hivatásuk erényeit, hogy valóban jó élettársak, odaadó
feleségek, gondos háziasszonyok, önfeláldozó édesanyák
lehessenek, O, ne mondják, hogy majd ezt a szakácsnő
intézi el,amazt meg az uram úgyis elnézi nekem ... Ha
nem készülnek fel minden irányban, boldogságuk óriási
veszélyben forog.

A fiúk is gondolják meg, hogy életboldogságukat csak
olyan mártékben találhatják meg, amilyen mértékben
valóban felkészülnek és a házasság előtt színte élik már
a hűséges élettárs, a megértő férj, az otthon bölcs kor
mányzójának. és a jó édesapának erényeit.

Épp ezért miI1JdJen fiatal fiúnak és leánynak, akik a
két gyűrűvel egybekapcsolt boldogságot keresik, a fel
készülő szerétet alapjára kell helyezkedníök. Tehát nek
tek. is, kedves húgom és kedves barátom. Épp ezért az
erényeket egymásután sajátítsátok ell Ha nehézségek tor
nyosulnak elétek, gondoljatok mindíg a jövő kis fészekre,
annak melegére és boldogságára. Sok-nehézségre felké
szülő szeretet már önmagában is természetes felelet.
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KÉT SZIV, EGY LÉLEK

KET SZIV, EGY lÉLEK I

kL eddigiekben külön-külön figyeltük meg a férfiak
és nők jellemtula:jdonságait, azokat ~ adottságokat, ame
lyek. alapul szelgálnak a boldog házasséghoz. Igen sokan
itt megállnak vagy megelégszenek azzal, hogy felfedez
nek. egy-egy valóságos jótulajdonságot választottjukban.
Pedig mindez édeskevés. Alapnak elég, de boldogsághoz
túl kevés.

Elengedhetetlenül fontos, kedves húgom és kedves
barátom, hogy az általános [ótulajdonságokon kivül még
egy szív, egy lélek legyetek ti ketten, mert a boldog
házessághoz teljes egység, teljes harmónia: szükséges.
Minél tökéletesebb az egység, annál boldogabbak lesztek.
Minél lazább az összetartozástok, annál jobban szenveá
tek. Elviselhetitek majd egymást, de a belső béke, meg
értés nem fejlődik ki köztetek.

Ezért olyan fontos a lehető legteljesebb harmónia,
amely rnessze túlnő az egyéni általános jótulajdonságo
kon, azokon fölül a jegyesek legteljesebb egységét kí
vánja meg.

A harmónia nemcsak. a testi kölcsönös vonzalmat,
szeretetet jelenti, hanem lelki benső kapcsolatot, megér
tést is.

Ez a harmónia lehetőleg egyforma ízlést, megegyező
világnézetet: hasonló' életfelfogást követel mindkettő
töktől.

Ez a harmónia kivánja meg az azonos műveltséget,
társadalmi helyet, anyagi egyenlőségetés kimagaslóan a
vallás egységét!

Minél teljesebb a harmónia, annál jobb. Ideális az
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lenne, ha ketten egymást szinte kiegészítenétek, teljessé
tennétek, ha, tükörképe lennétek egymásnak: a másik
viselkedésében, ítéletében, gondolkozásában önmaga
tokra ismernétek, ha ketten egymástól függetlenül ugyan
úgy cselekednétek. intéznétek magán- és közös ügyei~e-.
ket. ; " :,,';\

Előre megmondom, ez a gyönyörű egység, teljes
harmónia - főkép az első találkozás alkalmával - igen
ritka esetben lesz meg köztetek. amint nagyon ritka lesz
olyan egészen ideális fiú v·agy leány, akiket az előbbiek
ben jellemeztem.

De e miatt nem szabad lemondanotok az ideálról.
Leszámítva azokat az eseteket, amelyektől nagyon

óvtalak titeket és óvlak mégegyszer féltő szeretettel,
bátran köthettek ismeretséget azokkal, akikben egyik
másik jellemtulajdlonság nincsen meg VíélJgy a veletek
való teljes harmóniát sem látjátok meg nála azonnal.

.Az ismeretség ideje ugyanis az átalakulás és az ösz
szehangolódás időszaka is.

Álljon előtteték világosan az eszményi ideál. Isme
retségkőtés után. rnielőbb hasonlítsátok őt össze az ide
állal, amely <a könyv olvasása után szívetekben él. Hiányt
biztosan találtok majd, ezért ha lehetségesnek látjátok,
míelőbb kíséreljétek meg az átalakítást és az össze
hangolódást.

A teljes egység kialakításánál is vannak alapfeltéte
lek, amelyek nélkül sohasem éritek el a teljes harmóniát.
Erre legyetek már a legelején tekintettell

Itt az egység sohasem alakulhat ki, ha mondjuk, az
egyik jóságosan bőkezű, a másik viszont annyira. zsugori,
hogy a pénz életcélja. .Az ilyen egész életét a pénz utáni
robotban éli le, jelenetet rendez néhány fillérért, életpár
jától, gyermekeitől is sajnálja a pénzt, szegényekről még
hallant sem akar. Az ilyen ember, akí egészen elmerül
az anyagiak, a földi jaIVak hajhászésában, elfelejti még
élettársát is, mert nem őt, hanema pénzt, a földi kincse
ket szeretí,

Akik tehát természetüknél fogva ilyen ellentétesek,
ne házasodjanak össze.
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Nem lest meg az egység, ha az egyik kedveli a
zenét, mindene <él' rádió, a hangverseny, a másik pedig
mindezt "nem bírja ídegekkel".

Sok viszályra adhat okot, ha a nő keresi a társasá
go1:, szeretí az összejöveteleket. barátkozásokat; a' férfi
viszont visszavonuló, inkább a magányt kedveli, sőt "nem
is bírja" a vendégeskedést vagy viszont.

A legtöbb esetben nem lehet kiépíteni az egységet,
ha az egyik természetimádó, a másik könyvmoly vagy
szobatudós; ha az egyiknek álma a város, a másiké a
falu; ha az egyik szeretí <él rendet, a.másíknak ehhez sem
mi érzéke sincs . . .

Csak néhány példát hoztam f,el, kedves húgom és
kedves barátom. A lényeg a teljes egység, amely a fel
bonthatatlan köteléknek legerősebb biztosítéka, s amely
nek részletkérdéseit a következő fejezetek tárják. elétek.

KOLCSONOS SZERETET

~ Talán csodálkoztok ezen a követelményemen, hogy
köztetek őszinte és kölcsönös szeretet legyen. Pedig nem
hiába teszem.

Legelső alkalommal egészen kivételesnek gondoltam
a szerétet nélküli menyasszony problémáját, de később
megdöbbenve tapasztaltam az ilyen típusú eljegyzések
gyakoriságát, ami egyedül is megmagyaráz már igen sok
boldogtalan házasságot. Egy-két esetet le is írok okulásul:

"Nem is tudom, miképen kezdjem levelemet. Talán
igy: nem szeretem a vőlegényemet és nem is akarom
szeretni.

Nem szeretem azért, mert ő először a szüleírnmel
szerettette meg magát és csak azután jöttem én. Pedig
fontosabb lett volna az én szeretetem, rnint aszüleimé.
Mikor megkérdezte, akarnék-e felesége lenni, nem mond
tam se igent, se nemet. Később szűleímen keresztül erő

szakolta ki belőlem az igent.
Olyan voltam akkor, mint egy fabáb. Semmivel sem

törődtem. Mindent a sorsra bíztam. Fájt ,a szívem, mert
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annak a fiúnak, akit szerettem, el kellett maradnia tőlünkI
Miért nem választhat egy fiatal leány a szíve szerint?

Nem akarom vőlegényemet szeretni! Nem tartom őt
érdemesnek a szeretetemre, bármilyen jó fiú is..En csak
olyan fiút szeretek, akiért ,egy kicsit küzdení kell."

Vagy olvassátok el a következő menyasszony pana-
szos levelét. ..

"Menyasszonya vagyok egy fiúnak. Becsületes, józan
gondolkodásúnak ismertem, de nem szerettem soha. Min
den gondolatom egy másik fiúnál van. Feleségül akart
venni. Szüleim ellenezték, én eleinte nem tudtam róla le
mondani. Később minden ellene fordult, beléttam. nem
lehetek a felesége, valóban nem hozzám való. Nehéz órák
voltak számomra, die el akartam. felejteni. Végre kará
csonykor eljegyeztem magam egy másikkal.

Azt hittem, nyugalom lesz lelkemben. Ellenkezőleg
történt. Ettől a naptól kezdve felborult bennem minden.
Nem találtam meg vőlegényemben azt, akit kerestem.
A csinos külső ourvaságot és kicsinyes, önző gondolko
zást takart. Ha egyedül vagyok; lehúzern ujjamról a
gyűrűt, félek vele elindulni az életbe. Keresem a lelkét,
de nem tudom elérni . . ."

Ilyen lelkülettel nem lehet házasságot kötni, és ha
kötnétek. akkor egészen biztos az következik be, ami be
következett a fönti esetben. Hiába kértem, - miután a
szerétet biztosításáról hallani sem akart - szinte paran
csoltam a jegygyűrű 'Visszaadását, nem tette. De két évre
házassága után levelében jelezte válás ukat, tanácsot kér
ve, hogy mikép niehetne feleségül ahhoz a férfihoz, akit
valójában szeretett. Természetesen már nem segíthettem
rajta. .

Tehát vagy szetessétek meg egymást kölcsönösen,
hazugság nélkül vagy váljatok el még a házasság előtt.
Most még szabadok vagytok, később már nem!

BARATI SZERETET

A házassághoz a baráti és barátnőí szeretet nem
elég. A házassághoz sokkal több kell ennél.
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De sietek hozzáfűzni, ez a legjobb alap a teljes sze-

retet és szerelern kifejlődéséhez. Akiben ez a szerétet
megvan, az éltalában kis művészettel és akarattal úgy
megszeretheti választottját, hogy nyugodtan köthetnek
házasságot. .

De amíg a szeretet csak baráti szeretet marad, addig
nem ajánlható a házasság. Amíg hitvesi szeretetre nem
vagytok képesek, addig ne döntsétek el <li házasságot:

'A legtöbb fiatal világosan érzi is ezt:
" ... Itt megszakad a rnese. De egy hét mulva folyta

tódott. Húsvétvasárnap van. A fiú és a leány beszélget
nek a jövőről. A fiú lelkesen tervezget... szeretné, ha
két, három hónap mulva aIány örökké az övé lenne .. ,

Választ hiába kér, a leány hallgat. Nem tud mit
mondani, nincs tisztúban érzéseivel. Tudja, nem szerelmes
a fiúba. Szereti mint pajtás a pajtását, édesanya a gyer
mekét. Szereti mindent megbocsátó, jó, becéző szerétettel.
Ez nem lehet elég egy életre! Lelkileg megértenék egy-
mást, de testileg nem!" _

Amikor tehát egyiktek már komolyan házasságra
gondol, a másik viszont még nem szeret, csak legfeljebb
baráti vagy barátnői szeretettel, akkor vámotok kelll Ha
pedig minden más feltétel megvan a hézassághoz, akkor
szabad imában kérni a jó Istent a teljes szerétet kifejlő
déséhez. Szabad tnűvészettel a lélektani akadályokat
eltávolíiani, illetve az élettárs szetetetéiq fokozni a baráti
kapcsolatokat.

Ezért nagyon helyesen oldotta meg a kérdést ~ kö
vetkező leány:

"Szeretem én is őt, mint saját testvéremet. De úgy
érzem, ez a szeretet nem elég ahhoz, hogy élettársa
legyek.

Elhatároztam, elmondok neki mindent úgy, ahogy
érzem. El is kezdtem, de amint megláttam kétségbeesett
arcát, kimondhatatlanul megsajnáltam és így folytattam:
Abban a korban vagyok, amikor még nem látom világo
san érzéseim tartalmát. Ez·ért várnunk kell még és imád
koznunk.
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Azután elgondolkoztam, milyen ·rendes filí... Meg
érdemli a szeretetemet... Talán még szerelmes is lehet
nék belé ... Es tényleg, mi volna, ha a felesége lennék?
Ö boldog lenne és talán nekem is jobb lenne ... Ilyen be
csületes fiú úgyis ritkaság ... Mit tegyek?"

Ha az ima és a meggondolás után felébred a szerelem
is, nyugodtan tartsátok meg ez eljegyzést, de ha nem,
akkor mondjatok le egymésról.> mert sokkal jobb most
szakítanotok, mintsem a következő jegygyürüs meny
asszony lelkületével élni:

.Vőlegényem - akit először csak barátként szerét
tem - gyanút fogott, ezért amikor találkoztunk, megkér
dezte, szeretem-e, hozzá akarok-e menni feleségül. Igen
nel feleltem. pedig amikor megláttam, megint elfogott a

- hidegség. .. Nem is tudom, mi lesz így velünk?"
Semmi! Feltétlenül el kell válni, nehogy mindketten

szerencsétlenek legyetek.

Es A KULSÖ VONZALOM?

Sokan azt gondolják, hogy a külső szeretet a döntő,
amelyet a szeretet külső bizonyságai táplálnak. -

Ez tévedés. Ez a ferde felfogás alapja annyi szeren
csétlen házasságnak. Amikor a fiatalok szépsége, kedves
sége, mcsolya vagy kemény egyénisége, ereje a másikban
szerelmet ébreszt fel, akkor ezt az érzékeken alapuló
vonza1mat döntő jelnek veszik. Pedig ez a vonzalom
olyan, mint oa. jótékony tavaszi szellő: felmelegít, de utána
gyorsan tovasuhan.

"Menyasszony vagyok. A világ előtt boldog, meg
elégedett, derűs kis rnenyasszony. De belül, a szívem leg
elrejtettebb zugában valami nagyon hiányzik.

Amikor mellettern van Ó, amikor lágyan megsimo
gatja a hajam, kezem, akkor boldog vagyok és úgy ér
zem, hogy szeretem, mert engem is szeret és jólesik ked
vessége.

Amikor azonban elmegy, akkor az érzés- és gondolat-
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világom egészen megváltozik. Világosan tudom, nem sze
retem. Nem vágyódom utána, nem gondolok rá, nemvolna
baj, ha nem is jönne többet. Valahogy egészen üresen
hagyja a lelkern. Nem érdekel sorsa tovább.

Annyiszor elhatároztam a"z őszinte vallomást, de
amikor eljön, szerelmesen a szemembe néz, becézget és
szeret, elnémulok. Egy kicsit felmelegít, de utána még
jobban érzem az ürességet:'

"Több leánnyal volt már dolgom, de csak most jöt
tem rá az igazi szerétet boldogságára. Eddig a kűlsősé

gekre fektettem a fősúlyt. Azt hittem, ez teszengem bol
doggá. Sajnos, több leányt rontottam meg e. miatt, míg
végre most észhez tértern. Nem :6 szerelrní mámor adja
az igazi boldogságot, hanem a belső szeretet. Azért voltam
olyan állhatatlan, mert mindertben csak ezt a m.ámort
kerestem."

,,0 egészen más, mint eddigi udvarlóim. Azok azt
nézték, hogy mínél közelebb jussanak hozzám, minél
gyorsebban megkapják a csóköt. Ha nem sikerült, sértő

dötten tovább álltak. Nem is sajnálom őket. A jegygyűrű
ért-et jó korán elolvastam, megtanultam a szeretet mély
ségét, El is értem a jegygyűrűt."

Hát igen. Ez .ai igazság:
Azok a házasságok, amelyek szeréteten és nem sze.

relmen épülnek fel, tovább tartanak. A szerelern hamar
elszáll, s akkor mi maradt Legtöbbször semmi. Rengeteg
boldogtalan házasság innen vette eredetét. Ezért vigyáz
zatok. Csak szerelemre építeni nem lehet! A szerelern ön
magától ritkán alakul át lelki harmóniévé. kölcsönös meg
értéssé és tíszteletté, Viszont fordítva, a belső szeretet
ből könnyen ldbonrt:akozik a szerelem is.

:epp azért, ha- a külső vonzalom felébredt, ha ketten
szerelemre gyuUadtatok egymás iránt, legelső feladatotok
a belső szetetet fö]építése legyen. Ne a szerelmet táplál
játok, - esetleg bűnös úton is - hanem ennek legyőzé
sével, önuralommal a belső egyetértésre, megbecsülésre,
áldozatokra törekedjetek. Igy szerelmetek nem lesz üres,
ellenkezőleg szép, tartalmas és sírig tartó.
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Életbevágóan fontos, ezért megismétlemI
Ha ketten szerelemre gyulladtok egymás iránt, a leg

első feladatotok nem a szerelern táplálása, hanem a belső
szeretet fölépítése legyen!

A MINDENT ADO SZERETET

A szívetekben élő kölcsönös szetetetnek tehát sok
oldalúnak kell letmiel Nem lehet pusztán belső, de még
kevésbbé csak külső.

De honnan lehettek biztosak abban, hogy a ti szíve
tekben az a mély, valóségosan boldogító szerétet ég?

A legbiztosabb jele ennek: az önzetlen, áldlozatokra
kész, önmagatokat is átalakító lendület, amely szerelme
tek nyomába lép. Nem keres dédelgetést, nem szolgáltatja
ki magát, nem álmodozik arról, mit kaphat a. másiktól,
hanem a másikat részesíti előnyben, kiszolgálja őt, sőt
minden vágya ez a szolgálat.

Ha ez a mindent odaadó szeretet él szívetekben,
akkor bátran köthettek házasságot. Boldogok lesztek, ha
talán szegények is vagytok.

Oly szép levélrészletek fekszenek itt előttern. Nem
tudom triellőzni őket, rengeteget tanulhattok belőlük,
azért közlöm is:

. "Minden problémám egyúttal legnagyobb vágyam is:
miképen tudnám megadni vőlegényemnek azt. a szerete
tet, amit ő az általa eszményesített nőtől kíván.

A házaséletben szerétném megadni neki mindazt az
örömet, amelyet kíván és ami kárpótolja a fiúk által any
nyira hangoztatott aranyszabadságot.

Szeretnék a barátja lenni, jóban és rosszban osztály
részese. Szeretnék mindene lenni. Találja meg bennem a
földre szállott tiszta boldogságot.

Tudom, nagyon nehéz mindíg másnak kedvét keresni,
s ugyanakkor saját vágyaimróllemondani, de szeretet van
szívemben, az lét szeretet, amely mindent az eljövendő
meleg családí fészekért tesz, amely minden akadályon
győzedelmeskedik, amely uráért és gyermekeiért 'él."
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"A vőlegényemben megtaláltam azt, akit valóban
minden önzés nélkül tudok szeretní. Ú gy tudom őt sze
retni, mint az édesanyja: dédelgető,gondoskodó, áldozatos
szeretettel. Mindent érte teszek, mert ő mindenem. o.

C az atyám, anyám, testvérem, barátom, jövendő
uram..

Nemcsak nálam van ez így, ő is így szeret. Tudom,
én vagyok neki a míndene, az ó' élete csak értem van.
Mindent egymásért teszünk. Miattam szenved, miattam
túr és dolgozik."

"Férfias elhatározásom a becsületes, igaz élet. Meg
változom. Olyan leszek, amilyennek ő szeretne tudni,
illetve, amilyennek gondol.

Nagyon vigyázok magamra. Nem nézek el önmagam
nak. semmiféle kilengést, mert aki önmagának semmit el
nem néz, az másnak mindent meg tud bocsátani, az na
gyon megértő és jóságos lesz.

Ezt akarom elérni. Legyen mellettem Ilia;gyon boldog..
Lovagja leszek mindtíg. Ezt önzetlen szerétetből teszem,
bár tudom, százszorosan visszaadja, mert az ő szíve oly
jóságos, olyan igazán menyasszonyí."

A házassághoz ez a mély, tnituietü odaadó szeretet
szükséges. Ez a szeretet pedig - nagyon jól jegyezzétek
meg - hófehér az oltárig, utána pedig nem vonakodó,
nem álszenteskedő, de nem is durva, nem túlsokat köve
telő, hanem kölcsönösen megértő, lelki és testi szetetet
ben is teljes.

Ilyen szeretetre törekedjetek!
Nem arra való ugyanis a szerelem, hogy az élet ko

moly dolgaira, kötelességeire édes leöntést adjon, amely
kívülről, első Izlésre jó, de lényegében keserű, ízetlenI

A:r. igazi szerelem e helyett mindent jóságosan átjár,
mindent megnemesít, a kötelességek és áldozatok ponto
sabb teljesítésére serkent! '.

A mély szerelem nem ábrándozás, hanem boldog álla
pot, amelynek következtében a kézzelfogható, nehéz
életet egymásnak könnyebbé. szebbé. nyugodtabbá tesz
szük.
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Ez a szeretet , olyan, mint a láthatatlan aranylánc,
amely összeköt két boldog szívet. Tiszta, mint két liliom
vagy a hegyen csörgedező üde forrás. Eros, mint a gránit,
amelyet semmi sem tud széttépní.

Kedves húgom, kedves barátom, így szeressétek
egymást!

KOZOsSEGERZET

A jelen fejezet után bizonyára valami kétely ís ég
szívetekben, Talán úgy gondoljátok, sokat kivánok a
boldog házassághoz, - annyit - amennyi a reális életben
nincs is meg, vagy ha megvan, egészen kivételes.

Amint látjátok, az ·életből merítem a példákat. Való- .
ban több vőlegény és menyasszony így szeretí egymást.
Számuk, - igaz - nem sok, mert nagyon kevesen jönnek
rá a házasság legfontosabb alapjaira. Sajnos, ezt a ren
geteg szerencsétlen házasság is bizonyítja.

Épp azért adom kezetekbe ezt a könyvet, hogy ti
megtaláljátok a tartós boldogsághoz vezető igaz utat.

Később, a "Szeretet csodája" fejezeteiben részletesen
mutatok majd rá azokra a módszerekre, amelyekkel ma
gatok között kiépíthetitek az igaz szeretetet és mindazt,
ami a tartós boldogsághoz szükséges,

Most tovább megyek, mert ki kell még emelnem a
közösségérzetet is. A közösségérzet egyik legfontosabb
vonása, tartalma kettőtök szerétetének. Minél jobban gon
dolkoztok "közösen",annál nagyobb lesz az egység köz
tetek. Ez a közösségérzet bizalmat, nyíltszívűséget, őszin

teséget és közösségtudatot zár magában; két szívnek
szitüe elválaszthatatlan életsorsát jelöli meg. Az egyik
nem gondolkozik a másik nélkül. Minden javukat közlik
egymással. Mindenben a közösség lép előtérbe.

A példák . részletesen rámutatnak a közösségérzet
megnyilatkozásaira:

"A tanítás utáni héten ismét eljött és több napig volt
nálunk. Mindketten érezzük, hogy közelebb kerülünk
egymáshoz, valóságosen egy szívvé, lélekké alakulunk
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át. Én különben is hidegebb természetű vagyok a testi
dolgokkal szemben, mint általában a leányok. Ezt látta
ö is, de éppen azért tartozunk össze, mert szeretettel és
finomsággal lassan felmelegít és így oly boldog életünk.
Már nincs gondolatunk, amelyet ne közölnénk egymás
sal. Lassan én is elmondok már mindent, a bizalmasabb
dolgokat is, aminek nagyon örül, mert úgyis félt zárkó
zott természetemtől. Ezzel a kölcsönös bizalommal, meg
értéssel szép, harmonikus lesz életünk."

.,Valami közösséget is érnek vele. Nélküle már nem
tudok élni. El kell neki mondanom mindent, addig nem
vagyok nyugodt és boldog. Ö is oly szívesen beszéli el
nekem dolgait. Én figyelmesen meghallgatom, mert érde
kel minden, ami vele történik. Mi egészen megértjük egy
mást és senki sincsen, aki annyira megértené kettőnk dol
gait, mint mí."

"Sokat gondolkoztam, miért is vagyunk mi olyan bol
dogok. Rá is jöttem. Azért, mert annyira megbízunk egy
másban, hiszünk egymásnak, szerétjük egymást. Legyünk
mindíg ilyen őszinték egymáshoz, akkor az életben rnín
dlen akadályt sikeresen legyózünk. Ketten vagyunk egy
szív, Egy az életünk, egy id sorsunk, közös az örömünk
és közös a bajunk. Ha mindent megosztunk, sokkal köny
nyebb lesz mínden,

A leírt kis imát is megtanultam. Már a te kedvedért
is imádkozom. Nagyon drága vagy, hogy a lelkemmel is
törődöl. Sohasem reméltem, hogy akadjak olyan kis
lányra, akiben mindent egyszerre megtalálok. Most itt
vagy. Jöttél a nagy míndenségből, tisztán, hófehéren, ka
cagva. Már az első pillanatban éreztem, egész életemre
hatással leszel. Akkor még nem gondoltam, hogy a ben
nem lévő rosszat megváltoztatod jóra, tetterőt, élniakarást
öntesz belém... Igy kell egymás mellett állnunk
továbbra is.

Én is rníndent megteszek érted. Mi már csak közösen
lehetünk boldogok. Nemcsak életünkben leszünk egyek,
hanem a halálban is. Egyforma szépen kell meghalnunk,
hOIlY együtt kezdhessük a másik életünket is. Lelkünk
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örökké él így egymás szeretetében. üly tisztán és nyu
godtan gondolok most rád! Oly fenséges így veled lenni.
Kettesben, amikor csak a lelkünk él és szereti egymást.
O, ezt a közösséget építsük, tegyük teljessel"

EGYFORMA MűVELTSbG!

A közösség kialakulásához távolról sem elég a sze
retet, Hozzátartozik az egyforma műveltség isi

Semmikép sem vezet jóra, ha nagyon művelt férfi
kevésbbé tanult leányt vesz feleségül, de egyenesen tűr
hetetlen, ha a nő sokkal okosabb (nem mondom, hogy
tanultabb), mint 'a férfi. Ha a férfi nem végzett annyi is
kolát, mínt a leány, de általános műveltsége, íntelligen
ciája kielégítő, akkor a harmónia még bíztosítva lehet.
De jobb, ha a férfi isko1ázottsága legalább annyi, mint
a leányé.

A különféle társadalmi osztályok közti házasságok is
ide tartoznak. Gondolnunk kell erre isi Nemcsak közvet
lenül a fiatalok ügye ez, mert a rokonság is igen befolyá
solhatja, illetve zavarhatja a megkívánt harmónia kiala
kulását.

Ebben az esetben fel lehet építeni a családi fészket,
de nagyon.be kell számítani a különböző gondolkozású
szülőket, Fájó ugyan ez a nehézség, de számolni kell vele,
mert megvan. Később sok viszályt jelentheti Ezért jó
előre meg kell ezt beszélni, és jó előre ki kell küszöbölní
az esetleges súrlódási lehetőségeket. .

Érdekes ebből a szempontból egy fiú válasza, akinek
a leány "tévedésből" elküldte a barátnőjének írt levelét,
amelyben természetesen lefestette ez iránt a fiú iránt
érzett szerelmét, A válasz így szólt:

.,Kaptam egy levelet, amelyről nem tudom, kész-
. akarva vagy csak véletlenül került hozzám. Most ezt

visszaküldöm és kérem, vigyázzon azután jobban. Ne cse
rélgesse össze a borítékokatl En büszke vagyok szárma
zásomral Büszkén vallom: paraszt vagyok! Maga sohasem
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értene meg engem egészen. Engem osak perasztleány sze
rethet igazán.

Miért "eI1eszk.ediett le" hozzám, egy "parasztfiúhoz"?
Mondtam már, nem való hozzám, miért nem hisz nekem?
Az a kör, amelyben él, nem értené meg lépéséti

Leveleire sohasem válaszoltami tudnia kellett volna,
sohasem szerettem, de nem mondtam, mert nem akartam
elszomorítani.

Még vannak körök.iahol otthonosan mozgok, ahol
szeretnek, ahol tudják, mik és kik voltak szüleim. Jól
érzem ott magam. Hagyjon békében."

Ilyen kapcsolatokról még idejében le kell mondaní,
mert il közösségérzet, a harmónia így nem alakulhat ki
soha.

A P:SNZ KÉRD:SSE

Hogy azonnal átlássétok a kérdést, két életképet állí
tok elétek:

"Annak a férfinak problémájára szeretnék választ
kérni, akit a jó Isten mellém rendelt, s akinek szenvedé
sét már nem tudom nézni. Vőlegényem hadnagy. Ozvegy
édesanyja, aki Iejkendős öreg néni, fiának gazdag fele
séget szeretett volng, hogy a régi birtokot visszaszerez
zék. Engem nem is akar megismerni. Minden erejével
ellenzi fia választását.

Mi tiszta szerétettel szerétjük egymást és ő el is ha
tározta, engem vesz el feleségül, nem törődik édesanyja
szavával.

Mástlap levelet kapott. Nekem is felolvasott belőle.
Kemény szavakkal ír 'az édesanyja. Ha engem vesz el
feleségül, többet be ne tegye lábát a szülőí házba. Sze
mére veti hálátlanságát az ő sok fáradozésáért, leírja
mennyit sírt miatta.

Nagyon kérünk tanácsot. Szakítsunk csupán azért,
mert a birtokot nem tudjuk visszaszerezni? Benne most a
szerelem és a gyermeki szeretet vív harcot ..."

"Most nem tudom, mit (egyek. Azt mondja, ezzel a
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házassággal biztositva lenne jövőm. Nem kellene híve
talba járnom, nyarankint vágyam szerint fürdőre mehet
nék, ízlésern szerint öltözhetnék. tetszésem szerínt szó
rakozhatnék. Ez valóban meglenne. De ha őszinte vagyok,
be kell val1am.om, nem szeretem, Jó volt hozzám mindíg,
de én nem tudtam igazán megszeretni. Mit tegyek?"

Szóval a pénz, az úgynevezett "piszkos anyagi" ís
szóbajön a házasságban. Vagy úgy, hogy kényelmet ígér
és ajánl még akkor is, ha nincs megfelelő szeretet, vagy
úgy, hogy hiánya míatt a boldognak induló házasság elé
akadályként lép.

Tény, az anyagi körülmények fontosak a házasság
nál. Anyagi alap kell, mert két ember élete semmiből el
sem képzelhető,

Tény az is, egyedül a pénz nem adhatja meg a bol
dogságot. Tehát ott, ahol elsősorban d pénz a fontos, oa
igazán harmonikus és boldlog házasság csak egészen vé
letlenül adódhat.

A házassághoz, a harmóniához elég a szolíd megél
hetési lehetőség, de lehetőleg úgy, hogy a feleség ottho
nában maradhasson. Az otthonát gondozó asszony okos
beosztásával rengeteget "keres", illetve takarít meg, és
ami a legfontosabb - igazi feleséggé, anyává csak így
válhat!

Tehát annyi jövedelem álljon rendelkezésére, hogy
a férfi keresete lehetőleg 'elég legyen a család fenntartá
sához, Beszámítva természetesen mínden más anyagí le
hetöséget, - az asszony otthoni ügyességét is.

Nehéz gazdasági körülmények idején - főkép a
házasság elején - az asszony is vállalhat munkát, de
jobb, ha mielőbb teljesen kis otthonában él!

Gazdag leány - érthető okokból - jól nézze meg,
kihez megy feleségül, és viszont gazdag fiú ís győződjék
meg menyasszonya igazi szerelméröl,

Mindkettő tartsa meg anyagi ingatlanjait, ne írassa
át a másikra, viszont sohase hangoztassa előnyét vagy ne
en:gedje az anyagiak miatt a harmóniát megzavarni.
Ugyesen, okosan tárgyalják meg, miképen lesz náluk
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mindez. Fontos ez a megegyezés, amelyhez lehetőleg rar
gaszkodjanak, mert ezzel igen sok. bajt kerülnek el.

Igen sok veszekedéstől és békétlenségtől óvják meg
magukat, ha az apóstól kezdve míndenkí pontosan be
tartja az anyagiak terén azt, amit ígért. A be nem tartott
ígéret sok keserűséget, csalódást, szemrehányást, békét
lenséget jelentene a fiatalok között. Inkább kevesebbet
ígérjünk vagy mondjunk, mínt többet. A kellemes csalódás.
mindíg felemel, a kellemetlen elkedvetlenít.

Legyetek itt is önzetlenek és í.gazságQlsak. Nézzétek
a közös jót. Éljétek be magatokat a másik helyzetébe és
csak azután cselekedlj etek I

A KOR HARMONIÁJA

Szinte türelmetlenül kérdezte meg egyszer tőlem az
egyik leány, miért nem szerethet ől egy évvel fiatalabb
fiút. Míért nem lehetnek ők ketten boldogok.

A válasz köztudomású. A házasság zavartalan bol
dogségához a kornak hannóniája is kell. Ez a harmónia
pedig megköveteli, hogya leány' legalább pár évvel
fiatalabb legyen a férfinál. Ennek egyszeru magyarázata
világos. Az idősebb nő általában gyorsan elveszti varázsát
a férfira. A férfi könnyen fordul a fiatalabbak felé. Ha
ezt nem is teszi, a nő önkénytelenűl is féltékenységgel
kínozza urát, vagyis a házasság harmóniáját zavarták
meg.

Előfordulhatnak mégis .nagy korkülönbséggel kötött
boldog házasságok.

Ezekben az esetekben azonban valami nagy közös
előnynek kell kiemelkednie, amely miatt mindketten biz
tositva látják boldogságukat és amely a megbillenni lát
szó egyensúlyt, harmóniát kiegyenlíti.

Ezeket a rendkívüli eseteket leszámitva, be kell tar
tani a természeten nyugvó előbb említett tapasztalatot.

"Mi egy évben születtünk, de a lány egy félévvel
idősebb. Együtt jártunk iskolába. A félév különbség miatt
ő elIT osztállyai felettem.
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A ieány ragaszkodott hozzám, de én állandóan hide
gen viselkedtem. vele szemben. Azon a nézeten voltam,
ő már régen asszony lesz, amikor én nősülésre gondolha
tok majd.

Az elmult télen. bálból kísértem haza és egyszerre
valami vonzódást éreztem iránta. E miatt eljártam hozzá,
míg végre bensőséges kapcsolat fejlődött ki közöttünk.

Mindíg nyugtalanított az előbb említett szépséghíba,
~íg ez most nyiltan is szóba került. En megnyugtattam.
Mi nem leszünk féltékenyek, nálam ilyesmi nem számít.
Pedig azóta belülről nyugtalan vagyok. Az élet kiszámít
hatatlan fordulatokat hoz. Kezdettől fogva e miatt marad
tam távol tőle és biztosan' ezután is kínozni fog. Határo
zottan fiatalabb leányt kellene elvennem."

Ebben az esetben, mivel ez hosszantartó problémája
volt a fiúnak és semmikép sem tudta magát rajta túltenni,
a leány pedig semmi nagyobb ellenértéket sem tudott fel
mutatni, nem lehetett a házasságot ajánlani.

A megadott szabályt tehát csak biztosan megnyugtató
esetekben szabad elhagyni. Ezenfelül a következőket kell
szem előtt tartani:

A leány 18 éven alul lehetőleg ne menjen férjhez,
de jobb, ha 20 éves koráig vár, mert kb. ekkor fejeződik
be a nő fizikai megerősödése.Utána minél előbb esküdjön
meg, mert fiatalon odaadóbb feleség és életerősebb édes
anya lesz.

A férfiak se halogassék a nősülést. A férfi szervezeti
fölépítése kb. 24 éves korban fejeződik be. Ezután mí
előbb megkötik a házasságot, annál jobb.

Egy fiatal pár panaszkodott nekem, hogy fiataloknak
tartják őket az esküvőre. A leány 21, a férfi 21 éves volt.
Ilyen a világ ítéleteI Ez a legszebb kor, nyugodtan köt
hettek örök frigyet egymással. Kár lett volna még várni.

18--20 év korkülönbséggel vagy azon túl semmikép
sem szabad házasságot kötni elsősorban a gyermekek
miatt, mert azok rendszerint szellemileg, testileg elmara
dottak, satnyák lesznek, de a harmónia szinte teljesen ki
lesz zárva a házasság későbbi éveiben.'
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AZ EGf:SZSf:G

Az egészség egyik legfontosabb feltétele a boldog
házasságnak. Mérhetetlenül sokat szenvednek azok, a:k.ik
nek é:1ettársa valamilyen bajt, betegséget, öröklött kórt
csempészett be a családba. A hitvestárs, a gyermek és: a
nemzet elleni bűn volna a betegséget letagadni vagy azt
idejében ki nem gyógyíttatni. Megható minden férfi és
nő aggodalma, amikor valami nehézség merült fel vá
lasztottja egészsége körül:

"Keze állandóan hídeg, hőmérséklete könnyen vál
tozó. Az orvos nyilatkozata után én is vérszegénységre
gondolok csak. A menésében is van kis hiba. Valami
baja. lehet ennek a leánynak. Nagyon nyugtalan vagyok.
Mikor ránézek, a sárguló füzfára emlékeztet. A szobában
eléggé nyugodt vagyok, de amikor kimegyek a szabadba,
látom a' sok viruló leányt, akik a legjobb egészségnek
örvendenek, szinte kicsattan az élet az arcukon, akkor
elszomorodom, mert az én szerelmern nem virul így, nem
ilyen egészséges. Ilyenkor nagy lelki tusát vívok, této
vázern. Elvegyem-e feleségül vagy ne ..."

Nagyon bájos ennek a kis menyasszonynak aggo
dalma is:

,,0 ismeri érzékenységemet. Nem merte megmondani,
hogy ekcémája van, de mégis elárulta. Most egészen két
ségbe vagyok esve, hátha öröklődik.Édesanyjénak is volt
ilyen betegsége ... Nem, én nem tudom elképzelni az
életet egészséges kis lurkók nélkül ... Oszintén szeretem,
de ha ezért aranyos kicsinyeim szenvednének, akkor én
belepusztulnék."

Sokkal komolyabb ez a kérdés:
,,0 megbetegedett. Nemi betegséget kapott. Mindent

elmondott nekem. Már 26 éves elmúlt és szerinte ilyen
korban. a férfi nem élhet egyedül, viszont a házasság még
lehetetlen. Nem tudom, igazat írt-e. Szabad-e nekem őt
szeretnem? Lehetnek-e nekünk.egészséges gyermekeink?"

Téged, kedves húgom, féltve óvlak ettől a fiútól. A
férfiak könnyelműen kimondják a "nem lehet" szót, ho-
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lott ha nagyon akamának. mégis lehetne tisztán élniök.
Ettől eltekintve, nemibeteg férfihoz felgyógyulásig sem-o
mikép sem mehetsz feleségül.

A vérbaj néha erélyes kúrák ellenére is sokszor lap
pangó lesz, azaz orvosilag nem lehet kimutatni a bacillu
sok jelenlétét. Teljesen gyógyultnek csak abban az eset
ben lehet mondani a beteget, ha ez orvosilag kezelt be
tegség utolsó tünetei után legalább 3-5 éven keresztül
a betegségnek semilyen tünete sem jelentkezett.

Általában semmikép sem lehet házasságra lépni olyan
egyénnel, aki vérbajos (syphilis, lues, bujakór), tüdő
vészes, gyengeelméjű, vele született epilepsziában SZ'eIl

ved, cukorbajos, idült alkoholiste. erősen ideggyőnge,
súlyos szervi bajban sínylődik.

Lehetőlegazeljegyzés előtt beszéljétek meg az egész
ségi ügyeket és taitsátok mindketten súlyos lelkiismeret
beli kötelességnek a komoly és alapos orvosi vizsgálatot
magánúton is, mert a kötelező orvosi vizsgálat nem mín
díg teljes és sokszor nem is lehet kielégítő.

Nagyon fontos a szülők egészségi állapotát is meg
ismerni, mert abból sokat lehet következtetni a gyerme
kekre is.

Ne legyetek aggályosak, mint az a kis ekcématól félő

menyasszony, de viszont érdemes nagyon komolyan
utánanézni mindennek. Inkább komolyabban, mint felü
letesen. Inkább a szigorúbb orvosi tanácsot tartsátok be,
mint az enyhébbet.

A kötelező orvosi vizsgálatról tudnotok kell, hogy
azt hivatalosan a tiszti-orvos ejti meg, de a nő háziorvo
sánál is megvizsgáltathatja magét. A bizonyítvány kiál
lítására illetékesek még: az illetékes MABI-, OTI-orvosok,
a nemibeteg, tüdőgondozó intézetek, szanatóriumok, az
egészségvédelmi szolgálat, közkórházak. klinikák, hon
védkórház és hivatalos állományú honvédorvos a tény
leges szolgálatban lévő honvédség leányai részére. Ugyan
csak illetékesek a városi, községi vagy körorvosok is.

A kiállított bizonyítvány csak 30 napig érvényes.
Panaszt lehet emelni, ha a vizsgálatnál valami sérti a nő
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erkölcsi érzését, vagy ha a tiszti orvosi bizonyítvány ki
adását megtagadjék.

Vigyázzatok! Jobb idejében önként lemondani a, sze
retett emberről, mint később benne csalódni és két, sőt
több életet tönkretenni!

A L:f:LEK HARMÓNIÁJA!

Sokan mosolyognak a vallás kérdésén akkor, amikor
azt a hézessággal kapcsolatban felemlítik. Ez a mosoly
azonban nagyon .elhamarkodott és nagyon fanyar, mert
nyomában rengeteg szenvedés, rengeteg megnemértés és
kín jár.

Még hogyha' teljesen hitetlen szemmel tekintjük a
vallást, akkor is meg kell állapítanunk a lélektan alapján
annak létezését és óriási befolyását a harmónia kialakí
tásához vagy gátlásához.

Miután a vallás él az emberek szívében, számolni kell
vele.

A házasság egységénél nem húnyhatuIllk szemet
semmiféle tényező előtt sem, - főkép oly nagy tényező
előtt nem, mínt amilyen a vallás - mert különben csak
fél megoldást adtunk.

Ti sem térhettek. tehát ki a vallás problémái elől.
Ha pedig hittel tekintek az életbe, a családi otthonba,

épülő kis boldiogságtokba, akkor kell csak igazán kiemel
nem a vallás szükségességét és a teljes harmónia maradék
nélküli biztosítását.

Nagyon fontos, amit egyik fiú "álmodott" meg meny
asszonyával.

"Együtt dolgozunk majd, ha kell, együtt szanvedünk.
sőt együtt gyötrődünk is, hogy az örök boldogságot ki
építhessük magunknak és gyermekeinknek.

A házasság boldogsága ugyanis csak árnyéka, elő
csarnoka, kezdete annak a tiszta és teljesen zavartalan
boldogságnak, amelyet a jó Isten szánt nekünk. és gyer·
mekeinknekaz örökkévalóságban."

Az a szent szövetség, amelyet most köttök, az való-

54



ban nem múló kapcsolat, hanem örök szövetség, amely
egészen az égbe nyúlik fel.

Ezért nem lehet élettársatok vallásilag közömbös,
hideg vagy felületes, esetleg teljesen hitetlen.

Gyönyörűen foglalta össze mindezt egy menyasz
szony:

,,:en királyfit kerestem, Nem olyat, akinek hibája
nincs, - hiszen emberek vagyunk -:- hanem olyant, aki
nemcsak férjem és uram, nemcsak gyermekeim apja és
barátom, hanem aki lelki társam is lesz, akivel kéz a kéz
ben az örök boldogságunk útján járunk, erősítve egymást,
nehogy egyikünk elvesszen." .

Ez teljesen igaz.
Mert csak igy teljes a házasság harmóniája. Csak így

biztosítjátok a teljes boldogségot, Csak így keresztény a
hézasság. Igy biztosítjatok gyermekeitek örök boldog
ságát· is,

VALLÁS NbLKUL?

Ezen kívül a meggondoláson kívül ismernetekkell a
vallás jellemalakító erejét is. Aki komolyan vallásos,
annak jelleme biztosabb, szilárdabb, kiegyensúlyozottabb.
'A tíz parancsolat és az Egyház parancsai - ha betartását
komolyan vesszük - megedzik az akaratot, sok salaktól
tisztítják. meg az esendő ember életét.

Viszont is áll. Mindazok, akik a vallást megvetik,
akik menekülnek a belső egyéniséget biztosító isteni tör
vényektől, azok élete már nem olyan szilárd, nem olyan
tiszta, mint amilyennek lennie kellene.

Hogy a házasságok olyannyira szerencsétlenek, hogy
annyi bűn van a fiatalok között a házasságkötés előtt,
annak végső oka épp a vallástalanság divatos hóbortja.

Minél vallásosabbak lesztek, - természetesen nem
érzelgős, hanem a jellemet átalakító vallásra gondolok 
annál tisztább, szebb lesz szerelmetek isI

Minél kevésbbé töltí be szíveteket, ekaratotokat a
hit, annál több lesz köztetek a bűn és a szenvedély.
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Ezt nagyon átélte egy menyasszony, akinek vőlegé
nye igen sokat kért már jóval a házasság előtt. A meny
asszony sokat gyötrődött,még végre átalakította vőlegé
nyét. Diadaláról, illetve idevágó levélrészletéről ti is
olveshattok:

"Mindjárt, amikor Pestre értünk, a közös gyónást és
áldozást javasolta. Meg is történt. Nem tudom leírni azt
az érzést, amit akkor éreztem, amikor vele együtt szí
vembe fogadtam az édes Jézust. Egész nap olyan boldo
gok, olyan meghatottak voltunk mindketten.

Annyi gyengédséggel, annyi figyelemmel, lélekből
jövő szeretettel halmozott el, mint még soha! En is sokkal
hűségesebben tudtam szeretni.

Milyen jó az Úr Jézus! Annyi boldogságot tud nyuj
tani! El sem fér egy szívbe! Milyen jó hozzám a jó Isteni

Most már tisztán látom, hogya szerelem csak Jézus
sal, csak Jézuson keresztül lehetséges. Nélküle nincs sze
relem, csak. aljas, posvány, állati indulat. Vele gyönyörű,

egyik legszebb dolog a világon a szerelem, annyi szépet,
jót tud felszínre hozni a lélekben . . .

Már nem írom le az elsőpénteki közös áldozásunkat
sem, mert az csak megszilárditása volt elindult boldog
ságunknak."

Aki mindezt többször és mélyen átgondolja, annak
hasonló esetben feltétlenül követnie kell a következő
leányt is elhatározásában.

"Egy alkalommal, vasárnap délelőtt látogatott meg
udvarlom. Természetesen előhoztam a szentmisét. Nem
hallgatott még aznap. Rövidesen bevallotta, egyáltalán
nem jár templomba, mert diákkorában .megútaltatték"
vele az imádságot és a templomot.

Sok 'könyörgés árán, nehezen, de mégis csak eljött
misére.

Este, amikor végiggondoltam az egész napot, eszembe
jutott és sírva mondottam magamnak.: nem, nekem ilyen
férfi, aki a legcsekélyebb dologért képes a szentmiséről
elmaradní, nem kell. Inkább egyedül maradok, de vallás
t.alan ember felesége nem leszek. Nem akarok ilyen lelki-
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leg szegény, üres, sok dologban helytelen gondolkozású
fiú felesége lenni."

Tehát, csak komolyan vallásos férfihoz mehetsz fele
ségül, és csak mélyen hívó leányt vehetsz el feleségüll

CSAK SZENTSEGI HÁZASSÁGOT I

A széthulló családoknak, megszünt szeretetnek egyik
főoka a szentségi házasság lebecsülése,

A templomi esküvőt sokan csak divatból tartják meg,
mély értékét nem is ismerik! Sokan meg egyáltalán fon
tosnak sem tartják, sőt sokszor a polgári házasságkötést
sem veszik semmibe. Úgy élnek, mintha nem is volnának
civilizált, kultúremberek.

A fiatalok már az esetleges szétválás gondolatával
indulnak a házasságba: ha nem egyezünk meg, szétvélunk.
Vagyis már eleve kizárják a tartós, komoly boldogságet.
az igazi, boldogító közösségérzetet, mély szerétetet.

A szentséqi házasság pedig, pusztán lélektanilag te
kintve is megadja a házasság biztosítékát, szilórdsógát,
benső összetartó erejét.

Amikor ugyanis a fiatalok felbonthatetlán közösséget
akarnak kiépiteni, akkor egészen máskép viselkednek
egymással szemben, mintha egy idő mulva szét akarnak
válni. A felbonthatatlan házasság tudatában jobban le
győzik hibáikat, szívesebben bocsátanak. meg a másiknak,
nagyobb gonddal keresik azokat az erőket, amelyek szí
vüket jobban és jobban összefűzi. Vagyis a szentségi
házasság természetes ereje folytán több, mélyebb, tartó
sabb boldogságot nyujt.

Ehhez járul a szentséggel járó isteni kegyelem, isteni
segítség.

A házasság nemcsak boldogságot nyujt, hanem köte
lességeket is ró a házastársakra. Ezek a kötelességek sú
lyosak és nehezek. Egyedül nem tudjátok oly könnyen,
oly lendülettel elviselni; kell hozzá Isten segítő kegyel
me is.
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A szentségi házasság ezt az isteni segitő kegyelmet
akarja nektek biztositani; és 'biztosítja is.

Ha . pedig tekintetbe vesszük a házasság teljes és
végső célját is, hogy ti ketten közösen seqitsétek: egymást
az örök .boldogság elérésében és gyermekeiteket is el
vezessétek az örök boldogságba, akkor világlik ki telje
sen, milyen fontos számotokra a szentségi házasság.

Ajszentségí házasság - ha már házasságra léptek 
örök üdvösségtek egyedüli útja, annyira, hogy e nélkül
a kárhozat felé mentek mindketten. Egymásnak nem ál
dást, hanem átkot jelent közös életetek. Mégha átmene
tileg boldogok is vagytok, valójában egyszer megsiratjá
tok ezt a lépésteket. Sőt rájöttök, nem is szerettétek egy
mást komolyan; mélyen, iga,zán,. hanem csak látszatra,
mert a legnagyobb jót, az örök boldogságot, a lélek béké
jét egymástól elraboltátok.

Talán most egészen világosan látjátok, milyen fontos
számotokra is a szentségi házasság. A teljes boldogság,
a mély szeretet, a tökéletes harmónia miatt tehát csak
szentségi házasságot köthettek. Utána pedig úgy kell be
rendezk.ednetek, ahogy valaki írta:

"Készülök a szent házaséletre. A házasságban is szent
akarok lenni. Nem oltárra emelt szent, csak olyan, aki
önmagát, szerelmét és gyermekeit az örök boldogság
számára is biztositva látja,"

A VALLAS HARMÚNIÁJA

Már láthatod, hogy a teljes harmónia miatt sehogy
sem jó a vegyes vallású házasság. Bármikép is szeretitek
egymást, a vallás szempontjából a teljes belsőegység nem
fejlódhetikki, amelynek viszont igen rossz kihatása van,
annyira, hogy a vegyesházasságok 75 %-ban széttiullanak
később.

Ezért jó idejében figyelj erre. Ha nyitott szemmel
jársz az életben, akkor azonnal tájékozódol, hogy társa
ságodba milyen vallású egyének járnak. Saját boldog-
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ságod érdekében ne köss másvallásúakkal házasság felé
sodró barátságot.

Ha valamilyen ok miatt mégis szerelern fejlődik ki
köztetek, csak. abban az esetben léphetsz vele házasságra,
ha l. minden gyermek katolikus lesz; 2. csak katolikus
templomban esküdtöki 3. vallásod gyakorlásában teljes
szabadságot enged; 4. ha ö mindezt közjogilag érvényes
írással megerősíti.A másvallású félnek a polgári házasság
alkalmával (azt pár. perccel megelőzve) kell megadnia az
államilag érvényes reverzálist, vagyis ott kell kijelente
nie, hogy minden gyermek katolikus lesz.

A harmónia későbbi biztosítására még a jegygyűrű
váltása előtt rá kell venned választottadat lassan arra,
hogy veled együtt járjon a katolíkus templomba, ott kül
sőleg úgy tegyen mindent, mint te, otthon veled együtt
imádkozzék, tanulja meg a legfontosabb imákat. Mindez
az egységért és a gyermeknevelésért is fontos.

Nagyon kérlek, vigyáxz ezekre! Jó korán beszéld
ezt meg vele rész1etesenl Né halogasd, mert nagyon sok
szerencsétlen fiatalt láttam már, akik később hiába bánták
jóvátehetetlen lépésüket. Mert ezt a házasság után jóvá-o
tenni, rendezni nem lehetl

Sokat kell imádkoznod azért is, hogy ó áttérjen. mert
akkor lesz teljes az egység köztetek. Am lehet, hogy ez
sohasem vagy csak a házasság későbbi éveiben követ
kezik be. Vigyázz, ne érőltess semmit, az csak ártana.

Elóvigyázattai, bátor, határozott kérésekkel lelked
nyugalmát és a belső harmóniát is biztosíthatod a követ
kező példák szerint:

"Először rá akart venni az evangélikus szertartésú
esküvőre, de kijelentettem, erről szó sem lehet.
~ Meg lehetne egyeznünk - alkudozott tovább 

a gyermekek vallásában. A régiek okosan oldották meg:
a fiúk az apa, a leányok az anya vallását követték.

- Ez nálunk szóba sem jöhet, jelentettem én ki azon
nal. Azok a kisgyermekek nem is tudnák, mit is csinál
janak tulajdonképen. En biztosan beszélek nekik a jó Szűz
anyáról mint Isten anyjáról. Az evangélikus pap pedig
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mint egyszerű asszonyt állítja majd őt fiam elé. Tőle mást
fog hallani mindenben, mínt tőlem. Jaj az ilyen gyenne-
keknekI -

Erre nem válaszolt semmit, hosszan rám nézett. Meg
fogta kezemet és megcsókolta. Utána én hoztam elő a kér
dést. Minden kedvem szerint intéződött el."

.Reverzálíst ad. Ezenfelül minden vasárnap eljön ve
lem a templomba, Velem együtt letérdel az Oltáriszentség
előtt. Most nagybőjtbenbáljuk volt, nem ment el, sőt má
sokat is lebeszélt. Úgy érzem, át is fog térni. Nem szólok
neki erről, majd ő rájön a vallási egység mély értékére.
Hogy ezt elösegítsem, elmondom neki lelki élményeimet
a szentmisével stb. kapcsolatban. De tudom, példás életem
a legfontosabb apostolkodás!"

EGysEG ASZULOKKEL

Közös boldogságtok miatt nagyon fontos még ki
emelni a szülökkel való legbensőbb egység biztosítását.
Minden férfit, de különösen minden nőt gyengéd szálak
fűzik szüleihez. Ezek a szálak. láthatatlanok, de oly erő
sek, oly fontosak, hogy széttépésük esetén igen sok szen
vedés zúdul az újonnan elinduló családra és az ott boldog
ságot kereső szívekre.

Nemcsak a lélektan törvénye, hanem az Isten paran
csa ís megköveteli a szülökkel való jóviszonyt. A szere
tetből fakadó tiszteletért Isten boldog és hosszú életet
ígér már ítt a földön.

XI. Pius pápa a "Keresztény Házasságról" szóló apos
toli körlévelében erre vonatkozólag a következőket írja:

"A házasulandlók ne mulasszák el a házastárs meg
választásánál szüleik bölcs tanácsát kikérni. Sót vegyék
azt nagyon is komolyan, hogy az ó érettebb ítélőképes
ségük és gazdagabb élettapasztalatuksegítségével a vég
zetes tévedéseket elkerűlhessék és a negyedik parancs
isteni áldását a házasságra lépéskor bőségesebb rnérték
ben elnyerjék: Tiszteld atyádat és anyádat, - ez az első
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parancs, amely igéretet tartalmaz - hogy boldog és
hosszú életű lehess a földön."

Isteni és emberi okokból tehát meg kell hallgatnod
jó szüleid véleményét.

Két esetben mindenképen kövesd is tanácsaikat.
Első esetben akkor, ha szüleid nagyon komoly okok:

miatt ellenzik a házasságot. Például nagy korkülönbség,
betegség, a jelölt nagy jellemhibája miatt. Ilyenkor fel
tétlenül kövesd tanácsukat, még akkor is, ha szíved majd
megszakad. Ez a fájdalom sokkal kisebb lesz, mint a rossz
házasság gyötrődése.

Másodszor pedig akkor is szakíts, ha a szüleíd iránti
szeretet, ragaszkodás nagyobb benned, semhogy válasz-,
tott élettársad azt kárpótolni tudná a szülők bele nem
egyezése és .Jiaragtertáse" esetén. Ilyenkor önmagadat
kínzod állandóan, de hitvestársadat is.

Fiatal házastársak kínlődését láttam egészen közel
ről. Már 4 éve éltek együtt. Gyönyörű kislányuk volt.
A férj édesanyja teljes erejével ellenezte ezt a házasságot.
Az esküvő után nem tartott haragot, de folyton elválásra
unszolta fiát. A férj titokban fizetésének nagyobb részét
édesanyjának adta. Néha előzetes megbeszélés nélkül
napokat töltött édesanyjánál, kis otthona elhenyagolásá
val. Sőt kislányát is elvitte anyjához és napokig nem
ment haza. A .fiatalasszony szenvedése igen nagy volt.
Alig jött haza a férj, a válásról kezdett beszélni, mert ő
mégis jobban szeretí anyját. Szerencsére felesége hős asz
szony volt és nagyon ügyes.

A következő menyasszonynak is színte megoldhatat
lan gondot okoztak szülei:

"Szüleimmel és testvéreimmel a legbensőbb családi
életet éltük. Boldog voltam, ha közöttük lehettem ...
Szerelmes lettem. Édesanyámnak is tetszett a fiú. Később
azonban hallani sem akartak szüleim a házasságról. En
most nem tudom, mit tegyek.

Erzem és tudom, csak mellette leszek boldog. .
Viszont, ha szüleim akarata ellenére megyek férjhez,
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ha szüleím nem szeretík férjemet, akkor veie sem leszek
boldog.

Úgy szeréttem a szüleímet, ahogyan talán még gyer
mek nem szeretett szülőket soha. Mindenem ők voltak, az
életemet tudtam volna értük adni.

Most oly egyedül érzem magam. Édesenyém nem be
szél velem a házasságról, igy nem is tudom, mit tegyek.
Vőlegényem állandóan sürgeti az esküvőt; de én ilyen
állapotban képtelen volnék férjhez menni. Kivel beszéljek
meg mindent. Ki adjon nekem tanácsot, ha nem az édes
anyám?

Vőlegényem nem ért meg engem, azért többször ve
szekszünk már. Sajnos, e miatt már a szerelem tüze is ki
aludt bennem, bár még mélyen szeretem őt ..."

Nagyon fájó, hogya szülők néha elégséges, ok nélkül
ellenzik a házasságot, azért, ha nem nagyobb benned a
szülőí szeretet, kövesd a Szentírás szavát: "Ennek oká
ért elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik."

EGyUIT LAKJUNK MAJD?

Több ok miatt itt megemlítem a szülőkkel kapcsola
tos későbbi fontos szabályokat:

Ha a szülők között és köztetek valami ellentét van,·
akkor feltétlenül, de ha nincs is ellentét, akkor is nagyon
tanácsos, fontos a külön lakás megoldása.

Inkább lakjatok szerényebben, inkább szenvedjetek
valamiben kis hiányt, de lakjatok külön a szülőktől,

Miért?
Azért, mert a szülók - csupa szerétetből is -.sok

tapasztalatukat, jóságukat érvényesíteni akarják, ezért
folyton tanácsot adnak, utasítanak. birálgatnak, vagyis
kettötök közös elgondolását nem egyszer keresztezik.

Ismertem fiatalasszonyt, aki az anyós által berende
zett kis éléstárban ,a befőttes üvegek közül néhányat át
helyezett, mire az anyós könnyezve oktatta menyét a
"rendre", az "ő tapasztalatára", jóindulatára. Nem is be
szélek a bútorok, képek stb., stb. elrendezését illető viták-
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ról. Az ételek állandó krítízáláséról, hiszen ők más
ételekhez szoktak, mint ti és különben iSI az ízlésről vitat
kozní nem lehet - ők a-zonban ebbe nem engednek bele
szólást, mert idősebbek, tapasztaltebbek. ti vagytok a
most induló tapasztalatlan fiatalok ...

Kibírjátok mindezt?

Hozzájárul bizonyos féltékenység. A szülők szomo
rúan tapasztalják tekintélyük csökkenését,a fiataloknak
egymás iránti nagyobb bizalmát, befolyását. Ezért. gyak
ran - legtöbbször öntudatlan - harc indul meg. A szülő
kezdi bizonyítani fiának, leányának életpárja híbéit, téve
déseit, hátrányait. Lehet, hogy igaza is van, de ha egyedül
élnek, észre sem vették volna vagy szépen közösen ki
javították volna a hibákat. ne így valaki állandóan -.
nem is mindíg rossz akaratból - felszínen tartja a dolgo
kat, úgyhogy a helyzet elmérgesedik, tarthatatlanná
válik.

Kibírjátok mindezt?

gs ha kibirjátok is, akkor sem szabad együtt marad
notok, mert sokkal békésebb, sokkal harmonikusabb lesz
a ti életetek és jó szüleítek öregsége isi A felnövekvő

gyennekekről most nem is beszélek I

Ha csak. egy mód van rá, külön kell laknotok.

Ha pedig mindenképen szüleitek házában maradtok
vagy őket magatokhoz veszitek (nagy szegénység stb.
esetében), már jó előre beszéljétek meg ezeket szüleitek
kel és magatok között, Kettőtökügyébe ne szóljanak bele.
Iparkodjanak titeket összekötni és nem szétválasztani.

Valamikor nekik is ezt a tanácsot adták volna.
Viszont legyetek nagyon jók hozzájuk, az Isten is megáld
értel Gondoljatok arra, hogya ti gyermekeiteknek an
nakidején mindez ne legyen komoly probléma. Ti értsé
tek meg őketl

Most ha külön mentek, szüleiteket lássátok 2yakran
vendégül. Látogassátok és segítsétek őketI
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KI A KETrö KOZUL?

Nagyon sok esetben nem tudnak a szerenesés fiatalok
választani a több, jónak ígérkező kérő vagy menyasszony
közül. Szerencsések. ezek, mert nekik több lehetőség ada
tott, míg másoknak egy sem jutott osztályrészül.

Lehet azonban, hogy épp ez a szerencsétlenségük,
mert a mélyebb, komolyabb élettárs helyett a könnyel
rnűbbet, a szemrevalóbbat, gazdagabbat., előkelőbbet, de
értéktelenebbet választják.

Egy néhány esetet leírok az adott válasszal együtt. Ha
nem lehet tanácsot kérni, akkor ez is segítségetekre lesz
a választásban.

"Komolyan szeretek egy mémököt. Többször eljött
hozzánk. Biztosan szeretett ő is engem. Összel elhelyez
ték. Elkeseredtem, mert egy lapot sem írt. Egy év mulva
kártyát küldött, majd meglátogatott. Nagyon boldog vol
tain. Olyan volt, mint régen. Nem magyarázott semmit,_
csak szeretett. Később megismétlődött az előbbi eset.
Aztán megint kibékültünk. Közben több nőügyéről szerez
tem tudomást, sőt ó maga is mesélt róluk megnyugtatva,
hogy ezektől ne féljek, engem szeret.

Három évvel ezelőtt megismertem egy ügyvédet. Első
percben belém szeretett, de nagyon finom volt. Egy évig
barátság volt köztünk. Kezemet megkérte, de én kikosa
raztam. Az ügyvéd külföldre ment, Visszajött egy év
mulva és ismét megkért. Most nem utasítottam határozot
tan vissza, azóta a legmelegebb leveleket írja.

Ha é\Z eszemmel gondolkozom - őt választanám.
Nagyon szeret, nagyon jó férfitípus. vallásos, e miatt sok
rossztól visszatartja magát. Vele igen harmonikus csa
ládi életet élhetnék - talán szerelemmel is megszeretem.
Hátránya, hogy nem szép, kissé lágy mozdulatú, csak

/3 évvel idősebb. '
Ha szívemre hallgatok, akkor a mérnököt választa

nám. Jóképű, szerető szívű, míndenkí rajong érte, család
ját szereti. Hibája, hogy nem vallásos, elkényeztették s
nők és többször hűtlenül elhagyott. Nem tudom, komolyan
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szeret-e vagy csak azért venne el feleségül, mert különb
nek tart a többinél. Belé szerelmes vagyok.

Mit tegyek? Kit válasszak?
Feltétlenül az ügyvédet. Azért, mert az eszed is

mondja. Az ész fontosabb, rnínt a szív l A mérnök sokszor
hűtlen volt hozzád. Nem vallásos és jelleme is bizonyta
lan stb., stb. A házassághoz fontosabb alap a benső meg
értés és szeretet, mint a szerelern. A belső szerétet az ügy
véddel szemben megvan. A szerelem szinte biztosan kifej
lődik az előzmények alapján, mert eddig főképen a mér
nök iránti szerelem akadályozta ennek kialakulását. A há
zasságnál a kölcsönösen egyforma szeretet az ideális, de
ha különbség van, akkor jobb, ha a férfi szerét jobban.

Másik eset:
.Völegényem kereskedő. Széplelkű, finom modorú

fiú. Még ha én hibázom, akkor is ő kér szinte bocsánatot.
Úgy szeret. Vallásos. Kellemesen mozog a társaságban.
Mindent megtesz értem. Szülei is nagyon szeretnek ,en
gem. Fiuk igazi boldogságát akarják, engem egészen meg
felelőnek tartanak hozzá. Minden szeretetükkel elhal
moznak.

Azonban két nehézségem van. Az utóbbi idóJben
mindíg jobban félek, hogy nem tudok ennek. a nagy szere
tetnek megfelelni, nem tudom majd boldoggá tenni. A má
sik, hogy szerelmes lettem ,egy tanítóba. Csak kétszer
beszéltem vele, mégis mindíg rá gondolok. Még nem is
merem, de vallásosnak látszik és komolynak.

Vőlegényemmelmáskép vagyok. Öt is váram, ha ér
kezéséről tudok, de ha itt van, szerétném. ha mielőbb
visszamenne. Nem tudom, mi ez. Talán il távolság ennek
oka? Vagy az, hogy még mindíg nincs meg a külső eljegy
zés és ez sérti büszkeségemet?

Sajnálnám a vele való szakítást, mert csupa jóság és
mindkét család kétségbe esnék, viszont boldog családi
fészket keresek ... Mit tegyek?"

Döntés előtt a következőket kell rnérlegre tenned!
Döntően fontos megismerned a tanítót. Szerét-e úgy,

mint vőlegényed- Nemcsak szerelemmel, hanem lelki
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szerétettel is. Milyen az egyemsege, jelleme. A tanító
jótulajdonságai megegyeznek-e vőlegényedéívelt Te őt

nemcsak szerelemmel. hanem belső szerétettel is sze
reted?

Szakításod esetén nem vonod-e magadra szüleídnek,
vőlegényednek és azok szüleínek haragját, oly mérték
ben, hogy ez nagyon mély nyomot hagyna lelkedben és
szerencsétlenné tenne? Ez is lehetl

Hogy világosabb legyen minden, ereket kell írnom
vőlegényeddelkapcsolatban:

1. Ö vőlegényed. Igy előjoga van. Mindlenki akarja,
jónak találja őt, tehát valószínűleg hozzád illő.

2. Vőlegényed olyan jó, hogy a szerelern is könnyen
kifejlődhetik, - biztosra veszenl.

3. Ha nem jött volna közbe a tanító és úgy kértél
volna tanácsot, javasolták volna a házasságot. A szere
lem nélkül ugyan a hitvestársi élet nehezebb, de lelki
megalapozottsággal boldogságra vezet.

4,. A házasságban számtalanszor fordul' elö egy har
mad.ik iránt érzett rendkívül nagy szerelem, vonzalom.
Akkor le kell azt gyözni. És most?

5. Nagy szerétetének meg tudsz felelni, rnert eset
leges gyöngeségedet épp az ő nagy szeretete pótolja ki!

Úgylátszik tehát, ki kell tartanod vőlegényedmellettl
Ha azonban a tanító egyénisége jobb és benső szerétet
járul szerelmedhez, többi körülmény sem zavarja boldog
ságtokat, - válaszd a tanítót.

Férfi írja:
"Már két éve udvaroltam egy leánynak. Szemrevaló,

eleven, kacér. Annyira hatott rám, hogy komolyan kezd
tem vele foglalkozni. Minden szempontból megfelelőnek
találtam, igaz, nem is gondolkoztam sokat, szerelmern
mellett csak az anyagiakat vettem figyelembe.

Mivel könnyelmű volt, kis - talán csak taktiká
ból utánzott - ellenállás után teljesítette minden kíván
ságomat. Természetesen erre mégjobban belé bonyolód
tam. De viszont rövidesen utária ki is ábrándJultam., habár
még most is szeretem. Kielégít egyéniségével, de világo-
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san látom, sohasem lesz jó édesanya, háziasszony. A több
gyermektől fél, hűségében is kételkedem. Ha velem hibá
zott, mással is éleshet.

Közben megismerkedtem egy nagyon bájos, de na
gyon tartózkodó leánnyal. Szépsége mellett feltűnt fínom
sága. Foglalkozni kezdtem vele, megszerettem. Rájöttern,
ő az, aki teljesen hozzám való. Míndenben megegyezünk
és mellette én is, most tiszta, később hűséges tudnék ma-
radni. '

Feltétlenül ezt választanám, csak egy kételvem van,
miután már enyém volt az előbbi leány, nem vagyok-e
köteles öt feleségül venni?"

Az egyik legnehezebb és legfájóbb kérdést érintet
tedi Azt a kérdést, amely annyi leányt tönkretett már és
annyi szerenesétlen házasság kiindulópontja. Ha a leá
nyok erősebbek lennének, sokkal boldogabbak lehetné
nek! De a férfiak is.

A természetjog szerint, ha komoly házassági ígérettel
teljesen tiszta leányt csábítottál el, köteles vagy őt felesé
gül is venni, hacsak olyan rendkívüli nehézségek nem
merülnek fel, amelyek a kötelesség alól föloldanak.

Ha nem tettél házassági ígéretet vagy a leány már
nem volt tiszta, akkor nem vagy iköteles őt házastársul
magad mellé venni.

Mivel nem írtál erről, döntsd el magadI kötelessége
det az itt megadott két elv szerint. Mindenképen fájdal
mat fogsz okozni vagy magadnak vagy neki, esetleg
mindkettőtöknek. Sajnos, bűn bűnhődés nélkül lehe
tetlen!

HÁZASSÁGKOZVETIT:E:S

A szerenesés vagy szerenceétlen "ingadoZÓlk" mellett
nem egyszer találkeztam elkeser-edett fiatalokkal, akik
minden "erÖilködésük" ellenére sem bukkantak rá élettár
sukra, Sajnos, sokan valóban erálködnek. Ezért vagy
semmit sem érnek el vagy szerencsétlenül erőltetett há-
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zasságot kötnek, esetleg nagy erkölcsi bukásnak teszik
ki magukat.

A könnyű fajsúlyú és szinte kétségbeesett vagy ka
landra vágyó fiúk és: leányok nevetségesen komoly kísér
letesése az ujsághirdetés és a hívatásos házasságközve
títés igénybevétele.

Fronti élményeim közé tartozik egy fiatal, mégis na
gyon "öreg róka" t aki kis hirdetést adott le egyik ujság
útján. A választ a tábori számra kérte. A befutott levelek
száma 150 körül forgott. Talán húszat elolvastam belőlük,
De az a beképzeltség, az a léhaság, az az üresség. amely
azokból a levelekből elém. tárult. színte undorral töltött
el. Egy egészen új világ nyílt meg előttem. Az öreg róka
elé szinte tolakodtak a "buta libák". Nem is voltak any
nyira buták, mint inkább léhék,

Egy fiatal leány is próbálkozott ujsághirdetéssel. Töb
bek között valamilyen magasabbrangú tísztvíselő is fel
kereste, először fényképet kért, utána a következő kérdő
Ívet küldte el a lánynak:

"Sohasem volt On vagy édesanyja fízetéses alkalma
zott? Onálló keresetből élnelk? Van valami kapcsolata az
előbbi társadalmi osztállyal? Cipő nélkül milyen magas?
Bőre milyen színűj Egészséges? Volt már vőlegénye?
Titokban? Előélete tiszta, hófehér?"

A leány fivérét bemutatta ez a kérdőív. Haragját a
következőképen vezette le:

"Nóvérem megkapta kérdőívét. Mielőtt válaszolna
rá, én a következő kérdéseket bátorkodom előterjeszteni:
Volt On már büntetve? Hányszor? Miért? Pénzbüntetés
sel sujtották.? Mennyít kellett fizetnie? Vagy börtönre
ítélték? Hol ülte le a fogságot? .Kedves atyja él még?
Neki a rendörséggel nem volt baja? Ha igen, miért? Iszá
kos On? Atyja? Van összeköttetése a csempészekkelt
Talán maga is űzi ezt a mesterséget? Kik orvosai? Ebből
a célból hajlandó-e jelenlegi és volt betegségeire vonat
kozólag orvosait feloldani a hivatalos titoktartás alól?
Többször is fürdik évenkint? Étkezésnél használ kést?
Mos fogat reggelenkint?"
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Ugye szép kérdőívek! Igy azután valóban boldog
házasság indulhat!

De míndketten megérdemelték. A leány és a férfi is!
Hasonló eljárást érdemel míndenkí, aki hírdetessel

és hivatásos házesságközvetítökkel ~ll szóba.
Ezen az úton tí semmiképen sem járhattoki
Még a legjobb szándékú közvetítest is úgy lehet

ajánláni, ha tulajdonképen nem is házasságközvetítésröl,
hanem csak egy közönséges ismeretség biztosításáról van
szó, amely1Jőleselleg származik házasság is.

Érthető okokból több férfi fordult lJ;lár hozzám érté
kes menyasszonyszerzés ügyében. Többször teljesítettem
kívánságukat. Közben ezeket is tapasztaItam.

Az egyik esetben a férfit nem ismertem eléggé és
csak később tudódott ki a házasságra káros betegsége,
Azonnal írtam a menyasszonyjelöItnek, aki csak nagy
nehezen tudott szabadulni lovagjától.

A másik esetben a férfit nagyon jól ismertem és
szerettem. Szívből akartam neki segíteni. Szinte meny
asszony keresésre indultam. Kimondottan az ő szempont
jából figyeltem a leányokat. Egynél hirtelen megmarad
tam. Ennek ugyanaz volt az álma, mint barátomnak. Sze
retett volna kís családi otthont, kerttel. 2yermekekkel,
ahonnan neki nem kell sokszor távoznia stb. Fényképet
kértem tőle, mert a vallási buzgóság, az anyagiak, kor,
stb. szempontjából is egyezett minden. Biztos voltam bol
dogSlágukban.

Legelső alkalommal örömmel ujságolom barátomnak:
Megvan a menyasszonyod I Elmondtam a leány tulajdon

-ségaít, vágyait, igényeit, álmát. A férfinak tetszett Bol
dogan állapítja meg ő is: Ez lesz a menyasszonyoml

Kérésére végre megmutatom a fényképéti
Ekkor arca hirtelen elkomolyodik, mosolya meg

fagy az arcán, majd szárazen kijelenti! A leány csinos,
sőt a csinosabbak. közé tartozik, de nem az én ideálom.
O szőke és én a feketét szeretem ...

A férfinak igaza volt, Bár a leány szép volt, külseje
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nem kötötte volna le, azaz talán sohasem lett volna belé
igazán szerelmea

Igya házasságból nem lett semmi.

MIK~PENTALÁUUK MEG EGYMÁST?

Nagyon sok fiúnak, de még több leánynak kérdése
ez! Miképen találják. meg egymást azok, ekik össze
illenek?

Annyi leánnyal, fiúval van telve az élet, annyival
találkoznak kölcsönösen és mégsem találják meg az
igazit. CSaJk nagynehezen és talán az sem az igazi, csak
olyan ;,pótlék".

A legtöbb férfinak megáHapitásaa leányokról: léhák.
A leányoknak pedig véleménye a fiúkról:srz,er·elem-
vadászok. ..

Az igazi házastársat valóban azért nem lehet meg
találni, mert a házasság előtt rnindenkí - ti is - kissé
"élni" akartok, kissé meg akarjátok ismerni az életet, a
fiúkat, a leányokat. Vagyis egymást rontjátok kölcsönö
sen és egymásban teszitek tönkre a jó férjet és feleséget.
Elnevelitek egymást! Nem lehetne inkább tiszta, mély
szeretettel a boldog házasságra nevelni magatokat és az
ismerősökett

Igy jobban megtaláljátok majd élettársatokatl
Volt olyan terv is, hogy az értékesebb fiataloknak

legyen közös szórekozási, illetve ismerkedési lehetősé
gü:k., szalonjuk.

Ennek a gondolatnak nem jósolok sok jövőt, de ha
nagyon ügyesen és nagy körültekintéssel esetleg valami
szociális célt is adnak a találkozásoknak, talán megold
ható lesz egyes helyeken.

Előnyösebb lenne, ha idonkint az egyházközségek
révén, a kultúrházakban tartanának a felnőtt fiatalok
számára kis összejöveteleket. amelyeket gondos édes
anyák készíthetnének elő, Természetesen nagy és gaz
dag tapasztalatok után ,éli hibákat lassan ki lehetne szűrni
a rendezésből.
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Ugyancsak alkalmasnak látszik, ha a különféle egye
sületek tartanaik időnkint míndkét fiatalság részére teá
kat stb., amelyeket nagyobb körültekintéssel lehetne
megszervezní és a tagokon kívül másokat is meghívni.

A fiúknak nagyobb a szabadságuk ebben és nagyobb
a mozgási lehetőségük is. Ismerőseik (barátok, nagyné
nik stb.) révén könnyen bejuthatnak egy-egy családbe.
Csak komolyan keresni, kutatní kell a lehetőségeket.

A leányok színtén eljuthatnak így ide-oda. Mível
azonban ez náluk valóban nehezebb, segítsék őket az
édesanyák, önzetlenebb barátnők. testvérek különféle is
meretség-ekhez. Hívják meg öket kis családi teára, név
napra, születésnapre, beszélgetésre, h'add ismerkedjenek
össze.

Ha mindehhez hozzájárul a saját életetekben önma
gától adódott alkelmak kihasználása" akkor valóban meg
tettetek mindent vágyaitok biztosítá:sára.

Egyet azonban nagyon ajánlok! Ne gondoljátok,
hogy a vőlegény és menyasszony úgy jön, ahogy pont
hozzátok illik. Vagyis ne tnondiatok le azonnal tninden
kiről, akiben esetleg valami hibát láttok, hanem kísérel
jétek meg az áthangolást, a nemesitést, az etnelést. Ezen
az úton sokkal gyorsebban megtaláljátok életpárotokat.
rnint ha éveken keresztül minden bált átmulattokl

És ami még fontosabb: Nem csalódtok majd benne,
mert józanul ismertétek és szerettétek meg egymást, nem
pedig egy sötét éjtszaka mámoros hangulatában.

Nagyon ajánlom még az ég segítségének igénybevé
telét is.

Ilyen fontos ügyben minden jó eszközt meg kell
ragadnotok. A legjobbak közé tartozik az imádság is!

Imáimban én is témogetlak titeket, mert a jó élettár
son múlik sokszor az örök boldogság biztosítása, a te, az
Ö és gyermekeitek üdvössége I

71



A SZERETET CSODA!

ALKUDJUNK MEG?

Az élet legnagyobb szenvedései közé tartozik á csa
lódás. A csalódott ember nagy reményekkel, színes álo,
mokkal, boldogságot kereső vágyakkal teszi széppé, gaz
daggá: életét, csak egyben téved: mindezt sohasem élvez
heti, mert álomvilágban él, mert szétfoszló, elérhetetlen
délibáb után nyujtja ki kezét.

Nagyon sok fiatal férfi és még több fíatal leány csa
lódikszerelmében, mert túl magasak igényei, túl sokat
vár a Szerelmétől és a szerelern tündérétől. lovagjától.

Mindezért a szülők és nevelők. egyrésze a reális, a
valóságos életszemléletet hangsúlyozza. Kiölik a fiatalok
lelkéből az ábrándozást. Az életet, a házasságot úgy mu
tatják be, ahogyan ők látják, hibákkal és csalódásokkal.
A hibátlannak gondolt "Ö"-ről.könyörtelenűl letépik a
leplet, hadd tudják meg, kivel állnak szemben és vélet
lenül se álmodjanak boldogságet ott, ahol esetleg nem
találják meg azt elképzelésük szerínt.

En is reálisan gondolkozom. A te választottad is tele
van vagy lesz hibákkal, gyarlóságokkal. Ne építs magad
nak légvárakat. Földi életet fogtok élni, tele nehézségek
kel, akadályokkal és kölcsönös gyengeségekkel!

"Anyu is azt mondta, - írja egy leány - "igazi"
nincsen. Éppen möst olvastam egy regényt is, amely sze
rint a kiálmodott lovag sohasem jön el.

Mind!íg ideálisan gondolkoztam és nagyon rendes
fiút vártam. Hiába várok tehát? Úgy látszik, mert a világ
körülöttem szüntelenül azt kiabálja, rendes, ideális férfi
i .incs. Akkor tehát alkudjak meg? Tehát nekem sem kell
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olyan fegyelmezetten élnem, mert az, aki rólam álmodik,
szintén csak ábrándozik. V,agy ném így van?"

0, nemI Nincs egészen ígyl
Induljunk csak el utolsó mondatodból.
Az a fiú is álmodik rólad. Ideálisnak, rendesnek.

aranyosnak gondol. És mondd, miért nem tudnál az lenni,
ha nagyon akarnál? Miért nem tudnál annak a Húnak
tiszta, jóságos, hűséges felesége lenni? Csak azért nem,
mert az "élet" hitetlenjei mást mondanak? .

Hibáid mindíg lesznek, mert t:e is ember vagy. De
nem tudnád gyöngeségeidet kissé letompítani, jótulaj
donságokkal ellensúlyozni?

És gondolkozzál csak 'fordítva is. Ha az a Hú való
ban nagyon boldog akar lenni és keményen ellenáll min
den kísértésnek, söt férfias kűzdelemrnel erényeket sajá
tít el, hogy téged egyszer jobban szeressen és melletted
boldogabb legyen. Miért nem érheti ezt el? Csak azért,
mert sokan mellette a piszokban fetrengenek?

Ember. marad ö is, hibáit gyökerestül ő sem tépheti
ki lelkéből, de ha kitartóan irtogatja a bűnt, nem lesz-e
elfogadható, söt kellemes és jó is?

Szomorú szívvel kell elismernem a mai fiatalság zül
lötL életét, a szerencsétlen házasságokat, de azt viszont
másoknak is el kell ismerniök, hogy mindez abból a sivár
lelkületből fakad, amely nem tud hinni a becsületes jel
lemben, az egyén és család tisztaságában, nemzet fel
támadásában és mindenekfelett a kereszténység egyéni
séget és életet átalakító isteni erejében.

Márpedig ti nem lehettek ilyen sivár lelkületűek,
nyomorúságra ítélt hajótöröttekl

Nektek látnotok kell az eszmények nélkül élő fíúk
és leányok, férfi élik. és nők, magánosok és házastársak
nyomorult életét.

Ennek láttára erősen, véglegesen el kell haJtáJ"OZ11o
tok a szebb, a mélyebb, a keresztényibb életet és házas
sági köteléket.

Az előbbi fejezetben megrajzolt "ideális" menyasz
szonyról és völegényről nem fogtok lekicsinylőleg, le
mondólag nyilatkoznil Elérhető valóság az, hiszen vala-
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mennyi mint élő alak, eleven fiú és leány mutetkozott
be előttetek! Ezért keményen határozzátok el: én is
ilyenné alakitom át magam. Kítertóan dolgozom egyéni
séqemen, Az, aki rólllam álmodik, aki engem keres, ne csa
lódjék bennenil

Készüljetekaval6ságos életrel
De a valóságos életet tegyétek a lehető legszebbél

A SZERETET EREJE

Az előbb felmérült igezságnek van másik oldala is.
Feltehető ugyanis, hogy az emberek, fiúk és leányok

leszőgezik magukban mindazokat az elveket, amelyek
szerint kíválasztjáka legrendesebb élettársat. Megalkot
ják magukban a legszebb ideált, uninden erejükkel törek
szenek is ilyen ismeretséget kötni. Azonban mit tegye
nek akkor, ha közben szerelemre gyulla'ClinaJk. olyan iránt,
akiben az elgondolt vonások nincsenek meg.

Beismerem. kz: 'élet legtöbbször ilyen helyzet elé
álIítbenneteketl

Nehezebbé válik a kérdés akkor, ha ez a szerelern
erős, szinte sodró erejű, Ha kölcsönös és mély szerétet
is kapcsolódik hozzá, A többi vonásokból azonban több
lényeges és fontos adottság hiányzik.

Ilyenkor mégis csak meg kell alkudnod a helyzettel.
Ugyanis nem tehető fel minden esetben, hogy ko

moly szerelem és mély szeréteten alapuló kapcsolatokat
képesek legyenek a fiatalok megszakítani csak azért,
mert nem egészen ideális a menyasszony vagy a
vőlegény.

Főkép akkor éll ez, ha tegyük fel a. menyasszonynak
már nincs reménye egy újabb lovag hódolatéra.

Ekkor tehát meg kell alkudnial Nem?
Ha számodra megoldás a megalkuvás, ha saját bő

rödre és boldogtalenságodre meg tudsz alkudni - ám
legyen. Sokan megalkudtak már. De meg is bánták.

Én azonban a megalkuvás helyett mást ajánlok.
Hallottál talán már a ezeretet csodáiról! Nem? Ar-
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ról a hatalmas erőről, amelyet a szeretet rejt magában!
A szeretet ugyanis nagy áldozatokra képes. Minél na
gyobb az ember lelkében a szeretet, annál nagyobb áldla
zatot hoz.

Haa szerétet nagyon mély és nagyon nagy, szinte
csodát tesz.

Most ne gondolj valami természetfölötti isteni cso
dára, mert emberi nyelven csodának lehet nevezni azt
is, amikor két szív egymás iránti IlJéligy szeretete miatt
egészen átalakul, megváltozik annyira, hogy színte egé
szen új emberré változik,

Menyasszony és vőlegény ismerőseim között renge
teg ilyen csodálatos átalakulásra bukkantam. Orül ill lel
kem, amikor ezek az egymásra talált szívek Illem. alkud
tak meg ez adott helyzettel. nem törődtek bele a bibákba,
hanem szerelmük erejével egymást átalakították, a hibá
kat letompították, új erényekre tettek szett, így indultak
el új, boldogabb életútjukra.

Ha ti ketten így, ilyen mélyen szerétitek €ID'IDást,
miért nem tudtok ti is szinte csodát tenni közös boldog
ságtokért?

Miért akarnátok megalkudlni?
Ha megalkudnátok a hibákkal, akkor nem is volna

köztetek igazán mély és valóságos szerétet. Mert az iga
zán mély szetetet sohasem alkuszik, hanem mindent a
szetelem tüzébe dob, hogy az a tűz még melegebb le
gyen, még megesebban lángoljon, még nagyobb boldog
ságot adjon!

ISTEN MUNKATARSAI

Szent Pál ,a korintusiakhoz írt első levelének hanna
dik fejezetében gyönyörű gondolatot közöl:

"Istennek vagyunk munkatársai; Isten szántóföldje
vagytok,"

Egy nagyon aranyos menyasszony erről így írt:
"Azt hiszem, ennél szebb gondolatbal nem kezdhet-
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ném menyasszonyi naplómat. Ez a gondolat megjelöli az
én utamat, amelyen haladnom kell.

Mindenkinek szól ugyan ez, de legjobban nekünk,
fiataloknak, akik a házasság előtt állunk. Milyen csodás,
miJ];yen magasztos, hogy elmondhatjuk magunkról: "Isten
munkatérsaí vagyunkl"

Isten munkatársának lenni! Munkájának részesévé
válni, résztvenni teremtő működésében,mily isteni aján
dék, mily gyönyörű küldetés,

Sajnálom, hogy nem írtam le ezelőtt gondolataimat,
mert akkor már előttem állna eddigi közremüködésem
Istennel. Amióta rádöbbentem életem nagy céljára és
amióta komolyan készülök rá, elképzelhetetlen sokat
változtam. Ha így lelkemen alakítok, he magamat neve
lern, formálom. nem vagy()lk.-e akkor Istennek munka
társa? Amikor pedig őreá hatással vidigyok, amikor kéré
semre megváltozik sok mindenben, amikor rám. hallgat
és először kedvemért szokík le híbájáról, később azért,
mert ő maga rájön annak helytelenségére. akkor nem va
gyok-e Isten munkatársa?

Teljes értelemben csak .a házasság szentségében le
szek Isten munkatársa, amikor a teremtésben segédke
zem Istennek. Akkor leszek Istennek igazi szántóföldje is.

Már sokszor megsirattam ezt a gondolatot. Mert ha
elgondolom, hogy milyen méltatlan vagyok rá és mi
lyen szent és fölséges titkot és feladatot rótt rám a. jó
Isten, akkor annyi öröm száll szívembe, hogy csak öröm
könnyekkel tudom kifejezni.

De méltó is akarok rá lenni. Mindent megteszek.
hogy Istennek valóságos és szent munkatársa lehessek."

Nemde nagyon kedvesen írt ez a menyasszonyi
Nemde igaza van mindenben I Legyetek ti is, kedves
húgom és kedves barátom, Isten munkatársait

eBREDJ ÁLMAIDBÚL ...

A fiatalok sokszor elrontják jövőjüket, níert a há
zasságra való készület legdrágább, legfontosabb idejét a
szerelemnek álomszerű, sokszor bűnös bódulatában től-
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tik el a nélkül, hogy a szerétet nagy lendületét kihasz
nálnák és alaposan felkészülnének boldogságuk. megala
pozására, megszilérdítására.

Pedig érdemes a szetelem erejét, lendűleté! mele
gebbé és tartalmasabbá tenni, kihasználni és így btztoei:
tant a közös szetetetet a házasság évtizedeire.

Most, amikor tehát szívetekben él már az eddig nem
is sejtett boldog tűz, ne éljetek álomvilágban! JThredje
tek fell Ontudatosítsáltok, mélyítsétek, nemesítsétek a
boldogságotI Készüljetek fel a házasséqnaI

Az első előkészület: Szokj le hibáidról!
Hogyan ekartok boldogok lenni, egymásnaik. örömet

szerezni, amikor szívetekben annyi még a szenvedély,
hiba, bűn, amelyek mind csökkentik, sőt tatán később ki
is ölik a mosb érzett boldogságott

Kezdjétek el az építő munkát a hibák leküzdésével.
Például szolgáljanak a következő kis beszámolók:

"Nagyon ideges természetű vagyok. Bizonyára lesz
életünkben olyan helyzet, amelyben a nézeteltérés ke
serűséget jelent majd míndkettönknek, holott boldog
megértésben is végzödhetnék, ha legyőznémmagam. Már
mcstanában is megtörtént ez. Neki kellett mindent el
sírnítania, pedig én voltam a hibás. Még eddig büszkesé
gemben egyszer sem volt erőm bocsánatkérésre vagy
hibám beismerésére. Makacsságom bizonyára rosszul esik
neki is, de nekem is fáj. Ezen gyökeresen váJtoztatnom
kellett.

Most már kéthetes sikerről számolhatok be. Ö távol
van, die elhatározásomat mégis keresztülvíttesn, Édes
anyámmal szemben gyakorolom míndazt, amit vele szem
ben akarok elérni. Ezért édesanyám nem is tudja, mí tör
tént oly hirtelen velem, minden hibámért bocsánatot
kérek tőle, megfékezem nyelvem, amikor idegeskednék,
hallgatok. Makacs természetem is legyőzöm. Nem mon
dok ellent már, ha pedig mégis megkötöm magam, és
észreveszem, azonnal engedek.

Boldogan tapasztalom az eredményt. Már türelme
sebb vagyok, kevésbbé ingerült. Jobban szeretnek. Ami
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a ro, házesságunk boldogabb lesz; ha erre gondolok, már
most is öröm tölti el szívemet. Sohasem sejtettern, hogy
a szeretet ilyesmire is kihatással legyen."
. "A jó. Istennek köszönhetem, hogy őt utamba hozta.
Igy céltudatosan készülhetek jövendő életünkre. Minden
erőrrímel igyekszem ezt az Úrnak meghálální, a bűnt el
kerülni. Talán ezért lettem olyan csodálatosan nyugodt,
határozott. Világnézetem kítísztult. Világosan látom, ha
boldog akarok lenni, ha boldogságot akarok nyujtani, le
kell győznöm hibáimat ..."

0, nézzetek lelketekbe és keressétek meg mindazt
a hibát, amely boldogságtokat alááshatja, kisebbítheti.
Mínél korábban léttok hozzá a munkához, annál boldo
gabbak lesztek.

A TALÁLgKONY SZERETET

A komoly szerelemből nagy. felelősségtudat is tükrö
ződik. A leendő feleségnek és férjnek nagy, komoly és
szerit hivatást kell betölteniök.

Mivel a házasság nemcsak örömökböl, hanem köte
lességek.ből is áll, azért mindkettőtöknekel k.ell sajátíta
notok azokat az. erényeket is, amelyekkel kötelességeite
ket jobban be tudjátok tölteni.

Legelső kötelességtek. a kölcsönös szeretet, az a jó
ság, amellyel megkönnyítitek egymásnak az életet. Lám,
milyen jó az Isteni Azt parancsolja nekünk, azt írja elő
legfőbb kötelességnek, amelyet mí is legjobban kedve
lünk, amely után mi is legjobban vágyódunk.

Tévedtek azonban akkor, ha azt gondoljátok, hORY
ez a szerétet a külső édességekben, szeretkezésekben
nyilvánul.

Sajnos, a könnyű fajsúlyú, a felületes, üres szerétet
mindíg itt tör magának utat, hogy elfojtsa, kioltsal azt a
kis szeretetszikrát. is, ami még meghúzódik a szívek
mélyén.

Urealelkű emberekI Szánalmas szerelmesekl Sze
gény, koldus szeretet!
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Úgy szánlak titeket, hogy ilyen kevéssel megeléged
tek, hogy nálatok csa-k ezt jelenti a szerétet. Csak érzé
kiséget, - szinte semmi mást, annak, bizonyságául, hogy
nincs is bennetek. igaz szeretet!

Mert a szeretet gazdag. Az igazi szerétet nagyon ta
lálékony. A mély szetetet nem habzsoló, testies, hanem
előrelátó és lelkies.

Idézni akarok az életből. Lássátok, milyen találékony
a szeretet!

"Olyan érdekes é5 olyan szép: én vagyok a gyön
gébb és sokban nekem kell majd erősebbnek lennem.
Édesenyém mondta. Ha megbánt, majd akkor is nekem
kell megbocsátanom, a kedveskedest kezdenem. Nekem
kell alkalmazkódnom. Nekem mindíg tekintettel kell len
nem őreá. Ezért kell legyőznöm magam. Nehéz, de jól
van ez így. Jó magamat megtagadni, jó gyöngeségem
ellenére erőt, hitet, kitartást, hűséget, türelmet, szeréte
tet árasztanom annak, akit szeretek. Jó ismernem fel
adatomat, hogy nekem mindig csak adnom, adnom kell.
Köszönöm Istenem, hogy nőnek teremtettél. O, adj erőt,
kitartást mindezeknek az erényeknek elsajátítására, gya
korolására. II

"Amióta őt ismerem, testben és lélekben nemes, ön
zetlen magatartásra törekszem, hogy ne okozzak neki
csalódást, ellenkezőleg boldoggá tegyem. Még soha nem
volt annyi ambícíóm és sohasem törtem annyira a feje
met a jövőt, állást, beosztást illetőleg, mint most. Már
több akadályon átlenditett. több sikerre vezetett iránta
való szerétetem. Igy is felkészülök feladatomra. hogy
családomnaik jó gondját viseljem. A gyermekeket is
azóta szerétern és figyelem. Jó édesapa akarok lenni,
aki nevelni is tud. Azóta igyekszem otthon minden prak
tikus, házias fogást megtanulni ..."

"Testi egészségemre is nagyon vigyázok, mert piros
arcú gyermekeknek, édes kis lurkóknak akarok éle
tet adni.

A nevelés a l,egfontosabb és legnehezebb feladat.
Mivel nem elég hozzá az "érzék", pedagógiai könyveket
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olvasok, megfigyelem a szülők nevelési rnódszerét. Már
nem egyszer IDJeigállapítottam a hibákat is és elkönyvelern
a jó fogásokat. Elfelejtett gyermekkori meséket is fel
újítok, hogy ha majd a csillogó gyermekszem.ek. vára
kozva tapadnak édesanyjukra, akkor ne csalódjanak.

A .héztartés titkaiban már jártas vagyok, de szabad
időmben buzgón tökéletesítem tudományomat. Ha meg
látnának ismerőseim, hogy én az orvos az "aorta steneris
és bicuspidalis ínsuffícíentía" tanulmányozésa közben a
"tejfelestúrÓ8' felfújt" recepjét tanulmányozom, nagyot
néznének. De én magam akarok uramnak kedveskedni,
nem hagyom ezt majd az alkalmazottra, sem a v.en
déglőkrel

Egészen különös figyelemmel vettem át a csecsemő
gondozást! Mindazt, ami már Inkább az édesanyához tar
tozik: fürdetés, etetés, ápolás művészetét,

Az otthon melegségéhez hozzátartozik a szép, ízlé
ses, kézímunkákkal díszített lakás. Ezért kézímunkázom
és gondosan figyelem a lakásberendezéseket, szép búto
rokat. Tervezgetek előre, hogy majd nagyon jól érezzük
magunJkat otthon.

Még a gazdaságra, a kert művészetére is figyelem
mel vagyok. Ismemem kell ezt is. Ki tudja, milyen körül
ményekközé kerülünk. Egy jó asszonynak mindenhez
kell értenie. A virágokra arnúgy is szükségem lesz, ha
pedig majd saját termésű gyümölccsel vagy más megle
petéssel kedveskedhetem, kölcsönös lesz örömünk.

0, annyi bennem az erö, a gondolat! És mindez
könnyű, mert szerétetből fakedl"

Már nem folytatom továbbI
Elég példát láttatokI
Legyen a ti szerelmetek mély, akkor mindjárt találé

kony lesz!

KRISTÁLYTISZTA ÉLETFORRASTI

A fönti beszámolokból egészen világosan kicsendül
már a férfi és a nő szülői szeretete, amely szerétet új
szint, új tartalmat ad keltőtöknek és biztosítja annak a
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magasztos célnak telj es ítését, amelyért a jó Isten elsősor
han alapította a házasságot és a szerelmet,

Ebben a fejezetben ezt egészen külön ki akarom
emelni és egyúttal felhívom figyelmeteteket arra is, hogy
a házasságra, valókifeje~ett fölkészülést már az ön
tudatra ébredt ifjúság elsö napjaiban kellene megkez
deni. Olyan magasztos, olyan szent, olyan mély és sok
oldalú feladat elé álltok a házasságban, hogy az ifjúi erő
nek teljes iqétiybevételére van szükség öntudatraébre.
déstek első napjától fogva. Akkor tudtok teljeset, sőt
Isten kegyelméből tökéleteset adni.

De ha véletlenül nem gondoltatok volna erre a szent
feladatra eddig, akkor most kell megfeszített erővel dol
go2ttlotok, a mulasztottakat pótolnotok! Gondolkozzatok,
miképen tudjátok meqvalósítaní mindazt, amit a követ
kező fiatalok megvalósítottaki

"Már régóta arra törekszem, hogy olyan legyek,
mint amilyennek gyermekeimet szeretném majd látni és
amilyennek az én nagylányom és nagyfiam elképzelik
majd ideálisan édesanyjukat. Ök ne csalódjanak bennem,
de én sem bennük.

Bűnös kísértések alkalmával erős tudtam lenni, ami
lyen erős bennem a gyermekeiro utáni vágyódó szeretet.
Amit én követelek majd tőlük, azt magam akarom most
átélni, mert akkor súlya lesz szavamnak, akkor tiszta
szemmel nézhetek az ő tiszta szemükbe. Szörnyeilialnék
széqyenemben, ha az én fehér homlokú szép nagylányom
egyszer félig vagy egészen bukottan jönne haza, vagy az
én drága nagyfiam, az én büszkeségem nemibajt kapna
valami rossz nőtől, akivel valahol egy utcasarkon talál
kozott.

Óriási fel'elősséq Isten és ember előtt édesanyának
lennil

Épp azért tökéletesíteni akarom magamban azt a sok
szép erényt, főképen az érintetlen tisztaságot, amit jósá
gos mennyei Atyám nekem adott, hogy majd egyszer
tovább adjam az én drága kicsikéimnek.

Ú, nagyon jónak kell lennem, mert ki akarom 'érde-
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melni a jó Istentől a jövő élet nagy feladatának teljesíté
sét: az édesanyai hivatás boldogságát.

Készülök is rá hittel és, azzal a reménnyel, hogy sok
kicsi angyaHIelket küld hozzánk a jó Isten, hiszen tudja,
valamennyit tárt karokkal várjuk.' Már most is kimond
hatatlanul boldog vagyok, mert szép az élet, mégis úgy
gondolom, nincs szebb élet, mint a gyermekeinek élő
anya élete, aki minden fáradozásért kárpótlást kap édes
ura és kis "csemetéi" szeretetében.

Sohasem tudnám magamra vállalni aet il. felelőssé
get, hogy akár rossz élet következtében, akár lelkiisme
retlen álokok alapján elzárkózzam a gyermekek elöli,
hogy a meg nem született gyermeklelkekért enqem te
gYJen egyszer felelőssé az örök Bíró.

O, én más édesanya akarok Iermil Nekem van szí
vern, van hitem, van szeretetem. Már ifjúságomtól kezdve
felkészülök erre a magasztos hivatásra, mert az én édes
anyai ideálom! maga a Szűzanya."

"Mit viszek a házasságba? Férfiöntudattal mondom:
nőtől be nem mocskolt tiszta lelket és testet, azonfelül
olyan szeretetet, kítartó, türelmes természetet, amelyen
teljes öntudattal' a mai napig dolqoztam. Istennek legyen
hála, nem kis eredménrryell Tanár vagyok. Kell türelmes
nek lennem, de szeretettelteljesnek is, mert szeretet nél
kül nevelni nem lehet.

Élethivatásomat összekötöttem jellemem kialakítá
sával.

Ami tiszta életemet illeti, nehéz volt, de meg tudtam
tarteni ezer kísértésen: keresztül is.

Bár 27 éves elmúltam és négy évig tertózkodtam
Pesten, de a "pesti élet", sem a kitöltött katonaidő nem
tudott megingatni hitemben és elhatározásomban.

Pedig mennyi alkalmam lett volna I Hányszor fenyege
tett veszély, hogy éln is oda essem a többi mulató, az élet
hízelgő édességeit faló társaim mellé, Mégis végig erős
maradtam. Igaz, még jó korán fogadalmat tettem, hogy
megőrzöm testem és lelkem tisztaságát az eljegyzésig.
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Huszonhat éves koromig egyedül harcoltam. Akkor is
mertem meg őt, azóta ő tartja bennem a lelket, az erőt.

Büszke és boldog vagyok, Ezt csak a sok csatát
megnyert férfiaId ismerik."

Én is boldogan fejezem be ezt a fejezetet. Boldogan,
mert nekem ilyen húgaim és ilyen barátaim vannak.

Nem akarnátok ti is közéjük tartozni?

"CSAK TUDNÁM ÖT SZERETNI"

Az önnevelés igen sok közös kérdést is megoldhat.
Többek között a szerétet viszonzását is, mert nem egy
szer nagyon nagy kérdés ez:

Előfordulhat, téged vaLaki nagyon megszeret, de te
nem tudod őt szeretni vagy legalább is nem tudod eldön
teni, szeréted-e vagy sem. Sem lángoló szerelem, de ko
moly, mély szeretet sem ég benned. Mit tégy ilyenkor?
Mit érhet el ilyenkor a szívedben kialakított jóság?

Mindenekelőtt el kell döntened, megvan-e bennetek
míndez a tulajdonság, amely a házasság boldogságáIhoz
szükséges. Ha nem illetek össze, akkor kár fáradnod.
Szép 1assan, nehogy fájjon neki, bontakozzál ki az ó sze
rétetéből. vonulj lassan vissza tőle.

Ha azonban egyébként rninden kellék biztosítva
volna, csak épp a szerétet hiányzik, akkor még lehet
segíteni, annál is inkább, mert sokszor a nagyon nagy
jóság miatt kételkednek a fiatalok szerétetük teljessé
gében.

Jelelll1eg két nagyon aranyos és rendes fiatalasz
szonyra gOlI1dolok, akiknek naplója, levele telve volt
aggodalomma:l, szeretik-e vőlegényü.k.et és megadhatják-e
majd nekik azt a szeretetet, amit várnak tőlük. Annyira
kínozta óket ez a g<Xndolat, hogy majdnem szakítottak.
Néhány rövid mondatot közlök soraikból:

"Nem szeretem öt. Onmagamat megcsalom. Pérnat
készítek neki, de nem. váram. Fáj, hogy pályámat érte
feléldozorn. Lemondjak a doktorátusról is?"
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"Tisztelem, szeretem is egy kicsit, de a'el.tetek-e ezzel
a felesége?"

"Eljött la. bálba. Orillt ottani sikeremnek. Tehát csak
azért jött. Ha nem tetszettem volna másoknak, talán nem
is szeretett volJna. - Hozzá menjek?"

"Nem tudom, szeretem-et Ha itt van mellettem, jól
esik. De ha nem jön, nem esem kétségbe. Levelét szívesen
olvasom, de meg vagyok nélküle is. Nem várom jöttét,
sőt kissé félek tőle, de ha itt van, örülök. Hozzá mehe
tek-e így?"

"Egyszer azt gondolom, nem jó parti számomra, más
kor meg laZ bánt, én nem vagyok ellég jó neki. Magam
sem ismerem ki maqaml"

"Kedves, jó, életrevaló leány, de valahogy nem me
legedett vele össze a szívem. Elvegyem feleségül?"

Nos, ha tehát egyéb más kellék nem hiányzik, akkor
megteheted a következőket:

A szeretet kifejlődéséhez elsőrendű alap a jóindulat.
Legelőször is légy hozzá jóindulattal. Megérdemli, mert
annyira szeret. -

A jóindulat mellett légy hozzá barátságos. Ez sem
lehetetlen. Törekedjél megérteni, kissé kedveskedni neki.
Ezt minden vendégnek megteszed. Vele is megteheted.
vele, aki annyira szeret téged.

Azután lkiséreld meg megismerni a lelkét I Miért is
szeret téged? Gondolkozzál azon, miért szerethetnéd őtl
Sok okod lehet rá. Először azért, mert hozzád annyira
ragaszkodik, annyira kedveskedik neked. Másodszor
azért, mert föltevés szerint rendes és általában hoz
zád Illő,

Ha mindehhez beleéled magad az ő helyzetébe. Meg
kísérled őt abban megváltoztatni, amiben talán kevésbbé
szimpatikus előtted. Esetleg minden este imádkozol egy
Udvözlégyet, hogy szívedben kifejlődjék iránta a szere
tet. Akkor lehet, hogy valóbéllll lassan felmelegszel
iránta. Házasságot köthetsz vele.

Amikor pedig a Mngoló szerelem nélkül ugyan, de
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kifejlődik a komoly, szilárd szeretet, megértés, akkor
még a következő meggondolást is magadévá kell tenned:

A szerétet mellé bizonyos fokú szerelem is kell. Leg
alább is lelki készség arra, hogy örömmel teljesíted a
házastársi kötelességet testi vonatkozásban is. Lega:liá.bb
is azért, mert őt - mivel lelkileg szereted - boldoggá
akarod tenni. Erre egészen külön keLli gondolnod. akkor,
amikor nem ég szívedben a szerelern tüze. A szere
lem egyik fővonésa ugyanis a testi harmónia, a testi
vágyak összhangja. A szerelemnél általában nem nehéz
az áldozatok biztosítása, még a nőknél sem, bár nagyon
sok nő természeténél fogva kissé hidegebb, 'tartózkodóbb,
A szerelern hiányánál veszélyes lehet a helyzet, mert a
nő semmiféle áldezetot nem akar hozni a házasélettel
kapcsolatban, hiszen ő csak lelkUeg, színte csak baráti
alapon szeret, Éppen azért, csak abbarr az esetben lehet
szerelem nélküli házasságot megengedni, esetleg aján
laní, ha a nem szerelmes fél, lelki szerétetből kiindulva
tudatosan és örömmel' akarja nyujtani míndazt, amit a há
zasság fiziológiai része követel esetleg egyéni áldozat
árán is.

Es HA Ö NEM VISZONOZZA?

Nagyon sokszor előfordul az előbb tárgyalt kérdés
, másik változata: mit kell tenned akkor, ha a kiválasztott
nem viszonozza a szeretetet.

Blöre bocsátom, hogy jelenleg naqyon komoly szere
tetről van már szó és nem valami futó kalandról. amelyet
elég érdekesen vázolt valaki a következőkben:

"Szerettem v<ibakit, de hogy elkerültem onnan, a ba
rátság szertefoszlott. Jelenleg a berátnömet szereti, a
barátnőm egy másikat, aki viszont a barátnőmmel nem
nagyon törődik. Ezt ;a, fiút egy ottani tanítónő szereti,
akit viszont a fiú ném kedvel. Az li leány (melyik?)
menyasszony, de az esküvő csak húzódik, mert valójában
nem szeretik egymást. Én tudnám a fiút szeretní, de már
rég féJlireálLtam, mert a másikkal komolyabbra fordult
ügyem. Hát szörnyü bonyolult ügy . . ."



Valóban bonyolult ügy, de nem is komoly ügyek,
mert a komolyabb ügyek nem ilyen bonyolultak.

Föltevésünk a következő: két szív szereti egymást.
Az egyik nagyon szeret, a másik ezt nem viszonozza,
bár nem is kosarazta ki. A föltevés továbbá az, hogy ket
ten összeillenek, mért ha nem ilfenének össze, akkor
kár a küzdelemért,

Fontos még némi szimpátia annak részéről, aki a
szeretetet nem viszonozza kellőképen. Ha ez nincsen
meg, akkor kár a fáradozásért. Ugyancsak fölösleqes a
küzdelem, ha vallla.milyen legyőzhetetlen akadály van,
amely l(lI házasságot feltétlenül meggátolja. Ha ezek az
esetek nem állnak. fenn, akkor il következőketa'ehet meg
kísérelni:

Mindenekelőtt törekedjél azokat az erényeket gaz
dagítani magadban, amelyek tetszésére vannak. Minél
több ilyen jótullajdonsággal rendelkezel, annál előbb el
éred célodat.

Törekedjél kedveskedni neki. De ne a saját elgondo
lásod szerint csupán, hanem lesd el vágyait, kívánságait,
álmait. ÁJlrtJalában nagyon atlkaJlmazkodjál hozzá minden
ben, Az ő ízlése legyen az irányadó! (De ne csak addig,
míg megnyered, hanem a hézasséqban is. Hiszen önzet
lenül szereted! Nem?)

Amennyíben nem V'agy terhére, - erre rendkívül
vigyázz, mert máskép edrontasz mimdentl - többször
keresd a taláillkozási lehetőséget. A kitartás és többszöri
kedves találkozás felébreszti a szerelmet.

Keress lehetőséget arra, hogy együtt oldjatok meg
valamit. Néha célra vezet külső előadás rendezése vagy
más ilyesmi. Sokkal jobb, ha valami belső közös mun
kát taJ1álsz, ami egészen közelről érinti őt. De a legjobb,
ha egészen belső ügyet tudsz vele végigvezetni.

Mondjuk, ha mindketten tanitók vagytok vagy egy
hivatalban dolgoztok, segítesz neki munkájában vagy
nagyon közreműködsz annak sikeresebb megoldásában.
Ha egy községben laktok, légy ismét találékony. Eset
leg jellemén alakíthatsz. Nem legy fiatal házasságot isme
rek, ahol az egyik - legtöbbször a leány - rnegváHoz-
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tatta, megjavította a férfit a nélkül, hogy házasságra. gon
dolt volna. De e közben kölcsönösen megszerették
egymást.

Ilyen 'belső közös munka alkalmával ugyanis közel
ről megismeri nemes elgondolásodat, jóságodat. Rájön
érttékeidre és kifejlődik a közösség belső érzése. Elmond
egyet-mást neked életéből, te a tiedbőlés lassan kívánja
közelségedet, segítséged-et, megértő jóságodat.

Igy lassan benne is kialakul a szeretet.
Erre a közösségérzetre és a megnyerés módozataira

vonatkozólag még ig-en sok indítást találhatsz a követ
kező fejezetekben is.

Használd fel azokat is.

TOREKEDJETEK MEGÉRTÉSRE!

Feltétlenül tapasztaltátok már a kettőtök közötti ön
kénytelen nézeteltéréseket. Magatok sem tudtátok. hon
nan származik, míből ered ez az időnkint felmerülő ellen
tét vagy inkább megnemértés, csak fájón tapasztaltátok
létezését, hívatlan, kelletlen zavarását. Legtöbbször nem
néztekmélyebbre, nem iparkodtok megérteni a másikat.

Pedli.g de sok viszály, szenvedés maradna el a jegye
sek és a házastársak között, ha megértésre törekednétek,
ha nem elhamarkodott ítélettel, hanem megértő jósággal
iparkodnátok elsimítani a nehézséqeket, ellentéteket.

Mindenekelőtt ismernetek kell a tényt, nagy ritka
ság számba megy, két embernek tökéletes megegyezése.
Gondoljátok át csak a ti életpályátokat. Mennyire külön
bözik egymástól. Más körülmények között éltetek, má
sok -voltak nevelőitek. más emberek vettek körül, más
részletkérdéseket hangsúlyoztak előttetek, így gondolat
világotok is sokban különbözík,

Ezt a különbséget kell éppen az ismeretség és a je
gyesség idejében elsimítanotok.

Egymás szívét, gondolatvilágát összhangba kell hoz
notok. Tervetek, vágyatok, kívánságtok lessan egyezzék
meg.
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De meg kell értenetek egymás cselekedetének indító
okát is. Sok fiatal szív veszítette el igazi életpáriát, mert
nem tudott a másiknak gondolatvilágába beilleszkedni,
ezért törésre vitte a dolgot. ,

Ezek később bánják meg tettüket, amint ez a
lány is:

"Udvarlóm félreértés miatt egyideig elhagyott. Na
gyon fájt a csalódás, mert egészen megbíztam benne.
Később rájött hibájára, ki akart engesztelni. Virágokat
küldött, die én nem fogadtam el. Mikor pedig barátnőm
előtt másodszor is kísérletezett. én elutasítottam, pedig
a szívem majd megszakadt. Ha megbántott, - gondoltam
- szenvedjen is. Ez volt a végzetem. Még egyszer lett
volna ugyan alkalmam a kíbékülésre, de ismét megkemé
nyítettem a szívemet. Még nagyobb elégtételt vártam.
O azonban már nem jött többet vissza ..."

A következő eset is majdnem tragikusan végződött,
de hála Istennek, ismét kibékültek. Ma már boldog házas
társak a szeraplők. Ide iktatom, mert élesen rávilágít az
egyéni, nem tárgyilagos elgondolások romboló erejére:

A fiú megkérte. a lányt. A szülők beleegyeztek, a
leány örömmeladta szívét. A jegygyűrűváltás csak egé
szen kis akadály miatt késett. A leánykérés napjén. ami
kor a valóságos eljegyzés megtörtént. a fiú meg akarta
csókolni menyasszonyát, de ez kitért előle. A fiú meg
haragudott és hidegséggel vádolta. Ez az eset többször
megismétlődött. A fiú kezdett elhidegülni. A csókot
többé elő sem hozta.

A leány kétségében segítséget keresett.
Mivel valójában már eljegyezték egymást és tény

legesen menyasszony-vőlegényvoltak, a fiú pedig a kér
dést szőnyegre sem hozta, azt ajánlottam a menyasszony
nak, hozza maga elő a dolgot, bár rendes körülmények
között ezt nem teheti meg. Most rendkívüli körülmény
áll fönt. Egymást szeretík, O hibázott, - hozza rendbe
áldozatok árán is.

Az eset tovább játszódott:
"Egy alkalommal, amikor kissé tűrhetöbb volt köz

tünk a hangulat, előhoztam az ügyet. Rövidesen meg-
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magyaráztam lelki beállítottságomat és ho zzétettem, ez
nem akadály többet, mert mi valóságosan is jegyesek
vagyunk, ilyenkor a csók már nem bún. Erre nem felelt
semmit. A hangulat nagyon kínos lett. Nem találtuk fel
magunkat. Roppant fájt hiúságomnak. hidegsége. Azt hi
szem, mindkettőnknek volt szégyelni valónk egymás
előtt.

Végre egyenesen feltettem fl kérdést: Miért aláz meg
annyira, amikor én szerétetből jóvá akarom azt tenni,
amit ő hibáztatott bennem?

Erre azt válaszolta, szánalomból nem kell neki
semmi, mert sokkal többet kibír, mint gondolom. Vala
hogy majd csak lesz.

Erre kifakadtam, - velem ne játsszék, amikor tud
hatja, mennyi harcomba került, amíg rászántam magam
erre a lépésre pusztán iránta való szerétetből és most
még önérzeteskedik.

Erre elváltunk.
Legközelebbi találkozásunk alkalmával megcsókolt,

mintha semmi sem történt volna. Később pedig megkö
szönte jóságomat és megértő szeretetemet."

Vigyázzatok! Az ilyen belső dac, hiúság stb. helyett
legyetek megértök. Hozzatok egymásért áldozatotl Sok
kal jobban megszeretitek majd egymást és végül egy
máshoz hangolódtok.

FÖNYEREMÉNY

Közismert az emberek hitetlensége a "megja.vuló"
völegényekkel és menyasszonyokkal szemben. A közvé
lemény itt is, rnint minden másban, a rosszabbat látja, a
bűnöst tételezi fel. A világ nem hisz a javulásban és a
javíthatóságban. Ezért van annyi boldogtalan házasság
is. Megalkusznak!

Azok azonban, akik az egyesek szívébe néznek, igen
nagy örömmel tepasztalják a sikereket, az igen nagy vál
tozásokat férfiakban és nőkben egyaránt.

Mivel a szetelem az önnevelésnek egyik Jegionto-
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sabb természetes ideje és tnivel erre az imnevelésre
szitüe emberfölötti erőt ad a szetetett személy vágya, kí
vánsága, óhaja, azért ezt az időt nagyon ki kell használ
notok mindkettőtöknek.Egymást segítenetek kell a javu
lásban, amelyet elsősorban ti fogtok élvezni a boldo
gabbá kialakított házasság hosszú éveiben.

Itt és a következő fejezetekben példákat és módoza
tokat fogok bemutatni az életből.

Bevezetőül álljon itt egy nagyon szerenesés asz
szony beszámolója:

"Egy teadélutánon ismerkedtem meg vőlegényem
mel. Már kissé ittas volt; általában szerette a mulatságo
kat, a bort, a kicsapongást.

Többször találkoztunk, bár én nagyon óvatos voltam
vele szemben. Harmadik héten udvarlásának komoly
szándékát is vázolta előttem. Megmondtam belső érzése
met. Nem vagyok belé szerelmes, de ha komolyan meg
változik, el tudnám képzelni vele életemet. Erre édes
apámhoz is eljött komoly szándékainak bejelentéséért.
Ettől kezdve többször láthattak együtt az ernberek.

Ezzel a híradás is megkezdődött. Elkedvetlenkedtem,
amit ő észrevett. Oszinte voltam most is, mire elmondta
életét. Rendes fiú volt, kitüntetéssel érettségizett, eIis
merten korrekt volt. Azután csalódott egy leányban, aki
a legcsúnyább módon viselkedett vele szemben. Csaló
dásában ivásnak adta magát. Minden szabadidejét kávé
házakban, barátai kőzt töltötte, hivatalát elhanyagolta,
megbízhatatlan lett. Azután keserűen elpanaszolta, mín
denki megveti, lenézi. Nincs senkije édesanyján kívül,
aki segítené felemelkedni a régi" rendes életbe. Neki va
lóban már nincs joga az élet boldogságához.

Ekkor határoztam el, hogy ha a felesége nem is le
szek, de addig, vele maradok, - tűrve minden szégyent,
minden megszólást, megalázást, félreértést - amíg őt
lábraállítom, amíg visszanyeri önbízalmát és új életet
nem kezd.

Állandóan együtt voltunk. Egy ideig nem volt taná
csos hozzánk jönnie, akkor a hivatalban vagy máshol
találkoztunk. Szemlátomást javult. A pIl'etykázók látva
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intrikáik hiábavalóságát, köpenyeget fordítottak, dicsérni
kezdtek engem kitartásomért. őt visszaszerzett komoly
ságáért. Ismét járhatott hozzénk.

Beszélgetésünk közben jöttem rá, soha emberrel
még ennyire nem értettük meg egymást. Alapjában véve
Vlallóban nem voUt rossz ember, csak a körütmények vol
tak szerencsetlenek. Leszókott míndenről. Elhagyta régi
szokásaít, a hivatalban is újból közkedvelt lett ..

Mindíg boldognak. ~áttam, amikor veJllem volt. Egyal
kalommal pedig magától mondotta: "Menjünk hálát adni
az Úr Jézusnak, hogy ilyen békét. adott szívembe."
Ilyesmi ritkán fordult nála elő, de változást nem várhat
tam gyorsabban.

Ot hónap leforqései aIl:a11Jt megszerettük eqymást. Igazi,
mély barátság fejlődöttki közöttünk. Bár a szerelern tüzét
sohasem éreztem, mégis örömmel lettem menyasszonya,
mert ez a be1ISÖ szeretet minden szerelemnél mélyebb.

Vőlegényem á'1JaI,akítása közben én is egészen hozzá
al akultam, megváltoztam. Most már a vllágért sem kellett
más fiú.

Ez szerelmünknek rövid története."
Boldogságtokhoz csak szerencsét tudok kívánni. Te

kiérdemelted, kedves húgom.' ezt a boldogságót. Onzet
len szereteted sokaknak fog világítani!

KETTESBEN ISTENHEZ!

Az álltalános sikerek után bemutatok most részletes
eredményeket is.

Közismert doloq, mennyire vágyódnak a leányok ko
moly, vallásos férj után. Nem könnyen, de nem egy
leánynJa!k sikerült megváltoztatnia kevésbbé va1Jlásos
udvarílóját, későbbi vőlegényét, iIlletve férjét.

"Lassan elhidegültünk. En is olyan ideges, IJlI}'Ugta
lan lettem, mert mind gyakoribb lett köztünk a megnem
értésból fakadó viszály. Végre imához fordultam. Nem
múlt el szeptember óta este, hogy térdenáílva és sirva
ne imádkoztam volna az édes Jézushoz és a Szűzanyához,
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hogy megértsük, szeressük egymást, illetve, hogy ó vallá
SOSl legyen.

Mínden reményemet elvesztettem már, úgy fájt, hogy
az édes Jézus nem segít. Mindíg többször fordult elő a
nézeteltérés, mindíg többször veszekedtünk. O mind job
ban elmaradt, a kollokviumok miatt, még a vasárnapi
míséről is.

Mindíg megkérdeztem, volt-e rnisén. Oltyankor úgy
láttam, szégyelli bevaliarn mulasztását, de mivel sohasem
hazudott, mindíg megmondta elmaradását.

De ez sem használt. Nem javult meg.
Egyszer Ismét hazakísért. Sok mindenről szó esett.

A míséről is. Hirtelen azt kérdeztem tőle:

Mondja, szokott értem egyáltJalllá.n imádkozni? Imád
kozott egyszer is?

Nemmel válaszolt, ellenben tőlem megkérdezte
ugyanazt.

IgeJl1I, - mondtem én - nálam nem múlhat el nap,
hogy térdenállilva ne imádkoznék magáért.

Egy szót sem szóltunk tovább egymáshoz. Igy róttuk
az utcákat hanqtalanul. Ahogy hazaértünk, elköszönt,
kezetcsókolt és ezt mondta:

Bocsásson meg nekem. Nagyon szégyelem magam.
Mától kezdve megváltozom.

Hirtelen olyan bdlxlog lettem, hogy le sem irhatom.
Ez volt életünk fordulópontja. Másnap (hétköznaponl]
már ott vdllt la szentmísén, Azóta míndermapoa e temp
lomban. Vasárnap önként meggyónt és velem áldozott.
Azóta a veszekedés is meqszűnt. Boldogok ,vagYunk.

A jegygyűrűt is meghozta azóta a Jézuska szent
karácsonyeste ..."

Milyen boldog karácsony lehetett ez. Mennyi belső
béke, boldogság élhetett a menyasszonynak szívében
elsösorban, aki kítertóan imádkozott és aki nem hagyta
abba a küzdelmet, hanem okosan, ügyesen, könnyezve,
de mégis eredményesen szövögette a szerétetnek szálatt.

Ne felejtsétek el ezt a történetet, de a következő
igazságot sem:
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Aki papi, szerzetesnói vagy ehhez hasonló hivatást
nem követ, annak az útja kettesben vezet az Istenhez!

Egyedül már nem járulhattok az Úr elé. :f:lettársad
nem hiányozhat mellőled,Épp azért fontos egymást segí
teni a legfontosabban, lelketek megmentésében. A talá
lékony szeretet sokat megold I

Gyönyörű levelet csatolok ennek a gondolatnak mé
lyítéséreJ

"Ezzel .kapcsolatban arra kérlek, imádJkozzál sokat!
Ez az, ami míndkettőnknek legtöbbet használ. Ha imád
kozni tudsz, csodálatosan nyugodt leszel! Ha nem volna
terhes néked, Ieírnék egy kis rövidke imát, amit mínden
reggel mondj el áhítattal, mert ebben felajánlod az Úr
Jézus szentséges Szívének egész napodat.

Ez az én kedvelt imám is.
Látod, annyira közel és annyira enyémnek érezlek,

hogy még a legbensőbb lelki világomról is csak a jó
Isten és te tudsz. Erről még nem beszéltem senkivel, csak
te vagy a földön az. aki erről is tudhatsz, hiszen - mint
írtad - lelked fele az én lelkem. Ezért kell, hogy egy
szív és egy lélek legyünk.. Az ima pedig igy szól:

Úr Jézus, szentséges Szívednek ajánlom fel Boldog
asszonyunk szivével egyesülve a mai napomnak mínden
imádságát, munkáját, örömét és szenvedését engesztelé
sül vétkeinkért és szándékaink megvalósitására, különö
sen a mai széndékral

Mindennap legyen is egy szándékod, amiért egészen
különösen buzgó leszel.

Szeretném, hJa, ebben is úgy megértenél. mint minden
másban. Légy ebben is erösakaratú, mínt mindenben is
az voltál.

Úgy várlak már haza, hogy együtt áldozhassunk.
Földi boldogságunk akkor lesz teljes, ha a lelki örömöket
is együtt élvezzük. Kapcsolja össze az Úr Jézus is a mi
szívünket. Edes szívem I Az a legnagyobb vágyam, hogy
lelkünk is egy legyen. En már egészen beleéltem magam
ebbe, hogy mí szivvel-lélekkel egyek leszünk. Itt a föl
dön és a túlvilágon is. Ugye így lesz?"
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Gy'ÖIlyörü menyasszonyi levél. Olvasd el sokszor,
kedves húgom, figyelmesenI Megtalálod benne a nevelő
és emeló szeretetnek találékony és lendületesen ered
inényes hatalmát. A válasz nem lehetett közömbös.
Olvasdl

"Leveledet nagy élvezettel olvastam. Minden úgy
lesz, ahogy kívánod. Igy látom, te is remélsz boldogsá
gunkban. Tegnap közösen voltunk templomban, nagymi
sén. Sokat imádkoztam érted és kettőnk életéért. Lelkem
szinte elszállt a templomból a végtelenségbe, egy isme
retlen, egy szebb életbe. Éreztem, hogy Isten meghall
gatja imámat.

Igazad volt, amikor visszavezettél lassan-lassan a
Megváltóhoz, mert csak Nála lehet igazán lelki meg
nyugvást találni. Már ezért is örök hálára köteleztél.
édesem.

Nemcsak hitemben, hanem egész felfogásomban át
alakítottál, teljesen más ember lett belőlern. Köszönöm
nagy jóságodat, nagy lelki szeretetedet, okos vezeté
sedetl

Először nagyon csodálkoztam magamon, de aztán
rájöttem, hogy ez az a megnyugtató és igaz életforma,
amely után annyira vágyakoztam már. Milyen jó a Gond
viselés, hogy ide is általad vezetett el. Ezt sohasem fo
gom elfelejteni neked:. "

Szeretném felhivni mindkettótök figyelmét, kedves
húgom és kedves barátom, a lelki mélységre, ahová ezek
a fiatalok eljutottak. Itt szó sincsen üres külsőségekröl,

névleges kereszténységről, Ezek - a menyasszony mély
lelkisége folytán - a vallásban éleuueqszemetést talál
nak, világnézetet, amely visszahat kettőjük ezerelmének
tetemeléséhez. megszenteléséhez, beteljesítéséhez.

Ez az az út, amelyen át egészen keresztény lesz a
család és teljesül a Szentírás: "A hitetlen férj meg van
szentelve a hivő asszony által, és a hitetlen asSZQ:Ily meg
van szentelve a hivő férj által." (I Kor. 1-14.)

Bár mindig teljesednék ezl
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A mennyország éppúgy, mint a kárhozat, már a föl
dön veszi kezdetét!

Melyiket kezditek meg?

AZ ONZEUEN SZERETET

A családi boldogságnak egyik leglényegesebb biz
tosítéka az önzetlen szeretet. Ne higgyétek ennek termé
szetes kifejlődését. Sőt egyáltalán semmiről se gondol
játok, hogy majd kialakul magától, majd a szeretet meg
old mindent.

Megoldaná: a szeretet, ha a bűnös természet nem gá
tolná meg munkáját. Sajnos, az önzés, önmagunk becé
zése, dédelqetése, féltése, kényeztetése sokszor a leg
nagyobb szeretetet is kiöli. Sokszor a túlfűtött önszeretet
csalja ajkatokra a szerelmí vallomást ís akkor, amikor
elsősorban azt nézitek, mennyi előny, haszon származik
magatok számára. ebből a szerelemből. Mivel igen nagy
előnyt láttok felcsillanni, azért igen mélya "szerelmetek"
is, természetesen önmagatok iránt, csak. ti ezt még édes
magatoknak sem valljátok be.

Ezért hullik szét sok "nagy szerelem", mert valójá
ban csak önszeretet volt.

A házasságnak, családi boldogságnak pedig egyik
alapja az önzetlen szeretet.

Ismeretségtek első percétől kezdve, sőt jóval előtte,
gyakorolnotok kell ezt az önzetlen szetetetet. Kifejezet
ten gondolnotok kell rá I Egymást elő kell készítenetek
ennek későbbi bíztosítéséra. A hangsúlya későbbi biz
tosításon van. Most ugyanis könnyen elhítetitek magatok
kal ennek jelenlétet, mert a szerelern első tüze valóban
némi önzetlenséget is kisugároz, de mi lesz később, a
h~ág további éveiben?

Te, kedves barátom, azután is olyan finom leszel
feleségedhez, mínt mostt Azután is annyit kedveskedsz
majd neki? Viszel majd névnapjára rózsát, szegfűt, cik
lámentt Vagy ez akkor már nem lesz fontos?

És t,e, kedves húgom, azután is olyan szelíd, olyan
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josagos leszel férjed:hez, mint mostt Mire jön, rendben
lesz akkor is otthonod? Oly gondosan kerülöd majd ak
kor is a türelmetlenséget, Idegességet. haragot stb., stb.?
Vagy akkor ez már nem lesz olyan fontos?

Ha kínlódni és gyötrődni akartok, ha nem boldog
ságra,hanem viszályra szövetkeztek, akkor nem fontos.
De ha kis fészket akartok fölépíteni, akkor végtelenü!
fontos I

Tehát neveljétek egymást az önzetlen, lemondásokra
kész szeretetre. Ismét szolgálhatok példával:

"Gyönyörúen írsz egymás iránti nagy-nagy szerete
tünkről. Én is képes lennék érted meghalni. Nagyon sze
retlekl

Leveled elgondolkoztatott. Félek attól, hogy talán
nem. is ismerjük jól egymást és mivel egymás hibáiról
sincs tudomásunk, azért olyan nagy szerétetünk. Az élet
nagyon furcsa. Boldog igazán csak az lehet, aki lemondó,
elnéző és igénytelen tud lenni. Ez a boldogság alapja. Az
élettől nem várni kell; az életben adni kell I Adni sok
sok örömet, boldogságotazoknak, akiket szerétünk. Ak
kor mi is nagyon boldogok leszünk és életünk megazen
telődák. Aranyosan írod, hogy te csak akkor leszel bol
dog, ha boldognak látsz. Én is ugyanezt irhatom és ez
így is lesz. A magam részéről már meg is ígérern az igazi
önzetlenséget. Mivel nem tudok érted meghalni, azért
dolgozni, fáradni akarok érted. Ez lesz életcélom. örö
mem .. :·

Erre a mélységes és gyönyörü levélre a legszebb
válasz csak ez lehetett:

" ... Istenem, csak soha ki ne haljon szívünkből a
gondolat, hogy nem. magunkért, hanem egymásért élünk
és a jó Isten dicsőségéreI Erre gondoljunk mindíg, ezért
vállaljuk az élet által nyujtott kis és nagy viharokat, ál
dozatokat szeretettel, odaadó önfeláldozással. Áldoza
tunkat igy megédesíti a boldogító szeretet tudata .. ."
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A VIGYÁZO SZERETET

Már írtam az üres szerelemről. Azután több fejezet
ben bemutaltam a találékony szerétetnek legszebb meg
nyilatkozásait. Erről még sokat akarok írni. Szerétném
a ti szívetekben élő szeretetet is megnemesíteni, gaz
daggá tenni.

Azonban még akkor is, amikor legnagyobb egyetér
tésben, a legtisztább szándékkal készültök a házasság
szent közösségére, a szívetekben égő kölcsönös szeretet
néha mellékvágányra téved vagy gyöngeségetekben
tiszta boldogságtokat veszély fenyegeti.

O, hány jegygyűrű hullott már porba azért, mert a
fiatalok nem tudtak egymásra vigyázni. Az ujjról leke
rült és tovagördülő gyűrű után már hiába, is nézel köny
nyes szemmel, az már elment, elvitte a bún.

De ha megmarad is, lelketekben rengeteg lesz a
belső szenvedés a házasság előtt és gyötrődés a há
zasságban.

A bűnös szerelem következményeiről elég sokat ír
tam A Jegygyűrűért c. munkámban, hiszen el is olvastad.
Szeretném azonban, ha most még egyszer elolvasnád.
Nem akarom magam megismételni, viszont roppant nagy
szükséged lenne rá. Nemcsak egyedül neked, hanem édes
mindkettőtöknek.

Ott rámutattam azokra a "fogásokra" és fokozatokra
is, amelyek lépésről-lépésremegronthatják, elposványo
sithatják a tisztának indult szerelmet. Most ezekre sem
térek ki.

Csak. néhány fejezetben mutatom be a vigyázó szere
tet művészetét,

Bizonyosan ti is átéltek majd hasonlókat, ha nem is
pontosan ezeket.' A megoldások szintén nem alkalmaz
hatók mindíg ugyanígy, de sok inditást kaptok a vigyázó
szeretet győzelmének biztosítására.

"Harc volt köztem és vőlegényjelöltem között. Én
először engedékeny voltam, de ahogy A jegygyűrűért-et
olvastam, nem engedtem meg tovább a csókot. Erre nagy
feszültség támadt közöttünk.
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Sehogyan sem akart megérteni. Napokig küzdöttünk.
Naplómat hivtam segítségül. Megmutattam neki e'gy

részt, amelyben az iránti! való szerétet bizonysága állt.
Nem elégedett meg ezzel. Neki a szeretet mellett szere
lem is kell, mert a házasságban mindkettő egyformán fon
tos. Ha igazán szerelmes lennék, nem tudnék csókjának
ellentállni. Példákat hozott fel a könyvekből. Hiába bizo
ny.ítottam szerétetem mélységét a regényhősnők felüle
tességével szemben, semmit sem használt.

Azután az volt a baj, miért engedtem meg edidig.
Miért vettem vissza amit egyszer már megengedtem.
Szóval mindent felhozott.

Már majdnem kímondtam az elhamarkodott szót, ha
csalódott bennem, nem ragaszkodom hozzá, amikor nap
lomból még egy részlet jutott eszembe. Most ezt is el
olvasta, azután csodálatosképen megnyugodott. Elfogadta
érvelésemet és elhitte szerelmernet is.

Sikerem teljessétételére kezébe adtam A jegy
gyűrűért-et. Elolvasta. Azóta megváltozott. Egyáltalán
nem kérle' már tovább azt, ami miatt nem volt békém.
Megelégedett a kézcsókkal. Ez szeretetének legnagyobb
kifejezője, nemcsak azért, mert másra nem törekszik, ha
nem kézcsókjában megnyilvánuló nagy tisztelete és tisz
tasága miatt is.

Tegnap beszélgettem vele erről, azóta olyan boldog
és nyugodt vagyok. Ezeket mondta: A jegygyűrűért el
olvasása előtt nem tudtam különbséget tenni a szerel
met alkotó hármas szeretetről. Most már ezt is ismerem.

Blemeztern magam és rádöbbentem a testi szeretet
uralkodó vágyára, a lelki szeretet kárára. Ezt megváltoz
tatom. Amióta pedig míndermap meghatározott időben
egyszerre imádkozunk egymásért, át is értem a lelki
szeretet boldogságát. Most már teljes valójában értéke
lern szereímünket is!
N~ írom már tovább, mit éreztem ekkor, ezt feles

leges vézolnorn, úgyis tetszik ismerni .....
Álljon itt még egy férfi levele is:
.Kérte, eljegyzésig ne csókoljuk meg többet egy-
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mást. Ha ezt így kérte, így is lesz. De hogy milyen so
kat. kért, azt csak Páter és én tudjuk. ...

Huszonnyolc éves vagyok. Ö az első életemben. Most
is csak általában kéthetenkint találkozunk, és akkor sem
fejezhetem ki szeretetemet úgy, ahogy szerétném. Miért
várjunk a külső eljegyzésig, amikor szívünkben már rég
és mélyen eljegyeztük egymást?

De mindezektöl függetlenül, kedve szerint cselek
szem!"

Gyönyörű ez a tiszta szerétetI Gyönyörű ez a férfi
erő! Mindkettő biztosítéka a tartós, mély, a kímondottan
keresztényi házasságnak I

A GYŰZELMES SZERETET

Nemcgak a jegyesség előtt, a jegyesség- alatt is vi
gyázni kellJl a szerétet tiszta:ságára. A jegyességben
ugyanis megengedett már a melegebb szeretet külső meg
nyilatkozása, a gyengéd ölelés és a tiszta csók. Ez viszont
érzékiségbe fulladhat, bűnbe vezethet, ha te, a meny
asszony, nem vigyázol vőlegényedre őrangyaJj tisztaság
gal, és te, lovag, nem véded meg menyasszonyodat
még saját szenvedélyeddel szemben is. Ha az ölelés és
csók nyomában ösztönös érzések lépnek fel, a külső
szeretet megnyilatkozását abba kell hagyn~. Gyönyörű
példát közlök lejjebb, - ha ezt megteszitek, nincs bűnö
tök. Ha nem tennétek meg vagy bánnilyen módon táp
láljátok, keresitek a szenvedélyes érzéseket, halálos bűnt
követtek el.

Ezt jó előre tudnotok kell, nehogy olyan nehéz hely
zetbe kerüljetek. mint ez a kis menyasszony, de aki
nagy küzdelem árán végre győzött tisztaságával:

"Már három éve menyasszony vagyok. Igazán tiszta
szívvel szeréttük egymást. Szerelmünkben semmi bűn
sem volt. Magam sem tudom hogyan, lassan elromlott
ez af szűzíes tisztaság. A csók mind érzékibb lett. Azután
ő már másról is kezdett beszélni. Én ellenálltem. de min
díg becsúszott valami hiba ...
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. Annyiszor kértem, legyünk erősek. O is ígérte. De
mikor együtt voltunk, mindíg .könyörgött. Nem enged
tem. Ö erre ilyeneket mondott: Hát nem szeretsz? Úgyis
egymáséi leszünk rövideseni Hát nem vagy boldog ve
lem?

Nem akarta megérteni, hogy ez minden esetben ha
lálos bűn, mert e' megengedett mértéket már túlhaladja
és másba megy át.

A lelkigyakorlat után, amely megszak.ította küzdel
memet, a végső harcra határoztam el magam. Minden
ben követtem a Páter tanácsát. Tudtam, győznöm kell,
mert ha nem, akkor inkább legyen vége mindennek ...

A döntő esete estéjén, amikor találkcztunk, végte
len kedves voltam hozzá. Megsimogattam a haját, meg
csókoltam homlokát, melléje ültem és ezt mondtsm:

Nézd, kicsi szívem, nem szabad nekünk ezt tovább
folytatnunk. Tudod, érzed, hogy szerétlek. Nemsokára a
tied leszek. Ha te is igazán szeretsz, akkor la· lelkem bé
kességéért megteszed, amit kérek! Jó? Vigyázz magad
ra ... Vigyázz tísztaséqomra ... Vigyázzunk egymásra ...
Ugye így lesz?1

Egyszerre mintha kicserélték volna, végtelen fino
man meqölelt, aztán nagy tisztelettel megcsókolta a ke
zem.

Ereztem. jobban tisztel, mint valaha, Ezt meg is
tartja azóta, és én ilyen boldog még ·sohasem voltam."

Egyáltalán nem kell idáig eljutnotok. Nektek már
a !lIegelején vigyáznotok kell magatokra, tisztaságtokra,
egymásra. Hogy mikép lehet ezt? A szerétet mindent
megmond nektek!

. "Nagyon boldoqan számolhatunk be életünkről,
Atyám, mert már jó korán neveljük egymást. Ismeret
ségünk óta' én is gyakrabban áldozom, ő is velem jön
az ünnepnapokon. Beiratkozott a kongregációba. Megta
nítottam a rózsafüzérre.

. Igaz, óvatosnak kell [lennem. Kl kell választanom az
időt, amikor nyugodt és fogékony a lelke. Ilyenkor vi
szont mindent elérek!

Hogy szeretetünk is mindíg tiszta maradjon, min-
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dennap elmondunk egy Udvözléqyet és a következő kis
imát, amire én tanítottam: "Tisztaságunk drága gyöngye,
Szűz Mária, jó anyánk, hogy szíviiJnket baj ne érje, gon
dos szemmel nézz le ránk."

Ez a kis ima míndentőlmegment. Igaz, néha, amikor
elragadtatná magát és a' szeretete égetni kezd, megsírno
gatom homlokát, vállára hajlok és úgy susogom: "Tisz
taságunk drága győngye, Szűz Mária, jó anyánk ..."
Erre ő mindíg :tisztelette1 megcsókolja a kezemet, hogy
még boldogabbak legyünk, mint eddig vorrltunk.

Nagyon köszönöm Péternek, hogy mindezekre ráve
zetett és megtanított az egymásra vigyázó boJdogító és
győzelmes szeretetre!"

Nemde, ti is ilyen boldogok akartok lennítl '
Nemde kívánjátok a te~jes boldogságot, amelynek

teljesedése a házasság szentségében következik be?!
Akkor szeressétek egymást győzelmes szerétettell

A KONNYEK EREJE

H~ megfigyeled ennek a könyvnek kevésbbé kiemelt
részeit, mellékmondatait is, igen sok érdekes lélektani
fogásra jössz rá. Egyet kiemelek, kíbővítek. Ennek nyo
mán magad is több érdekességet tapaszteílhatsz.

Az előbbi fejezetben olvashattad.
"Igaz, óvatosnak kell lennem. Ki kehl választanom

az időt, amikor nyugodt és fogékonya lelke. Ilyenkor
viszont mindent elérék!"

Ez a mondat rendkívűl fontos. Sok sikernek és si
kertelenségnek. magyarázatát rejti magában. Mindkettő
töknek figyelmébe ajánlom.

Nemcsak a leqalkalmasebb időt kell kiválasztano
tok a legbensőbb megbeszélésekre, hanem a módra is
ügyelnetek kelll : Hogyan adjátok elő kéréseíteket, mi
képen kezditek és folytatj átok, mind döntő lehet.

Ezért alkalmazkodnotok kell egymás egyéniségé
hez, a szerétet fokához, a köztetek lévő kapcsolat erős
ségéhez.
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A menyasszonyok többször tapasztalhatják a köny
nyek erejét. Nagy hatalom ez; ha mértékkel és idejében
használj átok.

Egyik vőlegény - már egés-zen benső volt kettőjük
között a kapcsollat - ezt nyiltan meg is mondta meny
asszonyának:

"Sok hibámmal szemben nagyon megértő voltál, nem
csináltál belőlük nagyobb dolgot, csak könnyeztél miat
tuk.. Ez jobban fájt nekem, mintha szavakkal ostoroztál
volna, mert .fájdaJmat okoztam neked, akit legjobban sze-
retek." f

Ez a kis eset nemcsak. a könnyek erejét bizonyítja,
hanem egyútl:iaJ1 példa két szív kölcsönös bízalmára. Nem
titkolják. egymás előtt belső érzésüket. Nem félnek egy
más túlkapásaitóffi, erejük megismerésétől és meqísmer
tetésétöl. Úgysem élnek vele vissza, mert szeretík egy
mást, mert kölcsönösen egymás javát keresik, szolgál
ják.

De visszatérek a könnyek. erejéhez, mert egy kis
menyasszony szeretne még győzelméről beszélni:

"Mive!ll esetünk súlyosabb volt, a lelkigyakorlaton
kapott 'tanács szerint levelezéssel készítettem elő győzel
memet. Megírtam a lelkigyakorlat magasztos gondola
tait és a tiszta szeretet böldogságát, amelyet ott tanu1
tam meg.

Kissé sűrűbb levélváltás után végre találkoztunk.
Páterl Még soha ilyen boldog hetet mem töltöttünk együtt,
pedig nem is vétkeztünk! Beval!l!om, előtte pedig igen
féltem a síkertelenséqtől,

Találkozásunk pillanatában - nehogy szeretetem el
hidegülésének tudja be ellhatározásoma.t - de valósá
gos örömömben ís.. nyakába ugrottam, megcsókoltam.
Boldogan becézett, de nem lett volna erős.. Erre tudomá
sára hoztam: áldozni szeretnék ... Ezt értékelte. Azon-
nal fékezte magát. .

Az ell!ső lépés tehát meqvolt, Azonnal kihasználtam
a helyzetet és beszéltem az igazi lelki szeretet boldog
ságáróll, amely felfokozza áldozatkészséqünket, Csodál
kozva hallgatta. Éreztem, valami szent tisztelettel telik
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el irántam. A harmadik lépés már nem volt nehéz. El
jött velem áoI.d:ozni. Igy akartam teljessé tenni tisz\:Ja sze
retetünket.

Áldozás után ugyaniJliyen meleg közvetlenséggel
megbeszéltük ermek a hétnek 'magatartását, lelki tiszta
ságát. Megértett egészen.

Elutazása előtt volt csak zökkenő. Ekkor próbáltarn
ki a könnyek erejét, mert már más nem segített. Utolsó
este egyedül voltunk ismét. Benne felébredt a régi, erőt
len ember, és mind jobbélll) elragadtatta magát. en ellen
álltam, kérleltem. semmit sem hasznélt. Végre megadtam
magam, - de ugyanakkor sírva fakadtam.

Ebben a pillanatban mintha elvágták volna, kijóza
nodott. Bocsánatot kért, kérlelt. Szinte nem is tudta, mi
képen feIiedtesse el velem előbbi visel:kedését.

Még mindíg lelkemben van a megszentelő kegyelem
és négy hónap mulva evvel 'akarok az oltár elé állni,
hogy örökre összekössük szivünket. Sok küzdelem árán,
sokszor nagy lemondással és fegyelemmel, de megtar
tottam a Páternek tett ígéretemet. Boldog vagyok, mint
még menyasszonyságom alatt soha. Ö is sokkal boldo
gabb. Azért imádkozom most, hogy sok menyasszonyt
és vőlegényt segítsen meg, kedves Páter. erezzék ők is
a tiszta szerétet boldoqsáqátl"

Magam részérőf csak azt fűzöm még hozzá: Emnek az
imálllalk ereje szálljon rátok: rád, kedves húgom és ked
ves barátom. Úgy Jegyen!

MINDENKIT MEG LEHET VÁLTOZTATN!?

ELméletben igen, de gyakorlatban nem.
Vannak ugyanis az életben olyan egyének, akik

eleve elzárkóznak az igazi jóságtólll, akik nem akarnak
jók lenni, akik a pocsolyéban érzik jól magukat. Eze
ket igazán megnevelini nem is lehet, mert maguk sem
akarnak megváltozni.

Ezekre kár pazarolnod energiádat. Sőt veszélyes is,
mert téged is leránthatnak a bűnbe, a fertőbe. Tehát ré-
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sen keLl lennedI Amint észreveszed rosszindulatukat,
rosszban megrögződött szenvedélyeiket, hagyd ott őket,
ne foglalkozzál velük tovább, add ki útjukat.

A legbiztosabb jele munkád eredménytelenségének
az időnkinti eltávolodás, elhidegülés. Természetesen az
evvel kapcsolatos hibák is. Amíg valaki kitartóan ra
gaszkodik hozzád, addig remélhetsz javulást. Ha azon
ban hűtlen lesz hozzád, akkor ne remélj sokat.

Az át1ail.aku1ás ugyanis csak igen nagy szeretetből
fakadhat. Csak a mély és nagyon komoly szetetetnek
van átalakító hatalma. Addig tehát, amig nála ezt a mély,
komoly, kitartó szetetetet látod, addig reméltietsz. El
érheted nála, amit akarsz, csak el kell találnod a hangot,
az időt, a módot. Amikor viszont hozzád sem ragaszko
dik egész erejével, akkor irántad való szeretete is gyön
ge. Nagy tellemhibákat pedig kis szetetet vagy kialvó-
félben lévó szetelem nem tud elégetni. .

Mindenesetre légy jó hatással mindenkire. Javíts
mindenkit! Ha csak. kis eredményt értél is el, érdemes
volt fánadnodl Sőt ha látszólag semmit sem értél el, ak
kor isI

Ha minden fiatal iparkodik a nála gyengébbe t erő
síteni, javítani, akkor Iassen egymásnak nevelik meg
magukat. Te hálás leszel annak a fiúnak vagy leánynak
munkájáért, ő viszont a te fáradozásodért. Beállhat las
san az a szerenesés helyzet, hogya jók győznek, a há
zasságok lassan megszilárdulnak és átlagosan boldogab
bak lesznek. Nemcsak kivételesen épülnek újból názé
reti otthonok, hanem gyakrabban találkozunk majd
velük.

A közös boldogságért közösen kell harcolnotok.
Tehát azt, aki életedbe lépett, iparkodjál átalakítani.

Addig, mig vele kell Lenned, légy rá jó hatással;
Az alábbi példa szerinti ismeretséget viszont semmi

képen sem lehet megkezdeni. Az emelési törekvés. jó,
de ilyen kapcsolatban eredménytelen és céltalan, sőt ve
szélyes. Ha már megtörtént, szakítani kell mielőbbi

"Egy aikalommal figyelmes lettem a viLlamoson en-
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gem figyelő fiúra. Nekem is ismerősnek tűnt fel. Átszáll
tam, ő követett. Leszállásnál is nyomon követett, majd
megszóIított és azonnal vá!liaszt ikért, nehogy az embe
reknek feltűnjék hallgatásom. (Pedig ezt kellett volna
tenned!)

HeLyzetem ke1l1emetlen volt. Felvilágosítottam el
veimről (kár voltl), erre ő szabadkozott és találkát kért.
A szabadulás reményében megígértem.

Legnagyobb csodálkozásomra a megbeszélt időben
és helyen várt rám. (En inkább rajtad és vise!lkedéseden
csodálkozom. Ez az "elved"?) Az ismeretség fennmaradt,
többször találkoztunk.

Nemsokára csábítani kezdett, - ígért fűt-fát, csak
engedjek neki. Természetesen vi sszautasítottam. Vissza
kértem a fényképemet. (Hát ezt is adtál neki? Szép el
veid vannak!) A fényképet Illem adta vissza, csak még
utolsó taláillkát kért. Engedtem, de a találkozás helyéül
a templomot jelöltem ki a mise idejében. (Ez volt egyet
len nevelő 9Qndolat visel.lJkedésedben.) Ö nem fogadta el
ajánletomat, így szakítottunk.

Másnap mégis ott volt a templomban. Már azt gon
doltam, megtérHhetem, amikor ismét bűnre csábított.
Amikor nem engedtem, távozott, majd a következő ~'eve
let kaptam tőle. "A Maga részére ismeretlen vagyok. ol

Válaszom ez volt: "Kérem, az Onnél lévő képet juttassa
hozzám, mert személye nem érdekel. ol Erre ezt írta: "A
képet eIlégettem. ol

Egy hónap mulva ismét írt. Minden vágya az, hogy
velem mégegyszer taJIálkozzék. Mit tegyek?"

Hát, kedves húgom, már réges-régen el kellett volna
válnod ettM a fiútó/l! Semmiképen sem szabad vele to
vább érintkezned. Az ismeretséget szakítsd meg végle
gesen. Rosszul kezdted, rosszul folytattad, fejezd be jól,
azaz már szóba sem állsz vele! Ilyen típusú fiukat soha
sem fogsz megnevelni.
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A FIÚK NEM JAVITANAK?

Mivel túlnyomóan a leányoknak a fiúkra gyako
rolt hatásáról írtam eddig, az a kérdés rnerülhet fel ben
ned, vajjon a -fiúk nincsenek jó hatással a leáJnyokra?
Vagy a Ieényok mind jók, kedvesek, kiegyensúlyozot
tak? Ök nem szorulnak javításra, javuIásra? Nekik kell}
minden esetben a fiúkat "megnevelni"?

Igy gondolod, kedves húgom?
Aláirod ezt, kedves barátom?
Mert én nem. Sajnos, nem irhatom alá, sőtl Bizony

a leányokra is ráfér _sokszor a "nevelés". Ök is állata
ku1hatnak nem egyszer a szeretet hatása alatt. A szerétet
csodái náluk is igen sokszor bekövetkeznek. Kell is,
mert a kölcsönös felemelés teszi csak boldoggá és telje
sen bensőségessé kis otthonotokat.

Ez azért is fontos. mert ai lány tiszta jelleme kéfsze
resen szükséges. A leány sohasem nézhet csak magára
és csak az urára. Ai ő szent feladata a gyermekek köz
vetlen nevelése. A férfi nincs mindíg otthon, a nőnek a
gyermekek mel1i1ett kell maradnia. Rendes körütmények
között és az egészen nőies nők gyermekeik mellett is ma
radnak. Sokkal fontosabbnak tartják ezt, - az egész csa
lád harmóniája miatt valóban fontosabb is - mínt a
hívatelben vagy gyárban megkeresett összeget.

Minden ember sorsát az édesanyja dönti el. Az örök
lött adottsárgokon kívül döntő befolyással van az embe
rekre a gyermekkor, - az az idő, amelyben színte egye
dül az édesanya hatása alatt áll.

Tehát mindetu meg kell tennetek az Ismeretség ide
jében, hogy gyermekeitek édesanyja hibáktól mentes,
véqteleniil aranyos és kedves legyen. Igy gyermekeitek
is ilyenek lesznek. Tedd tehát széppé, kedves barátom,
menyasszonyodat! Legyen lelkileg is gyönyörú. A te
büszkeséged, mert szépségét te is fokoztadI

A vőlegények is szép sikerekről számolhatnak be!
"Most szívósan dolgozom kitűzött célom megvalósí

tásán, Engem abból a fából faragtak, amely kemény, nem
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hajlítható, ha biztos a dolgában. Márpedig biztosan tu
dom, menyasszonyjelöltem boldogabb lesz, a mi kis ott
honunkat nnindenkí megírígyli majd, ha ó is egész lélek
kel szereti az úr Jézust és szívvel-lélekkel áttér gyö
nyörű vallásunkra.

A lelke nagyon fogékony. A hittanra magam taní
tom, legaláJbb én is átélern még egyszer vallásunk téte
leit. Igy még jobban megértjük majd egymást, lelkünk
is közelebb jut egymáshoz, szeretetünk is mélyül.

Biztos vagyok boldogságunkban."
A következő vőlegénynek sem: volt kicsi a sikere:
"Orömmel írhatom a sikert is: menyasszonyom le

szekott a dohányzásról. Ezt a tényt őszinte szerétetének
egyik legszebb bizonyságaként tekintem. Edesanyja nem
sok jóval biztatott, amikor először csak tréfálkozva hoz
tam elő a dolgot. Annál nagyobb az örömöm most.

Sehogy sem tartom jónak a nők dohányzását. A kávé
házi "hölgyek" dohányozzanak, azokkal nem foglalko
zom. Világnézetükre nem vagydk. kíváncsi. De az én fele
ségemet nem ilyennek képzelern.

Az én feleségem, gyermekeim anyja legyen más asz
szony. El sem tudom képzelni feleségemet cigarettázva
a konyhában vagy takarítás közben vagy a gyermekek
körében. Azt is tudom, a gyermekek szervezetének is
árt, ha az édesanyjuk abban az időben dohányzik. Szóval
nem tudtam némi a dohányzást.

Nem is került sokba. Csak szép szelíden megkértem,
a kedvemért szokjék le. Azonnal megtette. Azóta még
egy szippantást sem engedett meg magának, pedig még
én is ugrattam. "Egy alkalommal ismerős társaságban vol
tunk mindketten, A fiúk, leányok rágyujtottak.. O nem.
Unszolták, kínálgatták a legfínomabb cigarettával, nem
dohányzott. Még én is biztattam, hogy most ebben az
egy esetben' tehet kivételt. Nem gyujtott rá.

Olyan büszke voltam, úgy örültem neki! De az ó
öröme is teljes volt, amikor mindezt tudomására hoztam.
Biztos vagyok a később i teljes sikerben is."·

Márcsak egy példát akarok felhozni, egy katona
tiszt írta:
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"A lányokról igen rossz a véleményem. Menyasszo
nyom kivétel, őbenne teljesen megbízom már. Főkép
amióta valamiről le tudott mondani.

Én ugyanis nem tűröm od! rúzst, a körömlakkozást, az
arcfestést. Menyasszonyom mindenek fölé helyezte a hiú
ságot, festette magát. Egyébként nagyon finom lelkű
leány.

Tudom azon/ban az életből 'ennek hátrányát. Soha
sem vezetett jóra. a festés. A rikító színek más férfiakat
is lekötnek, olyanokat, akiknek nem tiszta a szándékuk.
Alapot erre eleget nyujt a festék mögött meghúzódó hiú
ság és bizonyos fokú kétszínűség. A leány nem az, aki
nek mutatja magát. Az ígazi énjét festékkel takargatja.
Ezért kísérleteznek a könnyelmű férfiak. Legtöbb esetben
nem hiába.

Megmondtam tehát neki míndezt Ieánymódon, fino
man. Felvilágosítottam arról, hogy semmit sem szeretek
rajta, csak őt magát kedvelem. Megértett. Azóta nem
festi magát.

Tudom értékelni áldozatát is. Amikor ígéretet tett,
hozzáfűzte: "Nem tudod, mit kértél! Mit jelent ez a nő
nek, mit nekem. De mert nagyon szeretlek, megteszem ."

Nemde rendes kis menyasszonyom vanl"
Igen, rendes. A legrendesebb benne a nagy szerétet.

Az a szeretet, amely áldozatokra képes.

A MEGJEGYZf:SEK EREDMf:NYE

Néha elég a vőlegényeknek egy-egy megjegyzése a
leány átalakulására. Természetesen ehhez már fogékony
leánylélek kell, telve szerétettel. A leány lelkét figyelő
völegény eltalálja majd, mikor elég egy-egy szó, esetleg
találó megjegyzés, kérés vagy más.

Ebből a szempontból figyeljük ennek a kis menyasz
szonynak önvallomását:

"Otthon meglehetősen elkényeztettek.. Nem vettem
észre. Természetesnek vettem a kedveskedest. Monda-
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nom sem kell, amikor egy szép napon komoly udvarlom
tréfásan megjegyezte "jó dolgomat", kissé meg is sé r
tődtem. Elénken tiltakoztam ellene, annál is inkább, mert
már kenyérkelleső vagyok, ott pedig nem kényeztetik az
embert. Ö erre fínoman egy-két példát hozott fel, amin
elgondolkoztam. Akkor rájöttern vőlegényern Igazéra.
Még jobban kezdtem magam fegyelmezni, mert rövide
sen az önzetlenségről kezdiett beszélni. Neki kellett iga
zat adnom. Tehát önnevelesre adtam "öreg" fejemet a
boldogságért.

Egy alkalommal vásárolni voltunk együtt. Erre soha
sem fordítottam gondot. Szüleim rníndent beszereztek
számomra. Gyorsan rájöttern járatlanságomra, de úgy
tettem, mintha rníndenhez értenék. Vólegényem n~m
szólt semmit, csak. pár nap mulva mondott egy mesét,
amikor jó hangulatban voltam. Hát a mese rólam szólt.
Jót nevettünk és ígéretet tettem a hiányok pótlására.

Mellette rájövök természetem többi rossz tulajdonsá
gára is. Olyan vagyok néha, mínt egy zabolátlan csikó.
Elsősorbanvad és borzasztóan makacs. Munkához láttam,
de nagyon nehéz volt leküzdenem az örökké feltörő "csak
azért is" és "csak azért sem" beállítottságomat. Erre is
szépen rávezetett. Rámutatott ennek visszásságéra. egy
séget bontó átkára. Fiegyelmezni kezdtem magam. Egy
esztendő munkája folytán oly változáson mentem át,
hogy szüleim is egészen meglepődtek. Ma már el sem
tudom hinni, hogy én voltam az az akaratos, míndíg sa
ját kényeimét kereső gyerek.

OM azonban hibát követtem el, amikor látva fölényét,
túlságosan behódoltam és beismertem rám gyakorolt ne
velő hatását. Viszont én az ő hibáival szemben gyenge
voltam, nem mertem hasonló eréllyel hozzálátni hibái
nak nyesegetéséhez ..."

Nem híbáztál, kedves húgom, rád gyakorolt nevelő
hatásának elísmerésébenl Sőt ezzel csak jobban lekötöt
ted magadhoz. Jobban biztosítottad megértő jóságát.

Abban azonban valóban hibáztál, hogy te őreá nem
gyakoroltálnagyobb hatást. Engedtedi a vadhajtásokat
kifejlődní. Pedig látod, milyen nemes volt hozzád. A kis
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hibákat is milyen szépen elsimította. Ugyanezt kellett
volna neked is megtenned. O is hallgatott volna rád, hi
szen szeretett.

A kölcsönös- emelés elengedhetetlen!
A boldog házasság kulcsa kettőtök kezében vanl

EGY SZIV, EGY LÉLEK

A teljes boldogság eléréséhez - már amennyiben a
földön lehetséges - a két szívnek el kell jutnia a teljes
egységhez. Ahhoz az állapothoz, amikor már nincsen
"én" és "te", hanem "mi". Mindent közösnek kell tekin
tenetek, sőt közösen kell gondolkoznotok is.

ElérhetetJlennek vélitek?
Ha felszámoljátok a lelketekben élő nehézségeket. ha

már a- komoly.abb ismeretség idejében főképen őszinte
ségre törekesztek egymással szemben és megszokjátok az
események megbeszélését, akkor igen gyorsan elérkez
tek ehhez a legbensőségesebb egységhez, amelyben már
nagyobb nehézségek nélkül nehezebb kérdéseket is meg
tudtok tárgyalni magatok között és velóban egynek érzi
tek magatokat.

Ez a benső egység annyira fontos a házasságban,
hogy érdemes érte most minden áldozatot meghozni.
Amikor véglegesen elhatároztátok a házasságot és szíve
tekben eljegyeztétek egymást, akkor siessetek ezt a ben
sőséges kapcsolatot biztosítaní.

A legmélyebb belső barátsághoz hasonlítanám ezt az
egységet, amely barátság az élet minden történ~sét kö
zössé teszi, felemeli és mindkettótök javára kamatoztatja
Isten, ember, de főkép önmagatok előtt.

De önmagától ez nem fejlődhetik ki! Sok feltételhez,
munkéhoz van kapcsolva.

Első feltétele a teljesöszínteség. .Színte azt mondhat
nám, inkább többet mondjatok meg egymásnak, mínt ke
vesebbet.

Sokszor előfordul a bizalmatlanságból fakadó hallga
tás, belső emésztődés, kétség, amelyek mind megoldódná-
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nak, ha az őszinteség hangján megbeszélnétek mindent.
Igen sok félreértést és elmérgesedett helyzetet rnenthet
nétek meg ezzel és megkimélhetnétek magatokat sok
keserűségtől. .

Nagyon jól megérezte ezt a következő menyasszony,
hála Istennek, idejében meg is oldotta a kérdést:

"Az őszinteséggel baj van:. Ezt azonban míatta te
szem. Sokszor úgy szerétnék kérdezni tőle valamit, de
elhagyom, mert félek. Semmiképen sem akarom megbán
tani, zavarba hozni vagy kellemetlenségbe kényszeríteni.
Már" annyiszor elhatároztam a javulást, mert ebben meg
kell javulnom, de eddig még gyáva voltam. Tudom, csak
a kezdet nehéz, utána sokkal nyugodtabb lennék, job
ban tudnám szeretni, ő is jobban megértene. Feltétlenül
változtatnom kell rajta, mert ez rníndkettőnkre nézve ká
ros már most is, hát még később. Feleletek nélküli kér
dések maradnek lelkemben és így csak kínzem magam,
esetleg őt félreértem és viszályok kiindulópontja lehet."

Ez teljesen igaz.
Ezért semmiféle kétséget se hagyj lelkedben. Alkal

mas időben (nem akármikor) hozd elÖl kételyeidet, be
széljétek meg ügyeiteketI

Az őszinteség keretébe tartoznak a komolyabb ügyek
és események elbeszélése is. Egyiteknek sem közömbös
a másik napi elfoglaltsága, élménysorozata. Hol járt, kik
kel találkozott, hogy és hol szórakozott stb., stb. Termé
szetesen nem fontos minden kis jelenetet lefesteni, de a
teljes szótlanság, elzárkózás mindennél rosszabb.

"SZÁMOLUNK, TERVEZUNK"

Az őszinteséggel és közlékJenységgel párosul a közös
tervezgetés boldogsága is. - Mert ez is külön boldog
ság. Nélkülözhetetlen kifejezője és biztosítéka a belső
egységnek.

Nem lehet igazán mély szerétet és egészen bensósé
ges kapcsolat ott, ahol él, menyasszony, később a feleség,
a maga feladatait egészen önállóan, szinte zárkózottan
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intézi; ura hivatalos ügyei, munkái felől nem érdeklő
dik. A völegény vagy férj is hibázik, ha még a családot
érintő dolgokban is egészen önállóan dolgozik, nem tö
rődik feleségének ízlésével. elgondolásaival, terveível.
felesége otthoni munkája teljesen hidegen hagyja.

Ilyen típusú két ember, mégha szerétték is valaha
egymást, feltétlenül elhidegül egymástól.

Viszont a közös tervezgetés, megbeszélés annyi sze
retetet, annyi közösségérzetet biztosít, hogya távolabb
álló sziveket is összefűzi, összehozza.

Nagyon bájos ebből a szempontból ez a levelezés:
"Édes vagy drága Szívem, mert Te is részt akarsz

venni otthonunk felépítésében. Én még igen 'keveset tet
tem, csak tervezgetek, azt is mindíg megírom, mert mi
rníndent együtt szoktunk megbeszélni. Most sajnos, csak
levélben, de vajjon, ha, együtt leszünk, lesz-e időnk min
denre? Most jut eszembe Nusi és Laci, akik pár hónapos
házasságuk után karácsonyfát díszítettek úgy, hogy vál
takozott egy csók, egy cukorfelaggatás. Képzelheted,
mily sokáig jött hozzájuk a Jézuska!

. Látod, hogy pletykálkodom! Milyen csúnya gyerek
is vagyok I Nálunk, ha nem is ennyire túlzóan, - nehogy
a Jézuska elmaradjon - ezen a téren sem lesz hiba.

Már készül a szép otthonunk. Konyhánk is nagyon
szép, Szintén ma választottam ki. Krémszínű, halvány
zölddel. Tetszik ez neked? Változtassak rajta? OH majd
felváltva főzünk. Egyik nap te, másik nap én. Jó lesz?
Ha másképen nem, te főzöl engem, hogy mindíg csak a
tied maradjak. Igaz, erre már megfőztél. Én is Téged?

Nagyon siess haza, mert ezt mind szóval kell ám meg-
beszélni!" -

.A következő kis menyasszony nem részletezi ennyire
tervezgetésüket. de más szempontból világítja meg azt
a roppant fontos megbeszélést, tervezgetést:

"Na'gyon készülök már a házasságra. Igen szeretem
a házimunkát és már megbeszéltük. hogy nem tanítok,
mert bárhogy is szeretem a tanítói hivatást, kettőt nem
lehet tökéletesen végezni.

Egyik délután pedig összeültünk és beosztottuk egész
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évi fizetését az esküvőíg. Ö előadta, mi míndent szeretne,
én meg a valóságra téritgettem, mert először a szüksége
seket kell megvennünk. Orüljünk, ha arra elég lesz. Nem
baj, ha kissé szegényesebb is, de ez már a mi szerelmünk
gyümölcse.

Sógorom és nővérem is mindíg kinevetnek bennün
ket, hogy milyen jegyespár vagyunk, mindíg ceruzával
'ülünk le és számolunk, i ajzolunk, tervezgetünk.

Mi így készülünk a házasságra, mert a közös boldog-
sághoz ez is szükséges."

Nagyon igezad van!
Igy szép, így teljes a felkészülési
Igy hasznos és így értékes!
A legjobban készültök! Csak folytassátok ígyl Semmi

hiba nem lesz nálatok ilyen belső, ilyen komoly és mín-
denre kiterjedő szeretet mellett. '

A fizetés beosztása pedíg egészen különösen jól
Nemcsak a megbeszélés, hanem az esküvő előtti kereset
értékesítése is. Erre különösen a te figyelmedet hívom fel,
kedves barátom. Édesapám gyönyörű példája jut ilyen
kor eszembe, aki már laz első keresetét is a házasság fel
építésére tette félre. Nem mulatott, nem itta, nem cigaret
tázta el, hanem már akkor ránk gondolt, nekünk tette
félre. Nekünk és drága édesanyámnak, aki valóban meg
érdemelte ezt a figyelmet. Szegényember volt édesapám,
de szíve gazdagságával rníndent pótolt. Nagy anyagi ne
hézségekkel kellett megküzdenie, nyolc gyermeket kel
lett felnevelnie (mindegyikünket iskoláztatott, egyetemre
küldött) és sohasem. volt pénzzavarban. Édesanyámmal
együtt mindent ügyesen megbeszéltek, beosztottak. Ez
volt .znesés gazdagságának" egyedüli titka; mert az em
berek sohasem értették meg a pénz előteremtésénekmó
dozataít, Édesanyámat pedig sohasem engedte kenyér
kereseti pályára.

Tehát tervezgessetekl Gyüjtsetek mindketten! Kis
otthonotok szépsége, gyermekeitek hálája, szívetek gaz
dag szeretete rnéltó kárpótlás lesz mcstaní áldozato
tokértI
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AZ ALKALMAZKODÁS MűvEsZETE

Mindenképen elfogadom nehézségedet: ez a mély és
teljes egység sok lemondást, áldozatot jelent. Feltétlenül
ki kell lépned önző egyéniséged féltve őrzött fellegvárá
ból, bárhogyan is biztositottad volna magadnak az önzés
zárkózottságát. Ha életközösséget ekarsz :kötni valakivel,
ha élettársat veszel magad mellé, akkor tanuld meg az
alkalmazkodás rnűvészetét is.

Az alkalmazkodás művészete nélkül a szerétet nem
bontakozhat ki teljes egészében. A legjobb esetben szá
nalmas penészvirággá sínylődik, ha teljesen ki nem hal.
Pedig szerelmetek szebb sorsre. volt hivatva! Az élet nagy
kertjében pompásan virító, mindenkit gyönyörködtető
rózsa is lehetne!

De akkor, feltétlenül meg kell tanulnotok még az al
kalmazkodás művészetét is!

Azt a rnűvészetet, amelyet nagyon kevés esetben ta
láltam meg, de amikor megtaláltam, annál nagyobb öröm
mel vettem tudomásul.

"Minden gondolkozásomon és tettemen egy motívum
vonul végig: az alkal1mazkodás hozzá. Nem lealázó ez
és nem nehéz, rnert ő is mindent megtesz a kedvemért.
Mindenben tekintettel kell lennünk egymásra. Egyszer
nekem, máskor neki kell engedékenynek lenni. Máskép
nem is tudnánk egymásnak kedveskedni. Viszont igy
már most kialakult köztünk a tökéletes harmónia."

Egy másik menyasszony így készíti el vőlegényét az
alkalmazkodásra:

"Most megírom jÖV1Őre vonatkozó egyik kérésemet
is. Nagyon-nagyon kérlek, hogy mérges sohase légy,
mert akkor nagyon fáj a szívem, Ugye, sohasem leszel
mérges és sohasem fogsz pörölni. En míndent megteszek
majd neked, bármit kérsz. Ha pedig nem tenném úgy,
ahogy neked tetszik, szólj szépen, kedvesen, meglátod,
örömmel javulok meg es teszek meg mindent kedvedért.
Én nagyon tudok alkalmazkodni, ha szepen szólnak hoz
zám, de ha' valaki mérges vagy pöröl, akkor nagyon
bánatos leszek. Keresztény családba mérges senki sem le-
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het. Meg kell értenünk. egymást. Kölcsönös megértés
sel kell viseltetnünk egymás hibái iránt. Mindkettőnk
nek alkalmazkodnunk kell egymáshoz, akkor sohasem
lesz veszekedés, pörlekedés, harag. Előre is nagyon kö
szönöm jóságodat, hogy ebben is megértesz."

Ezen az úton járjatok ti ketten is!
Az egységnek egyik leqeatkalatosabb feltétele az al

kalmazkodás. A menyasszony, de a völegény is érezze
meg, mikor kell tapintatosnak lennie, mit kell a másiktól
elviselnie, miben kell engednie, miben zavarja őt és vi
szont, mikor rnondhatnak el egymásnak mindent. Kis gya
korlattal nagy művészetre tesztek szert I A múvészet
pedig fokozza a gyakorlatot. A gyakorlat által széles
körre terjed majd ki figyelmetek, míndent mérlegre tesz
tek és mindenben egymás kedvére lesztekI

BIZZATOK EGYMÁSBAN!

Az összetartozás érzéséből és erényéből származik
feltétlenül a kölcsönös bizalom, amely nagyon sok szen
vedéstöl ment meg titeket és biztonságot ad aJZ életben.
A bizalmasok titkokat, kincseket bízhatnak egymásra az
árulás vagy hútlenség minden félelme nélkül. A bizalom
tehát támeszpontot, szilárdságot, megnyugvást és bizton-
ságot ad. .

Ennek az erénynek szükségességét nem kell külön
vázolnom. Magától értetődik. A házassággal ketten élet
szövetséget kötnek, amelyben egyéni javaikat egymás
nak adják, kizárva azokból a javakhól mindenkit, akik
illetéktelenek a javak élvezésében.

Mivel pedig a házasságban mindkét fél olyan egyéni
értékek őrzője, amelyeket a családon kívül elpazarolhat
nak, ha egymáshoz nem hűségesek, épp azért kell kifej
leszteni mindenképen a kölcsönös húséget és az ezzel
kapcsolatos teljes bizalmat.

Pokol lenne az élet, ha mindíg hűtlenségtől. kétszínű
ségtől kellene félnetek.

A bizalomhiány mindíg féltékenységgel jár.
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Jaj annak, akire a másik féltékeny! Az nem nyugod
hat, az szinte semmit sem tehet. Ha jobbra vagy balra
néz, ha rámosolyog véletlenül valakire, akkor azonnal
gyanúba fogják; pörlekednek vele stb., stb. Az élet így
teljesen kibírhatatlan lesz mindkettő részére. Az egyik
nek azért, mert állandóan gyanakszik, bizalmatlankodik,
minden ártatlan viselkedést, szót, mozdulatot hűtlenség
nek tekint. A másiknak azért, mert folyton gyanúsítják,
'hűtlenséggel vádolják, kétszínűnek nevezik.

Két esetben találkoztam olyan házaspárral, ehol a
férfi mindíg rázérte feleségére a lakást, mert "sohasem
lehet biztonságban az ember". Szegény azt hitte, ezzel
megnyugodhat. Azaz nem is hitte, mert állandó vesze
kedés volt abban a két otthonban. A feleség ugyanis "az
ablakon át is köthet ismeretségeket, még az emeleten
sincs biztonságban". Nem folytatom ennek a pokolnak a
Iestését, mert az néha már őrültséggel határos.

Ha nem biztos benne, ha olyan gyenge jellemnek
tartotta, akkor miént vette el feleségül. Es ha elvette, mí
ért nem nevelte meg magának életpárjétj

A féltékenység, bízalrnetlanség megseüntetéséhez a
következők kellenek:

Mindenekelőttegyik fél se adjon rá okot. Viselkedé
sük ne legyen könnyelmű. Ha egyszer lekötötték szívü
ket egynek, akkor a többiről mondjanak le. Mindenben,
a külsőségekben is alkalmazkodjanak egymáshoz.

Bízalmatlanságra ad okot az a férfi, aki feltűnőerr ké
sőn jön haza kellő ok nélkül, aki nem mondja el a na
gyobb eseményeket, akit felesége vagy menyasszonya ha
zugságon, kétszínűségenkapott rajta stb., stb. Ilyen az a
nő, aki nem ura, vőlegénye ízlése szerint öltözködik, ha
nem másnak kíván tetszeni. Aki társaságban eíhanya-"
golja urát, vőlegényét stb.

Másodszor ölje ki mindkettő szívéből a másik iránt
érzett alaptalan gyanúját. Helytelen ilyen szemlélet:
"Féltékeny vagyok ... Nem nézhetem nyugodtan, hogy
másoknak nevet, táncol, beszél ..." Ne kivánj lehetet
lentI O is ember! Orülj jókedvénekl Adjátok meg egy
másnak a megfelelő szórakozésí lehetőségeket és jo-
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gos kívánságokat. Ne rendőröskődjetek egymás mellett
folyton I

Ha pedig észreveszitek a szívetekben lévő féltékeny
séget, beszéljétek meg szépen, nyugodtan, bizalmat, erőt
nyujtva a másiknak:

"Nagyon féltékeny természetű vagyok. Előtted na
gyon tudtam titkolni. de most meggyónom. Egymás előtt
ne legyen titkunk. Nem is szerétnélek igazán, ha kissé
nem féltenélek. Főképen most, hogy távol vagyok. Sze
retnék .rád mindíg vigyázni, de ez most a te feladatod.
Gyönyörű szép kis menyasszonyom vagy, ugye mindig
hűséges leszel. Tudom, nem csalatkozom benned. Te mín
díg egyenes voltál hozzám, ezt már számtalanszor be is
bizonyitottaJdI. Látod, ilyen a szerelrnes völegény! Tehát
nagyon vigyázz magadra! Jó? Köszönöm!"

Mít ír erre a menyasszony?
"Orülök, hogy féltesz, szeretsz és, törődöl velem. De

a féltékenység nagy csacsiság. Vagy megbizunk egymás
ban vagy nem. Tudom, ezen a téren bennem több a hiba,
mert szeretem, ha sokan szeretnek. De ez nem hűtlenség

ból, ez jó szívemből fakad. Ha valaki nem a keresztény
szeretetet látja bennem, azt egy-kettőre észhez térítem,
de alaposan ám! Szerelemmel csak Téged szerellek.
Ebben nyugodt lehetsz!

De részben tőled is függ, hogy hozzád hű maradjak!
Ha Te az maradsz, aki voltál, kedves és jóságos; azon
felül pedig bizalmaddal erőt oadsz, akkor feltétlenül le
győzöm a kísértéseket, Nem akarom, hogy csalódjál ben
nem.

Én sohasem leszek rád féltékeny, pedig én is lehet
nék. .De én bízom benned. Bízom öszínteségedben,
amelynek számtalanszor tanúbizonyságát adtad.' Tudom,
nem engeded meg magadnak azt. hogy egyszer véletlenül
is csalódjam benned, mert akkor minden összedőlt ben
nem.

LegyünJk. tehát hűségesek egymáshoz, mert lesznek
még napok, amikor nagy szükségünk lesz egymásra .....

Gyönyörű levelek ezek. Olvasd át még egyszer na
gyon figyelmesen. Minden mondata fontos igazságot rejt

117



magában. Ha így gondolkoztok, sohasem lesztek féltéké-
.nyek, hanem hűségesen ragaszkodtok egymáshoz. Nem
is érdemes mástól pár örömmorzsát koldulni a nagy,
sírig tartó szetelem boldogságának veszélveztetéeével.
A legelrejtettebb és legtávolabb történő dolgok is egy
szer kitudódnak, hogy mínden keserűséggel zúduljon
egyszer családotokra.

HATTYÚDAL

Egy-egy írónak, költőnek utolsó alkotását, gyakran
a legszebbet, Iegkíemelkedöbbet hattyúdalnak szokták
nevezni. A szerétet csodáinak utolsó fejezetét írom ...
Legyen ez a felemelő szeretet hattyúdele.

Oly siváran kevésnek, ritkának mondják a tiszta
fiúkat, tiszta leányokat, hogy az ideális házasságról ál
modó fiataloknak színte lámpával kell keresniök világos
nappal a nekik való élettársat. Igy keresik és mégsem
találjákl

Mi volna akkor, ha ezen míndenki: szülők, nevelők

és felnövekvő fiatalok gyökeresen változtatnánakj Ha
ébren figyelnének mindannyian, hogy az öntudatra éb
redt fiataloknak lelkére kötnék a nevelő szerétet és an
nak gyönyörűséges csodáit.

Mi történnék akkor, ha ennek folytán mínden fiatal
fiú és leány öntudatosan nevelni kezdené önmagát?
Komolyan és mélyen? .

Mi volna akkor, ha a fiatal szerelmesek a szeretet
csodáit önmagukon megvalósítanák, sőt ha a felnőtt
nagyfiúk - akik nem éreznek papi vagy szerzetesi
hivatást, 18-20 év körül - kimondottan a nevelő szere
tet alapján foglalkoznának egy-egy leánnyal, (lkinek
amúgy is udvarolgatnának és ezután az üres szeteltties
kedés helyett- magukhoz nevelnék és önmagukat
hozzá, kétszeresen vigyázva a tisztaságra?

Ez utóbbi esetben - a fiatalos és ki nem forrott
ízlés miatt - nem egyszer új választásra 'kerülne a sor,
mégis a mostani sok üres udvarlás. cserebere erősen le-



csökkennék! A leányok és fiúk átlagban sokkal jobbak
lennének! A szeretet sokkal több csodát művelne, És
azok, akik kitartanak, akik egymáshoz alkalmazkodtak
már egészen fiatal koruktól kezdve, sokkal boldogabbtik
lennének. Ezen az úton a boldog családok számát tete
mesen növeIni lehetne, kétségkívül az egyen, a nemzet,
az Egyház javára és -Isten nagyobb dicsőségére.

A lélektan alapján biztos' volnék ebben.
A jó Isten is támogatná ezt kegyelmével! Hiszen az

O országáról van szól
Egy kérdes van csupán:
Megértik-e ezt a fiatalok, szülők, nevelők? Úgy ter

jesztik-e ezt a gondolatot, eszmét, mint valami egészséges
kis "búzaszemet, mely százszoros gyümölcsöt terem, Tá
mogatjáik.-e a fiatalok törekvéseit teljes erővel - míután
összekerültek - és rávezetík-e- őket a nevelő szeretetre,
hogy életszabállyá, társadalmi szokássá fejlődjék a ke
resztény családokban a szerétet csodáinak. valóraváltása?

A leányok is megvalósíthatnák ezt a maguk részéről,
amikor egy-egy fiú közeledik hozzájuk. Később pedig
mint édesanyák, erre oktatnák tovább felnőtt leányai
kat, nagyfiaikat!

Milyen szépen hangzanék a történet, amelyet a
lelkiatya után a nagylány is végtelen nagy érdeklődés
sel hallgatna:

"Mikor megismertem vőlegényemet (a te édesapá
dat), már tudtam, hogy- ez lesz az a férfi, akit magamhoz
nevelek. Bizony sok nehézséggel kellett megküzdenem.
Sokan nem sejtik, mennyit kebl szenvední a boldogsá
gél't . .. Ezért nem is boldogok.

Hibáján kívül kissé könnyelmű, költekező, szórako
zásokat szerető fiú volt. De ~ szeretet csodát művelt lel
kében. Férfiasan átalakította önmagát. Kemény lett, a
legjobb férfi ..."

Vagy mint acélozódnek meg a fiatal fiú akarata,
amikor QlZ édesapa így mondaná el élettörténetét:

"Menyasszonyoma1:J (a te édesanyádat) nagyon sze
rettem. Korán megismertem, egymásra vigyáztunk. Isme
retségünk első karácsonyán felajánlottam érte életemet,
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mínden áldozatomat, hogy Isten őt mindenben megáldja,
és mindketten mindíg jobbak és jobbak legyünk.

Amikor pedig szerétetem melegebb lett, főlébredt
bennem a szenvedély is, Ekkor közösen megfogadtuk,
hogy csak ez oltár előtt csókoljuk meg egymást, az ígé
retünk megtartásával járó áldozatot pedig Ielajánljuk
gyermekeinkért (értetek). Hála Istennek, küzdelmünk
nem volt hiába való. Boldogságunk százszoros kárpótlást
nyujt mindenért.

Ö rajongott értem, sok álmatlan éjtszakát töltőtt
imában. Még mint menyasszony írta le naplójába, amit
csak véletlenül láttam meg: "Sokszor nagyon fáradt va
gyok, egy keresztvetéssel el tudnék aludni. De nem
szabad, mert kötelességem az édes Szűzanyával együtt
őrködnöm vőlegényem álmai felett."

Ez a kölcsönös szerétet adott erőt a küzdelemre.
Viszont minél jobban küzdöttem, dolgoztem. fáradoztam
érte, alakítottam önmagamat, annál jobban szeréttem őt."

Mit jelentene ez annak a fiúnakl
O, mondjátok, ez mind csak szétfoszló álom lenne?

En csak álmodoznék?
Nem lehet!
Én hiszek benned, kedves húgom és benned, kedves

barátom! Ha csak ti ketten valósítjátok meg álmomat,
máris érdemes volt dolgoznom. De nemcsak ti érzitek
meg a sorokból kicsendülő nagy tervet. Nemcsak. ti való
sítjátok meg kívánságomat. Sokan lesztek. Apostolkodni
fogtok l Adjátok sokak kezébe ezt a könyvet, hogy ők
is így gondolkozzanak. Igy mégis csak szebb lesz a föld,
tisztább a szerelem, boldogabb sok családi otthoni

Igen, Prohászkával vallom:
.Híseek a szeretet végső győzelmében. Amen."
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A BOLDOGSAG SZIRTJE

SZOMORú FEJEZETEK

Sokszor a legragyogóbb napsütésben úszó tiszta kék.
égen felhők tornyosulnak, mennydörgés morajlik végig,
hogy hirtelen viharrá, szörnyű égiháborúvá sötétítse el
az előbbi békés nyugalmat. Nem tehetünk róla. A nagy
természet törvénye előtt meg kell hajolnia mindenkínek,
annál is inkább, mert szükségünk van csapadékra és a
ború után ismét beköszönt az eső által megtermékenyí
tett, felújuló tiszta kék derű.

A boldogító és. nyugodtnak, zavartalannak gondolt
szerelem tiszta örömét is meg-megzavarja néha az élet
vihara, nem egyszer megtépézze. sőt gyilkos pusztítás
sal meg is szünteti. Sokszor nem tehetünk róla. Sokszor
emberi gyarlóságokból fakad.

Szembe kell néznünk ezekkel a nehéz és fájó tények
kel is; részben, hogy felkészüljünk. részben, hogy lehető

ség szerint védekezzünk ellenük.
Az előre nem látott és kikerülhetetlen, nem tőlünk

függő szenvedéseket Isten kezéből kell fogadnunk. Mi
soiiasem látjuk a jövőt és ezért nem tudjuk életünk áldo
zatait eléggé értékelni, esetleges későbbi előnyét föl·
métni. Sokszor legkevésbbé tudunk. felemelkedni az
isteni Gondviselés magaslataira, hogy ott megnyugvást
találjunk; .

"Páter, aJ kétségbeesés íratta velem ezt a levelet.
Nagyon fáj a lelkem, egészen elkeseredtem. Hát valóban
nincs mentség! Valóban el kellett őt veszítenem? Es még
sem tudok róla lemondani! Nem tudom elhinni, hogy ő
valóban a néma temetőben pihen, hogy lelkem fele ha
lott legyen. Ez nem lehet! Mert oly kétségbeejtő lenne!
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Vagy 'Isten sincs? Minden ámítás csak? Néha úgy érzem,
mintha eszelős lennék. Nem tudok belenyugodni,"

Egészen megértelek.
Nagyon szeréttél. ezért oly nagy ~ fájdalrned.
Lásd, emberek vagyunk. Nem tőlünk függ az élet, de

még kitervezett boldogságunk megvalósítása sem. Ezt be
kell látnod, ezen változtatnunk nem lehet.

Fellázadjunk talán? Szembe forduljunk a leghatal-
masabb úrral?

Mit érnél el vele?
Akkor feltámad szerelmed? Visszanyered őt?
NemI Sokkal józanabb ebben a legnagyobb szenve

désben annák kezét megragadnod. aki mégis csak van,
aki teremtette az embert és örök életet biztosított neki,
hogy akik elvesztették egymást, ismét találkezhassanak
nála, ez örök, szent, fölfoghatatlan Istennél. Ne légy hi
tetlen, akkor sokkal gyorsabb-an megnyugszol és meg
találod minden kérdésre a feleletet.

Amikor tehát a jó Isten veszi el tőled a legkedveseb
bet, ne zúgolódjál, mégkevésbbé akkor, ha önmagad is
oka vagy a veszteségnek. Nehogy ez utóbbi bekövetkez
zék, megfigyeljük majd a, boldogság szírtjeit. Igy ha
előre látod, könnyebben elkerülheted azokat!

Isten kezét tehát sohase engedd ell Ovakodjál min
den erőddel a szírtektől, amelyeken boldogságod hajója
darabokra zúzódhat!

FOLULETES ISMERETSÉG

A legelső helyen említem ezt a legegyénibb hibából
fakadó .csalódást, amely igen sok fiatelnak okoz keserűsé
get. Nemcsak a jegyesség felbomlása rniatt, hanem sok
kal inkább a szerencsétlen házasságok miatt.

Még szerenesésnek mondható, ha a házasságból
semmi sem lesz. Mégis rengeteg szenvedéstől kíméled
meg magad, ha jó előre tájékozódol míndenről.

"Megismertem egy jóállású férfit. Nagyon megsze
rettem. úgy szeréttem. ahogy húszéves lány szeréthet tel
jes szivével. Csak annyit tudtam, hogy református.
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Nem kérdeztem semmit, vak voltam. Bár soha köze
lebb ne engedtem volna őt szívemhez. Nem gondoltam
meg. Nagy hatással volt rám, de én is reál

Tisztelte tartózkodásomet, érintetlen lelkemet. Na
gyon boldog voltam, mert láttam szeretetét és szavaim
súlyát.

Sokat beszéltem neki a katolicizmusról, az Oltári
szentségről. Egyszer azzal lepett meg váratlanul, hogy
katolizált. Ettől kezdve együtt mentünk áldozni és én na
gyon-nagyon boldog voltam.

Eljegyeztük. egymást.
Állást vállaltam. Elutaztem. Ott legy véletlen foly

tán tudtam meg a szörnyű tragédiát: elvált ember, kis
leánya van.

Ekkor összeomlott bennem minden. A jegygyúrűl
azonnal postára adtam. Elvált ember felesége semmi kö
rülmények között sem leszek, mégha szívem megszakad.
akkor seml"

A férfiak is sokat szenvednek!
"Minden reményem Ö volt. Hozzá fűztem életem

minden tervét, számítását. Ketten végtelenűl szeréttük
egymást - látszatra. Én szerettem, de ő csak játszott
velem.

Nem vagyok mulatozó természetű, Róla tudtam,
mennyire szeretí a szórakozást, mulatságokat, táncot.

A jegyváltás előtt jobban meg kellett volna figyel
nem, hiszen már akkor is megcsalt engem, többekkel
udvaroltatott magának. De akkor mindezt nem láttam,
- I1J2lIIl akartam látni. A legjobbat tételeztem fel róla, ho
lott jellemének gyengéit már akkor más oldalon is észre
vettem.

Most késő már a kesergés. Csak sajnálom azt él ren
geteg időt, tervezgetést.

Szakító levelemben csak ennyit írtam:
"Fáj a csalódás. Nem részletezek semmit. Fáradt a

lelkem, majd Iáthetatlanul sírja el véres könnyeit. Ezzel
a levéllel búcsúzem. Nem haragszom, csak egyet tehetek,
vísszevonulok és így szenvedek, Isten veled!"
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ERVtlNYTELENITÖ AKADÁLYOK

A házasságot érvénytelenítő akadályok felületes is
merete is igen sok kellemetlenséget okozhat. A házassá
got érvénytelenné tevő akadályok a következők:

1. Ha egy kalandor. hamis iratok sth. alapján sze
mélyíleg megtéveszt valakit s másnak tünteti fel ma
gát, mint aki a valóságban. ,

2. Ha valakit súlyos fenyegetéssel eröszakolnak
il; házasságra s félelméből lép frigyre.

3. A férfi 16, a nő 14 éven alul nem házesodhatlk.
4. Ha valaki nőshetetlen (impotens) s ha ez a házas

ság elött már gyógyíthatatlan volt.

5. A vérrokonság harmadik fokig, ha unokatestvérek
kötnek 'házasságot, akiknek szülőí, illetve nagyszülői:
öregapjuk. "agy öreganyjuk testvérek voltak. A harmad
fokú vérrokonság alól felmentést adhat a plébános útján
a püspök. (De a gyermekek egészsége miatt nem tanácsos
az engedélyt kémi.)

6. A házasfél felesége vagy férje halála után felmen
tés nélkül nem léphet házasságra házastársa másodízig
len való vérrokonaival.

7. Lelki rokonság előáll a keresztelő és megkeresz
telt, valamint a megkeresztelt és annak keresztszülői kö
zött. (Az előbbi előáll, ha szükség esetén házi kereszt
ségben kell részesíteni.)

8. Orökbefogadás, a,z örökbefogadó és örökbefoga
dott között,

9. Ervényben lévő házasság esetén egyík fél sem
köthet mással házasságot, mégha az állami törvény azt
meg is engedi.

10. Köztisztesség. Senki sem léphet házasságra 
felmentés 'nélkül - vadházasságban, polgári házasság
ban, vagy érvénytelen házasságban vele éltnek gyerme
kével vagy annak unokájával.

11. Unnepélyes fogadalom után a szerzetes házas
sága érvénytelen.

12. Egyházi rend felvétele után a fölszentelt pap
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sem léphet házasságra. (A pápa negyori súlyos ok miatt
adhat fölmentést.)

13. Hézasságtörés és házastárs meggyilkolása is aka
dály. Ha valaki érvényes házasságban él és házasság
törést követvén el valakível, megígéri neki, hogy házas
társahalála után vele házasságra lép, az ezt a házassá
got nem kötheti meg. Ha megköti, nem érvényes, hacsak
fölmentést nem kap. Hasonlóképen érvénytelen az a há
zasság, melyhez a házastárs meggyilkolásával jut el va
laki: ha azért gyilkolta meg házastárs:át, hogya másik
kal házasságot köthessen.

14. Rablás, ha valakit elrabolnak és kényszerítenek a
házasságra.

15. Különféle vellésúak: keresztények és zsidók,
mohamedánok, pogányok. A pápa adhat fölmentést.

16. Ha a házasulandók nem a'saját plébánosuk vagy
általa megbízott pap és két tanú elótt kötnek házasságot.
Érvénytelen egyházilag a csak polgárilag kötött házas
ság és az, amelyet más lelkész előtt kötöttek.

Tehát érvénytelen az a vegyesházasság is, amelyet
más templomban kötöttek!

~RrtKTELEN JELLEMEK

Azt mondja a közmondás: "Csak együttlakva isme
red meg élettársadat. .. Néha a leggondosabb megfigye
lés sem vezet teljes kiísmerésre.

Tehát arra i·SI szá.m.ítanotok kell, hogy az eljegyzés
után látjátok csak. be a jellemhibát. amely miatt a törés
bekövetkezik.

Ilyenekért hálát kell adni. Mert sokkal jobb ideje
korán elválni, mint később szenvedni:

"Röviddel az eljegyzés után levetette az álarcot.
A vallásos, fínom, lelkies viselkedése nála csak kép

mutatás volt. Igy akart magához lekötni.
Szerencsére szélesebbkörű kutatásaím nyomán rá

jöttem elóbb viselt dolgaira. Valahogy erről tudomást
szerzett és akkor igazán kimutatta fogafehérét.
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Akkor mínden "ffnomságát" levetette, könyörgött,
fenyegetett, erőszakoskodott. Fogásainak összes skáláit
kipróbálta, de erős maradtam elhatározásomban. Eszem
kerekedett felül. Orülök, hogy még idejében rájöttem
igazi egyéniségére."

- "Az életet nagyon szépnek, jónak képzeltem. Azt
gondoltam mindíg, ha valakinek szép, nemes vágyai van
nak, azt el is éri. Igy szerettem meg egy tisztet ...

Vallásosnak látszott. Csak jó későn jöttem rá, hogy
kedélybeteg. Egy álló esztendeig ringattem magam ki
gyógyításának álmában, nem egyszer az öngyilkosságtól
mentettem meg.

A végén ís 'ó! lett hűtlen hozzám, elhagyott.
Fájna nagyon, ha nem tudnám, nem ísmemém gyó

gyíthatatlan betegségét. Kívülről rendes férfi, de kedély
beteg élettárs oldalán én is beteg lennék, gyermekeink is
elhervadnának.

Hálát adok Istennek .hűtlenségéért'."

"Utóbbi időben, rnínd sűrűbben, olyan hangon szólalt
meg, hogy undor fogott el. Nem, nem mehetek hozzá.
Ena szerelmet is szentnek tartom.

Megmondtam neki! Erre ő cinikusan nevetett! Meg
kérdezte, vajjon álomvilágban élek-e?

Igeni Álomvilágban! Mert én csak álmodtam a lovag
ról. De nem azt találtam meg benne,

Nem vagyok gyerek. Ismerem az életet. Szívesen
élem a házaséletet, hiszen én is ember vagyok. De ember
vagyok. Nem megyek olyanhoz, aki állati nívon mozog
v,a.gy még annál is alacsonyabb felfogásban él.

. Szakítottaml"
Jó volt a szekítás mindegyik esetben.
Nektek is legyen erőtök még a jegyesség idejében

szakítani, ha érzitek az áthidalhatatlan űrt kettőtök szive,
életfelfogása, életigénye közötti

Ez az úr könnyen fennáll, ha becsvágyból, dacból.
hiúságból, pénzvágyból, törtetésből. átmeneti szerelmea
kedésből, vak érzékiségből, könnyelmű nemtörődömség
gel történt az eljegyzés; ha úgy ravaszkodtad ki magad
nak jegyesedet. mint egy új ruhát; ha az öngyilkosság
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helyett - az eljegyzést választottad. Szóval, ha nem.
kapcsolja össze szíveteket igazi szeretet!

NE KINOZD TOVÁBB MAGAD I

Sok esetben az egyik fél hűtlensége miaU szenved
a másik, nem tudja, mitévő legyen. Reméljen benne, sze

, resse, maradjon hűséges hozzá, viselje a terhet, tartson
ki mellette?

Amikor már egészen világos a másik hűtlensége,
merjetek bátran szakítani. A kísérletek eredménytelen-
sége elég bizonyíték ez ő jellemhibájára, illetve komoly
szeretetének hiányára.

.Vőlegényem katonaság alatt nagyon megváltozctt,
szinte alig ismerek rá. Azelőtt mindenben megértettük
egymást, megbeszéltünk közösen míndent, örültünk, ha
együtt lehettünk.

Most tudomásomra jutott, hogy Sokat foglalkozik
nőkkel. A távolságban bízott. Azt hitte, nem értesülök
ezekről. Pedig a front sincs sokszor messze. Néha ezer
kilométer is közel van.

Mcstanában nem közvetlen és nem is bizalmas hoz
zám. Hazugságon többször is rajtakaptam. Amikor kérek
tőle valamit, épp az ellenkezőjét teszi.

Mindenre kitérő választ ad, nem lehet rajta eliga
zodni. Sokszor durva válaszában.

Ritkán ír, az is olyan hidek.
Sót most, amikor szabadságon volt, meg sem látoga

tott. Csak visszatérése után tudtam meg egy lánytól,
hogy itthon járt. Két hétig volt közelemben és föl sem
keresett.

Szeréthét még engem ez az ember?"
Semmiképen sem! Ne ámítsd magad I E mellett soha

sem leszel, boldoq, mégha véletlenül el is venne feleséqül.
Szakíts mielőbb.
Ez a fiú még idejében megtette a megfellelő lépése

ket. Igy írt menyasszonyának.
"Most. hogy nyugodtan és józan fejjel ítélem meg a
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dolgokat, úgy látom, az ~esz a legjobb, ha békében el
válunk.

Hogy 'lehet menyasszonynak. utcai ismeretséget
kötni? Ilyen megszólításra nem lehet válaszolni, főképen
nem áililhatsz meg ,tárgyalni.

Ez már a második eseted I
Azt irod, csak rendreutasítottad. Köszönöm kifogáso

dat. De utána miért kellett vele még félórát kedvesen
elcsevegned? Legközelebb pedig mint régi ismerősök
üdvözöltétek egymástI

Mi lesz I(lj vége? Az, ami ezer és ezer utcai ismeret
ségből származik.

Mível' megismétlődött, én befejeztem a játékot.. Elég
volt. Utcanő nekem nem kell I Az utóbbi időben úgyis
annyit civódtunk, nem lenne békés otthonunk.

Tehát én visszalépek. Új ismeróseid közül válaszd
azt, akit legjobbnak tartasz, ha ugyan azok nem távoznak
majd el melllőled úgy, mint énl Isten veled!" I

Amikor világos lesz a helyzet tarthatatlansága, ne
kínozzátok tovább magatokat. Tanulja meg ő is az élet
komolyságát! Ne játsszék a szetelemmel! Ne szavakkal,
"ragaszkodássa}", hanem hűséggel bizonyítsa be szete
tetétl

Es HA JEZUS HIV?

Már több esetben láttam az isteni és emberi, a~ égi
és földi szerelem harcát. Egyesek az égi hang után men
tek, mások a földi szerelemre hallgattak..

Szabadságotok van. Isten is szabad választást enged.
Nem bún, ha a hivatás ellenére házasságra léptek, de
semmiképen sem ajánlom.

Ha a jó Isten hívott, valami nagyot akart általad
tenni. Kár volna ezt megakadályoznod. Légy nagylelkű,
amint a jó Isten is annyiszor nagylelkü volt veled szem
ben. Lehet, hogy a jegyesség idejére tolódik ki a végső
harc. Akkor már nagyon nehéz a gyúrüt visszaadni. Vi
szont nagylelkűséged akkor még jobban kiemelkedik.
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Ám lehet, erre nem lesz erőd. A következő kis meny
asszonynak sem volt erre ereje:

"Nyugodt belül, a szívemben - most már elárulha
tom: - nem vagyok.

Állandóan érzem, kár volt elhagynom hivatásomat.
Csak kínlódás lesz életem.

Akinek a jó Isten keresztje mélyen bevilágított lel
kébe, annak új életútra térni nehéz. De most már men
nem kelll

Soha nem szeréttem úgy az édes Jézust, mínt most.
Minden reggel érzem a mísén. Mindíg jobban és jobban."

Más menyasszony, mint fiatalasszony, - bár való
ban mindene megvolt, amit kívánhatott és ami sok leány
nak álma - azt mondta egyszer nekem: "Miért nem vert
meg 'engem, amikor a jegygyürü után nyúltam. Igaz,
mindent megtett értem, de akkor talán csak a pofon térí
tett volna észhez!"

De abban az órában, illetve azokban a, napokban
máskép gondolkozott. A szabadságot pedig az Isten sem
veszi el az embertől.

Ha tehát világosan érzed a hivatás szavát, kövesd
nyugodtan, mint ahogyan Szerit Alexius is követte Jézus
hívását, menyegzője napján elhagyva menyasszonyát.

Lehetnek körülmények, amelyek ilyen helyzetbe
kényszerítenek.:

"A meghívók már szétmentek, amikor az esküvő
előtt három nappal kis kártya érkezett: "Kedves, ne hara
gudjék, hogy csak most, hónapok után írunk, de hibán
kon kívül csak most írhatjuk meg, hogy a zárdába föl
vettük."

Ez a levél lett volna hivatva hónapok előtt a jegy
gyűrű elfogadását megaikadályozni. De elkésett. Igy a két
szeretet közül a földit választotta. Azonban ez a lap egé
szen megzavarta lelkét. Jézus újból teljes erejével hívta.
A szülők, a vőlegény megtettek mindent saját érdekük
ben. És mi lett a vége? A merryasszcny az igazán boldog
nak ígérkező házasság előtt egy nappal a zárdába ment,
hogy Jézusna.k szentelhesse szívét!

Bárhogy is fáj neked lépése, nyugodjál meg, a leg-
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jobbat választottai Imája, áldozata mindíg, mlndenhovó
kisérni fogJ

LELKI TÁVOLSÁG

Az eddig felhozott eseteken kivül a belső, lelki sza
kadék is ok a válásra.

Ez a szakadék néha kicsi, de állandó zsörtölődésben
nyilvánul. MáI nem egyszer vettem észre fíataloknál,
akik azután szét i~ váltak rövidesen.

Ezek a kis veszekedések apró túszúrdsként hatnak.
Az ember először semmibe sem veszí, de amikor folyton
szúrkálják, türelmetlen lesz.

Ilyen esetekben tehát, ha nem tudjátok felszámoini
ennek okát, idejében váljatok elJ

A kis apró és fájó nézeteltérés mellett azonban van
nagyon mély, egy irányba kifejlődött lelki szakadék ís,

Ezek még kevésbbé átlhidalhatók, ha egyszer fönnállnak.
Jobban teszitek, ha szép csendben azétváltok.

Egészen kimondott lelki szakadéket említek fel, a
megtelelő küzdelmet is leírom:

"Már a hézasságot tervezgettük egy másvallású fiú
val. Jó sokáig azzal áltattam magam, családunk biztosan
boldog lesz. Az egységben nálunk. nem lesz hiány.

Sajnos, tévedtenL
Mind több és több- lett köztünk a félreértés, de fő

képen a lelkí világunk különbözött teljesen. Egé3ZeI1 más
elgondolásban élt, mint én. Ez a más világ, a különböző
vallási felfogás távolított el lassan 'bennünket egymástól.
Azelőtt nem is gondoltam volna, hogy a vallási különb
ség ennyire eltávolíthat egymástól két embert.

Most értem, rníért szerencsetlenek a vegyesházassá
gok 75 OJo-ban.

Közös gondolatukat. szerelmüket is kikezdi a lelki
távolság.

Ezt már világosan láttam, mégis mellette maradtam.
Mindenféle ok "hűségem" mellett döntött. Igy gondol
koztam:
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Csak segíteni akarok rajta.
De rájöttem, itt belül mí is indította el ezt 'a n.:Lgy

áldozatkészséget. Nem ís az a nagy öníeláldozés. A lé
nyeg mégis reménybeli házasság volt. Még mindig nem
tudtam róla lemondani,

Ekkor megint elém állt a köztünk lévö nagy úr és
a valóság: 75 %-ban boldogtalanok a vegyesháza:sok.

Hátha megtéritem, jött az új gondolat? Hátha meg
nyerem?

De ismét láttam neveltetésén alapuló nézetét, ame
lyet már nem tudok megvéltoztatní.

A templomba mentem. Az édes JézU'SISal szembe tér
deltem és imádkoztam. Itt a kegyelem hatása alatt vilá
gos lett minden. Az akaratomat is meggyőztem már. Ott
lehúztam a jegygyűrűt az ujjamról. Jézusnakajánlottam
fel. Többet föl sem vettem. A lelki békétlenség és főké
pen gyermekeimnek. bizonytalan jövője döntött el mín
dent.

Az áldozatot meghoztam. Es' azóta olyan nagy nyu
galom van szívemben."

Elhíszem. 'kedves húgom.
Az igazság nyomába rendszeresen igen gyorsan lép

a békés nyugalom.

ZSIvANYBECSULET NINCS?

A belső egység hiányának felismerése után nem fáj
annyira a szerétet széthullása. Belátjuk ennek szükséges
ségét, mert jobb a korábbi szakítás, mint a késői bánat.

Azonban amikor erőszakkal veszik el a szeretö szív
től azt, akivel biztos boldogságra szérnít, akkor színte be-
gyógyíthatatlan seb keletkezik. '

Pedig hányszor előfordul ilyesmi!
'A fiúk nem szokták annyira el szeretni más meny

asszonyát, a zsiványbecsületet tartják, hogyannál ke
gyetlenebbek legyenek férfikorban mások feleségével
szemben. A lányok azonban sem a menyasszonyoknak,
sem az édesanyáknak nem kegyelmeznek. Irigykedve.
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könnyedén elszeretik a vőlegényt, a férjet és semmi
zsiványbecsülétet sem ismernek.

Rosszul fejeztem ki a tényt. A leányoknál ilyesmi
. gyakrabban fordul elő. Nagyon csúnya hiba ez. Megér
demelné az illető ugyanazt a szenvedést, - csak fokozott
mértékbenl

"Nem szerettem, de tetszett hiúságomnak, hogya
jegygyűrüsmenyasszonya helyett nekem udvarol. Undok
voltam, die belementem a játékba. Hogy győzzek, megen
gedtem neki mindent. Lehet, ezért is maradt mellettem.
Lelkiismeretfurdalásom is volt néha, de eícsítítottam.
Nekem éppoly jogom van hozzá, mint neki.

Egyszer a menyasszony felkeresett. mert ismertük
egymást. Nagyon szerethette vőlegényét, hogy ennyire
megalázta magát. Én mindent tagadtam, csak üres, felüle
tes ismeretséget vallottam be. Ezért mégsem szakítottarn
vele ..."

"Egy leány közénk lépett. Nem tudom, mit tegyek.
Engedjek én is? Mindíg azt hozza példáIlJak. Mert nem
vagyok engedékeny, elmarad tőlern. Mit tegyek?"

Nem folytatom a szomorú leírást.
Nagyon fáj, hogy a finom és jóságosnak mondott

leányok néha ilyen kegyetlenek tudnak lenni. Hiába,
igaz a megállapítás, a, nő általában jó, de ha rossz, akkor
ördögil

Az Isten büntetését nem kerüli ki az ilyen.
Ti, kedves húgom és kedves barátom, nagyon jól

tudjátok, mit kell tennetek az ilyen csábítókkal, ezekkel a
szívtelen egyénekkel. Vessétek. meg őket! A világért se
dobjátok oda hosszantartó boldogságtokat röpke örö
mökért. Nem méltók az ilyenek még 'arra sem, hogy
szóbaálljatok velük. .

Isten őrizzen attól, hogy valamikor is hasonló go
noszság mérgezett gondolata érintse lelketeket!

BOLDOGSÁG VAGY ENGEDELMESSÚG?

Sajnos, ,a' szülők ís sokszor egészen önző és érthetet
len módon akadályozzák. meg a fiatalok boldogságát.
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Amikor elképzelésük szerinti "előkelőség", "rang", gaz
dagság, "jó parti" stb., stb. nem válik valóra és gyerme
kük egy szép napon másról beszél, mint akiket ök előre
elgondoltak. akkor minden eszközzel meg akarják aka
dályozni a házasságot. Ha pedig ezt el nem érhetik, merev
elzárkózással, kemény szülőí büntetéssel teszik valóban
boldogtalanná édes gyermeküket, akinek boldogságát
hivatottak eíőmozdítaní, biztositani.

Sohasem. tudtam öket megérteni. Pedig de sokszor
panaszkodtak erről a fiatalok. Mennyi vigaszt, erősítést
kellett ezek miatt nyujtanom.

"f:desanyám míndenképen meg akarta akadályozni
esküvőnket. Mindenféle nehézséggel jött elő: Pietalok
vagyunk, ő beteges, nem hozzám való, a családnak nem
tetszik stb., stb. -Semmiképen sem enged hozzá. Ha nem
fogadok szót, leveszi rólam kezét, semmit sem adnak, sőt
az esküvőre sem jönnek el ...

Tudom, nincs neki igaza. Már többektől tanácsot kér
tem. Az egyetlen akadályt ők képezik, akiknek segíte
niök kellene, Oly tanácstalan vagyok!"

"f:desanY'ám tudta, hogy szeretem azt a lányt. Semmi
más kifogása nem lehetett ellene, mint hogy szegény.
Menyasszonyom - titokban jegyeztük el egymást 
igazán nagyon jó volt hozzá, amikor ritkán a kibékítés
reményében eljöhetett hozzánk, de eredménytelenül.

Édesanyám közben beteg lett. Állapota mind rosz
szabbra fordult. Közvetlen halála előtt, mintegy végren
deletileg megtiltotta ezt a házasságot.

Nagyon kellemetlen ez az ügy. Az utolsó szülőí szó
mégis csak jelent valamit az ember életében. Nem értem,
miért cselekedett velem igy! Miért nehezítette meg eny
nyire életemet? Mi értelme volt ennek a tüalomnakt Csak
a házasságunk elé gördített olyan nehézséget, amely
szenvedést okoz, de meg nem akadályozhatja azt."

Szülőkkel szemben magatartásodra már felhívtam fi
gyelmedet. Lehetőleg azt tartsd be.

Okos és kitartó szeretettel célt érsz és megnyered
beleegyezésüket I Ha nem, várd be a nagykorúságot, ak-
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kor bátran esküdjetek meg! Nem 'eléggé indokolt aka
dékoskodás miatt ne mondjatok le egymásrólI

EGYENl HIBÁK

A házasságok igen nagy százaléka nem külső, hanem
belső híbék, miatt válik lehetetlenné. Amikor a fiatalok
nem akarják megérteni a nevelő szeretet fontosságát, sem
magukat nem fékezik, sem választottukat nem emelik fel.
színte feltétlen bizonyossággal szerencsetlenek lesznek.

Az ismeretség és j'egyesség nem egyéni szerivedé
lyek kielégítésére való. Szived választott jával nem sza
bad játszanod/ E's- ha mégis megteszed. magad lásd követ
kezményétl

"Egész csekélységen összevesztünk. Nem feléjük
mentem munkeheíyemre, hanem másik utat választottam.
Ö kissé neheztelt ezért, mert legelébb látni szerétett volna.
Kissé játszani akartam vele, azért azt mondtam, úgyse
vár engem, miért menjek erra, (Pedig mindíg várt rámI)
Ebből kis vita keletkezett. Meggondolatlanul megjegyez
tem, ha nem tetszik neki egyéniségem, van még más lány
is a világon, keressen mást.

Nem szódt semmit, csak mélyen szemembe nézett.
Két könnycsepp csüloqott szemében, A kalapjáért nyúlt.

Éreztem, tennem kellene valamit, de büszkeségem
nem engedte visszavonnom kijelentésemet.

O mindíg finom volt. Még egyszer rám nézett. Meg
kérdezte, nincs más mondaní valóm? Nem feleltem
semmit.

Eltávozott és csak ennyit mondott: Egyszer még meg
érzi, ki távozott el magától.

Azóta nem jön. A szívem majd megszakad. De már
késő!"

Az egyéni hibák közé tartozik a meg nem őrzött és
megsél1tett tisztaság. Hihetetlennek hangzik, de ezer eset
ben beigazolódott: az, ami a házasságban összetartja a hit
veseket. a jegyesség alatt szétváJlasztja őket. Ha korán
kezdik ezt az életet. gyorsan elhidegülnek egymástóll
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Ilyenkor ugyanis nem fejlödhetik ki a lelki szeretet,
amely egyedüli sziImd alapja a házasságnak. A lelki sze
retet biztosítja a szerelmet, teszi örökszéppé, tartal
massá a külsó kedveskedést.

A bűnök útJdn viszont ez a belső leiki ezeretet nem
tud kifejlődni. A fiatalok érzik bűnösségüket. Nem tud
ják egymást becsülni. A belső, láthatatlan szakadék mín
denegyes tilos szeretkezés után mélyül, míg végre szakí-
tanak egymással. -

0, nagyon vigyázzatok, kedves húgom és kedves
barátomI Ne engedjétek, hogy a meg nem fékezett indu
la.t, a bún, "Ii szenvedély ölje ki belőletek a. szerétet bol
dogságát.

A jegygyúruér.t-ben, főképen a "Gyilkos szerelem"
fejezetében és a következőkben több példát találtok erre
vonatk0z6.lIagl

Most csak azt a férfit emlitem fel, aki tanácsom el
lenére sokat kért a leánytól Hozzám került az ügy.
A fentiek értelmében ismét intettem öket. A férfi nagyon
kedves leveJlet írt, többek között ezt is:

"Végtelenül szeretjük egymást, teljesen megbízunk
egymásban. Ami közöttiinlk van, az cSlalk. a lelki szeretet
kifejezáje és erősítője. Kérem, Atyám, legyen bízalommai
irántam. Tudom, mit teszek. Ezen az úton még jobban
megszeretjük. egymást .... '

Ezen az úton pedig egy év mu:Itva szétváltak. :én pe
dig ismét megerősítve láttam a már annyiszor igazolt
álíéspontomat,

Vigyáz7Jatok tehátI
A szetetet gyönge kis virágát ne tegyétek ki a szere

tem erős tűzének. Elhervad, kiég, kipusztul!
Sajnálnáillak bennetlek.etl

"FÁSúLTSAGBA SULLYEDTEMI"

A közmondás szerint: Valakit szeretni egy perc is
elég, de öt elfeledni egy élet is kevés. A csalódás első
napjaiban, hónapjaiban míndenkí aláírja ezt. A fájdafum
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- a szerétet mértéke szerint - sokszor elemi erővel tör
elő, d szegény csalódott ember pedig fájdalmáben színee
összeroskad. Némelyek az önqyílkosséqoan keresnek sza
badulást, hogy a mésvíláqre ébredve annál kínzóbb le
gyen fájdalmuk. A csalódás szörnyű pusztítáara képes I

Láttam egy férfit, aki sztnte tehetetlen gyennekké
zsugorodott össze. Néma, szótlan, búskomor Iett. Elkese
redésében ezennal a. frontra jelentkezett.

A i]eányok könnyét nem lehet megállítani.
"A temetés után egy hónappal még mindíg sírtam.

Úgy éreztem, most már valóban nem bírom tovább. De
sajnos vagy hála Istennek kibírtam.Csak valami ször
nyű nagy fásu1tságba süllyedtern. Az életem nem érdekel.
Szeretnék meqhefní, ha nem volna hitem, már rég ön
gyilJkos lettem volna, Semmihez sincs kedvem." ,

"Már soha többé nem leszek szerelmes. En csak. egy
szer tudok szeretní, Es annak' vége. Anyu is kétségbe
van esve, hogy már sohasem megyek férjhez. Mi lesz
velem?"

Megértem fájdalmadat, jogod is van a szomorko
dásra, de a kétségbeesésre nemi

Amikor a fájdalom e1lső rohamai elmúltak, te is azt
fogod tapasztalni, amit a fönti menyasszony: "sajnos
vagy hála Istennek kibírtam."

Minél életrevalóbb, értékesebb vagy, annál jobban
viseled I(l, szenvedéseket, a csapásokat, amelyeket mínd
annyiunknak el kell viselnünk. Hidd el, mások nagyobb
szenvedéseket és megpróbáltatásokat is kibírtak. Csak
az egészen gyengék és majdnem azt mondom, értéktele
nek törnek össze teljesen.

Resnélem, te nem tartozol ezek közé I
A te szívedben ott él a szenvedésnek is értelmet adó

hit. A keresz:ténység krisztusi fényében már felismerted
.nem egyszer a keresztnek értékét. Tudod, a megváltó
szenvedés - ha hittel viseljük -az égbe emel. Te te
hát nem szenvedsz hiába. Krisztussal egyesülve a kétség- .
beesésen túltéve magad, iellendűlhetsz egészen a hő
sökigl A hősök a szettvedésben, a megpróbáltatás ide
jén szűletnek.

136



Ha tehát nem is tudnál többet férjhez menni vagy
megnősülni, ha vallóban ennyi ezer leánnyal vagy fiúval
egyedül kellene maradnod, Egyháznak és a lellkeknek tö
mege könyörög' munkádért, seqítséqedért; Fájdalmad ak
kor enyhül legjobban, ha te is könnyeket törölsz le má
sok szemérőü Allj be tehát laz Úr szőllőjének munkásai
közé I Tégy jót másokkal, akkor segítettéli legjobban ma
gadon is.

De' még az sem biztos, hogy valóbetu egyedül kell
maradnod. Az idő vasfoga lassan felemészti fájdaltmadat
is. Új ismeretségeket keli1 kötnöd - ha akarod, ha nem
- s egy szép napon azt veszed észre, újból szerelmes
vagy,élIIIlint hasonló helyzetben lévő fiatlalllokkal meg
történt már, akár ezer esetben is.

Tehát vigyázz! Első féjdalmadbem semmiféle oktalen
ságot ne kövess el! Ha pedig fájdalmad enyhüü állj a
hős munkások közél

NEM VER MEG AZ ISTEN?

Semmiképen semI Akármennyíre szeréttél is, szabad
újból szeretned. Sőt sok esetben ez a helyesebb. Főké
pen akkor, ha valaki hűtlenül elhagyott vagy még nem
döntöttél véglegesen egyik melletö sem.

"Vőlegényem meghalt. Mennyire összetört ez engem,
le se irhatom. Két év mulva - a h~á1'él után pár héttel
semmiképen sem hirtJtem volna el - újból szerelmes let
tem. Nagyon szerettem egy fiút. Nyaraláson ismertem
meg. Vonzalmunk kölcsönös volt. Sajnos, a szabadság
gyorsan letelt. Szétváltak utaink. Nagyon- vártam leve
leit és a következő nyarat. Az azonban semmit sem ho
zott. Egyszer 1lalá!1koztam vele míndössze, akkor is tel
jesen közömbösen viselkedett.

Fájt, de iparkodtam elfelejteni őt. Azonban pár hó
nap mulva ismét összehozott bennünket a sors. A tulaj
donképeni szerelern itt fejlődött ki kettőnk. között. Tiszta
volt és kölcsönös. Nyiltan beszéltünk a házasságról, de
az eljeqyzésrőlmég nem.
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Ot hónap mulva ismét hirtelen elhallgetott. Azután
bevonult katonának.

Távolléte alatt két fiú kezdett velem foglalkozni. Az
egyik nagyon szemtelenül víseskedett, a másik rendes
fiú volt. Egy őszinte órában elmondtam ennek a második
nak az első viselkedését, Ez hasz:náiIlt. Talán szólt is neki,
de ezenfelül szinte vigyázott rám. Sokat voltunk. együtt.
Boldog volt, ba: kezemet megcsókolhatJta.

.Q már egész komoly szándékkal áH mellettem, Ter
vezi a jövőt. Sn még nem tudnék a feleséqe lenni. Két
év mulva lehet csak valami a dologból, a.ddig talán én
is szeretní fogom te1Ijesen. Most ezenban még a katoná
ról ábrándozom. Mindig arra gondolok. Ot várom vissza.

SZabad nekem ezt tovább folytatnom? Nem kétszí
nűség ez? Nem hűtlenség meghailt vőleqényemhes]"

Ha nem hitegeted ezt a másodikat, akkor nem két
szinűség. Legalább is meg kelJ1 mondanod, hogy még nem
tudod egészen szeretní, még nem melegedett fel szíved
hozzá. Ne számítson rád ő sem biztosen. Csak. akkor hi
báznál, ha; hítegetnéd. ha ő egészen biztos volna szere
tetedben és te egy szép napon cserbenhagyod. Ez nem
illenék hozzád és semmiképen sem teheted meg.

Amíg ezonben érzellmeid nem rendeződnek,szabad a
másikról is álmodoznod, vele kapcsolatot feImltartanod,
de természetesen úgy, hogy egyiknek sem ígérsz végle
gese!.

Ami pedig V1Ó1egényedet illeti, légy nyugodt. Nem
hűtlenség. O nem kívánhatja egyedüllétedet, amikor ne
ked még honleányJ és édesanyai kötelességeket szánt az
lsten.

Imáidban azonban sohase feledkezzél meg rMaI

ÚJRA FOLÉPULT SZERETET

Amikor pedig sok csalódés után talán ismét megtalá
lod az életpárodat, akkor áBj' melléje nagy szeretettel.
Lehet, hogy az első szerelern lángja sohasem bbhw már
föl szivedben, de azért mégsem leszel bdldogta'lan.
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Az újra fölépült szerétetnek - és remélern. egykor a
teljes boldogságnak - hangján írt a. következő meny
asszony:

"Azt mondta, én jelentek számára míndent, ha en
gem elveszített. mindent elveszített. Oröm vagy bánat
csak velem kapcsolatban érheti. Tudom, nem üres sza
vak ezek.

Ez meqszabja földi utam iráJnyát.
Akármilyen gyöngének is érzem magam, nekem

mindíg, minden körülmények közt ki kell tartanom mel
lette. Erősnek. kell lentnemaz ő boldoqsáqáért. Már nem
a magam boldogságát keresem. Ezt egyszer e1lveszítettem,
de nem baj. csak IéUL a fontos, mások legyenek. általam
boldogok. Sohasem szabad már összeroppannom, hiszen
mások boldogsága függ tölem.

Sokszor olyan nagyon fáradt vagyok és nincs ked
vem az élletküzdelem.hez. Valamikor úgy szeréttem éhni.
Talán túlzásba is vittem az életemért való rettegést. Ké
szültem al boldogságra, amit a hézasséqban véltem felta
iJlálni. Ha nagyon szenvedtem, azt mondtam, nem baj, cl
jövő kárpótolni fog. Csak a szépséqre akartam gondolni,
elűztem a zavaró képeket. Azt szerettem volna, hogya
lelkemben élő titokzatos varázs ragyogja be az utamat
asszonyságom első napjáig. :es ez a titokzatos fény egy
szer kialudt. Ki kellett lépni á!lIomvilágomból a puszta,
sivár földre, ahol már csak a nehéz küzdelmet és az áldo
zatok sorozatát ~tJom magam előtt. Eltúnt a titokzatos
boldogságfény. Már nem fáj az esemény.

.Belátom már, hogy rendben van, Úristen.
Hogy amim volt, az most már többé nincsen.
Hogy elvették, s gyászolnom sem szabad:'

Egy illúzióval szegényebb lettem, de ennek előbb
utóbb meg kellett történnie. Nem lehet örökké csukott
szemmel járnom az életet. Csak bátran szembenézni mín
dermel, Isten kezét erősen fogva és 'nem félni semmitől.

És ha .a régi :tündérvilágot, a várva-várt boldogsá
got nem is, de a lelkem nyuqaímét hiszem, meg fogom
telélni. egyszer, ha majd a jó Isten egy drága hófehér
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kis lelket küld általam a földre, víqésztalásomrn. egyszer,
ha uramnak életét egészen bdIdoggá. teszem.

Ezért már van értelme életemnek, ezért érdemes küsz
ködni, szenvední, meg is halni, ha kell.

Azért nem érzem hazugságnak, amikor szerelmet
mutatok vOl'egényemnek. és majd az uramnak, akkor is,
amikor nem érzem. Ha megmondanám, hogy nem. vagyok
szerelmes, csak nagyon szeretem, ezzel boldogtaLanná
tenném és azt nem szabad, nem akarom.

A költővel mondogatom én is:
" ... és már az sem baj, ha magányomban fel-fel

sírok otthon.
Csak az, akit Isten mellém ültetett, mosolyogjon, min

díg mosolyogjon."
Ne érezze meg soha, ha áldozatot hozok érte. Ne

lássa meg, hogy jókedvem mögött hagy fájdalom is re
meg ...

Hiszem, sikerülní fog, mert én a jó Isten kezébe ka-
paszkodom és tükre leszek mínden mcsolynak.

Azért élek, hogy visszamosolyogjak.
Rózsafára ... keresztfára ..."
Igy jó, kedves húgom, így elíndulhatszl Hasonló lel

külettel, kedves barátom, te is újból kezdheted az otthon
építését.

Ezen az úton - erősen hiszem - eléritek aszerelet
bdldogságátl
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A SZERETET BOLDOGSAGA

A BELSö ELJEGYZES

A leány tündérálmaínek, a férfi vágyainak egyik
legszebb, legforróbban óhajtott ünnepe az eljegyzés. A
szülők is a rokonsággécl együtt boldog megm.yugvással
veszik a tényt: két szív ismét megtalálta egymást, egy
kis cselédi fészek fölépítéséhez lehelyezték az alapokat.

Pedig a külső eljegyzés elő~ már legtöbbször meg
történt '3 legfontosabb előkészület; a külső eljegyzést
megelőzi a belső, a szívben történő boldog szövetség.

A belső eljegyzés a fontosabb, mert a külső eljegy
zésnek már jó előre megadja a veretét. az értékét.

Ha a· külső eljegyzés csak formaság és nem köti
össze örök szövetségre a két szívet, az csak azért van,
mert a belső eljegyzés sem volt őszinte, nem volt szív
ből fakadó biztosítéka az örök szerétetnek.

Ezért ti ketten szívetek belső eljegyzését tartsátok
fontosabbnak, amely egyébként messze megelőzi a külső
ünnepséget.

Emlékezzetek csak vissza, rníkor kezdődött, hogyan
indult el a megismerkedés útján, hogy fejlődött az idők
folyamán. Talán senkinek sem áru'1tátok. el azt a sok kí
nos zökkenőt vagy belső boldogságot, amely eddig el
kísért. Talán senkivel sem beszéltétek meg azt a sok
problémát, amelyek kölcsönös ismeretségtek óta felme
rültek. lelketekben.

Gyönyörű kis regényt írhatnátok máris magatokról
vagy taillán csak két-három szót: zavartalanul szeretjük.
egymást. Ez az utóbbi a legszebb, a ~egtartalmasabb, il

legkívánatosabb regény.
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Sajnos, nincs míndenkínél így. A legtöbb fiatalnak
küzdenie kell a boldogságért és ha hosszabb időszakot
raqadunk ki élétükbÓ'll, akkor a közös szeretet sohasem
lesz zavar nélküli. Az élet nehéz körülményei, a kiegyen
súlyozatlan, sokszor rosszakaratú emberek, de édes ön
magatok tökéJlletlenségei is oly sok kellemetlenséget idéz
hetnek elő, hogy a szeretet néha egészen meginogni lát
szik. De annál boldogabIt és boldogítóbb ez a szeretet, ha
újból tiszta' fényben ragyoghat.

Mínél több jótulajdonsággal rendelkeztek. és mínél
jobban megvalósítjátok a szeretet csodáit, aDJlJáI inkább
megközelítitek azt a boldoqsáqot, amelyet több jegy
gyűrűs és jegygyűrű nélküli menyasszony és vőlegény
átélt, amint ezt a követik.ezőkben be is mutatom.

A MENYASSZONY BOLDOGSÁGA

Ezt a fejezetet nem annyira neked írom, kedves
húgom, hanem inkább vőlegényednek, neked, kedves
barátom. Láss mélyebb betek.intéssel a női szív rejte
keíbe, hogy annáf jobban megérthessed menyasszonyo
dat és késöbb feleségedet.

"Szeretet I - írja egy kis menyasszony. - Milliók
és mílliók mondták, írták. már előttem ezt a szót, érezték
varázsát, boldogságát. ~'lietet formáló erőnek, hatalmas
sziklának, áttÖrhetetl.en falnak, megelégedésnek, az egész
emberi élet IélJ.apjának nevezték. S vajjon mit jelent az
én lelkemben, a menyasszony lelkében ez a szó?

Szeretet! Szerelem! Hatalmas érzéskomplexum, mely
magában foglalja a ragaszkodás, lemondás, vágy, szenve
dély, barátság, bizalom, hűség, remény, odaadás egész
érzelemskáláját. S az egész együtt: e, szeretet, hatalmas
erő, melyból nagy-nagy boldogság árad.

Igen, boldog vagyok, mert szerétnek s boldog va
gyok, mert szerethetek.

Szeretem, hogy szeretnek.
Tudom, ez egyszerű önzés, de jól esik, hogy van, aki

gOllldol rám, aki jó hozzám, aki figyelmes, boldoggá tesz,
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ha együtt vagyunJk., ha vele lehetek, ha simogat, ha mo
solyog. Várom, hogy náthassam. Fáj, ha: elválunk. Minden
szava, lépése, mozdulata fontos és kedves nekem, mert
ez Ő, aki szeret engem. Orülök, ha róla beszélnek. Fáj,
ha báIlltják. Nekem ő a jó, a tökélletes. Ö míndenem, mert
ö szeret engem. S én boldog vagyok, mert szerét.

Ú" de nem ez a szerétet igazi holdogságal
En boldog vagyok, mert szerethetekl Van-e nagyobb

öröm, mint örömet Bzerezni? er,ezni, tudni ezt, hogy tiszta
szerelmemet adom neki, mely nem fellángolás, hanem
mély, életreszóló meggyőZ'Ödés. Es adni, adni sok szere
tetet, apró figyelmet, gondoskodást, vigaszt, reményt.

"Csak akkor lesz az élet érdemes, ha odaadjuk." S én
érzem, tudom, szerelmem iránta minden áldozatra képes.
Lemondanék míndenröl, ha neki kellene. Boldog vagyok,
ha örülni látom. O az életem célja, tartalma. Neki, érte
érdemes dolgoznom.

Tökéletes lelki harmónia fűz minket egymáshoz, ez
tesz nagyon bo!lldoggá. Kölcsönösen egymásn'ak köszön
jük örömünket és egymás szeretete boldogítja míndket
tőnket. Azt teszem mindíg, ami neki kedves, olyan igyek
szem lenni, amítyennes; ő szeretne s boldog vagyok, ha
ö örül s megelégedett.

Ű tölti ki egész valómat, nyugodt megelégedettség
árad belőlem, ha rá gondolok, s boldog vagyok., mert öt
szerethetem. Ez a szerelern erős, kitartó, hüséges, türel
mes és örök. Ez olyan jó, olyan boldogító."

AZ ONFELALDOZÚ SZERETET

Az el nem rontott női szerétet mindíg önfeláldozó,
önzetlen. Az igazi nó sohasem keresi önmagát, mindig
adni akar. Ezért a legtöbb menyasszony levele, megnyi
Iatkozása elsősorban erről az áldozatot vállaló, önmagá
ról elfeledikező szerétetről tesz bizonyságot.

Ez az önfeláldozó szeretet azonban lélektanilag is
feltétlenüJ1' kialszik, ha nem kap víszontszeretetet.

A menyasszony igazi szerétetének kifejlódéséhez
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szükséges tehát; hogy szeressek. A helyes önszeretet
alapja a menyasszony önzetlenségének.

Ha tehát azt akarod, kedves barátom, hogy meny
asszonyod nagyon szeressen. gyöngédségével körülve
gyen, önfeláldozóan érted éljen, akkor nyujts neki szere
tetet. Minél jobban szereted, annál több jóságot nyersz
tőle.

Ne kívánj tőle sohase lehetetlent. Ne kivánd tőle,
hogy kitartóan szeressen akkor, amikor te kevésbbé vagy
előzékeny hozzá, mert ha jóságodat, szeretetedet kimuta
tod, akkor menyesszonyod szívében ehhez hasonló érzés
él irántad: .

"Honnan jött szívembe ez a végtelen sok szeretet,
amellyel rá gondolok? Miért, hogyan adta nekem a jó
Isten ezt a boldogító érzést?

Nem tudom elmondeni azta végtelen sok gyöngédsé
get, amit iránta ének. Úgy szerétnék mellette lenni! Úgy
szeretnék csak egy kicsit is anyáskodó szerétettel föléje
hajolni, megsímogatni Iéi homlokát, lecsókolni róla a sok
fáradtságot, elfelejtetni vele azt a sok borzalmat, amit
kint a harctéren lát.

Úgy szerétném puhaséggal. melegséggel letompítani
az ő katonás, sokszor kemény egyéniségét. Szerétném
kényeztetni, mint egy gyereket. Szeretném kiszolgálni,
körülvenni figyelemmel. Tudom, mit szerétnékI A fele
sége szeretnék lenni! Úgy szerétnék már mellette lenni,
mert csak úgy lehetne ezeket keresztülvinni. Szerétném
lelkem melegét egészen ráönteni. kitérni előtte egészen
szívemet, mínden legapróbb érzésemet odaadni neki. Oly
kimondhatatlanul vágyakozom hozzál Úgy szerétném a
sZieretetnek minden kis szikráját, nagy tüzét egészen
odaadni neki ...

Talán nem is szabadna magam ennyire átadni ezek
nek az érzéseknek. De édes jó Istenem, Te tudod, hogy
mennyire és hogyan, milyen tisztán és őszintén szeretem
már évek óta. Édes Istenem, segítsd meg, vigyázz rá,
hogy ne érje semmi baj. Hozd nekem vissza épségben,
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egészségben, hogy itthon is megadhassak. neki mín
dent ..."

"BOLDOGsAGOT FAKASZTOK"

Az emelkedett lelkületű menyasszony még ennél is
jobban tud szeretni. -Ha vőlegénye harmonikusan meg
érti, viszonozza szíve királynőjének jóságát, akkor föl
ébred menyasszonya szívében éi legtisztább és legönzet
lenebb szeretet.

A menyasszony boldog, mert boldogságot nyujthat.
mert boldognak látja szíve választottját.

Es ez a legtisztább szeretetl
Boldogok azok a jegyesek, akik így szeretik egymást,

akik között ez az önzetlen szerétet kifejlődhetik, akár az
egyik félben is, mert a másik sem állhat messze ettől a
lelkülettől.

Több kis menyasszony írt ilyen irányú beszámolót:
"Tudom, érzem, hogy megelégedett, hogy ő is várva

várja boldogságunk napját. Orül, ha velem lehet. Boldog,
mert szeretem. S lehet-e egy menyasszonynak nagyobb
boldogsága, mint ha ezt látja, hogy szerelmével boldoggá
teszi azt, akit szeret?

Ez szeretetem legnagyobb boldogsága, jutalma.
Boldog vagyok, mert szerethetek, mert szerelmemmel

boldogságot fakaszthatok.
Boldoggá teszem őt, akire életemet bízom, akit az

Isten nekem rendelt s akivel minden erőmmel készülök
kölcsönös békességben, szeretetben s szerétetből fakadó
mély boldogságban szép, Isten akarata szerinti békés, új
életre."

Hasonlóan szép és emelkedett a következő menvasz
szonyi levél is:

"Türelemmel várlak haza, drága életem, amikor és
ahogyan tudsz jönni. Már alig váram, hogy itt legyen a
május és járhassak a májusi Iitániákra. Kémi szerétném
a drága Szúzanyát a te boldogságodért, mert hiszen tu
dod ugye, nékem a te boldogságod az első.
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Ha te boldog vagy, akkor én is kimondhatatlanul
boldog leszek..

Csak most is itt lehetnél velemI Hála Istennek, sike
rült kissé felemelkednem közelebb a jó Istenhez. Ilyen
lélekkel akarlak téged szeretni, veled élni mindíg, örökké.
Teljesen a jó Istennek akarok élni, az ő dicsőségére fel
ajánlva néki kettőnk közös, de mégis egy életét.

Érzed-e már, én életem, azt a kímondhatatlan békét,
örömet, amellyel nem ér fel semmiféle földi öröm a vi
lágon?

Tied mindenem: szívem, lelkem, életem teljesen. És
mi együtt vagyunk a jó Istené. Ezért legelőször neked
akarom adni a léleknek. ezt a· békéjét, amely béke út az
igazi boldogság felé .. ,"

A VÖLEGÉNY BOLDOGSÁGA

Most pedig elsősorban te figyelj fel, kedves húgom,
mert neked is feltétlenül meg kell ismerned a férfiaknak
és következésképen vőlegényednekérzelmeit.

A férfi szeretete ugyanis sok míndenben közös a te
szereteteddel, de van benne más is.

A:z. ö boldogságának egészen különös vonása - ed
dig talán nem is gondoltál rá ily kimondotlan - az, hogy
benned tiszta leányra talált, ideált, akire fölnézhet. aki
különb a tucatszámra található közönséges nőknél.

Ezt nagyon szívedbe kell vésned! Következésképen
tisztaságodat, áldozatos szerétetedet kell' fokoznod! Az
ő szeretete így hosszantartó lesz.

De szólaljanak meg a vőlegények!
"Benned, lelkedben taJláltam meg az eszményképe

met, régi világom ideálját. Sokáig kellett vándorolnom.
míg a legszebb víréqszálra, reád ráakadtaml Milyen vé
letlenen múlik az ember boldogsága, vagy talán nincse
nek véletlenek?

A jó Isten akarata volt, hogy legyen végre egy ko
moly, édes, eranyes kis lélek, aki szeressen őszintén és
igazán! Ez az én boldogságom!"
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"Oltár vagy a szívemben, ahová föltekinthetek, s
ahová elmenekülhetek az élet nyomorúságos megnyilvá
nulásai elől. Oltár, amely biztat. megnyugtat és erőt ad.
. Ha téged látlak, másnak, kiiiliönbnek érzem magam,
szebbnek a világot és jobbnak az embereket.

Ha rám. tekintesz, s csendben hallgatom hangodat,
boldog vagyok. Ha nevetsz, örülök. Ha bánkódsz, én is
szomorú leszek.

Egy vagyok veled! Érzem, lelkem megtaláJIta elve
szett másik felét s ez jó, oly jó, hogy színte fáj.

A jó Isten áldjon meg a sok szép levélért, gondolha
tod, milly boldoggá teszel velük. Félretettem munkámat
s elkezdtem drága leveledet olvasni, mert te vagy, éde
sem, a legelső a vill:ágon.

Magamban méha szinte éreztem lélJ közelséged, símo
gattalak, bátorítottalliak a jövő küzdelrnes életére. Ezek
az én ünnepeim, amikor tőled, egyetlenem, hír jön. Tu
dom, hogy szeretsz és én boldog v-agyok. Néked is kell
érezned és tudnod, hogy nagyon, de nagyon szeretlek."

Lám, milyen máskép szeret ~ férfi, mínt a nő! Ú is
bo'l!dog, de boldogságának más - a leány boldogságától
elütő - színe van.

"ERÚSNEK :ERZEM MAGAM"

Ha tovább figyeljük a férfiakat, kedves húgom, akkor
arra is rájövünk, hogy a férfit a szerelem erősebbé, hatá
rozottabbá, céltudatosabbé teszi.

Amint a leány a szeretet által - hivatásának meg
felielően - öníeláldozóbb, önzetlenebb lesz, úgy a férfi
is megerősödik egyéni vonásaiban, hogy családfönntartói
kötelesséqét jobban teljesíthesse.

Amikor tehát a nő ad, a férfi inkább kapni akar,
hogy így az élet kűzdelmeit keményebben, erőteljeseb
ben, határozottabban meqvivhassa.

A férfinak a családon kívül kell töltenie a legnehe
zebb időket. Felelős vezetőjemunkájának, az állam ügyei
is vállán pihennek. Nem. is emlliítem azt a sok társadalmi
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kötelességet. amelyek szüntelenül új feladatok elé ál
litják.

Mindezek zavartalan teljesítéséhez szükséges, hogy
otthonában szeretet, békés nyugalom, önzetlen jóság
várja.

A vőlegény a menyasszonyától szükségképen ezt a
békét, nyuqalmat kéri és akkor boldog, ha a menyasz
szonya és később feleséqe míndezt m-eg is adja neki.
Szükséges míndezt tudnod, hogy így szeretö gondosko
dásodban boldoggá. zavartalenné tedd annak életét, aki
nek felesége akarsz lenni. Teljesítsd is minden kivánsá
gát, vedd körül jóságoddal, semmít se sajnálj tőle, hiszen
tudod, ezáltal te is boldogabb leszel. Ne csodálkozzál
azon, hogy ő sokat kér és látszólag keveset ad, rnert ha
az e1lmondottakat szem előtt tartod, akkor nagyon is meg
érted. őt.

Ezekkel a gondolatokkal olvasd az alábbi levélrész
leteket és völeqényednek hozzád intézett szavait:

"Kimondhatatlanul jól esik és boldoggá tesz, hogy
szeretsz. Ez éltetőm, erőm, támaszom, megnyugvásom, ez
mindenem. Egész életem minden törekvése, hogy ezt a
szerétetet leqelább kissé meqhálálhassam neked.

Te vagy minden vágyam, minden gondolatom. Te
vagy az élet értelme, célja, Benned látom megvalósulva
titkos álmom, boldogságom. Nélküled értelmetlenné és
céltalanná válnék az élet, üressé a világ. Nélküled nincs
boldogság, szerelem. Egyetlen vágyam, célom az, hogy
téged boldognaJk., nagyon boldognak lássalak.

Amióta tudom. hogy szeretsz, sokkal bizakodóbb
vagyok. Erősnek, naqyon erősnek érzem magam. 'Bátor
vagyok és úgy érzem. veled vagy érted szembe tudnék
szállni az egész világgal. Te vagy a hűs forrás, árnyas fa,
napsugár, aki szomjamat oltja, pihenőhelyet ad és éle
temet beragyogja."

"Melletted ismertem meg az élet tulajdonképeni cél
ját. Te adtad nekem. az igazi, rég áhított boldogságot.
Most van céJuja, értelme, tartalma életemnek. Ezért vigyá
zok magamra minden szempontból. En édes, jó menyasz
szonyom, teljesen nyugodt lehem. Egészséges, de na-
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gyon szerelmea vöJlegényt fogsz vísszekapní, akinek leg
hőbb vágya, hogy szívére ölelhesse végérvényesen sze
rétett kis menyesszonyát.

Nemcsak a jelennek, a mának. él az ember, hanem
terveket kovácsol, alkotni vágyik és ezt csak a holnap
ban tudja végrehajtani. Nekem pedig gyönyörű szép élet
célom van. A legszebb a családért küzdení és érted. Ezt
hűségesen akarom teljesíteni és viszonzásul csak azt ké-

- rem töled, hogy szeress ..."

"TE VAGY A LEGELSÖ!"

Ne gondold azonban, kedves húgom, hogy a férfiak.
ban nincsen önzetilienség. Nem áll az, hogy minden férfi
önző és nem tud önzésébölkiemelkedni. EllenkezőlegI

Ha a férfit valaki nagyon megnyerte magának és
tud vele bánni, akkor a férfi életét is odaadja szerelJmé
ért. A férfi igen nemes tud lenni. Sok önzetlenséget is fel
tud mutatni. Az viszont természetes, hogy nem akárki
vel szemben.

Ha a menyasszony vagy asszony önzésbe fullad, 'ha
folyton csak udvaroltat magának és nem teljesíti híven
kötelességeit, akkor a férfi még önzöbb tud lenni, mint
a nő. Ezen pedig egy csöppet sem lehet csodálkozni,

Azonban azt is tudnod kell, hogy ha a férfi nagyon
nemes és nagyon szeret valakit, aki szintén nemesen sze
ret, akkor szitue fölülmúlja önzetlen jóságában még az
önzetlen menyasszonyt, feleséget is.

Az önzetillen szeretetnek igen szép megnyilatkozásai
a következő sorok:

"Te vagy, angyalom, az első, a legelső. A te kíván
ságaidat kell először teljesítenem és csak. jó sokára jön
nek az én vágyaim. Meqértéssel és szerétettel mindent
szépen meg lehet oldani. Ebben pedig nálunk hiba nem
lesz, mert én téged nagyon szerétlek és mindíg is szeretní
foglak.

Az életedet nyugodtan rém bízhatod, mert tőlern
csak jót és szépet fogsz kapni. Azt hiszem, eddig sem'
bántottalak meg semmivel, vigyáztam még szavaimra is,
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hogy neked minden jó legyen. Lehet, akarat1aalJU1 meg
bántottalak itt-ott, lehet, szándékomon kívül fájdalmat
okoztam. - ezekért még egyszer meqkérlek. Bocsáss meg
nekem!"

A következő levélrészlet viJlágosalI1l rámutat a férfi
nemes szeretetének alapjára: a menyasszony jóságára.
Azért emelem ki ezt még egyszer, hogy meqértő, meleg
szíveddel úgy vedd körül vóJIegényedet, kedves húgom,
hogy az ilyen nemes szerétettel szerethessen tégedI

"Mennyire jó vagy te, édeseml Szetetsz és szeréte
tedetsok-sok kedvességgel igyekszel kimutatni. Hálás is
leszek. énte mindíg, na,gyon boldoggá teszlek, mert na
gyon szetetsz és én is nagyon szerétlek.

Látom, már te is tudsz hinni a jövőben, az eljövendő
boldogságban, amelynek egyik kapuját nemsokára át~ép
jük. Edesem. közeledik lassan földi utunk végcélja és
az ígéIetföldje, amikor egy test, egy lélek leszünk tel
jesen. Es utána mindíg csak boldogság és nagy szerétet
lesz köztünk. földi mennyországban élünk majd ...

Minden a te drága akarerod szerínt fog törtéruni és
nekem az lesz majd a boldogságom, ha egy-egy kívánsá

.godat teljesíthetern. Amit most írok, az szent igaz és bíz
zál is benne, mert ez valóban így lesz.

Téged, kis szívem, nem lehet nem szeretní. Annyi
jóság, gyengédség, tisztaság, lelki kíeqyensúlyozottsáq.
szerétet van szívedben, egész lényedben, hogy most még
nem is igen tudom felfogni mindezt és téged megköszönni
a jó Istennek, aki veled kárpótolt az eddigi nélkülözé
sekért. Most talán először érzem magam nyugodtnak -eb
ben az életben ..."

Gyönyörű szavak, amelyeken gondolkoznod kelll

KÚZOS BOLDOGSÁG

Bemutattam a Iegideálisabb női és férfiszeretet főbb
vonásait. Most meg kell még ismerkedni a menyasszony
és vőlegény közös boldogságával i's.

Már az egyéni boldogság' is közös némiképen, mert
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egymás iránti szeretet az alapja. Mégis aközösen átélt
percek vagy órák lényegesen különböznek az eddig fel
sorolt szerétettől.

A közös, együtt megtalál t és együtt átélt öröm a
menyasszony és vőlegény legboldogabb és legfontosabb
el1őforrása. Ezt a közös boldogságot tehát gondosan. ápol
nod kell, sőt folyton fokoznod, hogy a távolból is lelkesít
sen, tüzeljenl

"Annyira szeretlek, hogy majd meghalok érted.
Amióta veled. oly sokat együtt vagyunk, egészen más vi
lágban kezdek élni. Most már megismertem a munkán,
az imán és a hétköznapi szeréteten kívül egy másik ér
zést, egy másik boldogságot, amely eddig ismeretlen volt
előttem.

A veled való együttlétünk. alatt fejlődött ki teljesen.
Hogy mi ez? Alig tudom megmondani. Mégis meg

kísérlem. Talán egy-két mondattal is kífejezhetem:
. Boldog vagyok, hogy az enyém lehetsz és én a tied.

Boldog vagyok, hogy egymásé lehetünk, hogy egymás
hoz tartozunk, hogy mi egészen egyek vagyunk.

Es ez a legnagyobb boldogságom.
Lehet, hogy csacsiságokat beszélek, de talán te ig

éreztél már ilyesmit. . Gondolom, akkor érezhetted ezt
legjobban, amikor erős kezedbe vetted kezemet, sze
membe néztél némán és csak mosolygott a szemed.

Gondolom, így lehetett, mert én akkor téged így
szerettelek ..."

Egy vőlegény a közös szeretet nielegéről így beszél:
"A menyasszonyság, vólegénység ideje tervezgetés

sel telik. Oly jó a napi munka után menyasszonyom
tiszta kis szobájában, a meghítt sarokban együtt elbeszél
getni ... Lélekben megjelenik előttünk ilyenkor a mi jö
vendó kis házunk.... kis fészkünk ... ablekaíval. búto
raival . .. a kis kert, a sok virággal, melyek között ö a
legszebb. .. az eljövendó kis harmadik, aki szerelműnk
elsó élő bimbócskája lesz, hajnalhasadása a mi kitelje
sülő szeretet~ek.

Kint zajlik ez élet; emberek veszekszenek.
Mi ketten bent a csendes kis szebában boldogan ál-
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modunk közösen. Bs ez az álom úgy összeköt, színte
összeláncol bennünket, mintha máris örök szövetséget
kötöttünk. volna."

Oly szép így az élet, kedves húgom, kedves barátom!
Sokat tervezgessetek így együtt!
A ti otthonotok legyen más, mint a többi. Lakozzék

benne igazi közös szeretet!

VERSENYEZZETEK A SZERETETBEN

Amikor nagyon szeretítek egymást, őszintén és ön
zetlenül, akkor minden kincseteket kicserélitek.

Az igazi szerétet mindíg, mindent adni akar.
Innen van az, hogy a vőlegény 'éllIlnyi virágot, aján

dékot, szinte önmagát adja menyasszonyának. A meny
asszony viszont annyi kedvességgel, apró figyelemmel,
édes önmagával veszi körül szeretett vőlegényét.

Minél igazabban. őszintébben szeretitek egymást, an
nál önzetlenebbü! törekedtek egymásnak örömet szerezni.
Sőt versenyezni fogtok a szeretetben.

Ide el kell jutnotok. Abban talál/átok boldogságto
kat, hogy kölcsönösen sok apró és nagy szetetettel ked
veskedtek egymásnak, szinte versenyezve!

Ezt mindkettőtöknek meg kell tennetek!
Ha fárad!tak vagytok is vagy gond nehezedik lelke

tekre!
Mától kezdve, a házasság minden napján át a ha

lálig!
Példákkal is szolgálhatok:
"Oly fenséges veled lenni, kettesben, amikor lelkünk

él és szerétjük egymást! Te va-gy a királynőm, legragyo
góbb ékességem, kincsem, mindenem. Boldog vagyok,
hogy úgy szerétjük .egymást! Mi mindent a legjobban
akarunk tenni/ hogy minél több örömet szerezzünk egy
másnak. Megismétlem:

Minél több önzetlen örömet szerezzünk egymásnak t
Hogy is alakult ez ki közöttünk? Nem tudom, de nem
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is fontos. Talán úgy, hogy valóban nagyon szeretjük
egymást.

Vigyázzunk erre az önzetlen szeretetünkre. Kicsi
kém, végig így szeressünk, akkor köztünk hiba sohasem
lesz.

Talán innen van az is, hogy néha nem bízunk csele
kedetünk jóságában, mert hátha nem olyan örömet sze
reztünk vele, mint amilyent szerettünk volna. Te e miatt
sohase aggódjál, te mindíg azt add, ami önként fakad
szívedből, így lesz minden természetes és így a legkedve
sebb nekem."

"Mi naponta találkoztunk. Ünnepnek számítottak az
együtt töltött órák. Együttlétünket néma tekintet, csendes
beszélgetés, tervezgetés, meleg kézszorítás jellemezték
s a jövő oly távoli bizonytalansága.

De rni félretesszük a kilátástalan jelent és erős hittel
hisszük a szebb jövőt. Mi készülünk Isten és emberek
előtti nagy, tiszta boldogságunkra. Vajjon van-e nagyobb
boldogság, mint így szerető meghittségben tele hittel,
reménnyel, szeretettel vágyódni 95 tervezni?

Igy teljes egységben, napról-napra fokozódó szeretet
ben telnek napjaink. Szinte versenyzünk az egymás iránti
szeretetbenl

Egyik alkalommal ezeket írtad: "Tudtam és éreztem,'
hogy érdememen felül szeretsz, de most már szinte félek
is, hogy méltatlan vagyok a te nagy, mindent elsöprő sze
retetedre.

Kimondhatatlanul jól esik és boldoggá tesz, de na
gyon kell vigyáznom, hogy lépést tudjak veled tartani.
Mert tudod ugye, én akarlak jobban szeretni!"

Milyen boldogok vagyunk így, csak engedje meg a.
jó Isten,' hogy szeretetünk sohase csökkenjen ..."

Erre valóban törekednetek kell!
Igy lesztek igazán boldogok.
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AZ ELJEGyzESI UNNEPSEG

Amikor szívetekben kifejlődött már ez a gyönyörű
szeretet, vagy ha megvan mínden reményetek arra, hogy
ft házasságig kifejlődik kettőtök között, akkor ünnepélye
sen váltsatok jegygy,úrűt, tartsátok meg az eljegyzést.

Jó ugyanis a belső szerétetet külső ünnepséggel is
megpecsételni, megerősíteni,bíztesitaní. Azonban vigyáz
zatokl A hosszú jegyesség nem vezet jóra. Néhány hó
nap - kellő ismeretség után - elég, de szükséges is. Az
évekig tartó jegyesség,et, hacsak lehet, kerüljétek el.

"Eletem legszebb élménye eljegyzésem napja volt.
Szerény ünnepi vacsoránk után, beszélgetés közben,

vőlegényemmegfogta kezemet, kivezetett a csillagos éjt
szakába és így szólt:

Nézzünk tel az égre, oda, ahol a mi mennyei Atyán
kat tudjuk. Itt, ebben a meghitt órában köszönjük meg
jó Istenünknek, hogy egymáshoz vezetett bennünket.
Igérjük meg neki, soha az életben meg nem bántjuk és
az Ö dicsőségére rendezzük be otthonunkat.

Fölnéztem az égre és a csillagok között szinte lát
tam a jó Istent, amint áldó kezét kiterjeszti reánk: Akkor
éreztem meg először, milyen közel van hozzánk az Isten
és milyen jóságos ... Vőlegényern akkor magához vont
és úgy éreztem, ezzel lezárult életem első szakasza ..."

Valóbanl
Mindkettőtök részére béfejeződött életetek első fel

vonása.
Milyen jó most visszagondolnotok a multra. Milyen

szép emlék míndkettőtök részére a gondtalan gyermek
kor, a fejlődő, fiatalos kérdésekkel telített ifjúság és ké
sőbb a bizonytalan keresés, tapogatódzás a szeretet sokat
ígérő tündérvilágában.

Mennyi színes jelenet. Mennyi öröm. Mennyi bánat
teszi változatossá eet a kort.

A függöny most legördült. Azaz mégsem. Az élet
hatalmas színpadán nincsenek függönyök. ott az esemé
nyek egymásba fonódnak, egymásból következnek.. Az
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életben csak Jelenetek. vannak, amelyek. szorosan össze
függnek egymással.

. Minden jelenetnek hatása van éI1leted további szaka
szára. A gyermekkor kihat az ifjúság idejére. Az egye
dül és mással töltött napoknak, óráknak élményösszes
gége tükröződik vissza most szerelmetek hajnalán. Je-

.gyesi életetek minden mozzanata rányomja béllyegét a
házassáq későbbi éveire is.

Vaqyís, amikor életetek első szakasza lezárult, máris
játszátok a második felvonását.

Jól játsszátok!
Nyerjétek meg áltailla lelketek békéjét, az emberek

tetszését és Isten áldását!

A SZENT SZERETET

Talán csodálkoztok, hogy ebben a fejezetben nem a
vértanúknak és a zárdákban élő apácáknak szeretetéről
beszélek, hanem a tiétekről. a jegyesi és a hitvestársi sze
retetröí; amelynek a keresztény életstílus értelmében
szeritnek kell lennie. Sőt!

A szerelern is lehet szent!
Szeritnek is kell lenniel
Mert la házasság szentség!
Egy nagyon méiylelkű menyasszony beszámolójában

önmagára vonatkoztatva nagyon eltalálta a mai kornak
a házassággal kapcsolatos főhíbáját, amikor igy ír:

"Ott hibáztam e] mindent, hogy a szerelmet már nem
tekintettem szentnek, a házasságot pedig nem láttam
szentséqnek, Ezért nem lehettem igazán boldog és ezért
szerencsétlen annyi házaspár."

Teljesen igaz. -
Épp ezért aJ keresztény hézassáqot ismét szentségnek

kell tekintenetek, amint az is, és a szerelmet szentté kell
tennetekI

Ez a mondat igazolja egész könyvemet.
Magam is megálltam egy-egy fejezetnél, átelmélked

tem minden mondatát. Feltettem magamnak is a kérdést;
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Vajjon nem túl ideális ez igy? Lehet igy élni? Nincs ez
nagyon is távol a mai élettől? Lehet ezt követnit

Kétségtelenül meg kellett állapítencm, elgondolásom
teljesen szemben áll a mai élettel, nagyon különbözik a
mai pogány házasságtól, de teljesen megegyezik az Isten
akaratával, az Egyház álláspontjával.

Ha tehát az Isten ezt akarja, az Egyház ezt tanítja,
akkor meg lehet és meg kell valósítanotok. Meg lehet
oldani, amint a felsorakozott idézetek igazolják. Nem túl
ideálisak. a lIefektetett elvek, csak annyíre, amennyire
ideálisan szép a kereszténység.

Megvalósítására természetesen nektek is követnetek
kell két fiatalnak. szilárd elhatározását:

"A modern pogánysággal nem alkuszunk meg, azzal
semmítéleképen sem egyezkedünk! Ez árulással lenne
egyenlő!"

Árulók ti sem lehettek! Ti sem alkudhattok meg a
mai pogányelvekkell

Körülöttetek mindig zajlani fog a pogány élet. A hi
tetlenség hangos propagandával tele kiabálja majd az
életet "elveivel!", szemérmetlen tanácsaival, "tudomá
nyos" megállapításaival. A sátán mindíg is züllesztette.
a szenvedélyek rabszíjárafűzte az emberiség alját. De
ez nem lehet a mi utunk!

A mi utunk a mennyországba vezet.
Ennek az útnak. biztos útjelzői: a szenr szetelem és

a szentséqi házasság!
Mindkettőt eléritek, ha hetartjátok az Egyház ta

nácsait.

GYERE KICSIM, GYERE!

Krisztus földi helytartója, XI. Pius pápa a keresz
tény házasságról szóló körlevelében a házasság legelső
javának, kincsének a gyermeket jelöli meg. Nem én, az
élet és még jobban az Isten bizonyítja a pápa igazát.

A gyermek a házasság legnagyobb kincse!
A gyermek a házasság célja!
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A pogány világ mindent megt-esz a. gyermek. kipusz
títására. Sajnálatosan nagy eredményeket ért el még a
valamíkor keresztény családokban is. Mert abban a perc
ben, ahogy ennek az árulásnak útjára lépnek, elveszti a
család keresztény jellegéti - a magyaTSág'ról nem is be
szélek,

Csak. két kis adatot említek fel, két statisztikát
közlök:

A kereszténynek mondott Budapesten, 1914-ben csak
17.418 csecsemőt jelentettek be, amikor 4.460 kutyát tar
tottaik a családok. 1'921-ben a csecsemők száma 16.000-re
csökkent, a kutyáké 12.000-re emelkedett. 1937-ben pedig
a statisztika 9.600 csecsemővel szemben már 23.000 ku
tyáról tudott.

A második világháború magyarjai szörnyűködve
vették tudomásul és méltán pár százezer testvér elvérze
sét, de uqyancsak ők a Ilegdurvább kegyetlenséggel pusz
títottak el, illetve akadályoztak meg négy millió kis ma
gyar életet és hozzá édes gyermekeikét!

Mindez tiszta pogányság és hazaárulás!
Ezekkel szembe kell fordulnotok és már a jegyes

ség meghitt óráiban, a házasság előkészületének legdrá
gább napjaiban meg kell egymást erősítenetek a keresz
tény elvekbenI

Tudnotok kell, nemzeti szempontból minden család
ban Ilegkevesebb négy gyermeknek kell meglátnia a nap
világot, ha csak valamicskét is akarunk erősödni. Eny
nyivel épp hogy ki nem pusztulunk. (Sok család gyer
rnektelen, sokan nem köthetnek házasságot, sok gyermek
felnövekedés előtt meghal a két szülő és egyszer elköl
tözik, ezért kell legalább négy gyermek a családba!)

Isten szempontjából pedig annyi gyermeket kell vál
lalnod, amennyit Isten küld.

Vigyázzatok! A kötelesség alól sem egészségi, sem
anyagi, sem hiúsági okok nem mentenek fel! Ha házas
életet éltek, vállalnotok kell a gyermeket! Ez isteni pa
rancs. Aki ezt nem tartja be, súlyosan vétkezik. Azokat
a házastársakat, akik nem akarnak itt megjavulni, a lelki
atya nem oldozhatja fel a gyóntatószékben! Akik pedig a
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gyónásban ezt tudatosan elhallgatják, semmiféle bűnük
alól sem nyerhetnek bocsánatot, sőt szentségtörést követ
nek el.

Ha komoly ok míatt' nem vállalhattok gyermeket,
akkor vagy teljes vagy időszaki megtartóztatásban kell
élnetek. Ez utóbbi többször előfordul majd. Épp ezért is
fontos a jegyesség Idejében tanúsított önuralom. Ennek
betartása biztositéka lesz a házasságban szükséges idő
szaki önmegtartóztatásnak..

Az időszaki. önmegtartóztatást Smulders, Oginó és
Knaus világhírű orvosprofesszorok ajánlják. Mibenlétét
orvosoktól tudjátok meg. A világhírű tekintéllyel szem
ben ezt a módot többen lebecsülik. Ti azonban tudjátok
meg, szükség esetén más út nincs. Vagy a teljes vagy az
időszaki önmegtartóztatás. Ez utóbbi rniatt még a házas
ság előtt a nőnek pontosan- jegyeznie kell legalább fél
vagy egy éven át saját hónapjának pontos kezdetét.

Sok szempontból fontos az is, hogy lehetőleg a há
zasság elején fakadjon az első bimbócska. Igy míelőbb

derű, mosoly és boldogság tölti be a családot.
Igy készüljetek fel tehát a házasságra I
"Eleinte vőlegényem azon a nézeten volt, kisbaba

csak akkor jöjjön, ha anyagi helyzetünk megengedi. Ad
dig beszéltem, míg megváltozott. Ma már alig várja, hogy
ott tartsunk. Magam szívesen vállalom az önmegtagadá
sokat, csakhogy a jó Isten minél egészségesebb kicsikék
kel áldjon meg minket.

Néha elém áll az ördög, kínálja a vágyakat, pillanat
nyi részeg mámort, bűnös szerelmet, - akkor kisfiam
kislányom könnye ráhull a számra, érzem a sós ízét,
összeborzongok. Ez a könny tiszta anyát követel, tiszta
apát, tiszta vért, önfeláldozóan ölelni tudó édesanyai ka
rokat. A gyermeknek van egyedüli joga hozzám és
hozzá."

"A család gyermek nélkül - kedélytelen. Olyan le
ány, akí nem akar annyi gyermeket, amennyit az Isten
küld, nem kell nekem. En katoltkus és magyar leányt
akarok feleségül venni. Legyen hős édesanya!

Magam is a hősi utat jártam eddig. Valami különös
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képben minden kísértés idején nagyfiamat, nagylányo
mat láttam magam elött liliommal ... Akkor mindíg meg
erősödtem. Oköllel tudtam volna. belevágni a sátán ar
.cába: el innen, a lányomat, a fiamat nem adom. Tiszta
férfiúságomat nem adom! Értük, nekik őrzöm ..."

"A házasságot, gyermeket csak együtt tudom elkép
zelni. Már olyan türelmetlen vagyok sokszor, úgy szerét
ném karjaimba zárni az első édes kis gyermekünket. Ha
őrá gondolok, eltörpül elóttem minden: önállóság, függet
lenség, anyagi helyzet, amit annyiszor hangoztatnak az
emberek bűnük leplezésére.

Eltörpül elóttem az orvosi diploma, amiért már oly
régóta küzdök, tanulok. Orvosi hivatásom semmi ahhoz a
másikhoz képest, amit az Isten oltott szívembe. Lesz leg
alább hat vagy hét édes, erős, kacagó, boldog gyerme
künk."

"Egész lényemet már a gyermek tölti be. Vőlegé
nyemmel már nagyon sokat azoktunk róluk beszélní.
Ugye nem baj?! Sokszor csodálkozik rajtam. Tudok min
dent: láttam a szülés minden "borzalmát" és mégis annyira
lelkesedem értük. Végeredményben az egész olyan egy
szerű: szerétet van a szívemben, Ez megmagyaráz min
dent. Ezért vállalom. az oly sokszor említett házassági ál
dozatot, az áldott állapotot, a szülést, rníndent. En édes
anya akarok lenni. Én ismerem a Szentírást is: Az asszony
a gyermekek szülése által üdvözül!

O, gyere kicsim, gyere "már!"

ISTEN ENGEM ÚGY SEGELJEN!

Az esküvő legszebb, leghatásosabb befejezője mín
díg az eskü marad. Oly megható, amikor az ifjú házaspár
egymásután kezükkel a feszületet érintve megesküsznek
arra a szeretetre, amelyet szívükben egymás iránt
éreznek.

Ez az eskü többek között magában foglalja a keresz
tény házasság második nagy elónyét és kincsét: a kölcsö
nös hűséget.

Bár az élet minden viszonylatában emlékeznétek erre
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az esküre; mert nagy erőre lesz szükségtek, olyan erőre,
amelyről talán most nem is álmodtok.

A házasság szentségében ugyanis - Isten rendelése
és az eskü alapján is - kölcsönös és kizárólagos jogotok
van egymáshoz, amit Szent Pál így fejez ki:

"A férj adja meg feleségének, amivel tartozik, ha
sonlóképen pedig a, feleség is férjének. Az asszonynak
nincs hatalma a teste fölött, hanem a férfiúnak; hasonló
képen pedig a férfiúnak sincs hatalma teste fölött, hanem
az asszonynak. Ne tartózkodjatok egymástól, legfeljebb
közös akaratból egy időre, hogy az imádságnak éljetek;
azután ismét keljetek össze!" (Kor. 7, 4-5.)

Ennek a pár sornak hűséges betartásától függ leg
többször a házasság boldogsága és békéje. Ez azonban
na,gy művészetet jelent.

Nemcsak azért, mert a férj néha érthetetlenül - fele
ségének hangulatát, .helyzetét tekintetbe nem véve 
sokat kér, hanem azért is, rnert a feleség néha valóban
csak egyéni és nem elégséges okok míatt húzódozik a
szeretet bebizonyításától.

És mivel a pogány elvek és a rossz, fékezetlen szoká
sok miatt legtöbbször a férfi, de gyakran a nő sem akarja
magát szükségből vagy anélkül is "közös akaratból,
hogy imádságnak éljenek", megtartóztatni, igen sokszor
megunják egymást vagy a nehézségek idején másnál ke
resnek kielégülést. Ilyenkor természetesen felrúgják a
hűséget és a házassági esküt is.

Pogány, fékezetlen életszemléletbőlfakad oa házasság
idején más iránt felébredő vonzalom és szerelem köve
tése is. Nem egyszer a házasság után találja meg a hűt
len hitvestárs az "igazit", aki tulajdonképen csak meg
nem fékezett, kereszténytelen lelkületének felel, meg.
Azt mindkettőtöknek tudnotok kell, hogy a házasságkö
tés után is elétek toppanhat egy-egy nagyon vonzó, ked
ves egyén, aki rendkívül hat reátok, talán szerelemre is
gyulladtok iránta. - Mindez egészen természetes, hiszen
emberek vagytok I De ugyancsak természetes a keresz
tény ember előtt és előttetek ennek a második szerelern-
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nek. lefékezése, mert esküvel ígértétek Isten és ember
előtt - hűséget egymásnak.

Ö, kedves húgom és kedves barátom, mínderre már
jókorán, mostkJell gondolnotok, nehogy az olyan igen
nagynak gondolt szerelern lángja egyszer teljesen le
lohadjon.

Beszéljétek meg ezt jó előre. A jegyváltás után már
erre is ki kell térnetek. A hűség biztosítására már a je
gyesség idején néha a szerétet kinyilvánítáJsában meg
kell tagadnotok magatokat, mégha az egyébként nem is
volna bún. A házasság idejére pedig jól gondoljátok át
a Szentírás megtartóztatási ajánlatát: "közös akaratból
egy időre, hogy az imádságnak éljetek".

Ha ezeket a szabályokat megtartjátok, nem lesz baj
a hűséggel és az a sok nehézség, amelyről a fiatal és idős
házaspárok panaszkodnak, nálatok ismeretlen lesz.

Nagyon figyelmetekbe ajánlom Tóbiás és Sára példá
ját, akik oa házasságot háromnapos iIlÚldsággal és megtar
tóztatással kezdték és azt a modern fiatal házaspárt, akik
még több napot ajánlottak fel engesztelésül a házasság
ban elkövetett tiűtlenséqek kienqesztelésére.

Ennek -a vallásos lelkület bebizonyításán kívül 
még az az óriási előnye is megvan, hogy a legelső kis
bimbócska nem bontakozik ki az egészségére káros lako
dalmialkoholos mámorból és a nászutazás ártó izgal
maiból; továbbá biztosítéka lesz annak a megértésnek,
amely a feleséget gyengéden, szepen beleringatja a va
lóságba, nehogy törés, zökkenő legyen akár a házasélet
elején, akár később!

A FEJ ES SZIV

A keresztény házasság harmadik nagy előnye, kincse
a szentségből fakadó felbonthatatlanság. Nagy kincs ez,
mert ez biztosítja a gyermeknevelést, ennek tudata miatt
győzik le sokan a hűtlenségre irányuló kísértéseket, vé
gül e míatt válnak rníndenben egészen. eggyé a fej és a
szív.

A Szentírás nem egyszer és egészen világosan tanítja
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a házasság felbonthatatla.nJSágát. 'Az idevágó szövegek
összessége minden kételyt kizár. en csak néhány idézetet
hozok:

"Hozzá. járulának pedig a farizeusok, kísértvén őt és
mondvén: Szabad-e az embemek feleségét elbocsátani,
akármi okból? O pedig felelvén, mondá nekik:

. Nem olvastátok...e, hogy aki az embert kezdetben te
remtette, férfivá és asszonnyá alkotta őket és mondá:
Annakokáért az ember elhagyja atyját és anyját, és
feleségéhez ragaszkodik és a kettő egy testté leszen.
Ennélfogva már nem ketten vannak, hanem egy test.

Amit tehát Isten egybekötött, ember el ne válassza."
(Mt. 19, 6.)

"Aki elbocsátja feleségét és máBt veszen, házasság
töréssel vét ellene. es ha az asszony elhagyja férjét és
máshoz megyen, házasságot tör." [Mk. 10, 12.)

Szent Pál is így ír, amit színtén nem lehet Iélreérteni:
"Azoknak pedig, akik házasságben élnek, nem én

parancsolom, hanem az Úr, hogy a feleség a férjétől el
ne váljék: ha pedig elválik, maradjon házasság nélkül
vagy béküljön meg férjévaI:! A férfi se bocsássa el fele
ségét. Az asszony kötve van férjéhez, míg férje él; ha
férje meghal, szabaddá lesz, menjen férjhez, akihez akar,
de csak az Úrbanl" (I Kor. 1, 10 és 39.)

A nemzetnek, ez államnak, a családnak, a gyermek.
nek, az egyéneknek. java - minden józanul gondollkodó
ember ítélete szerint i:s - megköveteli a házasság fel
bontltatatla.nságát.

A keresztény házastársak erre kifejezetten is meqes
küsznek.:

"Ot ellI1'eDl hagyom holtomiglan-hOlJtáiglan, Isten
engem úgy segé«jent"

Ezzel a tudattal készüljetek a házasságna és ne az
zal a gondolattal, hogy legrosszabb esetben elválloki &
aljasság lenne tőletek és szentségtörést .

Nagyon meg kell erósödnötlök ebben az elhatározáso
tokban, mert el viI'ág egészen mást tanít, egészen más
példákiat áJalít elétek, sót sokszor erósza,kkal szétváLa&z
tana ti1lek.et.
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Hozzájárul mindehhez a belső nehézség is.
Krísztus földi helytartója találóan nevezte a hitves

társakJart fejnek és szívnek, Az egy testbe épült fej azon
bamJ sokszor mást gondOil, mint amit a szív megkíván.
A harc, az ellentét néha fájdaDtmas. Es még:is egy testben
kell maradniok. Ossze kell dolgozniok, mert kiillönben
mindkettő belepusztulhat.

Tehát most; a jeqyesséq ideje alatt készüljetek. fel a
teljes egységre. Te, kedves barátom, valóban légy az
eggyé vált testnek feje, aki szerétettel figyel "SzÍvének"
szavára! Te pedig, kedves húgom, légy valóban szlv, aki
meleg szeretettel áJI a "Főnek" szolgálatára. Ha igy ké
szültök fel a házasságra, akkor csak a sír választhat el
titeket, amint a fej a szívtől máskép el sem válhat!

A :MENYEGZOS RUHA

Tudom, nagy gondod volltt ezzel.
Nehéz volt kítervezned, kigondolnod teljes egészé

ben, részleteiben. Többekkel beszéltél erről; de főképen
kettesben édesanyáddal tárgya.:ltátok meg. Végre - ki
tudja ,ta'ián csak az utolsó percben - de elkészült.

Nemcsak szép ruhád, hanem az egész esküvő elinté
ződött és nagy várakozással néztek a legnaqyobb ese
mény elé. Még egyszer átqondoljétok, rendben van-e
minden, .nem felejtettek-e t'!lt valamit, készen áll-e a kis
lakás, reményetek kis fészke, szétmentek-e a meghí
vók stb., stb.

Hogy ebben az utolsó időbeni ne növeljem gondoto
~, most akarok még pár szót váLtani kedves mindketté
tökkel, akár közösen is. Vagy ha móst nem vagytok
együtt, beszéljétek meg ti ezt egymás között, még jóval
a házasság elótt,aJkár többször is.

Vegyétek. elő a könyvet magánosan és kösösen.
A könyvben lapozd fel, kedves húgom, azokat a he

lyeket, amelyek neked szólnak. OWasd át, mit kivánhat
tőled vőlegényed. Milyen tulajdonságokkaJ. kell rendel
kezDie a menyasszonynak.
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Jegyezd meg, miben kell még megváltoznod, erő
södnöd,

Azután üapozzél tovább. Gondold át, míben kell meq
egyezned vőlegényeddel, hogy a teljes egység bíztosírva
legyen. Ezt is jegyezd jól meg!

Figyeld meg részletesen, miben készültek fell a meny
asszonyok, hogya:n alakították át önmagukaJt és vőlegé
nyük.et. Itt naqyon erősen figyelj I Térj ki rníndenre. Hi
szen benned nagy a szeretet és nagy csodát várunk tő
led. Kérd meg aranyosen vőlegényedetmindarra, amit te
vársz tőle és tedd meg szerétettel mindazt, amit ő kér
tőled.

Te pedig, kedves barátom, tégy hasonlóképem
Olvasd át a vőlegények jótulajdonságait, a veled

szemben támasztott jogos igényeket. Kutasd fel menyasz
szonyoddal vailó egységed feltételeit. Tanulmányozd a
szeretet csodáinak részleteit.

J egyezz meg te is míndent. Mindazt, amit magad
meg akarsz oldani és amit menyasszonyod kér tőled.
Hiszem, benned is nagy a szeretet! Csodára képes.

A házasság napja nagyon gyorsan közeledik, 
méglia évek is választanak el tőle. A jellemnevelés, ön
magunk átalakítása nem egy napi munka, A szerétet pe
dig sokat kér tőletek. Adjatok is sokett Ne kíméljetek
semmi fáradságot! Alakítsátok magatokat nagy gonddal,
kitartással, szeretettel. Beszéljétek meg ezt a közös és
egyéni tervet.

Szívetek így még jobban egybekapcsolódik.
Igy váltok - tervezgetés és átalakulás folytán

egy szívvé,egy lélekké! Feltétlenül már most ezetezzétek
meg a "Családi Szentöru" kis tűzetét, tanácsa szerint en
geszteljétek ki Jézus Szívét a családok elleni bűnökért és
már eJöre könyörögjétek ki jövendő kis otthontokra ál
dásának teljességét/ Ne feledkezzetek el arról sem, hogy
az esküvő után míelőbb felajánljátok kis otthontokat a
legszentebb Szívnek, ahogy azr "Szívet a családnak"
című munka vázollja. A CsaládokSzeretet-Szövetségébe
feltétlenül lépjetek be, hogy azt a keresztény lelkületet,
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amelyet szívetekbe fogadtatok, valóra válthassátok és
máshova is eljuttathessátok.

Mivel pedig úgy gondolom, hogya könyv által is
megszerezté1lek., kialakítottátok, feldíszítettétek a legfon
tosebbat, JJelketek menyegzős ruháját: a megszentelő ke
gyelmet,amelyet már csak kölcsönös szeretettel és imá
val diszíteni,· illetve növelni fogtok - én az esJk.üvőig
vissza.vonuíllok.

Tanácsaimat el ne felejtsétek addig sem!
Ot'!: találkozunk!

AZ ESKUVÖN
Ismerem szívetek élettörténetét.
Amióta taláJllkoz.tatok, egymás kezét fogva küzdötte

tek.. Jól tudom, kevesen értették meg szívetek zenéjét,
boldogságát. De ti 'híttetek a szeretet erejében. Soikan a
katolikusok közül is lehetetlennek gondolták áJhnotokat
és volt, aki a két fiatal lelek tisztaságát nevetségesnek.
mínősítette.

Ti írtátok nekem:
"Nem hittek nekünk, mert szentül gondoltuk el az

életet. Nekiik. lehetetlennek tűnt, hogy két ember tisz
tán kitartson egymás melíett hosszú időn át és a házas
ságig érintetlen maradjon.

Nem hittek nekünk az emberek és sokan meg akar
ták. akadályozni a mi szerit elhetározésunkat, de Isten és
a Szűzanya nem engedte.

Imádságos lélekkel jártuk az életi útját és ez az út
megtanított minket tisztán, önzetlenül szeretni. Lelkünk
mindíg erősebb lett, szívünk mindíg me1egebben dobo
gott. Mindketten egymásért éltünk, ~ásért dolgoz-
tunk, egymásért imádkoztunk." • .

Most itt térdeltek. a templomban. Az orgona búg, a
pap a nászmísét mondja, a hívek szeme rajtatok csüng.

Az evanqélíumot olvassa a pap. Mindenikí föláll. Te,
kedves barátom, hirtelen felfigyelsz:

"Az asszonyok. engedelmeskedjenek férjüknek, akár
csak az Úrnak, mert a férfi éppúgy feje az asszonynak,
miJnt Krísztus ez Egyháznak, ő megváltója ugyan testé-
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nek, de amint az Egyház Krísztusnak adá van rendelve,
úgy az asszonyok is mindenben férjük alá,

Ti férjek, szetessétek feleségteket, amikép Krísztus
is szerette az Egyházát, és önmagát adta érette a végett,
hogy meqszentelje és megtisztitsa a víz fürdőjében az
élet igéjével s dicsóvé tegye magáIlJalk. az Egyházat, hogy
sem. folt,sem. ránc, sem más efféle ne legyen rajta, ha
nem legyen szent és szeplőtelen, Szintúgy a férfiak is
úgy szetessék feleségüket, mínt önnön testüket, Aki sze
reti feleségét, önmagát szeretí, Hiszen soha senki sem
gyűlöli a testét; sőt ellenkezőleg táplálja és ápolja, akár
csak Krisztus az Egyházat, mert mi az ö testének tagjai
vagyunk, húsából és csontjelból valók.

Ezért az ember elhagyja atyját és anyját s ragasz
kodik a feleségéhez és ketten lesznek egy test. Nagy ti
tok ez: mondom én, Krísztusra és az Egyházra értem.

Tehát mindegyitek szeresse a feleségét, mínt önma
gát, az asszony meg félje az urát." (Ef. 5, 22-33.)

Férfielhatározásod megacélosodik. Onkénytelenül is
kis menyasszonyod kezét keresed. Megszoritod. O meg
ért téged. Boldogságában két könnycsepp fátyolozza tün
döklő szemét, Letérdeltek.

Most, mintha viziót látna, valóra válik a látomés:

Oltár előtt szép menyasszony térdepel,
Fénylő szemmel néz az oltárképre fel:
Oltárképen ott ragyog a Szentcsalád,
Kis menyasszony hallja is a Szűz szavát:
Asszonyélet sok-sok könnyes áldozat!
A napsugár nem mosolyog rád sokat.
Jönnek majd a hétköznapok gondjai,
Sok mindenről le kell néked mondahi !
Fényes szemek ragyogása elborul,
Rózsás útra szürke bánat árnya hull,
S néked bátran mégis ki kell tartani!
Gyönge vállnak nem szabad meghajlanil
Meg nem törhet téged semmi bántalomI
Vállalod-e, kis menyasszony? ..

"VállaJomI"
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Oltárképről Szent Józsefnek hangja szól:
Férfiember gyöngédségre nem hajol,
Kenyérharcban kemény lesz és hallgatag,
Ritkán nyílik mosolygásra az ajak.
Sokszor fáradt, - néha kicsit haragos,
Nem szereti, házatája ha zajo-s.
Néha mord és csendes, mint a remete,
Nem kérdezi már sohasem: "Szeretsz-e?"
Lázadozni bizony gyakran hallod őt;
Simíthatod homlokáról a redötl
Kell hozzá sok szív, szeretet, szánalom!
Vállelod-e, kis menyasszony? ..

"Vállalom!"

Oltárképról Istengyermek lenevet:
Fogod-e majdl szeretni a gyermeket?
Mert a gyermek kicsi ökle sokszor üt! ,
Megsebzi a szívedet is mindenütt!
Ad örömet s meg is ríkat 'tégedet;
Ad szép álmot és álmatlan éjeket.
Vele szenvedsz, ha valami fáj neki,
Szíved az ő szenvedését átveszi,
De ő meg nem könnyezi a könnyedet!
Vele együtt kereszted. is fölveszed.
S viszed majd az édes-boldog gondokat,
Míg az Isten pihenést és nyugtot ad.
A kisgyermek: boldogság és fájdalom.
Vállalod-e, kis menyasszony? ..

"Vállalom!"

Oltár előtt szép menyasszony térdepel.
Bizakodva néz a magas égre fel,
A szemeben nincs fájdalom és ború,
A homlokán fehér mírtuszkoszorú,
Vállalja, ha bárhová is visz az út,
S fon rá Isten fényből még egy koszorút!

(Két koszorú. Kíssné, Tóth Lenke.)

A látomás megszúnik. A mise véget ér.
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A pap már az összekulcsolt kezeket köti át a stótá-
val, miközben mondja: .

"Osszekötlek benneteket a szent házasságra: az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen."

A halotti csöndben máris fölhangzik a határozott
férfihang és meghatott női imádság:

"Isten engem úgy segéljen.
Nagyasszonyunk, a szeplőtelen Szűz Mária
Es Istennek minden szentjei,
Hogya jelenlévő (élettársam) szeretem,
Szeretvén magamhoz veszem (hozzá megyek) fe-

leségül,
Istennek rendelése szerínt,
A keresztény Anyaszentegyház szokása szerínt
Es ihogyót el nem hagyom
Holtomiglan-holtáiglan,
Semmiféle viszontagságában,
Isten engem úgy segéljen!"

ol<

Az esküvőnek. vége. Kivonultok a· templomból. Min
dienki mosolyog. En áldásomat küldöm, hogy teljessé vál
jék az álom:

Két gyűrű, egy boldogság!
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