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ELÖSZÚ

Ismeretes, hogy manapság megrendi
tően és megszégyenitően sok a szetenesél
len, boldogtalan vagy ilyennek mondott há
zasság, az elhidegült, meglazult vagy Jelborult
házassági kötelék. Rengeteg az ezzel kapcso
latos kinos csalódás, keserü kiábrándulás, lel
keket mérgező családi botrány, a döbbenetes
számú válás, az asszonyok és Jérfiak esetebe
télése, a Jolyamatos többnejűség és többférjű
ség (successiv polygamia és polyandria).

Megesik, hogy a gyermeknek 3-4 apja
vagy 3-4 anyja is van és már nem is tudja
megállapitani, hogy melyik is az igazi szülője.
Másszóval a szentséqi házasság helyébe került
a határidőre kötött és egyoldalúan felbontható,
törvényes szinezetű, de ponyva jellegű, válta
kozó szetetkezés és szabad párosodás.

Ez se vallási, se nemzeti, se egyéni szem
pontból nem mehet igy tovább! Mert pusztító,
züllesztő, végzetes kárát vallják nemcsak a
házastársak és gyermekeik, hanem lsten és a
vallás ügye, az eszményiség és magának a
nemzetnek, drága magyar hazánknak jelene és
jövője is!

Ha kutat juk, hogy mi ennek a sok elhi-
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oázou, boldogtalan Mzasságnuk és rengeleg
válásnak az oka, rádöbbeniink, hogy gyökere
legtöbbször a házastársnak helytelen megvá
laszlásában van.

Idevág a nősülni óhajtó férfiban a kellő
élet- és emberismeret hiánya, a meggondolat
lanság, könnyelműség, az eljegyzés és házas
ság elbirtelenkedése, az érzékiség és szerelem
észbontó elvakitása. a szépségnek vagy anyagi
előnynek a nő jelleme fölé helyezése vagy
kizárólagos értékelése, tehát a nő jellemtulaj
donságainak semmibe vevése, a vallási köve
telmények- és szempontoknak hátlérbeszoritása
vagy teljes /itymálása, a jövendőbeliek egy
más iránt való őszinteségének hiánya, a tudat
lanság, járatlanság s. i. t.

Ezért határoztuk el, hogyanősü/ni óhajtó
férfiakat előre felvértezzük azokkal az isme
retekkel és tudnivalókkal, amelyek alkalma
sak arra, hogy már házastársuk kiszemelése
előtt jobban felnyithassák szemüket és necsak
a szetnte, szinte, külsőségre, érzékiségre és
szenvedélyre hallgassanak, hanem a távoljövő
be is tekintő, [ozan ész itéletével és lelki
ismeretük szavának meghallgatásával is mér
legelhessenek és dönthessenek.

A mai orvostudomány felismerte, hogy
az emberi betegségek gyakoriságának csök
kentését nem annyira gyógyszerekkel, vér
savókkal és műtőkésselfogja elérni, mint inkább
és elsősorban e I h á r Í t ó gyógymóddal.
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Hasonlókép a boldogtalan és szereneset
len házasságok számát is nem annyira utólagos
kezeléssel, törvényekkel és bírói ítéletekkel
kell csökkenteni vagy gyógyítani, mint inkább
és elsősorban megelőző, elhárító, tanító, fel
világosító, óvó útbaigazításokkal. Ez a jelen
könyvnek is célja.

Boldog volnék, ha e könyv csak egyetlen
férfit is megóvna a házassággal kapcsolatos
keserű csalódástól, kínos kiábrándulástól, mar
cangoló önvádtól, lsten törvényével való szem
behelyezkedéstől és földi boldogságának vég
zetes összeomlásától. Es még boldogabb vol
nék, ha e lapok csak egy férfit is honásegí
tenének a békességgel, megelégedéssel, öröm
mel, állandó szerelemmel és krisztusi szeretet
tel teljes, boldog, nagyon boldog házasságIloz!

A szerző.
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I. RÉSZ:

KI LEGYEN A

MENYASSZONYOD?





I. FEJEZET

NÖSULJ MEG!

Ha korod és sorod, egészséged és erszé
nyed engedi, nősülj meg I Ezt kívánja tőled
Isten: "Szaporodjatok és sokasodjatok. Il (Gene
zis 1, 28.)

Nősülj meg! Ezt kívánja tőled a termé
szet és a beléd oltott ösztön! Nösülj meg I Ezt
kívánja az a csodálatos, megfoghatatlan és
megfejthetetlen, de erőknél erősebb érzés. ame
lyet szerelemnek neveznek. Szerelmes csak
egyetlen nőbe lehetsz. A szerelmes ember a
szerelmesét nem egy napra, évre vagy év
tizedre. hanem örökre, teljesen és szünet nél
kül magáénak akarja tudni. Nősülj meg! Ezt
kívánja a haza java és érdeke!

Az örökös agglegénység (ha ennek ma
gad vagy az oka) hazafiatlanság, mert gyen
gíti a haza erejét, megfosztja a hont gazda
gabb népesség lehetőségétől. De hazafiatlanság
még azért is, sőt hazarontás, mert az agglegé
nyek legtöbbje terjeszti a nemi betegségeket
és ezzel rontja a haza gyermekeinek drága
vérét.

Az agglegénység a gyennekfosztás és vér
rontás következtében kétszeresen is gyengíti
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az ország erejét, hatalmát, biztonságát és jö
vőjét.

Az országokat nem a vérontás szokta el
pusztítani, hanem a vérrontás I

Nősülj meg I Ezt kívánja a felebaráti,
tevékeny szeretet, mert agglegénységeddel jo
gos és mentő ok nélkül, megfosztasz egy nőt
egyik legfőbb földi életcéljának elérésétől. a
férjhezmeneteltől J

Nősülj meg I Ezt kívánja saját testi javad I
Valamennyi ország számadata (statisztikája)
bizonyítja és tanítja, hogya nőtlen férfiak át
lagos életkora jóval alul marad aházasférfiak
életkorán.'

Nősülj meg l Ezt kívánja jellemed. Mert
ha a nősülésre megvan minden módod és
lehetőséged, agglegénységed valószínű oka a
csúnya önzés vagy a házasségtól való gyáva
félelem.

Nősülj meg! Ezt kívánja lelked örök
sorsa isi

Mert vagy élj tisztán, szűzíesen, nő érin-

I Kivéve az Isten dicsőségére. a lelkek érdekében
és a saját lelke tökéletesbítése végett. tehát felsőbb
szempontból nőtlenül. de egyúttal érintetlenül maradt
katolikus papokat és szerzeteseket. Ezeknek életkora még
a nős férfiakét is felülmúlja.

:\HaJában a felsőbb. szent célból nőtlenül maradt
papokra és szerzetesekre nem vonatkozik jelen fejezet
felszólítása. Ennek részletes megokolását lásd Tower
Vilmos következő rnűvében : "A papi celibatus" 1941
116. old Ára 2 P.
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tése és saját magad megfertőzése nélkül vagy
nősülj megl

Ha szűzíes tisztaságban tudsz élni, hagy
ján! De tedd kezedet szívedre I Igy éltél? Igy
élsz? Tudsz és akarsz így élni?

Ha pedig nemmel kell felelned, hát akkor
minő lesz már e földi életed?

A nemi bűnök mocsarában vétket vétekre
halmozol. Megterheled és bemocskolod lelki
ismeretedet. Mocsárlégkört teremtesz magad
körül. Sok más nőt megfosztasz a tisztaságá
tól, ártatlanságától, becsületétől. lelküket be
szennyezed és megbecsteleníted vagy őket még
jobban a sárba taszítod.

Magad is jól tudod, ne tagadd: A nőtlen
férfiak nemi élete az a nyilt, evesedő, gennyedő,
veszedelmesen fertőző és ragályos seb, amely
ből a legkülönfélébb és legundokabb pondrók
kelnek ki és sokasodnak el: ártatlan lelkek
megrontása, békés házaséletek szétrobbantása,
törvénytelen gyermekek, magzatelhajtások,
gyermekgyilkosságok, házasságtörések, váló
perek, szemérem elleni bűncselekmények, nemi
erőszak, vérbaj és más nemi fertelmes beteg
ségek, idegbajok, agylágyulás, őrültség. a pros
titúció penészflórájának kiterjesztése, érvény
telen gyónások, áldozások és házasságok stb.

Egykor, nem tudod mikor, talán még ez
évben, ebben a hónapban, e héten vagy éppen
ma éjjel elér téged is a halál keze. Halálos
ágyadon a sok közönséges, ronda, aljas, gyalá-
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zatos nemi szenny, megrontás, bún és vétek
emléke elsötétíti. rúttá torzítja emlékezetedet
és majdan örök életedet J

Egy bölcs mondotta és bölcsen állította:
"A jelen ingadozó, a jövő bizonytalan, az egye
düli pozitívum: a kövé meredt mult l" Ezt meg
változtetni nem tudod. Ezt kell majd bemutat
nod és felmutatnod halálod után az örök Bí
rónak!

Nem restelkedel, nem félsz, nem rettegsz
és borzongsz már előre?!

Es e sok mocsoknak, lelki és testi szenny
nek s fertőzésnek elejét veheted, végét vet
heted, ha megnősülsz.

Isten akaratát fogod követni, a természet
szavára fogsz hallgatni, az önzés vádja alól
tisztázod magadat, egy lényt fogsz élte fogy
táig boldogítani, hazafias érdemeket szerzel,
lelkiismeretedet megkönnyíted és örök üdvö
det biztosítod jobban - ha megnősülsz I

Csak ne tedd meg e lépést meggondolat
lanul, ész nélkül, hübelebalázs módjára, ne
könnyelműen. ne Isten és az Egyház törvényei
nek megszegésével és lelkiismeretednek meg
terhelésével !

Ezért olvasd el lassan, komolyan, átgon
dolva, elmélkedve és ismételten a következő
fejezeteket!
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2. FEJEZET

KEZDJUK A SZULÖKON

A következőkben a "menyasszony-jelölt"
vagy a "jövendőbeli feleség" szó helyett a
rövidség kedvéért a "jelölt" szót fogjuk hasz
nálni.

A jelölt kiszemelésénél irányítsuk sze
münket és figyelr.lünket a jelölt szüleire is.

Elsősorban a jelölt édesanyjára. Régi és
csaknem mindíg bevalt közmondás: "Nézd
meg az anyját, vedel el a lányát." Vagyis
mielött megkérnéd egy leány kezét, ismerd
meg jól az anyját.

Az anya természetéből, viselkedéséből,
világnézetéböl, felfogásából hasznos következ
tetést vonhatunk a leányára.

"Mint a birka követi a birkát, úgy megy
a leány az anyja után", mondják a keletiek.

Nagy és értékes ajánlólevél, ha a jelölt
anyja vallásos, komoly, de jókedvű, szerény,
józan, takarékos, dolgos. Jó jel, ha az anya
korán szokott kelni, egyszerűen, de ízlésesen
öltözködik, nem restel maga is bevásárolni,
főzni, sütni és a háztartás munkájából is ki
veszi részét.

Előny oly családból nősülni, amelyben
több gyermek van, főkép több a leány. A ta
pasztalat igazolja ezt a tételt.

Viszont nem jó jel és nagy óvatosságra
int, ha a jelölt anyja lusta, kényelmes, élvezet-
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hajhászó, idejének nagy részét az otthonon
kivül tölti; ha férje vagyoni helyzetén túl
költekező, időt és pénzt pazarló, dölyfös, pöf
feszkedő hölgy. Rossz jel, ha férjével szeretet
lenül bánik, öt elhanyagolja. Még rosszabb
jel, ha az anya valamely nagy szenvedélynek
rabja, pl. alkoholista, morfinista vagy vala
mely szellemi jellegű elferdülése van, pl. spiri
tiszta, kedvelt médium stb. Ovakodjunk el
vált asszony leányát elvenni, ha az elválásnak
bebizonyitottan az asszony volt az oka. Ezt
bebizonyitottnak vehetjük, ha a jelölt anyja
már másodszor vagy éppen harmadszor vált
el előző férjétől.

A jelölt édesapjának a jellemtulajdon
ságaiból kevésbbé lehet következtetni a leá
nyáéra, kivéve természetesen az alább emlí
tett egészségi körülményeket.

Kedvezö körülmény, ha a jelöltnek mind
két szülője aránylag egészséges.

Viszont nem tanácsos oly leányt felesé
gül venni, akinek akár apja, akár anyja olyan
súlyos idegrendszeri vagy érzékszervi rend
ellenességben szenved, amely leányuk élet
képességét vagy egészségét veszélyezteti. A
rendellenesség azonban nem jöhet számitásba,
ha az külső ok következménye, pl. háború,
sebesülés, autószerencsétlenség vagy a jelölt
születését követő súlyos betegségnek (pl.
tífusznak) utóhatása.

Ne vegyünk feleséget oly családból, amely-
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nél az egyik szülö elmebajban szenved, állandó
vagy ideiglenes gondnokság alatt áll. Hasonló
kép, ha az egyik szülő erős alkoholista, mor
finista, állandó spiritiszta vagy hipnotikus
médium. Ha az egyik szülő nyavalyatöréses
(epileptikus) vagyerősfokú vérbajos, feltéve,
hogy utóbbi bajt már a jelölt születése előtt
szerezte.

Nem tanácsos elvenni olyan leányt, aki
nek az apja vérzékenységben (haemaphilia)
szenved. E betegség csak nők után öröklődik,
de csak férfiakat támad meg.

Vannak oly betegségek, amelyek örököl
hetők meg nem is. Pl. hiszteria, cukorhaj,
Basedow-kor, gyengeelméjűség, epilepszia,
süketnémaság, szivbillentyü hiba stb. Ilyenkor
a vérrokonok megvizsgálása és a családkuta
tás adhat irányítást arra, hogy a két eset közül
melyik áll fenn vagy melyik a valószínűbb.
Pl. ha a felmenő és oldalrokonok közül egyik
sem szenved hasonló bajban, joggal feltehető,
hogy a szülö baja nem öröklődő.

Különben helyesen jegyzi meg Dr. Doros
Gábor: "Fontos tudni, hogy nem mindenki
terhelt, akinek öröklődésilegbeteg apja, anyja,
testvére vagy más rokona van."!

I Dr. Doros Gábor: .Házességgondozés". Bpest,
120. old. E mű a 121-152. oldalon részletesen is Iel
sorolja a szülöknek ama betegségeit. amelyek könnyen
átörökölhelők az utódokra.
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A fajra való tekintet nem oly fontos.
Sőt a fajok (helyesebben faj ták) keveredése
gyakran egyértelmű a fajok felfrissítésével.
A fajta-keveredés elmaradása könnyen bel
tenyészetet jelenthet, ami a nemzedékek folya
mán mindinkább értéktelenebb és satnyább
egyéneket termelhet. Ezért tiltja az Egyház,
söt minden kultúrállam is a közeli vérrokonok
házasodását.

A fajvédelemmel és fajnemesítésscl fog
lalkozó szakférfiak egyrésze azt állítja, hogy
bizonyos (pl. magyar) fajtának némely más
fajtával való keveredése ajánlatos és kívána
tos, némely más, főleg távoleső fajtával való
keveredése pedig hátrányos.

De ezek az állítások még kidolgozatlanok.
Nagyon is híján vannak oly bőséges megfigye
léseknek. statisztikai adatoknak és megállapí
tásoknak, úgyhogy egyelőre még csak feltevés
szerűek és adott esetekben a jelöltek alig is
veszik azokat tekintetbe.

Azt is tudjuk, hogy igen sok Ú. n. nagy
embernek fia csenevésznek vagy satnyának
bizonyult akár tehetségre vagy erkölcsre, akár
testi szervezetre vagy alkatra. Hány derék,
dolgos, szorgalmas, becsületes iparosnak, ke
reskedőnek, gyárosnak a fia könnyelműen
vagy bűnös módon elherdálta szüleinek verej
tékkel szerzett vagyonát.

Viszont hány nagy tehetséget, feltalálót,
tudóst, müvészt, hőst és jellem-kiválóságot
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ismerünk, akiknek egyik vagy másik szülője
gyenge képességű vagy szervezetűvolt, avagy
ú. n. alsóbbrendű fajtához tartozott, úgyhogy
az "Eugenia" mint "tudomány" talán eltiltotta
vagy eltanácsolta volna a szülőket a házasság
tól és az utódoktól.

Eszünkbe jut Shaw Bernard esete. Isme
retes, hogy az öreg drámaíró éppen nem tarto
zik a férfi-szépségekhez. Egy alkalommal cso
daszép nő maga ajánlotta fel magát meny
asszonyul a költőnek, úgy okoskodva, hogy
születendő gyermekük majd oly okos lesz,
mint a költő és oly ragyogóan szép, mint az
anyja. Shaw Bernard azonban, aki egyúttal jól
tudta, hogy ész dolgában a csodaszép nő éppen
ellentéte neki, e szavakkal utasította vissza a
nő ajánlatát: "Az átöröklés tudománya még
nem tud jövendőini és így lehetséges, hogya
tőlünk születendő gyermek az ön eszét és az
én .,szépségemet" fogja örökölni."!

I A faji és nemzetiségi kérdésnek rövid, de mín
denre kiterjedő és a legújabb kutatása eredményeit is
figyelembe vevő ismertetését megtalálja az olvasó
Tower Vilmos ..Krisztus akarata" c. mű s. kiadásában a
131. oldaltól kezdve.
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3. FEJEZET

A JELüLT EGf:SZSf:GI ÁLLAPOTA

Mi sem természetesebb, hogy a hitvestárs
megválasztásánál ennek egészségi állapota is
döntő fontosságú. Hiszen az egyik félnek egész
ségi állapotától erősen függ a másik félnek és
házasságukból születendő gyermekeik egész
sége, sorsa és jövője is.

Magyarországon az 1941. XV. t. c. köte
lezővé teszi a házasságkötés előtt a házasulan
dók orvosi vizsgálatát.

De ezenfelül tanácsos, hogy elsősorban
magát a jelöltet és szüleit (testvéreit) lelki
ismeretben kötelezzük, hogy a jelölt egészségi
állapota felől őszintén nyilatkozzanak.

A törvény kötelezte hatósági orvosi vizs
gálat némelykor négy okból sem elégséges.

Először azért, mert a törvény előírta vizs
gálat voltaképen csak a fertőző gümőkórra
(tüdővész) és a fertőző nemi bajra terjeszkedik ki.

Másodszor az állapotát elrejteni vagy
betegségét eltitkolni óhajtó fél oly nehézsége
ket támaszthat a vizsgáló orvos elé, amelyeket
ez a legnagyobb képzettsége mellett sem tud
felfedezni. Pl. a vérbajos egyén erélyes kúrák
kal a vérsavó vizsgálatot a vizsgálat időpont
jára, tehát átmenetileg, nemlegessé tudja vál
toztatni. Más példa: felmenőinek elme- vagy
más öröklési baját elhallgatja, sőt az orvosnak
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éppen ellenkező, tehát legkedvezöbb felvilá
gosítást ad stb.

Harmadszor: akárhány betegségnél egy,
főkép kórházon vagy klinikán kívül álló or
vosnak véleménye nem is elégséges a jelölt
egészségi állapotának megvizsgálására. Pl.
szívbaj, cukorbetegség, elmebeli vagy súlyos
alkati megbetegedés, női rendellenesség stb.
megállapítására a vizsgálatoknak egész cso
portjára van szükség.

Végre a magyar törvény és ennek
1111/941. sz. B. M. végrehajtási utasítása értel
mében a tisztiorvos mellőzheti a vizsgálatot,
sőt bizonyos esetekben még a nála való sze
mélyes megjelenést is elengedheti, ha más
orvos, pl. a háziorvos, szanatórium, klinika
stb. orvosa vizsgálja meg a házasulandót. (A
törvény végrehajtási utasítás idevágó részle
teit alább szószerint közöljük.)

Ezért tanácsos, hogy amennyire emberileg
lehetséges és a fínom tapintat megengedi, a
törvény előírta vizsgálaton felül is érdeklőd
jünk a jelölt egészségi állapota felől.

Hazánk fővárosában és több vidéki vá
rosban már szép eredménnyel működnekÚ. n.
Házassági Tanácsadó és Gondozó intézetek
vagy állomások. Az ő véleményüket is taná
csos kikérni.

Az ígazságosság, méltányosság, tisztelet
és kölcsönösség természetesen azt követeli,
hogy mind a két fél tárja fel lelkiismeretesen

2' 19



egészségi állapotát, tehát necsak a menyasz
szeny-jelölttől követeljük ezt meg, hanem ma
gunk is becsületesen, férfiasan valljuk meg,
ha az alább közlendő betegségek egyikében
szenvedünk.

A törvény előírta orvosi vizsgálaton kí
vül más orvos titoktartásának akadályát ki
kerülhetjük például a következő módon. A
vőlegény-jelölt elkíséri a jelöltet a saját ki
választotta orvoshoz (helyesebb: orvosnöhöz)
vagy a Házassági Tanácsadó Intézet (Allomás)
orvosához és felkéri őt, hogy őszinte vélemé
nyét írásban és zárt borítékban közölje a jelölt
szüleivel. Ha mármost a jelölt szülője az orvos
látleletét nem hajlandó a vőlegény-jelöltnek
megmutatni, ez a körülmény már eleget sej
tethet.

Általában ne vegyünk el feleségül leányt,
ha a következő bajok egyikében szenved:
gyengeelméjűség, tüdővész, veleszületett epi
lepszia, súlyos fejlődési rendellenesség, vitus
tánc (Hutington choreal, vérbaj (Iues, bujakór,
syphilis), cukorbetegség.

Óvakodjunk feleségül venni azta nőt,aki az
alkohol, morfium, cocain s hasonló mérgek rabja,
aki spiritiszta, állandó hipnotikus vagy spiri
tiszta médium.

A kisebb fokú szívbaj nem akadály, ki
véve, ha e betegség súlyos szívbaj ra hajlamos
családi baj következménye.

Általában óvásra int a jelöltnek minden
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olyan súlyosabb jellegű betegsége, amelyről
tudjuk, hogy csak öröklés útján keletkezett és
amely örökölhető. Bővebb felvilágosítással az
orvos szolgálhat.

E fejezetbe kívánkozik az a fontos sza
bály és tanács is, hogy a férfi lehetőleg 5-10
évvel idősebb legyen a feleségénél. Viszont
nagyon óvjuk a férfiakat, hogy náluknál jelen
tékenyen (pl. 20-25 vagy még több évvel)
fiatalabb nőt vegyenek feleségül.

A rendkívüli korkülönbséggel házasodó
szülők gyermekei szellemileg, erkölcsileg és
testileg satnyák szoktak lenni. Az iskolákban
rájöttek arra, hogy ha egy-egy tanuló erkölcsi
leg, szellemileg vagy egészségben nagyon
hátramaradott vagy kellemetlenül kivált a többi
tanuló közül, ennek oka csaknem minden eset
ben a következő három közül az egyik volt:
A szülök vérrokonok voltak vagy köztük nagy
volt a lelki ellentét (pl. válás) vagy - élet
koruk között volt feltűnő nagy különbség.

Dr. Bárcsi Gusztáv kimutatta, hogy 2100
süketnéma gyermek közül 500 gyermeknél a
szülők közötti korkülönbség a húsz évet meg
haladta. Hasonló következményeket mutat fel
a nagy korkülönbség a belső-, idege, szern-,
bőrbetegségre való nagyobb hajlandóság tekin
tetében is.

Érdekes. hogy sok férfi olyan lelki vagy
testi alkatú nőhöz vonzódik, amilyen alkatú
az élő vagy elhúnyt édesanyja, nagyanyja
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vagy nőtestvére. Például X. Ferenc szép, jó,
ügyes, okos, szóval ú. n. mintanőt vett fele
ségül. Ennek halála után magához vett egy
csúnya, laza erkölcsű, buta, tehát teljesen
értéktelen nőt. Kitűnt, hogy e nőnek arca,
tekintete, még a betegsége is ugyanolyan volt,
mint X. Ferenc elhúnyt édesanyjáé.

Vonzalmunk néha még olyan nőre is irá
nyulhat, aki valamiben hasonlít egy régebbi
eszményképünkhöz. pl. egykori tanítónőnkhöz.

nevelőnőnkhöz, gyermeki játszópajtásunkhoz,
távoli, de szeretett vagy nagyraértékelt nő
rokonunkhoz.

Tehát e téren is legyünk óvatosak az
öntudat alatti hajlammal szemben. E hajlam
nak t. i. az a veszélye, hogy követése még
nem jelenti a választott nővel való házasság
sikerét és az egymáshcz vonzódó felek boldog
ságát. E szerint pl. süket apának vagy anyának
gyermeke ügyeljen, nehogy beleszeressen süket
leányba, tüdővészes nővér fiútestvére óvakod
jék oly nőhöz vonzódni, akinek már a külseje
erős gyanút ébreszt, hogy tüdővészes stb.

Mert a vonzódás valószínűsége ilyese·
tekben megvan és a rendesnél nagyobb. E
sajátságos lélektani és élettani vonzódásnak
közelebbi okát még nem ismerjük. Valószínűen
azon a feltevésen alapul, hogy akit szeretünk
(pl. szülönket, testvérünket), a hozzá lélekben,
testben, sőt betegségben hasonló ember is meg-
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érdemli szeretetünket. De oka lehet agenek
uralkodó irányvonzódása is.

Megismételjük, hogy az egészség terén
necsak a leendő menyasszonyra irányitsuk
figyelmünket, hanem elsősorban a saját egész
ségi állapotunkat is vegyük fontolóra.

Ha a föntemIített bajok egyikében szen
vedünk. mi sem boldogtalaníthatunk egy nőt
házassági ajánlatunkkal.

Vérbajos férfinak csak a teljes gyógyulás
után szabad házasodnia. Ehhez pedig az orvo
sok egyöntetű véleménye szerint szükséges,
hogy a betegség utolsó tünetei után legalább
2-5 esztendőn át a betegségnek egyetlen
tünete se jelentkezzék.

De más nemi betegségen átesett férfi sem
léphet gyógyulása után azonnal a házasságra,
szinte az orvosi rendelőből az oltárhoz. Ez
nagyfokú lelkiismeretlenség volna. Mert az
ú. n. "gyógyulás" még ha ezt orvosi bizonyit
vány igazolja is, még nem jelent mentességet
a fertőzéstől.

Súlyos és beteges, természetellenes nemi
hajlamú férfinak sem ajánlatos házasságra
lépni.

Ide iktatjuk az 1941. XV. t. c. (rövidítve:
Htn.) végrehajtásáról szóló 1111 941. B. M. sz.
rendeletéből a házasságkötés előtt előírt orvosi
vizsgálatra vonatkozó, gyakorlati jelentőségű
részeket:
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A tisztiorvos a nála jelentkező házasulót
a) az egészségi állapot megállapitásához

szükséges adatokra hallgatja ki egy kérdőív
alapján, melyet a házasuló fél is aláír.

A tisztiorvos mellőzheti a vizsgálatot, ha
a következő orvosok egyike, 30 napnál nem
régebbi keletű bizonyitványát mutatja fel, hogy
sem fertőző gümőkórban, sem fertőző nemi
bajban nem szenved:

a) a háziorvos, b) uradalmi orvos, c) a
házasuló lakóhelye szerint illetékes városi,
kőzségi és körorvos és a szegényeket illetően
Budapesten a kerületi orvos. d) A kötelező
betegségi biztosítás intézeteinél alkalmazott s
a házasuló lakóhelye szerint illetékes körzeti
kezelő orvos.

A tisztiorvos a személyes megjelenést is
elengedheti, ha a gümőkór tekintetében tüdő
beteggondozó intézet, egészségvédelmi szolgá
lat, tüdőbeteg szanatórium, közkórház, tudo
mányegyetemi klinika, biztosító intézet által
gümőkóros betegek részére fenntartott kórház
vagy tüdőbeteg otthon j

b) nemi betegség tekintetében nemi beteg
gondozó intézet. egészségvédelmi szolgálat, a
belügyminisztérium illtal nemi betegek gondo
zásával külön megbízott orvos, a városok,
illetve községek által alkalmazott nemi beteg
szakorvos, közkórház vagy tudományegyetemi
klinika;

c) a m. kir. honvédség hivatásos állomá-
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nyában tényleges szolgálatot teljesítő személy
hivatásos állományú honvédorvos vagy hon
védegészségügyi intézet

30 napnál nem régibb bizonyítványa iga
zolja, hogy az illető nem szenved fertőző
gümőkórban vagy nemi betegségben.

A házasuló a Htn. 4. § alapján a bizo
nyítvány kiadásának megtagadása miatt pa
nasszal fordulhat az illetékes kir. törvényszék
hez.

4. FEJEZET

ÉRZÉKISEG Es SZERELEM

Magától értődő, hogy a házasságnak egyik
legdöntöbb élettani tényezője a nemi ösztön.
Ugyancsak természetes, hogy a jegyes kivá
lasztásában nagy, fontos, sőt lényeges része
van az érzékiségnek, helyesebben az érzéki
élvezetvágynak.

A legeslegtöbb házasság nem is jönne
létre érzéki, nemi vágy nélkül.

Isten szándéka, a nemzet érdeke, a tár
sadalom java feltételezi, sőt kívánja, hogya
házasságok zömében az érzéki vágy meg is
legyen, mert ez az utódok születésének, az
emberi nem fennmaradásának és terjedésének
egyik legfőbb feltétele.

De viszont jaj, ha a férfi a nőt kizárólag
csak érzékiségből. helyesebben csupán kéj-
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vágyból és erotikából akarja feleségül magá
hoz láncolni a nélkül, hogy lelkük is egymás
hoz hangolódnék, jellemük egymást kiegészí
tené, életfelfogásuk párhuzamos lenne, szóval
igazi, mélyebb, magasabbrendűszerelem nélkül
és a nélkül, hogy természetük is egymáshoz
illenék.

Ha egy férfit csak a nő teste, szépsége,
bája. varázsa szédíti meg, az effajta érzéki
inger hamar elveszti hatását.

"Mert a kéjnek csak egy-egy elszakadt
Részét bírod egy-egy nőben találni,
Míg a szépség s kéj eszményképe mindíg
Elérhetetlen varázsként leng előtted!"

(Madách: Ember tragédiája VI. szín.)

A tiszta kéjvágy mámora vagy őrjöngése
csak álszerelemmel áltat és ennek csakhamar
megölejévé is válhat. Mert a mézeshetek má
morfelhői eloszlanak, felszínes romantikája
hétköznapivá fakul, a vágy elszáll, az érzéki
ség pedig, ha ezt nem irányítja és köti le az
igazi szerelem, újabb, idegen, ismeretlen, vál
tozatosabb élvezetek után lohol.

Lelki harmónia, igazi, mélyebb szerelem,
kölcsönös tisztelet, nagyrabecsülés és vallásos
hiten alapuló hűség nélkül az illúzió elpárolog,
a házastársak hamarosan egymésra eszmélnek.
Néha már az első átaludt éjtszaka után. Előtör
a gyarló emberinek egymásra döbbenése.

A házasságkötés előtt még elrejtett, el
bujtatott hibák, jellemfogyatékosságok, véle-
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mény-különbségek, nézeteltérések mint a tüs
kék előtörnek. Az eddig színlelt, tettetett, eről
tetett jótulajdonságok a fordított oldalukon, a
visszájukon is mutatkoznak. Az illúziót követi
a józanság, az érzéki hályogot a felismerés.
A házastársakból csakhamar csupán együtt
élő, együtt lakó, egymást megunó "felek"
lesznek.

Sőt az őket egyidőre egyedül összekap
csolt érzékiségnek szétfoszlás a után, az igazi
szerelem, tisztelet és nagyrabecsülés nélküli
örökös együttlét és egymásba ütközés feles
legessé teszi köztük az illem- s udvariassági
formákat, amelyeket egyébként még vad ide
genek előtt is meg szoktak tartani. Ez a körül
mény újabb surlódási felületet és civódási
alkalmakat szül. A két nem vonzódását köny
nyen a két fél harca válthatja fel. Az öröm
ürömmé változhatik.

A vége nemcsak teljes kiábrándulás és
elhidegülés egymástól, hanem gyakran csömör,
undor, sőt gyűlölet.

Mi több, mélyebb, igazi, lelki szerelem,
krisztusi szeretet és kölcsönös tisztelet nélkül,
az öncélúvá fejlesztett mohó érzékiség a ké
jencnek házasságát úgyszólván az útszéli isme
retség' és legalsóbb fokú szórakozás színvona
lára süllyeszti.

A tartós, komoly, magasabbrendűés bol
dogító szerelem nem csupán a testi és érzéki
emberek egymásra találása, hanem elsősorban
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a lelkeké. Az igazi, mély, szent szerelem a
lelken keresztül értékeli a testet.

A test, a szépség, az érzékiség csak fel
keltője. megindítója, kiváltója lehet a szere
lemnek, de soha-soha nem az egyedüli alapja,
kapcsa, hídja, feltétele, lényege a sírig tartó,
hűséges, áldott, boldog életfrigynek !

A házasélet nemcsak a lángoló, forró,
csábító, de rövid ideig tartó mézeshetekből
áll, hanem a szürke napok szünetlen egymás
utánjából tevődik össze. Az igazi szerelem
tehát az, amely a mézeshetek múltával, az
érzékiségnek píllanataín, napjain és évein túl
is tudja megérteni, értékelni, tisztelni, nagyra
becsülni és áldozatos hűséggel szeretni házas
társát.

A szentül élt házasságban még maga a
szoros értelemben vett szerelem is megfogyat
kozhatik, sőt megszűnhetik, a házastársak éle
tét mégis végigkísérheti a legáldozatosabb sze
rétet, hűség, kölcsönös egymásbafonódás, lelki
közösség, az érzékiségből. sőt szerelemből is
kiemelkedő, tisztább, fennköltebb, nemesebb,
magasabb, egyedül állhatatos, a sírig és a síron
túl is tartó, sőt növekvő hitvesi - szetetett

Sőt számos esetről tudunk, amikor férfi
és nő szerelem és érzéki vágy nélkül kötött
házasságot, közös életük később mégis minta
házassággá nemesbült. Pl. a férfi tisztán eszmei
okból nősült, hogy árvává vált gyermekeinek
alkalmas anya-helyettest szerezzen vagy el-
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húnyt feleségének rokonát csupán sajnálko
zásból vette el. Egy másik férfi értékes házi
asszony, egy harmadik megfelelő üzlettárs
után vágyott.

Idővel azután a házastársak lelke mégis
egymásba símult, a közös érdek szorosabbra
fűzte őket egymáshoz. A kezdeti érdekszálak
mögűl a finomabb és gyengédebb érzések elő
térbe jutottak és megsokszorozódtak. Kezdték
érezni, hogy egymás nélkül az életük üres,
szomorú, sivár, boldogtalan lenne. Csak egy
más mellett érzik magukat jól. Roppantul ag
gódnak egymásért. Most már átérzik és meg
vallják. egymásnak, hogy szívük-lelkük elvá
laszthatatlanul eggyé olvadt: a leggyengédebb
érzelmek tavasza talán csak a házasélet őszén
jelentkezett !

Igen, az érzékiséget, sőt még a hirtelen
támadt, testet-lelket kábitó és megbénító, Őrjítő
és tébolyító szerelmet is pótolhatja számos
más érzés, de a lelkek állandó, tartós ezeretetét
semmi sem pótolhatja!

5. FEJEZET

A SZI::PSÉG VARÁZSA

Csaknem utoljára hagytuk szóba hozni a
nm szépséget, ezt a legtermészetesebb, leg
közvetlenebb, leggyakoribb és legdöntőbb kö
rülményt a házességek létesülésében.
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A jó Isten teleszórta a látható természe
tet szépséggel és szívünkbe oltotta a szépség,
művészi alkotások és remekművek iránti érdek
lődést, szeretetet és vonzalmát. Márpedig a
női szépség is a jó Istennek áldott gondolata,
boldogságot sugárzó, élvezetet nyujtó szent
ajándéka.

Tehát természetes és magától értődő,
hogy jövendőbelink személyében szabad, sőt
előnyös, okos, célszerű, hasznos dolog a szép
séget, kellemet, bájt feltételezni, keresni, igé
nyelni és értékelni.

A jó Isten a férfi lelkét úgy alkotta, hogy
a nőben legelsősorban a szépséget veszi észre,
ez köti le és állandósítja figyelmét, ez kelti
fel benne vonzalmát. csodálatát és ébreszti fel
férfiúi érzeimét is.

Az esetek túlnyomó részében a nő szép
sége, arcvonása, termete, szava, szeme, mo
solya, magatartása, kelleme, öltözete, szóval
esztétikai külseje a jegyesi viszony felindítója,
kiindulópontja, sarkallója, felerősítője. Lánc,
amely a férfi szívét és vonzalmát a jövendő
belijéhez köti.

De sok házasulandó férfi, sőt talán a fér
fiak többsége nem is sejti, hogy a nőnek szép
sége egyúttal nagy és komoly veszélyt is je
lenthet a férfira, a házasság folytatására és
boldogságára.

Az egyik veszély az, hogy a nő szép
sége annyira elvakíthatja, megszédítheti és el-
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bűvölheti a férfit, hogya házasságot az ész
megfontolása, a körülmények mérlegelése és
a következmények számbavevése nélkül el
hirtelenkedi.

A másik veszély pedig abban áll, hogy
a férfit a szépség varázsán, vásznán és kulisz
száin túl nem érdekli és nem is értékeli az
illetö nőnek belső értéke, jelleme, vallása,
világnézete, műveltsége, a férfi természetével
való párhuzamosság, lelki összhang, a felfogá
soknak, vágyaknak, elhatározásoknak közös
nevezője. Pedig ez utóbbiak nélkül boldog,
egyetértő, békés, tartós, áldozatos együttélés
ről szó sem lehet.

A szépség gyorsan elvirulhat. Egy sze
mölcs, nagyobb pörsenés, daganat, betegség,
baleset, szerencsétlenség, kozmetikai balfogás
a legrövidebb időn belül megváltoztathatja,
csúnyává, sőt rúttá, undorítóvá változtathatja
az arcot, a testet, a termete t. Mi lesz ilyenkor
a férfi szerelméből és vonzalmából, ha kizáró
lag csak a nő külső szépsége volt az egyedüli
lánc, amely a férfi szívét a nőéhez kötötte?

Az igazi és boldog házasságokat nemcsak
kézfogással és szemmel kötik meg, hanem egy
úttal ésszel és szjvvel is I

Ahol csak a szem választ, ott nincs tar
tós alap, mert a szem sajnos, idővel a leg
szebbet is megunja. Megunná akkor is, ha a
felesége szépsége állandó volna, de persze az
állandóság is hiányzik. A szépség hamar ko-
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pik! Az asszony csábító fegyverei egyre rozs
dásodnak. Nem is szólva arról, hogy akárhány
szépség nagyrészt nem is természetes, hanem
mesterséges máz és kontár tákolmány. Ahogyan
valaki mondotta: liA modern szépség gyakran
nem más, mint egy kozmetikai úton előidézett
optikai csalódás."

6. FEJEZET

liA LEGSZEBB NÖK"

A legjobb, legeszményibb nőket nem is
vagy alig tudjuk csúnyáknak elképzelni. Szűz
Máriát, Szent Erzsébetet, egy Lisieuxi Szent
Terézt képzeletünkben is szépnek, bájosnak
látjuk. A belső szépség valahogyan a külsőben
is meg szokott nyilvánulni.. Más szóval a lélek
ben szépek többnyire testre is azok, de nem
mindíg egyúttal fordítva is. Minden tábornok
katona, de nem minden katona tábornok.
Hasonlókép az előkelő, tiszta erkölcsű, fenn
költ lelkű, belső értékű nők legtöbbnyire bájos
külsejűek is, de viszont a széparcú, remek
termetű nők mindegyikéről ugyancsak nem
lehet állítanunk, hogy lelkületük és belső ér
tékük is megfelel külső hatásuknak.

A nő külső szépsége, kelleme, varázsa
nem mindíg azonos a belső értékével. A férfi
részéről tehát rettenetes veszélyt jelenthet a
nő szépsézének azonosítása házastársi. tehát
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állandó, tartós, lelki értékeível. A női test szép
sége egyediil még nem jelenti a női és hitvesi
eszményt!

Hogy e kettő mennyire nem feltétlenül
együttjáró érték és hogy az okos, bölcs, óva
tos és előrelátó férfinak a nő szépségén túl
mily nagy gondot kell fordítania a nő belső
értékeinek megállapítására is, mutatja az Ú. n.
"szépségkirálynők" szomorú sorsa is.

Hiszen már elméleti és lélektani alapon
is tudhatj uk. de a történelem és a mínden
napos tapasztalat is igazolja, hogy a nőnek
feltűnő szépsége, belső lelki érték nélkül, még
magára a nőre is mily veszélyt jelenthet. an
hitté, dölyfössé, elbizakodottá, elkapatottá, becs
vágyóvá. igényessé, követelődzővé válhatik.
Hiszen az utcán, társaságban, villamoson min
denki utána fordul. A fiatal férfiak áhitatosan
megbámulják, de a gyermekek és öregek is
önkénytelenül vonzódnak hozzá. Leánytársai
irígylik, egyik-másik ifjút pedig szinte meg
bolondít, amit a szép nő tudomásul is vesz.
Igy azután a népszerűség és hódolat verőfénye
könnyen megperzseli kedélyét, szerénységét,
szelídségét, gyengédségét, finom érzését. Az
ünnepeltetés, megcsodálás, feltűnés, hízelgések
és bókok mámorába belebódult nőt a szépsége
kibillenti egyensúlyából, kizökkentí az élet
rendes sodrából. Szépsége csaló reményeket,
hiú ábrándokat, felcsigázott igényeket ébreszt-
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het benne. amelyeket rendesen egy életre szóló
kiábrándulás keserűségével fizet meg.

A szépség még a nőben esetleg meglevő
képességeket és erőkifejtést is meggyőngíthetí,
mert a nő a szépséget oly előnynek minősít

heti, amely minden más irányú tevékenységet,
munkát, tanulást, erőfeszítést feleslegessé tesz.
A szép nő könnyen leértékeli a lelki, szellemi
és erkölcsi jótulajdonságokat és a testi bájo
kat azok fölé helyezi é!o értékeli.

De a nő feltűnő szépsége elsősorban
leendő férjére jelent nagy veszélyt, ha öt
egyes-egyedül csupán ez d külső szépség lán
colja a nőhöz mint házastárshoz.

Mivel pedig ezt a nagy, fontos, egyénre
és nemzetre egyaránt végtelenűl fontos tételt
és igazságot, a külső szépségnek néha ész
bontó, megbénító és elszánt hatása miatt. gyak
ran olyan nehéz elhinni, elhitetni és megér
teni, óvásúl. elrettentésül és a tervezett házas
ság bolrlogságának érdekében, hadd említsünk
itt néhány tanulságos esetet:

1927 aug. 17-18. Hazánk összes lapjai
nagy elmekkel közölték. hogy Sz. L, az akkori
Színházi Élet rendezte szépségverseny első
"pünkösdkirálynö"-je megmérgezte magát.

1928. Roy Ivette Elzát, a "Miss Amerikát",
vagyis az amerikai szépségverseny győztesét
feleségül vette egy színész. A nő fokról-fokra
süllyedt. A rendörség ékszerlopáson érte.
Egyébként kokuinszenvcdélv rabjává vált.
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W2H. Gillespiel Saruht, sziutén amerikai
szepségverseny győztesét, egy fiatalember vette
feleségül. Házasságuk boldogtalan volt. Végül
is elváltak. A nőnek "csalás" miatt a bűnügyi
hatóságokkal is kellemetlensége támadt.

1929. Maude Hall-ról, az angol szépség
verseny győzteséről kiderült, hogy a londoni
előkelő áruházak tulajdonosait és kiszolgálói t
megtévesztve. százon felül rábizonyított lopá
saiért több havi börtönre ítélték.

1929 aug. "Miss Mexikó" agyonlőtte Iér
jét, Vidal tábornokot, aki a mexikói hadsereg
egyik legkiválóbb katonája volt.

1930. Ismét Magyarországon a sor: A
július 17-18-i lapok közölték a rendőri hírl,
hogy azt a leányt, aki a Miss Hungaria-válasz
táson S. várost képviselte, sikkasztás miatt le
tartóztatták. Be is csukták, de a büntetést tel
kellett függeszteni, mert a leány (nem asszony!)
áldott állapotban volt.

Az elmult 1929-es év osztrák szépségkirály
nőjét Románia, felháborító viselkedése miatt
1930-ban kizsupolta a határon.

1931. A sor újra hazánkon van. A Buda
pesten rendezett "szépségkirálynő"választásá
val kapcsolatban a rendőrség sikeres fogást
csinált. . A szépségkirélynö-jelöltek között
ugyanis felfedezték E. A-t, egy nagystílű szél
hámosnőt. akinek az volt il szórakozása, hogy
előkelő urakat keresett fel és amíkor ezek
nem tartózkodtak otthon, aházbelieknek azL
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mondotta, hogy II házigazdának jó ismerőse
és most pénzzavarban lévén, 10-50 pengő
kölcsönöket kért, amelyeket "majd délután"
visszafizet.

1931. L. M. 18 éves leányt, akit Amszter
damban Míss Hollandiának választottak meg,
Amszterdam város tanácsa kizérte az ottani
intézetből.

1932. Ruth Judit 22 éves losangelesi
leányt, szépségkirálynőt halálra ítélték, mert
meggyilkolta két barátnőjét.

Az amerikai Arizona tartomány szépség
versenyének győztesét feleségül vette egy
gazdag orvos, de csakhamar kiábrándult belőle.
Felesége féltékenykedni kezdett és meggyil
koita férje asszisztensnőjét és egy ápolónőt is.
A bíróság halálra ítélte, de kegyelemből élet
fogytiglani fegyházra változtatták át az ítéletet.

A francia rendőrség köröző levelet adott
ki M. L. 21 éves nő ellen, akit Nizzában szép
ségkirálynőnek választottak és el is ítélték
"csalások, sikkasztások, lopások és címbitor
lások egész sorozata" miatt. (Roppantul fur
fangos csalásaít részletesen ismertette a 8 Órai
Vjság 1932 júl. 22-i száma és a Nemzeti Vjság
1932 aug. 7-i száma.)

1934. Ismét hazánkba kell visszatérnünk.
A Miss Germaniát elvette egy P. K. nevű úr,
de csakhamar elvált tőle. A Csépay büntető
járásbíró előtt a nő könnyű testi sértés címen
emelt vádat a különváltan élő férje ellen, aki
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viszont azzal védekezett, hogy amikor Ielment
felesége lakására, ez anyósával együtt neki
esett és ö csupán védekezésre szorítkozott.

1934. J. Angela angol szépségkirálynőnek
Revelstone lord udvarolt, de később inkább
óriási összeget fizetett, hogysem oltárhoz ve
zette volna aszépségkirálynőt.

"Miss Lengyelország" férjhez ment, de még
egy év sem telt el s férje válókeresetet adott
be ellene azzal a panasszal. hogy harcos és
atléta ereje. felesége majd mindennap knock
aut-ólja.

H. Liddy, "Miss Amerika" férjhez ment
Smith Revneldhoz. az amerikai dohánykirály
fiához. Néhány hónapi házasság után a fiatal
milliomost átlött fejjel, holtan találták dolgozó
szebájában. A gyanú a fiatalasszonyra irányult,
akinek a tanúk szerint gyakran volt viharos
összetűzése férjével.

G. L.·t megválasztották Ausztria szépség
királynőjének, majd Amerikában fl,Iiss Uni
verse-nek. A világszépség férjhez ment Spiel
mann Frigyes kereskedőhöz, a híres Szfinx
nyakkendők gyártójához. 1934-ben az osztrák
hatóságok eltogató parancsot adtak ki az egy
kori szépségkirálynő ellen.

De minek is folvtassuk?
A fentemlített férjek csak úgy jártak,

mint azok, akik könyvet vásároltak csupán a
címlapjuk szépsége vagy finom papírja míatt,
de sejtelmük sem volt a könyv tartalmáról
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vagy talán ez nem is érdekelte öket, ezzel
nem is törődtek.

A címlap lekophatik, összegyűrődhetik,a
tábláját kikezdheti piszkos kéz, por, korom,
szú, de ha a tartalma értékes, az állandó, tar
tós, söt értékben, becsben esetleg még növe
kedik is.

Csak felületes, könnyelmű, sőt ostoba
ember az, aki könyvet vesz a nélkül, hogy
tartalma felöl érdeklödnék. Es könnyelmű, pi
pogya észjárású, felületes lelkű férfi az, aki a
nőt csupán csak a szemre gyakorolt kellemes
hatás, a jól idomított bájos mosoly, kacér,
fénylő szem, előkelő termet, a női szabórnűvé
szet és kozmetika sikere alapján akarja fele
ségül venni. minden tekintet nélkül a multjára,
családjára, vallására, jellemére, erkölcsi fel
fogására és világnézetére.

S6t ha a nő nagyon cl vásárra viszi a
bájait : legyen neked gyanús! Jó portékának
nem kell kiabáló cégér.

Fényes kirakatok, rendesen erszényedet
rabló, drága árut, hangos kínálget ésok pedig
ócska, értéktelen holmit sejtetnek.

Száz szónak is egy a vége: A jegyes
megválasztásánál fontos, sőt legtöbbször elrna
radhatatlanul lénvcges {1 külső, a test, a szép
ség, termet, faj, véralkat. kellem, báj, vonzó
hatás, de mindennél fontosabb, számottevőbb,
életbevágóbb és lé'll\p~e':el)h Ieltétel a boldog
húzassághoz (l ni): lelke. [ollemr-, erkölcse!
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7. FEJEZET

"A SZÉPSÉG SKATULYA"

A hindu kőzrnondás szerint "A nő szép
sége csak skatulya, a fődolog, hogy mi rejlik
benne". E rnondás minden szava ősrégi tapasz
talaton alapul és mindenegyes szaván külön
hangsúly van. A "rejlik" szón is.

E fejezetben egy csomó újabb esetet fo
gunk közölni annak a bizonyítására, hogy maga
a testi szépség menny ire nem kezeskedik egy
úttal a lelki szépségről is.

Senki e példákat ne értse félre. Még ál
mában se gondolja valaki, hogy e példákkal
talán azt óhajtanók bizonyítani, hogya külső
szépség mindíg vagy rendesen vagy akárcsak
gyakran is rút lelket takar. A példák csak
nemleges irányban azt óhajtják megértetni a
r.ősülni kívánó férfiakkal, hngy a menyasszony
külső szépsége egymaga még r.em kezesség,
hogy választásuk sikeres, okos És szerenesés.

Ha egy házat akarunk venni, az első,
ami szemünkbe ötlik és ami tetszésünket vagy
nemtetszésünket kiváltja, a háznak a külseje,
nagysága, alakja, mérete, stílusa, szine, tiszta
sága. fekvése, környezete.

A legtöbb épület. amely kívülröl megnyeri
tetszésünket. valósztnüleo belül is értékes. De
nem mindíg!

Lehetséges, hogy ct kivülról tetszetős ház
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belül talán régies, roskadozó, éppen nem gya
korlati beosztású, falai repedtek és nedvesek.
padlója korhadt. szobái alacsonyak és sötétek,
levegője dohos, berendezése értéktelen, rendet
len. elhanyagolt.

Viszont mindennek a fordított ja is lehet
séges. A világ legszebb, legértékesebb. leg
csodásabb épülete, a római Szent Péter-ternp
lom kívülről semmit sem mutat, nem sokat
sejtet. Ellenben belül az épitészet legnagyobb
remekműve. a művészetek művészete, a szép
ségek felülmúlhatatlan tárháza, a festészet,
szobrészat, összhang. perspektíva terén egye
dülálló és korszakalkotó teljesítmény.

A nőnél is megtörténhetik az. amit az
épületről mondottunk. A külseje rettenetesen
csalhat, amint az alábbi számos példa mutatja.
De fordítva is megeshetik. hogy az egyszerű,
fel nem tűnő, szinte semmitmondó külső nagy
lelket, gyémánt jellemet, páratlan jóságot.
áldozatos hűséget és egy feleségben keresett
minden erényt takar. hozzá a legmagasabb
fokban.

De lássuk az igért példákat. Ezek mitui
egyikében feltűnő az átlagot messze felülmúló
szépségü nőkről lesz szó. Olyan nőkről, akik
valamely városnak, vidéknek, községnek írí
gyelt, bámult, elismert legszebb női voltak.

Az itt szeroplőknek neveit csak az eset
ben írjuk ki teljes szóval. ha bűnük igen nagy
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vagy általánosan ismert. A többinek nevét
csak kezdőbetűivel jelezzük.

1908 júl. Szászországban 1908-ban újra
helyreéllították a halálbüntetést. Ennek első

áldozata nő volt: Bayer Margit, freiburgi elő
kelő polgármesternek ünnepelt szépségűleánya.
Meggyilkolta vőlegényét, akivel a maga javára
végrendeletet csináltatott s ezt még ezenfelül
meg is hamisította. A gyilkosságot elvetemül
ten, aljas módon hajtotta végre. Vőlegényének
azt mondta, hogy vásárfiát hozott neki, de úgy
adja át, ha bekötni engedi a szemét. A bekö
tött szemü férfinak azt mondotta, hogy tátsa
ki a száját. Erre Bayer kisasszony a revolver
csövét beledugta a férfi szájába és lelőtte. Ké
sőbb az is kitűnt, hogya leány erkölcstelen
életet élt.

1922 jún. Madame Bassarabo, párizsi asz
szony oly feltűnően szép nő volt, hogy első
férje halála után sokan megkérték a kezét, ő
Jaques Weiszmannak nyujtotta azt. 1918-ban
fehér, kecses kezeivel félig megfojtotta férjét,
de utána kibékült vele. De négy év mulva meg
ölte férjét és össze-vissza kötözött holttestétegy
bőröndben akarta eltüntetni. Kitűnt, hogy a
nő első férjét is meggyilkolta.

1925 febr. A budapesti büntetőtörvényszé

ken egy feltűnően szép, 18 éves leány volt a
vádlott. A feljelentő egy budapesti vegyészeti
gyár gazdag igazgatója volt, aki a következő
ket adta elő: Egy napon megismerkedtem a
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vádlotta l. Szépsége oly hatással volt reám,
hogy beleszetettem. Megkértem a kezét, de ő
kijelentette, hogy nem lehet a feleségem, mert
nincs semmije, annyira szegény. Mivcl ezt nem
tekintettem akadálynak, megtörtént a kézfogó.
Menyasszonyomat meghívtam vacsorára egy
csendes vendéglőbe. Ö azonban a vacsora után
bárba kívánkozott. Itt nagyon kért, hogy pezs
gőt rendeljek. Az italtól elszunyókáltam. Egy
szer csak észrevettem, hogy valaki kotorászik
a zsebemben és kihúzza a vagyont tartalmazó
pénztárcámat és átnyujtja annak a férfinak,
akivel menyasszonyom a bárban feltűnően tár
salgott ... és aki barátja volt ...

1925 márc. P. P., Nagyrévnek egykor
legszebb leánya saját édesanyját arzénes
gyümölcsízzel megmérgezte, holttestét kubikos
talicskára tette és a Tiszába dobta.

1925 márc. 22. E napon a "Nemzeti Uj
ságban" Zsoldos Dezső, budapesti kir. büntető
törvényszéki biró közölt egy híres bűnpert,
egy "apagyilkos, csodálatraméltó szépségű úri
leányról".

1925 ápr. A nagybecskereki bíróság elé
került R. J. nevű csodaszép nő. Szépsége miatt
egymásutón hóromszor talált férjet. Két férjét
és három gyermekét gyilkolta meg. hogy köny
nyelmű életmódját zavartalanul folytat hassa.
Valószínű, hogy harmadik férjét is ő küldte a
másvilágra. Ugyancsak Nagybecskerek közelé
ben B. P., él vidék le~módosabb gazdája a sok
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cselédje között szemet vetett P. M. nevű férjes
nőre, akinek feltűnő szépsége szerelmet fakasz
tott a vagyonos gazdában. Az asszony később
megölte férjét és gazdája feleségét.

1925 aug. L. G. ezredes és felesége, buda
pesti lakosok, gyermektelenek lévén, egy fel
tűnő szép, bájos és szende arcú leányt örökbe
fogadtak. Nemsokára az ezredesnén az orvos
mérgezési tüneteket vett észre. Kitűnt, hogy
a leány állandó, kis adagú méreggel akarta el
pusztitani nevelőanyját, hogy utána örököljön.

1926. Admondban Lindner János főkertészt
B. nevű ragyogó szépségű leánya a közeli er
dőbe csalta azzal. hogy ott anyja várja. Itt a
bokrok között a leány vőlegénye lövéssel le
terítette Lindnert. A leány, amikor látta, hogy
apja még él, odakiáltott a gyilkosnak: "Puska
tussal verel szét a fejét", majd ő maga cipője
sarkával többször fejberúgta édesatyját. Sze
rencsére Lindner később magához jött és hogy
milyen jóságos apa volt, mutatja, hogy 1927
ben a loeben-i birói tárgyaláson megbocsátott
ördögi lelkű leányának.

1926. A hevesmegyei Visznek község
legszebb asszonya a fiával együtt megölte urát,
F. L-t. A fiú azt vallotta, hogy mialatt ő vég
zett az apjával. az édesanyja egy lavórt tar
tott az ura feje alá és a kicsurgó vért Bodri
nevü házőrző kutyájával Hatta meg. Az asz
szonyt a Kúria 1928 márc-han (>letfogyti~lani

fegyhúzzal sujtotta.

43



1928. Uri községnek legszebb leányát el
vette S. A. Nagyon rosszul tette. Az asszony
férjét és apósát puszta kézzel megfojtotta, az
után a lovakkal széttapostatta, egyik rokonát
megölte, régi haragosainak házát és gabonáját
felgyujtotta.

1928. Meyler francia hadipilótát a fele
sége, akit Párizs egyik legszebb asszonyának
tartottak, agyonlőtte férjét, éppen amikor a
türdőszobából a hálószobájába nyitott. Férje
már élettelenül feküdt, amikor felesége harmad
szor is belelőtt. A cseléd jelentette az esetet
a rendőrségnek. Midőn a rendőrök megérkez
tek, Meyler asszony néhány percet kért, hogy
kipúderezhesse és kifesthesse magát.

1929. Illinois állam Krete nevü városában
W. L. nevű, 16 éves lűndérszépségűleányt elvett
egy olasz férfi, aki nemsokára meghalt. Utána
egy Kitselmann Vilmos nevü kereskedő kérte
meg a szép fiatal özvegy kezét. Kitűnt, hogya
nő mind a két férjét megölte és elégette. A rend
őrségen hihetetlen egykedvűséggelvallotta meg
a gyilkosságot.

1929. Truly Shattuck asszony Amerika
legszebb asszonya volt. Kegyéért egész Ame
rika versengett. 1929 szeptemberében betörés
közben tettenérték.

1929. nov. M. E., a viruló szépségű 22
éves leány Győrött meggyilkolta és megrabolta
K. V. alhadnagy feleségét.

1930. K. Mvnét, Sz. Máriát, Szolnok vár-
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megye legszebb és egész Tiszazug leggazda
gabb asszonyát sötét, alávaló bünei miaU a
bíróság halálra ítélte. Az asszony elvetemült
ségére jellemző, hogy a jóságos szívű és írgal
mas lelkű Kormányzó elutasította a kegyelmi
kérvényt.

1930. Budapesten, Gömb-utca 2. sz. ház
ban a fiatal, mesésen szép T. Si-né alvó urát
este megölte. Utána, mint aki jól végezte dol
gát, megágyazott magának, lefeküdt és mély
álomba merült.

1931. V. Bi-né, egy miskolci szép asszony
megfojtotta alvó férjét. Előbb kipúderozta és
rúzsozta magát és csak aztán követte a titkos
rendőröket.

1933. Violette N., 18 éves, gyönyörű ter
metű, szép, finom, bájos arcú francia leány
megölte édesanyját és édesapját, hogy keser
vesen megtakarított pénzükhöz jusson.

1933. Oberbühren községben egy fel
tűnően szép fiatalasszony hatesztendős leá
nyának rnindkét lábán valamennyi ujját le
vágta, hogy szerencsétlenség hazug címen na
gyobb összegű biztosítási összeghez jusson. A
nyomozás megállapította, hogy két évvel ez
előtt másik, apró leányát hasonló céllal épp
így megcsonkította.

1935. A Békéssámson melletti Cserepes
pusztán a szép P. J.-né meggyilkoita saját
édesapját.

1935. R. M.-t, a Brodway csillagát, az Euró-
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pában is Ismert, ragyogó szépségü Hlmszínész
nőt a baltírnórcí esküd tszék gyilkosság miatt
7 évi súlyos börtönbüntetésre ítélte.

1936. A következő esetek mind ebben az
egy évben történtek. A bűnök elkövetöi mind
feltűnőerr szép, csinos nők. Alsóvámos község
ben Sz. A. és Sz. 1., a két nőtestvér agyon
verte saját édesapját. S. L-né, vasvári asszony
meg akarta mérgezni férjét. F. J.-né, aba
újszántói asszony felbujtatott egy férfit urá
nak meggyilkolására. M. L-né, becsehelyi asz
szony sósavat öntött férje ételébe. B. Fc-né,
kisbéri asszony kéngázzal akarta megmérgezni
férjét. G. Ni-né, karánsebesi asszony szíven
szúrta ágyban fekvő férjét. T. Me-né, zákányi
asszony alvó nagynénjére rágyujotta a házat.
P. Vr-né, dorozsmai asszony felbujtatott egy
embert férje meggyilkolására. Sz. K. Sáregre
sen megölte ismeröset. S. Gy.-né, eleki asszony
patkányméreggel akarta megölni urát. P. A.
né, az abaujmegyei Ujkérben megfojtotta fér
jét. Mindez csak Magyarországon.

1938. S. Si-né, tápiógyörgyei asszony
agyonlőtte alvó férjét. S. Andrásné Budapes
ten egy Tisza Kálmán-téri házban leszúrta
férjét. N. L, szentesi nö fejszével gyilkolta meg,
B. L-né. kiskunhalasi nő pedig agyonszúrta
vadházastársát.

1939. Annyi az előbbi években emlitett
bűntényekhez hasonló esetek száma, hogy fel
sorolásuk csak unalmat kellene. A SZ(lnlO)Ú

46



kőzlések sorát befejezzük az 1940. év néhány
esetével.

1940. H. Júlia 21 éves gyönyörü cselédet
a bíróság életfogytig tartó fegyházbüntetéssel
sujtotta, mert állati módon kivégezte két úr
nőjét és utána kirabolta lakásukat.

F. L·né, a szentesi Vajdatelepen hat fejsze
csapással meggyilkolta alvó férjét.

N. L. asszonynak terhére volt a vele kö
zös háztartásban élő napszámosnak 79 éves
anyja. L. a magával tehetetlen öregasszonyt
20 fokos hidegben kivonszolta a lakásból és
egy szál ingben a hóra fektette. Néhány óra(!)
mulva megnézte, megfagyott-e. Az öreg
asszonyban volt annyi ékt, hogy segítségért
jajgatott. Még négyszer (l) kitették a hóra.
Érdekes, hogya törvényszéki orvosszakér
tök szerint az öregasszony halálát mégsem a
hideg. hanem súlyos belső szervibajok okozták.

Sz. Róza 23 éves cseléd meggyilkolta
úrnőjét és utána ennek selyemruhájába öltözött.

Ime, bemutattunk egy hatalmas csokorra
valót, testileg csupa gyönyörű, viruló, szernre
való, bódító szépségű, de lélekre. jellemre,
erkölcsre rút, borzalmat keltő nőt annak iga
zoléséra, hogy a nöben, tehát a feleségben is,
a csúnyaság ugyan nem mindig szerencse. de
a szépség gyakran szerencsétlenség, ha nem
jár vele együtt a szép és nemes jellem is.

A szépséggel szemben, amennyiben ez a
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házasságkötés egyedüli indítóoka lenne, annál
óvatosabbnak kell lennünk, mert manapság az
érzéki ingerek ereje folyton növekvőben, míg
az ellenállóképesség állandó fogyásban van.
Ezért csak erös egyéniség képes a szépség va
rázsának ellenállni, ha ezzel nem jár együtt
a belső, a lelki, a jellemérték.

Az óvatosság hatványozottan szükséges
akkor, ha a férfi szíve már első vagy néhány
összetalálkozás alkalmával (pl. báli estén) futó
szemlelettől fog lángot.

Ilyenkor könnyen lehetséges, hogy olyan
nőhöz kötjük sorsunkat, akinél a szépség rút
lelket takar, a báj elfedi a belső ürességet, a
kellem álarcnek. a kedvesség tettetett ravasz
ságnak bizonyul, amely alól. a nagy nap után,
előbb-utóbb kívicsorít a tűrhetetlen démon
vagy boszorka félelmes, igazi lénye.

8. FEJEZET

A JELOLT JELLEME

Mát: az előbbi fejezetek is eléggé mutat
ták, hogy mennyire szükséges a jövendőbeli
nek jelleméröl is meggyöződést szerezni.

Fáj az embernek a lelke és elszorul a
jóért, nemesért és igazságért hevülö szíve, ha
oly gyakran tapasztalja, hogy derék, jóságos,
szerény, csendes, melegszívű, vallásos és eré
nyes, jólnevelt. házias, tisztalelkű, készséges,
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önfeláldozó, hűséges s e mellett szép és bájos
leányok százai s ezrei pártában maradnak.
Viszont a kacér, kokett, kikent-kifent, csapo
dár, frivol, rosszul nevelt, hisztériára hajlamos,
elkényeztetett, pávásan hiú, önző, háziatlan,
dologtól irtózó, csak a kényelemnek és élve
zetnek hódoló, könnyű fajsúlyú, megbízhatat
lan, hűtlen lelkű, sőt itt-ott kimondottan erkölcs
telen, léha világnézetű, vallásra fittyet hányó,
magukat feltoló és felkínáló, kultúrátlan és
sokszor nem is szép leányok mily könnyen
fognak, csípnek és kaparintanak férjet.

A boldogtalan és szerencsétlen házassá
gok nagyrészének az oka a férfiak e ferde,
ostoba és perverz ízlése, a jegyes-megválasz
tásban megnyilvánuló rövidlátása, optikai csaló
dása, helytelen értékelése J

Roppantul elcsodálkoztam azon, hogy a
Központi Házassági Tanácsadónak egyik kiváló,
okos és tapasztalt úrnője (tehát nő és nem
férfi l] azt mondotta, hogya házasfelek elvá
lásának 90 (mondd kilencven) százalékban az
asszony az oka. Es eszembe jutott, hogy még
a világháború előtt ugyanezt mondotta nekem
özv. Stenzel Ottóné, a badeni (Bécs mellett)
"Quisisana" nevű előkelő penzió tulajdonos
nője, akit annakidején Baden legokosabb asz
szonyának tartottak.

E két megállapítást természetesen nem
szabad úgy értelmezni, mintha a nők sokkal
rosszabb házastársak lennének, mint a férfiak,
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vagy hogya jó házaséletre alkalmatlanabb.rk
volnának. Szó sincs róla.

Nem a nők alkalmatlanabbak a jó és bol
dog házaséletre, hanem igenis a legtöbb férfi
alkalmatlan arra, hogy alkalmas, megfelelő és
hozzáillő nőt válasszon élettársul.

Ha helyesnek vesszük a két idézett női
tekintély említette 90 százalékos számot. úgy
viszont a férfiakról is elmondhatjuk. hogy 90
százaléka oly nőt vesz el, akinek csupán a
külseje, szépsége, termete, kelleme, varázsa,
az Ú. n. sex appeal-je köti őt le. üly nőkbe ütköz
nek és akadnak fenn, akik szinte vadásznak
a hatásra és viselkedéseikkel, modorukkal, ruhá
za tukkal. kokettálásukkal, közeledésükkel, mes
terkélt kedveskedésükkel. kozmetikus eszkö
zökkel, erotikus trükökkel, színleléssel, tette
téssel, hibáik elrejtésével szinte felkínálják
magukat.

Az ilyen, csupán a fajdkakas-hengulat
ban, rövidlátással és érzéki elvakultságban tör
ténő eljegyzések és a nő erkölcsi és jellem
tulajdonságait figyelembe nem vevő házasság
kötések után az örömet csakhamar felválthatja
az üröm, a várakozást a csalódás, a kéjt az
undor és csömör, a szeretetet a meghasonlás,
a boldogságat a sorscsapás.

Az olyan férfi, aki a jegyesválasztásnál
a saját eszét otthon felejti, a nőnél meg csu
pán csak a külsőségeit bálványozza, könnyen
úgy járhat, mint Saphir, a magyar származású,
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IIl"rud (bécsi) humoristu ruondotte. Rádöbben
het, hogy mi az ész nélkül követett szerelern,
d "Liebe": L-I-E-B-E, azaz "Langer lrrtum Eines
Betrogenen Esels".

Mi hát az ilyen balfogások, szerencsétlen
lépések, boldogtalan elhatározások és szomorú
jövőt jelző házasságkötések ellen a védelem
és biztosíték?

Az első, hogy ne siessük el az eljegy
zést, mégkevésbbé a házasságkötést. Csak
akkor kérjük meg u nő kezét, ha emberileg
teljes meggyőződést szereztünk a jelölt össz
jelleméről.

Sir H. Taylor szokta mondani, hogy a
gyors és hirtelen házasságkötés után a házas
társak összetartása olyan, mintha egy babszem
fölé egy másik babszemet rakunk.

Egy tapasztalati tényt mindenesetre jól
jegyezzünk meg: Az eszményi feleség legtöbb
ször azokból a leányokból kerül ki, akiket
szinte fel kell fedezni, fel kell kutatni. Akik
szemérmetesek. szinte félnek a férfi első köze
ledésétől. Akik CSuk hosszabb ismerkedés után
melegednek fel és lesznek kedvesebbek, köz
lékenyebbek és bizalmasabbak. Akik még az
utcán, bálokon, estélyeken sem tűnnek fel
mással, mint (szépségükön és fiatalságukon
kívül) legfeljebb szerénységükkel, tartózkodá
sukkai és óvatosságukkal.

Az aranyat a föld mélyében, a gyérnén
tot a legelrejtettebb törmelék között kell
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keresni, kutatni, míg az értéktelen kavicsba
minden lépésünkkel belebotlunk. Igy manap
ság az igazi, eszményi feleségjelöIt sem terem
minden bokorban. Ezt is keresni kell, fel kell
kutatni, fel kell fedezni!

Minél feltűnőbb egy leány akár modorá
ban, viselkedésében, akár öltözetében és minél
jobban kínálja magát s minél több fogással
él, hogy vőlegényt fogjon, annál óvatosabbak
legyünk vele szemben!

A második óvó és biztosító mód, hogy
elkerüljük a jövő csalódást: az érdeklődés és
tájékozódás a jelölt felől - másoknál. A har
madik: a sajét megfigyelésünk. E ket utóbbi
ról alább bővebben lesz szó!

9. FEJEZET

MlNÖ LEGYEN A NÖ JELLEME,
AKIT FELESÉGUL AKARUNK VENNI?

1. Még rnielőtt az adott jelölttel össze
kerülünk, ajánlatos elméletben elgondolnunk,
milyen jelleműnek és tulajdonságúnak kell
lennie annak a nőnek, akit én örökös társam
nak, életem megosztójának, hitvesemnek, fele
ségemnek szánok.

Nos, ezt az elméleti típust keressük a
női világban' A házasságban nagyrészt azon
múlik a boldogság, hogya férjnek mi az élet
eszméje. és hogy a nő mennyire tudja ezt
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világnézetében, felfogásában, érzésében és
magaviseletében megközeliteni.

A hézusulandó férfi-ifjúságot gyakran az
sodorja szerencsétlen házasságba, hogy jel
lem-eszmény elgondolása és keresése nélkül,
meggondolatlanul köt veszedelmes ismeretsé
get és azután annyira belegabalyodik a hálóba,
hogy már nem tud kiszakadni belőle. Egy nő
kerül az útjába, talán épp akkor, amikor az
alkohol ereje, a tánc ritmusa, az öltözködés
művészete felébreszti benne a szenvedélyt,
amely hatalmába keríti, a hatásnak szívesen
enged, később már nem tud ellenállni, a háló
összeszorul és a vége: szerencsétlen házasság.

2. Keressük a nőies nőt! Minél inkább
fiús vagy férfias a nő, rendesen annál ke
vésbbé való feleségnek!

3. Olyan nőt keressünk, akinél nemcsak
il testnek, hanem a lelkeknek kölcsönös von
zalma is érvényesül és akiben a magunk én
jének a mását is nagyjában felfedezzük. Aki
nek tehát a legfőbb dolgokban és irányban
lehetőleg hasonló életfelfogása, természete,
ízlése, hajlama, világnézete van. Mert csak az
ilyen homogén jellegekből és tulajdonságokból
szövődik az elszakíthatatlan kötelék.

Baj, ha én költő vagyok és a jelölt útálja
a költeményeket.

Baj. ha én természet-rajongó vagyok, ő
meg csak a neonfények között és tánczene
mellett van igazán elemében.
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Es jaj, ha én takarékos vagyok, ő meg
pazarló.

Jaj, ha én otthont szerető vagyok, ö meg
a társaságok, látogatások és házon kívüli szó
rakozások bolondja. Szóval oly élettársat keres
sünk, aki alkalmas arra, hogy egyéniségünket,
világnézetünket és hivatásunkat megértse,
támogassa és szeresse.

A világnézetek, természetek és érdekek
közös nevezője nélkül bajos lesz a tartós lelki
összhang.

4. Nagyon nézzünk arra, hogyaránk ott
hont szerető, házias, dolgos kezű és takarékos
legyen. Erről alább még bővebben lesz szó.
Igaz, hogya nőnek e pontban említett erényeit
néha nehezen tudjuk előre felismerni és meg
állapítani.

5. A jelölt legyen békés természetű és
szerény.

6. Legyen tiszta, rendes, jóízlésű, de egy
szerű. Ahogyan Gárdonyi írja "Egy szál drót"
c. tárcájában: "Maga, édes Mancikám, nem
öltözőtt selyembe, bársonyba, amikor engem
magához várt. Tisztaság és jóízlés volt a pom
pája. Ez tetszett nekem."

7. Lehetőleg jókedélyű, de komoly fel
fogású, gyengéd és finom érzésű, tapintatos
legyen.

8. Szüleít tisztelje, szeresse, lestvéreivel
jó viszonyban legyen.

Igaz ugyan, hogy az ilyen jegyest kereső
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férfi könnyen úgy járhat, mint az egyszeri
plébános, aki Esztergomban házvezetőnőt ke
resett.

Simor János, a volt bíboros-hercegprímás
megkövetelte, hogy az Esztergomban megfor
duló papok nála tisztelegjenek. A szóban levő
plébános is megjelent a főpásztor magas színe
előtt és a következő párbeszéd fejlődött ki
köztük.

A hercegprímás: No kedves plébános úr,
mi járatban van itt a városban?

Plébános: Alkalmas gazdaasszonyt jöttem
keresni, Eminenciás Uram.

A hercegprímás: No és talált már ilyet?
Plébános: Még nem, mert méltóztatik

tudni, akadt volna már minden ujjamra tíz is.
De akármilyent nem akarok a plébániára
vinni. Olyant keresek, aki középkorú, vallásos,
becsületes, békés természetű, kevés beszédű,
dolgos, takarékos, rendes, tiszta, hűséges, jó
kedélyű, hálás, megelégedett, otthont szerető,
jó egészségű. stb.

"Nohát, kedves plébános úr, mondotia
tréfásan a humoros hercegprímás, csak keres
sen ilyent és ha talál is ilyent, hozza el hoz
zám, azt én magam feleségül veszern l"

Hát persze, valódi eszményi nőt, akiben
az erények mindegyikét maradék, hiány, folt,
hiba nélkül fellelhetnénk, e siralomvölgyében
hiába is keresnénk! De az eszmény megköze
lítésének törekvésére kötelez bennünket. Ezt
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követeli eszünk, érdekünk és keresett boldog
ságunkl

10. FEJEZET

MILVEN JELLEMű NÖT ÓVAKODJÁL
FELESEGUL VENNI?

1. Óvakodjunk feleségül venni olyan
nőt, aki teljesen hitetlen és vallástalan. Erről
alább még lesz szó.

2. Rendkívül fontos annak a megfigyelése,
hogy a jelölt hogyan és mikép viselkedik
szüleivel szemben.

Ovakodjunk feleségül venni olyan nőt,
aki mindenben engedi magát szüleitől kiszol
gálni a nélkül, hogy ő is segítségükre lenne;
aki szüleit szinte cselédként kezeli, parancsol
gat nekik vagy hozzá még bosszantja őket,
semmibe veszi óhajukat. velük szemben illet
len vagy éppen sértő modorú, visszafeleseIgető,
indulatos, makacsfejü vagy goromba.

Jegyezd meg, kedves Olvasóm: Ahogyan
a leánya szüleit kezeli, úgy akar és fog Téged
is kezelni. Ha szüleivel szemben követelődző,
igényes, rátarti, veled is az lesz. Ha azt kí
vánja, hogy szülei mindenben az ő kívánsá
gainak teljesítői, óhaja inak fejbókoló végre
hajtói legyenek és mindenben az ő ízléséhez
alkalmazkodjanak, a nélkül, hogy ő is, lehető
leg még nagyobb figyelemmel volna szüleí
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kívánságaira, óhajaira és ízlésére: ugyanígy,
sőt még hatványozottabb fokban lesz súlyos,
kínos, bosszantó terhedre mint feleség.

3. Figyeld vagy figyeltesd meg, szóval
érdeklődjél. hogy a jelölt naponta milyen idő
ben szokott felkelni. Ha szülei korán kelve
mennek a maguk munkájára, leányuk pedig
nap-nap után késö reggelig vagy délelőttig
nyomja az ágyat, a reggelihez vagy éppen a
"tízóraihoz" úgy kell őt szinte erővel az ágy
ból kicsalni, attól óvakodjáll Hasonlókép attól
a leánytól is, aki későn kelve, napja többi
tekintélyes részét a pipere-asztalnál, a borbély
nál és a kozmetikai intézetben tölti. Az ilyen
lusta, rest, naplopó, időt veszteglő teremtéstől
óvakodjál, mint a záptojástól.

Hadd közöljek itt elrettentésül megtörtént
esetet: Egy rendkívül derék, becsületes, dolgos.
de a gyermekneveléshez keveset értő nagy
kereskedőnek volt két gyönyörű szép leánya.

A szülők agyondolgozták magukat, leá
nyaik meg jó későn keltek, majd a kozmetikai
intézetbe siettek, hazaérkezve, ebéd után ismét
lepihentek, a délutánt vagy látogatással vagy
szórakozással ütötték agyon és így ment ez
éveken át.

Egy szép napon az idősebbik leányba
beleszeretett egy rendkívül jólelkű, szelíd fel
fogású, jellemes tanár. Feleségül is vette. A
rnézeshetek elmúltával a férfi meg akarta kez-
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deni a rendes, boldognak képzelt, házias, ott
honias, boldog életet, de mí történt?

A tanár korán kelt, hiszen iskolájába
kellett sietnie, a feleség pedig továbbhenyélt.
Ha a tanár délelött tíz vagy tizenegy órakor
tért haza, a felesége vagy még az ágyban
feküdt. vagy a "kozmetikai intézetben" volt
található. A délután jórésze is szépítgetéssel,
ruhapróbálgatással és hasonló hiábavalósággal
telt el.

A tanár egyideig tűrte ezt az állapoto t,
majd szép szóval és rábeszéléssel rá akarta ne
velni feleségét. hogy legyen gondja a laká
sára, konyhájáre, az étkezésre, bevásárlásra,
s í. t., de hasztalan. Majd erélyesebben lépett
fel, de szintén eredménytelenül.

A következmény az volt, hogy a tanár
fizetése nem bizonyult elégségesnek, a lakáson
erősen meglátszott az elhanyagoltság. a polos
kák be fészkelték magukat, a cselédek gyakran
váltakoztak. a ruhákba, bútorokba beleette
magát a moly, egyszóval a tanár kezdte magát
nem jól érezni a saját otthonában. Elkezdett
járni a kávéházba. majd a vendéglőkbe, itt
pedig megszokta az alkoholt.

Az olvasókkal csak a tragédia végét köz
löm: A tanár kénytelen volt tanítványai szüleí
től kölcsönt kérni, persze a visszaadásnak
lehetősége nélkül. Az iskolából kikerült tanu
lók szülei feljelentették a tanárt a bíróságnál
és a tanügyi hatóságnál. A tanárt nyugdíjaz-
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ták, a lakás berendezését elárverezték, a tanár
felesége megmérgezte magát, a tanár maga
pedig úgy elzüllött, hogy élete vége felé a
hordár szerepét vállalta, de így sem volt hasz
nálható, mert ha pénzre tett szert, alkoholra
pocsékolta el. Egy napon csont-bőr állapotban,
összeesve találták az utcán. Mire bevitték a
kórházba, meghalt!

4. Tanácsos nagyon óvatosnak lenni oly
nőkkel szemben, akik már az első, második
találkozás vagy ismerkedés alkalmával fel
tűnően kedvesek és barátságosak és rendkívül,
szinte édeskésen. rokonszenvesen figyelmesek
irányunkban. Az ilyen, mindjárt csupa mcsoly
gás, kedvesség és figyelmesség-nőkből lesz
nek többnyire az örökké nyafogó, kényes,
toporzékoló, bosszantó hiszterikák.

Ezer év mindennapos tapasztalata bizo
nyítja, hogya jó, hűséges, kedves, alázatos,
szerény, derült kedélyű, mosolygós lelkületű,
szorgalrnes, szóval minta-feleségek kezdetben,
sót néha elég soká roppantul tartózkodók,
visszahúzódók, szűkszavúak. alig visszaköszö
nők és szinte műveletlennek látszó, szemérmes
tartózkodást mutatnak.

Azok a nők, akik a vőlegény-jelölthöz
már az első találkozás alkalmával bájosan.
kedvesen, nagyobb tartózkodás nélkül, 'bizal
masan közeledők, később mint feleségek, gyak
am más férfiak iránt is hasonló modor t fognak
tanúsítani.
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5. Ne vegyünk el feleségül olyan nőt,
akinek a jelleme, természete, életfelfogása tel
jesen ellentétes a mienkével.

Igaz, hogy néha "az ellentétek vonzzák
egyrnástl" De ez a "néha" csak olyan esetek
ben valósul meg, amikor az egyik félben vala
mely jellembeli vagy vérmérsékleti hiány mu
tatkozik, amelyet a másik fél kitölt, kiegészít
vagy pótol. Pl. az egyik fél nagyon ideges, a
másik nyugodt, az egyik hirtelen szokott hatá
rozni, a másik nagyon megfontolt stb.

A lelkileg kiegyensúlyozott és sikerült
jellemű személyeknél a másik lélektani szabály
érvényesül: "A hasonló a hasonlóhoz vonzó
dik," Dr. Noszlopi László, a budapesti "Lélek
tani Laboratórium" vezetője jellemzőenmond
ja, hogya nagyon hasonló jellemű és termé
szetű házaspárok úgy illenek egymáshoz, mint
két jól járó óra. Derű, polgáriasság jellemzi
életüket. Szinte a gőzölgő kávéscsésze illata
lengi körűl otthonukat.

6. Ne vegyünk el feleségül nagyvilági
irányú (mondain stílusú) leányt, aki irtózik az
otthontól, akinek a saját lakása börtön, ahol
nem találja helyét és ahonnan idegesen és
türelmetlenül várja, mikor menekülhet. Ova
kodjunk hitvestársul venni olyan nőt is, aki
nek a háztartási dolgok és teendők iránt nincs
érzéke i olyan nőt, aki ideje legnagyobb ré
szét a korzón, táncos teákon, bárokban vagy
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naplopó, szellemtelen, üres szórakozásokkal
tölti.

Az ilyen nőknél a szépség álarca alatt
gyakran halálfej vicsorít felénk. Kelleme mér
get rejt I

7. Ovakodjunk a feltűnően kacér, csapo
dár, kiérezhetően buja (erotikus típusúl nőtől,
akit gyakran látsz különböző fiúkkal vagy fér
fiakkal párosával évelődni, hancúrozni, sétálni,
kirándulni.

8. Ovakodjál elvenni olyan nőt, akiben
az illat, fényűzés, választékosság és elegancia
csak ügyes takarója az üreslelkűségnek és
pompásan leplezi a léha pazarlási vágyat, té
kozlási szenvedélyt, a vad önzést, a szertelen
öntetszelgést. Aki csak fényért. ragyogásért,
pornpáért, mulatságért, szórakozásért, ünnepel
tetésért lelkesedik és ilyenek után eped.

9. Nagy hiba, ha a jelölt tisztátlan és
íeltűnően rendetlen.

10. Rossz feleség-jelölt az, aki nem csu
pán kedvelője, hanem szenvedélyes és szet
telen rajongója a színháznak, mozinak vagy
lóversenynek. Aki minden színésznek, színész
nőnek nemcsak nevét s szerepét, hanem magán
életét is nagy érdeklődessel kutatja és pontos
részletességgel ismeri.

11. Nagy hiba, ha a jelöltnek nagyfokú
szenvedélye van, legyen az túlzott dohányzás,
folytonos kártyázás, költséges utazás, nagy
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vendégjárás vagy lhl~y()l)h kc-rotú vendéglátás,
alkoholos italok élvezesc stb.

12. Rettenetesen óvakodjál a hiszterika
jelölttől. Ismertető jelei a következök :

al Idegenekkel. főkép a nekik rokonszen
ves másneműekkel szemben (legtöbbször már
il kezdet kezdetén) rendkívül kedvesek, udva
riasak, bájosak. szeretetreméltók. Ellenben ott
hon szüleikkel, testvéreikkel, alkalmazottaik
kal szemben teljesen ellentétes természetűek:
gorombák, durvák, kíméletlenek, igazságtala
nok, fölötte igényesek, kényeskedők, finnyás
kodók, szeszélyesek, szélsőségesek. jeleneteket
rögtönzök. Képesek ájulásokat, öngyilkosságo
kat. különféle betegségeket színlelni.

b) Ruházatuk rendesen feltűnő. A divat
ban ők az elsők. Ebben minden barátnőiket

meg akarják előzni. A ruházatukat erősen és
túlzottan kihangsúlyozzák. Nem ismernek arany
középutat, hanem rnodorban, öltözetben, ízlés
ben, kifestésben túlzék.

cl Hatásra vadásznak, részvétet óhajtanak
kelteni maguk iránt, mindegy, miféle eszköz
zel. Fürdőhelyen mindennap más ruhában je
lennek meg. Szeretik a rikító színeket és a
külőncködést, a kalandot. Személyüket minde
nütt előtérbe tolják.

Ezekből lesznek a boszorkányok, démo
nok és "bestiák", akik már a házasság első
hónapjaiban leszaggatják magukról angyal
szárnyaikat, letépik madonna-álarcukat. hogy
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elénk vicsoritsák kegyetlen, érzéstelen, kímé
letlen, mérgetlehelö, férj ük megkínzásában gyö
nyört lelő (szadista) voltukat.

Természetesen nem szabad míndjárt hisz
téríát szirnatolní, ha a fent említett ismertető
jeleknek csupán egyikét-másikát fedeztük fel
a jelöltben. Csak több vagy az összes említett
ismertető jelek alapján szabad ítéletet al
kotnunk.

13. Nem ajánlatos feleségül venni bajnok
nőket. és a férfias sportokat szenvedéllyel űző
nőket. E helyen természetesen nem szólunk
azokról a nőkről, akik a nekik való sportot
(úszást, korcsolyázást, teniszt, sőt lovaglást,
kerékpározás t stb.) csupán egészségi okból vagy
időközi nemes szórakozásból józanul és tnét
tékkel űzik, mert ez semmikép sem kifogásol
ható.

14. Rossz jel, ha a jelöltnek nincs egyet
len jó barátnője!

ll. FEJEZET

VISZONT.

Az előbbi fejezetben közölt és ovasra
késztető körülményekkel ellentétben nem kell
és nem szabad kedvezőtlen, rossz, elijesztő
vagy kijózanító jelnek. körülménynek vagy
komoly hibának tekinteni a következőket:

1. Ha a jelölt nemcsak modorában, de
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egy-két kijelentésében, szavában, levelében
talán sokkal tartózkodóbb, rezelváltabb, sőt
ridegebbnek látszik, mintsem az kedvünkre
volna. Ez gyakran inkább jobb és kedvezőbb,
mint kiábrándító jel!

Ime. okulásul két megtőrtént eset:
A vőlegény-jelölt édesanyja felkeresi meny

asszony-jelöltéket. Elmenőben azt mondja a
leánynak: "Na, nemsokára örülni fog a lelked,
jön a fiam. Il A leány e szavakra ajkát bigy
gyesztve vállát vonogatja, de nem szól semmit.

A vőlegény-jelölt édesanyja ezt közli fiá
val, aki a vállvonogatást és ajkbiggyesztést
sértő fölénynek és vele való nemtörődésnek
magyarázza és megizenteti a leánynak, hogy
nem gondol többé a házasságra.

A leány pedig, aki igazán és mélyen sze
relmes volt az ifjúba, búba temette lelkét, el
sorvadt a bánattól és kora bimbóként hullott
a sírba!

A másik eset: A vidéki földesúr fia, szü
leivel együtt háztűznézőbe megy a leányos
házba. Itt nagy, meleg szeretettel fogadják őket
és megállapodnak, hogya jövő hónapban vissza
adják a látogatást földbirtokoséknak.

A leány ír is levelet a vőlegénynek és
a többi közott ezeket mondja: "Orülök, hogy
megismerhetem a vidéket, bizonyára tetszeni
is fog nekem."

E néhány sort a túlságosan érzékeny ifjú
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úgy magyarázta, hogya leány nem az ő sze
mélye viszontlátásának örül, hanem csak a
vidékre való utazásnak. E képzelődésnek meg
felelő hűvös válaszlevél, kölcsönös félreértés
és neheztelés volt a következménye, ami a
további érintkezést lehetetlenné tette, holott
a leány éppen a dícséretes szemérem és tar
tózkodás miatt nem említette a személyes ta
lálkozás örömét.

A férfi később más nőt vett feleségül, a
leánynak kezét is más kérte meg és csak évek
mulva tudták meg, hogy mennyit szenvedett
és még szenved mindkét fél a kis félreértés
miatt.

Egy leánytól. főkép ha elég fiatal, nem
lehet és nem szabad akkora értelmet, tapasz
talatot, megfontolást és ítélöképességet feltéte
lezni, hogy minden kiejtett vagy leírt szavát
mérlegre tehessük, nagyítóüveggel vizsgálhas
suk és belőle messzemenő következtetéseket
vonhassunk !

2. Hasonlókép ne ijesszen vissza minket
a jelölttől a női önérzetnek túlérzékenysége.
Ez inkább jó, kedvező jel szokott lenni. Az
ilyen, nem személyi, hanem inkább női önér
zetükre sokat tartó nőkből szoktak rendesen
kikerülni a hűséges, kitartó, megbízható hit
vesek.

3. Ne riasszon minket vissza. ha a jelöl
tet itt-ott kisebb hazugságon értük. Nem
mintha a hazugság nem volna mindenkinél és
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mindenkor csúnya, megvetendö és elítélendő
bűn és jellemhiba. De a nő, főkép a fiatalabbja,
sokkal jobban hajlamosabb a hazugságra, fűl
lentésre, elhallgatásokra, az igazság elrejtésére,
mint a férfinem.

A magyar lapok is közölték annakide
jén (1934-35) dr. Hepner tudományos kísér
letének eredményét, amelyet az illinoisi egye
temen folytatott. Kísérletének ötszáz férfit és
ötszáz nőt vetett alá s arra az eredményre
jutott, hogya nők sokkal gyakrabban hazud
nak, mint a férfiak, különösen udvariassági
hazugságokban nagyok. Dr. Hepner kísérletei
nek eredményét teljes egészében igazolja dr.
Larsen, Csikágó leghíresebb bűnűgyi orvosa is.

"Minden korosztályhoz s mindkét nemhez
tartozó hazugok nagyszámban kerültek már
elém - jelentette ki - s hosszú tevékeny
ségem tapasztalatát foglalom össze, ha azt
mondom, hogy a férfiak egyrészt kevésbbé
gyakran hazudnak, mint a nők, másrészt férfit
sokkal könnyebb rávenni arra, hogy vallja
be végre az igazat. ha többszörösen büntetett
előéletű banditáról van is szó, mint egy nőt,
még ha az első ízben kerűlt is a nyomozó
hatóság elé."

Elinor Glyn, a világhírű angol írónőtől

megkérdezte valaki: Mi az oka annak, hogy
a női jellem legkiválóbb rajzolói majdnem
mind férfiak. Elinor Glyn így válaszolt:
.Míve! a nő semmiről sem tud igazat mon-

66



dani." Természetes, ez roppant túlzás, de a
hajlam megvan a legtöbb nőben. Gondoljunk
csak a válaszára, ha életkorát kérdezzük vagy
barátnője szépsége felől érdeklődünk nála. A
nőnek sokszor bátorsága sincs megvallani az
igazat.

Végre gondolj arra, hogy te magad is
már hányszor hazudtál az életben, talán még
a jelöltnek is I

4. Ne ijesszen el minket a jelölttől. ha
ez megfelelő alkalmakkor szeret táncolni és
ilyenkor rajtunk kívül másokkal is táncol.
Melyik nő nem szeret táncolni? Csak a tánc
düh visszataszító. a túlzás. amikor a nő azt a
drága időt is tánccal akarja kitölteni, amelyet
az otthon, a jó ízlés, az illem, a takaré
kosság, tartózkodás, józanság és óvatosság
szükséges és hasznosabb teendőknek szán.

5. A jelölt kisebbfokú idegessége se ide
genítsen el minket tőle, főkép akkor, ha mi
magunk nyugodt természetűek vagyunk.

Csak nagyon ideges férfi ne vegyen el
magasfokúan ideges nőt. Mert az egyik félnek
idegességét még jól tudja tűrni vagy legalább
ellensúlyozni a másik fél higgadtsága, józan
sága és nyugalma. De ha mind a két fél erő
sen ideges, hamar és sokszor kilithet a háború.

6. Hasonlókép nem számít veszedelem
nek, ha a nő kissé szeszélyes. Jól mondja
Sigrid Undset : ..Minden fiatalasszony szeszé-
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lyes." (Krisztin Lavransdatter II. könyv, V. fej.)
Különösen bizonyos ídőközökbenl

1. Nem baj, még hiúságnak sem számít,
ha a jelölt arra törekszik, hogy ruhája szép,
ízléses legyen és jól álljon rajta. Sőt ezt az
esztétikai ízlést joggal meg is kívánhatjuk a
jelölttől. Híszen a nő természetében rejlik,
hogy szeret vonzani és ehhez szükséges a
helyes külső is.

Csupán a két véglet visszataszító és nagy
óvatosságra intő. Az egyik véglet, ha a nő
egész napját a ruházkodási gondok töltik ki
vagy ha a nő túlságosan, feltűnőerr vagy a
többi nőtől erősen elütően öltözködik.

A másik csúnya és elítélendő véglet, ha
a nő a ruházatában rendetlen, elhanyagolt,
ápolatlan, piszkos, íeltűnöen ízléstelen, főkép

ha a munkaidőn kívül, sőt előrelátott fogadá
sok alkalmával is így találjuk őt. Hasonlóké
pen azt sem szabad erősen kifogásolnunk, ha
a nő mérsékelten és éppen nem feltűnően szé
píti s kendőzí magát, feltéve, hogy a szépítés
nem kiabáló, rikító, tüntető. Száz nő közül is
alig találsz kettőt, aki a kiszemelt férfi ked
véért ezt meg ne tenné.

8. Ne zavarjon meg bennünket, ne gyen
gítse tetszésünket és ne ingassa meg elhatá
rozásunkat, ha idöközben más nőkben egy-egy
olyan jó vagy jeles, nekünk imponáló tulaj
donságot vagy erényt találunk, amelyet a je
löltünkben nem fedeztünk fel. A világ egyet-
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len nőjében sem találhatjuk fel az összes jó
tulajdonságokat. Oe mindegyikben vannak jó
tulajdonságok, csak attól függ, hogy mily
arányban és fokban.

9. Végre a jelöltben talált vagy felfede
zett kisebb hibákat, hiányokat és gyarlóságo
kat soha ne nézzük nagyítóüveggel, hanem
a helyes emberismeret józan valóságérzetével.
Itt is áll az Or Jézus intése: "Aki bűn nélkül
vagyon, az vesse rá először a követ." (Jn. 8, 7.)

12. FEJEZET

TÁJÉKOZOOÁS MÁSOKNÁL

Bármennyire óhajtjuk, akarjuk és törek
szünk megismerni és kiismerni a jelöltet, ez
mégsem sikerül mindig, ha csupán a saját egyéni
megfigyelésünkre és tapasztalatunkra szorít
kozunk.

Eszembe jut az öcsémnek adott jó tanács:
Mikor nősülni készült, egyik idős rokonunk a
következő tanácsot adta neki: "Kedves rokon!
Ha házasodni akarsz, ne siettesd a dolgot,
hanem kövesd az én példárnat. A meny
asszonyommal 25 évig egy házban laktunk és
csak akkor vettem feleségül, amikor már e
negyedszázadon át a legalaposabban megismer
tem, kiismertem és felismertern. Igaz ugyan,
hogy a házasság után két hétre rájöttem, hogy
- félreismertem !"
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Esetleg így járhatnak mások is, akik meg
elégesznek a saját alkotta véleményükkel a
jelöltet illetőleg.

A nő t. i. sokkal hajlamosabb és képe
sebb az alakoskodásra, színészkedésre, színle
lésre és tettetésre, mint a férfi, ahogyan a házas
ság előtt a vőlegény-jelölt is pompásan tudja
mutatni a jobbik és fényesebb oldalát.

A nőnek három leghatalmasabb hódító
és védő fegyvere: a szépsége, a gyengesége
és a tettetési képessége!

Sok nő a házasság előtt bámulatosan
tudja elfedni, elfátyolozni és elrejteni rossz
vagy kedvezőtlen tulajdonságait.

Viszont akad nő, aki csak úgy ontja,
szórja, pazarolja, izzadja magából a nőiessé
get. bájosságot, gyengédséget, ártatlanságot,
szeretetet, finomságot, megértést, együttérzést,
türelmet, elnézést, fígyelrnességet, kedvessé
get, szerénységet, szendeséget, alkalmazkodást,
hogy azután, a házasság révpartjába jutván,
annál szabadabban, kíméletlenebbül és korlát
lanabbul adja valódi énjét és éreztesse lelké
nek tüskés, bozontos, szertelen, összeférhetet
len, dacos, dölyfös, szóval valódi oldalát.

Főkép és leginkább a jólelkű, becsületes.
jólnevelt, nyilt, őszinte és mélyen vallásos
férfiak esnek könnyen bele méltatlan nők kar
jaiba. Magukról következtetnek másokra is és
egyes nők mutatta kedvező látszatot készpénz
nek veszik.
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Persze a szóban levő nők tettetése, szín
lelése, kedvezőtlen tulajdonságaik elrejtése és
jó oldalainak állandó kirakatba helyezése leg
tőbbször rettentő megerőltetésbe, munkába,
önmegtagadásba kerül. Ezért is mutatkozik a
visszahatás olyan gyorsan, váratlanul és kíno
san a házasságkötés után: Az ilyen faj ta nő
már türelmetlenül várva-várja a szabadságnak
és szabadosságnak idejét. Amikor véleménye
szerint már szükségtelen, felesleges az álarc
használata. Ilyenkor már ki sem bírná a foly
tonos színészkedést. Es ilyenkor akárhány "bá
jos, szelíd, gyengéd, kedves, alázatos, ennivaló
angyalból" csakhamar előtör a sablonos, tucat
nő, a maga rengeteg gyengeségével. gyarló
ságával, hibáival, sőt néha esetleg kitör a hisz
térika, a szívtelen, bosszúálló szadista vagy a
betegesen érzékeny, lomha, kiállhatatlan, meg
fékezhetetlen nyelvű, rossz szájú és májú, ké
nyelmes és kényeskedő, nyakas, dacos, jelene
tek et rögtönző, nyafogó, sikongató, ájuldozó,
élő nagy szerencsétlenség. Persze elég ritka
az ilyen eshetőség, de számolnunk kell vele.

Annál erősebb fejbekólintásokként érez
zük azután a kellemetlen meglepetéseket, meg
rázkódtató csalódásokat, kínos kiábránduláso
kat és fájdalmas kijózanodásokat.

Ezért nem mindíg elégedhetünk meg a
saját magunk megfigyelésével. A férfi szíve
hamar tüzet fog alátszattól, megszédül az
illúziótól, elalél a hazugság, tettetés és színlelés
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kéjgázától főkép, ha az első hatás bálon, nm
latságon vagy társaságban érte, ahol minden
ki mesterkélten mutatkozik és így lehetetlen
mélyebben bepillantani a másiknak lelkébe,
lényébe.

Leginkább a tánc az, amely felkorbácsolja
az idegeket és indulatokat. Igaza van Kállay
Miklósnak, amikor írja: "Legkevesebben tud
ják, hogya tánc félig-meddig ekarat-eperitív,
serkentő eszköz a cselekvésre való elszántság
felgyujtására." Báltermekben szükség van erre,
hiszen itt a nősülés nagyelhatározásaira szá
mítanak. Es a tánc és az ütem ereje szinte
transzba ragadja a párokat.

Ezért szorul rá minden okos, előrelátó,
bőlcs férfi, hogy menyasszony- jelöltje felől
másoknál is érdeklődjék és tájékozódjék.

Csak két példa:
Egy fővárosi fiatalember vidéki városban

járva, megismerkedett egy rendkívül csinos,
fiatal. bájos arcú, kedves modorú, behízelgő
szavú leánnyal. Ennek apja előkelő állású férfi.
az anyja régi. nemesi család sarja volt. Min
den a leány mellett szólt. A férfi meg is kérte
a leány kezét, el is vette, de már 3 hét mulva
beadta a váló-keresetet.

Szegény, csalódott férfi. Pedig a vidéki
városban mindenki, örege-apraja tudta, hogy
az illető leány élete kimondottan rosszhírű.
Már az iskolában kicsapték magaviselete míatt.
A vidéki város minden ifja még azt is SÚgtil
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a leányról, hogy nemi beteg. Egyetlen tisztes
séges leány nem közeledett hozzá. Nem is
volt barátnője, mindíg csak fiúkkal kóborolt.

Es mindezt csupán a vőlegénye nem tudta
- a házasságot követő három hét előtt!

A másik eset:
Egy rendkivül vallásos, tisztességes, ritka

becsületes férfi szeme megakadt egy nagyon
múveltnek látszó leányon.

A férfi nem titkolta erős hitét és mély,
vallásos meggyőződését, sőt ki is jelentette a
leány előtt, hogy ő csak szintén mélyen vallá
sos nőt óhajt feleségül venni.

Nos. a nő ezekután csak úgy izzadta a
vallásosságot. Minden nap (l) elkísérte a vőle
gényt a templomba, itt az egész istentisztelet
közben térdelve és láthatóan elmélyülve imád
kozott. A férfitól. később vőlegényétől, állan
dóan kérte a vallásos tárgyú könyveket.

A házasság megtörtént. A nő csakhamar
elmaradt az istentisztelettől. a férj ajánlotta
közös imádkozás alól mindíg kisiklott és nem
telt bele félév, az asszony kereken és nyiltan
megvallotta, hogy nemcsak most, de soha még
Istenben sem hitt, a vallást butaségnek. a
szertertásokat nevetségesnek tartja, sőt meg
veti és alacsonyabbrendúeknek tartja a termé
szetfeletti világban hívő embereket.

Amikor azután a férj e kínos és keser
ves csalódását közölte és elpanaszolta felesége
rokonainak és ismerőseinek. ezek fejcsóválva
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ámultak azon, hogy a férfi rnínderről nem
tudott. Hiszen - mondották - Emma (a valódi
név helyett itt költött nevet használok) hírhedt
volt már az iskolájában és minden társaság
ban istentelen felfogása és vallástalan világ
nézete miatt.

De hát hol és kiknél érdeklődjék és
tájékozódjék a férfi a jelölt jelleme felől?

Általában ott és azoknál, ahol és akiknél
okosságunk, óvatosságunk és tapintatunk célra
vezető, helyes és igaz felvilágosítást remélhet.

Érdeklődhetünk a jelölttel egy házban
lakóknál, kisebb helyeken a szomszédoknál.
Főkép a nőknél. A nők egyrészt jobb ember
ismerők, mint a férfiak, a saját nemüket is
más oldalról figyelik meg, mint mi férfiak.
Másrészt meg a nő (a mi esetünkben a jelölt)
többé-kevésbbé minden férfiú előtt ösztön
szerűleg összeszedi magát, jobbnak mutatko
zik, mint aminő, míg nötársaí előtt igazabb
nak, természetesebbnek, kevésbbé tettetősnek
mutatja magát és Iesztelenebbül, őszintébben,
nyiltabban tárja fel mivoltát.

Hiszen, mint egy másik művernben írtam,
minden ember, de fokozott mértékben a nő is
voltaképen ötféle: Először, amilyennek önma
gát gondolja; másodszor, amilyennek mások
előtt látszik i harmadszor, aminőnek gondolja,
hogy őt mások értékelik; negyedszer, amilyen
nek szeretné, hogy az emberek őt tartsák és
ötödször, amilyen valójában.
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A férfi a nőt inkább a nemiség és a ne
mi érdek vagy érték sikjában figyeli, tehát a
saját részéről inkább "az elképzelt epizódok
prizmáján" át és így ítélete többé-kevésbbé
egyoldalú és elfogult. Míg a nő a nőt sokkal
inkább a való élet. reális adottság és állandó
jelleg síkjában és keresztmetszetében látja,
figyeli és bírálja meg.

Ezért ha a férfi nőről óhajt tájékozódást,
főkép ha a nő irányában kedvezően elfogult,
nőktől rendesen sokkal tisztább. valóbb és
mélyebb felvilágosítást és tájékoztatást kaphat,
mint férfiaktól.

a) Nagyon jó és éles ítéletet mondhat a
jelöltről édesanyánk, nőtestvérünk vagy nő
rokonunk, feltéve, hogya jelöltet jól ismerik,
viszont ez nem tudja vagy sejti, hogy mi a
szándékunk vele.

b) Még jobban ismerhetik a jelöltet az
ő barátnői. esetleg volt iskolatársnői.

Itt jut eszembe a következő párbeszéd:
Egyik barátnő a másikhoz: "Meg vagy

győződve, hogy vőlegényed valóban szeret
téged ?"

Másik barátnő: "Tökéletesen l"
Első barátnő: "Hogy-hogy?"
A másik: "Mert barátnőimnélérdeklődött

felőlem és mégis megkérte kezemet."
c) Tanácsos a jelölt lelkipásztoránál is

érdeklődni. Persze egyetlen lelkipásztor sem
lesz olyan ügyetlen, hogy bármely jelöltről
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kimondottan kedvezőtlen véleményt mondjon,
főkép ha az érdeklődő előtte ismeretlen férfi.
De az okos ember még a dícséret módjából,
stílusából, a lelkész arckifejezéseiből és tag
lejtéséből is sokat, nagyon sokat megérthet,
főkép ha észreveszi, hogy a lelkész jól ismeri
a jelöltet. mégis nagyon tartózkodó a tájékoz
tatásbun vagy éppen elzárkózik tőle.

d) XI. Pius pápa "A keresztény házasság
ról" írt "Casti Connubii" kezdetü, 1930 dec.
31·én kelt apostoli körlevelében így szól:

"A házasulandók ne mulasszák el él.

házastárs megválasztásánál szüleik bölcs taná
csát kikérni. Sőt vegyék azt nagyon is komo
lyan, hogy az ő érettebb ítélőképességük és
gazdagabb élettapasztalatuk segítségével a
végzetes tévedéseket elkerülhessék és a negye
dik parancs isteni áldását a házasságra lépés
kor bőségesebb mértékben elnyerjék: Tiszteld
atyádat és anyádat (az első parancs, amely
ígéretet tartalmaz). hogy boldog és hosszú
életű lehess a földön. (Ef. 6. 2-3; Exod.
20. 12.)"

e) Csak persze a jelölt szüleinek, főkép
édesanyjának az információira és dícséreteíre
ne építsünk. Nemcsak azért. mert érdekelt fél.
hanem főkép azért, mert az anya a leányának
olyan jeles és nemes tulajdonságairól is meg
van győződve, amelyek csak anyai képzeleté
ben léteznek.

De egy fajta információtól mindenkit óva-
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óvok: a hivatásos házasság-közvetítökétöl.
Okos férfi nem is kísérletezik sem ilyen köz
vetítökkel. sem ujsághirdetéses ismerkedesek
kel.

13. FEJEZET

A JELOLT V ALLASOSSAGA

Már közhellyé laposodott, de örökké igaz
marad a közmondás, hogy ép testben ép lélek.

De fordítva is igaz ám, hogy csak akkor
ép a test, ha a lélek is az.

Ami a testnek a tiszta vér, az a léleknek
a helyes világnézet, a tiszta erkölcs, a nyugodt
lelkiismeret, egyetlen szóval: a vallásosság.

A boldogtalan házasságoknak többféle
oka lehet: A másik félben vagy a túlzoUan
várt előnyökben való csalódás, a nehéz meg
próbáltatások, a hűtlenség, a házas együttélés
nek állítólag való türhetetlensége s í. t. De
mindez okok mellett és felett csaknem mín
den boldogtalan és szerencsétlen házasságnál
rádöbbenhetünk arra, hogy az egyik vagy
mindkét félben hiányzott a hiten alapuló igazi.
komoly, mély vallásosság.

A Müegyetemen egyik legfontosabb tan
tárgya statika (szilárdságtan), amely azt tanítja,
hogy minden épületnek a szilárdsága és biz
tonsága attól függ, hogy milyen alapra épí
tünk. Építhetsz akármilyen szép, drága, magas,
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előkelő és kényelmes berendezésű palotát, ha
nincs szilárd, kemény, megbízható alapja, az
egész épület biztonsága kérdésessé válik. A leg
kisebb földmegmozdulás, földcsuszamlás, föld
rengés, sőt talaj meglazulás is összedűléssel
fenyegetheti az egész épületet.

A statikának ez az alaptörvénye nemcsak
a fizikai épületekre vonatkozik, hanem a szel
lemi és erkölcsi épületekre is, aminő a házas
ság is.

A házastársak állandó, áldozatos és sírig
tartó, hűséges szerétetének. de a jó, nemes,
szilárd jellemnek is az alapja, forrása, bizto
sítéka: a mély, komoly és hitbeli meggyőző
désen alapuló vallásosság.

Ilyen vallásosság nélkűl lehet-e, marad
hat-e bárki is erkölcsös, becsületes, szilárd jel
lemű, megbízható? Azt állítj uk, hogy csak
nagyritkán és csak addig, amig az illetőt nem
éri nagyobb vagy erősebb kísértés.

Az amerikai Egyesült Államok fővárosá
ban, az országnak első háza, a Capitolium
előtt fehér márványszobor áJI. Dlő alakot ábrá
zol, római polgár tógájában. Alatta e felírás:
"First in War - First in Peace - First in
the Hearts of his Countrymen." Magyarul:
"Első a háborúban - első a békében - elsö
polgártársainak szívében." Az ábrázolt. férfi
Washington György, Amerika legnagyobb
embere. Ez a hatalmas egyéniség mondotta
élete egyik legnagyobb percében: "Esz és
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tapasztalat bizonyítja, hogy vallás nélkül nem
lehet szó erkölcsről. Ezért nem jöhet hazafi
számba, aki a vallást, a társadalomnak e hatal
mas pillérét megingatja."

Napoleon kijelentése is ismeretes: "Hová
jutnának az emberek vallás nélkül? Egy
nagyobb körtéért megfojtanák egymást I"

Zárdákban és kolostorokban nincsen bör
tön, nincsen büntetés, a cellák ajtaján nincs
lakat, a fiókokon nincsen zár. Itt nem lopnak,
itt az egyik nem félti a holmiját a másiktól.
Miért? Mert a lelkekben állandóan él Isten
közelségének tudata és érzése.

Nézz körül ismerőseidnél. Ha ismersz
önfeláldozó, hűséges, mintaszerű hitvest, aki
a sors csapásai, férje durvasága, gorombasága,
gyermekeinek hálátlansága és nem tudom,
miféle súlyos kísértések ellenére is a jó, nemes,
önzetlen hitves ragyogó mintaképe maradt:
egészen bizonyos, hogy vallásos nő!

Es talán ismersz hűtlenné vált, férjeket
csereberélgető, csapodár asszonyokat, Xan
tippe-jellemeket, férjük megkínzóit. szadista
természetűeket: ezeket nem fogod gyakran
látni a templomban, a gyóntatószékben és az
Úr asztalánál.

Feleségedet, leányodat, ügyeidet, érdekei
det, értékeidet és titkaidat kire is bíznád szíve
sebben: mélyen vallásos vagy pedig hitetlen,
vallástalan nőre?

Ahogyan napfény nélkül csak elvétve
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fakad és illatozik a virug, úgy Istenben való
erős hit és mély vallásosság nélkül csak elvétve
teremhetnek meg a hitvesi erények virágai és
maradhat teherbíró a női hűség.

A rosszat el nem követni, a kísértések
zuhatagának ellenállni. a lázadó vért csitítani,
az élvezetvágy síkos útján féket vetni, mind
ehhez óriási lelki erő. lendület, felsőbb sugal
lat és eszményi magasság szükséges, amit nem
szívhatunk a húsból és vérből. hanem csak az
örök. tökéletes és végtelen Lényhez való tapa
dásból, a legnagyobb erőből, az Isten iránti
szeretetbőlI

Ez nem húzza. vonzza. nem fenyegeti s
ijesztgetí, nem mérgezí az embert. hanem át
alakítja. mint tűz a vasat és kivirágoztatja.
mint napsugár a zöld ágat.

Vannak szenvedélyek, amelyekkel szem
ben minden bölcselet. logika, belátás, rábeszé
lés. fenyegetés és rémítgetés teljesen hatás
talan.

Csak a vallás az a nagyhatalom. amely
ezeket a lelki óceánviharokat lecsendesíteni, a
rémséges, belső energiákat átalakítani és a
szenvedélyek vörös tüzét az eszményiség fehér
lángjává átizzítani képes.

Az igazi, benső, erős vallásos érzés nem
csak az általános erkölcsnek, jellemnek, tisz
tességnek, megbízhatóságnak alapja, hanem
különösen a női erényeknek. áldozatkészség-
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nek és hitvesi hűségnek is legerősebb táma
sza es legbiztosabb védelme.

"A nő vallás nélkül bestia", mondja
Chesterton. "A nő vallás nélkül - prédikálta
Ábrahám a S. Clara - olyan, mint a buldog
kutya, hűségesnek látszik, de sohasem vagy
biztos felőle, hogy nyakadat el nem harapja."

Vallásosság nélkül az Ú. n. társadalmi
vagy polgári tisztesség, becsületesség, csak a
becsületességnek és tisztességnek Játszatát
óvja, fényes, de vékony, törékeny mázát
alkotja. Vallásosság nélkül a műveltség, tudás,
illem, etikett csak furfangosabban. elrejtetfeb
ben, nagyobb tettetessel és ravaszabbul eszeli
ki és takarja el a belső bűnt, hűtlenséget,
szívtelenséget és csalárdságot.

A művelt, okos, tanult, tapasztalt, de
vallástalan nő az eszét és női előnyeit tolvaj
lámpa gyanánt használja. amellyel a maga
számára megvilágitja, mások előtt meg elta
karja tiltott szándékait és utait. A kultúra,
jólét. műveltség, tanultság. vallásosság nélkül
rendesen az elpuhultságnak, igényességnek,
dölyfnek. pökhendiségnek, élvezetvégynak.
elfajulásnak, romlásnak és hanyatlásnak a
melegágya.

Tessék a női javító- és büntetőintézetek
bukott lakóinak élettörténetét tanulmányozni:
bukésuk. elesettségük, romlásuk, elzüllésük
közvetlen vagy közvetett oka csaknem minden
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esetben vallástalanságuk vagy hitetlenségük
volt.

Viszont Németország legnagyobb javító
intézetének vezetőjét megkérdeztem 1914-ben.
hogy mikor bocsátják el növendékeiket az
intézetből mint javultakat. Azt válaszolta:
"Akkor. ha a növendék kezd magától imád
kozni és lelke Istenhez fordul."

Hasonlókép: Magdolnákból szenteket,
természetüknél fogva türelmetlen, önző, hiú
nőkből magukat Isten dicsőségére szentelt,
ingyen szolgáló, soha nem sztrájkoló, szeretettel
tűrő, főldi jutalmat nem váró, elismerést nem
kérő, halálveszedelemmel ölelkező, angyali
türelmű betegápoló apácákat és hasonló lel
kületű hitveseket csak a vallás tud életre
varázsolni I

A vallásos nőnél nem forog fenn az a
veszély, hogy a házasság után lerázza magá
ról mint olcsó rongyokat a házasság előtt
mutatott, színlelt és tettetett jótulajdonságokat.
Viszont igazi erényeit, jóoldalait, nemes tulaj
donságait és kiválóságait a házasság után is
fenntartja, sugározza és velük családját állan
dóan boldogitja.

A mély vallásosság a házastársakat a
legnagyobb szükség, veszély, kisértés esetén
és a házasélet legnehezebb szakaszain át is
keresztülsegíti. kölcsönös szeretetüket, tiszte
letüket, nagyrabecsülésüket, hűségüket és áldo-
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zatos ragaszkodásukat növeli, fejleszti, áldássá
magasztosítja.

Az Istentől való feltétlen függés és a vele
szemben fennálló súlyos felelősség tudata rá
ébreszti és rászorítja a nőt arra, hogy a há
zasság nemcsak férjfogás, nemcsak a gondok
nak és felelősségnek a férfira való hárítása és
nemcsak a nemi élet jogos kielégítésére kapott
szabadságlevél, hanem egyúttal nehéz áldoza
tok forrása. Isten, nemzet és család iránti
kötelességteljesítés, nemes erények gyakorlá
sának, de egyúttal hatalmas érdemek szerzé
sének is mindennapos színtere, égi kegyelmek
és örök jutalmak nyerésének külön világa!

A vallás ad kedvet, örömet, lendületet és
felsőbb segitséget a házastársi kötelességek
könnyebb teljesítésére.

A két legértékesebb menyasszonyi hozo
mány a nő egészsége és vallásossága!

14. FEJEZET

VALLASOS-E?

Ha elvben szükségesnek tartom, hogy
menyasszony-jelöltem vallásos legyen, hogyan
győződjem meg róla, hogy valóban az-e?

Aki maga is vallásos, jól ismeri, gyako
rolja is a vallását, az másban és főkép abban.
akivel többször érintkezik. könnyen felismer-
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heti, hogy az illető szintén vallásos-e vagy
nem.

Ez általános megismerhetési lehetőségen
kívül különösen a következőkből következtet
hetünk a jelölt vallásosságára :

1. A jelölt vasár- s kötelező ünnepekre
pontosan eljár a szentmisére. Még ekkor is,
ha ez nehézséggel, némi áldozattal járna, pl.
rossz időjárás esetén, a templom elég messze
van, mások éppen a szentmise idejére kirán
dulásra, világi ünnepélyre stb. csábítják.

2. A jelölt évenkint legalább egyszer
meggyónik és megáldozik.

3. Súlyt helyez arra, hogy pénteken és a
szigorú bőjti napokon a húseledelektől tartóz
kodjék.

4. Van imakönyve, a kimondottan kato
likus jellegű és irányú lapokat, folyóiratokat
szereti, járatja és olvassa. Könyvei között ki
mondottan katolikus, vallásos tárgyúakat is
találunk.

5. Ert a vallási dolgokhoz.
Jó megfigyelni, hogy a templomban elő

írásosan viselkedik-e, pl. tisztességesen hajt-e
térdet a legfelségesebb Oltáriszentség előtt.
Meglátszik-e rajta, hogy Isten házában meg
tudja-e különböztetni a lényeget a lényegtelen
től. Például nagyon téves vallási ismeretre, sőt
helytelen vallásosságra mutatna, ha a jelölt
térdet hajtana Szent Antal vagy Szent Teréz
szobra előtt, de eszébe se jutna ugyanezt tenni
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a szentségi oltár előtt vagy Úrfelmutatáskot.
S i. t.

15. FEJEZET

CSAK SZENTSE:CI HÁZASSAGKOTE:ST!

Kedves vőlegény-jelölt! Ha adsz valamit
Isten szent szavára és legfelségesebb akaratára i

ha adsz valamit lelked üdvösségére és örök
sorsodra i ha adsz valamit az égi áldásra, csa
ládod érdekére és boldogságára, olyan nőt
válasszál jegyesül, akivel

kaiolikus templomban, szetüséqi házassá
got köthetsz.

Ezért óva intlek, ne is ismerkedjél meg
közelebbről, ne szórakozzál, ne kacérkodjál
olyan nőkkel, akiknél veled szemben házassági
akarlályt látsz fennforogni.

Egy meggondolatlan farsangnak egész
életre szóló nagybőjt, sőt örök kárhozat lehet
a vége.

Kerüld az ilyen nővel való szorosabb is
meretséget. Másként szórakozás közben köny
nyen megszeretheted őt, a szerétetből szenve
dély lesz, ez pedig meggondolatlanná és a
ballépés minden veszedelmével szemben vakká
és vakmerően elszénttá tehet.

Halljad XI. Pius pápának idevonatkozó
apostoli szavát, amelyet "Casti connubii" kez
detú és a keresztény házasságról szóló, 1930
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dec. 31-én kiadott apostoli körléveléből ve
szünk:

"A tiszta házasságnak nagy méltósága
leginkább abból ismerhető fel, hogy az Ur
Jézus a házasságot valódi és nagy (Ef. 5, 32.)
szentség rangjára emelte és éppen ezért annak
szabályozását és gondozását teljesen az ő Je
gyesére, az Egyházára bízta."

"Hogya házasságnak üdvös gyümölcsei
valóban jelentkezzenek, az embereknek mín
den gondolatukat és cselekvésüket Krisztusnak
hamisítatlan törvényéhez kell alkalmazniok,
amelyből önmaguknak és családjuknak boldog
ságát és békéjét meríthetik."

"A házasság alapítása és megújítása nem
emberi rnű, hanem isteni. Ezért az idevágó
törvények semmiféle emberi önkénynek, még
a házasfelek ellenkező megegyezésének sem
rendelhetők alá. Ez a Szentírás tanítása (Gen.
1, 27, 28; 2. 22-23 i Mt. 19, 3 stb. i Ef. 5, 23.
stb.) i ez az Egyház állandó és általános hagyo
mánya, ez a trienti szent zsinatnak ünnepíes
végzése."

"A házasságban a lelkek kapcsolódnak és
egybefonódnak, mégpedig előbb és szorosab
ban, mint a testek, nem az érzékek és érzel
mek múló hajlandósága, hanem az akaratok
megfontolt és erős eltökélése alapján."

roA házassági szerződésnek ez az egészen
sajátos és egyedülálló természete élesen meg
különbözteti azt az állatoknak a vak ösztönök
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vonzása folytán történő egyesülésétól, amely
ben értelem és akarat nem játszik szerepet,
valamint az emberek kóbor egybekelésétöl,
amelyeknél hiányzik az akaratok igaz és be
csületes kapcsolódása és a családi együttélés
nek minden joga."

"A házasságnak szentségi jellege magasz
tosabb előnyöket is tartalmaz, amelyeket már
maga a szentség neve eléggé jelez."

.Knsztus Urunk azáltal, hogy hiveinek
házasságát az újszövetség igaz és valódi szent
ségének rangjára emelte, azt igazán annak a
különös lelki kegyelemnek a jelévé és forrá
sává tette, amellyel a természetes szeretetet
nagyobb tökéletességre emeli, az elválasztha
tatlan egységet megerősíti és a házastársakat
megszenteli."

"Ez a szentség mindazokban, akikműködése
ellen akadályokat nem gördítenek, megnöveli
a természetteletti életnek állandó forrását, a
megszentelő kegyelmet s azonfelül még külön
leges ajándékokat, lelki készséget, kegyelmi
csirákat ad, felfokozza és tökéletesíti a termé
szetes erőket, hogy a hitvesek nem csupán
értelemmel felértsék, hanem átérezzék. szilárd
elhatározással és megfontolt akarattal meg
becsüljék és betöltsék mindazt, ami a házas
állapothoz, ennek céljához és kötelességeihez
hozzátartozik. Végül jogot biztosit nekik, hogy
a segítő kegyelmet mindannyiszor elnyerjék,

87



valahányszor állapotbeli kötelességeik betölté
séhez arra szükségük van. fl

A pápa Öszentsége, Krisztus földi hely
tartója itt említette égi áldásoktól és ke
gyelmektöl megfosztják magukat, állandó bű
nös és súlyosan vétkes állapotba döntik ma
gukat azok a katolikus hívek, akik Isten sze
mében és az Egyház törvényei értelmében ér
vénytelen házasságot kötnek egymással, va
gyis nem katolikus rnódon, nem szentségi jel
leggel kötnek házasságot.

Még földi, ideiglenes szempontból is minö
óriási különbség van egyrészt az Egyház el
ítélte törvénytelen szeretkezés, összeállás, ér
vénytelen egybekelés, másrészt az Isten s Egy
ház áldásával gazdagított szentségi házasság
kötés között!

Az emberi szeretet és szerelem, ha még
oly nagy és heves is, magában véve mégis
ingatag, a hangulatok és érzéki vonzalmak
változásaival csökkenhet, megfogyatkozhatik,
elhamvadhat, sőt undorrá és gyűlöletté is fajul
hat. Főkép ott mond gyakran és könnyen csö
döt, ahol az együttlét áldozattal és önmeg
tagadással jár.

Ez a magában véve gyarló, ingatag, ter
mészetes szeretet a házasság szentségében lát
hatatlanul és titokzatos módon megnemesül.
átalakul és állandó jellegűvé lesz, mintegy át
ivódik kegyelmekkel. Ezért nevezte Szent Pál
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apostol ci keresztény, szentségí házasságot
"nagy titoknak". (Ef. 5, 32.)

Miként a szentmisében a földi kenyér az
angyalok kenyerévé változik, a keresztségben
az ember fia egyúttal Isten fiává magaszto
sul, úgy a házasság szentségében a jegyesek
szeretete krisztusivá nemesül, azaz a házas
társak megnyerik a kegyelmet és képességet,
hogy egymást halálig, áldozatosan és a testi
vágyakon felül, lelki tulajdonságaikért is sze
ressék.

Ezért Isten ellen, önmaga, házastársa ellen
és házaséletük boldogsága ellen vétkezik sú
lyosan és jóvátehetetlenül, aki nem szentségi
módon, nem a katolikus Egyház színe előtt,
tehát Isten és az Egyház szemében érvényte
lenül köt frigyet jegyesével.

16. FEJEZET

AVEGYESHÁZASSÁG

Vegyesházasságnak nevezzük azt a há
zasságot, amelyet katolikus nemkatolikus ke
reszténnyel köt.

Nemkatolikus keresztény az olyan más
vallású, akit ugyan érvényesen megkeresztel
tek, de nem a katolikus Egyháznak tagja. Ilyen
pl. az ágost. evangélikus (lutheránus), a refor-
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mátus (kálvinista), a görög keleti vallású! stb.
Az Egyház nem szereti a vegyesházassá

got, mert
a) a vallás különfélesége akadályozza a

szükséges lelki egységet, hiszen a házastársak
a legszentebb dologban nem értik meg egy
mást.

b) Mind a szülők, mind a gyermekek kö
zött vallási surlódásokra ad alkalmat. Pl. va
sárnap az egyik fél ebbe, a másik abba a
templomba megy, pénteken az egyik húst
eszik, a másiknak ez tilos, az egyik Mária
tisztelő, a másik ezt babonának tartja stb.

c) A nemkatolikus fél saját lelkiismerete
szerint a maga részéről fölbonthatja a házas
ságot, míg a katolikus felet köti a lelki kötelék.

XI. Pius pápa a "Casti connubii" kezderű.
a keresztény házasságról szóló híres apostoli
körlevélben így óvavegyesházasságtól :

"Nagyot vétenek, akik vakmerőenvegyes
házasságot kötnek, amitől az Egyház anyai
szeretete és féltő gondja súlyos okból óvja
övéit, amire számtalan a bizonyíték, de vala
mennyit összefoglalja az egyházi törvénykönyv
nek következő szakasza: "Az Egyház minde
nütt teljes szigorúsággal tiltja a házasságkötést

I Nem tévesztendó össze a görög szertartású római
kat. vallásúakkal. röviden görög katolikusokkal. akiknek
hite, vallása teljesen azonos a róm. katolikusokéval. csak
a külsö szertartásokban és ezek nyelvében különböznek
tőlük.
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két olyan megkeresztelt személy között, akik
nek egyike katolikus, másika eretnek vagy
szakadár. Ha fennforog a katolikus házastárs
és a gyermek lelki romlásának veszélye, akkor
a házasságot maga az isteni törvény is tiltia."
(1060. kánon.)

"Hogyha az Egyház néha - a korviszo
nyok, tárgyi és személyi okok miatt - a szí
gorú tilalom alól a felmentést nem tagadja
meg (mindíg az isteni jog sérelme nélkül és
a gyermekek lelki romlása ellen kellő biztosí
tékok kikötésével), mégis igen nehezen sike
rülhet, hogy a katolikus házasfél az ilyen há
zasságból lelki kárt ne szenvedien."

"Belőle származik gyakran az utódoknak
a vallástól való gyászos elpártolása vagy leg
alább is a meredek lecsúszás a vallás elhanya
golásába vagy az Ú. n. vallási közönyösségbe,
amely a hitetlenséghez és vallástalansághoz
nagyon közel áll. Azután a vegyesházassá
gokban sokkal nehezebben létesül a lelkek élő
közössége."

"Igenis, könnyen hiányzik majd a lelkek
szorosabb összhangja, amely a keresztény há
zasság anyajegye. dísze és ékessége. Mert el
szakadni vagy gyengülni szokott a lelkek köte
léke ott, ahol a vegső és legmagasabb dolgok
ban. amelyek szentek az ember szemében. a
vallásos igazságokban és érzésekben. külön
böző a felfogás. Félő tehát, hogy a házastár
sak közt ellankad a szetetet. meginog a csa-
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ládi béke és boldogság, amely leginkább· a
lelki egységnek a gyümölcse."

A számadatok (statisztika) bizonyítják,
hogya vegyesházasságok révén több hívőt
veszít az Egyház napjainkban, mint veszített
a XVI. században Luther fellépésekor.

Ugyancsak a számadatok mutatják, hogy
a vegyesházasságoknál a válások száma hat
szor nagyobb, mint a tiszta katolikus házas
ságoknál, ami eléggé mutatja a vegyesházas
ságok gyakori boldogtalanságát.

17. FEJEZET

HA MEGIS

Ha mégis annyira erőt venne rajtunk a
földi érdek és mulandó vágy, hogy az Egyház
óhaja, a saját és családunk érdeke ellen vegyes
házasságra szánnánk el magunkat, legalább
mentsük meg a menthetőt és kövessünk el
mindent, hogy mégis csak szetüséqi, vagyis
Isten, Egyház és lelkiismeretünk előtt érvényes
házasságot köthessünk a nemkatolikus nővel.

Ennek feltételei a következők:

a) Igéret és biztositék, hogy a katolikus
fél szabadon gyakorolhassa vallását.

b) AllamiJag is érvényes, irásos kötele
zettség és biztosíték (ú. n. reverzális) arra
vonatkozóan, hogy a házasságból származó
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mindkét nembeli gyermekeket a katolikus val
lásban fogják nevelni!

Mert aki gyermekét hamis hitben engedi
nevelni, szörnyű bűnt követ el annak lelke s
örök üdvössége ellen, amelyet később követ
kezményeiben alig tehet jóvá.

Azt a nyilatkozatot (reverzális), hogy a
jegyesek valamennyi születendő gyermeküket
a katolikus vallásban akarják nevelni, a szent
ségi házasságot megelőző polgári kötés előtt,
közokiratba kell foglalni, mégpedig a követ
kező hatósági személyek egyikénél : polgár
mester, főszolgabíró, járásbíró vagy kir. köz
jegyző. A polgári kötés után a születendö
gyermekek vallására vonatkozó megegyezés
érvénytelen.

c) A házasságot a katolikus Egyház színe
előtt kössék meg, előtte és utána mellőzzék a
nemkatolikus esketési szertartást.

d) Fenti feltételek és megfelelő fontos,
nyomós ok mellett az Egyház felmentést ad a
vegyes vallás házassági akadálya alól.'

Ezektől a feltételek től még halálos vesze
delem esetén sem lehet felmentést kapni, amint
ezt az Egyházi Törvénykönyv 1043. kánorija
mondja. És nem lehet olyankor sem. amikor

I Azok a katolikusok. akik az a-c. alatt jelzett
feltételek mellett és a katolikus Egyház színe előtt, de
felmentés nélkül merészelnek vegyesházasságot kötni.
érvényes házasságra lépnek. de tiltott és büntetendő
cselekményt követnek el.
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egészen bizonyos (pl. a házasulók kora miatt).
hogy a házasságból nem fog gyermek szár
mazni. (L. Sipos István: A kat. házasságjog
rendszere. Pécs, 1923. 121. old.)

Aki az említett feltételek nélkül köt
vegyesházasságot, súlyos bűnt követ el és a
kiközösítés büntetését vonja maga után. Az
igy kiközösített ki van zárva a szentségek
vételétől, tehát nem gyónhat, nem áldozhat,
kereszt- s bérmaszülö nem lehet s í. t.

Az ilyen felek egybekelése Isten elött
nem házasság, tehát az illetök Isten elött bű
nös viszonyban és állandó súlyos bűnben élnek.

18. FEJEZET

A TOBBI GYÁSZOS KOVETKEZMbNY

A szerelem hevében, az érzékiség mohó
ságában, a szenvedély vakságában könnyű
magát túltenni az Isten, Egyház és lelkiismeret
elött érvénytelen házasság és bűnös viszony
szörnyű lelki következményein.

De Isten törvényeinek megvetése. lábbal
tiprása nem maradhat végzetes következmé
nyek nélkül.

Az Isten törvényét kijátszani nem lehet!
Miben különbőzik a zene a zenebonától? Ab
ban, hogy az előbbi a zene törvényeihez al
kalmazkodik, az utóbbi nem!

Egy többemeletes, hatalmas, nagy palotá-
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ban miért érzed magadat biztonságban a felől,
hogya felsőbb emeletek súlya nem szakad
rád? Azért, mert az illető épületet az építkezés
törvényei szerint emelték. Ha e törvényeket
kijátszották volna, minden pillanatban össze
dűléssei fenyegethetne az épület.

Miben különbözik a mélyvízben úszni
tudó játéka, sportja, élvezete, ugyanabba a
mélyvízbe pottyanó. de úszni nem tudó em
bernek életveszélyes vergődésétől? Abban.
hogy az úszó a víz törvényeinek megfelelő
mozdulatokkal fenn tudja magát tartani a fel
színen, a másik meg nem alkalmazkodik a víz
törvényéhez és ezért a víz halálveszedelemmel,
megfullasztással hat vissza.

Es aki Isten törvényét akarja kijátszani,
semmibe venni vagy vele dacolni, az a leg
szörnyűbbés legfélelmesebb következményekre
számítson.

Isten malmai lassan őrölnek, de biztosan,
kerekei pedig kegyetlenül csikorognak. Es Isten
nem ver bottal, hanem már e földi életben
általunk nem sejtett lelki kínokkal, lelkifurda
léssal. lelki mardosással és kínzó önvádakkal.

Ezt mi papok tudjuk legjobban - min
dennapos tapasztalatainkból.

Hány, még hozzá vallásos fiatalember és
fiatal leány lett Júdássá azért, mert oly há
zasságot kötött, amely Isten, Egyház és lelki
ismeretük előtt érvénytelen és bűnös viszonyt
jelent. Ezzel azután mintegy elreteszelték saját

95



maguk előtt lelkiismeretük nyugalmának és
örök boldogságuknak kapuját. Bezárult! Azt
többé megnyitni, újra feltárni gyakorlatilag alig
is lehetséges. A háttérbe szorított mennyei
Atya a legritkább esetben adja meg ehhez a
szükséges kegyelmet, módot és segítséget.

A felek, mint már említettük, többé nem
gyónhatnak, nem áldozhatnak, gyermeküket
kiszolgáltatják más vallásnak, vallás dolgában
közömbösek lesznek, az Egyház büntetése
míatt haragusznak, neheztelnek, néha dúlnak
fúlnak Egyházra, papságra, katolicizmusra j

megtagadják, szidják rágalmazzák Isten földi
jegyesét s süllyednek talán egészen a hitetlen
ségig, a hitbeli megátalkodottságig.

Igen ám, de a lelkiismeretet állandóan
elaltatni lehetetlenség. Minél tovább és minél
mélyebbre süllyesztjük, annál elemibb erővel
tör fel, annál erőszakosabban, annál sivítóbban
és kinzóbban dörömböl, szúr, nyugtalanít
minket.

Jön egy betegség, egy rnűtét, egy halál
veszedelem, egy gyászeset. Jön alkalom, ami
kor érezzük, hogy most különösen rászorul
nánk a jó Isten segítségére. Csak Ö, egyedül
Ö segíthetne, de nem emelhetjük fel szavun
kat és lelkünket Hozzá, akit rútul elárul
tunk.

Ilyenkor támad fel, tör elő és kínoz a
ráeszmélés és vád: Mit is tettünk?!

És ilyen esetben hányan fordulnak két-
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ségbeesetten, türelmetlenül, feldúlt. megtört
lélekkel hozzánk segítségért, jóvátételért,
valamiféle kiútnak ajánlásáért. Sajnos, mi már
nem segíthetünk. És futnak, szaladnak más és
ismét más paphoz, szerzeteshez, kopognak
püspökök ajtaján, kísérleteznek Rómában, de
a segítség már elkésett I

Máskor vagy mások meg sírnak, zokog
nak, tördelik a kezüket egy-egy elöre nem
sejtett, következményében csak most tapasz
talt szörnyű eset miatt. Pl. a reverzális nélkül
kötött házasságból született gyermeküket kato
likusnak nevelték, de most a másvallású hit
oktató a világi törvény nevében követeli öket
az ö hitoktatására. Ismét máskor a gyermek
elsőáldozáshoz járul. Hívja szülőjét is, hogy
tartson vele, de nem mehet, mert érvénytele
nül kötött házasságot.

De a legszörnyűbb eset az, ha mint fen
tebb említettük, súlyos betegség lepi meg az
illetőt vagy életveszélyes rnűtét előtt áll. O,
ilyenkor egyszerre kijózanodik az ember: sze
retné jóvátenni hibáját, szeretne lelkén köny
nyíteni, lelkiismeretét rendbehozni, meggyónni,
minden áldozat ellenére, de nem lehet ...

És ilyenkor jön a kétségbeesés, az ideg
összeroppanás. Még a test betegségére is át
szövödík, átevesedik a lélek betegsége. Még
a műtét sikerére is erős hatással van a lélek
nyugtalansága és vergődése.

Hány idegbaj, hisztéria, apathia, öngyil-
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kossági vágy, kétségbeesés. családi békétlenség,
veszekedés, szemrehányás, családi jelenet,
válás a következménye annak, hogy egykor
a szenvedély elvakította, az érzékiség meg
szédítette. az érdek megtántorította az egyik
vagy mindkét felet.

De rnindez a sok földi következmény is
eltörpül hatásra és időtartamra a síron túl
következő, örök tragédiával szemben!

Majd ha az Úr ítélőszéke elé kerülünk!
Mi lesz akkor? Es mi következik utána?!

19. FEJEZET

EZERT FONTOLD MEG MOST, MIG NEM
KESÖJ

Természetes, hogy minden férfi és nő,
aki beleveti magát érvénytelen házasságba,
tehát állandó bűnös viszonyba. lelkiismerete
megnyugtatására. helyesebben ennek ideiglenes
elcsitítására és elaltatására különböző okokat
hoz fel.

Ezek az okok bizonnyal okok az érvény
telen házasságkötők szemében. de nem okok
Isten elött. Sőt. nem is maradnak okok a
lelkiismeret előtt.

Műtétnél a fájdalommentesség csak addig
tart, míg az altató- vagy kábítószer hat. Utá
na annál élesebben jelentkezik a fájdalom.
Az érzéki szerelem illúziói el tudják altatrii a

98



lelkiismeretet. De ha szélpukknunak sztnes
golyóí és eltünik a boldogság mámora, előtőr
ám a lelkiismeretfurdalásnak szúró, kínzó ful
lánkja, amely fájdalmasabb és nvuqtalenítóbb,
mint a rák vagy tüdővész.

Hogy ilyen lelki szerencsétlenségnek ki
ne tegyük magunkat, elhamarkodott lépéstől
visszariadjunk és inkább a legnagyobb áldo
zatra határozzuk el magunkat, semhogy érvény
telen házasság mellett döntsünk. halljuk csak
Krisztus Urunknak egy mondását. Olyan nagy
mondását, amely magában foglalja az egész
hittudományt és átkarolja, érinti minden idők
mínden emberének földi és örök sorsát. Igy
hangzik:

"Mit használ az embernek, ha az egész
világot megnyeri is, ha lelkének kárát vall
ja?" (Máté 16, 26.)

Mit jelentenek az Úr Jézusnak, Isten Fiá
nak ezek az eget és földet megremegtető
szavai?

Azt jelentik, hogy az Úr szemében, tehát
a valóságban, egy lélek többet ér, többet nyom
a latban, mint a világnak minden öröme, élve
zete, kéje, szerelme, gazdagsága, gyémántja,
aranya, hire, kitüntetése !

Mert a földi élet rövid, esendő, hamar
múlik, mint a füst és a lehellet. Váratlanul
jön a halál és utána az ítélet nagy napja. Ide
azután nem vihetern magammal sem élettársa
mat, sem szerelmemet, sem érzékiségemet.
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csak egyet: halhatatlan lelkemet és ezt azzal
az örökre szóló kérdéssel: Megtartottam-e
Isten törvényét vagy nem?!

E fejezet befejezéséül és üdvösséges tanul
ságul hadd közölj em itt Dömölki Szent János
példabeszédét. Olvassuk el lassan, elmélkedve:

A Szent bizonyos emberről emlékezik,
akinek három barátja volt. Ezek közül kettőt
szívből szeretett, szeretett annyira, hogy éret
tük élt-halt, érettük kész volt minden áldozatra,
érettük tűzbe ment volna.

A harmadik barátját azonban nem sokba
vette, hideg szívvel volt hozzá, irányában a
barátságot jóformán csak a külső illem végett
s csak színre tartotta fenn.

Azonban történt, hogy a törvény embe
rei szélénak be hozzá azza] az üzenettel. hogy
jöjjön a bíróságra és adjon számot a rábízott
tízezer aranytallérról.

A mi emberünk ezt a hatalmas összeget
jobbára elköltötte, mégpedig éppen az említett
két jó barátja társaságában és kedvükért.

Hogyan fog ő most számot adni erről az
összegről?

Felkerekedik s elsőben is leginkább sze
retett első barátját keresi fel. Elmondja várat
lanul ért baját és emlékeztette őt arra, hogy
mennyi szívességgel volt hozzá, hányszor koc
káztatta érte vagyonát, életét, mindenét. Egész
bizodalommal kéri tehát, hogy most segítsen
rajta.
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Azonban a szeretett barátja nemigen in
dult meg az egész fordulatra, sőt egészen
hidegen szemébe mondja: "Ily helyzetben hoz
zám fordulsz? Mi gondom nekem a te szám
adásoddal ? Csak csodálkoznom kell csalódáso
don ; barátod én sohasem voltam, azt sem tu
dom, hogy ki vagy; ha akarnék, sem bírnék
segíteni rajtad. Ime, adok egy lepedőt, amelybe
takarózdhassál, többre részemről ne tarts szá
mot I"

Emberünk a megütközés. szégyen és csa
lódás érzetével továbbállott s felkeresvén
második barátját, emígy szólt hozzá: "Emlé
kezzél, kérlek s vedd gondolóra, hogy mennyi
jóban részesítettelek, mennyi tisztelettel és
szeretettel voltam mindenkor irántad, most a
végső bajba jutottam, esedezve kérem segít
ségedet."

A második barátjának a válasza körül
belül a következő volt: "Lehetetlen dolgot ne
kívánj tőlem / Annyi a magam dolga, hogy
alig győzöm; már csak felelj magad szemé
lyedről. A bíróságra én teljességgel nem követ
hetlek. Ami tőlem telik, azt megteszem, el
kísérlek az utcaszögJetig, azontúl azután Isten
hozzád; én megyek a magam dolgára."

Emberünk e második csalódás után támo
lyogva, szédülve távozott. Volt ugyan egy
harmadik barátja is, de mint említettük, ezzel
a legkevesebbet törődött. Hát hogyan is remél
hetne éppen ettől segitséget. Nem is kereste
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volna fel, ha a végső szükség nem ssorította
volna rá.

Csüggeteg félelemmel kopogtatott harma
dik barátja ajtaján s lábaihoz borulva, köny
nyek között ilyképen szólott:

"Bánatos lélekkel vallom, hogy eddig
irányodban hideg szívvel viselkedtem, és hogy
nem vagyok méltó barátságodra. De véginsé
gemben és többi barátomtól elhagyatva, hoz
zád folyamodom; ne nézd méltatlan és hálát
lan voltomat; könyörülj te rajtam!"

Es e harmadik barátja a szeretet és rész
vét hangján szól hozzá: "Igenis, barátod va
gyok, az voltam s az leszek örökre i ami szí
vességet tettél velem, azt most százszorta
szándékozom viszonozni. Igenis, megyek ve·
led a bíróságre. érdemeimet, kéreimeimet és
vagyonomat latbavetem érted; vigasztalódjál
és kövess engem!"

Boldogtalan halandó, aki reményedet
nádszálra akarod helyezni és bűnössé váló
szerelmedet árnyék ra, nem ismersz magadra a
példabeszéd emberében ?

Eljön majd a nagy nap, amikor a halál
kopogtat tested ajtaján és lelkedet számadásra
hívja az igaz és örök Bíró elé, hogy a tőle
vett talentumokat kamatostól számon kérje.
Es akkor?

Mit ér akkor a "világ" barátsága? Boldog
talan halandó, aki érte kockáztattad lelked
üdvösséget, lelkiismereted nyugalmát, mit ad-
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hat majd akkor a legszebb, a legeszményibb
halandó társad? Legfeljebb halállepedöt ad
hideg tetemedre, többet tenni nem képes
érted.

És mit ér akkor a "test és vér" barát
sága? Azok, akiknek férfiasságodat, szerete
tedet, szerelmedet, vagyonodat, állásodat ad
tad, igen, ök majd elkisérnek az utcán végig,
követik koporsódat a temetőig, azután vissza
fordulnak. Az egyik lehet, hogy egy darabig
sír ott, a másik nekiesik a hagyatéknak, a
harmadik más férfi szerelmére vágyik, mind
nyája megy a maga dolgára. A bűnös életen
pedig nincs, nem is lehet Isten áldása, sem
síron innen, sem síron túl, sem a meghalt
egyénen, sem a hátramaradt félen.

Igy válik be, hogy a halandó ember
nek nincs más, igazi. állandó barátja az Úr
Jézusnál! Ö a harmadik barát. Egyedűl, amit
Érte áldoztál fel, amit az Ö kedvéért tettél
vagy hagytál el, amiről az Ö szent nevében
mondottál le, ez és csak ez követ és követhet
téged a síron túl. Ha ilt kedvében jártál, barát
ságát kiérdemelted, ot: majd Ö maga szószó
lóul áll melletted, a saját érdemeit veti latba
érted mégoly csekély szolgálataidért és hűsé

gedért ...
"Mit használ az embernek, ha az egész

világot megnyeri is, ha lelkének kárát szen
vedi ?"

"Eg és föld - kiáltja lelkünkbe az úr
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Jézus - elmúlnak, de az én igéim el nem
múlnak." (Máté 24, 35; Márk 13, 31; Lk. 21,
33.)

20. FEJEZET

A HAZASSAGKOTES ANYAGI OLDALA

A boldog házasság szempontjából az
anyagi oldal általában, elméletben és nagyjá
ban közömbös dolognak tekinthető.

Ismerek házaspárt, amelynek mindkét mű
velt, tanult fele nyomorultan, szegényen került
össze, Irigyük mégis nagyon boldog maradt. Sőt
éppen az a körülmény, hogy mindegyik fél
láthatóan, érezhetően és áldozatosan a másik
fél helyzetét törekedett megkönnyíteni, csak
jobban összefűzte őket és fokozta egymás meg
becsülését, értékelését és szerelmét.

Viszont akárhány házaspárt ismertem,
amely az anyagiakban szinte dúslálkodott.
Ennek ellenére életük az ellentétek, félreérté
sek és csalódások hosszú láncolatából állott.

Ha azonban a szerelern. vonzalom, köl
csönös tisztelet, megbecsülés és lelki harmónia
mellett mégis súlyt helyezünk az anyagi alapra
is, ez nemcsak méltányos, hanem hasznos,
okos, bölcs előrelátás. Hiszen a szerelmesek
is testből és lélekből állnak, sőt nekik nem
csak magukról kell majd gondoskodni, hanem
leendő gyermekeikről,sőt gyakran elöregedett
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szüleíkröl is. Az utóbbiról jut eszembe az a
hátborzongató, a mai nemzedék egy részének
aljas, önző, piszkos, durva, hálátlan lelkére
valló mondás: "Egy szülő könnyen felnevel
tíz gyermeket, de tíz gyermek nehezen tart
el egy szülőt l" Az ember resteli ezt a mon
datot leírni is!

Visszatérve a házasság anyagi oldalára,
mi azt a tanácsot adjuk, hogy ne házasodjunk
hozomány végett, de lehetőleg ne is hozomány
nélkül. Mert a mai idők súlyos megélhetési
gondjai és a kenyér után való hajsza nem
mindíg kedvez a családi békének, sőt néha
erős kísértést is jelenthet mindkét fél számára.

A mai időben a hozományt gyakran
pótolja a "dolgozó vagy kereső nő". Ilyenkor
a házastársak az életszükségleteknek egyenlő
teherviselői.De ezt eszményi életcélnak sehogy
sem tekinthetjük. Ha valamelyes mód van rá,
a feleség csak maradjon elsősorbanháziasszony
és anya.

E pontban megszívlelendők Julius Simon
szavai: "Az asszony. aki munkába szegődött,
nem asszony többé. Nem éli a családi kör
meghitt élményei közepette azt a védett, rej
tett és rendezett életet, amely saját maga és
a család részére oly fontos. Nem él többé férje
uralma alatt, hanem főnöke irányítása mellett.
sokszor gyanús erkölcsű társnők között s
állandó érintkezésben idegen férfiakkal, férjé
től s gyermekeitől azonban elválasztva
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Az édesanya nem táplálja többé gyermekeit ...
a gyermekek már kiskorukban az utcára kerül
nek. Ha este a munkától fáradt szülök s a
gyermekek találkoznak a szűk lakásban, semmi
sem várja őket készen. A szoba üresen állt
egész nap, senki sem gondoskodott a tisztaság
ról. A tűz kialudt a tűzhelyen, az édesanya
pihenni vágyik s nincs ereje a főzésre, sem
arra, hogy férjének, gyermekeinek ruháit
rendbe hozza . . . És ebből a levegőtlen, ren
detlen lakásból menekül a férj is ..."

Manapság már csaknem minden művelt
országban az állam vagy a társadalom anyagi
téren is segítségére siet a házasulandóknak
és házasoknak (házassági kölcsön, agglegény
adó, családi pótlék s i. 1.).

Csak arra ügyeljünk, hogy ha a házasság
kötés előtt anyagi vonatkozású ügyek is sze
repelnek, e téren tiszta, világos, pontos és
komoly jogi helyzetet teremtsünk. "Clara pacta,
boni amid", a pontos megállapítások elejét
veszik a későbbi félreértéseknek, csalódások
nak. Viszont a pontosan körül nem írt vagy
nem biztosított anyagi ígéretek sok keserűség
nek, bosszúságnak, rendetlen bírvágynak for
rásaivá válhatnak.

A házasságkötés anyagi oldala három
esetben rejti magában a későbbi csalódások,
nehézségek, sőt nagyobb szerencsétlenségek
csiráit

Az egyik, hozzá a legnagyobb és leg-

106



gyakoribb veszély akkor forog fenn, ha ft férfi
szerelem, vonzalom, lelki és személyi értéke
lés, megértés és nagyrabecsülés nélkül csupán
csak vagy főképen anyagi érdekből akar egy
nőt feleségül venni.

Jaj annak a házasságnak, amelyben az
egyik fél nem szentséget akar felvenni, hanem
üzletet akar kötni, legyen ez akár pénz alak
jában, előmenetel reményében vagy hasonló
anyagi előny megszerzése érdekében.

Ha a férfi csak azért vesz el egy nőt,
ha mindjárt egyházi szertartés szerint is, hogy
a nő vagyonát vehesse birtokba, ez nem szent
séghez való járulás, hanem szentségtörés; nem
kegyelemszerzés, hanem hazug, álnok, becste
len gaztett, aljas és gyáva merénylet egy jó
hiszemű nő ellen I

A házasság anyagi oldalának második
veszélyére már rámutattunk : ha az anyagi
ígéret csak látszólagos vagy erősen bizonyta
lan avagy megtévesztő. Néhány példával szol
gálunk.

Egy megszállott területről menekült úrnak
leányát eljegyezte egy ügyvéd. A leendő após
állandóan emlegette és hangoztatta a meg
szállott országrészben maradt nagy ingatlanát.
Az ügyvéd el is vette a leányát. Az illető
országrész fel is szabadult és akkor kitűnt,
hogy az apósnak ott egy tenyérnyi földje sincs,
nem is volt. Az ügyvéd erre visszaküldte fele
ségét a csaló apához.
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A másik eset: Egy vidéki földbirtokos
nak valóban nagy, mégpedig 2000 holdból álló,
kitűnő földű birtoka volt. A család az apából.
feleségéből és leányából állott. Mindhárman
naponkint rendesen d. e. 10 órakor keltek fel.
Mit is csináljanak egész nap - gondolták.
Rendesen felkeresték valamelyik szomszéd
földesúr ismerősüket. Itt jól ettek-ittak, dél
után visszaérkeztek. A nagy kirándulás álmossá
tette őket, tehát lefeküdtek, felébredve meg
vacsoráztak és a helyi ismerősökkel játszó
hosszú kártyázás után álomra hajtották fejü
ket. Igy ment ez napról-napra.

A szomszéd község új orvosának meg
tetszett a földbirtokos szép leánya, el is
jegyezte. Orvostársai irígyelve üdvözölték a
"kitűnő parti" alkalmával.

Az esküvő és lakodalom fejedelmi volt!
A jegyespárt hatlovas hintó vitte a templomba.
A meghívott vendégek között a vármegye
legelőkelőbb emberei vettek részt.

De mi történt? A fiatal orvos kitűnően
értett a gyógyítás tudományához, de fogalma
sem volt a telekkönyvről és még kevesebb
fogalma volt a gazdálkodás módjáról és mene
teléről.

Alig múltak el a mézeshetek már híre
járta, hogy a földbirtok nagyobbik fele már
nem is az apósé, a többi is erősen inog. És
míg a földbírtokosnak ú. n. "gazdája" (oklevél
nélküli gazdatisztjel közben erősen megtollaso-
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dott és földbirtokossá emelkedett, addig maga
a földbirtokos már a következő évben csak
kegyelembőllakhatta volt kúriájának egyik
kis szobáját - megfelelő bér ellenében. Ami
kor később ezt a bért sem tudta fizetni, vejé
hez ment, ahol azonban a folytonos szemre
hányásnak, szidalmazásnak és állandó szégyen
kezésnek áldozataként, kétségbeesve az őrültek
házába jutott. A költségeket persze a meg
csalódott vőnek kellett fizetnie!

A házasság anyagi oldalával kapcsolatban
van még egy lehetőség a csalódásra. Igaz,
hogy ez a csalódásoknak legritkább és talán
legkevésbbé fájó esete, de jó, ha ezzel is szá
molunk.

T. i. mindíg szép, nemes, eszményi jel
lemre és szerelemre mutat, ha egy férfi az
állásához, rangjához és jelleméhez viszonyítva
nagyon szegény leányt vesz feleségül, mond
juk minden hozomány vagy a leány szüleinek
később remélhető támogatása nélkül.

Csak arra ne számítson a férj ily eset
ben, hogy felesége vagy ennek hozzátartozói
hálásak lesznek azért, hogy hozomány nélkül
nősült. A legtöbb esetben talán valóban hálá
sak lesznek, de nem mindíg. Mert ha a leány
nem nagyon vallásos és művelt, sok esetben
férjének nemeslelkűsége őt nem alázatossá,
hálássá, lekötelezetté teszi, hanem a női hiú
ságnak megfelelően,még büszkébbé, elbízako
dettabbá. elkapottabbá torzítja, mert így fog
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okoskodní : "Akkora érték és kincs vagyok
én, hogy férjem még a pénzről és hozománv
ról is lemondott értem."

Ismétlem, az ilyenfajta hálátlanság talán
ritkaságszámba megv, ele tanácsos, ha már
jó előre lemondunk a háláról és nem számí
tunk rá, nehogy a későbbi hálátlanség annál
jobban fájjon lelkünknek,

21. FEJEZET

A JELOLT SZELLEMI SZINVONALA

Különösen a legújabb időben nem ritka
az az eset, hogy egy·egy férfit elsősorban
nem a nőnek a szépsége, kelleme vagy hozo
mánya vonzza és nem is ezek gyakorolnak
rá hatást, mint inkább az okossága, nagy mű
veltsége vagy más szellemi kiválósága, pl. az
illető nő oklevelet szerzett (orvosnő, tanárnő),
nagy művész, kitűnő nyelvtehetség s í. t.

Ezek a szellemi előnyök mindenesetre
nagy értékek. De a /eJeségben csak akkor, ha
a nőnek e szellemi fölényével párhuzamosak
a kellő jellemtulajdonságok és főkép, ha a nő
nek szellemi fölénye nem rnúlja felűl a kelle
ténél nagyobb mértékben a férj szellemi szín
vonalát.

Mert a természet rendje és a tapasztalat
tanúsága szerínt a férj necsak termetre legyen
a feleségénél magasabb és korra idősebb, ha-
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nem szellemi színvonal tekintetében is vagy
múlja felül feleségét vagy legalább is ne ma
radjon nagyon alul!

Mert különben hamar kiütközhetik a fele
ségben a fölényesség érzete és éreztetése. az
uralomvágy rejtett ösztöne, a parancsolás
kívánsága és megfordulhat a férfi-nő viszo
nya: A nadrágot a nő viseli, a kormánypálcát
ő kezeli, a férfi pedig a szolgáló vagy inas
szerepét kénytelen vállalni.

Tudni kell, hogy akadnak nők, akik bizo
nyos körülmények között zsarnokibbak tudnak
lenni a házaséletben. mint a férfiak és ez a
hajlam hamar kifejlődhetik a feleségben, ha
férjével szemben valamely ponton nagyon is
fölényben tudja és érzi magát.

Dr. Wilson, amerikai statisztikus és egy
ben nagyhírű idegorvos kimutatta. hogy az
egyetemet végzett lányok házasságának nagy
része nem volt szerencsés.

Wilson meg is okolja ezt a tapasztalatát:
"Az egyetemi élet olyan arányú igényeket
fejleszt ki, főkép a legalsó vagyoni rétegből
származó lányokban, amelyeket kevés állás
tud kielégiteni."

A nő egyéb tekintetben sokkal alkal
mazkodóbb természetű a férfinál. legtöbbje
csupán igényeinek leszállítására nem nagyon
képes.

A háború tanulsága szerint a férfiak mil
líói napok alatt, minden zúgolódás nélkül ké-
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pesek voltak hozzászokní a lövészárkok kez
detleges, piszkos odúihoz, mig akárhány nő
képes inkább az öngyilkossághoz fordulni vagy
az idegbajba menekülni, mintsem hosszabb
időre lemondani a megszokott vagy erősen
remélt jobb életről, kényelemről, pazarabb
öltözködéséről. hivalkodásról, nagyzolásról,
urhatnámságról és arról a Iehetőségről, hogy
barátnőin túltehessen vagy legalább velük
versenyezhessen.

Lélektanilag roppant érdekes, hogy a
legműveletlenebb nő is napok alatt hozzászo
kik a nagy vagyonhoz, jóléthez és fényűzés
hez. Mindegyik természetesnek és magától
értődőnek tartja, hogy öt gazdag, előkelő,
tudós férfi vegye nőül. Ellenben egyetemet
végzett nő már vonakodik feleségül menni oly
férfihez, akiről ő úgy véli, hogy nálánál alacso
nyabbrendű állásban van.

Az egészséges női természet különben
maga is oly férfit kíván férjűl, akire felnéz
hessen, akit magánál különbnek, erősebbnek,
szi1árdabbnak, tiszteletreméltónak tarthat.

Napoleon mondotta, hogy ha a nő tiszteli
a férfit, ezt hamar követi a szerelem is, fel
téve, hogy a férfi helyes rendszabályokat alkal
maz. A nőnél a tisztelet és szerelem nagyon
közel van egymáshoz és rokonok. (O'mera:
Napoleon in der Verbannung. Dresden, 1822.
III. 84.)

Persze a feleségnek oklevele, nagyobb
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tudása, müvészi képessége és férje szellemi
színvonalát mégannyira felülmúló fölénye sem
jelent bajt vagy veszélyt, ha e fölény t egyen
súlyban tartja és kiegészíti a nőnek nemes
jelleme, mély vallásossága, szerénysége, jósá
ga, alázatossága, megértése, gyengédsége és
fínom tapintata. Sőt ez esetben a nőnek tudás
többletét még csak jobban ékesíti, megara
nyozza, megdicsőíti és értékesebbé teszi a
lélek szépsége, erényeinek tündöklése.

Viszont az sem jó és tanácsos, ha a fele
ség szellemi színvonala a férjénél sokkal ala
csonyabb. A feltűnően alacsonyabb színvonal
ugyanis rendszerint lehúzza magához a maga
sabban állót I

Ezenkívül a nő csak akkor tudja a férfit
hosszabb időre valóban lekötni, ha szellemileg
legalább is meg tudja őt közeliteni.

A legeszményibb állapot az, ha a házas
társak szellemi színvonala nagyjában hasonlít
egymáshoz és kiegészíti egymást, de mégis
úgy, hogya kiemelkedöbb részt a férfi képvi
selje.

22. FEJEZET

HAROM TANAcs

Néha fülünkbe duruzsolják azt az első
hallásra oly kellemesen csengő, csábos szavú,
édesen hangzó és megnyugtató kijelentést:
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"Egy pillanat műve volt: Megláttam és bele
szerettern" vagy két szólamban: "Megpillan
tottuk és márís megszetettük egymást l"

Lehet, hogy az ilyen első pillantásra egy
más szívét, lelkét meghódító pár valóban fel
leli egymásban a megszimatolt boldogságot.
Magam is ismertem ilyen irígylésre méltó
házaspárt.

De az ilyen villám-megszeretést csak rit
kán, nagyon is ritkán követi állandó boldog
ság.

Az általános tapasztalat és szabály az,
hogy az élet nagyellentéteinek szomorú sorsa
itt is érvényesül: A jegyesek ismerkedésének
rövid ideje, sajnos, egyenes arányban szokott
állni boldogságuk időtartaméval. .Leícht ge
wonnen, leicht zerronnen , Schnell gewonnen,
schnell zerbrochen!" A gyors fellángolás magá
ban rejti a váratlan csalódásnak és kegyetlen
kudarcnak méreg-csíréját és veszélyét.

Az igazi, tartós. állandó és teherbíró
szerelem úgyszólván sohasem egy pillanat
műve. Ellenkezően. minéllassabban, de ben
sőségesebben szövődik, sőt minél több nehéz
ség s akadály leküzdésével és áldozatos küz
delemmel alakul ki, annál erősebbé, szivósabbá,
elszakíthatatlanabbá válik a házassági kötelék!

Második tanácsunk : Ha a vőlegénynek
multjából vagy jelenéből valami takarnivalója
van, amelyről e földön rajta kívül akár csak
egyetlen ember tud is, tanácsos ezt a jelölttel
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még az eljegyzés előtt közölni. nehogy a hiba
vagy folt későbbi nyilvánosságra kerülése
kiábránditóan hasson a házastársra. Arról pedig
mindíg gondoskodnak az ismerősök, ma még
jóbarátok, holnap talán ellenségeink, gyakran
meg éppen rokonaink is, hogy az a bizonyos
folt a feleség tudomására jusson.

A hiány önkéntes és időelőtti feltárása
a jelölt előtt, megszabadít minket d későbbi
felfedezéstől való állandó rettegés lidércnyo
másától.

Ha a jelöll igazán, komolyan szereti
vőlegény-jelöltjét, ennek őszinteségét és nyilt
ságát csak méltányolni és értékelni fogja. Ez
az őszinteség meggyőzi őt, hogy leendő vőle
gényének más takarnivalója nincs. különben
azt is feltárná.

A közlés módja persze ügyes, okos, tapin
tatos legyen és alkalmas időben történjék.
Az Ú. n. vadközlés. otromba, kíméletlen, ügyet
len vagy nem a kellő időben történt önvallo
más, az ajtóstul való berohanás esetleg leront
hatná a jelölt álomvilágát és kiábrándítóan
hatna rá.

Harmadik tanácsunk : Ha a szülö anyagi
vagy más okból (pl. lakáshiány miatt) rászo
rulna, hogy a leendő új házaspárral együtt
lakjék, ennek vallási, erkölcsi és becsületbeli
kötelessége, hogy lakását a szülőkkel megossza.
Ez természetes! A legrútabb hálátlanság volna,
ha azt, aki nekünk életet adott. aki nagy áldo-
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zallal és a legönzetlenebb szerétettel felnevelt
minket vagy felnevelte leendő házastársunkat,
magukra és sorsukra hagynók, amikor segítsé
günkre és támogatásunkra rászorulnak.

Ellenben, ha anyagi vagy más fontos ok
nem követeli az együttélést, a fiatal házaspár
még az eljegyzés vagy legalább is az esküvő
előtt határozza el és kőzőlje a szülőkkel, hogy
tőlük különválva, önálló otthonban akarnak
élni.

Általában t. i. nem tanácsos a férj vagy
feleség szüleinek vagy ezek egyikének együtt
lakása a fiatal házaspárral.

Az após, főképen pedig az anyós részé
ről nagyon gyakori vagy a kelleténél nagyobb
fokú gyámkodás vagy a féltékenység. Nem
mintha ez a gyámkodás nem volna gyakran
nagyon is hasznos és helyénvaló, de ez ren
desen bántani, sérteni szokta a fiatalok önér
zetét, hiúságát, önállóságra való törekvését.

De még kellemetlenebb a fiatalok egyi
kére, ha a másiknak szülője féltékeny rá. Pl.
a fiatal feleség anyjának nehezére esik, hogy
leánya most már nemcsak őt, hanem rajta
kívül egy férfit is szeret, szeretetét megosztja
vele, vagy talán őt még jobban értékeli, iránta
még figyelmesebb, vele többet törődik, hozzá
jobban húzódik és vonzódik, mint édesanyjá
hoz. Az anyát pedig ez bántani, keseríteni
szokta, amely érzést azután bajosan tudja
magába fojtani. Kitör az, szemrehányássá,

116



panasszá, kifakadássá erősödik, ami viszont
ellenhatást szül és kész az egyenetlenség. Meg
kezdődik és állandósul a félreértés, gyanúsítás,
perpatvar, harag, sőt elmérgesülhet gyűlölette.
kölcsönös sértegetéssé, még tettlegességgé is
fajulhat.

Vannak tiszteletreméltó kivételek, amikor
a fiatalok a legjobb és legszebb egyetértésben,
szeretetben és kölcsönös támogatásban élnek
együtt a szülők haláláig, de ez az eszményi
együttlét - sajnos - nem a leggyakoribb
eset és az ellenkezőjére megvan a lehetőség
vagy a valószínűség.

23. FEJEZET

HA A JELOLT NEMET MOND

Tegyük fel azt a kellemetlen, fájó, kínzó,
gyakran meg is szégyenítő esetet, hogy talál
tunk, felfedeztünk egy minden tekintetben
nekünk való leányt, akit meg is szerettünk és
úgy érezzük, hogy vele boldog házassági
frigyet tudnánk kötni, de a jelölt nemet mond,
megtagadja tőlünk a kezét. Mégpedig nemcsak
ideiglenesen, látszólagosan, valahogyan és úgy,
hogy érzelme megváltozását még remélni lehes
sen, hanem a leghatározottabban. Ogy, hogy
minden reményünk és további fáradozásunk
kilátástalannak látszik.

Mi ilyenkor a teendőnk!
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A beletörődés, Isten akaratában való meg
nyugvás, a sorssal való kibékülés, keresztény
türelemmel, férfias lemondással, önérzetes
keménységgel I A kudarcoma t is beál1itom az
örök, lelki élet szolgálatába I

A jó Isten talán a jövőnek nagyobb,
fájóbb, kínosabb csalódásaitól és sorscsapásai
tól akart megóvni minket. O bölcsebb, min
dentudó, ismeri és előre látja a jövőt minden
rejteimével együtt, amiről nekünk halvány
sejtelmünk sincs.

De e fejezetben inkább arra szorítkozik
tanácsunk, hogy mít ne tegyen, mit hagyjon
el, mít kerüljön a férfi, aki kosarat, vissza
utasítást kapott attól, akinek férje kívánt lenni.

Ha a menyasszonyul óhajtott nő határo
zottan, végérvényesen elutasító választ ad
kezének megkérésére, a férfi ne kolduljon
tovább az igenlő válaszért. Miért ne?

A kisebb ok az, hogy ez ellenkezik a
jellemes ember férfias önérzetével. A másik,
szintén kisebb jelentőségű ok, hogy vonzalma
és ízlése ellenére házasodó feleség folyton
férjének szemére vetheti, hogy csak az ő nagy
könyörgésére, esedezésére és rimánkodására
"hegyből", irgalomból, szánalomból ment
hozzá.

De tanácsunknak van még sokkal súlyo
sabb oka is.

Ha a férfi a nőt vonzalma ellenére veszi
feleségül, a nőnél a boldog házasélethez szük-
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séges együttérzés kikapcsolódik, felesége el
veszti szerelmi készséget. Még akarva sem
képes a szerelem örömeiben részesülni. A
szerelern helyét a yágynélküliség és nemi
érdeklődés hiánya foglalja el.

Az akarata és hajlama ellenére férjezett
nő a házasságban hideggé, fagyossá (frigiddé)
válik. A nemi élet terén nemcsak nem érez
férjével, hanem érzése könnyen áthangolód·
hatik undorrá, iszonyattá, ellenszenvve, sőt
esetleg gyűlöletté. És beáll az a lehetetlennek
hangzó lélektani eset, hogya férj éppen köze
ledésével és kedveskedésével távolítja el ma
gától hitvesét és a saját örömével ejt sebet an·
nak lelkében és kedélyében. A nő szerepe csak
fizikai marad, de soha lelki; csak a testét
szolgáltatja ki, de lelke annál jobban bezárul.

A férjnek mindezt előbb-utóbb észre kell
vennie, meg kell éreznie, ami viszont rá is
kiábrándítóan hat és sok fájdalmas, kínos töp
rengés, lelki vergődés és lelkiismereti vád
forrásává válik.

Lehet, hogy a nő talán titkolni iparkodik
ellenszenvét, de a lélektani törvények szerint
annál nagyobb, mélyebb, elmaraclhatatlanabb
számára a lelki ellenhatás, a lelki eltávolodás,
az iszony a férfi közeledésétöl.

Az asszonynál könnyen felébredhet a
kívánság, hogya kedveskedést, amely lelké
nek titkos ösztöne, másnál keresse. A kikol
dult, kierőszakolt, kipréselt szerelem esetén a
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nő elnyomott érzése kiutat keres és az ilyen
nő egy gyenge pillanatban könnyen odavetheti
magát a legközelebbi férfinak, akihez csak
némi vonzaimat is érez.

Ne kívánd az ilyen szomorú, sajnálatos
és legtöbbször jóvátehetetlen életsorsot I

Arról a nőről tehát, akinek hozzádvaló
vonzalmának teljes hiányáról meggyőződtélés
aki ezt saját határozott szavával is megerősíti:
mondj le végérvényesen. Ne szaladj olyan
kocsi után, amely nem akar felvenni!

Csak azt a bolondot ne csináld, hogy a
legostobább bosszúból vagy dacból a legköze
lebb ért nő kezét kérd meg. Hanem keressél,
kutassál fel egy másik nőt, akit az isteni Gond
viselés szánt neked.

Az első jegyes-jelölt visszautasítása okozta
szenvedést, csalódást, fájdalmat, megszégyení
tést ajánld fel Istennek azért a kegyelemért,
hogy az általad jónak vélt jelölt helyett sze
meljen ki számodra még jobbat és alkalma
sabbat.

Egyedül Isten képes számodra olyan
hitvestársat kiszemelni, akivel való boldogsá
godról nem a te gyarló, balga, rövidlátó és
tévedhető véleményed, hanem az O minden
tudó volta, bölcsesége és kegyelme kezes
kedik!
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24. FEJEZET

AMIT KONYVEM LEGELEJÉN KELLETT
VOLNA MEGEMLITENUNK

Kedves Olvasóm I "Mit használ az ember
munkálkodása, ha nem járul hozzá Isten
áldása 1"

Oly gyarlók, esendők, rövidlátók vagyunk,
a jövőt oly kevéssé sejtjük, hogy minden törek
vésünk, erőlködésünk.érdeklődésünkés tájéko
zódásunk ellenére sem lehetünk biztosak a felől,
hogy jó, alkalmas jegyest választottunk. Ezért e
fontos és az egész élelre kiható választás sike
réhez elkerülhetetlenül szükséges a jó Isten
nek, mindenható mennyei Atyánknak felvilá
gosító kegyelme, segítsége, irányítása, áldása.

Ezért kedves Olvasom, már a kezdet-kez
detén, még mielőtt magad választanál vagy
szemelnél ki nőt jegyesül, gyakori, buzgó és
alázatos imával kérd az Úr irányitását és
vezetését, hogy oly nőt vehessél el feleségül,
akivel éltetek az Ö dicsőségére, lelketek javára
és földi sorsotok zavartalan boldogságára szol
gáljon!

XI. Pius pápának apostoli és atyai szavai
val fejezem be könyvem első részét:

"A jó házasság legközelebbi előkészítésé

nél a legfontosabb szerepe van a házastárs
gondos kiválasztásának. Mert nagyrészt ettől
függ a házasság boldogsága vagy boldogtalan-
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sága. Hiszen a házastárs vagy nagy segítsé
gére vagy veszedelmére és akadályára lesz él

másik félnek a házasélet keresztényi módon
való eltöltésében."

"Hogy azért az egész életen át ne kell
jen vezekelnie egy meggondolatlan választás
míatt, a jegyesek alaposan fontolják meg. mí
előtt megválasztják a személyt, akivel az éle
tet kell eltöHeniök."

"Megfontolásuknál leginkább az Istenre
és Krisztus igaz vallására legyenek figyelem
mel. Azután önmaguk, házastársuk, jövendő
gyermekeik. az állam és az egész emberiség
javára gondoljanak, amely a házasságból rnint
forrásból ered."

"Buzgón kérjék az lsten segítségét, hogy
a keresztény okosság ezerint válasszanak s nem
az érzékiség féktelen és vak lndulata, a haszon
lesés vagy más kevésbbé nemes indítóok ve
zesse őket, hanem az igaz szeretet és az őszinte
érzelem a jövendő hitvestárs iránt:"

"Adja meg a mindenható Atyaisten. hogy
amiket mi itt a házasság szentségéről, Isten
nek rávonatkozó csodálatos törvényéről és
akaratáról, a tévedésekről és veszedelmekről.
a gyógyítás eszközeiről előadtunk. mindenki
megértse. készséges akarattal elfogadja. Isten
kegyelmének segítségével megvalósítsa s így
a keresztény házasságban újra felvirágozzék
és viruljon az Istennek szentelt termékenység.
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él tiszta hűség, az oldhatatlan szilárdság, cl

szentség és kegyelmeinek teljessége."
"Az Isten kegyelmi trónusa előtt aláza

tosan leborulva buzgón imádkozzunk, hogy a
kegyelmek szerzője, "akitől minden akarás és
véghezvitel származik" (Fil. 2, 13.), végtelen
jóságának mértéke szerint adja meg és telje
sítse mindezeket."

"S ugyanannak a mindenható Oristennek
bőséges kegyelme zálogául szeretettel adjuk
apostoli áldásunkat" (to i. e szavak olvasói
nak).

"Kelt Rómában, Szent Péternél, 1930 dec.
31-én. XI. Pius pápa."

(XI. Pius pápa "Casti connubii" kezdetű
apostoli körlevele a keresztény házasságról.)

Az I. rész vége.
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I. FEJEZET

A M:t:ZESHETEK

E könyvnek célja voltakép csak a vőle
gény-jelölteknek adandó tanácsok közlése. De
irántuk érzett szerétetből nem állhatjuk meg,
hogy életük további szakára. házaséletük egész
idejére is ne adjuk meg nekik azokat a jó és
üdvös tanácsokat, amelyeket számos házastárs
vallomásából, panaszából és az idevágó szak
irodalomból merítünk.

Kezdjük mindjárt az Ú. n. rnézeshetekkel.
Szokássá vált az Ú. n. nászutazás. Az új

házaspár az első heteket vagy hónapokat uta
zással vagy idegen helyen való ídőzéssel szokta
eltölteni.

Ha az új házastársaknak kedve tartja,
hát kövessék e szokást. De ha nem követik,
okosabban cselekesznek.

A házastársak éppen új életük kezdetén
fogjanak hozzá fészkük nek megépítéséhez és
berendezéséhez. Már a kezdet kezdetén tanul
ják és szokják meg tisztelni. szeretni és érté
kelni otthonukat és ennek minden berendezési
darabját.
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Az sem tanácsos, hogya házasfelek az
otthontól távol, heteken át folyton egymás
nyakán üljenek, minden okosabb dolog, teendő.
gond és felelősség nélkül. Akárhány házaspár
éppen már a nászút üres időtöltése közben
unt egymásra egész életére.

Az idegenben töltött mézeshetek bőséges
alkalmat és ingert adnak a kölcsönös kedves
kedések, becézgetések, bókok és udvariassá
gok túlzására. Pedig e téren a túlzás lélektani
ok miatt nem éppen kívánatos. Azért nem,
rnert ha ezek a kedveskedések, bókok és
csókok idővel természetszerűen elmaradnak,
ezt mindkét fél, de különösen az asszony
könnyen és gyakran a másik fél elhidegülésé
vel, szerelmének megfogyatkozásával magya
rázza. Következnek azután a szemrehányások,
a féltékenységek, bosszankodások, gyanúsítá
sok, helytelen elképzelések és csakhamar meg
kezdődik a házastársak között a valódi elhi
degülés, sőt egymástól való elidegenülés.

Ezért minden új férjnek melegen azt is
tanácsoljuk, hogy éppén a mézeshetekben 
ha nehezére esik is - mérsékelje lelke ösztö
nözte kedveskedéseit, becézgetéseit, csókjait
és bókjait. nehogy ezeknek későbbi elmara
dását felesége félremagyarázza és évek mulva
is vagy megkövetelje vagy hiányukat örökös
szemrehányások beteges forrásává tegye.

Végre az új házaspár nászutazása egész
ségi okból sem nagyon javasolható. Elsősor-
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ban il saját egészségük rniatt. Gondoljunk pl.
arra, hogy télen a házaspár esetleg eléggé ki
nem fűtött, át nem melegedett szebához jut,
amelyben alapos náthát, hűlést, reumát vagy
még nagyobb bajt is szerezhet. De még job
ban veszélyeztetheti az utazás és az idegen
helyen sok szükséges tényezőnek a hiánya 
a leendő gyermek egészséget.

Egy híres orvostanár két körülménynek
tulajdonítja azt a sajnálatos tényt, hogy az
anyák első gyermekei oly gyakran idő előtt hal
nak el, betegesek vagy csenevészek. Az egyik
(inkább az alsóbb néposztályokban) a lakoda
lomban mértéktelenül fogyasztott alkohol; a
másik ok (éppen a jobbmódúaknáI) a nászuta
zás és a vele egybekötött sok testi s lelki
kedvezőtlen körülmény.

2. FEJEZET

EGY NAGYON KENYES PONT

Nem szívesen tesszük szóvá e fejezet
tárgyát. Tisztességérzetünknek, a szíves olvasó
és a magunk szemérmetességének egyaránt
rosszul is esik érinteni e pontot. De nagyobb
bajok és komolyabb eshetőségek elkerülése
végett talán mégis üdvös lesz szóvátenni az
ügyet.

A férfi legyen a szexuális életben is finom,
emberséges, józan, természetes és gyengéd.
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Még a legnagyobb szenvedély perceiben is
tisztelje házastársában a nőt, a hitvesét, a
feleségét és ennek emberi méltóságát. Nehogy
a nő megundorodjék vagy féljen tőle.

De semmikor sem olyan visszataszító,
kiábrándító és sorsdöntő a férj tapintatlansága,
vadsága, durvasága, erőszakossága és állatias
fékezhetetlensége, mint éppen a kezdet-kezde
tén. Akárhányszor ez a kezdet dönti el az
egész házasélet jövőjének sorsát.

Minden további magyarázat és megjegy
zés nélkül csak két megtörtént esetet közlünk
okulásul és elrettentésül.

Az egyik eset:
Két fiatal lélek kötött szent frigyet az

oltárnál. Az esküvő után elutaztak egy na
gyobb városba, ahol a szállodéban szobát ren
deltek. Alighogy beléptek a szobába, a férfi
rászól az új hitvesére, de betűről-betűre e két
szóval: "Vetkőzzél le I" A nő nagyot néz e
szekatlan és rögtönzött felszólításra. És szelí
den mondja: "Van ennek egy más formája is."
A férfi vadul megmarad követelése mellett.
A nő pedig méltán sértve érzi magát e rög
töni, formátlan, gyengédtelen, szinte állati
követeléstől és vonakodik. Erre a férje, mint
egy megvadult bika, kijelenti, hogy ha azon
nal nem teljesíti kívánságát, más nőről gondos
kodik . . . El is indul . . . A feleség reggel
hazatáviratozik, hogy jöjjenek érte . . . A
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válóper pedig megindult az egyházi fo'! vilá~i
bíróság előtt egyaránt.

A másik eset:
A fiatalok a lakodalmi vacsora után

elbúcsúznak övéiktől és a vasútállomásra haj
tanak, hogy idegen országban töltsék az előre
megálmodott édes mézesheteket. Fölszállnak
a vonatra, mégpedig az előre megrendelt háló
kocsiba. Lefeküsznek. Az új asszony már el
kezd aludni, amikor a férje megjelenik nála
és követeli férji jogát. A nő megretten e szent
ténykedésnek -ilyen helyen és körülmények
között való követelésétől és józanságra inti,
kérleli férjét. Ez megmarad követelése mellett,
a nő továbbra is tiltakozik. Megkezdődik az
első heves szóváltás. Másnap a nő kijelenti,
hogy ily körűlmények között nem vállalhatja
a házaséletet. Következett a válási per ...

Azt hiszem, e két eset nem szorul bővebb
magyarázatra és a tanulságok levonására.

A szerelmi élet örömeit később sem taná
csos a köznapiság színvonalára lealacsonyítení.
Tartsuk fenn ezeket ünnepélyes napokra és
pillanatokra és mindíg finom tapintattal, a
másik fél iránt érzett mély tisztelettel és állan
dóan szem előtt tartva a házasság Isten ren
delte szent célját!
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L FE.JEZET

ot,VASD EL TOBBSZOR!

A jelen és az alábbi fejezetekben közölt
tanácsokat olvasd el többször, gyakran, lehető
leg hetenkint egyszer, pl. szembaten este vagy
vasárnap délután. Csak így van értelmük, cél
juk és hatásuk.

1. Az istenfélelmet és vallásosságot ápol
játok egymásban! Légy feleséged lelki őre,
örzőangyala, papja I

Vidd be Krisztust családodba, de ne az
utolsó, hanem az első helyre. Az Ö akarata
és szelleme járja, hassa át családodat !

Viselj rá erős gondot és érezzél súlyos
felelősséget arra vonatkozóan, hogy feleséged
és gyermekeid necsak e földön, hanem az
örök életben is boldogok legyenek!

2. E pontban átadom a szót Szent Pálnak,
a nemzetek nagy apostolának: "Ti fér jek, sze
ressétek feleségteket, amikép Krisztus is sze
rette az Egyházat és önmagát adta érette ...
Szintúgy a férfiak is úgy szeressék feleségü
ket, mint önnön testüket." (Efez. 5, 25-28.)

"Férfiak I Szeressétek feleségteket és ne
legyetek kemények irántuk!" (Kol. 3, 19.)

"Aki szereti a feleségét, önmagát szereti:
Hiszen soha senki sem gyűlöli a testét, sőt
ellenkezőleg, táplálja és ápolja, akárcsak Krísz
tus az Egyházat." (Efez. 5, 28-29.)
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3. Otthonod és családod legyen az örök
béke, türelem, erő, vigasz, kölcsönös megértés
és támogatás temploma I Legyen a keresztek
türelmes viselésének szent helye I

Az otthon küszöbén túl gyakran úgyis
olyan csúnya a világ, tombol a szeretetlenség,
önzés, gyűlölet, civakodás, marakodás, irígy
ség, harc; legalább a családodon belűl marad
jon és állandósuljon a kölcsönös szeretet,
önzetlen jóakarat és áldozatkészség oázisa!

4. A házastársak törekedjenek minden
nap újra és minél jobban összehangolódni.

"Három dologban talál gyönyörűséget a
lelkem, - mondja a szent író - melyek ked
vesek Isten és emberek előtt. Ezek: a testvé
rek egyetértése, a jóbarátok szeretete és a
férfi és nő, ha megértik egymást (Jézus, Sirák
fia 25,1-2.)."

Légy tehát feleségednek legjobb barátja.
bizalmasa. örömének és bánatának, szerencsé
jének és fájdalmának hűséges megosztója.

Hivatali, üzleti, kereseti gondjaidat hagyd
otthonod előszobájábanvagy a küszöbön kívül.
Kisebb panaszaidat is hallgasd el feleséged
előtt, ha ö úgysem segíthet rajtad tanácsával.

5. A házaséletben úgy élj. hogy felesé
ged míndíg felnézhessen rád. Úgy állhass előtte,
mint az oltár. A boldog házasségnak egyik
tartó oszlopa és biztosíték a a tisztelet.

Szerelern tisztelet nélkül bengáli UÚ, má
ruor-Iellobbanás. szalmaláng.
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Légy feleségeddel jó, finomlelkü, szere
tettel teljes, de légy és maradj mindíg az úr I
Vagyis néha, ha szükség van rá, tudjál szigorú,
kérlelhetetlenül következetes, hangos, erélyes
is lenni. Sőt évenkint egyszer-kétszer tudjál
öklöddel az asztalra is csapni.

Sajnos, de igaz, hogy néha az Ú. n. nagyon
jó férjek mellett az asszonyok elromlanak,
felülkerekednek, uralomravágyók lesznek, kö
vetelődzőkké, igényesekké, sőt zsarnokivá,
szinte szadistákká válnak.

A férj részéről a túlhajtott jóság a másik
oldalon néha a visszaélés kísértésévé és szülö
okévá lehet. Ezért a férj ben a jósággal páro
suljon az előkelő úri és férfias erély' Az a
férj, aki annyira jó, hogy semmire sem jó,
csakhamar papucshőssé. férj torzalakká, nevet
séges rabszolgává süllyedhet.

6. Jellemtelen, semmirekellő férj az, aki
a házon kívül mindenkivel kedves, udvarias,
szeretetreméltó, készséges, ellenben otthon
közörnbös, száraz, udvariatlan, goromba, sze
szélyes, durva, érzéketlen, figyelmetlen, zsör
tölődő vagy éppen önző zsarnok.

A szeretetnek, figyelmességnek és udva
riasságnak otthon kell kezdődnie!

Balsac mondotta: "A házasélet folytonos
küzdelem egy mindent elnyeléssel fenyegető
szörnyeteg: a megszokás ellen."

Hasonló szörnyeteg a közöny.
7. Legyen rá erős gondod, hogy feleséged
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és gyermekeid bár szerényen, takarékosan és
józanul éljenek. de semmi szükségben hiányt
ne szenvedjenek.

Családod minden tagját védd és oltal
mazd meg minden lelki és testi. örök és földi
veszélytől, kellemetlenségtől és ártalomtól. E
tekintetben még feleségednél is jobban ügyelj
családodra.

Az angyal nem Máriának, hanem József
nek jelent meg, menekülésre intvén a Szent
családot, mivel a család megvédese és bizto
sítása a férfi kötelessége I

A nő nem kívánhatja, hogyaházasférfi
évek mulva ís maradjon meg a nyaló-faló,
hízelgő. turbékoló vőlegénynek. De viszont az
ellenkezője. a közörnbösség. a bántó. hideg
közöny se váljék úrrá a férjen.

Az úri, előkelő lelkű, jellemes és okos
félj felesége iránt élte végéig udvarias, tapin
tatos, figyelmes. lovagias marad.

Milyen szomorúan érdekes és jellemző
tény: ha vasúton, vendéglőben,parkban egymás
mellett ülő férfit és nőt látsz, rögtön megmond
hatod. hogy házastársak-e vagy nem. Ha rend
kívül kedvesek. figyelmesek. udvariasak egy
mással, szinte biztos. hogy nem házastársak.
Ha közönyösek egymással szemben, az udva
riasságot figyelmen kivül hagyják és látszik.
hogy egymás mellett unatkoznek, nem nehéz
kitalálni, hogy házastársak.

Hát ez nincs rendjén!
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A férj küzdjön, harcoljon a közömbösség
ellen I A férj hidegségét, merevségét az asszony
nem tudja vérző fájdalom nélkül hosszabb időn
át elviselni. Ö rászorul a gyengédségre és
eped utána. Eszközök a közöny ellen: Unne
peld meg feleséged nevenapját, születésének
és keresztelésének évfordulóját; ha máskép
nem, egy szál virággal, kis édességgel vagy
legalább meleg csókkal és kedves jókívánság
gal. Add, legalább időközönkint tudomására.
hogy még szereted őt. Dícsérd meg. valahány
szor alkalom kínálkozik rá!

Ha feleséged szülei meghaltak. halálozá
suk évfordulóján emlékezzél meg róluk imád
dal, menj feleségeddel együtt a templomba
vagy a temetőbe.

Ha a feleséged hosszabb távollét után
hazajön, fogadd ünnepélyesen. mint Bernard
Shaw mondja: "In a happy marriage there is
something very sacred in the return of the
wife to her home" (Candida). Magyarul: "A
boldog házasságban a feleség visszaérkezése
valami szent dolog."

A közöny és közömbösség elleni küzde
lem elejét veszi a később esetleg bekövetkez
hető elhidegülésnek. haragnak, sőt gyűlöletnek
és útálatnak.

8. A férj törekedjék alkalmazkodni fele
ségének izléséhez, érzésvilágéhoz. nézeteihez.
szokásaihoz és jogos. komoly kivánságaihoz.
Ne akarja az abszolút uralkodót játszani.
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Törekedjék magát beleképzelni, sőt bele
élni felesége gondolat- s érzésvilágába és
érdekkörébe. A jó férj szinte kitapogatja élet
párjának fontosabb óhajait.

Még a kosztban is törekedjék feleségé
hez igazodni. Nem tudom igaz-e. de egy tudós
azt állította, hogy az olyan házasfelek, akik
oly ételek fogyasztására törekesznek, amelyek
mind a két felet kielégítik, lelkileg is könnyeb
ben és hamarabb megértik egymást.

9. A férj mutasson érdeklődést az asszony
teendőt, tervei, gondjai iránt; még akkor is.
ha ez az érdeklődés erőltetett, nehéz, áldoza
tos. sőt néha talán még kissé színlelt is.

Becsülje meg, értékelje, tisztelje az asz
szony munkáját. Sok férj csak akkor kezdi
értékelni a felesége munkáját, ha ez betegség
vagy más ok miatt már nem dolgozhatik, vagy
távol van. vagy talán már a sírban pihen.

10. Időnkint ismerjük el és dícsérjük
feleségünk jótulajdonságait, pl. házias voltát,
hűséget, szerető gcndoskodását, figyelmét,
takarékosságát, igyekezetét. szorgalmát, keze
főztjét, itt-ott a szépségét, ruháját, ízlését is!

A dícséret a béke és öröm olaja!
ll. Férj! Törekedjél feleséged nézeteit is

osztani vagy legalább megérteni! Nem szabad
azt gondolnod, hogy csak kétféle nézet lehet
séges: a tied és a téves.

Légy megértéssel feleséged apróbb gyen
geségei iránt.
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Nincs boroshordó seprű nélkül és nincs
házasélet iszap nélkül.

A feleség nem angyal, hanem hozzád
hasonló gyarló ember I Hibáit, gyarlóságait,
tévedéseit, botlásait, feledékenységeil épp olyan
szent és áldozatos türelemmel vagy köteles
elviselni, mint ahogyan te kivánod, hogy ő a
tieidet elviselje és elszenvedje.

Légy nagyon feledékeny feleséged hibái
val, botlásaival és furcsaságaival szemben.
Ellenben vésd jól emlékezetedbe a részéről
nyert jókat, szép napokat, ünnepies és boldog
órákat I

Néha elkerülhetetlenek a nézetkülönbsé
gek. Ezeket törekedjél teljes jóindulattal át
hidaini és kiegyenlíteni.

Mielőtt feleségedet korholnád, kérdezd
magadtól, vajjon rosszakaratból követte-e el
hibáját vagy emberi gyarlóságból, tévedésből,
elnézésből, ügyetlenségből. feledékenységböl.

Sohase legyenek színészi ambícióíd, vagyis
ne rendezzél jeleneteket. legkevésbbé gyer
mekeid vagy háztartási alkalmazottaid előtt.

Szokratesz, a nagy görög bölcs, mint is
meretes, békés egykedvűséggeltürte Xantippe
nevű békétlen, veszekedő, perlekedő feleségé
nek kitöréseit. Egy alkalommal neje egész nap
pörölt és zsörtölődött vele, úgyhogy a bölcs
végre ís felkelt és faképnél hagyta feleségét.
De ez a háborgó nőt annyira indulatba hozta,
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hogy az ablakból egy dézsa vizet öntött rá.
Szokrateszt ez sem hozta ki sodrából, hanem
mosolyogva mondta a csodálkozó szomszédok
nak : Tudtam előre, mert hiszen a mennydör
gésre rendesen eső következik.

Nem mínden férj rendelkezik ilyen cso
dálatos türelemmel. Mégis azt mondom, hogy
kisebb, apróbb ügyekben engedj feleségednek.
Brélyedet, határozottságodat és következetes
ségedet tartsd fenn fontosabb esetekre, amikor
az engedékenység bűnszámba menne vagy a
család érdekébe ütköznék.

Ha feleséged a saját hibáidat tárja eléd,
ezeket ne tagadd le, hanem ismerd el, kérj
bocsánatot vagy elnézést. Ezt rendkívül érté
keli a feleség.

Nagyon hasznos és bevált tanács: A
házastársak előre vallják meg saját rossz szo
kásaikat vagy elkövetni szokott hibájukat.

Egy fiatal házaspárnak nem is volt más
kívánsága, mint hogy békével és egyetértéssel
éljen egymással.

A férj: "Megvallom, egytől félek. He
ves természetü, ideges, ingerlékeny ember va
gyok J Könnyen haragra gyúlok. Alapjában
nagyon jó ember vagyok, csak ha elragad az
indulat, nem szabad engem izgatni. Bizony ez
gyakran előfordul nálam az üzletben és igy
könnyen megtörténhetik, hogy ilyen hangulat
ban jövök haza. II

Feleség: "es hogy én is megvalljam. -
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válaszolta a fiatalasszony - én sem vagyok
mindíg olyan, amínőnek kellene lennem és
aminő szerétnék lenni. Gyakran elfog a sze
szély, amelynek hatalma ellen sokszor telje
sen tehetetlen vagyok. Ilyenkor a legjobb, ha
nyugton hagynak és egy szót sem szólnak
hozzám."

Férj: "Tudod mit? Legjobb lesz, ha mind
ketten már előre valami jelet adunk, ha vala
melyik oldalról vihar van keletkezőben. Ha
én haraggal távozom az üzletből és bosszús
vagyok, zsebkendőm csücskét erősen kilóga
tom a kabátom zsebéből. Te meg hasonló eset
ben a kötényed csücskét kösd fel a kötőbe. "

Igy is lett. Ha az asszony észrevette a
hazatérő férj kabátjában a vörös zászlót, tudta,
hogy ez "vihart" jelent és óvatossá, hallga
taggá vált és megkettőzte figyelmességét. Vi
szont ha a férj észrevette a kötény felemelt
csücskéjét, tudta, hogy ez "záport" jelez és tűr
tőztette magát, míg csak újra ki nem sütött a
jókedv és derű napja.

Egy szép napon azonban kölcsönös meg
lepetésben volt részük. Amint a férj haza
érkezett, észrevették, hogy mindkettőnek ru
hája "komisz időt" jelez. Egymásra nevettek,
megölelték egymást és azóta 7lÍ.szlótűzés és
elövigyázati intézkedés nélkül ts békességben,
teljes egyetértésben éltek.

12. Rendkívül fontos, hogya feleségnek
állandó elfoglaltsága legyen. A legjobb, leg-
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természetesebb és legáldásosabb két foglalko"
zás számára: az otthon gondozása, vagyis a
háztartás és a gyermekek nevelése.

"Az unalom bacíllusa a válópernek."
(Jókai.)

A feleséget ne engedd henyélni. A jó,
tisztességes, házias asszonynak mindíg akad
dolgozni, rendezni, tisztítani, foltozni, javítani
valója I

A nő elfoglaltságának hiánya egyik fő
oka a házasélet boldogsága megrendülésének.

Egy fiatal házaspár folyton zsörtölődött
egymással. Már-már szétválásra került a sor.
A férj főhadnagy volt. Az ezredparancsnok
tudomására jutott a dolog. .Akasszél gyere
ket a nyakába, - mondotta a fiatal tisztnek a
maga katonás modorában - akkor béke lesz
a házban. ti Úgy is lett.

Jaj a házastársaknak, ha szándékosan
nincs gyerek és hozzá az asszony még a ven
déglőtől vagy étkezdéből hozatja az ételt,
szóval henyélésre és lustaságra rendezkedik
be. A semmittevés az ördög párnája J

13. A jobb anyagi viszonyban élő házas
társaknak melegen ajánlom a külön-külön háló
szobát. A szerelem egy része illúzión alapul.
Az állandó együttlét, még éjjel is, az egymás
előtt történő mosakodás, tisztálkodás és egyéb
emberi ténykedések kölcsönös szemlélése, köny
nyen ronthatja. gyengítheti, halványíthatja az
illúziót.
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14. A szegényebb és kölcsönösen lesti
ruunkéra kényszerített családokban a férj gon
dolja meg, hogy az asszony ereje gyengébb,
hamarabb kifárad, kimerül, főkép a nőknél
előforduló bizonyos időszakokban. Legyünk
irántuk elnézők, kíméletesek. gyengédek I

15. Vértezzük fel magunkat joelőre arra
az esetre, ha a feleség megbetegszik, meg
csúnyul, ha az idő letörli a rózsákat arcáról
és elfakítja búzaszín haját. A legmagasabb
fokú jellemtelenség, alávaló, piszkos és súlyos
bűn, ha a férj, amint a feleségének szépsége
hervadni kezd, szerelmét, szeretetét, gyengéd
ségét és figyelmességét is megvonja tőle. Még
alávalóbb, jellemtelenebb szörnyűség, ha ilyen
kor más, fiatalabb vagy szebb nő felé kacsin
gat és feleségétől elhidegülve vagy éppen el
fordulva, más nővel kezd viszonyt. Ennél meg
vetendöbb és becstelenebb bűnt alig is tudunk
elképzelni.

Bizony a házasság nemcsak rózsákkal és
boldogsággal szegélyezett állandó paradicsom,
hanem gyakran betegséggel, csapásokkal és
mindenesetre vénüléssel is párosult nehéz élet
út. A jó, jellemes. nemes, becsületes férfiban
éppen ilyenkor fokozódik a szeretet, aggódás,
figyelmesség. acélosodik a hűség és becsüle
tes ígéretteljesítés hitvese iránt.

142



4. FEJEZET

APROBB TANACSOK

l. Az étkezésekre pontosan jelenj meg.
Fontos ok nélkül ne várakoztasd meg csa
ládodatl

2. A legjobb asszonyra sem árt vigyázni
félszemmel. De arra, akinek nincs állandó el
foglaltsága. jobb két szemmel ügyelni.

3. Feleségednek apró panaszait hallgasd
meg nyugodtan.

4. Ne dicsekedj feleséged előtt vagy az
ő jelenlétében az Ú. n. anyós-viccekkel. Ez
tapintatlanság, amely erősen fáj az asszonynak.

5. Soha ne fedd, korhold feleségedet, ne
akard öt nevelni, javítani - gyermekeid előtt!
Sőt ezek előtt mindíg tisztelettel és a legna
gyobb elragadtatás hangján szólj anyjukról. A
családodban is váljék valóra egyiptomi József
álomképe: Az apa legyen a fénylő nap, az
anya a szépen világitó hold, a gyermekek az
értékes, ragyogó csillagok I

6. Természetes. hogy törekedned kell
takarékos életbeosztásra és a szórakozások he
lyes értelmezésére. De viszont adj feleséged
nek necsak annyi pénzt, amennyi a háztartásra
okvetlenül szükséges, hanem egyúttal annyit.
amennyivel a saját jogos szükségleteit is fe
dezheti, nehogy kénytelen legyen fillérekért
harcolni vagy titkos alapot szervezni.
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.'>. PEJroZEl

AMIT A FERJ KERULJON

l. Kerüld feleségeddel szemben folyton a
logikára való utalást. A férfit sokszor bántja,
bosszantja, haragosítja és idegesíti, hogy a
felesége nem gondolkodik "logikusan", nem
tudja követni, megérteni, méltányolni és érté
kelni férje észszerű gondolkodását. Pedig ilyen
kor a férj rendszerint roppant igazságtalan.
Épp oly igazságtalan, mintha azt követelné
nejétől, hogy ennek is nőjön bajusza. Hiszen
állandó és egyetemes lélektani igazság, hogy
a férfi inkább az észnek, a logikának az em
bere, míg viszont a nőnél a nagyobb, élesebb
észt pótolja a néha sokkal hasznosabb, gya
korlatibb, beválóbb megérzés. intuíció, szimat,
ami meg a férjnél hiányzik.

Ezért már Tacitus említi Germania-já
ban, hogy a nőket néha prófétai meglátás
jellemzi, miért is ajánlja a férfiaknak, hogy
hallgassanak feleségeik tanácsára és megálla
pításaira.

Arany János, koszorús költőnk, egyszer
erős vitába elegyedett a Tudományos Akadé
miával egy nyelvi kérdésben. Ekkor mondotta,
hogy "a tudós jobban tudja, a költő jobban
érzi, rni az igaz". A férfi is sokszor jobban
tudja, de a nő még jobban, gyakran biztosab
ban megérzi, rni a helyes.
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2. Kerüld az "elvi" álláspontok törhetet
len és kivételeket nem ismerő követését, ami
kor jelentéktelen ügyekről van szó.

3. Kerüld kisebb, jelentéktelen ügyekben
a hajthatatlanságot, makacsságot és a bűnbak
keresést. A makacsság és keményfejűségnem
az okosak erénye.

4. Ne akard erőszakkal, fenyegetéssel,
gorombasággal és durvasággal az asszonyba
fojtani a szót. Azért nő, hogy beszéljen; neki
is van szája és joga a szóláshoz. A jó Isten
azért adott a nőnek nagyobb és bővebb beszéd
képességet, hogy a folytonos beszéddel hama
rabb taníthassa gyermekeit az "anya-nyelvre".

5. Kerüld modorodban az elnyersesedést.
Ne használj soha kemény, sértő, érces, riká
csoló szavakat, mint pl.: "akarom, megkövete
lern, parancsolom". Ne légy zsarnokies. gőgös
házibasa ! Feleséged nem háztartási alkalma
zott és szolgád, hanem házastársad !

6. Kerüld a hosszas és békét bontó erő
sebb vitatkozást. (Lásd Tower Vilmos: "Illem
kódex papok és szerzetesek számára." II. ki
adás I. kötet 288-290. oldal.)

7. Kerüld azt a fajta szemrehányást, hogy
a feleségnek kötelessége a férj felderítése és
hogy ő ezt veled szemben nem teszi. Tudnod
kell, hogy az asszonyt is érheti számos bosszú
ság, neki is vannak jó és rossz hangulatai,
amikor is illik, hogy te vigasztald és erősítsd
őt és alkalmazkodjál hozzá.
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8. Kerülj két végletet. Az egyik: Ne kép
zeld el és kezeld a feleségedet mint valami
játékszert, él vezeti portékét. szórakoztató tár
sat, dísztárgyat. es ne képzeld, hogy mellette
élheted majd a magad egyéni életét, amely
nek unalmas perceit a nő kő teles kitölteni cse
vegéseivel, csókjaival, bájaival. Az ilyen élet
szemlélet csak romlott lelkű vagy beteges
idegzetű kéjenc gondolatvilágába tartozhatik.

A másik véglet: Feleségedet szeresd, de
ne légy szerelmed maj ma, bolondja, bohóca.

Bölcsen mondja Shaw Bernard: "A man
ought to be able to be fond of his wife with
out making a fool of himself" (Candida). Magya
rul: "A férfi kedvelje feleségét a nélkül, hogy
magából bolondot csinálna."

A nőnek nem is imponál az olyan férfi,
aki akár betegesen felfokozott érzékiségből,

akár túlzott szerelemből a nő rabszolgájává
válik. A nő az ilyen férfit megveti, viszont az
effajta férfi megnöveli a nőnek önzését és
felülkerekedni óhajtó szándékát.

9. Ne turkálj a feltálal t ételekben, ha eze
ket a feleséged nagy gonddal, szeretettel, kevés
költséggel és takarékossággal főzte, sütötte.

10. Ne panaszkodjál és nyögdicsélj foly
ton minden csekélység és kicsiség miatt.

11. Százezerszeres tapasztalat, hogya leg
több házassági perpatvar, viszály, harag, el
hidegülés, sőt elválás is apró, nevetségesen
kisjelentőségű ügyekből fakadt. A házasfelek
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egyetértése, békés együttélése és boldogsága
gyakran apró dolgokon csúszik el. Es ezt a
körülményt csak akkor veszik észre. akkor
döbbennek rá, amikor már késő.

A viszály egy-egy véletlenül. akaratlanul
vagy megfontolatlanul kiejtett szóból, kiröp
pente U megjegyzésből, félreértett tréféból. pici
hazugságból, kis nézeteltérésből. indulatos pil
lantásból vagy heves kézmozdulatból indul ki.

Elnagyolt csekélyeégek. huszadrangú félre
értések, csacsiságok, mint a hajóóriásoknak
kis nyílásába lopódzott vízcseppek. ha állan
dósulnak, elsüllyesztessel fenyegethetik bol
dogsággal indult tÍ7.-, húszéves házasságok
szent bárkáit.

Egy napon a főváros legforgalmasabb
részében teljesen megakadt a forgalom. Egész
utcasorokat kellett felbontani. A munkások
százait kellett mozgósítani. És az ok? Kis egér
belekerült egyik csőbe és ennek folyását el
zárta.

Hány válóper vált volna feleslegessé, ha
mindkét vagy legalább az egyik fél észbe
kapott volna és kereste. kutatta volna a nézet
eltérésnek nevetségesen csekély okát!

A házassággal nem szabad játszani és
játszadozni !

12. Ne tartsd feleségedet kiskorúnak, ne
is kezeld őt mint ilyent.

13. Ne emlegess különbséget a saját fele
séged és más nők között. Ahogy édesanyán-
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kat nem hasonUtjuk őssze más anyával, a fele
séget se állítsuk más feleség mércéje mellé.
Tapintatos férj férfiakkal sem helyezi ellen
tétbe feleségét, utóbbinak rovására. Pl. rnond
ván, hogy a nők jobban járatják a szájukat,
többet szapulják egymást, mint a férfiak. Az
igazság az, hogya férfiak talán kevesebbet,
de gonoszabbul fecsegnek, mint a nők. Egyik
sem jobb a Deákné vásznánál!

14. Ne intsd le feleségedet mások előtt
politikai, tudományos vagy más irányú tájéko
zatlansága miatt. Még jóismerősök és roko
nok előtt sem. Ez illetlenség, tapintatlanság
és szeretetlenség.

Még kevésbbé illik feleséged való vagy
vélt rossz tulajdonságait kiteregetni mások
előtt.

15. A gyermek is gyakran ad okot nézet
eltérésekre.

A gyermekek nevelésében vedd ki a
magad részét és ne hagyd őket egészen any
jukra.

Ne tégy gyermekeid között különbséget.
Ez nagyon fáj az anyai szívnek.

Gyermekeid előtt - mint már fentebb
is említettük - mindíg a legnagyobb tisztelet
és elragadtatás hangján szólj anyjukról.

Gyermeked előtt sohase intsd le vagy
korhold feleségedet.

16. Ugyelj arra, hogy ne sértsd meg fele
séged hiúságát. Még kevésbbé éreztesd vele
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szóval vagy tettel, hogy személye nem tetszik
neked. A feleségnek szüksége van arra a meg
győződésre vagy legalább is arra az íllúzíóra,
hogy tetszik a férjének. Akárhány nő nem is
tudja már szeretni azt a férjet, akiről feltéte
lezi, hogy nem tetszik neki.

17. Ne adj okot vagy alkalmat feleséged
nek a féltékenységre. Ne bámulj vagy magasz
talj más nőt feleséged előtt.

Ne forgolódjál sokat más nők társaságá
ban. Ne udvarolj nekik.

. Feleséged soha ne sejtse, hogy más nő
jobban tetszik neked, mint ő. Ne mutass fel
tűnő érdeklődest feleséged kíséretében más
nők iránt!

Ne emlegess feleségednek egyáltalában
nem is élő, ú. n. "mintafeleségeket".

18. Viszont te se légy féltékeny felesé
gedre. Ezzel épp az ellenkezőjét éred el, sőt el
is vadíthatod őt magadtól.

Az is méreg, ha a férj lépten-nyomon
árnyékul követi a feleségét s pihenést nem
tart a gyengédségben. "Szép - mondja Jókai

az a muzsikáló óra: de nem, hogyha
egyre-másra muzsikál I" (Lélekidomár, II. kötet.)

Ne is akarj gyanús kiváncsisággal kutatni
és tapogatódzni feleséged titkaiban! Ne kutasd
feleséged multját. Ezzel nemcsak megkínoznád
őt. hanem hazugságra szoktatnád, magadban
pedig könnyen feléleszthetnéd a féltékenység
ördögét.
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19. Ne kívánd, hogy feleséged azonnal
megkedvelje rokonaidat, barátaidat és jóisme
rőseidet. Ez időre szorul és idővel magától
megjön. Rajtad függ, hogy feleséged is meg
kedvelje őket.

Viszont te se mondj soha rosszat vagy
kedvezőtlent feleséged rokonairól és jó barát
nőiről.

20. Hűtlenséget még gondolatban se en·
gedj ébreszteni magadban!

Kerüld a veszélyes alkalmakat!
21. Családi otthonodtól tartsd távol a túl

ságos gyakori látogatókat, még ha ezek jó
barátain, sőt rokonaid is vagy feleséged női
rokonai, illetve jó barátnői, de leginkább tartsd
távol a kotnyeles, hamis nőket. .

A nagyon gyakori látogatók, legyenek
férfiak vagy nők, mindkét fél számára erős,
elszánt veszélyt jelenthetnek!

Rég ismert veszélyt jelenthet feleségedre
a gyakran megje1enö "házibarát". Feleséged
nek könnyen megtetszik eleinte csupán maga
a látogatás nyujtotta szórakozás. Majd kellemes
nek érzi a vendég jelenlétét. Megszokja, szinte
hiányzik a távolléte. A házibarát meg viszont
hamar a feleséged varázsának hatása alá kerül
het. A következmény. hogy mindkét félben
felébred az erősebb figyelem és érdeklődés
egymás iránt. Ez viszont felizgatja a kép
zeletet, megzavarja a lelket, mindkét fél el
veszíti szíve szabadságát, lelke nyugalmát,
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indulatainak higgadtságát, foglyul esnek a kel
lemes és csábító érzéseknek és egy-kettőre
megtörténhetik a hűtlenség. Először csak félős,
szégyenlős gondolatban és vágyó érzületben,
majd kölcsönös szavakban, kedveskedésekben,
sugdolódzásokban, titkos találkákon, hazugsá
gokban és mindez gyógyíthatatlan álomba rin
gathatja öket - a szakadék szélére vagy az
örvénybe.

22. Anyagi tekintetben kerüld a két vég
letet. Az egyik: Ne légy zsugori, fösvény, ok
nélkül garasoskodó, pénzzsarnok. A másik vég
let: Ne akarj a takaródon túl nyujtózkodni,
jövedelmeden túl költekezni, nagyzolni, a ven
déglátást túlzásba vinni. Éljetek egyszerűen.
természetesen, szerényen, józanul, takarékosan,
előre mérlegelve és számolgatva a lehetősé

geket!

6. FEJEZET

AMITÖL MÉG JOBBAN ovAKODJUNK. I.

1. Ne légy telhetetlen kéjenc!
A feleség részéröl a férje iránt érzett

tiszteletet sorvasztják. szeretetét undorrá és
útálattá torzithatják a férj állati erotikája, a
nemi élet erőszakosabb. mesterkélt kiváltésa.
a perverzitás, a különféle, visszataszító nemi
műfogások és praktikák, amelyeket a sátán
talált ki a házastársak kölcsönös tiszteletének

151



és szerelmének, de egyúttal magának a házas
ságnak szétzüllesztésére is.

2. Nem elég csupán a menyasszonyban
keresni, követelni és értékelni a mély, komoly
vallásosságot, mint a női tisztesség. megbíz
hatóság, hűség, komolyság és minden egyéb
női erénynek leg szilárdabb alapját és legszük
ségesebb feltételét. A vallásosságot a házas
életben is ápolnunk. védenünk, óvnunk, állan
dósítanunk, fejlesztenűnk és tökéletesítenünk
kell.

Tesszük ezt saját jó példánkkal. a saját
lelkünk komoly gondozásával, a szentrnísék
nek és szentbeszédeknek együttes látogatásá
val. Kimondottan vallásos folyóiratok és
keresztény irányú ujságok megrendelésével.
jó. hasznos és egyúttal vallásos könyvek olva
sásával, katolikus egyesületekben vagy társu
latokban való részvéttel és közreműködéssel.

3. A vallásos érzést szinte szétrobbant
juk. a hitet gyengitjük, lelkiismeretünket pedig
felzaklat juk és eltompitjuk a gyermekáldás
mesterséges és bűnös megakadályozásával.
(Egyke. egyse.)

Csak félemberek félnek a gyermektől.
Félnek Isten áldásától és ostobául, szinte őrül
ten Isten átkát, lelkiismeretük furdalását és a
természet bosszúját választják.

A gyermekáldás szándékos és bűnös meg
akadályozásáról már annyit és oly sokszor
írtak. hogy e helyen felesleges e természet-
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ellenes véteknek a házasfelek lelkiismeretére,
a nő egészségére, a házastársak családi köte
lékére és a nemzet erejére rendkivül káros
hatásáról és következményeiről bővebben meg
emlékezni.

Igaz, hogy "a házasságok az égben köttet
nek". De a szándékoltan egykés és egysés
házasságok a pokolban köttetnek, mert bűnt
árasztanak és halmoznak és nemzetre, társa
dalomra és egyénre egyaránt súlyos veszedel
met jelentenek.

Azt talán szintén szükségtelen megemlí
teni, hogya gyermekáldást bűnösenmegakadá
lyozó házastársak addig, míg e bűnről teljesen
és erős bűnbánattal le nem mondanak, sem a
szentgyónáshoz, sem az Úr asztalához nem
járulhatnak.

Akinek füle van a hallásra, hallja meg J
Es akinek lelkiismerete van, szívlelje meg I

Hadd közöljük itt e helyen is Agyagfalvi
Hegyi Istvánnak "Az én családom" c. tanul
ságos költeményét:

Az én családom olyan, mint a kéz:
Oten vagyunk, mint a kéz ujjai ..
Ot külön élet, mégis egy egész,
(ó, a csonka kéz szörnyü valami l)

A hüvelykujj - az én magam vagyok I
Zömök, dacos, kemény, ... rideg talán;
a másik négytől kissé távolabb,
("magának élő l" - mintha hallanám II
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(O, ha tudnák, hogy a hüvelykujjat
mért teremtette a bölcs végzet így:
hogy messzebb állva jobban lássa, védje
a másik négynek gyöngeségeit! . . .)

A mutatóujj, - ez az asszonyom.
Hol mellettem áll, hol meg távolabb,
(a más háromhoz mindíg közel áll
és köztünk fal, ha dördül a harag I)

A nagyujj, . o o igen, ez anagyfiam,
a kamaszkodó, nyurga, bús legény;
orgonasípok közt a legnagyobb,
de álmatag s lágy, mint egy költemény

A gyűrűsujj a lányom. Szereti,
hogyha becézik, ha szép, csillogó,
csendes, a nagyhoz szelíden simul,
a kicsihez meg jó, anyáskodó . o •

A kicsiujj ? E virgonc, kis csikó
a kisfiam. Egy percig nem pihen,
kópéskodik, bosszant vagy hízeleg,
az Ujj-családban egy még nincs ilyen!

... Az én családom olyan, mint a kéz:
öten vagyunk, mint a kéz ujjai,
öt külön élet, mégis egy egész o • o

ó, a csonka kéz szörnyű valami. o ol
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7. PEJEZET

AMITÖL MEG JOBBAN ÖVAKODJUNK. II.

4. Ne engedd, hogy harag, neheztelés,
bosszú gyökeret verhessen szívedben. Harag
ban se ne feküdj le, se olthonodból ne
távozzál!

5. Az első összeszólalkozás vagy össze
veszés haragjában, indulatában, mérgében,
dühében ne rontsuk el a dolgot, ne csinál
junk valami bolondot. Ne akarjunk a másik
félen mindenáron kifogni, rajta bosszút állni.

Aludjunk rá egyet vagy kettőt és egészen
más szemmel fogjuk látni és más lélekkel
ítélni a történteket, mint az első felindulás
ban.

A harag és a szenvedély a legrosszabb
tanácsadó!

Néha az otthontól fél- vagy egész napra
való távozás is tárgyilagosabb ítéletre vezet
és megérteti velünk a másik fél álláspontját.

Sokan jöttek már hozzám a kényes bírói
szerep vállalása végett. Ilyenkor tapasztaltam
számtalanszor, hogy az összeszólalkozó vagy
összetűző és tartósabb haragra gyúló házas
felek mindegyike mennyire várja, türelmetle
nüllesi, égően kivánja, hogya másik fél enged
jen, hogya közeledést, a kibékülést amaz
kezdje. Mindkét fél tudja és érzi, hogy az
egyiknek némi kis áldozatot kell hozni, csak
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éppen Ó nem akar az első lenni. Azt gondolja,
hogy büszkeségből, elvből. dacból cselekszik,
pedig a valóságban - butaságból. Mert a saját
érdeke, nyugalma, boldogsága és lelke üdve
ellen vét. Pedig csak kis legyőzés, gyenge
nekilendülés, apró áldozatocska, cseppnyi jó
akarat és egy csekély okosság kell a vihar
lecsenditéséhez, a félreértés kiküszöböléséhez,
a boldogító béke helyreállitásához. Egy csók
kal vagy meleg öleléssel kísért néhány szó,
pl.: "Ugye, már nem haragszunk egymásra?"

6. Rossz, szívtelen, kegyetlen érzésű és
durva lelkű férj az, aki otthon fontos ok nél
kül is folyton zsörtölödik, kifogásol, morog,
elégedetlenkedik, de soha sincs egy kedves,
megértő, szeretö, enyhítő, elismerő, dicsérö
szava.

7. A férj legyen családjának feje és ura,
de semmiesetre se békerabló megkínzója.

Milyen csúnya, undorító látvány, amikor
a férj és feleség kiabálva és rikácsolva vesze
kesznek és marakodnak egymással, a férj mint
vadul örjöngő, a feleség pedig mint megvesze
kedett fúria.

8. Amiről pedig még szó se essék, hogy
a férj ütlegelje, tettlegesen bántalmazza fele
ségét. Ez nemcsak alávalóság, hanem rút, meg
vetni való férfiatlan gyávaság!

"Aki feleségét megveri, balkezével üti a
jobbat."

Aki a gyengébb nemmel ok nélkül
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mindenkép csak hatalmát akarja éreztetni, ct
házon kívül rendesen nagyon gyenge, pipogya
lélek.

Halljuk meg Aranyszájú Szent Jánost:
"A férjnek nincs megengedve, hogy nejét
üsse-verje. A legnagyobb gyalázat lenne ez
mind a megvertre, mind a megverőre. Ki vol
na képes e szégyent és gyalázatot elviselni?"
(Hom. in Math.)

9. A férj vadságának, méltatlanságának,
durvaságának netovábbja a kegyetlen szadista
volta; vagyis amikor a férj örömet és kielégü
lést talál abban, hogya feleségét vagy a gyer
mekeit folyton-folyvást bosszantsa, keserítse.
bántsa, ingerelje, nyugtalanitsa. A szadizmus
már az elmebajnak és a józanság természetelle
nes hiányának a jele. A szadista ember köz
veszélyes egyén! Mert nála a bosszantás ön
célúvá válik.

10. A szadizmussal csaknem egyértékű
az egyik félnek a folytonos, hetekig. hónapokig,
évekig tartó hallgatása. Amikor pl. a férj el
kezdi és folytatja a felesége ellenében a duz
zogó, haragtartó hallgatagságot, amely meg
fagyasztja a szívet, kiöli a kedély t, mélyehbre
fúrja az ellenszenvet és nehezebbé teszi a ki
békülést.

Milyen csúnya jelenet, amikor a férj
például a közös reggeli- vagy ebéd-asztalnál
ujságolvasásba merül, máskor a pipálásba, a
nő meg talán a varrásba fojtja a szót, Egyet-
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len kedves, megértő, felejtő, megbucsát6 8ZÓ,
tekintet, mozdulat, figyelmesség, szívesség,
udvariasság, előzékenység sem nyilvánul meg,
mint a haragos viszony megváltozásának kiván
sága és óhaja.

Milyen keresztényietlen viselkedés! És
hozzá milyen lelki sötétséget és alacsony
jellembeli színvonalat árul el az ilyen csúnya,
bűnös csökönyösség!

Felette üdvös ilyenkor egy tekintet a
keresztrefeszített Úr Jézusra, aki haláltusájá
ban is imádkozott kegyetlen hóhéraiért. Vagy
ha tetszik egy gondolat a názáreti Szeritcsalád
magasztos példaadására.

Mennyit tanulhatunk az Úr Jézus szent
példájából. Mikor Péter megtagadta, Júdás
csókkal elárulta, nem mutatott haragot, nem
vetett rájuk még visszautasító tekintetet sem.
Ellenkezően, atyai tekintete Péter szeméből a
bánat könnyeit sajtolta ki, Júdás lelkéből pe
dig a szégyenkezés és lelkiismeretfurdalás
önvádját váltotta ki.

8. FEJEZET

A FÖPARANCS

Szent Máté evangéliumában (22, 34-40.)
olvassuk: "A farizeusok pedig egybegyülének
és kérdé őt (t. í. Krisztust) közülük egy törvény-
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tudó, kisértvén őt: Mester, melylk a nagy
parancsolal a törvényben 1"

Mondá neki Jézus: "Szeresd a te Uradat
Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedból
és teljes elmédből. Ez a legnagyobb és első
parancsolat. A második pedig hasonló ehhez:
Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. E két
parancsolaton függ az egész törvény I"

Az Úr Jézus, Isten Fia szerint a két leg
főbb, legfontosabb parancs egyike a felebaráti
szerétet.

De ennek a felebaráti szeretetnek is van
különbözö foka, erőssége és mélysége. Minden
embert szeretnünk kell, de nem az érzelem
nek akkora hevével, nem az áldozatnak akkora
mértékével, mint a másikat.

Azokat, akik közelebb állnak hozzánk.
vagy akik érdemesebbek, jobban szerethetjük,
rnint a távolabb állókat.

Egyenlő körülmények mellett jobban sze
retjük testvérünket, mint a távoli rokont, job
ban honfitársunkat, mint az idegent, jobban a
magaméval azonos vallásút, mint a pogányt
s í. t.

Tehát a parancsolt szeretetnek is van
fokozata, rangsora. Es ugyancsak az Úr Jézus
isteni ítélete és döntése szerint ki áll e rang
sornak az élén, vagyis kit kell valamennyi
közelálló embertársunk közül legjobban, leg
őszintébben és legáldozatosabban szeretni?

Halljuk ismét magát az isteni Mestert l



"Az ember elhagyja atyját és anyját és
feleségéhez ragaszkodik és a kettő egy testté
leszen. Ennélfogva már nem ketten vannak,
hanem egy test." (Márk 10, 7-8.)

Az Úr Jézus szerint a feleségedet jobban,
természetesebben, ragaszkodóbban, hűségeseb
ben és észszerűbben kell szeretned, mint atyá
dat és anyádat. Utóbbiak testéből szakadtál
el, de feleségeddel egy testet, egy lelket al
kotsz. Ö van az isteni parancsolat alapján a
szeretendő halandó személyek skálájának az
élén! Az élen! Előtte senki más!

Mondá Jézus: "Szeresd a te Uradat Istene
det ... Szeresd felebarátodat, mínt tenmaga
dat. E két parancsolaton függ az egész törvény."
(Máté 22, 37-40.)
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TOWER VILMOS
egyéb ajánlható művei:

1. ILLEMKODEX II. javított kiadás, 2 kötet.
Főkép papok és szerzetesek számára ké
szült, de világiak is nagy haszonnal for
gathatják, mert ez a könyv az egész
világirodalomnak egyetlen részietes illern
könyve.
Az I. kötel (430 old.) ára 4 P.
A II. kötet (340 old.) ára 6 P.
A két kötet együttvéve szerzönél 8 P.
A mű I. kiadása egy hónap alatt elfo
gyott. Jelenleg számos nyelvre fordítják.

L.. A HIPNOTIZMUS elméleti, gyakorlati'le
dagógiai, orvosi és jogi szempontból. ra
3 P, szerzőnél 2 P.
E művet azoknak ajánljuk, akik nagyobb,
mélyebb és gyakorlatibb emberismeretre
vágynak.

J. AMIT NAPOLEON I:LETRAJZAI ELHALL
GATNAK. Napoleonról kb. millió könyv
jelent meg, de e könyv szerzője e. fran
cia császárról eddig sehol meg nem írt,
szenzációs tényeke t közöl. Rendkívül ér
dekfeszítő. XIr. Pius pápa e könyv olasz
fordítását dícséretével tűntette ki. Ára 3 P.

4. A PAPI CELIBATUS. 116 old. Ára 2 P.
5. PAPI I:S SZERZETESI DII:TA. Bel- s kül

földi orvosok közreműködésével.E könyv
nemcsak egyházi személyeknek, hanem
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minden egészséges embernek ad bölcs
tanácsokat egészségük megőrzésére és
életük meghosszabbitására.

6. A PÁPÁK SZEREPE HAZÁNK MEGMEN
TEsEBEN Es FENNMARADÁSÁBAN.
Vastag, nagyterjedelmű rnű, több képpel.
XI. és XII. Pius pápák a könyvet külön
dicsérelben részesítettek. Ára 5 P.

1. A KEpESSÉGVIZSGÁLATOK. Ára 1 P.
8. A KATOLIKUS HITVALLÁS. II. kiadás. A

felnőttek számára készült híttan. 540 old.
Áro 4 P.

9. KRISZTUS IGAZSÁGA. VII. kiadás. (Hit
tan.) Ára 70 fillér.

10. KRISZTUS AKARATA. V. kiadás. (Erkölcs
tan.) Ára 90 fillér.

11. KRISZTUS KOZELSÉGE. III. kiadás. (Szer
tartástan.) Ára 70 fillér.

12. KRISZTUS ORSZÁGA. Az egyedüli, ma
gyar nyelven. szellemtörténeti módszerrel
írt egyháztörlénelem. Áru 1.40 P.

13. KICSODA KRISZTUS? Készülőben.
14. CIO CHE LE BIOGRAFIE Dl NAPOLEONE

NON DICONO. Ára 7 P.
15. DIE HL. BARBARA. SCHUTZPATRONIN

DER ARTILLERIE. Arn 2 P.
16. KIHEZ MENJEK FELESÉGUL? (K('>szi.ilőben.)
Fenti művek mezrendeíhetök a Korda R. T.
nál (Budapest, VII!.. lvííkszéth-tér 4.) és a szer
zőnél. (Budapest, I.. Logodi-u. 9. I. 8; szerzö

csekkszámlája. 58 -- 394.)
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