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ELOSZÓ.

A Pesti Szent Imre Kollégium Mária Kongregá
ciójának. egyik gyúlésén arról a felelősségről be
szélgettünk, amellyel mi, öreg diákok, a közép
iskolákból feljövő vidéki fiúkkal szemben tarto
zunk.. Jönnek évről-évre sok-sok ezren, kezükben
az érettségi bizonyítvánnyal, szemükben az ifjú
ság tiszta fényével; az édesanya simogató kezé
nek érintése még érezhető rajtuk. Jönnek egye
temre, főiskolára. Tanulni akarnak, férfivá fej
lődni és beleállni a magyar életbe, hogy minden
tehetségükkel és erejükkel szelgélják a hazát

Jönnek. Es itt várja őket egy nagy város, ezer
nyi veszéllyel, kísértéssel és búnalkalommal. Ki
védi meg őket?

Mi nem akarunk abba a túlzásba esni, amely mín
denütt szexuális kísértést szimatol és mindig csak
a VI. parancs elleni bűnöktől fél. Mi tudjuk, hogy
többet vétkeznek az emberek az igazság ellen is, a
szeretet ellen is, á. becsület ellen is, mint a tisztaság
ellen.De az ifjúkor éveiben a szexuális ösztönereje
még óriási, és óriásiak a nagyváros kísértő alkal
mai. És a vidékről feljövő ifjúságot a legtöbb köz
vetlen veszély a VI. parancs terén fenyegeti.

Ezért határoztuk el. hogy megkérjük az orvost,
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a nevelőt, a papot, jöjjenek el hozzánk és tartsa
nak előadást számunkra az egyetemi ifjúság tisz
taságát fenyegető veszedelmekről. Es amikor el
jöttek és meghallgattuk őket, akkor úgy éreztük,
hogy mindezt nem szabad egyszer elhangzott szó
nak meghagynunk, amelyet meghallgatott a kato
likus kollégiumnak amúgyis védett és sok ve
szélytől inkább biztonságban levő ifjúsága, hanem
amit itt hallottunk, azt el kell mondanunk sok-sok
ezer magyar ifjúnak, mindazoknak, akiket magához
szív a nagyváros, hogy ífjúságuk legértékesebb
esztendőlt itt töltve, a férfisorsra elkészüljenek.

Megkérdeztük előadóinkat. Mind olyan szíve
sek voltak, azt mondták: .átengedik nekünk kí
adásra előadásuk szövegét.

Igy készült el ez a könyv. Dr. vitéz Szathmáry
Zoltán egyetemi rk. tanár, dr. Lesskó Jenő igaz
gató-főorvos, dr. Marczell Mihály egyetemi ny. r.
tanár, a kollégium régi igazgatója, és dr. Koszter
szítz József igazgató úr, kongregációnk prézesé
nek előadásait gyüjtöttük össze és adjuk oda az
egyetemi ifjúságnak. Úgy éreztük, hogy felelősek

voltunk érte, hogy ezt a kis könyvet kiadjuk. Ami
kor kiadtuk, az öreg diák felelősséget róttuk le a
fíatalabb évfolyamok ifjúságával és az ezután
Pestre jövő ifjúsággal szemben.

. Nos cum Prole pia benedicat Virgo Maria!

Bulkay Lajos gm. hallgató;
ilkoDgregáci6 prefektusa



A nemlélet problémái.
Dr. LeBskó Jen6,

. Jii.Mindenható bölcs akarata olyan-teremtőerö-.
ver a]áhaékozl:ameg az embert, amely szaporodé
s&t'lehetövé teszi, fajának fennm.aradásáts ezáltal'
az élet folytonosságát biztosítja. E célból. terem
tette a két nemet, amivel nemcsak az ember' földi
célját, hanem életének harmóniáját is elősegíti.

A teremtő erő birtokosává akkor lesz az ember;
ha a nemiélet szolgálatában .álló idegrendszeri
berendezkedések kialakulása befejeződött s' azok
működésképes állapotba jutnak, mert ezektől az
idegberendezésektól függnek a nemiélet reflexei,
továbbá a reflexeknél is bonyolultabb gépezetú
nemiösztön működése. A nemiélet szolgálatában
álló idegrendszeri berendezkedések kíalakulésá

ban a nemi hormonoknak van lényeges szerepe:
és pedig a nemi mirigyeken kívül a pajzsmirigy
s fóleg a hypophysis és a thymus hormonjainak.

A nemiösztön és a nemi reflexek ideggépeze

tének rendkívül' bonyolult volta s a honnonter
meló belső secretiós mirigyek serkentő vagy gátló
működése érthetővé teszi, hogy ci legkisebb zavar

esetén is súlyos kővetkezmények állhatnak elő,

mikor a természetes és természetellenes okok
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hosszú láncolata befolyásolhatja és térítheti egész
ségtelen, káros irányba az ember nemiösztönét.
Etekintetben a nemi érettségét még el nem ért
ifjú szervezete forog a legnagyobb veszélyben.

Miután a természet vitathatatlan törvényszerű

séggel a nemi érettségtől teszi függővé az élet
folytonosságának oa obiztosítását s a -tudomény
fllegállapftása szerínt a teljes nemi érettség előtti

neDti tevékenység a bekövetkező hormónegyen
súlyt zavarok folytán egészségtelen, o mert a szer
vezetet, annak normális kifejlődését kérósítja, 
kétségtelen, hogy a nemi élet önmagában nem le
het cél, hanem csak az emberiség fennmaradását.
azaz a fajfenntartást szolgáló eszköz.

A keresztényerkölcstannak is szó szarint ez a
megállapítása, ami világos tanubizonysága annak,
hogy a keresztény erkölcstan tanítása nincs ellen
tétben a tudományos kutatás eredményeiveI. Az
ember legfőbb lelki és testi javát szolgálja ez a
tanítás akkor is, amikor a nemi élet legideáJisabb
keretét a házasságban B az azon alapuló családi
életben jelöli meg, mert kizárólag csak ezen az
egyetlen úton kerülhetjük el biztosan a helytele
nül gyakorolt nemi élet nyomán felburjánzó te
mérdek lelki és testi bajt, betegséget, nyomorú
ságot.

Ezzel szemben azt látjuk, hogy erről az erkölcsi
parancsról, melynek helyességét komoly ésszel
kétségbe vonni. nem lehet, o - a társadalom java-



7

része .egyáltalán nem akar tudomást venni. Ez a
magát "mo~em"-nek nevező társadalolll elfogadja
a.szabadjára engedett, zabolátlan nemiélet jogos~
ségát, sőt támogatja és segíti azt a végzetes törek
vést, mely a szigorú erkölcsi elvek kigúnyol~sa

mellett a nemiélet fékevesztett kiélését megenge
dettnek hirdeti.

Arra a kérdésre, hogy mi okozza ennek a beteg
és erkölcsileg romlott társadalmi felfogásnak oly
nagymérvű elterjedését, csak azzal felelhetünk,
.z: ami bizonyos tekintetben mentségére is szol
gál, - hogy nincs probléma, mellyel szemben az
ember annyira nélkülözi. (J. tiszta látáshoz, az igaz
ság egyszerű és világos lelismeréséhez oly na
gyon szükséges objektivitást, mint a nemiélet
változatos problémáinak megítélésénélés igazsá
gos értékelésénél.

Az objektivitás eme hiányának egyik oka és
forrása az emberek nagy részénél megnyilvánuló
hedonista életfelfogásra való hajlamosság, amely
szerint az a cselekvés a legértékesebb, amely .a
legintenzivebb és legálland6bb gyönyört bizto
sit ja. Ezt a hedonista életfelfogást táplálja a nemi
ösztön, mely par excellence gyönyörthoz6, ha
mindjárt - bizonyos körülmények közőtt - las
san ölő, bár mézédes mérget rejteget is magában.

Tovább keresve a helyes erkölcsi állásponttal
szembehelyezkedő dekadens társadalmi felfogás
népszerűségének és térfoglalásának okát, nem ke-



rülhetí el 'tigyelinünket a: nemíéletforrésaínek és
gy'ökereinek rendkívül ' bonyolult, szétágazó és

kuszált volta. A vegetatív, a szellemr és a társa
dalmi élet minden megnyilatkozása annyira tele
ván szexualitással, a nemiösztönt izgató és mes
terségesen fokozó ingerek pedig oly nagy 15zá
múak, hogy igazán csak kivételes erkölcsí szí
lárdségú, fegyelmezett, acélos ékataterővel'ren
delkező . és ,'a leggondosabb erkőlcsi . nevelésben
részesült emberek tudriaka kísértések rohamai
nak ellenállni. A szexualításnak a legkülönfélébb

életviszonyokkal való megszámlálhatatlan sok vo
natkozása és kapcsolata magyarázatát adja annak,
högy az emberek nagy része túlhajtott szexuális
életet él, nemiösztönét kizárólag az élvezetszer
zés szolgálatába állítja s minden törekvése nemi,
ösztönének minél gyakoribb kielégítésére irá
nyul. Ez a túlhajtott nerniélet, a gyakori kielégü
lést kereső abnormális nemiösztön szereti a vál
tozatosságot a partnerekben s ezért sokszor' ese-'
terikint változtatja őket. Ezt nevezzük a nemi ke
vetedési ptomiscuüás jelenségének.

Az erkölcsi normáktól eltérő nemiélet Iőproblé

máját és tengelyét éppen ez a nemi keveredés
alkotja. Hiszen a nemibetegségek terjedésének is
a promíscuítés a legközvetlenebb és legföbb oka.'
A prostítucíóval való szoros összefüggése pedig

ismét rengeteg problémának a kiindulópontja. Ha
a nemibetegségek terjesztésén kívül más vesze-
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delern nem szérmazna belőle,'-akkor. is az' egyik
legnagyobb csapásnak tartanám, rnely a' gyarl6
~~pert sujtja." De terjesztője anerníbetegségeken
JUv'ül a legkiHönfélébb fertőzö bajoknak is 
tölega .tuberculosisnak, továbbá a különböző'
~f'Ó8diek: arüh, és egyéb, tetvek okozta kellemét
lenmegbetegedéseknek. Magától értetődik, hogy
még sokkal stllyósabb- következményekkel jár d'
házasemberek nemi keveredése 'a 'betegségeknek'
a családba való behurcolása míatt.
; Ha kutatjuk azokat a tényezőket és okokat,

melyek a nemi keveredést megkönnyítik, elősegí

tik, fenntartják és fejlesztik, - azt kell tapasztal-

~, • ,A nemibetegségek il házastárs és rajta keresztül az
utód megfertózése által nemcsak az egyén és család egész
ségét károsítják vagy pusztítják, hanem a nemzetét is és
fa.jtontó hatásuk ís kétségtelen. Pl. a syphilisnek a házas
ságba .való behurcolása az utódoknál a következő szomorú
lehetöségeket okozhatja:.a syphilíssel fertőzött anya vagy
t1~m esik teherbe; vagy teherbe, esík, de a 3, hónapban el
vetél; vagy halott magzatot szül, vagy élő, de súlyosan
beteg magzat jón a világra s rövidebb-hosszabb idő muiva
erpusztul; vagy látszólag egészséges gyepnek születik, ds
a vérbaj tünetei évek mulva mégís jelentkeznek és elpusz-"
Utják. Ezeken kívül a különböző syphilises ídegbajok P.s
elmebetegségek. va'gy a harmadlagos tünetek roncsolásaí
ör~ meg sokszor évekig tartó kínos szenvedések után a
bele'get ésmegfertózött áldozatát. Nemzeti szempontból is
végzetes az a pusztítás, amit a vérbaj a születések elmara
dása útján visz végbe, Melly szerint Csonka-MagyarorszJ.g
szaporodási vesztesége évente 30.000 lélek volt EbböT
sfphUls miatt 10,000.

A kankó a legelterjedtebb nemibetegség. Sterfllzálé ha-·
t4511 ls a legnagyobb, Szövődményes kankó eseteiben lénye
gesen emelkedik a nemzóképtelenek száma; Az összes meddő
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nunk, hogy számuk rendkívül nagy. Ennek az a
magyarázata. hogy a ma felvetődő valamennyí
szociális, társadalmi, irodalmi, művészeti problé
mához temérdek szállal fűződik nemi vonatkozás
és ezáltal a Olai társadalmi élet valamennyi mes·
nyilatkozásának szexualitással való elóbb emlí
tett telftettsége könnyen termelheti a nemtöss
mnt izgat6 ~s fokoz6 Ingereket. Az okok rend
kivül nagy számán kivül feltűnő még az a körül
mény, hogy az ok és okozat sokszor el sem ~ülQ.

níthető, Valóságos circulus vítíosusok vkusze
összevisszasága bonyolítja és nehezíti a tiszta
látást. Pl. Itt van a prostitúció. Felfoghatjuk, mínt
az erkölcstelen nemi élet következményét, de sze
repel úgy is, mint az erkölcsi szabályoktól eltérő

szexuális élet kifejlődésénekegyik legfőbb oka.

h"ázasságok 300f0·ánélk kankó az oka, nagyobb részben •
férfi, kisebb részben, a nö hibájából.

Nékám adatai szetint 1917-ben 96.000 emberrel kevesebb
született a kankó rneddósItó hatdsQ miatt s ugyanezen ok.
ból 1876- tól 1907-ig Magyarország népvesztesége kerekpn
kétmiIIió lélek volt. MeIIy adatai ezerint Csonka-Magyar·
ország fzaporodási vesztesége év! 20.000 lélek volt.

Kfilönböző nemzetek statisztikai adatai szerint a nemi.
betegek 25-35%-a házas volt. Közismert adat, hogy a izd·
lészeti intézetekben a szülőnők 8-11G/G-a vérbajos. A:z osz
szes halálozások 8-11 G/o-át syphilis okozza. Ez a szám alig
marad a Tbc okozta halálozás százaléka mögött. A statisz
tika szerint a házasságban történő fertőzések javarésze nem
tudva tőrtént. A fertőző beteg fél egyrészt nem tudta, ht.l1Y
nemibajban szenved, másrészt abban a hitben volt. hogy
baja meggyógyult. tehát házastársára nézve a házdsst.
veszélyt már nem jelent.



Ezeknek a tényezőknek és okoknak:· rendszerbe
foglalása szinte lehetetlen, ezért csak 'vázlatos
felsorolásukra szorítkozom.
Elsőnek emlitem a promíscuítéssal . fogalmilaa

egyezó prostituciót al maia évezredei problémái
'Val. De itt vannak a legkülönfélébb. társadalmi
és szociálís problémák által előidézett okok: a la
ká$kérdés, tömegszállás, ágyrajárás, a· munkaví
szonyok romlása, a munkanélküliség, .a cseléde,
kérdés megoldatlen kérdései, a korai házasság
kötés lehetetlenné válása, a női születések több
lete,a kereső nő problémája, a fiatal diplomások
ügye, stb. stb. A mai gazdasági és lelki válságot
létrehozó, vagy abból folyó valamennyi ok mind
szerepet játszik, ha közvetve is - a promiscuitás
fenntartásában. Ide sorolhatjuk az alkoholizmus
és más izgató- és kábítószerek szerepét, a háboru,
a fogság és a forradalmak befolyását, Nem sza
bad lebecsülnünk a jellembeli tulajdonságok: a
hiúság, önzés és felületesség, a hiányos akaraterő

és az erkölcsi defektusok: az amoralitás, a köte
lesség- és felelősségérzet csökkenésének vagy
hiányának szerepét sem,
Ezekből a tényezőkből fejlődnek és alakulnak

a különböző téves és szégyenünkre mégis ural
kodó társadalmi felfogások, amilyen pl. cl kettős

morcil; .továbbá a beteg korszellem izgatásai: a
pomografia, az éjjeli mulatók, barok, mozík, né
mely színházak és revűk, a dekadens fejlődést
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mutató női divat csábítésat. Ez a dívathonosttotta
meg m:ái' a tisztes cseládanyák körében is' a szé-'

pítő- és keridőzőszerek ízléstelen és értelmetlen

nyil,;ános .használatát és diktálja a testkultusz
szolgiUatának Örve alatt színte már a' nudizmus
l1atárAig'terjedŐ'ruházkodást.A mai strandélet el
fajzásd, 'a inindé~ .~rkölcsírnÖtfVumotnélkÜlözö'.' .. . . . . , . ..' . '.. \ . ~

s:z,épsegkl!álynöválasztások és .még' ~~ngeteg' h,a~'
sonlö álírodalmí, művészí és egészségügyi. pro
bl:ém~ miim a' ~einiös'ztön'beteges túltengését és

fokozását hivatottak előidézni. Terinészetes, hogy
, . ,

a rossz vagy hiányos nevelés, a szülőí felügyelet
hiánya, .a valláserkölcsi nevelés eredménytelen
volta ijesztő mértékben járul hozzá a zabolátlan
nemiösztön . túlkapásaihoz s ezzel az erkölcsi és
testi károsodást okozó nemi keveredés elősegí

téséhez és fenntartásához ..
. A keresztény erkölcsi elvekkel szembehelyez

kedő nemiéletnek a már említett bajokon kívül
vannak még egyéb káros következményei is, ,Itt'

van' pl. a házasságon kivúli terhesség, mely sok
kal többször kerül az anya életébe, mint a törvé
nyes; és' erkölcsi, gazdasági, társadalmi, valarnint

egészségi szempontból igen nagy ártalmára van
úgy az. anyának, mint a gyermeknek. Gondoljunk
csak arra, hogy az ilyen áldatlan áldott állapot
milyen rombolást vihet végbe az idegrendszerben
és pusztítást a lelki életben, miáltal súlyos psychi-



kai 'zavarok. sót komoly ideghetegségek ',forr6
sává válhatík.

.A'szexuáll« neurasthenia new változatos és sú

Iyos tünetekkel bíró kórkép kifejlődése is több
nyire a mértéktelen, kicsapongó nemiélet követ

kezménye.
Ebből a dekadens életből fakadó beteges szel

lem pusztitja, rombolja a házasság intézményét
is. A házasságok csökkennek, a válások száma
nő; az abortusok, magzetölések s a fogamzás
megakadályozása miatt katasztrofálisan fogynak
a .születések, A válságot tovább mélyítik a sza
badszetelem hirdetői, a pajtás- és a próbaházas
ságok ajánlóí.

Végűl még a serdülő korban folytatott, tehát
időelőtti nemiélet kétségtelenül káros voltát e~

lítem, amikor a fejlődő idegrendszer még nem
érett me~ az ezzel járó megrázkódtatások elvise
lésére; amikor a fiatal szervezetet érzékenyen
sujtja azoknak a reá nézve nagyon fontos anya
goknak a hiánya, melyeket az idő előtti nemiélet
elvon tőle. Vonatkozik ez teljes mértékben a ser
dülő ifjúság körében, sajnos, annyira elharapód
zott onántára is, melynek természetellenes és az
emberi méltóságot megaiázó voltát nem szükséges
különösebben hangsúlyoznom. Nincs igazuk azok
nak, akik túlzásnak tartják az onánia káros kö
vetkezményeinek a hirdetését, mert szerintök ko
moly bajokat az onánia nem okoz. Igenis romboló



pusztul4s Jár .szégyenletes megszok6.sa nyomában
.-és nemcsak a fejlődő szervezetet sujtja beteges
ingerlékenység, kimerülés és elgyengülés által,
amiknek szomorú és szinte jóvátehetetlen követ
kezményei számtalan esetben a házaséletben je
lentkeznek, hanem komoly lelki konfliktusok,
lelki egyensúlyi zavarok forrásává is válik.

A szabadjára engedett nemiösztöntól vezérelt
nemíélet, miután nincs tekintettel erkölcsi el
vekre, - nemcsak a nemi etikát hagyja figyelmen
kívül, hanem a közerkölcsök romlását is elősegíti.

Az az elszomorító perspektíva, mely az ilyen
nemiélet következményeiben az objektív vizsgáló
elé tárul, fel kell, hogy keltse a veszedelmek el
leni védekezés szükségességének érzetét. Látunk
is Intézkedéseket. melyek kétségtelen ügybuzga
lommal iparkodnak mentení a még megmenthe
tót. Egész irodalom fejlődött ki a veszélyek elhá
ritása érdekében. Ankétok, előadások, kiállítások.
mozíelőadások tanuskodnak arról, hogy a társa
dalom jobbik fele igenis felismerte azt a mocsár
világot, mely az ilyen nemiélet nyomán keletke
zett és érzi, hogy védekeznie kell az egyre tovább
terjedő elposványosodás ellen, - s mégis azt
látjuk, hogy az eredmény édeskevés. Jóformán
ott· tartunk, ahol évtizedekkel s bizonyos tekin
tetben, - talán évszázadokkal azelőtt. Mintha az
idő kereke megállt volna ...

Az eredménytelenség legfőbb oka abban az et-



kőlestelen, laza társadalmi szellemben lelhet6 lel,
mely már a serdülő tanulóifjúságot is megfertózl.

Ném lesz érdektelen, ha röviden ismertetem azt
a régi, de még, sajnos, ma is uralkodónak mond·
ható materialista gondolkodást, mely a nemi fel
világosítás eimén még a középiskolák egészség
tan óráin is végig vonul és telíti a legfogéko
nyabb serdülő ifjúságot azzal a hibás és veszedel
mes beteg közszellemmel, melynek az előbb

utóbb áldozatául is esik.
A nemiéletről ez a materialista szellemmel te

lített ú. n. "felvilágosodott" társadalom igen egy
szeru fogalmakkal bir, s ha szabályokat fel is ál
lít, ezek alól mindig lehetnek kivételek. Ilyen
szabály:

l. "Serdülő korban - tehát t'wkorán - ne élj
nemíéletet,"

2. "A nemieletnek veszélyei is vannak. Ezek
közt főleg a nemibetegségek azok, melyek jóvá
teJ:1etetlen bajokat is okozhatnak mind az egyén,
mind az utódok szempontjából. Ezért tehát vi
gyázz magadra, hogyanemiéletbőlszármazó be
tegségbe ne essél. Ovd magad, használj övsze
reket, tanuld meg a védekezés szabályait, kísérd
figyelemmel a tudomány fejlődését nyomon kö
vető gyógyszeripar produktumait, amelyek ke
szek téged megóvni minden bajtól. Ha pedig ví
gyázatlanságod vagy balszerencséd miatt mégis
megbetegedtél, idejekorán fordulj orvoshoz."



.l.

EZ,vol~ dióhéjbaJ;l..a. nemiéletről szóló tanít~lJ

m~r· évtizedek előtt is és sajnos, ma is főleg csak
ezt halljukzníndenütt, ahol az ifjúság. előtt a
nemíéletről .nyílatkozní szokás vagy kötelesség.

De hogy tárgyilagos maradjak, meg kell állapíta
á?m, hogy ezeket az egyszeru szabályokat néha ki
is egészítik vagy magyarázatokkalIs ellátják. Pl.:

"A nemiéletben légy mértékletes, mert a túlhaj
tott. nemi élvezetek egészségtelenek a szerve
zetre nézve". "Ha beteg vagy, ne élj nemiéletet,
mert. másokat is megfertőzöl; ez pedig tilos, .sőt
büntetést is kaphatsz érte." "Ovakodjál a mérték
telen a,lkoholfogyasztástól, mert alkoholmámor
ban történő érintkezés a gátlások alóli felszaba

dulás és a fegyelmezettség megszűnése 1:Di~J.t1.

számtalan esetben vezet nemíbetegséghez," liA ter

mészetellenes nemiélet ferdeségei, a perverzita
sok stb, elltélendők, szintúgy - legalábbis elmé

letben --:- .aesábíl.ás. és megfertőztetés büntette is,"
A legveszedelmesebb tétele azonban ennek a

materialista felfogásnak az, amely az abstinen
ciáról szól. Eszerint csak az éretlen korban aján:
latos a nemi abstinencia. Megjegyzendő, hogy

újabban már szigorúbb elveket is hangoztatnak.
A pártatlan tudomány kétségbevonhatatlanul be

bizonyította, hogy az abstinencia nincs kárára,
sőt kimondottan nagy hasznára van a lejlődő

szervezetnek. Ennek a hatása alatt alakult ki a
relatív abstinencia fogalma. Eszerint a nemi meg-
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tartóztatás szükséges és hasznos, de csak egy
ideig, egy bizonyos korig. Az időpontra nézve
azonban már nincs megegyezés. tB-tól a 26. élet
évig változik a nemi abstinenciában eltöltendő

idő. A relatív abstinenciát magukat konzervatív
nak és konstruktívnak nevező körök is hirdetik.
Csodálatos és egyben érthetetlen, hogy bár ártal
matlannak tudják az abstinenciát, azonban bizo
nyos koron túl nem tartják szükségesnek. Kér
dem, hogy ilyen ellentétes felfogás mellett
lehet-e hinni tanításuk komolyságában? Hirdetni
a szexuális abstinencia hasznos voltát, de bizo
nyos idő multán megengedni a házasságon kívüli
nemiéletet. nem vall őszinte meggyőződésre és
valószínűleg csak destruktív törekvések leple

zése lehet e képmutató állásfoglalás célja.
Ha jól. megvizsgáljuk ezeket a szabályokat,

melyeket a liberális materialista ideológia állított
fel a multban s amely szabályok a középískolát

elhagyni készülő ifjúság számára a nemiéletről

való összes tudnivalókat jelentették, - azt lét
juk, hogy ezek nem tekinthetők másnak, mint al

antivenereás kűzdelem kétesértékű profilaktikus

rendszabályainak. Nem található meg bennük a
magasabb erkölcsiség szelleme. A testtel törőd

nek egyedül; lélekről, lelkiértékek konzervéla
sáról, fejlesztéséről, a nemi felelősségérzet felkel
téséről és szükségességérőlnincs itt szó. A nemi
életet a parancsoló nemiösztön szükségszerü

Tiszta fáfiúslÍg az egyetemeken.
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következményeként fogják fel, melyet korlátozni
alig kell, ha már a serdülő kor véget ért. Vég
eredményben nincs is csodálni való ezen, mert
az a társadalom, melyben ilyen szabályok szület
tek, a nemi amoralitást kialakító legkülönfélébb
tényezők hatása alatt a morális parancsokat tel
jes mértékben negligálja. Egyszerúen nem vesz
tudomást róluk.

Ezek után nem nehéz megállapítani azt a szo
morú tényt, hogy az íJjúság szexuális nevelése

rendkivül hiányos, ezért értéktelen s a célt, me
lyet szolgálni akar, nem éri el. De, meggyőződé
sem, hogyha ez a nevelés a legtökéletesebb rnó
don, a legalkalmasabb és leghivatottabb szemé
lyek által történnék is, az óhajtott eredményt
mégsem tudná tökéletesen biztositani. Miért?
Mert az élet mást mutat a serdülő ifjúságnak,
mint amit ő a becsületes és gondos szexuális
nevelés és felvilágosítás révén a női tisztesség
ről, a női hivatás és méltóság megbecsüléséről.

a keresztény erkölcsi igazságokról, a kettős morál
igazságtalanságáról, a felelősségérzetről s a nemi
megtartóztatás hasznáról hallott és tanult. S ha
egy ideig ellen is áll a társadalom részéről lép
ten-nyomon eléje tolakodó kísértéseknek. raffi
nált csábításoknak, melyek a helyes erkölcsi és
biológiai szabályokkal szöges ellentétben a nemi
ösztön korlátlan kiélésének jogosságát hirdetve
a prostitució posványa felé terelik, - előbb-
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ut6bb a rossz környezet hatása. alatt maga is
elindul a veszedelmes lejtőn abba a szédítő mély
ségbe, ahonnan csak tépett szárnyakkal s az
erkölcsi értékek és igen sokszor a testi egészség
súlyos sérelme, esetleg pusztulása árán lehetsé

ges a menekülés.
Amint látjuk, ezért a szégyenletes s a jövő

nemzedék sorsát, lelki és testi tisztaságát és
egész jövőjét kockáztató helyzetért a felelősség

igen nagymértékben a társadalmat terheli. A javu
lás és gyógyftös folyamatának is főleg innen kel
lene kiindulnia. Mert a szexuális kérdésben tisz

tultabb felfogás térhódítása csak az egész társa

dalom emelkedettebb morális érzésének kifejlő

désétől s a nemi felelősségtudatnak a köztudat
ban való általános elterjedésétől várható.

'" '" III

A következőkben a helyei szexuál-etlkat neve
lés alapjait óhajtom megvilágftani, rámutatva
azokra a fél- és áligazságokra, melyek a nemi

élet bonyolult problémáinak helyes megoldását
akadályozzák s amelyeknek kritikátlan elfoga
dása és a köztudatban való korlátlan térhódítása

korunk szexuális bajainak legfőbb okát képezi.
Vegyük vizsgálat alá először is a nemlösz

tönre vonatkozó tudnivalókat.

A nemiösztön fontosság és jelentkezési inten
zitás tekintetében az életösztön után következik.

2*
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Hatalmas ösztön, mely roppant erővel ragadja
magával az embert s ha nem fékezik vagy irá
nyítják, gátakat tör és helytelen mederbe sodorja

áldozatát.
Tudjuk azonban, s ezt hangsúlyozni kívánom,

hogya Gondviselés, aki belénkoJtotta az emberi

ösztönök sorozatát, egyúttal reánk bízta azt is,

hogy ösztöneinket helyesen, célszerűen használ

nál juk. Ezért áldott meg észbeli tehetségekkel,
tudással, akaraterővel. Ezek segítségével megért
hetjük ösztöneink célját s felismerhetjük a vesze
delmeket, melyek a céllal együtt minket is fenye
gethetnek. Ezek a szellemi képességek tesznek

minket alkalmassá arra, hogy ösztöneinket iékez
tiessűk, nemesítsük, korlátozhassuk és módosít
tiassuk, sőt ha kell, szembe is szálljunk velük.

Az elfajult nemiösztönnek gyermekre, felnőttre

egyaránt romboló kihatásai adják Prohászka tol
lára a következő, szinte klasszikusnak nevezhető

megállapításokat: "Az ösztön jó szolga, de rossz
úr, vagyis az ösztön nagy erő, melyet Isten adott,
de erős kéz, erös jóakarat kell hozzá, mely kurta
gyeplőn tartsa; ha pedig az ösztön úrrá lesz fölöt
tünk s az veszi kezébe az élet gyeplőjét, akkor
jaj nekünk, mert a féktelen s könnyelmű ösztön
révén út jainkra a szenvedély sötétsége borul s
nem az ember, hanem az állat nyilatkozik meg
bennünk. Ne uralkodjék. tehát rajtunk se az ösz
tön, se a tudatlanság, hanem uralkodjék s vezé-
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reljen a hit által felvilágosult ész s az ösztönt
rnérsékelní tudó jó és erős akarat. Aki máskép

tesz, oktalanul cselekszik s rossz vezetőkre bízza
sorsát. Nincs azután az ilyennek joga felpana
szolni azt, hogy el van rontva élete s nyomorú
ság a kisérője".

A szexuális veszélyek és nyomorúságok egyik

legnagyobb forrása az lÍ. n. ..kettős morál" hazug
elméletének meggyökeresedése az általános köz
tudatban. Mit értünk "kettős erkölcs" alatt? Azt,
hogya nő erkölcstelen és tisztességtelen, ha sza
bad szexuális életet él; ezzel szemben a férfi nem
az: bármily zabolátlan is a nemiélete. A hajadon
nőtől megkívánja, hogy tiszta életet éljen, a fér
Jes nőtől, hogy hűséges legyen, ellenben a férfit
sem hűségre, sem önmegtartóztató életre nem
kötelezi. Mi más ez, ha nem a nő igazságtalan,
csúfos megalázása?

Azok a magyarázatok, melyekkel menteni pró
bálják ezt a férfi javára mutatkozó disparitást,
sem erkölcsi, vagy esztétikai, sem biológiai szem
pontból nem helytállók.

A kettős morálnak sok szomorú és káros követ
kezménye van. Benne gyökerezik jórészt a nemi
bajok legerősebb terjesztője, a promíscuítés. oka

a szerencsétlen házasságok nagy részének és a
családi élet válságának. Ez táplálja a prostitúciót
és a leánykereskedelmet.

Amikor jogegyenlőséget hirdetünk, mortüis
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egyenlőségre is gondolnunk kell. Félő, hogy a
kettős morál uralma a nők szexuális felsaabedíté
sához fog majd vezetni. Ezért is kell küzdenünk
ez ellen a társadalmi métely ellen minden erőnk

kel. A helyes szexuál-etikai nevelés egyik főfel

adatát a kettős erkölcs tarthatatlan, önző, semmi
vel sem menthető szégyenletes uralmának ki
irtása keU. hogy képezze. Ennek a célnak érdeké

ben elsősorban a női hivatás fokozottabb meg
becsülésének propagálása legyen kötelességünk.

Nézzük most. milyennek kell lennie a helyes
szexuálts Jelvilágosításnak?

A helyes szexuál-etikai nevelésnek kétségtele
nül a helyes felvilágosítás képezi leglényegesebb
alappillérét. Sokan ettől várják a legnagyobb
eredményt. Pedig csak bizonyos feltételek mellett
van igazuk. Mert a legjobb és a legbecsületesebb
szándéktól vezetett felvilágosítás is kelthet nem
kivánatos, sőt pusztító hatást, ha korra. nemre,
intelligencia-o érettségi fokra, külső körülmé

nyekre való tekintet nélkül történik.
A lelvilágosítás csak individuális lehet; közös

séma szerint becsületesen nem intézhető el. Idő

előtti felvilágosítással több kárt okozhatunk. mint
hasznot. Általában akkor szabad a felvilágosítás.
nak megtörténnie. amikor a gyermek vagy az
ifjú ráébred a nemiösztön rejtelmeire. amikor
a tudatlanság már nem előny többé. Ez a kritíkus
időpont nagyon változó s itt van szükség az
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előbb említett mérlegelésre a legkülönbözőbb

szempontok szerint. Mert más a helyzet a példás
családi nevelésben részesült, higiénikus környe
zetben élő gyermekeknél. akiket gondos anya
okos szeretettel övez, - és más a nyomorúságos
szociális viszonyok között, tömeglakásokban ten
gődő és csak hiányos nevelésben részesült vér
szegény és koruérett gyermekeknél.

Sok vitára ad alkalmat annak eldöntése, hogy
az ifjúság szexuál-etikai nevelése és szexuális
felvilágosítása miképen és kiknek részéről történ
jék? Ennek a főleg pedagógiai és valláserkölcsi
kérdésnek bővebb tárgyalására most nem térek
ki. Ezt a feladatot különösen finom érzékkel, féltö
gonddal és kellő tapintattal a szülői, iskolai és
vallási nevelésnek kell elvégeznie. Az ingatag, a
kellő erkölcsi szilárdság nélküli ifjú jellemének
erősítésére, szilárdítására különös gond fordíttes

sék. A nevelés sikerének legföbb feltétele, a ne
velők kifogástalan személye és feddhetetlen jel
leme. Az ö jó példaadásuk nélkül eredményes
nevelés nem várható. Mert minden ékesszólásnál
s a leghelyesebbnek látszó tanácsok osztogatásá
nál többet ér a szülők, nevelők és tanítók külső

és belső életének erkőlcsi tisztasága, amely köve
tendő példa gyanánt szolgálhat a gondjaikra
bizott ifjúság számára.

Hogy a helyes szexuális felvilágosítás valóban
eredményes legyen, ahhoz egy elengedhetetlen
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feltéteire van szükség: a házasságon kívüli nemi
öttmegtartóztatásra. Mert ha a legalkalmasabb
időben, a legtapintatosabb formák közt s a leg
kifógástalanabb erkölcsű személyek révén törté
nik is ez a felvilágosítás, azért még nem véd meg
mínden esetben az erkölcsi züllés veszedelmétől,

mert a tudás egyedül nem elégséges. Különben
nem volnának beteg orvosok, medikusok és beteg
ápolók. Ebből egész természetesen az követke
zik, hogya nemi felvilágosítás csak akkor ér
valamit, ha nyomon követi a nemi abstinencia, a
házasságon kívüli nemi önmegtartóztatás.

Ezzel eljutottunk ahhoz az egyedüli megoldás
hoz, mellyel az erkölcsi alapról leszakadt nemi
élettel kapcsolatos veszedelmek, bajok és nyo
morúságok a legbiztosabban elkerülhetők s
amellyel az összekuszált nemiélet minden bo
nyolult problémája megfejthetővé válik. Ez a
megoldás pedig nem más, mint a házasságig tartó
nemi abstinencia.

Ez nemcsak az erkölcsi törvények szerint szük

séges, hanem tisztán orvosi szempontból is kivá
natos. Már említettem, hogy az abstinencia nem
káros a szervezetre, sőt a fejlődő szervezet szá
mára kifejezetten szükséges és hasznos.

Hogy milyen hatása lehet a nemi megtartózta
tásnak a szervezetre nézve, arra vonatkozólag
idézem dr. Láng Sándor fiziológiai tanulmányából
a következőket: "A nemi mirigyek működése
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ilyenkor is megven. mégpedig mind a sejtképző.

mind a honnontermelő működés... Hosszabb
abstinencia alatt a spermaképződés csökken és a
nemiösztön erőssége is leszáll; ezt sokszor kísér i

nyugtalanság, álmatlanság, "hangulatzavar, ezek
azonban idővel gyengülnek. Ilyen abstinenciális
zavarok nem mindig lépnek fel és egyénenként
nagyon eltérő erősségűek. Hosszos obstinenciá
nak sincs káros hatása a későbbi nemiéletre."

A nemi abstinencia előnyeit különben már a
régi klasszikus atléták is ismerték. A modern
versenyzők csak az ő példájukat követik: amikór
komolyan készülnek versenyeikre, hónapokig
abstinens életet élnek s ezáltal sokkal rugalma
sabbak és nagyobb erőkifejtésre képesek; később

fáradnak és hamarább pihenik ki magukat. De így
van ei a szellemi munka terén is. Bebizonyított
dolog, hogy a nemi abstinencia emeli az őnural

mat, az akaraterőt és az erkőlcsi érzést. Aki foko
zott szellemi tevékenységet fejt ki, annak él nemi
szükséglete kisebb, ellenben a tudományos, szel
lemi munkabírása emelkedik. Példa erre sok.
tudós teológus és szerzetes élete. Tapasztalati
tény, hogy a nemi abstinenciában élő állatok
hosszabb életűek. Allatkísérletek igazolják, hogy
a korai szexuális élet idő előtt es túl gyorsan
sorvasztja a thymus-mirigyet és működésének

korlátozására készteti. (Mosonyi.) T. i. a here
által termelt és a thymus visszafejlődését okozó
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hormon elválasztását lényegesen fokozza az idő

előtti szexuális tevékenység. Hogy ennek mik il

káros következményei, azt könnyen megérthet
jük, ha ismerjük a thymus szerepét.

A thymus 1. fokozza a szervezet hossznövekedé
sét, amit bizonyít az, hogy nemi érésén túl hossz
növekedés már aIig van; 2. befolyásolja a Calcium
anyagforgaimát (csontok növekedése megáll; 3. fo
kozza az izomtevékenységet. Kloose ésVogt intel
ligencia-zavarokat észleltek thymus-kiirtás után.

A túlkorai szexuális tevékenység idő előtt fej
leszti' vissza a thymust, amely így életfontos sze
repét csak tökéletlenül töltheti be. Ezzel, ért
hetővé válik a serdülő korban folytatott nemiélet
egészségtelen, sőt veszedelmes volta a fejlődő,

fiatal szervezetre nézve.
A kísérleti kutatás ilyen meggyőzö eredményei

érthetővé teszik, hogy ma már nemcsak a kato
likus Egyház hirdeti egyedül a házasságon kívüli
nemi megtartóztatás szükségességét. A legkomo

lyabb szakkörök egymás után ismerik fel ennek
roppant jelentőségét az antivenereás küzdelem
terén, köztük olyanok is, melyeknek .erkölcsi
elveit áthidalhatatlan szakadék választja el a
katolikus etikától. Hála Istennek, ma már mind
ritkábban illetik gúnyos és fölényes megjegyzé
sekkel azokat, akik jellemképzéssel, akaratneve
léssel - vagyis az erkölcsi alap kimélyítésével 
igyekeznek az abstinenciára nevelni az ifjúságot.
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És jóleső örömmel állapíthatjuk meg, hogy ma
már Igenis vannak és pedig egyre növekvő szám

ban erős, egészséges fiatalemberek - a leányok
ról nem is szólva -, akik sértetlen, tiszta lélek
kel s érős akarattal győzelmesen állják a harcot
a tiszta életért; s ezzel bizonyítékát adják annak,
hogy a nemi abstinencia nem lehetetlen.

.Jogosan rnerülhet fel a kérdés, hogya szexuá
lis abstinencia vállalása oly könnyű feladat-e,
mint amilyen könnyű jótékony és védő hatásá
nak a bebizonyítása? Midőn erre az igen fontos
kérdésre választ adunk, nem szabad elfogultnak
lennünk és nem szabad megfeledkezni azokról d

komoly nehézségekről, melyek az önmegtartóz
tató élet vállalását meghiúsitani igyekeznek Ezek
a nehézségek túlnyomólag azonosak a prorniscui
tást elősegítő s már elöbb felsorolt tényezőkkel.

Még jobban fokozódnak a nehézségek s igazi
problémává akkor válik a kérdés, amikor a testi
és nemi érettség elérése után a házasodásnak
nincs más akadálya, csak a szociális és gazdasági
viszonyok. Ez a két időpont pedig - sajnos 
manapság nem esik egybe. Az okok nyilván
valók. A tulajdonképeni igazi nehézségek itt kez
dődnek. Ezért itt nem elég és sikerrel aligha
kecsegtet az abstinenciának puszta hirdetése 
történjék bár ez a tanító, felvilágosító és nevelő

munka a szülők, nevelők, pedagógusok, lelki

vezetők és orvosok' vállvetett együttmüködésé-
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vel -, ha az állam és a társadalom hathatós
támogatása és segítsége hiányzik. Ez a segitség
pedig abban nyilvánuljon meg, hogy indítsanak
kérlelhetetlen harcot a nemiösztön túltengését
és abnormális iokozását elősegítő okok ellen.
Szüntesse meg a társadalom a kettős morált és
irtsa ki a többi erkölcstelen és a keresztény eli
kával össze nem egyeztethetö társadalmi tel
fogást. De ezeken felül úgy az állam, mint a. tár
sadalom tartsa legelemibb kötelességének a korai
nősülést. illetve férjhezmenetelt gátló akadályok
elhárítását és minden áron segitse elő a minél
koraibb családalapítást. Ez utóbbi követelmények
megvalósulása nélkül szinte elképzelhetetlen,
hogy sikerüljön a tiszta élet áldásait a legszéle
sebb körre kiterjeszteni.

Hogy csak a korai házasság lehetöségének
reményével lehet megkönnyíteni nemi érettségét
elért ifjúságunk heroikus küzdelmét, amelyet
tiszta életének megóvásáért folytatni kényszerül,
az nem szorul bizonyításra. Ezt igazolja a rnün
cheni egyetemi és főiskolai sportorvosi vizsgáló
és tanácsadó-áilomáson készült az az igen érde
kes és tanulságos statisztika, melyet Astel Karl
1932·ben állított össze. Kimutatja ebből, hogya
vizsgálatra került összes hallgatók közül a 18
évesek 14"70f0-a élt nemiéletet s ettől kezdve
korosztályonként kb. arányosan emelkedett él

szexuális életet élők százaléka a legidősebb
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(33 éves) hallgatóknál mutatkozó 9S"Goto-ig.

A vizsgálatból tehát az derült ki, hogy ha 23 éves

korban lehetne házasodni, akkor a házasságelőtti

nemiélet 750/o-ban megszűnnék. Illetékes fóru
mok számára minden szép szónál beszédesebb és

meggyőzőbb ez a konklúzió.
Úgy érzem, mindez meggyőző bizonyítékát

adta annak, hogy Q nemi kérdés szövevényes,

kuszált, szerteágazó problémái közölt csak egyet

len megbízható vezetőnk és irányítónk van: a
hdzasságig tartó nemi meg tartóztatás. Bizonyos

az is, hogy ez nem könnyű feladat, de a heroikus

küzdelem, melyet érte folytatnunk kell, mindig

megtermi a maga páratlanul értékes gyümölcseit:
egészséget, erőt és a családi élet sok-sok örö

mét, gyermekeink épségét, boldogságát. Fejleszti
a kötelesség- és felelősségérzetet, erősíti a jelle

met és az akaraterőt. Az ilyen élet áldást hoz,
rnert az isteni kegyelmek bőséges forrása. De

egyúttal a leghazafiasabb megnyilatkozás is, mert

nemzetünk felemelkedését, erejét és egészségét is
a leghatásosabban szolgálja.

. Fáradságos, nehéz út vezet el odáig, de az

eredmény kárpótol minden áldozatért, mert az

óhajtott és felbecsülhetetlen értékű cél: az ép

testű, ép lelkű, ösztöneinek parancsolni tudó

tiszta ifjúság egyre növekvő serege egy jobb és
szebb jövő zálogát jelenti.



Sátán t6rvetése ...
Dl. KosztelSzltz József.

"Józanok legyetek és vigyázzatok, mert a ti
ellenségtek, az ördög, mint ordító oroszlán körül
jár, keresvén, akit elnyeljen.' (Pél. l. 5, 8.)

Az ördög nem Iópatés, szőrös, szarvas, kénkö
szagú ember-ijesztő. Hiszen akkor mindenki ré
mülten menekülne tőle. Az ördög álarcban jár, s
az álarca vonzó, kedves. Hol a jó cimborád ül a
diákszobádban és beszélget mosolygós léhaságo
kat és kacagó ugratással csalogat az ő ösvényére.

.Máskor az ífjúságot becsülő és segítő ismeretlen
jótevővel találkozol, aki szeret, kezedet szeron
gatja, megölelget. magához hiv, támogatást ígér,
- ki gondolna ilyenkor .a Sátán törvetéséret
Megint máskor, százszor újra, vigasztalásra szo
ruló, szegény, elhanyagolt asszony hajol feléd a
társaságban és hiv: Jöjjön, vigasztaljon, olyan
egyedül vagyok!... Vagy mosolygós szemú
leány keTÜI eléd az utcán; fiatal, szép, ingerlő, s
hivogat. Tapasztalatlan szemed a keridőzést

dehogy látja! Naiv lelkedben meg sem fordul a
gondolat, hogy szép leányarc mögött a csalogató
Sátán rejtőzködhetik... 0, a Sátán nagyon jól
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tudja, milyen alakot öltsön, ha a gyanútlan ifjút
akarja tőrébe csalni I ...

Józanok legyetek és vigyázzatokI
Nem szerenesés körülmény, hogy a legnagyobb

egyetemeink és főiskoláink Budapesten vannak.
Oxfordra, Cambridgeregondolok, az élet zajától
messze fekvő diákvárosokra, vagy Sopronra, ahol
kétféle egyetem ifjúságát polgári józan környe
zettel fogadja a legkultúráltabb magyar vidéki
város. .. A világvárosok fölött mindig sokkal
hosszabb a Sátán árnyéka. A metropolisokat
körülvevő nyomorgyürü, a római Suburra, a
párizsi banlieue, a londoni kikötőnegyedek, a
pesti külvárosok nyomortanyái nem a szegény
embereket gyüjtik össze, hanem az élet elsodort
jait és kivetetteit. Élhetsz húsz esztendeig Buda
pesten anélkül, hogy sejtenél valamit abból az
anyagi, szellemi és lelki nyomorból, amely ott
lélekzik a város körül, mint egy megszálló ellen
séges hadsereg i egy-egy szélsőséges politikai
tüntetés alkalmával döbben rá a belvárosi utcák
vándora, ha úgy szembe kerül a pár fillérrel, vagy
politikai jelszavakkal a város ellen hajtott leron
gyoU tömegekkel, hogy micsoda szomorú, elesett,
maguk kereszténységéből és magyarságából ki
vetkőzött embertípussal élünk közvetlen szom
szédságban! Pedig ezek a szegény elsodort em
berek nem a legveszélyesebbekl Ezekért érte
értenyúl a Sátán, ha játékaihoz szüksége van rá-
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juk, de egyébként hagyja őket vergődni az élet
poklában. Az igazi veszedelem közöttünk él: a
körutak és a mellékutcák sokemeletes palotáiban
lakik, a fényes utcákon ott sétál a családanyák
és az iskolából hazasiető leánykák között, az öltö
zete is "jó", az arca sem jobban kendőzött, mint
a divatos társaságbeli hölgyeké ... Élhetsz Pesten
egy évtizeden át anélkül, hogy az erkölcsi és
lelki alvilág szerencsétlen bűn-árusaival csak
egyszer is érintkezésbe kerülnélj de az is lehet,
hogya legelső sétád alkalmával belebotlasz
egybe. 0, az élet kiváló boltos: mindenkit kiszol
gál! A nagyváros életében kiki megtalálja azt,
amit keres. Családi otthonokban édesanyák, édes
apák, ártatlan gyermekek, ideális lelkű, tiszta
lányok, energiát sugárzó cserkészfiúk... De az
otthonok között itt is, ott is mulatók, bárok, kár

tyabarlangok, titkos találkahelyek . " Van Buda
pestnek szép, keresztényi és magyar arca; aki ezt
keresi, meg is találja. De van Budapestnek bűntől

barázdált, sablonosan világvárosi arca is; ezt is
megtalálod, ha keresed. Járhatsz éveken át a
pesti utcán anélkül, hogy megjátnád az ólálkodó
bűnt; de olyanok is sokan járnak, akik minden
utcasarkon a rájuk vigyorgó bűn kéjenc arcát
pillantják meg. Minden lépésednél fölötted kerin
genek, lábad elé terülnek a Sátán tőrt vető hurok
jai; - csak tőled függ, hogy belé akadsz-e vala
melyikbe. és engeded megfogni. magadat, vagy



jarsz közöttük és fölöttük olyan fölényes egész
séggel, tisztasággal, hogy az alvilág még csak
meg sem érinthet mocskos ujjaival. Tőled függ.

Sátán törvetései... Prostitutio, homoszexualitás.
Ha akarod, mondok róluk néhány szót.

l. Bún kufárjai az utcasarkon ...

Prostitutio ...
Mennyi bűn, lelki nyomorusag, elrontott élet,

betegség egy szó mögött!
Lássunk tisztán.
Isten VI. parancsa: Ne paráználkodjál! - A ter

mészettől szabadon engedett, kötetlen emberi
szexuális ösztön korlátba törése isteni kemény
paranccsal, amelynek engedelmeskedve, maga
akaratával fogja fékre magát az ember. Isten ren
delése: házasság szentségének védelme alatt, csa
ládi otthonban, ahol felelős emberteremtésben az
úrnak eszköze férj és feleség, s ahol a nemiélet
célja emberteremtés: ott, de csakis ott érvénye
sülhet az ember életében a nemiösztön joga
Nemiélet csak a felbonthatatlan házasságban!

Házasságon kívüli rnindennernű kielégítése a
szexuálís vágynak: meghamisítása az isteni gon·
dolatnak, halálos bűn terhe alatt tilos!

Az erős emberek, az igazi emberek világában
tehát van bűntelen, vágytalan gyermekkor, van
kemény küzdelemmel végigharcolt kamaszkor,
van fegyelemben, tisztán töltött ifjúkor, aztán van

Tis.zta férfiúság az egyetemeken. ,>..



házasélet korszaka, amelyben isteni parancs en
gedi el láncáról az addig megkötött szexualitást.

A gyenge embert leveri lábáról a vágy s bűnre

éhesen meghamisítja magában Isten gondolatát az
Emberról. Nem számít, hogy mivel védekezik és
hogyan próbálja magyarázni a maga igazát: hogy
"elvi alapon nem fogadja-e el a VI. parancsot",
vagy "tudományos alapon" bizonygatja, hogy az
önmegtartóztatás káros az egészségre, vagy "sza
badság" jelsz6val küzd az erkölcsi életében mín
den megkötöttség ellen ... Hiszen ez mind frázis
csak és önmaga mentegetése, maga gyengeségé
nek palástolása. Ha őszinte volna, egylól-egyig
mind azt mondaná: "Gyönyörű az isteni törvény,
bár tudnám tartani! De gyenge az akaratom, nem
tudok ura lenni a nemi ösztönnek önmagamban s
ezért keresem a bűnös kielégítés alkalmát .. o"

A gyenge ember aztán a bűn útjára lép. Sok
onanizál: kamaszkora bűnös szenvedélyét hOZZd
át a férfikorba és természetellenes, szégyenletes
magános játékkal vezeti le a szexuális feszültsé
get, amelynek nem tud ura lenni. Mások bűntár

sat keresnek: magasabbrendű nóiességükból ki
vetkőzött, elaljasult nőket, akik pénzért bűnre ad
ják önmagukat a gyenge akaratú kéjencnek. Ezek
a prostitutio bűnkufárai.

A prostitutio hatósági műszava: keresetszerű

titkos kéjelgés. Házasságon kívüli, gyermekáldást
kizáró nemi érintkezése a gyengeakaratú férfinak



olyan nővel, aki pénzért engedi át a testét bűnös
kéjelgésre, s aki abból él, amit romlott erkölcsű

látogatóitól önmaga áldozatul dobásáért kap.
Ne feledd el, hogy a prostitutlo a férfiak fele

lősségel A férfiak rendetlen nemi vágya terem
tette meg. Es ne feledd, hogy minden egyes bu
kott nő fölött, minden szerencsétlen prostituált
tönkretett élete fölött ott áll egy férfi: az, aki őt

először bűnre vitte, megrontotta, azután meg
fosztva érintetlen tisztaságától, amely a nőnek leg
szentebb kincse a földi vonalon, odadobta az élet
kivetettjei közé az út szélére. Ha megvetéssel,
undorral vagy sajnálattal gondolsz az elbukott s
bűnben és bűnből élő nőkre, megvetésedet és WI

dorodat terjeszd ki arra a nyomorult, felelőtlen és
gyáva férfira, aki élet reménységéből, édesanyai
hivatásra. teremtett leányból bűnre vadászó utcai
nőt csinált. A magyarországi prostitutio a keresz
tény magyar férfivilág arcpiritó szégyene!

Miért túri az állam? Miért védi a rendőrség?

kérdezed. Hát nem védi, igazán csak tűri. Es az
egészségesek társadalmát védi a bűn nyomán
settenkedő betegségtől. Dr.. Borsiczky rendőrföta

nácsos magyarázta a szentimréseknek tartott elő

adásában, hogy azokat a törvényeket, amelyek
kel a prostitutio ellenőrzését és szabályozását ír
ták körül, részben a megkötött házasságban élők

védelme, közegészségügyi okok, népesedéspoliti
ltai meggondolások és a tehetetlenség érzete szül-



36

ték. Olyan államokban, amelyek a prostitutio in
tézményét egyszerűen megszüntették (abolitiós
rendszer), a korlátok ledőltével a nemi visszaélé
sek rendszere beszivárgott a társadalomba, elke
veredett az egészségesek világában; s mivel or
vos nem őrizte ellen a titokban űzött prostítutío
bűnözött, félelmetesen megnőtt a betegségek ará
nya; mivel il rendörség kemény keze nem tartotta
féken őket, nyakára nőttek a társadalomnak. A mi
ú. n. reglementatiós rendszerünk, amely szabá
lyozza s ellenőrzi a prostitutiót, elvileg rossz, il

gyakorlatban kényszermegoldás, amely azonban
még mindig il kisebbik rosszat jelenti. A keresz
tény, evangéliumi erkölcstörvényeken alapuló
felelős törvényhozás meg tudná találni a módját
annak, hogy ilyen tüneti kezelés helyett a kér
dés gyökerét markolja meg s a házasságon kivüli
nemiéletet tegye kemény sanctiókkal lehetet
lenné. Nem a bűnt kel! láncra kötni és elhatárolt
területet engedni neki, hogy ott tomboljon tet
szése szerínt, hanem a társadalom erkölcsét kelJ
az Isten törvénye alá tömi.

Az állami ellenőrzés a 18 éves korhatár meg
állapításával a fiatalkorúakat igyekszik megvé

delmezni, a. prostituáltaknak igazolvánnyal való
ellátásával a titkos prostituUo ellen igyekszik
küzdeni, a kötelező orvosi ellenőrzéssel pedig a
nemibetegségek, fertőzések ellen akar harcolni.
Láncra vert alvilág ... Magasan fölötte járunk!
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Szeretriérn, ha egy 'pillantást vetnél arra a mér

hetetlen lelki nyomorúságra, amelyben a prosti
tutio szornorú eltartottjai élnek, s meglátnéd.

hogy a kivert kutya 'sorsánál százszor alacso

nyabbrendű az ő életük.
. Vannak közöttük iskoláslányok.' vagy rendes

keresettel biró önálló leányok, akik alkalomsze
rűen'vagy rendszeresen űzik a titkos prostitutiót:
egytől-egyigegy-egy férfi szexuális mohóságánek

áldozatai, akiket egyszermeglöktek a bűn útján
s nincs megállás szemukra. Ennyi édesanyával
szegényebb lett a magyar élet. Vannak fiatalko
rúak, akik il titkos prostitutióból tartják fenn ma
gukal; nyomortanyákon laknak, ágyrajárók. kive
tettjei a falunak vagy a vidéki városnak; elsodort
emberek, akiket magához szívott a nagyváros
bűnköre.. Vannak szomorú karrikatúra-házasság

ban élők, akiknél a megkötött polgári házasság
csak kifelé állított spanyolfal: mögötte akadály
talan élnek a bűnben. Nyomorult kéjencnek áldo
zatai a kitartottak, a melresszek, akik gazdag
bűntársuk zsebéből élnek; míg külsőleg gondta
lannak látszik életük, valójában sivár, örömtelen,
reménytelen. Soha nem lesz belőlük "feleség" és
"édesanya", az igazi nő szent' álma. Ezek azok,

akik' az 1941. évi' házasságtörvény megalkotása
óta százával tértek át" zsidó' vallásra, hogy "tia
rátjuk" pénzét a maguk számára tovább isbizto
sítsák. Micsoda nehéz számadásuk tesz majd egy-



szer Istennell Az alvilág egyik legszomorúbb tí
pusa a fiatalkorú prostituált, aki jellemtelen, go
noszlelkű fiatal férfi, a "strici" "védelme alatt
áll". A strici minden gazságra kész jasszlegény.
aki a szerencsétlen leányt úgy tartja, mínt: egy
pénztkereső állatot, akitől a szexuális bűn árán
szerzett keresményét utolsó fillérig elszedi s érte
nem ad mást, mint napról-napra tengődő életet.
szadista, kiméletlen kegyetlenséget és a meghaj
szolt emberállat kilátástalan, sivár, boldogtalan
sorsát.

A férfi árnyéka áll a prostitutio és a prostituál
tak felett. A férfi a maga kielégülését keresi, az
tán tovább megy és akit a sárba rántott, azt lelki
ismeretlen gazember módjára ott hagyja elkal
lódni az élet sarában.

Persze, hogy hibás a leány is. Eltekintve örök
lőtt terheltségtől, vagy akaratot gyengitő s a
szexuális vágyat felfokozó betegségektől, persze
hogy legtöbbnél a hiúság, a könnyű pénzszerzés
lehetősége, a mások rossz példája, pornográf
könyvek, szórakozás vágya volt a nagy kísértő.

Persze, hogy hibás a leány, miért hallgatott buta
leányfejjel a szerelmet valló, házasságot ígérő.

mézes beszédű csébitóra. s miért nem hitt a ko
moly- figyelmeztető szónak, amely megpróbálta
távoltartani élete .rontójától! Lehet, hogy szegény
ségből akart menekülní, lehet, hogy csak szaba
dulni akart a tűrhetetlen otthoni körűlmények-
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től, ,. Mindegy. A maga tisztaságának védelme
mindenkinek saját életkérdése. Bármi vitte reá,
ott hibázott a legelső bűnnél, amelyet talán sze
relmes pásztoróra gyönyörűségénekhitt akkor, s
talán még remélte is, }.logy sietteti a megígért há
zasság megkötését ... Aztán hibázott, hogy ami
kor látta megcsalatását, látta, hogy nyomorultul
elhagyta az a gazember, akinek kedvéért mindent
áldozott, nem volt ereje bűnbánattalhazatérní. ve
zekelni, s újrakezdeni a Magdolnák életét. Milyen
kevésnek van ehhez ereje! Akit egyszer tőrében

megfogott a Sátán, nehéz annak szabadulnia I Es
az első bún hány szerencsétlen életnek teljes meg
rontójává lesz!
Megrendítő az életrontó férfi felelőssége!

De megrendítő a felelőssége annak is, aki kor
látot törő nemi vágya kielégítésére a prostituál
tok ösvényére téved, hogy pénzért bűnt vásárol
jon!

Legtöbbször a cimbora a csábító, úgy-e? Ugrató,
gúnyolódó, lesajnáló beszédében nem érzed meg
éi Sátán tőrvetését. "Kis pubi!" "Gyerek'"
.Tacskó!" "Nem vagy legény, Berci!" - ezeket
még csak ki lehet állni; ha az emberben egy kis
cserkészöntudat vagy egészséges fiú-öntudat él.

De amikor a sárgacsőrű gólyához odahajol egy
felsőbb éves, akit ő csodál, mert olyan fölényes,
bátor, világratermett, akit ideáljának ismer és
mindenben utánozni törekszik, ha ez odahajol és
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ait mondja: Ma este ki kell állnod il tűzpróbát. a

férfiasság próbáját! - és aztán maga vezeti el a
prostituálthoz, mert úgyebár, az a férfiasság pró
bája, hogy az ember halálos bűnnel törje Isten
törvényét és ronggyá tépje a hosszú kamaszéve
ken át megőrzött tisztaságot, - nos, úgy-e akkor
milyen nehéz ellenállni és a kongreganistának, ri

cserkésznek, a Férfinek fölényével azt mondani:
Távozzál tőlem, Sátán! ... Vagy ha vacsora után
csak egy kis cigányzenét hallgattatok, aztán a
kompánia vezetőjének indítványára elmentetek
egy kabaréba vagy éjtszakai bárba, és lassan el
ködösödott az értelmed, elzsongult az akaratod,

akkor milyen nehéz ellenállni és odahagyni az ita
los társaságot, amikor befejezésül a büntanyára
indulnak? "

Hát persze, hogy jól meg kellene válogatnod,

kivel barátkozot. Persze, hogy kétszer is meg kel
lene gondolnod, kikkel indulsz és hova indulsz
szórekozní. Persze, hogy komoly cserkészekkel,

kongreganistákkal, világnézeti alapon álló kato
likus diáktársasággal kellene az életedet össze
kötnöd. akik nemcsak hogy nem kísértenek s
visznek bűnre maguk, hanem a gyengeség órái
ban, amikor az emberben tomboló "másik tör
vény" válságos belső küzdelmeket okoz, a maguk
barátságával, egészséges világnézetével támaszod
és erősítöld. Persze, hogy a kollégiumokban is

gondos válogatással kellene keresned a lelkiéle-



tet élő; kornolyfiúk 'térsaságát. hiszen ahol nagy

tömegben együtt él az ifjúság, ott komoly kato
liku's szellern dacára is hányszor, de hányszor
megbújik közöttük az idegen lelkü,biinös élmé
nyekkel tarkított életű, akirlek maga az intézet
ben léte is hazugság, hiszen a lelke nem akarja
azt, amit ővele akar a diák-kollégiumi

Diákszobák, diákpajtások, diák-társaságok, régi
jó kornák és 'újabb jó kornék. aztán a futólagos
ismeretségek, akikkel bálokon és szórakozó-hé

lyeken jön össze az ember, aztán felnőtt férfi
ismerősök, hohémkedvü "kedves bátyám"-ok és

megértő szemhunyorgatással az élet vissza-olda
láról kérdezősködőméltóságos urak, stb. stb. hej,

hányszor dobják lábod elé a Sátán tőrertl Lesz-e
mindig tiszta szemed hozzá, hogy meglásd a rosz
szat és rossznak ismerd akkor is, ha jóbarát-álar
cot hord, akkor is, ha előkelő állású pártfogó ar
cát viseli, és elszakitsd magad tőle és elrohanj é6

ne akarj tudni többé róla, mert rossz, és mert te
nem akarsz elromlani!?

Az utcasarkon is megkísért a bűn. Jégpályán
is találkozol vele, és kétes hírii mulatóban vagy
harmadrendű farsangi bálon. Melléd üt a mozí

ban, "véletlenül" eléd kerül a kávéház előtt, és.
kénytelen vagy köszönteni, mert valahol, nem
tudod már hol, de bemutattak neki és táncoltál
is vele. És aztán beszélgetés. Es a Sátán hurokja
ott suhog már a lelked fölött, ..
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Aki a világvárosban nem akar nagyon tiszta
lélekkel jámi, nem akar tiszta légkört és egészsé
get és válogatott, gondosan próbált társaságot,
úrilány-ismerösöket és úri házakkal barátkozást.
aki nem akar fölötte járni bűnnek, rossznak. az
lépten-nyomon beleütközik a kísértő bűnbe. .. .

Legyenek felelős gondolataid .Q proslitutióról!

Katolikus és magyar lelkiismereted. előtti férfias
felelősséggel lásd meg sötét voltát. mélységeit.
és tudd, hogy a te életedben nincsen és nem is
lesz soha szerepe!

Tudd, hogy minden prostituált leányban egy·
egy édesanyát rontott el a bűn, aki 3-4-8 gyer
meket adott volna a hazának, ha ép marad. tiszta
és egészséges. Nem.zetrontó bűn: egy véres há
borúval felér a pusztítása -- meg nem született
életekben.

Tudd, hogya prostitutio évek során keresztül
belenyúl a jövődbe és elrontja innen messziről

az eljövendő házasságod boldogságát. Gondolj
csak arra, hogya szerelem: léleknek vonzódása
lélekhez, és másodsorban test kielégülése. Testi
és lelki harmónia őrködik a házastársak boldog
sága felett. Aki a férfivá-bontakozás esztendői

ben, gyönyörű ifjúsága éveiben a prostitutiótól
tanulja meg a nemiéletet, ahol lélek kapcsolate
egyáltalában nincsen. csak izgalomra éhes test
nek mohó kéjvágya. s aki megszokja a nemi ak

tust csak testinek, s ugyanakkor lelkében undor



és megvetés él a nővel szemben, akivel pénzért
vétkezik, az él házasságban sem fogja megtalálni
az Isten gondolata szerinti érintkezést: ott is ku
fár lesz és kéjenc, de nem férj és a házassága
testi, lélektelen, boldogtalan, s egy életre boldog
talanná teszi azt az asszonyt, aki mindenét neki
adta, s aki soha nemlehet számára az, amivé len
nie álom, boldogság, hivatás: Isten gondolata sze
rint felesége. Hány házasság lett érthetetlenül
boldogtalanná! Brthetetlenül mindazok számára,
akik nem tudták, hogy az ifjú férj diákéveiben
hogyan játszott Sátán tőreivel ...

Tudd, hogya szexuális bűn éhes bűn: minél
sűrűbben és minél raffináltabban igyekszel kielé
gíteni, annál éhesebbé válik, s követelődzese do
mináns motívumrná lesz a diákéveid felett. Tanu
lás, társaság, ambíció, tisztu szerelem, az egyetlen
leány keresése mind másodrendüvé válik, mert
mindet ál- meg átszűri az állandóan követelődző,

új meg új bűnökre hajtó nemi éhség. Hogy tudná

könyv, munka, sport, ideális lelkü leány szerelme
lekötni azt, akiben türelmetlenül lobog a vét és
hajtja megszekott élményre a prostituálthoz!'

Tudd, hogy a bűn akkor is bűn, ha a leány nem
egy szegény kicsi pária, külvárosi nyomortanya
pár pengőért kapható virága, hanem ha híres szí
nésznő, aki a barátja autóján jár és annak péri
zén szerzi bundáját és tüneményes ruháit; 

akkor is, ha a hatszobás lakás és fényes társasá-



gók tagyugó "asszonya, akiről a jóllakott vendé
gek 'diszkréten suttognak a házibaráttal kapcso
latban;- akkor is, ha hozzád' simuló s a te "vi
gasztalásodat" könyörgő özvegyasszony, vagy' d

"férjétől elhanyagolt szenvedő , , aki úgy mondja,
hogy 'lelki gyötrelemtől, talán öngyilkosságtól
csak a te megértésed mentheti meg; valójában
pedig házasságtörő bestia, aki a te fiatal testedre
éhes ...

Tudd, hogy él kettős rnorál, amely a férfinak
minden kilengés t megenged és elnéz, a nőt azon
ban, aki a férfi komiszsága miatt elbukott, meg
rója és pellengérre állítja: szégyenletes Iarizeiz
rnus. A bukott nő hordozza él bűn ajándékát. a tör
vénytelen gyermeket. vagy dobja magát a mag
zatelhajtás szörnyű machinációja elé; -- a férfi
gáncstalan lovag, legfeljebb tartásdíjat fizet és ,l

Sátán népének szemtelenségével talán még dio

csekszik is azzal. hogy elrontott egy életet.
Tudd, hogy az a férfinemzedék, amely legszebh

ifjú éveiben bűnt bűnre halmoz és állandóan ré
nehezedő bűntudatban él silány, lendülettelen,
tartalmatlan életet. egészében alkalmatlan arra,
hogy a nemzete jövőjének valamikor majd hor

dozója. ereje legyen. A prostitutión nevelt ifjú
ságtól mit várhat a nemzet, amelynek erősekre.

tísztákra, férfiakra,családapákr-a van szüksége
ahhoz, hogy élhesseni

Tudd, hogy a lelkiismereted szava minden
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egyéb hangnál fontosabb. A jó pajtások, akik ma
ugratnak, gúnyolnak, bűnre visznek és a maguk
aljasságával téged is aljassá tenni igyekeznek,
hol lesznek öt év mulva? hol tíz év mulva? Elszé

lednek ki erre, ki arra, hiszen nem többek az éle

tedben, mint a gyorsvonati útitársak, akikkel né
hány órára - itt néhány évre - együvé vagyunk
zárva és ülünk egymással szemben és egymás
mellett addig, rníg egy-egy állomáson hol egyik,
hol másik ki nem száll, hogy örökre eltűnjék az
életünkből. A nagyhangú csábító hol lesz akkor,
amikor elrontott életed súlyát hordozod betegen,
vagy boldogtalan házasságban? Ök ugratnak, ne
vetnek, oktatnak, rontanak, - de a felelősséget

élet előtt, nemzet előtt, lsten előtt egyes egyedül
viseled. Tanulj meg a jövőbe nézni és úgy érté
kelni a mai perceket! Inkább hosszan hangozzék
utánad az ott hagyott pajtások gúnykacaja, mínt

hogy egy életen keresztül kacagjon rajtad a rossz
fejedelme, a Sátán, aki ügyes törvetésével ben
ned is, íme, lerontotta az Isten templomát, ..

Tudd, hogy Isten nem ver bottal, hanem azzal
ver, amiben vétkezel. A nemibetegségek borzal
mas életterhek. Nézd a napilapok öngyilkos-rova

tait: majdnem naponta találsz híreket olyanokról,
akik "gyógyíthatatlan betegségük" miatt eldob
ták maguktól az életet. Tudod, mi ez a gyógyít
hatatlan betegség? Szifilisz. Figyeld csak a Sátán
pokoli sziszegését ebben a szóban: szí-Ií-lísz. Ern-



berrontó, családrontó, nemzetrontó. Onnan kel ki
a prostitutio melegágyából. Mert az orvosi ellen
őrzés csak viszonylagos biztonságot nyujt. Nem
tudhatod, melyik pillanat ojtja bele a mérget a
véredbe. es mi lesz azután?

A Sátán nyomdája elárasztja az egyetemi hall
gatókat reklámokkal: "biztos és csalhatatlan" óv
szereket ajánlgatnak bennük. Isten előtti felelős

séggel kijelentem neked: egyetlen igazi óvszer
van il nemibetegségek ellen: a tiszta élet. Az óv
szer csak arra jó, hogy az ifjúság lelkiismeretlen
ségéből vagy míndenthivő naivságából meggaz
dagodjék a kufár, aki gyártja s aki drága pénzen

árulja.
Tudd, hogya paráznaság halálos bún, Isten

bántás. es ez a tudás elég legyen ahhoz, hogy
akaratod minden megfeszítésével küzdj a kísértők

ellen és gondos magadra-vigyázással kerüld ki
Sátán töreit. bármilyen alakban vetné is őket eléd.

A szexuális ösztön fékentartható.

A szexuális kísértések legyózhetók.

Komoly lelkiélettel, lelkiatya vezetése mellett,
Isten kegyelmének segítségével egyetlen halálos

bűn nélkül, egyetlen tilos nemi élmény nélkül
mehetsz végig kamaszéveken, ifjúság évein, egé
szen a házasságig - ha akarod.

A nemi önmegtartóztatás nem káros az egész

ségre. Komoly orvos-szakértők hosszú sora szó
val és írásban bizonyítja. A sok "tudományos"
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figyelmeztetés a megtartóztatás következtében
előálló elsorvadésról. visszafejlődésről, potentia
csökkenésről. magtalanság-veszélyről mind a
Sátán tőrvetése. Elvégre tőled függ, hogy kiknek
hiszel és kiknek tanácsa szerínt igazítod életedet;
- higyj azoknak a felelőseknek, komolyaknak,
akik a házasságig való nemi megtartóztatást
ajánlják. Persze, hogy tested éhes vágya ellene
mond. De erősebb a lélek! Legyen erősebblTest
és lélek együtt felelős az életedért.

Járni a sáros utcán és be nem sározódni, élni
Rudapesten és a világváros erkölcsi alvilágával
semmiféle kapcsolatba nem kerülni, végigmenni
az ifjú éveken és a Sátán tőrvetéseit sorra· ki
kerülni: ez nemcsak ideálod, hanem felelőssé

ged is.
Felelős, vagy a családod, nemzeted és Isten

előtt.

"Józanok legyetek és vigyázzatok, mert a ti

ellenségtek az ördög, mint ordító oroszlán körül
jár, keresvén, akit elnyeljen!"

2, Beteg ember bűnre Lív. , .

Fiatal prefektus koromban történt. 192.. szep
tember középén.
Lényosképű, rózsésarcú, ragyogószemíí gólya

jött fel valamelyik vidéki városból és elhelyez
kedett a kollégiumban. Az öregek összenéztek.
Vigyázzunk a gyerekre!



Pár napja volt csak itt. Telefonhoz hívták.
Ismeretlen férfihang találkozóra hívta a Gellért
szálló elé; édesanyjáról hoz hírt, az ő megbízásá
ból beszél... Elmondta a furcsa hívást az öre

geknek. Azok összenéztek és azt mondták: Ne
menj ell

Pár nap mulva levelet kapott a postán. Isme
retlen írású, ismeretlen nevű ember írta, hogy

édesapjának régi barátja, szeretne találkozni
vele, jöjjön ma délután 5-kor a Keleti pálya
udvar érkezési oldalára, ott fogja várni ... Meg
mutatta a levelet az öregeknek. Azok összenéz
tek és azt mondták: Elkísérünk.

Aznap délután 5 órakor nagy verekedés tör
tént a Keleti pályaudvar érkezési oldalán. Egy
fiatal és két idősebb diák sétált arrafelé és
hogyan, hogyan nem, a két idősebb jó vaskos
furkósbotjával alaposan összevert ~gy húsos
ajkú, termetes, idősebb urat ... Az esetnek nem
lett folytatása. Hárornsoros rendőri hír lett belőle.

De mi lett volna belőle, ha az öreg fíúk nem
néznek össze, nem állnak oda a rózsásarcú gólya
mellé és nem látják el a baját a homoszexuális
fráternek, aki rokonságra, barátságra való hívat

kozással vetette ki Sátán töreit a gyanútlan, tiszta
gyerek felé?

Fiú-iskolák előtt, egyetemek környékén,
sportpályákon, korzón, a város terein, gőzfűrdők

ben, strandfürdőkön sűrűn feltűnnek a tenné-
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szetellenes. beteges hajlamú férfiak, akik bűnözé

sükhöz áldozatot keresnek. Hízelgés, barátkozás,
segítés, pénz a csápjaik, amelyeket kínyujtogat
nak. Sok naiv gyerek megjárta már velük!

A homoszexualitás perverz nemiösztön. bete
ges félrefejlődese a természetes ösztönnek. A ter
mészet szava, hogy a nemek különbsége vonzó
erővé váljék: férfi a nőben, nő a férfiben keresse
önmagának kiegészítójét, egy életre társát. A nemi
ösztön természetes iránya heteroszexuális: a fér
fit ft nő felé fordítja érdeklődéssel. Perverzitás,
vagyis felforgatott, meghamisított ösztönösség az,
ha természetes irányától eltérve, akár önmaga
felé (onania), akár ft vele egynemű felé fordul
szexuális vággyal az ember (homoszexualitás).
Miután a nemiösztön lsten akaratából eszköz
arra, hogy új ember teremtessék a házastársak
érintkezése által, az élet fogamzását kezdettől

abszolúte kízáró perverzitás meghamisítása lsten

gondolatának, meghamisítása a természet t6rvé

nyének.

A homoszexuális férfit a másik férfinak, vagy
ifjúnak, vagy kisfiúnak teste érdekli; raffinált
körűlmények között űzött oriania a nemi kielé
gülésük formája. Lehet az emberrel veleszületett
perverzitás, lehet azonban szerzett aberratio is.

(Nemes Nagy Zoltán dr. intrauterinnek, vele
születettnek mondja, amely a pubertas koráig lap
pang 9 csak akkor alakul ki. NaiY szerepet tulaj-

Huta férf1l19Ag az 'lYetem~. 4
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donít az öröklött psychés terheltségnek a dege
neráltság elóidézésében.-Borsiczky dr. rendőrfő

tanácsos előadásában azt mondta róla: II'" nem
betegség, hanem szörnyű aberratio, amely hosszú
éveken át űzött erkölcstelen élet következménye.
Rendesen szertelen onania a kiindulási pont,
están következik a megszokás, végül a másik
nem iránti közömbösség, majd idegenkedés ... "l

A magyar rendórség a homoszexuálisokat nyil
vántartja és ellenőrzi. Az egész világon Budapest
volt az első város, ahol félhivatalos jellegű nyil
vántartás készült róluk. Angliában, Németország
ban, Magyarországon a törvény tilalma alatt áll
nak; cselekményük a Büntető Törvénykönyvbe
ütközik. Magában a fóvárosban háromezernél
többet tart nyilván a hivatalos könyv j számuk
valójában ennek legalább háromszorosa.

Az egyetemi ifjúság soraiban is fel-feltűnik

egy-egy beteges hajlamú ifjú. Hogy is mondja a
Szentírás? II'" körüljár, keresvén, akit" elnyel
jen .. ." A perverz hajlamú ember a maga nemi
éhségében áldozatot keres. Elrontja és bűnre

viszi a lakótársát. Barátságokat köt és bűnre viszi
a barátait. Kutat gyengejellemű, .rosszre köny
nyen kapható társak után. Bármilyen mohón haj-o
szolja a perverz nemi élményeket. mindig kíelé

gitetlen marad; eza kielégítetlenség űzi egyre
újabb és újabb áldozatok keresésére; ez teszi
olyan hallatlanul veszélyessé.
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Van valami mélységesen undorító a homo
szexuális emberben. Undorító az önzése, amely
lyel csak magára gondol s csak a maga kielégíté
sét keresi egyre. Undorító a rnézes-rnázos modora,
a simulékonysága, a hízelgése; undorító az erő

sen parfümözött lénye (erős illatszereket kény
telen használni, hogy elnyomja a bűnös élele
okozta szag-hatásokat). Legfőképen undorító az
az emberhez nem méltó alacsonyrendű mód,
ahogyan nemi vágyainak kielégitéséhez jut.
Egészséges ember borzadva fordul el tőle.

A homoszexuális férfi ímpotenssé lesz a nővel

szemben. Ez azt jelenti, hogy alkalmatlan Isten
tervei szerint az emberteremtésben való közre
működésre, Miután így a házasélete hazugság', és
katasztrófához vezet, a homoszexuális iérlt .ne.
hdzasodjék. Ha mégis házasodnék, s .ha mégi,
gyermekáldás kisérné hézaséletét, akkor fölötte

áll ijesztő felelősségként az öröklés veszélye.
Nem a homoszexualitás mint olyan öröklődik, de
örökletes a reá való hajlamosság, amely a gyer.
mek serdülő év-eiben ki tudja. nem vezet-e ha
sonló beteges fejlődésre?.-,

Az, hogy a perverz nemi hajlam vertjei között
előkelő állású urak is akadnak, fényes paloták'
tulajdonosai, meg ne tévesszen téged. A Sátán'
keze .elér mindenhová, tőrvetése nincsen csak. a
szegényekre korlátozva. És ne feledd:. a bún.
akkor ls bűn, ha mögötte rnillló vagyonok állnak'
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Nem írok róluk többet, nem részletezem ennek
a világnak adatait. Legyen elég ennyi róla. Er
kölcsi alvilág, mélyen alatta a te tiszta, egészsé
ges, férfias és kemény világodnak. Húsz évig
élhetsz Budapesten anélkül, hogy egyszer is érint
kezésbe kerülnél velük. Ha utadba sodródnak,
vagy ha ök keresnek téged, fordulj el, menj át az
utca másik oldalára és hazaérve, mosd meg d

kezedet. Ne legyen semmi közösséged az élet
elsodortjaival !

Tanuld meg, hogya szexuális ösztönön ural
kodni lehet, bármilyen formában jelentkezzék is.
A kamaszfiú meg tudja fegyelmezni onanísta
játékra hívó ösztönét; az ifjú és a férfi feltétlen
korlátokba törheti vágyait, fékre foghatja kép
zeletét és érintetlen tisztán menetelhet az élet
országútján a családi otthon felé. A perverz nemi
séggel megvert szerencsétlen is éppen így meq
fegyelmezheti a benne jelentkezd ferde iránya
ösztönösséget. Amint a természetes nemiösztön
úgy a természetellenes is az akarat uralma alá
vethető úgy, hogy az élet végéig soha rontó
átokká ne szabadulhasson. Lehet, hogy a szegény
homoszexuális nem tehet öröklött hajlamáról; de
hogy ezt a hajlamot gondatlansággal vagy bűnös

éhséggel aktiválja magában, azért felelős.

Lásd meg a Sátán tőreiti úr légy, egészséges,
Férfi légy I



A házasság íté161zéke e16tt.
(Egy öregszentírnrés tanácsai az ifjúsá.g szárnára.)

Dr. vitéz Szathmáry Zoltán.

Idestova negyedszázada annak, hogy a pesti
egyete-mre felkerültem. Sok társammal együtt a
harctérről jöttem, mögöttünk nehéz harctéri szol
gálatban eltöltött évek s egy soha vissza nem
térő fiatalság, amelyet szíves áldozatkészséggel
adtunk a hazának. Beültünk a padokba egy
csomó fiatal fiú mellé, akik vidékről jöttek, köz
vetlenül a családi otthonból, édesanyjuk - simo
gat6 keze al61.

Mi katonák, kik elzárva a világtól, társaságra,
sz6rakozásra éhesen kerültünk bele a nagyváros
minden mozgalmába, pár hét alatt "kitomboltuk
magunkat" s utána leültünk a könyveink mellé s
igyekeztünk mindazt pótolni, amit katonai éveink
kapcsán elvesztettünk. Közülünk a legtöbben
minden lehető kurzust és pótszernesztert felhasz
nálva, igen rövid idő alatt végeztek és megfelelő

képen el is helyezkedtek.
Erdekes volt látnom, hogy a hazulról jött fiata

lok mennyivel több nehézségbe ütköztek. Leg
többjük vidéki fiú volt, akiknek új volt a nagy
város, új annak társasága, forgalma, zaja, nyilvá-



nos és rejtett élete. Magukra hagyatva beleszé
dültek ebbe a forgatagba, belesodródtak az akkori
élet izgatott, fokozott tobzódásaiba, - és bizony
nehezen tudtak' később szabadulni bilincseitől.
Sokan elhanyagolták tanulmányaikat, alapvízs
gáikkal vagy szigorlataikkal nem jutottak előbbre,

erkölcsileg is kisiklottak, elcsúsztak, és végül is
vagy eljöttek értük a szülők és hazavitték őket

félig készen, félbemaradt embernek a családi ott
hon védelmébe, vagy felszívta őket a világváros
és elvesztek benne.

A világvárosnakés ti hazulról jövő tapasztalat
lan fiatal fiúnak találkozása évről-évre újra igy
történik. Igaz. az időkkemolyabbak, a forradalmi
pelyvát régen elvitte a szél, s a főváros élete ren
dezettebb és tisztább, mint a mi időnkben volt.
Igaz az is, hogy ma sokkal több kollégium vár az
ifjúságra, rnint akkor, hogy a családi otthonból
magába fogadva, védelmet és vezetést adjon
neki; nemzeti és vallásos világnézeti alapon Iel
épített diákegyesületek hívják azokat is, akik
kollégiumokon kívül élnek. Ezeket az egyesülete
ket annak idején nagyrészt a mi korosztályaink
alapították s örömmel látom, hogy azok a szem
pontok és elvek, melyekkel megindílottuk őket,

ma is töretlenül megvannak.
.Ennek dacára a kísértések, rosszra hivó lehe

tőségek épúgy leselkednek a vidékről feljövő

gólyára ma is, mint valaha. Bűnre hivó alkalom,



rossz barátok-társasága, étZ a tény, hogy az otthon
nagyon messze van, és hogya szűlők nem állnak
mögöttük védő és fegyelmező szeretettel, és sok
más rontó körülmény ma is sok fiúnak romlását
okozhatja.

Ezért fontos és időszerű, hogy a felnőttek táro.
sadalmában élő és dolgozó férfi visszagondoljon
a maga diákéveire, aztán szerető barátsággal oda
forduljon ahhoz a fiatalsághoz, amelyanemzet·
nek reménye és ereje, és úgy mondja el számára
tanácsait, ahogyan az idősebb jóbarát a fiatalabb
barátjához ín camera caritatis szólhat: szemet
nyitogató, lelket simogató, életre tanító bizalmas
beszélgetésben.

* '" *
Nem a nagyváros az igazi veszedelem, hanem

az emberek.
Nem is a közömbös sietök az utcán, akik ügyet

sem vetnek rátok; sem az ellenséges szemmel
utánatok meredők, vagy a foguk között szitkot
mormoló idegenek, akik haragszanak rátok, mert
jobb a ruhátok, mint az övék. Az igazi veszede
lem az az ember. aki veletek egykorú, vagy csak
néhány évvel idősebb, s aki mosolyogva közele
dik, hozzátok csatlakozik, belétek karol és jóbará

totoknak mondja magát.
A "jóbarátok" nagyon sokszor rossz barátok:

bűnre visznek, kifosztanak, romlástokra vannak.
Ne barátkozzatok soha _senkivel, míg alaposan



nem ismeritek és meg nem győződtetek róla,
hogy megbízhattak benne.

Kerüljétek a rossz barátok társaságát, mert
észrevétlenül vezetnek bele abba az életbe, amely
hozzátok nem méltó s amelynek káros utóhatásait
esetleg csak későn veszitek észre. Habár saját
fejetek után járó felnőtt emberek vagytok, élet
tapasztalatotok még kevés, és ezért bizonytalan
ság. vagy tanácstalanság eseteiben sohase szé
gyeljétek megkérdezni az idősebbet. Az élet sok
olyan lehetőséget nyujt, amelyet még nem ismer
hettek. amelyről 'még nem tudhattok. s ame
lyekbe bepillantanotok sokszor csak akkor sike
rül. mikor - sajnos - már saját károtokon kell
a szomorú tanulságok következményeit leszűr

nötök.
Vigyázzatok lelki és lesti egészségtekrel Akik

kollégiumban laktok, a kollégium vezetöségétől

mindkét irányú támaszt megkapjátok, csak ne
szégyeljetek kérelmeitekkel. problémáitokkal elő

állani. De a többi sem áll ma már elhagyatva.
Egészségügyi ismereteitek ugyan eléggé hiányo
sak. ezeknek pótlása azonban ma már mínden
főiskolai hallgató részére nyitva áll. Egyetemi
intézményeinknek mindenütt megvannak az
egészségvédelmi szervei. Az orvosi szakvizsgála
tokat és szaktanácsokat nyujtó hivatalos egye
temi intézményeket és közegeket mindenütt meg
találhatjátok s ott mindenirányú felvilágosítást
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megkaphattok. Ma már nem áll fenn annak a
lehetősége - mint a mi időnkben -, hogy valaki
azzal mentse magát: "nem tudtam, kihez fordul
jak".

Vigyázzatok egészségtekre! Legerősebb őrizője

a töretlen tisztaságtok. Ártalmas mérge, rontó
ellensége ott leselkedik rátok az utcasarkokon.
A ti szemeitekben a fertöző nemibetegségek mint
könnyen gyógyítható betegségek szerepelnek;
pedig ha tudnátok, hogy mennyi baj, mennyi
késői bánat származhat egy meggondolatlan pilla
nattól! Hány és hány ember átkozza azt a percei.
mely később egész életét boldogtalanná tette!

Közel két évtizede működöm mint sziüész
nöorvos. Szakmám gyakorlati tapasztalataiból
mondom el azokat il tényeket, melyek előttünk,

szakorvosok előtt közismertek, nektek azonban
újak, mert ezekkel il kérdésekkel még nem fog
lalkoztatok, nem foglalkozhattatok eddig. Első

pillanatban talán különösnek tűnik fel. hogy a
házasélet, gyermekáldás kérdéseit, il felnőttek

életének problémáit 18-20-23 éves fiúk elött
felhozom és részletesebben tárgyalom. A gyakor
lati tapasztalat azonban azt mutatja, hogy helyes,
ha a főiskolai ifjúság már most nyer felvilágosí
tást ezekben a dolgokban, melyeknek időbeli

kiindulása éppen a Ti korolokból veszi legtöbb
ször eredetét.

A nemibetegségek nemcsak azért kellemetle-



nek, mert gyógyításuk sok bajjal járhat, .hanem
főképen azért, mert késői következményeik igen
sokszor alig kezelhetök.

Kedves Barátaim! A fertöző nemibetegségektöl
csak az esetben. lehettek megóva biztosan, ha tel
jes nemi abstinenüában éltek. Ne fogadjátok el
azt a dajkamesét, hogy ez az emberi szervezetre
ártalmas. Ezt az üres, alaptalan kifogást csak
mentségnek állitják be. Ne feledjétek el. hogy a
pillanatnyi kielégülést igen drágán fizethetitek
meg!

Közismert, hogy a házasságok egy része meddő,

gyermektelen marad. Nálunk a meddőség arány
száma Lőrincz adatai szerint 17%-ot, a főváros

ban 330/0-ot tesz ki. Bizonyos, hogya magtalan
ság oka az esetek jórészében a művi vetélések
következményeire, a nő belső nemlszerveinek
gyulladásaira, a· következményes kürtelvál tozá
sokra, a női nemzőszervek gyengült fejlett5é~ére
él m11ködési zavaraira vezethetők vissza. Tekin
télyes azonban az a szám, ahol a gyermektelen
ség oka a férj fertőző nemibetegségével, annak
késői következményeivel hozható oki összefüg
gésbe. Valószínűleg nem tudjátok, hogy a meddő

házasságoknak l/s-ában a férj fertőző s leg
nagyobbrészt korábbán lezajlott nemibetegsége,
l/a-ában a nőnek férjétől kapott nemibetegsége,
illetőleg ezen betegségnek következménye a gyer
mektelenség forrása, s csupán az esetek l/s-ában



keresendő az eredendő fogamzásgátló 'ok a nő

ben. A meddóségek tekintélyes részének kiinduló
pontja tehát n férj fiatalabbkori bűneire vezethető

vissza.
Az ifjúság nemi érzéseinek hullámzásaiban alig

gondol e szomorú késői következményekre, ame
lyeket a legtöbb esetben nem is ismer. Egyik
egyetemünk ifjúságának körében végzett nemi
beteg szakorvosi vizsgálatok megdöbbentő szám
adatokat hoztak a kimutatható fertőző nemi
betegségek terén. Ugyane vizsgálatok mutatták
ki azokat az elszomoritó eredményeket, melyek
a fogamzásra való képtelenségben. vagy a képes
ség csökkent voltában állnak. Eltekintve a nemi
betegségek sokszor évekre terjedő kellemetlen
kezelésétől. kiadásaitól, gondoltok-e arra', mikor
józanul, vagy boros f6vel nemi kalandokba keve
redtek, hogy ezeknek ilyen következményei
lehetnek? Bizonyos vagyok abban, hogy nem.

A fertőző nemibetegség tudata már maga olyan
tényező, melynek hatása a lelki életre megren
dítő, Ez azonban csak az egyik baj; sokkal na
gyobb a csapás, amely váratlanul éri az ifjút,
mikor az általános egyetemi orvosi vizsgálatok
kapcsán jön csak rá fertőző nemibetegségére;
vérbajára. Bármilyen kellemetlenül érje a várat
lanmeglepetés, még mindig kedvezőbb, mintha
felfedezetlenül maradt volna betegsége, melyke
zelés nélkül feltartózhatatlanul halad, előre .a
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maga útján. Igy még az esetek legnagyobb több
ségében megvan a lehetőség a gyógyításra és a
teljes kigyógyulásra. A fel nem ismert esetekben
a későbbi házasodás, a terhes asszony intézeti
kivizsgálása, a vérbajos, halveszűletett újszülöt
tek kapcsán kerül csak napvilágra a rejtett, észre
nem vett, régebben szerzett vérbaj. Ilyenkor már
természetesen sokkal nehezebben és több kitar
tással gyógyítható csak a betegség. Hány asszony
sírta el rendelőinkben kálváriáját, mikor felvilá
gosítottuk betegségéről! Hány kedvezőnek indult
házasság bomlik fel emiatt! S mindez egy meg
gondolatlan lépésért. Gondoltok-e arra, hogy ké
sőbbi férfikorotokban mennyi keserűséget és
késői bánatot okozhat dZ ilyen "véletlenül szer
zett" betegség?

Gyakorisága miatt az előbbinél is sokkal több
bajt és kellemetlen következményeket szerez a
másik fertőző nemibetegség. a kankó. Itt sem a
betegség heveny alakja az, mely az elváltozás
komoly szövődményeire hívja fel a figyelmet.
hanem a késői következmények, melyekre a fris
sen- fertőzött betegek alig gondolnak.

Habár a mai időkben a kankós fertőzés már
sokkal könnyebben, gyorsabban és biztosabban
kezelhető, mint a mi fiatalabb éveinkben, mégis
nyomatékkal kell rámutatnom arra a szomorú
tényre, hogy ez a rendkivül elterjedt fertőző

nemibetegség még ma i'5 változatlan gyakoriság-
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gal. igen nagy számban szedi áldozatait. Sajnos,
talán éppen azért, mert e betegség ma már jóval
könnyebben kezelhető, sokan elhanyagolják a
helyes és rendszeres kezelést, csak félig-meddig
gyógyulnak ki s így abban a hiedelemben, hogy
egészségesek, rejtve viszik tovább a fertőző kór
okozókat.

A szövődményes esetek igen komoly követ
kezményekkel járnak s nem ritkán a megtermé
kenyítő képesség megszűnéséhezvezetnek. Annak
ellenére, hogy e szövődmények és következmé
nyek közismertek. még a műveltebb ifjúság köré
ben is sokan vannak, kik szégyenérzetből vagy
más okból elhanyagolják bajukat s így már olyan
állapotban kerülnek szakorvos elé, mikor helyre
hozhatatlan károsodások következtek be. Sajnos,
sokan vannak, kik betegségüket rejtegetní igyek
szenek, maguk kezelik magukat s befecskende
zéseket végeznek anélkül, hogy orvosilag meg
vizsgáltatnák magukat. Ilymódon természetesen
nem csodálható, hogy e betegség a mai modem
és nagyeredményü gyógyszerek ellenére is el
hanyagolódik és bekövetkeznek azok a szövöd

mények, melyek egyrészt csak rendkívül hossza
dalmas kezeléssel gyógyíthatók, másrészt igen
gyakran maguk után vonják a termékenyítőképes

ség csökkenését, esetleg teljes megszűnését.

A fiatalabb korban szerzett és ki nem llYógyf·
tolt kankó késői következményeit, sajnos, mi
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nőorvosok látjuk legtöbbször. Hányszor fordul
elő, hogy beteg, vagy meddő fiatalasszonyok kór
előzményének kikérdezése közben kerül előtérbe

a férjhezmenetel kapcsán szerzett fertőzés külön
bözö tünetei Ha tudnátok, hogy hány asszony
panaszkodik arra, hogy a házasélet felvétele után
a férj ki nem gyógyított kankós fertőzésének

továbbviteléből származó kellemetlen betegsége
keletkezett! Vannak asszonyok, kiknél ez a be
tegség néhány heti kezelés után lezajlik, a tüne
tek majdnem teljesen- megszünnek -s a betegek
meggyógyultnak látszanak-. Másoknál, illetőleg a
többségnél azonban a méhnyak nyálkahártyájá
nak kankós gyulladása gyorsan átterjed a méhre,
a kürtök nyálkahártyájára, - a környéki szöve
tekre. E gyulladásos összenövések az idők folya
mán olyan' elváltozásokat hozhatnak létre, me
lyek az életerős fiatalasszonyt nem egyszer: örök
életére beteggé teszik. Az úgynevezett pete
fészekgyulladásban szenvedö asszonyok beteg
sége- nagyrészt kankós fertőzésból származik, me
lyekkel férjeik talán éppen nászéjszakájukon
fertőzték őket.

Az asszonyok kankós fertőzése már korántsem
gy6.gyítható olyan könnyen, mínt a férfiaké. Fon
tos szerepet játszik itt elsősorban az a tényező.

hogy a kankó tovaterjedése a női nemzőszervek

ben $olQ(al könnyebben jöhet létre, mert. a belső

női nemzőszervek nagyrésze a helyileg alkalmez-



ható gyógyszerek részére sokkal kevésbbé hozzé
férhető, mint ahogy ez a lehetőség férfiaknál

fennáll.
A .nők is kigyógyíthatók kankós fertözésükből.

a kigyógyulás azonban rendszerint csak akkor
következík már be, mikor a maradandó és nem
javítható elváltozások a rendszeres nőgyógyá

szati vizsgálatokkal biztosan és kétségtelenül ki
mutathatók.

A nők kankós [ertőzésénekaz esetek többségé
ben :meddőség a következménye. A meddőség,

kérdése természetesen a házasság első éveiben
alig kerül szóba, alig okoz panaszt, sőt a fiatal
házasfelek igen gyakran egyenesen örülnek
annak, hogy még nincs gyermekük, hogy mée
szabadon .élhetnek s nem terheli anyagi költség
vetésüket semmi olyan kiadás, mely a gyermek
nevelésseí .együttjér. Ez a helyzet azonban csak
az első években van így. Lassan előtérbe kerül az
asszonynak gyermek utáni vágya. Először rend
szerint csak titokban keresi fel 'a nöorvost s rös
telli bevallani, hogy barátnőitól már 'sok ered
ménytelen tanácsot kapott, de ezekről férjének
nem beszélt.

Míg az asszonynál jóval korábban lép fel 82 a
titkos vágy, hogy gyermeket szeretne, a, férjnél
rendszerint csak később, a jövedelem gyarapcdé-:
sával kerül előtérbe ez az érzés. Sajnos a férjek,
ezen a téren is: követelőbbek. mig az' asszony
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csak titokban vágyik a barátnőjénél látott
gagyogó kisgyennek után, addig a férj rendsze
rint hangosan követeli a gyermeket s pillanatig
sem gondol arra, hogy feleségének meddöségéért
csupán és kizárólag öt terheli felelősség. Ilyen
esetekben már a férj az, ki feleségét nőorvoshoz

viszi s aki e vizsgálatok kapcsán mindig külön

hangsúlyozza saját egészséget. Egyesek nem
átallják a szegény szenvedő és meggyötört asz
szonyhoz még azt is hozzávágni, hogy bennük
nem lehet semmi hiba, mert biztos tudomásuk
van arról, hogy más asszonytól született már
gyermekük. Képzeljétek el e szerencsétlen asszo
nyok belyzetét és sorsát! Szinte megvádolják
őket; az anyós rendszerint állandó szemrehányá
sokat tesz, hogy nem ismeri kötelességét, hogy
nem tesz eleget a család kívánságának, hogy a
gyermektől tartózkodik s a fogamzás meggátlását
férjével nem törődve kizáróla2 saját kényelmére
teszi. Hány és hány esetben fordul elő a férj kö
zelebbi megvizsgálásakor kíderülö megterméke
ny1tőképtelenség. Hány esetben halljuk a férjjel
kapcsolatos négyszemközti beszélgetés során,
hogy legényéletében húgycsőfolyása volt s ezen
ártatlannak tartott betegsége következtében heréi
is "kissé megduzzadtak", ami végeredményképen
termékenyltöképességének teljes megszünéséhez

vezetett.
Annak ellenére, hon a férj iRen sokszor érzi
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bűnösséget. az egész család mégis a ferde szem
mel nézett, megalázott asszonyt vádolja meddősé

gével akkor, mikor a szerencsétlen teremtés
meddőségének okát, illetőleg az ezt előidéző fer
tőző nemibetegséget férjének köszönheti.

A kevésbbé felvilágosult nők gyakran szinte
szótlanul tűrik betegségük első tüneteit, mert ta
pasztalatlanságukban azt hiszik, hogy folyásuk
hozzátartozik a házasélet következményeihez.
A magasabb miíveltségűek, II felvilágosodottabb
asszonyok egyrésze azonban szakorvoshoz for
dul, ki azután közvetlenül állapíthatja meg a friss
fertőzés kórokozóját. Képzeljétek el él hatást és
azt az összetört lelkivilágo t, melyet e betegség
megállapításának közlése kivált! Nem egy asz
szony szinte megszégyenülve távozik az Orvosi
rendelőből s a legnagyobb megpróbáltatások elé

kerül, mert a férj természetesen a legtöbb esetben
tagadja betegségét.

Vannak, kik valóban abban a tudatban nősül

nek meg, hogy egészségesek, mert korábbi "baju
kat" megvizsgáltatták s azt a megnyugtató vé
laszt kapták, hogy nyugodtan megnősülhetnek.

Sajnos, e betegség teljes kigyógyulásának meg
állapítása korántsem ilyen egyszerű s a leggon
dosabb gyakori ellenőrző górcsövi vizsgálattal,
megfelelő provokáló eljárások után dönthető csak
el a fertőzőképesség megállapítása.

A házasság elötti lelkiismeretes, pontos orvosi

Tíszta férflú'>Óll az egyeterneken. 5
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vizsgálat minden házasuland6 részére elengedhe
tetlenül szükséges és fontos. Ennek súlyát át
érezve több nyugati ország példájára nálunk is
törvényileg kötelezték a házasulandókat a nősü

lés előtti orvosi vizsgálatra. E vizsgálatoknak ter
mészetesen nemcsak a nemibetegségekre, hanem
az egész szervezetre ki kell terjedniök. Különö
sen a gümőkór jön szóba. Sajnos, hazánkban e
betegség rendkívül elterjedt s nem hangsúlyozha
tom eléggé az e téren szükséges óvatosságot. El
engedhetetlenül szükséges, hogy a házasságkötés
előtt mindkét fél azonos módon a legrészleteseb
ben kivizsgáltassék. Ugyancsak e törvény foglalja
magába mindazokat a rendelkezéseket és intéz
kedéseket, melyek a fertőző nemibetegségek gyó
gyítását célozzák. A törvény kötelezövé teszi a
gümőkóros megbetegedésnek és fertőző nemibe
tegségeknek bejelentését 8 a betegek kezelésében
odáig megy, hogy lehetővé teszi az intézeti kény
szerkezelést mindazok részére, akik bajukat eltít
kolní igyekeznek vagy a kezelés alól kivonják
magukat.

Mint nőorvos, még egy kérdésre szeretnék ki
térni.

Haa jövőben megnősültök. ne tartózkodjatok

a gyermektől. Közismert, hogya fiatal házasok
kisebb jövedelmükre hivatkozva mindent elkö
vetnek az első években a gyermekáldás elkerű

lésére. s ha ez mégis bekövetkezett, úgy a ter-
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hességet igen sok esetben megszakíttatják. Meg
kell állnom e pontnál, mert színte csodálatos,
hogy fiatal házasok mennyire kevéssé vannak
tájékozódva arról, hogy e beavatkozás mily mér
tékben veszélyes s mennyire nem közömbös d

fiatal nő életére és további sorsára. A fiatal asz
szonyok a baratnőktől kapott tanácsok alapján
abban a hitben élnek, hogya terhesség megsza

kItdsa kicsiny és veszélytelen beavatkozás, amely
től nem kell félniök, nem kell tartaniok. Sajnos

ugyanígy, vagy talán még tájékozatlanabbak a
férfiak, pedig ha tudnák, hogy mennyi baj, mennyi
betegség, úgynevezett "ártatlan" petefészekgyul
ladás származik ebeavatkozásokkal kapcsolat
banl Hány asszony esik első házaséveiben a ter

hességet megszakitó lelketlen és lelkiismeretlen
beavatkozások áldozetával Mert ne gondoljátok,

hogy ezek a bűnös műtétek olyan egyszerűek,

mint ez a köztudatban él s ne gondoljátok, hogy

ebben mindig az asszony hibás. Az esetek több
ségében az iniciatíva a férfiaktól, a férjektöl indul
ki, akik a legtöbb esetben nem tudják, hogy fele

ségüket milyen veszélynek teszik ki a terhesség

megszakí ttatása következtében.

A méhen belül fejlődő védtelen emberpalánta

elpusztítása emberölésnek, gyermekgyllkossdg

na~ tekinthető, mely a katolikus vallásnak, de
államnak törvényeibe is ütközik s amelyet - ne

5*
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feledjétek el soha - az Isten sem hagy megtor

latlanul.
Hány és hány asszony válik e beavatkozások

következtében komoly beteggé s hány asszony
veszíti életét az ilyen meggondolatlan lépés miatt!
A rnűvi vetélés azért terjedt el a társadalom köz
tudatában mint kicsiny és veszélytelen beavatko
zás, mert azok, akik a tiltott rnütét következté
ben betegek lettek, nem beszélnek bajukról. vagy,
mert a tiltott beavatkozást mint büntetendő cse
lekményt nem vallják be, vagy mert a halálos
szövődmény miatt örökre néma maradt ajkuk.

Ha módotok és a lehetőség megengedi, úgy

korán és ne túl későn nősüljetek. Sokszor hallhat
játok ma, hogy al idősebbek nehezebben értik
meg a fiatalokat, mert a korkülönbség miatt nem
tudják magukat beleélni a fiatalság gondolatkö
rébe. Ne feledjétek el, hogy ez a nézet a szoro
sabb családi élet kereteiben ütközik ki legin
kább. Ha az első gyermek világrajövetelekor az
apa már 40 éves, vagy még több, úgy már a nagy
szülők korába jutott, mikor gyermeke 20 éves lesz
s amikor legerősebben kellene fognia a fiát. Elte
kintve attól, hogy ebben a korban már valahogy
elvész az a természetes megérzés. hogy rniként
nevelje gyermekét helyesen, mindinkább előtérbe

kerül a korkülönbség alapján az a nézetbeli elté
rés, mely a fiatalokat az öregektől elválasztja.
Szinte természetes, hogy az ilyen idős apa ali2
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érti meg a fiatalok nézeteit s bizony ritkán for
dul "elő az a lehetőség, hogy az ilyen nagy kor
különbséget mutató két generáció között meg
legyen az a harmónia és megértés, amelyet a ki
sebb korkülönbség rendszerint játszva hidal át.

Ha pedig eljutottatok odáig, hogy megnösültök.

ne legyetek az egyke hivei! Sajnos, ez a mai idők

ben épp a középosztályban divó helytelen nézet
sok káros következménnyel jár. Nézzetek szét
ismerőseitek között s láthatjátok, hogya testvér
nélkül. játszópajtás nélkül felnevelt gyermek csak
ritkán állja meg helyét az életben, mert mint
egyetlen gyermek, neveltetése kapcsán vagy túl

szigorúan fogták, vagyelkényeztették. Bármelyik
áll is fenn, ritka kivételtől eltekintve mindkettő

hibás eredményhez vezet.
A középosztály leggyakoribb mentegető ma

gyarázata az, hogya szülök kisebb jövedelmükre

hivatkozva nem kivánnak több gyermeket, mert
úgy vélik, hogy az egyetlen gyermek is olyan
anyagi megterhelést jelent, amelyet jövedelmük
ből csak nehezen fedezhetnek. E hibás nézetnek
indító alapja az, hogy az egyetlen gyermeket
olyan módon akarják nevelni, hogy lényegesen
nagyobb müveltséget kapjon, mint a szülők. Ez il

felfogás helytelen. Nagyszüleinknek sem volt

kezdő éveikben több jövedelmük, mint a mostani

ifjúságnak, mégis több gyermeket neveltek lel s

annak ellenére, hogy egy gyermekre lényegesen
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kevesebb jutott, mégis tisztességes, becsületes
embereket neveltekgyermekéikból, kik az élet
ben kétségtelenül jobban állották meg helyüket,
mint a mai túlnevelt. tanulmányokkal minden
irányban túltömött, túlszigorúan fogott, - vagy
elkényeztetett és kevéssé az életre nevelt gyer

mekek.
Végül ne feledjétek el, hogy amint a jó Isten

adje, úgy el is veheti a gyermeket. Hányszor lát
hatjátok, hogy az egyetlen gyermek betegsége.
életveszedelme milyen megpróbáltatásoknak teszi
ki a szülőket s hányszor látjuk mi nőorvosok,

hogy az egyetlen gyermek elvesztése mennyire
súlyos lelki megrázkódtatásokhoz, katasztrófák
hoz vezet. Ilyen esetben a későbbi korban, számos
művi vetélés után már korántsem lehet ujabb ter
hességre. újabb gyermekre számítani, mert az
előző méhüri beavatkozások számával arányban

rohamosan emelkedik a meddőség bekövetkezése

nek lehetősége.

Kedves Barátaim! Fogadjátok tanácsaimat ügy,
mint idősebb jóbarátét, rnínt az öregebb testvér

figyelmeztetését. A jövőben sok irányban merül
het fel előttetek olyan kérdes, melyre helyes vá
laszt csak szakembertől kaphattok. Ha végignéz
tek az előző generációnak, az idősebb kollegisták
nak névsorán, ugy míndig megtalálhatjátok azt.
kihez különböző bajaitok kapcsán bizalommal for

dulhattok. Ne szégyeljétek magatokat - bármí-
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lyen kényes legyen isa kérdés -, hanem fordul
jatok azokhoz az idősebb testvérekhez, kiknek
szakképzettsége, nagyobb gyakorlati élettapasz
talata mindig testvéri együttérzéssel és meleg
baráti szeretettel áll nyitva részetekre. A ti egész
ségtek nemzeti érték I A ti leendő családotok a
magyar jövő alapja. A ti gyermekeitek hordozzák
e~y emberöltő mulva a magyar történelmet! es
tiszta ifjúságtokért, az evangélium törvénye sze
rint kötött házasságtokért és a házaséletben az
Isten szolgálatát jelentő gyermekáldásért dZ őrök

boldogság felelősségével feleltek Isten előtti Úgy

éljetek, hogy kiálljátok majd ítéletét I



Az Úr szemével . . .
Dr. Marczell Mihály.

Az én feladatom egyszerűen dZ, hogy hangot
adjak az élet kérdését illetőleg Krisztus elgondo
lásán alapuló egyházi tanításnak. Jgy azután
nagy szintézisbe olvad majd az a sok tény, elmé
let él; magyurúzat, amely a nemiélet kérdése kö
rül szélesen hullámzik. Mindezekből már eleve
következik, hogy egyszerű hangszóróvá szerénye
dern, akit csak az a feladat köt, hogy csendítse
meg az evangéliumi gondolatot... Annál ke
vésbbé lehetek több, mert ha erre a helyre nézek
(Prohászka szobraI), ahol az "Úr dalnokév-nak

utolsó dalt zengő faragott alakját látom. akkor
megcsillan előttem az az intuitiven látott szent
igazság, amely szerint csal! az Úr igéinek letétjé

ben található fel az élet nagy rejtélyeinek meg
oldása.
Előadásom összefogó eimét így rajzolhetném

elétek: "Nézni Isten szemévell" De a nagy álta
lános tételt csak arra szűkitem, hogy az élet nagy
kérdését, a nemiélet problémáját akarom Isten

kinyilatkoztatása alapjún beállítani.

Bevezetésül csak ennyit mondok: lehet a dol
gokat nézni Jelületben és gyökérzetben. A felület-



szemlélökről azt mondják. hogy azok csak a külső

él rajzokat látják, az élet egyes változó jelensé
geit észlelik. A másik típus a gyökérzet felé ha
ladó, a mélységkutató, kérdéssé teszi a honnant-t
és míértt-et és ezek vizsgálása után próbál felele
tet adni a természet ködös kérdéseire. Az egyik
néző - itt már a vizsgálat tárgyát a nemiéletre
korlátozom - a felszínes ember, a köznepi. aki
az élet folyását látja ugyan, sőt jelenségeit fotó
lemezre fel is veszi, de az egyszerű tudomásvéte
len kívül semmit sem törődik vele. Moziként
szemlél mindent és az élet finom perdülését vagy
eleven sodrú előretörését egyszerű vetítéssel a
fehér vászonra juttatja ... A másik, a Freud-féle
tudományos típus azt mondja: minden kérdésnek
és különösen a nemiélet kérdéseinek gyökérze
tét és értelmét a biológia vonalán kell keresni és
megtalálni. Ez a meghirdetés nem ok nélkül ka
cérkodik a tudomány valamelyes színezetével, de

ez önmagának adományozott mélységkutató jel"
zővel a dicsekvés területére merészkedlk. Elbiza
kodottságában szinte centiméterre méri le, hogy
meddig terjed az élet anyagi gyökérzete és naivi
tásában azt hiszi, hogyamirigyrendszer felfede
zésével és a hormonáramlás élettani-lélektani
összefüggéseinek rendszeresítésével a maga tel
jességében fogta meg az élet gyökérzetét.

A kérdés azonban sokkal mélyebben járó és
kihatásaiban is nagyobb jelentőségű. Itt nem egy·



szérűvéléttaní .és lélektani funkciók ismeretéről

van szó. A valóságos kérdések kérdése ez: van-e

enneka bontakozó emberviJágnak olyan miiuieni
átfogó szintézise, - van-e szent eredete, átfogó

cél-elgondolása, van-e célratörő, liiktetó energJa

tortésa -, amely az egész jelen és jövő életet

szolgáló élet jelenségeket szetves, szent egységbe

zárja?

Bizonyítandó feleletemet így fogom össze: az
emberi élet a maga nagyszerű:;égébenkét irányú

kUeljesülés lelé törő szirüetlkus ütemezés. Az
első: az egyéni élet küzdelmes kitellesiilése és d

második: a jövő élet kiteljesítésének szotqalma
zása. Ennek a kiteljesülés vágyának eredetéta
Teremtő Isten erejében, célját az Elet Urának
meghatározó elgondolásában, segítő erejét pedig
ugyancsak az Atya természetes és természetfeletlt
adományaiban lehet feltalálni.

.Ha e két szempont szerint értékelem az emberi
életet, akkor mindjárt látom azt, hogy az érosz
világának megközelítésekor az élet legszentebb
szentélyének kapujánál állok. A régi regnumi
atyák egyik jelese, Nagy Lajos azt mondta: Öva
tosan kell közeledni az érasz birodalmához. Ez az
életszentély olyan titokzatos világ, amelynek
szentséges misztikurnában a külső ember - még
nevelő vagy pap is - nem több, mint a szent
palota kapuőrsége. kire csak az a hivatás vár,
bogy az életvarázs kastélyának kapuit tárja az
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Isten hivatottjai előtt. Ok a hivatás erejével
áldva, Isten törvényei szerint élve az élet szol
gálatában áldozatos munkásokké szegődnek ...

a) Ez az elgondolás reávezet bennünket első

megállepítésunkra, amely az emberi életet a fej
lődő dinamizmus vonalára állítja. Igy a:zután meg
állapítható az a tétel, amely szerint a jövő élet
szolgálat érdekében fejlődő emberélet a fejlődő

energiák sodrát mutatja. Ez pedig azt jelenti, hogy
a testi és lelki kifejlődésnek teljessége az élet
hosszú évtizedein keresztűl tud csak k/telje.,ülni.

Valójában tehát azt az értelmet tarja elénk, hogy
a nemiélet ütemes rejlődésének kérdésében az
Isten szent törvényének intézkedésével állunk
szemben. Az egek világából nem úgy kűtdettűnk,

mint az élet be/ejezettjei. Minden ember csecse
mőből fejlődik és a fejlődésnek a vonalán dübör
gően erős dinamika viszi előre az embert a testi
és ...,.... vele parallel - lelki kiteljesülés vonalán.

Agyerekember világa azt a gondolatkört/ame
lyet az érosz birodalmának mondunk, nem ismeri.
Az emberek egyetemességének történelme és az
egyedéletvizsgálata meggyőz arról is, hogy az
érosz világára a szemérem köntösét vonja a Min
denható. Épp ezért naiv magyarázgatás az, amely
szerint "a természetes nevelés" hívei csupán be
lénk nevelt járuléknak tartják a szeméremérzést.

Az emberi élet vizsgálatánái megfigyelhetjük,
hogy az élet kezdetén bizonyos ködös elzérkózott-



76

S{Jg; visszahúzódottság mutatkozik. De ez a csen

des figyelemelkerülés nem marad állandó, ha
nem a természet törvénye a felserdülés korában
erős érdeklődest ébreszt a fejlődő emberben. Az
ember azonban könnyen azt hinné, hogy az érosz
a fejlődés lüktető ütemét csak testi vonalon dik
tálja. Pedig tévedés. A gyerek világában sok a
báj, kedvesség, szépség és kedély. A serdülő kor
ban nagy a veszteség e tekintetben; kiverődik a
kerneszség durvultsága, majd a további fejlődési

korban ismét elcsendesül a serdűl t ifjúban vagy
nőben a lelki zavar. Kifejlődik a lelki felelősség

és munkavállalás hivatottsága- férfiben és nő

ben egyaránt. Az igazság az, hogy az az ember.
aki a kamaszkor világában szinte mereven kikl
vánkozott az életbe. az a felfejlődő korban 
a kiteljesűlés előtt állva- kiforrott férfivá vagy
növé izmosodik.

De a test fejlődésvonala mellett erősen hang
súlyozandó, hogy az érosz ütemének jelentkezése'
és fejlődese a lelki energiák kíbontakozásét is

követeli. Minden arra hívja fel a figyelmet, hogy
az Isten tervében isteni követként jelentkezik az
az érzéshullám, életütem. amelyet a szexualitás
nagy keretébe zárunk.

Itt pedig arra kell gondolni, hogy Isten tervé
ben minden ősi elem a boldog és nagyobb életcél
kiteljesülését szolgálja. A gyerekvilágban a játé·

kos kisfiú megveti a leányt, mert a leányt kisebb-
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nek, gyengébbnek tudja. Az ö magasabbra érté
kelt energiájának és fölényének tudatában nagy
nak tartja magát és csak a testi erőt értékeli. Mi
kor azonban élete felfejlődik és az élet közösségé

nek szentségét megsejti, akkor érdeklődése már
odahajlik a másik nem felé. Az igazság az, hogy
ilyenkor már megjelent életében az az isteni kö
vet, aki a kileljesülő élet vonalán minden é'let-·
mozdulatot a jövőt szolgáló életre akar áthan

golni.
Az evangéliumra gondolva nem szabad feledni,

hogy - a concupiscentia ordinatával szemben 
a iekevesztett ezenvedetv nem a helyes fejlődés

útja, hanem gátszakadást okozó erőjelentkezés.

Hedonista senkivé válik az az ember, kinek az
életében az élvezet mindennel felér; mindent
áruba bocsátó az, aki a kemény harccal szemben
azt hirdeti, hogy érzéki hullámai kiélvezése érté
kesebb, mint az élet teljességére törő ember ön
fegyelmező és életkincset őrző erőfeszítése.

Ki a teljes ember? Az, aki elmondhatja magá
ról, hogy ami az egyén testi és szellemi össz
hangját és teljes tartalmát adja, az a testi-lelki
érték érintetlen formában - minden olyan gon·
dolattal és ösztönnel szemben - tisztultan és eqé
szen maradt a jövő élet szolgálatára.

A nehéz világháborús évek után, 1920 táján,
sokszor hangsúlyoztuk e helyen, hogy: "vártát
állunk". Akkor e ház tagjai is valóságos vártát
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álltak, mert katonai, tiszti őrséget álltak. Kellett
és lehetett vártát állni - fegyverrel. Ez kemény
férfiasság, hösesség és becsület volt és marad. De
vártát állni az élet szent mezején olyan emberi
és isteni erő egybefonódása, mely az élethullá
mok összefogását, az élet nagy szintézisének meg
valósitását jelenti. Az a mélyen járó ígazság, hogy
Istentől jött gondolatok, tervek ezek. Olyan fény
csóvát szóró megvillanások, amelyek a magassá
gok felé lendítik az ember szellemét.

Ez il magasságok felé írányuló megvillanás
arra hangol, hogy a testi természetben jelentkező

erőket egyéniségünk teljességétszolgáló szent
hatalmaknak értékelem. Ha valakit lágy, ösztönös
hullámok langyos íze és emberi idegzetet ajzó
izgalom kielégít, az valójában a tékozló fiú sertés
vályújához alázkodik. Az életerő ilyen leértéklése

valójában éretlen erők elfecsérlése. Aratást nem
rendelhetünk el, mikor még zöld agabonászár;
ilyen kaszálás pusztulást jelentene, mert még a.
növekvő élet termései virágban rejtőzködnek.Az
élet számára olyan megerősödöttférfit és nőt akar
az Isten, aki az Ö tervét segíti elö. Ezt a tervet
pedig akkor teljesíti, amikor szent tisztelettel áll
meg az érosz világa előtt és élete kiteljesülésének
szolgálatába állítja rnínden eröfeszítését.

bJ Az emberi élet teljességet szolgáló nemiélet
ösztönhulláma másik nagy üteme akiteljesült
egyéniséget a jövé) életben való meqsokszarozá-
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sára akarja reáhangolni. Isten szent terve ez: "So
kasodjatok és szaporodjatok, töltsétek be a föl
det ..." Az Irás szava hallatára, az emberi élet
alapütemét vizsgálva reáeszmélünk, hogy a ter
mészet is állandóan azt hangoztatja, hogy szent
ihlettel tovább kell vinni az életet, dolgozni kell
a jövő életért és félni kell az egyéni megsemmi
sülés rémétől. Ez pedig olyan értelemben is értel
mezhető, hogy egyrészt a tudatos életfennmara
dás az ember igénye, de másrészt az emberi egyé
niség megsokszorosításának feladata jelenik meg
a jövő nemzedékben. Ebből az emelkedett élet
célból már kivillan az a tény, hogy - a söröskan
csók és kéjelgő kiélés helyett -:- az egyéni kitel-.
jesült életet és az utódokban is fennmaradó életet
kell szolgálni. Ez pedig azt jelenti, hogy amit ne
kem Isten az élet felfejlesztése érdekében adott,
azokat' az értékeket az új élet szülésére fordítsam.
Az egyéniség meosokszotozááása tehát - a má
sodik életeéli

Nem szabadna azonban arra a durva sikra sik
lanunk, hogyembertenyésztőközponttá silányít
suk le a világot. A világ Tererntője az Úr szent
házának népesítőivé nemesített bennünket. Ha a
sok részletkérdésnek nagy szintézísét keresem,
akkor az a gondolat érdekel, vajjon megtalálom-e
ezt a nagyszerű Isten-tervet saját életemben?

Erre a nagy kérdésre pedig akkor cseng való
ságos dallammal a felelet, ha felébred bennetek
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a jövendő, a szent apaság érzése és megsejtitek
egyetlen egy tisztult női pszichében, hogy ő lesz
gyermeketek édesanyja... Ezt az életmuzsikát
szerelem jelentkezésének is mondják; mi azonban
az életkiteljesülés Úr küldötte szent követének
hirdetjük.

Amikor évekkel ezelőtt igazgató-atyaként jár
tam a szobákban, akkor - ha az asztal felett
egyetlen tiszta tekintetű leányképet láttam 
virágot tűztem az eszményi kép alá ... Utam után
mindig bekopogtatott hozzám a szoba gazdája ...
lélekben hálakézcsókkal és ajkán ezzel a muzsi
káló melódiával: a menyasszonyom ... Ez pedig
azért volt és van ma is így, mert a férfiember éle
tében nincs szentebb és nemesebb, mint az az
ébredés, amely rádöbbenti őt arra a szent jövőre,

amelyből kizsendül a jövő élet szent szolgálata.
Ez pedig röviden így fogható egységes mondattá:
saját egyéniségem kidolgozása után a jövő élet

szolgálata vár reám! Hogy ez az idő mikor kö
szönt be, azt saját életünkön is meg lehet figyelni.
Amíg az életösztön csak ábrándozó elmerengést
okoz, amíg az elmerengésből langyos érzésvágyak
és elpuhulás származik, addig csak ösztönrezgé
sekkel van dolgunk. Az igazi életszolgálat idejé
nek ébredése akkor köszöntött be, amidőn ez az
érzéshullám visszaható nővel tanulásra, erőfeszí

tésre feszülő energiákat fakaszt! . .. A felületes
szerelmes nem tanul, a jövőre készülő áldozato-
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san dolgozik I Az egyiknek teljes erővel gátat kell
emelni, mert érzéki hedonizmusba sodor, a mási
kat szeretettel kell köszönteni, mert Isten szent
követe jelentkezik benne.

Nem egy embert róttam, intettem .memdolgo
zása" miatt. De mikor megjelent a falon az egyet

len kép, akkor a szoba bezárult s ott komoly
munka, erőfeszítés 'vette kezdetét. A regeneráló
erő akkor indul meg az ember lelkében, amikor
már ráeszmél arra, hogy életének nagy és szent
elhivatottsága van; amikor kihal az az alacsony
lelkűség, amely jeltemzó a kamaszkor éveire, és
kiforr a másik, a komolyabb, a szentebb, a férfi
hez méltóbb elgondolás a gyengéd nemmel kap
csolatban. Ez a felmagasztosítás egyetemlegesen
szent és a magyar emberben ősi. A magyar lélek
ben, kedves fiaim, van édesanya, van feleség, hit
ves, menyasszony, van jegyes és húgom, néném,
de nők - csak adobutcai nyelvjárásban van
nak ...

Hogy pedig ezek a lélekmélységek hová tor
kollanak, azt az élet felsőbbrendű hullámsodra

mutatja. Amikor a férfi önönéletének tudatos ki
teljesülésén dolgozik, akkor már - elórevetett
szemmel - jövendő gyermekének életében
akarja kivirágoztatni. Igen, kivirágoztatni önön
életének minden szépségét és értékét - a követ
kez ó nemzedék szebb, jobb életében! ... En na
iron jól tudom, hogy ehhez a magasabbrendű

Tiszta férfiúság az lllJYetemeken. 6
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krísztusí gondólathöz lsten különös kegyelme
szükséges. Ez a ház, a Szent Imre kollégium épü...
lete azért áll, hogy megadja ezt a kegyelmet .
Bízzatok, hogy meg is adhatja, hisz Krisztussal

egy fedél alatt vagyunk I ...

A Ti direktorotok, amikor prefektusom volt, a
Kollégium ifjainak tartott bevezető beszédét azzal
kezdte, hogy ennek a háznak a szintjét az utca
színvonalától 1-B lépcsőfokkalmagasabbra emel
ték. Sziget ez - a köznapi élet hullámtengeré~
benl Erre a szigetre azért építették az ifjúság palo
táját, hogy ide jöjjenek azok, akik gyengék vagy
fáradtak és ide hozzák azt IS, aki lélekben ha
lott ... Legyen ez a ház a fáradt zarándok pihe
nője, az útszéli vakok és az élet "naimi ifjai"'-nak
az Úrral találkozó szent területe... Itt megtisz
tulhat a lélek, itt feltámadhat a lelki halott, mert

az ember Krisztus testét veszi sarjadást hozó
lélekerőnek. Akinek a lelkében megjelenik ez az

erő, az érzi, hogy küzdelmes módon tisztává ne
veli öt az evangéliumi Mester. Ennek a nevelés

nek azután első lépése az éroszról alkotott szent
gondolkodás, a második állomása az elhivatott

ság áldozatos megkedvelése és a betetőzése pedig
"'7"" a valóságos tiszta ifjú, majd családi élet igaz

szentsége ... 19y azután elsilányul lelki szemetek
előtt a puszta biológiai mirigy-hormon elmélet és
ködössé sötétedik a Freud-féle .mevelöírényzet'' is.
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Drága, szent testetek eszközzé egyszerűsül - a
teljes élet szolgálatábanI

Befejezésül végső mondatként ezt szögezem le:
érosz - az életszolgálatizzító szent erő; érosz 
a jövő életet eredeztető erőhulláml Ezt értsétek
és ezt szeressétek! Ha ez erőre kap bennetek.
akkor erős, tiszta és .szent lesz a jövendő magyar
nemzedék isi



FüGGELtK.

"Nemi erkölcs és a magyar Jövá."
Sűrűsödő ifjúsági tömegek gyülekeznek a Páz

mány Péter Tudományegyetem előtt. Rajokban
jönnek minden utcából, megsürülnek és sodród

nak, tolonganak a hatalmas érckapu felé. Bent
zsúfolt az aula. Ember ember hátán nyomakodik;
a később érkezők hiába iparkodnának befelé; leg
alább annyi ifjú szorult ki az egyetemről, mint
amennyi helyet kapott odabent. Izgatott mormo
gás, egy feszülten várakozó tömeg nehéz lélek

zetvétele.
Mi ez? Tüntetés készül? Kezdődik újra a forra

dalmi idők nyugtalansága?
Tüntetés készül. Olyan mély és olyan óriási

arányú tüntetés, amilyenre kevés példa volt eddig
az egyetem életében.

Forradalom készül. Olyan konstruktiv, és olyan
nagyot-akaró forradalom, amelyen keresztül ez a
lelkes ifjúság megmentheti Magyarországot.

Tüntetés a tiszta erkölcs, a tiszta családi élet
mellett. Az egészséges ifjúság forradalma a ron
tás, .betegség, nemzetsorvasztó szexuális erkölcs
telenség uralma ellen. Az egyetemi ifjúság régen
volt olyan nagy és imponáló, mint amikor az Úr
nak 1943-ik esztendejében felemelte férfiszavát a
VI. parancs védelmében.



A "Magyar Katolíkus Orvosok Szent Lukács
Egyesülete" és az "Evangéliumi Orvosszövetség'
1943 március 1., 2. és 3-án szexuáletikai előadás

sorozatot rendezett az egyetemek férfiifjúsága
számára. Ha az ifjúság is úgy akarja, akkor ez az

ankét korszakot alkotó eseménnyé magasodik it

magyar nemzet történetében. Ha az ifjúság úgy
akarja ...

Március l-én, hétfőn délután félhatkor nyitotta
meg az ankétot dr. Gyürky Tibor tisztifőorvos

helyettes az ifjúsággal zsúfolva tömött kupola
teremben, ahol a vendégek soraiban egyetemi
tanárokat, pedagógusokat, magasrangú papokat
is láttunk, A megnyitóbeszéd megadta az eljö
vendő előadások alaphangját: a magyar nemzet
jövője a keresztény magyar családok tiszta er
kölcsi voltán alapszik.

Az első előadó, Bárany (Hermann) János dr.
egyetemi magántanár a házasság válságáról be
szélt. Tulajdonképen nem a házasság intézménye.
hanem a modern ember egész erkölcsi és szel
lemi világa keIiilt válságba. A házasság intéz
ménye igazi céljának elhomályosulásával és hát
térbe szorulásával előtérbe jutottak a fajfemitar

tási ösztön zabolátlan erői s velük a meghamisí
tott szerelem és a felelőtlen nemi kielégülés.

Az előadáshoz dr. Reök Iván kórházi nőorvos

és dr. Balogh Zoltán főorvos szóltak hozzá.

. A második előadó, dr. LesskóJenő kórházi



főorvos, az ifjúság tiszta életét és erkölcseit ve
szélyeztető tényezőkről szólt. A társadalom meg
mentésére és a nemzet jövője érdekében hatalo
mas tömörüléssel fogjon össze az ifjúság és
teremtse meg a VI. parancs tiszta világát.

Hozzászóltak: Bilkei Pap. Zoltán dr. iskola
orvos és Polonyi Béla dr. főorvos, aki a prosti
túció súlyos kérdéseit tárgyalta.

A második nap .első előadója vitéz dr. Csia
Sándor e. ü. főtanácsos, MAV ig. főorvos. Témája:
"A helytelen nemi élet hatása az egyén ~s a faj
fejlődésére". A rontott házasságok olyan meg
döbbentő problémáin vezette végig a hallgatókat'
hogy elállt a lélekzetünk tőle.

Hozzászólók: dr. K6vesligethy Iván egyet. m.·
tanár, aki a tiszta erkölcs felelősségét a nemzet
életében mutatta meg, és dr. Réthy Zoltán tb.
[érési tisztiorvos. Alapgondolata: a gyermekáldás
nemzeti érdek; az egyéni érdeket, vágyat és öss
tönös életet alá kell rendelnünk a kŐZÖ5~ég érde
keinek.

I Második előadó dr. Kiss Perenc eevet. ny. r.
tanár, orvoskati dékán: "Az önmegtartóztató élet
testi és lelki következményei"-ről.Kemény, tiszta
élet a házasságig: a későbbi boldog házasélet
biztosítéka; a sok felbomló házasság nagy száza·
léka az ifjúság magáról-feledkezett korai nemi
életét vádolja.

Hozzászólók: dr.lIayer Emil alagi községi orvos
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a tiszta és erős ifjú ideálját festette; dr. Patlnszky
István orvos-százados Krisztus keresztjének hor
dozását ajánlotta az önmegtartóztatásért való ne
mes küzdelemben, mert aki ezt nem hajlandó
hordozni, a nemibajok formájában sokkal súlyo
sabb keresztet kap az élettől.

A második nap előadásai végén d Katclikus
Diákszövetség küldöttje olvasta fel a katolikus
ifjúság memorandumát, amely a gyermekáldás
védelmét és biztosítását követelte a kormánytól.

A harmadik nap dr. Szittes Gyula szfőv. ideg
beteggondozó intézeti főorvos előadásával keidő

dött, aki a Freud-féle lélekelemzés túlzásait és
hibáit állította pellengérre. .

Hozzászóltak: dr. Merétey Sándor kórházi fő

orvos, a nemi felvilágosítás súlyos kérdéséről, és
dr. Horánszky Nándor idegbeteggondozó orvos,
aki a pszichoanalízis gyakorlatának a serdülő

korú ifjúságra való rontó hatását emelte ki.
Ezután dr. Mészáros Károly egyet. m-tanár,

főorvos tartott elöadést.A gyógyulás útja: egész
séges diákközvélemény a keresztény etika alap
ján" címmel. Etikai alapon fogta őssze a három
napos ankét eddigi előadásain elhangzottakat.

Hozzászólt dr. Batiz Dénes OTI orvostitkár, az
ifjúság öntudatos állásfoglalásáról a tisztaság kér
désében, amely sem az ifjúságnak akaratgyen
gébb rétegeiben, sem magában a nagy társada
lomban nem tévesztené el hatását.



Az utolsó hozzászóló dr. Margittay Sdndor bel

gyógyász volt, aki Te Deum-os hálaadás után az
új márciusi ifjúság konstruktiv forradalmát ünne

pelte. Befejezésül ő terjesztette elő a Magyar
Katolíkus Orvosok Szent Lukács Egyesülete és a
Magyar Evangéliumi Orvosszövetség fogalmazta
memorandumot, amely a magyar orvosoknak és
a magyar ifjúságnak kívánságait 10 pontban ösz
szefoglalva tárja az illetékes körök elé.

Tomboló, tüntető helyeslés fogadta és szentesí
tette ezt a keményhangú, komoly deklarációt.
amelynek minden egyes pontját lelkesen tette
niagáévá az ifjúság.

Szép volt. Erős volt. Imponáló volt.
'Akik ott voltak, azok lelkében megszílárdult a

bizalom a magyar nemzet diadalmas jövőjében.

[Miután a háromnapos szexuáletikai ankét elő

adásai és hozzászólásai hamarosankönyvalakban
jelennek meg, mí itt nem tértünk ki részleteseb

ben az elhangzottakra. Magát a nagy tényt regisz
tráljuk nagy, komoly örömmel, hogy "az Úrnak
1943-ik esztendejében a márciusi ifjúság hitval

lást tett a "kemény parancs" mellett.)

A magyar orvosok és a magyar egyetemi ifjú
ság 10 pontos határozatot fogadott el egyhangú

lag, amelyben a "tiszta ifjúság!", "tiszta szere
leml", "tiszta házasélet!" hatalmas jelszavainak
megvalósitását követelik a magyar életben.



Ezt a deklarációt a napilapokkőzléseialapján ik
tatjuk íde.miután ezzel sem akarunk elébevágnia
hivatalos szövegetkőzlőnagy beszámoló könyvnek.

"...Ezután a szónok felolvasta a 10 pontban fog
lalt deklarációt, amely többek közt a következőket

tartalmazza:
l. A nemzetünk életében megnyilvánuló rom

lás és erőtlenség oka igen nagy részben a nemi
erkölcs szabadossága, ami legfőképen a követke
zőkben mutatkozik: A nemiélet korai megkez
dése, a késői, vagy elmaradó házasodás, a házas
sági hűtlenség, a könnyelmű válás, a nemiéletnek
a fajfenntartás szolgálatából való kiv:étele és ön
céllá emelése, a nemibetegségek elterjedése, d

születések számának végzetes zuhanása. erkölcs
telen szórakozások és divatok, hiányos és lagy
matag hatőségí ellenőrzés. Éppen ezért a jobb és

szebb jövő érdekében semmi sem látszik fonto
sabbnak és sürgősebbnek. minthogy a kormány
zat, a törvényhozás, a társadalom és az Egyház az
erkölcsileg fertőzött közvélemény ellenére is mín
dent elkövessenek annak érdekében, hogy d

nemiélet minden vonatkozásában a krísztusí er
kölcs jusson uralomra.

2. Az orvostudomány hosszú évtizedek óta vál
tozatlanul elfoglalt álláspontja szerint nincsen
semmi olyan betegség, amely abból keletkezzék.
hogy valaki őszintén és fenntartás nélkül az ön
megtartóztatás alapján akar megállni. (E pont



további részében ezt tényekkel is bebizonyítja a
deklaráci6, majd a továbbiakban ezeket mondja):
Elítélünk minden olyan felfogást, amely akár 6v~

szerek ajánlásával egybekötve. akár anélkül a
házasság elötti, vagy házasságonkivüli nemi érint
kezést egészségi okokból ajánlja, vagy akárcsak
megengedhetönek is tartja.
. 3. Sürgősen szükségesnek tartjuk, hogy a kor

mányzat és a törvényhozás gondoskodjék ennek
a kérdésnek gyakorlatias megoldáséról. hogy mí
lyen eszközökkel lehetne a nemileg érett ifjúság
házasodását elősegíteni. ennek akadályait' ki
küszöbölni s azt a magyar faj számbeli és erőbell

gyarapodásának szempontjából annyira fontos
körülményt lehetövé tenni, hogy a fiatal szülök

sok gyermeket adhassanak a hazának. Követel
jük. hogy a törvényhozásban és a vezető állá
sokban lehetőleg sokgyermekes családatyák fog
laljanak helyet. Továbbiakban foglalkozik a dek
laráci6nak ez a' pontja az egyke leküzdésével és
rámutat arra, hogy az egyke elleni küzdelmet
minden arra alkalmas eszközzel legerőteljesebben

folytatni kell. Majd a deklaráció a továbbiakban
így folytatódik: Követeljük a magzatúzés erélyes

,üldözését, egyes nemzetgyilkos orvosok, gy6gy
szerészek. szülésznők és kuruzslók azonnali letar

töztatásét és rájuk az előre megfontolt szánc:lé

kos emberölés törvényszakaszának alkalmazását.



9l

A fogamzást gátló szerek gyártását és terjeszté

sét erélyesen üldözendőnek tartjuk.
4. Szomorúan látjuk, hogyaházasságkötéseknél

az érzékiség, a testi külsö, vagy az anyagiasság
játssza a legnagyobb szerepet, nem pedig Isten
akaratének keresése, a jellemtulajdonságok meg
becsülése. Szükségesnek tartjuk az ifjúságnak a
házaséletre való nevelését, a házassági eskü
szentségének hangsúlyozását, elítéljük a köny
nyelmú válásokat és újraházasodásokat, sürget
jük a házasság tekintetében komoly társadalmi
felfogás kialakulását és az ellenevétők társadalmi
megbélyegzését. Az agglegények, a gyermektele.
nek súlyos adóval segítsék elő mások gyermekei
nek nevelését.

5. Ebben a pontban a deklaráció avisszacsatolt
területek helyzetével foglalkozik.

6. Elftéljük és erélyesen megrendszabályozan
d6nak tartjuk az erkölcstelen szórakozásokat, az
érzéki táncokat, a táncmulatságokon a félmezte·
len öltözködést, a magyar nőkhöz méltatlan ke~
dőzést, a férfiak közömbösségét vagy éppen bűn-

pártolását a női divatszeszély őrületével szem
ben, a fővenyfürdőkben a nemek közös tartózko

dását, a kirakatokban az érzékiséget izgat6 divat
modellek kiállítását, erkölcstelen könyvek, folyó
iratok, képek, színdarabok stb. el6áUitását, ter

jesztésétés eladá8~t. A bírálatra illetékes ható·



sági szervek éberebb es erélyesebb eljérését -sür

getjük..
1. Keresztény államban túrhetetlennek tartjuk

azt, hogy a nők testük árubabocsátására igazol
ványt kapjanak. Elítéljük a találkahelyek engedé
lyezését vagy megtúrését. A nemibetegségek ter
jedésének meggátlására követeljük a mindkét
nembeli gyanús elemek erélyes és egyenlő ellen
őrzését, az utcák és kávéházak megtisztitását.
Szükségesnek tartjuk, hogy a jól ismert homo
szexuális üzelmekkel szemben hatóságaink erő

teljesebben lépjenek fel, a fiatalkorúak elcsábí

tásával és megrontásával szemben éberebb le
gyen az ellenőrzés és erélyesebb a megtorlás.

8. Károsnak tartjuk, hogy az Ú. n. élvezeti rnér
geket félrevezető hírveréssel terjesszék. Foglal
kozik ez a pont továbbá a szeszes ital borzalmas
pusztításéval. majd a dohányzásról szólva rámu

tat arra, hogy a dohányzás az újabb kutatások
szerint .a női. szervek zavarai révén a szapo~o'
dásra kedvezőtlenül hat. Fajegészségügyi szem
pontból nagyfontosságúnak tartja a deklaráció az
alkoholmentes gyümölcsnedvek terjesztését.

9. Tiltakozunk olyan orvosok műkődése ellen,
akik a nemi ideggyengeség állapotának túlzott
irodalmi kiszínezésével képzelődővé, a házasság

tól vonakodóvá teszik betegeiket, hogy aztán
ezek hosszas gyógykezelése által maguknak nagy
jövedelmet biztosítsanak. Tiltakozik a deklarició



"a lélekelemző" orvosok olyan m1lkődése ellen,
amellyel a keresztény nemi erkölcs alól beteger
ket felmentik.

10. A deklaráció utolsó pontja szószerint a kö
vetkezőképen hangzik: Végül hangsúlyozottan
kijelentjük, hogy a nemi önuralom elsősorban

nem a nemi felvilágosítás, hanem az akarat kér
dése. Az akaraterő nevelésének, edzésének van
nak természetes él természetfölötti eszközei. Ter
mészetes eszközök: 8Z önmagunk iránti szii0rú
ság, a józan, okos életmód, a rendszeres testgya
korlás és az ernyedetlen munka. A természet
fölötti erőforrás a gyakorlati vallásosság, a lélek
állandó telitése Krisztus eleven erejével .. ."

Az egyetemi ifjúság komoly hangot ütött mel.
s nagy szót mondott ki. Olyan nagy szót, amely
nek zengése évtizedekre megtermékenyíti a ma
gyal' jövőt. Ha nem marad puszta sző, hanem
igazán foganatja lesz a való életben.
: Ehhez kettő kell.

l. Az kell, hogy az ifjúság maga komolyan
vegye ut, amit határozatában kimondott. Ezt II

deklarációt senki más élővé nem varázsolhat ja,
mitü maga a főiskolák és egyetemek ifjúsága.
Hiszen a prostitúció jelentős százalékban őbelő

lük is él. Az óvszereknek ők is vásárlói voltak.
A szerelemmel ők is játszanak. Az éjtszakai
mulatóhelyek közönségének soraiben közülük is



mindig találhatók voltak néhányan; Ok is láto
gatják a strandokat. a bálokat és tánclokálokat.
ők is olvassák a színházi magazínokat, ók is ud
varolnak adivatrontotta hölgyeknek. A kemény
parancs válságában, a házasság válságában az
egyetemi és főiskolás ifjúságnak egy könnyelmű

és felelőtlen csoportja is 'súlyosan bűnös. A nem
zetrontó hibák kiírtásában a bűnnel való határo
zott szembefordulással és ezután kemény, önmeg
tágadó élettel azoknak kell elsősorban közre
múködniök, akik ezekben a hibákbaneddig aktiv
tényezők- voltak.

Ugyanakkor a tiszta és egészséges jövőért való
nemzeti küzdelmet ennek az ifjúságnak kell majd
vezetnie; az egyetemeket látogató fiatal magyar
férfigárda tehát diákéveiben keményönnevelés
sel kell .hogy készüljön az eljövendő évek ,nagy
feladataira. Ok lesznek az orvosok, a gyógysze
részek. Ok. lesznek a vőlegények, férjek és édes
apák. Ok lesznek a törvényhoz6k. Ok az eljq"
vendő új magyar világ keresztény férfigárdája,
aki azt fogja sugározni magából, amit ifjúsága
évei folyamán magába nevelt.

A mai idők elrontott erkölcseit sem drákói ui
gorú törvényekkel, sem népfegyelmező rendele
tekkel nem fogjuk megjavitani. Itt az kell, hogy
az ezernyi kísértés és bűnalkalom dacára elő

nyomuljon és fokozatosan elfoglalja a felel6li
helyeket egy új. férfigárda,- amely· fiatalsága évei
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óta 'az "Isten törvényei szerínt tanult élni, ésa
viharz6na küzdelmeiben edződött meg az igazi
tiszta életre. as egy nemzedék-váltás meghossa a
tisztább és szebb magyar világot.

2. Az kell továbbá, hogy akik ott voltak ezen
a szexuáletikai ankéten és lelkesen magukévá
tették a memorandum minden egyes javaslatát.
valamint a kivülrekedtek közül mindazok, akik
szivvel-lélekkel ugyanezt vallják, oda is álljanak
ezután a megálmodott és megkövetelt egészséges.
tiszta élet védelmére. Kemény, követelő hang
juk legyen az egyetemen is, a leventében is, il

katonai kiképzés idején iSI a maguk akaratát reá
tudják sugározni, s ha kell, kényszerttem a ma
gyar társaságra, a leányifjúságra, és a velük
egyet nem értő fíú-ífjuságra is. Új közvélemény
kell az' egyetemeken: a tiszták és erősek ural
kod6 közvéleménye, amely elítéli az .erkölcste
lent, kitaszitja magáb61 a prostitúció játékosát,
kigoly6zza a házasságtörőt és a nöcsébítót, meg
bélyegzi és bojkottáija mindazokat, akik a ke
mény parancsot tovább is meggyalázzák. Az ifjú
sági egyesületek hozzanak kemény határozato
kat, amelyekben a nemi erkölcs vonalán kemény
feltételeket szabnak tagjaiknak és ne túrjék ma
guk között többé az erkölcstelent. Messze túl cl

"fajgyalázás" törvényes szankcióin súlyos bün
tetések álljanak minden ifjún, aki csak szóbaáll
is prostituálttal, vagy aki nemibetegséget szer-



zett, vagy aki a keresztény házasságtörvény ellen
vétkezett. Amig a növel való nemi érintkezés a
férfiasság próbájának számít, amig a tiszta fiú
kat kiröhögi az elrontottak kórusa, amíg öreg
diákok gúnyos provokálással hívják bűnre a fia
talokat anélkül, hogy mindezt kegyetlen kemé
nyen megtorolja a tiszta erkölcs fölött éberen
őrködő keményöklű ifjúság, addig az ünnepi dek
larációk csak színes szö, pengő érc és zengő cím
balom... Amíg a nemi erkölcs elleni bún nem
jelent becsületvesztést; amíg az ifjúsági egyesü
letek el nem érik azt, hogy nem avatható dok"
torrá, vagy nem kaphat oklevelet a nemibajos.
és 8Z erkölcsileg züllött ifjú, akármilyen jól tanult
is egyébként, addig bármilyen hangos is az egész
séges lelkű ifjúság tiltakozása, az alvilág csak
nevet rajta és- tovább is kinyujtja csápjait úgy az
elrontottak, mint a még romlatlanok felé.

Ha az ifjúság a maga körében ezt az egészsé
ges reformot keresztülvitte, akkor komoly re
ménnyel foghat hozzá az egész magyar társada
lom megújitásához, megneveléséhez, fegyelembe
töréséhez. Minden reformnak az az ereje, ha ott
valósul először, ahonnan elkiáltották. Csak az
olyan reform életképes, amely önmaga megjaví
tásával kezdődik.

Az új öntudatra ébredt egyetemi ifjúság hang
ját hallottuk. Komoly megbecsüléssel, bizalommal
várjuk most már a befelé megmutatkozó tetteket
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is. Az 1943. évi márciusi ifjúság egészség- és tisz
taság-forradalma tiszteletreméltó és sokat ígérő.

Ha a megvalósitásban ugyanaz a lendület és erő

mutatkozik majd, akkor ezek a márciusi ifjak
megmentették a nemzetet!

A mi jóságos Istenünk segitse győzelemre a
nagyszerű törekvéseket és juttassa áldott ered
ményhez az ifjúság ideális forradalmát!

Tisztn férfiúsúg az egyetemeken, 7
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