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Előszó.

A cimben megjelölt témakör,a házasság válsága, 
  ma ugyszólván minden embert érdekel.Érdekel azért,mert 
   nem elvont elméleti probléma,hanem,mert a mindennapi 
életben állandóan tapasztalható valóság.Érdekel azért, 
  mert minden embert érint valamilyen formában akár köz- 
vetlenül, akár közvetve.Mindennapi beszélgetésekben akár 
tudatosan,akár tudatlanul előkerül ez a téma.Lehet,hogy 
  nem használják ugyaezt a kifejezést,ez azonban semmit 
    sem változtat a lényegen:beszélnek róla.Ujságcikkek 
    egész sora foglalkozik vele,számos színdarab főkérdése 
     a házasság.Talán fölösleges is megemlitenem a különbö- 
     ző filmeket.A legtöbb film érinti ezt a kérdést és ezál-
 tal már állást is foglalt valamilyen formában. Hálás 
tárgykör manapság ez,érdemes vele foglalkozni,mivel biz
tosan érdekli a közönséget.Mielőtt tovább mennék még 
egy területet nem hagyhatok érintetlenül: a modern re
gény birodalmát,hiszen alig képzelhető el,ennek a kér
désnek a kihagyásával modern regény.A ma élő keresztyén 
 theologusnak sem lehet csukott szemmel elhaladnia e kér
dés mellett.Ha lépést akar tartani a korral,ugy okvet
lenül véleményét kell nyilvánitania.Mert nekünk,a keresz- 
tyénségnek,nemcsak a görögség,vagy a középkor,vagy a 
reformáció korának a számára volt mondanivalónk,hanem 
van minden kor emberének számára,a ma embere számára 
is. Ha ezt nem vesszük figyelembe,ugy élő halottak va
gyunk,akik mellett az élet tovább megy. Jaj nekünk,ha 
ilyen halottak leszünk a gyakorlati és szellemi élet



terén egyaránt.Mindezt azért fontos itt megjegyeznem,mert akadnak mai egyházunkban olyanok,akiknek álláspont
ja szögesen ellenkezik ezzel.Az ő elvük az,hogy az egy
ház ne törődjék a világgal,hagyja magára,hadd fusson a 
maga utján,mi pedig törődjünk a saját dolgunkkal. Ez a 
felfogás olyan egyházi elszigeteltséget eredményez,amely
nek a következményeit felmérni sem igen tudjuk,de amely
nek tanui vagyunk. 

A keresztyén ethikának mint rendszeres theolo- 
giai tudománynak éppen az az egyik feladata,hogy a mü
veit emberiségnek is megmondja a keresztyén hitünkből
folyó tanitásokat és nézőpontokat.Nem jelenti ez azt 
természetesen,hogy mi meg akarjuk reformálni a világot 
olyan értelemben,mint ahogy azt különböző mozgalmak akar
ják. 

Mindezt szem előtt tartva kell feladatomra 
vállalkoznom.

A dolgozathoz olvasott munkákat nem dolgoztam 
ugy bele a szövegbe idézetek alakjában mint az eredeti
leg szándékomban volt.Az elolvasott könyvek közül nagyon 
kevés tükrözteti az én felfogásomat és mivel igy a l e g -  
többnek az álláspontját nem tudtam magamévá tenni,megpró
báltam a magam utján járni,igy mindenesetre a dolgozat 
terjedelemre nézve sokat vesztett,de talán az önállóság 
szempontjából nem.

Meglehetős nehézség volt sok helyen a megfele-
lö teminusok hiánya,igy sokszor több mondattal kellett 
kifejeznem azt,amit tulajdonképpen egy szóban kellett 
volna összefoglalnom./ pl. Weltfremdheit,Weltfrömmig-



Meg kell emlitenem,hogy nemcsak könyvek olva
sása utján foglalkoztam a választott témával,hanem so
kakkal beszéltem is a házasság válságáról.Ugyszólván 
minden alkalmát kihasználtam ebből a szempontból,akivel 
csak összekerültem váltottam egy-két szót erről a kér
désről.Igy akartam elérni azt,hogy valóban a mai élet 
problémái kerüljenek tárgyalásra.

Egyideig kérdés volt a-számomra,hogy vállalkoz 
hatom-e erre a flelad? tra,ennek a dolgozatnak a megírá
sára,mivel a házasság számomra csak bizonyos mértékig 
átélt valóság.Annyiban átélt,amennyiben én Is egy csa
lád tagja vagyok és amennyiben a mai életben szemlélhe
tem a házasságot’ és annak válságát.Itt tehát csak azt 
tudtam leirni,ami nekem adott tapasztalati valóság volt 
Ennek következtében sem lehet dolgozatom teljes.

Ugy érzem,hogy bizonyos mértékben cim bővités 
re szorul.A házasság válsága keresztyén erkölcsi szem
pontból” még kevés,szerintem igy hangzanék teljesebben: 
" A házasság válsága evangélikus keresztyén erkölcsi 
szempontból.” T.i. amennyiben az egyes keresztyén fele- 
kezetek tanitásaikban eltérnek egymástól,természetesen 
eltérnek ethikai felfogásukban is,ha talán nem is any- 
nyira éles az ellentét ezen a téren,mint a tanításban. 
Ez a különbség érezhető a házasság ethikai értékelésé
nél is és igy természetesen a válság megítélésénél is, 
főleg pedig a megoldási kísérletekben. Különösen érez
hető ez az eltérés a római katholikus és az evangélikus 
erkölcstan között a házasság felfogása tekintetében,a 
válság megoldási kísérleteinél pedig a református ke-
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resztyénség és az evangélikus keresztyénség között.
Meg kell emlitenem még azt,is,hogy a házas

ságnak a válsága és ennek a ténynek a leírása csak a 
nyugati kulturkörre vonatkozhatik,hogyezen kivül hogyan 
áll ez a kérdés azt nem tudom és a dolgozatomban nem is 
bolygatom.Ugy érzem ugyanis,hogy a házasság válsága csak
a nyugati kulturkörön belül Természetesen ide
kell számitani a területileg ugyan kivül eső,de szelle
mileg a nyugati világgal kapcsolatban álló népeket is.

Sok helyen nem térhettem ki a részletekre,mi- 
vel ez a kitérő eltéritett volna a céltól,vagy legalább 
is nem vitte volna előbbre a probléma felvázolását.Kü
lönösen áll ez a házasság történetére vonatkozólag,ame
lyet éppen hogycsak érintettem,bár az átolvasott mun
kák legnagyobb része ennek a tárgyalására igen bőven 
kitér. Ha csak a házasság, ethikájáról kellett volna i r
nom,ugy természetesen részletesebben tárgyaltam volna 
ezt a történeti részt,igy azonban nem tartottam első- 
fontosságu feladatnak ennek a kérdésnek a tárgyalását,

Ezután az előszó után azt hiszem már fölösleges 
is bevezetést irnom.

Még a feldolgozás módszerére, vonatkozólag meg 
kell említenem a következőt: a elmet vettem alapul és 
annak ugyszólván minden szavát külön-külön és össze - 
függésben vettem vizsgálat alá.Ennek alapján dolgozatom 
vázlata igyalakul:
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I.fejezet. A házasság.

1. Történeti összefoglalás.

Amikor a házasság kérdésével foglalkozunk mint 
keresztyén theologusok,akkor mindenekelőtt világosan lát
nunk kell azt,hogy a házasságot nem a keresztyénség hoz
ta létre, hanem a keresztyénség már,mint adott valóságot 
találta a házasság intézményét.A házasságnak tehát a ke
resztyénség előtt is volt története.Ennek a történetnek 
a kutatásánál igen sok kérdés vetődik fel: hogyan alakult 
ki a házasság,meg volt-e mindig a házasság intézménye az 
emberiség történetében?Mikor alakult ki,ha nem volt meg 
mindig? ...stb. Ezekre a kérdésekre való feleletképpen 
hipotézisek egész sorozatával foglalkozhatnánk.Csakhogy 
ezek a kérdések és problémák a jelen dolgozat keretében 
mellékesek és igy éppen hogy csak érintem azokat.A leg
modernebb kutatások alapján ma már a legtöbb geneologu s 
és etnográfus azt hirdeti,hogy a házasság ősformája a mo
nogámia volt,méghozzá a szigoru értelemben vett monogámia 
és nem,mint ahogy nem is olyan régen vallották a poligá - 
mia. / Akár poligynia, akár poliandria,akár csoportházas- 
ság promiscuitás/  formájában/. Erre vonatkozólag pl. idéz
hetem Westermarknak néhány kijelentését: " Nem találrk 
okot annak hívesére,hogy valaha is volt idő,amikor a törzs 
teljesen beleolvasztotta magába a családot,mivel erre egyet 
len népnél sem találunk példát." / 1. / Továbbá: Nincs el
fogadható bizonyiték arra nézve, hogy az egész emberiség 
társadalmai történetének egy fokán átment volna a n őkö- 

zösségen." / 2  /.Végül: " Nincs okunk sok antropológus 
ama feltevésének elfogadására,amely szerint a kezdetleges



ember kis,endogám közösségekben élt,melyekben a vérfer
tőzés minden fokát gyakorolta.Az elmélet nincs összhang
ban azzal amit az élő vadakról tudunk;és nem felel olyan
tényékért,melyeket egyébként sokkal megfelelőbben magya
rázhatunk"./ 3 ./

Az eMográfia mai eredményei szerinti a nemek 
eredeti szabad viszonya nem bizonyitható be,sőt a házas
sági hüségnek és a házassági kötelék védelmének a maga 
barbár formájában is sok érdekes megnyilvánulását látjuk. 
Sok nép a monogámiát olyan szigorban értelmezi,hogy pl.
a férfi halálával a nőtől is elveszi az élethez való jo- 
gosultságot.Igy több primitiv népnél az özvegyet meg- 
halt férjével együtt elevenen eltemetik vagy elégetik.
De ha ennyire nem is mennek,áltálában a második házassá
got megengedhetetlennek tartjék.Szintén a primitiv népek 
szigoru erkölcsi felfogásának adja bizonyságát a házas- 
ságtörés igen szigoru megbüntetése is / halállal,megcson
kitással, számkivetéssel..,stb./.Ezek a kutatási eredmé - 
nyék feltétlenül bizonyitjék,hogy a primitiv népek kik
re a promiscuitás bizonyitására oly sok hivatkozás történt 
a férfi és nő tartós együttélésének házasságinak,nem pedig 
a nemek szabad,minden tekintetben kötetlen viszonyénak a 
képét mutatják.A szabad szerelem a házassági kötelék meg- 
lazulása nem az ősi természet ösztöne,hanem későbbi dep- 
raváció következménye /v.ö.Mt.19:8./ Pontos nekünk tudni 
azt,hogymár a legprimitivebb népeknél is van házasság 

a szó teljes értelmében és erkölcstelen állapotokat 
éppen a primitiv népeknél lehet a legritkább esetben 
találni. A történelem kezdetén az egyszerü életviszonyok 
közt élő népek engedelmesen követik a természet szavát 
s ösztönszerüen kerülnek mindent,ami az életerőiket el-pocsékolhatja s a faj megerősődését gátolja / Róma 1:19 /
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Hadd idézzem erre vonatkozólag Is Westrmarknak egy - 
két kijelentését,melyek mind világossá teszik számunkra, 
hogy eredeti állapotok romlásáról van szó ott,ahol nem 
monogám házassági formát találunkt:"Eléggé bizonyított
tény,hogya magasabb kulturával, jobban mondva annak söp
redékével való érintkezés alacsonyabb fokon való népek 
erkölcsére rontó hatást gyakorol."/ 4 . / Valamint a kö - 
vetkező kijelentése is jelentőst" a magasabb kultura érin
tése a vad népek erkölcsiségére károsnak bizonyult s van 
némi okunk ama feltevésre,hogy a házasságon kivül való 
nemi élet hajlandósága általában a civilizáció fejlődé
sével együtt emelkedik." / 5. / és utólsóként: " Bizo -
nyos eredetileg monogám népekről köztudomásu ,hogy csak
a civilizáció hatása alatt váltak poligynökké."/ 6 /

az élettani,őstörténeti,kulturtörténeti megállapitások
nál, amelyekkel a tudomány erre vonatkozólag szolgál fen

ségről, valamint a Szentirás alapján mit tanitan k hit - 
vallásaink róla és a keresztyén ethika hogyan fejti ki 
rendszeresen ezzel a kérdéssel kapcsolatos mondanivaló
ját.A következőkben tehát egyrészt az Ó és Ujtestámen- 
tum lapjain található erre vonatkozó leglényegesebb ige- 
helyeket tesszük a vizsgálat tárgyává s azután a hitval
lási irataink fontosabb idevonatkozó helyeivel kell fog
lalkoznom röviden,majd a keresztyén erkölcstan szemüve
gén keresztül nézve szemlélem a házasság problematikáját.

Feladatom elvégzése szempontjából mindezeknél

tosabb számomra az,hogymit találunk a Bibliában a házas-
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2./ Mit tanit a Biblia a házasságról?

Mielőtt az egyes igehelyekre rátérnénk általá
nosságban meg kell állapitanunk,hogy a Biblia a házas
s á g kérdésével aránylag keveset foglalkozik,különösen 
áll ez az Uj testámen tumra. Mivel a házasság n em az üd
vösség, hanem a teremtés rendjébe tartozik,nem primer, 
hanem secunder jelentőségü az írásban.

Mindjárt a Genezis első lapjain találkozunk a . 
házassággal.Mindkét teremtéstörténet leirásában szó van 
róla.uz elő történet idevonatkozó része igy hangzik:"
" Teremté tehát az Isten az embert az ő képére,Isten 
képére teremtette őt,férfiuvá és asszonnyá teremté 
őket és megáldá Isten őket és monda nékik Isten szapo- 
rod jatok és sokasodjatok...!\ Gen,l:27-28/a./ A másik 
tudósítás pedig igy szól: " ... alkotá az Uristen azt, 
az oldalbordát,amelyet kivett vala az emberből asszony- 
nyá és vivé az emberhez és monda az embert ez mér cson
todból való csont és testemből való testtez asszonyem- 
ernek neveztessék,mert emberből vétetett.Annakokáért 
elhagyja a férfiu az ő atyját és az ő anyját és ragasz- 
kodik feleségéhez és lesznek egy testté."/Gen.2:22-24/ 
Noha a két közlés között van is eltérés,mégis fő lényeg
fonásaikban mindkettő azonos. Az ם ד א  fogalma nem tel
es hacsak a férfira gondolunk.Az ember nemileg diffe- 
renciált lény.Az ember ember-létéhez hozzátartozik a 
férfi és a nő együttélése a házasság,tehát az ember 
házaséletre teremtetett.Fontos megjegyezni,hogy mindkét 
leirás monogámiát hirdet/ Jézus hivatkozik a teremtés -
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történetre Mt.19:5,6./, A második teremtéstörténet le
írásában mégjobban kidomborodik a férfinak és nőnek egy
máshoz tartozása az által,hogy Isten a férfi oldalbordá
jából teremti az asszonyt.Ebből a teremtéstörténetből vl- 
láglik ki az asszony hivatása,még Jobban mint az elsőből, 
t.i.nemcsak a szaporodás,hanem a segitőtárs volta,még 
hozzá az asszony a férfihez illő segítőtárs. Igy tehát 
természetesen nemcsak testileg egésziti ki őt,hanem szel
lemi téren is.Ez az ember lényének teremtettségéből kö
vetkezik. Ebből a második teremtéstörténetből tudjuk meg 
továbbá azt is,hogy a házasság erősebb mint minden vér- 
sé gi kapcsolat,hiszen-elhagyja a férfi az ő anyját és 
apját és ketten a feleségével alkotnak egy uj családot.

Ez az eredetileg Istentől rendelt ideális vi- 
szony azonban nem maradt .meg.Közbejött a nagy kataszt
rófa büneset, A büne set a férfiu és a nő viszonyát is 
megrontotta.Látjuk ezt mindjárt Genezis 3:-ban is.Elő
ször is a férfi megtagadja családi közösséget azáltal, 
hogy elárulja feleségét és ezzel akarja a felelőséget 
magáról elhárítani, / A bün diaszociális munkája/ A 
büneset leírásából tudjuk meg azt is,hogy Isten bünteté
seket szab a nőre,tehát bizonyos mértékig megváltoztat
ja természetét: " Igen megsokasitom viselősséged fájdal
mait,.. és epekedel a te férjed után,ő pedig uralkodik 
terajtad" /ll.v./. Ebből megtudjuk azt egyrészt,hogy a 
gyermekszülés Isten akarat,másrészt,hogy a fájdalom nem 
volt velejárója a terhességnek és a szülésnek.Abból a ki
fejezésből pedig,hogy sóvárogsz,epekedsz észrevehetjük



hogy a férj és feleség között nincs már tovább egyenlő
ség, eredeti viszonyuk tönkrement,a férj ura lett felesé-
gének.

A Biblia további lapjain már mindenütt a terem- 
tés rendjében eredetileg" tiszta házasság megromlásával 
találkozunk. Lámeknak már két felesége van.Ettől kezdve 
szinte állandóan előfordul a poligámia jelensége./ Ábra
hám,Ézsau, Jákób...stb. Gen 28:9.29:27.I.Kir.11:3...stb.
Az Ótestámentum további fejezeteiben találkozunk a paráz- 
naság legkülönbfélébb megjelenéseivel./Gen.l9:l-10.30- 
38,Gen 20:1-18./ Hallunk felavatott parázna nőkről is. 
Pl.Gen.34: 31 és 38:2l.A paráznaság eredetileg csak há- 
aasságtörést jelentett.Ehhez kapcsolja a Lev.20:11-21 
a házasságtörés elleni parancsot.A különböző paráznasá- 
gok / házasságtörési formák/ büntetését találjuk itt. 
Paráznaságok elleni törvényekét találunk a Deut.22:l3- 
30-ban,továbbá Deut.23:17 ahol a parázna nők ellen hoz- 
tak törvényt. Jogos elválási törvényt is találunk. Deut. 
24:1./ amit Jézus idéz Mt. 19:8-ban/A  különböző visz- 
szásságok ellenére is meg kell állápitanunk,hogy a házas 
társak szeretik és megbecsülik egymást,mint pl.Abrahám 
és Sára,vagy Elkána és Anna.Elkána pl.igy szól a meddő 
Annához: " Avagy nem többet érek-e én neked tiz fiunál?"
/ I.Sám.l:8./ Mégis a házasság legnagyobb áldása a gyer
mek,Istennek a jutalma,mint azt a 127, Zsoltárban olvas
suk: " Imé az Urnak öröksége a fiák,az anyaméh gyümölcse 
jutalom,mint a nyilak a hősnek kezében olyanok a serdü
lő fiák.Boldog ember az,aki ilyenekkel tölti meg tegezét 
nem szégyenülnek meg há ellenségei szólnak a kapuban."



/ Ps.127 : 3-5./
A válás ellen szól az Ur Mai.2:16-ban: " Gyü- 

lölöm az elbocsátást! ..." Meg kell emlitenem,hogy az 
Ótestámentum többször is használja a házasság képét 

Isten és Izrael viszonyának analogiájaként.A bálvá -
nyoló Izraelt vagy a szövetséget megszegő népet parázna
nemzetségnek nevezik az Ótestámentum irói.Pl.Hos.1-2.
4:10-14.A felsorolt helyek természetesen nem merítik ki 
az Ótestámentum házasságról szóló igehelyeit,de ezek az
igehelyek,amennyiben eltérnek az eddig közöltöktől olyan 
kortörténeti vonásokat tartalmaznak,melyeknek részlete
sebb vizsgálatába fölösleges belebocsátkoznunk.A továb- 
biak számára fontos uj vonással már nem találkozunk,

Átlépve az Ujtestámentum területére ismét 
meg kell állapitanom,hogy aránylag kevés helyet találunk 
a házasságra vonatkozólag.Jézus a hegyi beszéltben a tör
vénymagyarázat kapcsán magyarázza a hatodik parancsola- 
tot is: " Azt mondom néktek,hogyha valaki asszonyra te-

 
kint gonosz kivánságnak okáért,immár paráználkodott az- 
za az ő szivében." / Mt.5:28./ A következő két versben 
a szemnek és a kéznek a botránkoztata sáról szól az Ur,
Inkább ki kell vájni és le kell vágni azokat,mert jobb , 
hogy egy vesszen el a tagok közül,minthogy az egész test 
a gyehennára vettessék.A 31 és 32 versben hallunk arról, 
hogy Jézus a válói vél kiadásáról beszéli "Azt mondom 
néktek,valaki elbocsátja feleségét paráznaság okán kí
vül paráznává teszi azt és aki elbocsátott asszony vesz 
el,paráználkodik."A παφεκτος λογον πορνειας  bizony
talan,hogy az eredeti szövegben is benne volt.Ugyancsak 
bizonytalan Mt,19:9 is,amely az egyes egzegeták szerint

-  1 2  -



csak a későbbi egyházi gyakorlatból származó ez a ki- 
fejezés.Ha ez igy áll,ugy Jézus semmiféle kivételt nem 
ismert a házasság felbonthatatlanságára vonatkozólag " 
" Jézus nem volt gyakorlati értelemben törvényhozó,aki 
rögtön kivételeket is állapitott volna meg" / 7 /3. 
Mindkét magyarázat megszigoritása az akkori értelmezés- 
nek.Az eredeti állapotot akarja Jézus visszaállitani.
A válólevél kiadásáról Mt.l9:l-9-ben is olvashatunk,ahol 
Jézus kije lenti:” M-ózes a ti szivetek keménysége miatt 
engedte volt meg néktek,hogy feleségeitekel bocsássátok, 
de kezdettől fogva nem igyvolt." Ugyanitt adja a.Gen,2:24
kibővitett alakját " ... ugyhogy többé nem kettő,hanem
egy test.Amit azért az Isten egybeszerkeztett ember el 
ne válassza.” Ezt követőleg beszél Jézus a férfiatlanok- 
ról./ Mt.19:10-12,/ Akinek van képessége a házasságra 
csak az házasodjék,ugyancsak akinek megadatott csak az 
férfiatlanitsa magát./ Mk.10 2.-12,/ Még ezt a helyet meg- 
előzőleg is érinti Jézus a paráznaságot.Mt.15:9-ban ezt
olvassuk: " ... a szivből származnak a gonosz gondola - 
tok...házasságtörések,paráznaságok.. ." Ebből megállapít
hatjuk,hogy a házasság törés is az ember megromlott bünös. 
állapotának felülről jövő,szivből származó következménye. 

A házasság csak e világ keretei közé tartozik. 
Az örökkévalóságban már nincs házasság.Erről igy szól 
Jézus: " A feltámadáskor sem nem házasodnak,sem férj- 
hez nem mennek ,hanem olyanok lesznek,mint az Isten angya
lai a mennyben.” / Mt.22:30.továbbá v.ö.Lk.20:34-36./



Pál apostolnál a leglényegesebb Igehelynek a 
házasságra vonatkozólag az I.Kor.7:l-40.-t tartom,ahol 
f álmát s ját felfogását kapjuk./ " ezeket pedig csak
kedvezésképpen mondom,nem parancsolat
szerint./Az egésznek az alapgondolata az,hogya házas
ság a paráznaság elkerülése végett szükséges.Hogy, pl. 
a házasságnak gyermeknemző feladata is van,erről szó 
sincs ebben a feje zetben. A gondolat a 9.versben csucso
sodik ki,a háza sság azért szükségesemért jobb házasság
ban élni mint égni." Ez mintegy összefoglalása ennek 
az egész fejezetnek.Pál gondolkodását és mondanivalóját 
csak akkor értjük meg igazán ha a 29.v.-t vesszük fi
gyelembe:" Ezt pedig azért mondom,mert az idő rövid
re van szabva" ezért maradjon meg mindenki a jelenlegi 
állapotában.

Távolról sem szabad azonban azt gondolni,hogy 
Pál apostol tiltotta volna a házasságot.Ezt csak azok 
tiltják,akik elszakadtak a hittől / I.Tim.4:3,/,hiszen
Istennek minden teremtett állata

jó és semmi sem megvetendő,ha hálaadással élnek azzal" 
I.Tim.4:4.v.ö.Luther: Miatyánk első kérés,/

A férfiunak és feleségének a viszonyát Pál 
apostol bizonyos mértékig az asszony alárendeltségében 
látja: "Az asszonynak feje a férfiu ," / I.Kor.11:3./ 
továbbá:" Nem a férfiu teremtetett az asszonyért,hanem 
az asszony a férfiuért... mindazáltal sem a férfiu  
nincs asszony nélkül,sem az aszzony a férfiu nélkül az 
Urban.Mert amiképpen az asszony a férfiuból van,azon -



képpen a férfiu is az asszony által az egész pedig az 
Istentől" / I.Kor.11:9-12,/

Pál apostol nem tartja méltatlannak felhasznál 
ni hasonlatul a házassági viszonyt az egyház és Krisztus
viszonyára. /v.ö. Ótestámentumban Jahve és a nép kapcso- 
lata va1amint az Ujtestámentumban Mt.25:1-13,Lk.12:36. 
Mk,2:19,J.3:29.Mt,22:l éskk./ " Ti asszonyok a ti saját 
férjeteknek engedelmesek legyetek mint az Urnak.Mert a 
férj feje a feleségnek,mint a Krisztus is feje az egyház 
nak és ugyanő megtartója a testnek,de miképpen az egyház 
engedelmes a Krisztusnak,azonkénpen az asszonyok is en
gedelmesek legyenek férjüknek mindenben. . .."/Ef.5:22./ 
Ugyanebben afejezetben a fejtegetésnek a végén megálla- 
pitja az apostol a házasságról azt,hogy" felette nagyi
titok ez," / 32.v./ Ugyanebben a részben fordul elő 
a férfiak szeretetére vonatkozólag az /α γ α π α ω / ige ,
/ Stauffer az idézett cikkében különösen kiemeli ennek 
jelentőségét./ Az asszonyok engedelmessége állandó szem- 
pont,melyet az apostol mindig hangsulyoz.Ebben kifejezés 
re jut az asszony alárendeltsége,/ v.ö.Kol,3:18 I.Tim. 
2:9-15,Ef.5:12./ A Kol.3: 18-19-ben pl.igy irt:" Ti
asszonyok engedelmeskedjetek a ti férjeteknek,amikép-
pen Illik az Urhoz.Ti férfiak szeressétek /αγαπατε/ a ti 
feleségeteket és ne legyetek irántok keserü kedvü ek", D 
De ez az alárendeltség csak e világ keretei között érvé
nyesemért már az Ur előtt nincs különbség a Krisztus ál-
tal:" ... nincs férfi sem nő,mert mindnyájan egyek vagy 
tok a Krisztus Jézusban" ,/Gal. 3 :28./



Pál a házas ságtörést, de általában minden nemi 
visszaélést nagy bünnek tekint és az ugynevezettje bün- 
lajstromokban a legnagyobb bünök, közt emliti.Ezek a test- 
nek a cselekedetei:" .. .házasságtörés,paráznaság,tisztá- 
talanság,bujálkodás....”/Gal,5:19./ Az Ujtestamentum
többi iratában is van szó házásságról,ill.házasságtörés-
ről.Pl." Tisztességes minden tekintetben a házasság és 
a szeplőtelen házaságy,a paráznákat pedig és a házasság- 
rontókat megitéli az Isten” /Zsid,13:4,/ Pál apostolhoz 
hasonló felfogás tükröződik I,Pét.3 :l-7-ben ” az asszo
nyok engedelmeskedjenek az ő féjüknek,hogyha némelyek 
nem engedelmeskeddének is az igének, feleségük magavise
lete által ige nélkül is megnyeressenek,/ v.ö.I.Kor.7,/ 
szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket.. 
A férfi k hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon 
feleségükkel,az asszonyi nemnek,mint gyöngébb edénynek
tisztességet tévén mint akik öfrökös társai az élet ke -

  gyelmében,hogy a ti imádságaitok meg ne hiusuljanak  
Érdekes az” apostoli keresztyénségnek a gyülekezetek ve- 
zetőire a püsp ökökre és presbiterekre és diakonusokra
való külö n figyelmeztetése,hogy azok egy feleségü férfi
ak legyenek./v.ö.I.Tim .3:2-12,Tit.l:6./” Az ugyancsak 
gyülekezeti szolgálatban álló özvegyeknél is megszabták, 
hogy egy férfi felesége lettek légyen / I.Tim.5:9/,Ebben 
a követelményben minden valószínüség szerint nem " egy- 
nejüségről"van szó.Többnejüségnek t.i. az őskeresztyén- 
séggel szomszédos területeken nincs nyoma,igy értelmet-



len volna e követelés,ha a gyülekezet vezetőit a több
nejüségtől tiltaná. Ugyanezt mutatja az özvegyekbe vonat
kozó követelés.Alig is lehet elgondolni,hogy az özvegyek 
tt egy férfiuval való házasságát” olyan értelemben hang
súlyozza a szöveg,mintha lettek volna sszonyok,akik egy- 
szerre több férfi felesége lettek volna.Az apostoli kö
vetelés nem is vonatkozhatik tilalmas viszonykra,mert 
hiszen a házasságtörés és parázn&ság ellemi állásfog
lalás az őskeresztyénségben az elmondottak után magétól 
értetődö volt. Mindennek alapján az újabb protestáns 
irásmagyarázók is nagyobbrészt megegyeznek abban,hogy 
a fentebbi követelés  a megözvegyült gyülekezeti veze
tők és tisztségviselők második nősülését tilalmazza, 
Igy értelmezte e helyeket az ó-kori egyház is/Pl.már 
Tertulliánus/ . A házasság felbonthatatlanságát tehát 
a pásztori levelek a gyülekezeti vezetőkre és tisztvise
lőkre olyan értelemben terjesztik ki,hogyaz özvegyi 
sorba jutottaknak a második házassága ellen is állást- 
foglalnak," / 9 ./

A többi ujtestámentumi igehely,ami ezen ki
vül még van uj vonást már nem tartalmaz.

Érdekes megemliteni,hogy sem az Ótestámentum- 
ban sem az Ujtestámentumban nincs szó arról,hogy a há- 
zasság vallásos aktus lett volna.



3./  Mit tanitanak hitvallási irataink és Luther
a házasságról?

Először is meg kell jegyezni,hogysem Luthernek
a felfogása sem hitvallási irataink felfogása a házasság
ról nem mentes bizonyos szempontu beállítottságtól.Ez a 
beállítottság pedig abból származik,hogy egyrészt Luther
Írásai,másrészt hitvallási irataink harcban születtek

 
csaknem mind.Harcban egyik oldalról a római egyház,másik
oldalról a rajongók ellen.Ez a kétoldali harc erősen meg- 

 
határozza ezeknek az iratoknak a jellegét.Ha ezt figye
lembe vesszek,ugy sok minden tisztázódik előttünk és nem 
adunk helyet elhamarkodott itéleteknek.Gondolok itt ar-
ra,hogy Luthert Igen sokszor vádolják. . .  

a házasság kérdésében felületességgel és következetlen
séggel, Ezt igy minden további nélkül kijelenteni nem 
lehet.

 A második fontos megállapításunk az,hogy ez
az egész kérdéskomplexum nem áll hitvallási irataink,vagy

 Luther irásainak homlokterében,vagy centrumában,nyugod
tan mondhatjuk,hogycsak másodrendü probléma,mivel nem 
tartozik a megváltás rendjébe,nincs az üdvösséggel szó-
ros kapcsolata. Ilyen értelemben tartják hitvallási ira-
taink világi ügynek a házasságot./ Die Hochzeit und Ehe- 
stand ein weltlich Gescha ft" // 10. / Nem olyan értelem
ben hogy a házassághoz az egyháznak semmi köze nincs, 
"Ellenkezőleg magától,értetődik,hegy a házastársak



ujonnan kötött házasságuk megáldatása végett a temp - 
lomba mennek : a " Traubüchlein" főként ennek a szer
tartásnak ad ágendát.Hitvallási irataink nagy nyoma -
tékkal emelik ki a házasság isteni rendelését és ör - 
ködnek annak keresztyén tisztasága felett." /11 /
Az előbb idézett helyen "Göttlicher Stand"-nak mond-
ja Luther a házasságot.Sőt az Apologia sem tagadja
meg a tágabb értelembe vett szentség / sakramentum /
v.ö. mysterium,Ef.5:32/ kifejezést sem. Habár vilá -

 
gosan látja Melanchton,hogy nem Jézus rendelte a házas-
sagot és nincs üdvösséget unkáid jelentősége,tehát nem
hasonlít a másik két szentséghez. Igy ir:" Darum so es 
jemands wil1 ein Sakrament nennen,fechten wir nicht
hoch an.Es soll aber gleich wohl abgesonder werden von
den vorigen weien"./ 12 / De hogy mégsem szentség
a szó teljes értelmében,azt bizonyltja az Apologia VII.

 
14-15 . Luthernek igen sok kij e lentését félre szokták
magyarázni a házassággal kapcsolatban,vagy legalább is 
kiszakitják az összefüggésből és igy külön közlik,ami 
rendesen megváltoztatja az idézetek értelmét. Ilyen

 
idézet pl, a következő: ..." A házasság testileg kül
ső dolog,mint bármilyen más világi cselekedet.Amint 
én egy pogánnyal,zsidóval,törökkel együtt e h etem,iha- 
tom,alhatom,járhatok,lovagolhatok,futhatok,beszélhetek 
és üzletbe bocsátkozhatok és éppugy léphetek házasságra
is és maradhatok ővele." /1 3 . / Itt azt a szó,hogy,tes-
ti oldalról nézve" rendszerint nem szokták figyelembe
venni. Luther jól látta,hogy a házasságot nem a keresz-



tyénség teremtette meg,ezt vallani rajongás lenne,éppen
ezért jelenti ki határozottan: " A hitetlenek házassága
is csak ép pugy valódi és igaz,mint a hivőké"./14./

Nagyban hozzájárult a házasságnak " Weltliches
Geschaft"-ként való kezeléséhez az is,hogy abban az idő-

 
ben nem kellett,vagy jobban mondva nem szoktak minden 

 
házasságot egyházi uton megáldatni,azért éppen ugy ér
vényesnek fogadta el az egyház az ilyen házasságokat is,
Maga a házasságkötés még nem volt egyházi ténykedés.Gon-
doljunk csak arra,hogy a házasságkötés templomi szente-
sités nélkül is hiteles volt még a római egyházban is 
egészen 1563 -ig,a trienti zsinatig.

Ha már a templomi szertartást,vagy tevékenysé-
get emlitettem,szólni kell arról,hogy Luther nem ismeri
a házassági esküt. Amint az nem is szerepel házassági 

 
ágendájában / De capulatione coniugum pro rudioribus
parochis.v.ö.Mt.5:43: teljességgel ne esküdjetek!/

 
Luther a házasságot minden más életforma elé

helyezi,Fölébe állítja a szeraetesi állapotnak is / Trau-
büchleinben/,Mert az ember csak itt,a házasság intézmé-
nyében töltheti be hivatását,rendeltetését teljességgel:

 
" A házasság azért nem valami rendkívüli,hanem éppen

 
a legtermészetesebb és legnemesebb állapot,érvénye nem-
csak az egész keresztyénségre,hanem mind az egész világ
ra kiterjed," /1 5 . /

"De a házasság nemcsak tisztességes,hanem szük
 

séges állapot is,Isten komoly parancsolata,hogy házasság- 
ban éljen egyetemlegesen minden férfi és nő,aki csak al-



kalmas erre természeténél fogva,bármely társadalmi 
osztályhoz tartozzék is," /1 6 . /

- Ugyanez csendül ki egy másik irásából is:"
" Egy asszonynak sem az a hivatása,hogy hajadon maradj 
jón,hanem,hogy gyermekeket szüljön,amint Isten Gen.l:28- 
ban nemcsak Ádámnak,hanem Évának is mondotta: szaporod- 
jatok és sokasodjatok,miként ezt a női testnek Istentől 
e célra berendezett alkata is mutatja," / 17. / Pál apos
tolnak felfogását/ jobb házasságban élni,mint égni/ 
vallja akkor,amikor a házasságot a paráznaság megféke- 
zőjének tartja:" Azért rendelte Isten a házasságot,hogy 
bizonyos mértékben könnyebb legyen a paráználkodást el- 
kerülni.Hogy kinek-kinek meg legyen a maga kimért része 
és beérje azzal,habár még igy is Isten kegyelme szüksé - 
ges ahhoz,hogy a sziv is tiszta maradjon." / 18./Luther 
a házasságot felbonthatatlannak tartotta / aminek a meg
őrzésére rendelte Isten a Vl.és IX.parancsolatot,lásd a 
Nagy és Kis Káté magyarázatát,/ És terméstetesen a válást 
nem engedte meg. Ezt irja róla Nyiltan szólva én a vá
lást gyülölöm.Azt,hogy megengedhető volna kimondani nincs 
bátorságom"./1 9 . /

De Luther látja azt is ,hogy milyen nagy je-
lentősége van a házassá gnak a jő,uj nemzedék,a nevelés 
szempontjából." ...Az emberek ugy neveljék az ifju ságot, 
hogy azok kedvet kapjanak a házaséletre és tudják meg, 
hogy az boldog és Isten előtt kedves állapot,., a szü - 
lők és a felsőbbség is köteles gondot forditani az ifju- 
ságra,hogy az erkölcsi fegyelmet és tisztességet tanul - 
jen és ha felnövekedik Isten segítségével becsülettel



megházasodjék." / 20. /
A szülök és gyermekek viszonyéról a IV.parancso- 

lat magyarázatánál beszél Luther,Itt most csak azt eme
lem ki,hogy a szülőket,mint Isten helytartóit emliti,akik 
legyenek bármilyenek mégis Isten helyettesei,akiket Isten 

Hitvallási irataink ezen kivül nem sok uj szem
pontot adnak.Talán még megemlithetnénk az Ágostai Hit - 
vallás egy meghatározását ,ami lényegében nem tér el Pál 
már többször idézett mondatától/ I,Kor,7i9./ s " Isten 
azért rendelte a házasságot,hogy az emberi gyarlóságnak 
orvossága jegyen"./ 2 1 / Ugyancsak orvosságnak nevezi a 
házasságot az Apologia is./22 /

A  felbonthatatlanságról hitvallási iratainkban 
külön nem hallunk.Ez azért van,mert a reformáció korá
ban a házasság felbonthatatlanságának a kérdése nem 
volt vita tárgya,és a keresztyén életgyakorlatba nem volt 
probléma. 

"Összefoglaló módon i g y  tudnám kifejezni 
Luther / és nyugodtan mondatjuk, hitvallá si iratainkat 
Lutherrel együtt/ házasságmeghatározását:" Die Ehe ist 
" göttliche Schöpfung" "Segen ima Fluch" " Keuschheit 
im Triebleben der Begierden" Ihr " ltzes Ziel ist Gott 
gehorchen" " die Heilung von der Sünde erfahren Gott 
enrufen,Kinder haben wollen lieben zur Ehre Gottes 
erziezhen , mit dem Gotten in der Furcht des Herrn 
leben und des Kreuz tragen" /2 3 /

adott. Ezért tisztelni kell őket nemcsak szeretni!



4./ A házasság keresztyén ethlkal szempontból.

a./ Meghatározása.Értelme.
Arra a kérdésre! mi a házasság? Keresztyén ethl 

kai szempontból igy felelhetünk: Isten teremtő gondolata 
szerint egy férfinak és agy nőnek a nemi differenciállt- 
ság alapján létrejövő,egész földi életükre kiterjedő azon 
legbensőbb testi-lelki / szellemi/ élet és sorsközössége 
ill.szeretetközössége,amelynek célja egyrészt az utódok 
nemzése és felnevelése,másrészt isteni rendeltetésüknek 
kölcsönös segités utján való betöltése.

A házasság értelme és alapja abban gyökerezik, 
hogy Isten rendelése,Jézus szava szerint Isten teremtő aka
rata,amellyel az embert férfiuvá és asszonnyá tette és ren- 
delte,hogy a házasságban a kettő " egy testté ” legyen.

A föntebbi meghatározásból mindjárt kitünik 
az,hogy a házasságiak két oldala van: egyrészt testi,más
részt szellemi-lelki oldala.Hangsulyoznom kell,hogy mind
két oldal fontos és bármelyik oldalnak a hiánya következ
tében előállott viszony semmi esetre sem viselheti a ke
resztyén értelemben vett házasság nevet.Nem szégyelni va
ló tehát a házasság testi oldala sem/ mint ahogy az uj- 
platonizmus hirdette/ mert Isten rendelése szerint való, 
mégis azt kell mondanunk,hogy a hangsuly a szellemi-lel
ki oldalon van.Ha ezt nem vallanánk,ugy ellentmondanánk 
annak a tételnek,hogy az ember elsősorban szellemi-lelki 
Lény.Tehát a keresztyén értelemben vett házasság elsősor
ban belső,szellemi-lelki életközösség.

b./ Feltétele: A szerelem mint összefog
laló feltétel.



fejtésébe belebocsátkoznék a házasságot létrehozó ténye
zőkről kell röviden megemlékeznem.A két nem egymáshoz 
való viszonyéban egészen sajátszerüen nyilatkozik meg 
egy tényező,amelyet szerelemnek nevezünk:" Hogyha a há
zas élet viszonyát természetes és erkölcsi szempontból 
helyesen fogjuk fel,akkor azt kell mondanunk,hogy a há
zas életviszonynak természetes feltétele a szerelem.A 
házaséletnek összes feltételei között amelyeket egyébk 
ként külön széjjel ele mezhetünk nincsen egyetlen egy sem, 
amely annyira természetes és egyuttal összefoglaló is 
volna mint a sz relem.Ezt oly annyira mondhatjuk,hogy 
a szerelem nélkül létrejövő házasságot tulajdonképpen n 
nem is lehet normális házasságnak tekinteni teljes mér
tékben.” / 24/

A szerelem egyrészt a két nemnek a nemek külön
bözősége alapján létrejövő vonzódása.Az egyik nem érzi, 
hogy testileg-lelkileg kiegészülésre szorul és hogy csak 
a másik nemmel kiegészülve alkot egészet.Ez a vonás,az 
e m ber fél-voltának a vonása,jellemző módon benne van pl. 
a magyar feleség szóban.Ugyanez a vonás domborodik ki 
Platonnak abban a jólismert mthoszában,melyet a sympo- 
sionban olvashatunk.Eszerint a mítosz szerint az embe
rek az ősidőkben kétarcu ,négykezü,négylábu lények voltak, 
de olyan erősek,hogy az Istenek féltek tőlük és ezért 
ketté vágták Őket.Igy keletkezett a férfi és a nő. Az 
isteneknek igy már nem kellett félniük,mert az ember 
többé már nem gondolt a világ uralmára,mivel egész életé- 
ben levágott másik felét kereste. Az ember fél-voltának 
a felismerése megtalálható például a modern pszihologia 
területén is pl. C.G. Jung vallja azt,hogyjaz ember ha 
férfi tudat alatt élő lénye női természetü ,minden férfi



kiegészítése. Ha pedig valaki n ő,a tudat alatt élő lénye 
férfi természetü ,minden női pszyhé mélyén férfi él,az 
Animus,a nő kiegészitése.Ez a felfogás ill.hipotézis 
is azt az ösztönös érzést ragadja meg,hogy a férfi a 
nő és a nő a férfi fele és csak a kettő együtt lehet ke
rek egész,körszerü,befejezett és teljes.

Azonban ez a vonás a szerelemben egyéniesül.
Nem mindegy az ember számára,hogy ki a partner,nem le
het bárki csak az ellentétes nemből való legyen,hanem 
csakis egy bizonyos valaki és csakis ő. Ez a szerelemnél 
a kizárólagosságnak a vonása,mely minden esetben meg van, 
különben nem beszélhetünk szerelemről legfeljebb állati 
érzékiségről.

A szerelem természetes módon testi-lelki von
zódás,mint ahogy a nemi különbségek nemcsak testiek, 
hanem lelki alkatuak is,itt ugyanez a helyzet és a köve
telmény a keresztyén ethika részéről,mint amit m ár a há
zasság testi-lelki oldalának tárgyalásakor már kifejtet
tem. Szükséges az,hogy a lelki motívumok domináljanak kü
lönben a puszta öncélu érzékiség mocsarában merül el a 
szerelem.Hogy mennyire szellemi kapcsolat a szerelem 
és mennyire a lelkeknek a vonzódása egymás iránt,azt vi
lágosan mutatja az is,hogy mindig párosul vallásos motí
vumokkal, gondolatokkal. Ilyen jellegzetesen vallásos tar
talmi társulás pl,az örökkévalóságnak az érzése.Ahol a 
fiatalok nem érzik,hogy a kettőjük közti viszonyt "örökké" 
megszeretnék tartani,ott nem is beszélhetünk szerelemről. 
Ugyanezt más formában igyis mondhatnám: a fiatalok megsze- 
retnék állitani az időt,az időtlenség pedig az örökévaló- 
ságnak az attributuma. Az ösztönnel és az erotikával azon- 
kan tehát a szerelemnek a lényegéhez tartozik a hüség,/ki -



Mindkét emlitett vonás a kizárólagosság/ bi
zonyos szempontból abszolutság/ és az örökkévalóság tul- 
mutat az immanencia keretein. Ha ezt az utat végiggondol
tuk meg kell látnunk,hogy nem véletlen az,hogy a szerel
mesek olyan sokszor emlegetik Isten nevét is.Ha nem is 
keresztyén értelemben.Mégegy vonást semmiesetre sem sza
bad figyelmen kívül hagyni.Ha valaki a szerelem érzésé
ben feloldódott a másikat,partnert feltétlenül ajándék
ként fogja tekinteni,olyan valakinek,akit ő nem érdé élt 
meg,hanem akit ajándékba kapott.Innem már csak egy lépés, 
hogy az Isten vagy istenek ajándékaként tekintik egymást 
a szerelmesek.Ez a vonás benne rejlik a szerelem lényegé
ben.Ezt ez érzést,a szerelmet biztossá csak a k eresztyén- 
ség teheti megtisztított formában mégpedig ugy hogy az 
illető a társát valóban az Isten,a személyes,reá gondct- 
viselő Isten ajándékának tudja.Igy teheti ezt az érzést 
maradandóvá is,ha bizonyos transponált formában is. Kü
lönben mindez csak szalmaláng lesz,amely hamar kialszik 
ha az érzékek lángja lelohad. Azzal,hogy ennek a témának 
a tárgyalásánál kimondottam ,hogy szerelem nélkül nem le
het szó igazi házasságról,már egyu ttal azt is kijelen
tettem,hogy a többi ugynevezett tényezőről,amit még szám
ba szoktak venni,nem kivánok itt most beszélni / gazda
sági okok,biologiai egymáshozillés...stb./.Ezekről még 
más vonatkozásban ugyis szó kerül.Meg kell említenem azon
ban,hogy nem mindenkinek ugyanez a véleménye.Keyserling 
pl.igy ir:" az igazi vonzalomból kötött házasságok főleg 
azért aggasztó ügyek mert a tisztán személyi érzés csak 
a nagyon magas rendü embereknél je lent valami lényege- 
set.” / 25/ Én viszont az ellenvélemények ellenére is 
a szerelmet mint összefoglaló tényezőt jelölöm meg a 
házasság okaként. Természetesen a szerelemről itt ajelölő



dolgozat keretében,mint önálló problémáról nem beszélhe
tünk, csak annyit említettem meg,amennyi a házassághoz a 
vele való viszonyulásban okvetlenül szükséges volt.

c./ Monogém jelleg és felbonthatatlanság.

A meghatározásban hangsulyozottan kiemeltem,hogy 
a házasság egy férfiunak és egy nőnek a kapcsolata.Tehát 
a házasságról keresztyén értelemben csak mint monogám 
házasságról lehet beszélni.Meg kell jegyéznem,hogy az 
Ujtestámentumban kifejezetten nincsen parancs a monogám 
házasságra.Azonban a keresztyén házasság belső természe
téből folyik,hegyesek a monogám házasságban lehet azok
nak az alapelveknek a megtartására vállakozni,amelyeket 
a keresztyén házasság meghatározása megkövetel.

Ugyancsak a szerelem tárgyalásakor emlitett el
maradhatatlan kizárólagossági elvet kell itt is figyelem
be vennünk. A monogám norma mellett szól a házastársak 
jövőbe való tekintése is a gyermekekre való nézés.Csak
a monogám házasság keretei között lehet vállalni a házas- 
társaknak a gyermekek iránti felelőséget minden irányban: 
testi  - szellemi,anyagi-erkölcsi,ideig és örökkéva
ló felelőség hárul a szülökre. Ha ezt a felelőséget nem 
vállalják mindketten magukra,akkor csak állati fokon, az 
állati szaporodás fokán mozognak.Keyserling ezt mondja 
a monogám házasságról: " Egy bipoláris feszültségi viszony 
nál csakis két ember állhat szemben egymással.Egy poli- 
gám házassági viszony tisztán fogalmi szempontból tekint
ve elgondolhatatlan.” / 26/

A monogámia ellentéteként a poligámiáról meg 
kell állapitanunk,hogynemcsak egyidejü poligámia lehet
séges, hanem időben egymásutáni poligámiáról is lehet szó.



következik,ugy következik az is,hogy a házastársak élet 
és sorsközösségét csak a halál választhatja el. Jézus 
szavára kell itt utalnunk:" Amit Isten egybeszerkeztett 
ember azt szét ne válassza." / Mk.l0:9,/ Valamint ismét 
hivatkoznom kell a szedem tárgyalásánál másodiknak em
litett vallásos gondolattársításra,az örökkévalóság gon
dolatára.Ennek az " örökké"-nek a megvalósitása a házas
ságban sirig tartó házasság.Ugyancsak itt is figyelem
be kell vennünk a gyermekeket,mint akikre a szülők a jö
vő szempontjából tekintenek.Elvált házastársak a gyerme- 
keket sohasem képesek ugynevélni,mintha még mindig csa
ládi közösségben élnének. Még kérdés azonban,hogy mi tör
ténik akkor,ha a házasság erkölcsi értelemben akár az 
egyik,akár a másik fél hütlensége miatt felbomlott.Fel- 
bontható-e a házasság ekkor,vagy jogilag tovább is fenn 
kell-e tartani.A keresztyén ethika követeléseként első 
feladat az,hogy amennyiben ez lehetséges,a házasfelek 
ilyenkor is egyikrészről a töredelmes megbánás,másik 
részről a szeretteljes megbocsátás révén a házasságot 
hozzák erkölcsi vonalon rendbe.Nem akar ez természetesen 
semmi szin alatt sem könnyelmüség lenni.Ha ez az erköl
csi helyreállitás nem sikerül,akkor jogi értelemben is 
fel kell bontanunk ezt a házasságot,amely erkölcsi szem
pontból már ugyis felbomlott.Keyserling igy ir a házasság 
felbonthatatlanságáról ill.a válásról:" Ha egy viszony 
lényegét két pólusnak térben és időben felbonthatatlan 
egysége te szi,akkor a válás a maga legsajátságosabb fo
galmának mond ellent." / 27./

- - -
Mielőtt a házasság eredméyéről,a keresztre" 

családról beszélnénk,mégegy kérdést keresztyén technikai, 
szempontból tisztáznunk kell: ha házasság ennyire in



genere / in principio / hozzátartozik az ember rendelte
tésének betöltéséhez,mint ahogy kifejtéttük,ha ezt a te
remtés rendjébe tartozó intézményt még a megváltás rend
je sem törölte el,hanem a földi életre továbbra is meg
tartotta ugy felvetődhetik a kérdés,hogy vajjon minden em
ber számára kötelesség-e a házasságkötés? Feleletünk itt 
az adott helyzettől függ,ha nem akarunk kazuisztikát ki
alakitani.Általában azonban meg kell állapitanunk,hogy 
csak akkor van joga ill. indoka az embernek nem kötni há
zasságot,ha ezt egyrészt magasabb erkölcsi okok al tud
ja alátámasztani / akadályozó hivatás,betegség stb,/ 
másrészt és az előzővel együtt ha valaki képes a házas
ságon kivül is erkölcsileg tiszta életet élni.Semmi eset 
re sem jelenthet azonban a házasságtól való tartózkodás
könnyebb megoldást. Keresztyén erkölcsi szempontból min-
den kényelmességi szempont előtérbe helyezését határozót 
tan el kell itélnünk. [agglegénység ? ]

d ./ A keresztyén család.

Mint már emlitettem a családot nem a keresztyénség hoz
ta létre,hanem már ml t adott valósággal találkozott ve- 
le.De azt mégis joggal elmondhatjuk,hogy a keresztyén- 
ség tette azzá,ami valójában.A keresztyénség tudta fenn
tartani eddig is,ma is csak a keresztyénség tudja megmen 
teni az által,hogy lsten akaratét világosan kifejezésre 
juttatja: az emberi társas együttélés Istentől rendelt 
alapformája a család.Ebből a kicsiny közösségből épül 
fel a társadalom,nem önálló egyedekből.

A család egyfelől egy kis egyház,egy kicsiny 
gyülekezet, másfelől egykicsiny állam.Ebben a közösségben 
alakulnak ki az emberek legprimitivebb életviszonyai



aházasság alkotó tényezőinek egymásközti viszonyát.
s z ü l ő k  egymásközti,a szülők és a gyermekekközti és a gyer- 
nekek egymásközti viszonyát.

Mindenek előtt vegyük szemügyre a legalap
vetőbb viszonyt,a férj és feleség kapcsolatát. Ez a kap- 
csolat a lehető legmélyebb,legbelsőbb, amelyet az emberi 
életkörben ismerünk.Pál apostol nem tartotta méltatlan- 
nak ezt a viszonyt,hogy analógiaként használjafel a Krisz
tus és az egyház misztériumszerü kapcsolatára./ láadtEft 
5 :28./ Ezt a viszonyt kell hogy a kölcsönös bizalom,a 
szeretet,az állandóság,hüség és tisztelet jellemezzék. 
Bármennyire szoros közösség is a házaság a tényezőknek 
a férfinak és a nőnek mégis meg kell tartani egyéniségét, 
személyiségét,ugyanakkor,amikor a közösségben felolvad, 
Tehát egyszerre megvan egybizonyos vonzás és taszítás 
is,ami minden Én-Te közösséget jellemez.Legjobban ezt 
a gondolatot Keyserling könyvében találtam kifejtve,ahol 
ő megállapitja,hogy házasság az eliptikus erőtér törvé
nyeinek megfelelő viszony,sajátságos egyesülése két kü
lönböző természetü és mégis egymásra utalt lénynek.Itt 
mint az ellipszis gyujtópontja sohasem lesznek teljesen 
eggyé / hiszen akkor az ellipszisből kör lenne/ mégis 
egyiknek a másikra való hatása adja azt a kiegyenlítő
dést,mely az egész univerzum rendjének fenntartójaés 
fejlesztője,valóban kifejezi ez a hasonlat a lényeget.
Férj és feleség kivülről tekintve kapcsolatukat egyet 
alkotnak mint házastársak.Sorsuk is bizonyos mértékig 
közös,azonban belülről tekintve zt a kapcsolatot mégis 
valójában mindketten megmaradnak önálló személyiségnek is. 
Keyserling szerint ez az állandó vonzódás és taszitás - 

- eggyé lenni és mégis két különálló személyiségnek 
m a radni - ez adja a házastársak viszonyának lényégét.



Szükséges tehát,hogy a házastársak ezt a feszültséget 
állandóan megtartsák,sőt fokozzák,Csak «z a mód azerln-
te,hogy a házastrsak számára emelkedést jelentsen mind
két oldalon a házasság,Ebben a közösségben az egyének 
is kapnak uj tulajdonságokat.Egyéni fejlődés is áll be, 
ez az,amit a meghatározásban igy fejtetem ki: isteni 
rendeltetésüknek kölcsönös segités utján való betöltése,
A házasság mint közösség sorsközösség is,Ezt a sorsközös
séget Keyserling annyira fölébe helyezi a nemi közösség
nek,hogy az ezen esett sérelem inká b ok a válásra,mint 
a nemi hűség megszegése :" A nemi h üség a házasság igazi 
értelmét jelentően sokkal kevesebbet jelent,mint a hü
ség a sorsközösséget illetően.Aki csupán veszélyezteti 
is a lelkek összhangját,az máris sulyos bün terhébe esett! 
/ 28 / Keresztyén szempontból mindenesetre ezt a megál
lapitást tulzásnak kell minösiténünk.Számunkra mindkét 
szempont eg yformán fontos.

Az,hogy a házasság sorsközösség azt jelenti, 
hogy a jó és rossz sorsot a házastársak tudatosan vállal
ják :" A házassággal nem végződnek,hanem vele megkezdőd
nek az élet tulajdonképpeni nehézségei.” / 2 4  / Éppen 
ezt a sulyos feladatot nem is tudja másképp teljesiteni 
a házastársak közössége,csak ha s házasság szeretetközös- 
ség.” A keresztyénség adott a házasságnak mély ethikai 
tartalmát,amikor a házasságot kiszabaditotta az érzéki 
ösztön,az orosz hatalmából és benne megalapozó erkölcsi 
erővé,az Újszövetség értelmében vett szeretetet / α γ α π ή
ill.az engedelmesseget tette./ v.ö.Ef.5:22.kk./ Az a fér
fi,aki Krisztus szeretetével szereti feleségét és az az 
a3sszony,aki az egyház Krisztus iránti engedelm e s s é g e t
engedelmeskedik férjének, többé nem a vak



ösztön urrá,olyan értelemben sem,hogyha a szerelem lán
golása megszünik,akkor más társat kor s magának,mivel 
az " élet" követeli a maga jogát.A keresztyén házasság
ban többé nincs kiszolgáltatva a férfi indulatának és 
önkényeinek,hanem valóban segitőtársa férjenek.Viszont 
a férfi sem rabja többé az asszonynak,aki érzékeit csá
bitja és lángbaboritja,hanem támasza feleségének és ér
te felelőséget visel.Ilyen értelemben szenteli meg,te
szi szentbe az engedelmes,és szeretetben munkálkodó hit 
a házasságot,ezért mondja azt Ef.5:32 titoknak,ill. 
szentségnek/ mysterion - sakramentum/ "./3 0 /

Végül ennek a résznek a befejezéseként
hadd álljon itt Dedo Müllernek a házasság-meghatáro
zása. Ilyen modernül hangzó keresztyén meghatározást 
sehol máshol nem találtam: " A házasság az az élet- 
forma,amelyikben sexus és erosz az agapénak az orgá
numává az Isten lelkének a templomává lesznek nemi 
és erotikus életközösség,annak a szeretetnek az edé
nyévé l e s z , a m e l l y e l  az Isten az embert szereti. 
Házasság annyit jelent,mint nemiséget és erotikát 
magunkkal vinni az Istennel való közösségbe és a leg- 
nagyobbszeretetnek a tüzétől átizzitani." / 31./a./



Ezután a szülök és gyermekek viszonyát kell ki
fejtenünk.Csak ebben a viszonyban lesz teljessé a szülök 
házastársi viszonya is.Mivel a szülők ebben ismerik fel 
földi hivatásuk egyik legfontosabb részét.A keresztyén 
szülők célja csak az lehet,hogy gyermekeiket keresztyén 
módon neveljék,hogy a nevelésükben a keresztyén élet  
erőit és alapelveit juttassák érvényre. Az apa mint a 
család feje áll a keresztyén család élén,de nem kevésbbé 
fontos az anya szerepe sem.Különösen a nevelés terén, 
hiszen ő van állandóan együtt gyermekeivel. A gyerme
kek nevelésében feltétlenül érvényre kell jutnia mind 
az igazságosságnak,mind a szeretetnek,mégpedig ennek a 
kettőnek harmóniában egymással,ugy ahogy azt legmaga- 
sabban és legtökélet sebben az Istenben találjuk meg. 
Akár az egyik,akar a másik jut tulsulyra helytelen vá-
gányra tolódik a nevelés. / Ijesztően szigoru apa,ma- 
jomsze retet./ Nem véletlen,hogy a keresztyén szülők ne 
velési ideálja maga az Isten,akit Jézus Atyának nevez.-
A keresztyén szülők nevelési ideálja tehát a legmaga
sabb,amit csak el lehet képzelni.

A gyermekeknek a szülőkhöz való viszonya tu- 
lajdonképpen reflex a szülők nevelésére és ennyiben be
lülről jövő,spontán,nem kívülről meghatározott. Egészen 
természetes vonás pl.hogy a gyermek ragaszkodik anyjá - 
hoz,hiszen tőle kapta a legtöbb szeretetet az életben.
A gyermekeknek szüleikhez való viszonyét alapvető mó - 
don az engedelmességnek kell meghatároznia.Ebben ben- 
ne van a tisztelet,szeretet és bizalom is,ha az enge-



delmesség szót keresztyén értelemben vesszük#
Lehet arról Í3 be szólni,hogy bizonyos értelem

ben véve nemcsak a szülik nevelik gyermekeiket,hanem a 
gyermekek is szüleiket,mivei állandó példaadáara ser -

Egy másik viszony,amely a családban magában 
ki lakul a testvérek egymásközti viszonya.Itt két fon
tos tényezővel kell számolni.A testvérek egyrészt bioló
giailag azpnos forrásból erednek,másrészt hasonló körül
mények között n nek fel,azonos környezetben,ugyana nak 
a családnak a környezetében.Igy azután könnyen beszél 
hetünk a tulajdonságok / testi-lelki tulajdonságok/ ha
sonlóságáról,bár nem ritkák az egymástól teljesen elütő, 
te stvérek sem. A testvéreknek egymásközti viszonya csak 
ugy lesz helyes,ha a szülők egymásközött olyan életet 
élnek,hogy arról példát vehetnek a gyermekek, mindenek
előtt a testvéri szeretet kell hogy, jellemezze ezt a 
viszonyt. Ez annyira magától,értetődő az emberek számá
ra,hogyha e z a testvérszeretet nincs meg a testvérek 
között,akkor ezt visszásnak,rendellenesnek tartják.
/ Azért tudja ezt a témát az irodalom is feldolgozni./ 

Ez a viszony példaképe a keresztyén élet. 
ben az embertársainkkal való helyes viszonynak.Ezért 
fontos itt is már hangsulyozni,mert akinek a számára 
ez a szó " testvér" üres fogalom,annak csak nagyon- 
nagyon nehezen lehet megmagyarázni,vele megértetni a 
keresztyén testvériség gondolatát.

A caalád minden egyes tagja között a vi
szony csak ugy lehet helyes ha a családban a szolgálat

kentik őket#



lelke uralkodik. Ez a tényező minden keresztyén közösség-
re alapvetően érvényes de mindenekelőtt és teljességgel 
a keresztyén családra. Nem uralkodni,hanem szolgálni, 
ez az alapelv.Mindez a feltétel és követelmény igény
li azt,hogy az egész cseled ugyanazon hitet vallja. A 
vegyesházasság ugyanis minden vallásos közönbösségnek 
a melegágya. Az előbb említett alaapelveket pedig élő 
hit nélkül megvalósítani nem lehet. Hogy milyen követ
kezményeket von maga után,az már a válság rész tárgyal

  lá sába tartozik. 
A régebbi ethikák ezután,de még a család kere

tén belül szokták tárgyalni a családtagok és cselédség
viszonyát./ Mint akik a patriarchális családhoz szerve 
sen hozzátartoznak/ és a családnak a rokonsághoz való

e./ A házasság a keresztyén egyházhoz és az 
államhoz való viszonyában.

szetes,hogy az egyház és az állam egyaránt figyelmet 
fordít a házasságra,főleg a külső formát tekintve,a há
zasság kötésének és esetleges felbontásainak a feltéte - 
leire.

Mivel az állampolgárok a családban nevelődnek, 
ezért nem lehet közömbös az állam számára a házasság

viszonyát.Azonban a jelen összefüggésben egyik sem  
tartozik bele,ugy hogy nem kivánok egyikkel sem részle
tesebben foglalkozni.

Mivel a házasság mind az egyházi,mind az állami 
életre egyaránt alapvető jelentőséggel bir,azért tenné-



és a vele kapcsolatoskérdések, igy tehát semmiképpen 
sem vitathatjuk el jogát,hogy beleszóljon abba./Elté
rően a katolikus állásponttól/ Igy nem vonhatjuk meg a 
létjogosultságát az állami házassági jognak,házassági
törvényeknek.Igy pl.nem tarthatjuk helytelennek tel
jes mértékben az ugynevezett polgári házasságkötést 
sem,valamint önmagukban a válás-törvényeket sem.Meg
kell azonban jegyeznem azonnal,hogy az egyház a maga 
tagjai számára nem tarthatjaelegendőnek ezeket az intéz
kedéseket. Igy a keresztyén egyháznak joga kötelessége 
megállapítani a feltételeket,amelyek szerint hajlan
dó a házasságot keresztyén házasságnak tekinteni és 
elismerni.Csak az olyan házasságkötést lehet keresztyén
nek minősiteni,amelynél a kötő felek,mintkeresztyén 
emberek akarnak élni,erről bizonyságot tesznek az által, 
hogy a házasságuk megkötéséhez áldást kérnek.Mint éle-
tük egyik legjelentősebb eseményét a házasulandók,a
gyülekezet keretében az Isten elé viszik együtt imád
koznak és esküt tesznek. A házassági esküt igy határoz-
hatjuk meg:” kifejezője annak a szellemi élettartalom
nak,mely a házasságkötő feleket,ha csakugyan keresztyén 
alapon állanak az egymáshoz való viszonyukra nézve ter
mészetszerüen eltölti.Belső életüknek és lelki világuk
nak ezt a közös tartalmát mint az egyháznak a tanubizony- 
ságtevő tágjai az Isten szine előtt ünnepélyesen,az is
tentiszteleti aktus erejével juttatják kifejezésre."/31//
/ Maga az eskütevés helyességének a kérdése megint más
hová vetene és most közelebbről nem érdekelhet bennünket, 
v.ö.Mt.5:32:teljességgel ne esküdjetek!/ Akik ezt nem



tették meg,tehát házasságukat nem áldatták meg,azokat 
bizonyos mértékben nem lehet az egyház élő organizmusá
hoz számitani.Mélyebben nem bocsátkozhatünk bele ebbe
a kérdésbe sem,mivel ez már az egyházi fegyelem kér -

 dése és nem tartozik a jelen dolgozat keretei közé.
Azonban azt,mégegyszer hangsulyozni kell a félreértés
elkerülése végett,hogy evangélikus felfogásunk szerint 
az egyház a csak polgári alapon megkötött házasságot is 
hajlandó házasságnak elismerni /nem mint a római egyház, 
akik ezt csak ágyasságnak,concubinátusnak minősitik./ 
Hogy mennyire tagjai,vagy nem tagjai továbbra is egy - 
házunknak,akik nem éltek az egyházi áldással,ez már 
amint említettem az egyházi fegyelmezi s terére tartozik.

A másik fontos kérdéis,amely mindlét oldalt 
mind az egyházat,mind az államot érinti a házasság 
felbontásának a kérdése.Itt fölö sleges ujra egyházi 
oldalról kifejteni azt,amit már a felbonthatatalnaság 
kérdésénél részletesen tárgyaltam. Röviden az egyház 
álláspontja az elvi felbonthatatlanság.Igy tehát,amennyi
ben és amilyen fokon az állam törvényei eltérnek ettől 
úgy a keresztyén házasságra nézve nem helyesek és nem 
kötelezően érvényesek.Meg kell emlitenem,hogy a külön
böző országokban más és más az erre vonatkozó törvény
kezés.Az állam törvényeinek a megítélése részünkből te- 
hát esetenként változik. Még itt kell megemliteni,hogy 
mivel avalóságban mégis bomlanak fel ugynevezett keresz
tyén háza sságok is és megtörténik,hogy az igy a házasság- 
ból kilépő felek egyenként ujra akarnak házasságot kötni. 
Kérdéses most már,hogy második háza sságkötésük alkalmával



az egyház áldásában részesülhetnek-e vagy sem? Nézetem 
szerint az előző házasság felbontásában hibás felet 
semmi módon nem szabadba egyházi esküvőre bocsátani má
sodszor is,mivel ezzel az eskünek a komolyságát rendki
vül veszélyeztetjük,sőt megsemmisitjük.



hetjük fel.Nem véletlen ez,hogy éppen a legkiválóbbak 
foglalnak állást korunkkal szemben szinte egyönte-
t ü e n .

II.fejezet: A válság.

Korunk válsága.

   Korunk válságával csak két fajta ember 
foglalkozhati k : a filozófus és a theologus.Csak ne
kik van ehhez joguk,mert ők az egész embert látják,
látásuk univerzális.A többi ember bárhogy is igyek-
szik, mindenbenhogyan csak a válság tüneteivel foglalkoz- 
hatik,okvetlenül elvéti a lényeget és a következménye- 
ket nézi oknak.Az,hogy ez a kétfajta ember mennyire 
él ezzel a jogával,hogy az első inkább mint a máso
dik, ez más kérdés,nem idő tartozik.De joguk csak ne-
kik van ehhez.Ők nem"szakemberek" ők univerzálisan
látnak!

Ma már arról beszélni,hogykorunk válságában 
van,szinte banálisnak tetszik.Olyan hatalmas irodal
m- ma van ennek a k é r d é snek,hogy ez maga egy könyvtárat
töltene meg.Nagyon sokan visszaélnek ezzel a kérdés-

sel,az  egész problémakomplexummal. Sokan csak azért
foglalkoznak vele,mivel itt számot tarthatnak az
emberek érdeklődésére. Azonban amellet mégsem mehe-
tünk el figyelmetlenül, hogy egyb izonyos idő óta a 
szellem nagyságai csaknem valamennyien állást fog
lalnak ebben a kérdésben és ugybeszélenek a válságról, 
mint valóságról.Azt,hogym indezek tévednek nem tételez



Kik foglalkoznak*vagi’ foglalkoztak a krízis-

említek* Kierkegaard,DoíJ2 to jovsaklj,Hietasehe,Jaspers,
Heidegger,Evola^Bardjajev,Spangler,Ortega*Xeyserling, 
Valery, Ezek a nevek atár szirtié önmagukban is biz to«*
sitékok számunkra,ho yyj-irm ké1jf elódéer$l,álnphozásról
van szó,valami rendellenesség valóban lehet kofcunkfe 
ban.

Kierkegaard-volt az,aki csaknem egy évszázad
dal megelőzte korát és olyan összefüggéseket látott 
meg,amirg. mi. csőik most kezdünk rájönni.ís éppen ne -
künk evangelikuaoknak nőni lejhat eléggé értékelni St. 
Amit az ő éles, kifinomodott szeme ¡meglátott a z  egyház«
2*61 f a keresstyéna écrol az sok tekin-totcbon csuk most
érlelődött mag annyim, hogy a ml 5 sémiink is 1 úthitt ja 
már.Hogy tévedtet't«*e vagy slagj sckj mindenben ás hogy 
miben tévedett az most melléjkos. ** ^

Kém lehet minden egyjéhis.igrö ki tépnem, aki 
válság gal fcgl a 1 ke sót t, v i gjy ¡f cjgl alkojss i,k ,Nl$tzachet
mégis meg Kkeil említenem k m  ön is. Nietzsche volt . i

, I [ 1 j i ’ 2ez,akinek a személyét rendszerint egy kézlegyintés-
sel szokták elintézni keresztyén opLdjalrójl,.y«4% ° mon
dotta eddig.« legtöbbet a válságról, .mit .ogyálé lan 
mondani lehet,és akkor mondotta,amikor még senki som

kértette ezt.Hogyt.l. korúnk válsága alapvető,on val- 
lásos jellegű és gyökerű. Az elyalláa t • < 1 ••nodásbtui
van minden egyéb következménynek az1 oka és nQSgaté

-rugója* a tr^naoendons vakságban.Amit mondott nem



értették meg. Keresztyén oldalról figyelemre som Igen 
méltatták,csuk ml atfsllenséget könyvelték el,akivel • 
kezdeni keresztyén szempontból, semmit sem lehet, 
példának állították oda ct,akl megörültiLáro ez a gon
dolkodás az őrületbe visz! Sekélyes felfogás egyseerü

/megoldás (de hazug.Ka negatív oldaliról ls(de sokat Je
lentett, a keresztyénségnek. ■*. A o  .■*< j íX Í* * ?  * ̂ k'.dr.

A  *

Válságról általában Soengler óta beszél
nek. Spenglor könyve az TJnterg^ des Abendlnndss olyan.

¿-^hatást váltott ki a szellemi élet terén,amire csak 
kevé3 példa van»/-Talán Kantot lehetne említeni./ 
Aki ez?&l a kérdéssel akar foglalkozni (valftmllyen 
formában foglalkcznlAke.il Spengler gond lkczésával. 
Az előbb említett könyv ráébresztette az embereket

r
Ip

arra,hogy itt szörnyű komolypolcgrfil van azé.Itt min
den vérre megy.Lenni vagy nem lenni? Ez a shakespaa- 
rei kérdés időszerű ismét Hurópa kultúrájára vonatko- 
zólag. Akárhogy és aktrmlt.;dá erre kell felelni azó
ta, ő,Spengler nemmel felelt,Ebben a válságbap megol
dás, ki vehető ut nincs,Ihhe bele kell törődni. Eztj*i é—'i.ív.Ŵ A .
maijiár másképp lát Jak, mégis nem lehet tagadni, Jelentő
ségét,

Vizsgáljuk meg mit J lent a váleág,válság
az az átmeneti?* állapot,amelyben sem eleredem hátra 
küvozetö ut nincs.A régi már nem jó,ds uj még nincs. 
•Két példával -kell számi éltetnem, hogy nlt is értünk 

Jdonkéőpön válságon. Válságban van pl.íjbeteg 
ak^cr,amikor fordul betegségi állapota vegy életre,



vagy halálra. A válságban még mind a két állapot 
benne rejlik,vagy legalább is meg van                    le
-hetőség mind a két kibontakozásra. Válságban van pl. 
hogy szemléletes képpel "éljek az a szénász e k é r , amely 
kátyuba jutott. Sem elére,sem hátra nem tud mozogni, 
de ott sem maradhat. Ezt a két példát együttesen kell 
szemlélnünk ahhoz,hogy v alamennyire is megérthéssük, 
mit jelent a válság,melyek a válságnak a jelei,attri
-butumai.

A válság tarthatatlan állapot.Mindenhogy más- 
hogy lehet csak ugy nem,ahogy jelenleg van .Vagy-vagy!
Ez magában foglalja azt is hogy a válság átmeneti
állapot. Nem marad mindig a beteg krizisben,de a 
szekér sem marad mindig a kátyuban,szükségszerüen 
kell kivetkezni valamilyen megoldásnak.A válság rend
-kivüli állapot, mert eltér a megszokottól,amit rendes
-nek tartunk. Kaotikus állapot is,mert noha a kibon
takozás formái már benne vannak de még össze vannak 
keveredve, felismerhetetlenek. A válság bizonytalan 
állapot is,ez éppen  kaotikus jellegéből követkézik.
Még nincsen kialakulva a jövőnek a körvonala.A vál
ság egy pillanatnyi megállás az élet szük ösvényén a 
halál szakadéka, mellett.

Ha ezeket ez attributumokat rávetitjük
korunkra és megkérdezzük van-e csakugyan válság? igen
-nel kell felelnünk.Van.Mert ez az állapot amiben va
gyunk valóban tarthatatlan, átmeneti, rendkivüli,kaoti-
kus bizonytalan. Kétségtelenül az.



Az,hogy kimondottan, hogy korunk válságban van 
keményitélet és nem magától értődö.Nem divatból,hanem 
komoly megfontolásból és sulyos vivódásból hirdetik 
azt,hogy korunk valóban válságban van kemény itélet.

Válságról szeretnem az emberek beszélni,mert
talán furcsa,de igy van. Ma talán mindig az ember sze
-ret és szeretett félni, borzongani,remegni.Ésha erről 
beszélnek,akkor valóban lehet mindezt: félni,borzon- 
gani remegni. Az ember szeret nagy szavakat használni, 
hogy félhessen,hogyne értse egészen azt amit mond, 
csak sejtse mi van mögötte,ezért alakult ki a szelle
mileg olcsó,felületes válságirodalomban olyan sejtel
-mes terminologia,csakugy röpködnek a különböző ilyen 
kifejezések: " a fehér faj halála, Európa halálos 
órája,a kéresztyénség agóniája,lelki elszegényedés, 
természettől való elszakadás stb...stb." És a sze
gény mai ember csak ugy kapkodja a fejét a sok jel-
szó hallatára és ahelyett, hogy tisztábban látna,min
-dig nagyobb és nagyobb lesz körülötte a káosz. De egy
re jók ezek a cimek : m ég jobban lehet félni.Ez a 
félelem pedig megint csak jellemző vonása a válságnak, 
mert a bizonytalanság következménye.

A vá l s á g  mondottam tarthatatlan álla- 
          pot és ennélfogva idegeket őrlő. Állandó feszültség 
   aminek még nincsen iranya.A válságot ennélfogva nehéz 
átélni,még a tudat nélküli átlagembernek is,de mint 
tudatos eszmélő lénynek egyenesen az elviselhetetlen- 
  ségnek a határán mozgó,borzasztó,könnyen lehet két -



ségbeejtő.
A válságról, vagy jobban mondva a válság 

tüneteiről beszélni könnyü, ,mert csak nyitott szem 
kell hozzá,de a válság mozgató rugóiról nagyon ne-
héz éppen kaotikus volta miatt. A rendszert a rend-
szertelenség tengerében nem kis feladat. Aki
k komo-      lyan a foglalkoznak a válsággal,azoknak ezt a harcot 
   mégis meg kell vivniok.Akik megakarják érteni a 
 mát,azoknak nem lehet meghátrálni ez elől a feladat a   
elől. De ezt a harcot mindenkinek csak magának le- 
      het és kell megvivnia. Meg kell találni azt a pontot 
    ami köré fel lehet gombolyitani az egész kérdést .

 Mi-     vel ez a harc mindenkinek egyéni ügye,ezért van az,
hogy mindenki másban találja meg azt a bizonyos pon- 
     tot. Ha a krizis irodalmát tanulmányozzuk ez a tény
világosan áll előttünk.Ahány filozófus,annyi kulcs. 
Az érdekes az,hogy átlagban mégis ugyanarra az eredmény
re jutnak el.Ez más szóval kifejezve azt jelenti,
hogy mindegy mi a kulcs pont, fontos az,hogy legyen, 
 legyen egy szi l á r d  pont,amire azután kikristályo
sodik ez egész kavargó gomolygó anyag. 

Az én kulcs pontom a következő: Korunk vál
ságának mozgatórugója a minden kötöttségtől való sza- 
badulás. Hogy hogyan értem ezt,azt van h i v a t v a  a  k ö -  
vetkező sorok fejtegetése m egmagyarázni. Azt mon
.       dottam szabadulás minden kötöttségtől,ez 
mindennek         a gyökere. Ez annyira megy,hogy az ember, a válságban 
   levő ember önmagától, is szabadulni akar. Csak az nem



akar lenni,ami valójában. Ezt hivják elembertelene- 
désnek. Az ember minden más akar lenni csak emb-er
             nem.Ez a kijelentés feltételezi azt is,hogy az egész 
   ember van válságban,nem mint politikai,gazdasági,tu-       
dományos vagy vallásos tényező,hanem mintkozmikus 
      lényt az egész ember. Az ember mint egész szétesett

        és csak részeiben található meg és ezekről a részek
-      ről azt hiszi,hogy ez az egész ember.Az ember azo
-     nositja magát, akár az eszével,akár az érzés világával 
mindenesetre nem egész önmagával,Atomizálódik,
Darabokra törik,részeire hull. Ez a kötöttségtől va- 
       ló szabadulás hozza magával a kaotikus állapotot.Sem
-        minek nincs meg a maga helye.A tudományből vallás  
lett.Abszolu ttá tette magát az által,hogy világkép he
-   lyett világnézetet adott. A vallásból szintén tudomány 
  lett,a müvészetből szintén./ Lélektani regények pl./ 
  Minden éppen máshol van,mint ahol lennie kellene.Ez 
a fájdalmas és kibirhatatlan korunkban.

Azt mondottam az előbb,hogyaz ember,mint 
   kozmikus lény van válságban.Igen ,mert elvesztette a 
legmélyebb gyökerét nincs gyökere a tran scendentiával. 
Minden csak az immanentiában mozog.Igy mondhatnánk: 
transcendentális vaksággal van megverve a mai ember. 
    Ezért nincs átfogó értékelése,ezért látja csak a része
-    
  
i t  és nem az egészt.Minden téren érezhető ez az uni-ve

rzalizmus hiánya./ Laboratóriumi munka,filológiai 
pepecselés,/ Az,hogy az ember teljesen az immanentiá- 
 ba süllyedt azt is jelenti,hogy belesüllyedt az anyagba,



elmerült benne,anyaglett.Értelmetlen massza.Tömeg.
És mivel a transcendentális szükségérzete megmardt 
igyekszik valamivel kitölteni ezt a rést: Abszolu ttá
teszi az anyagot.A végesből végtelent csinál.Megszü
-     letik az anyag vallása a materializmus. Ezzel azután 
minden alapvetően szerepet cserél: a teremtményből 
 teremtő lesz,a szolgából ur/ a gép ahelyett,hogy
az ember szolgája lenne,megforditva urává válik,is-
tenévé lesz/ Minden a feje tetején áll.Aminek alul
kellene lenni az felül van és aminek felül kellene
lenni az alulra kerül. Azt mondhatnánk az ember fej-
jel lefelé él.Felül van a sexus és alul van az in- 
tellectus.Ugyanez társadalmilag kifejezve: felül 
        van atömeg,a gondolkodás nélküli érző,csak indula- 
       tal által irányitott zavaros konglomeratum és alul
az egyén,a gondolkodó én,akinek felül kellene lem-
ni,mert ez volna a hivatása.Teljes a kaosz.Mindegy 
   hogyan nevezzük ezt a jelenséget,igy szokták: tö - 
megesédés,tömegek lázadása,vertikális irányu népván- 
dorlás.A lényeg az,hogylássuk mi ez az alapvető for- 
    dulat. Mindenben a tömeg tör fel.A kollectivizmust 
istenitik.Ez az állapot a mai kor mindenképpen veszé-
lyes állapot.Veszélyes,mert ha valami nincsen a terem
téstől megszabotthelyén veszélyessé válik,az Ujtestá-
mentum nyelvén kifejezve demonikussá lesz. Ebben a 
megforditott állapotban veszélyessé válik a tömeg, 
de veszélyessé válik,a z egyén is. Az alulra leszo
ritott egyéniség,aki nem birja a tömeg nyomását,föl-



tétlenül destruktiv erővé válik: rombol,ront, 
     pusztit. Mindegy,hogy tekintélyt vagy anyagi valósá- 
   got,a  lényeges itt az,hogy destruktivvá válik. De ve- 
szélyes,tömeg is ezen a nem neki való helyen,hiszen 
a tömeg mindig értelem nélkül cselekszik,csak indula
taitól vezettetve.A tömegben az ember már nem egyéni 
lény,itt már nincs egyéniség.Itt már csak azonositja 
magát valamivel az emberi világnénettel,érzéssel, 
szimbolummal,vagy bármi és bárki mással.Elfelejtke
zik önmagáról n em is azonos önmagéval a tömegben sze
-      replő egyén.Az egész tömegnek van összesen egy lelke.
/ crowd mindness/ Az egyéni szellem megsemmisül.
Ez a tömegesedési jelenség mindenki számára világos     
aki foglalkozik a krizissel.

      Az,hogymit jelentett a felülre kerekedett 
           ösztön a gyakorlatban is megmutatta a két világhá- 

boru .A gyilkolás mint erén y szerepelt, a rablás mint 
magától értetődő cselekmény a paráznaság mint a 
    hóditók joga.Ha valaki nem hiszi,hogy ennek a krizis
-   nek amozgatórugója a minden kötöttségtől való szaba
-  dulás az csak állitsa maga elé a két elmult világhá    
boru eseményeit.A háboru semmiképpen nem önálló kri- 
zisjelenség, hanem egyrészt csak következmény,másrészt 
alkalom arra,hogy beletekintsünk a krizis lényegébe.
Itt fellebben egyidőre a fátyol,takargatás nélkül 
   megláthatunk mindent. A szomoru csak az,hogy a há- 
     boru u tán sem változik a helyzet lényegében,legfel- 

       külső formáiban. Ujra rákerül a lepel mindenre.



Az első háboru után is ez történt.Egyesek még mindig 
          hittek az " emberiben" / N épszövetség,/ azért kellett 
szükségszerüen ez a második világháboru ,hogy kijóza
-            nitsa az emberiséget,hogyilluzióit megbuktassa,az 
           emberbe vetett hitet végleg összetörje,legalábbis ez 
           lett volna afeladata - talán sikerült. 

Ez után a rövid kitérő után tovább kell fej
-  tegetnem a kriziat.A megfordított helyzetnél tartot
-       tunk. A felkerült tömeg szükségszerüen materialista, 
     mivel a tömeget / masszát/ abszolutizálta,vallása a 
 materializmus.. Ez pedig igy azt jelenti,hogy még a 
szellemet is ugy kezeli minthaanyag lenne.

Az,hogy igy amint kifejtettem,az egész ember 
  van válságban azt vonja maga után,hogy a kultura egész 
területe válságban van.Én a kultura birodalmának négy 
önálló területéről tudok:l . a  t  u  d  o d m  á  n  y ,2. 
      a  m  ü v  é  s  z  e t,3. az   e  r  k  ö  l  c  s ,4. a v a 1 - 
l á s .Fejtegetéseim további során ezt a négy terüle
tet kell szemügyre venni:



A kultura válsága. 

 1./ A tudomány válsága. Ahelyett hogy a
részletekbe                        belebocsátkoznék most csak a legjellem
-                          zőbb vonásokat megrajzolva beszéltnek e r r ő l  témá- 
                ról hiszen minden részletkérdés távol esik eredeti 
           célunk elérésétől,attól,hogy lássuk az egész krizist.

Tudnunk kell azt, hogy mindig különbség,
időbeli distancia volt az ugynevezett éltudomány é s  

               a belőle bevont világkép között. Ez a különbség kü
-lönösen is érezhető m a napság amikor az éltudományok
-nak már gyökeresen más a szemléletmódja,mint a tőle 
megfelelő távolságban / kb.50.év./ kullogó általános  

világképnek. Most amikor a tudom^ány Válsá^feról lesz 
szó mindig az utóbbit kell érteni ezen.

Az utóbbi tudományos világát erő- 
sen jellemzi a természettudományok előretörése,sőt 
uralkodó szerephez való futása.Mindig nagyobb és 
nagyobb tért hóditott és ezzel egyidőben a szellem- 
tudományok kénytelenek voltak mindig u jabb és ujabb 
állásokat feladni és passiv védelmi állásba vonulni 
vissza.Annyira ment ez az eltolódás,hogy a természet- 
tudomány már a módszereit is ráerőszakolta a szellem- 
tudományokra. Kétségtelen tény;hogy ezen a téren,a 
természettudományok terén óriási haladás tapasztal- 
ható.     H a t a l m a s  változáson ment át a világ.Kétszáz
év alatt valósággal megváltozott a világ külső képe.
Egyik felfedezés a másikat érte ésezek Uerft maradtak



pusztán elméleti jelentőségüek,hanem mindent amit 
     fel lehetett használni az ember hasznositott a gya-
korlati világban. A mai kort joggal nevezik egyesek
a technika korának vagy a  gép korszakának.Külsőleg
ugyanis erre a korra a technika a gép nyomja rá a  
   maga bélyegéthez történt ugyanis,hogy a technika 
amit eredetileg csak eszköznek szántak uralkodni 
kezdett.Minden a gép lett,az ember került alulra, 
       a gép istenné vált. Megismétlödött a goethei bü-  
vészinas esete. A felidézett szellemmel a büvész
-      inas ember, már nem tudott mit kezdeni. Rettenetes 
állapot ez.az ember ember-voltát tekintve. Bár ál -
talánossá gban nem nagyon érzik ennek,sőt még sokan 
   mais lelkesednek érte. Ez az a tényező,amelynek a    
gondos és részlete leírásával csaknem minden válság- 
   ról szóló munk a  foglalkozik.Talán  túlságosan is A
nagy szerepet tulajdoni tanait neki,pedig ez is csak
következmény, A válságban levő^ ember,aki bolesüllyed
az anyagba megalkotta magának ez uj istent: a gépet.
Az ember transcendentális kapcsolat nélkül szolga-
lény. Nem tud nem szolgálni.Valamit abszoluttá kell 
tennie,hogy szolgálhassa. A materializmus vallásának 
Istene a gép. Az ember pedig alázatos rabbszolgája.
Ma a köz-szellem szolgaszellem.A szolga kötelesség e 
az,hogy dolgozzék,ez az egyetlen kötelessége. Minden 
a munka. Csak a n n y i t ér az ember amennyit dolgozik.A munkát 
tették meg ma egyedüli értéknek / p l .  Németországban 
munkavaluta " volt,manapság az emberek általános



l o k  itt különösen az uj természettudományra/ legin-
kább a fizikára/ amely már egyáltalán nem materiális 

 beállitottságu. Sőt sokan ugy látják / p l.Neergaard/ 
hogy ezen a téren már meg is oldódott a válság,meg
-történt a kibontakozás,itt már betört az-uj korszak, 
amelynek neve egyenlőre-még nincs csak képviselői 
vannak.&3szefüggő uj rendszer alakult ki. Ittcsak 
egy nagy veszély fenyeget,hogy megint elvéti a tu-
domány a-feladatát,mivel világkép helyett / amit jo
-ga van adni/ világnézetet,vallást fog adni. Ez azon
-ban nemcsak a tudomány hibája,a baj itt az,hogy hi-

megszólitását dolgozói./ Az ember személytelen vala
-      ki lett, fontos csak az,hogy .mennyi t munkálkodik.
Ez az állapot a gályarabsághoz hasonló.Név nélkül, 
   értelem nélkül parancsra dolgozni.Soha nem látni 
         az egészet csak mindig egy részletet.Vajjon nem 
       ilyen rabszolga-e az a mai munkás,aki éveken keresz- 

    tül csak ugyanazt a fogantyut tolja ide-oda? Az em-      
ber borzasztó, játékba kezdett.Eladta önmagát,hogy  
  célját elérje.A technika " áldásos" hatásairól kü
lön tanulmányokat lehetne irni./ Fegyverek fejlődé- 
se,repülőgép ...stb...stb,/ 

Legfőbb erény a gyorsaság lett.Mindenki
rohan,mindenki fut,mindenki ideges./ rekordhajhászás./

A kultu rából civilizáció lett. 
Röviden még ki kell térnem a  mai éltudo-

m á n y o k b a  is.A mai éltudomány álláspontja gyökeresen
ellentétes ezzel az előbb vázolt helyzettel.Gondo-



ányzik az a tényező,am e l y i k n e k  hivatása l e n n e  a
világnézet ill.vallásalkotás. Ö s s z e f o g l a l á s

 t e h á t     az előző kor tudománya bálványi m á d á s b a  esett,a
mai éltudományt is ez a  veszélyfenyegeti.

                          2.A müvészet válsága.

 Itt is a leghatározottabban tapasztalha-
  

            tó az, amit én mozgató-rugónak neveztem:szabadulás            a kötötts é g t ő l . A  
m ü v é s z e t  m a  n e m  t a l á l j a  m e g  a  f o r -  
máját.Ez a müvészet minden terére érvényes.Zenében az
atonálls muzsikaja  uralkodó./  jazz is/ nem a harmó-
          niár a  t ö r e k s z e n e k ,  s ő t  a  m a i  f ü l  s z e r e t i  

a dissonan- t i á t  / B a r t ó k /  A f e s t é s z e t b e n  a  
formáktól való szaba- dulás a jellemző.Vonalak 
n é l k ü l i  f e s t é s z e t  a l a k u l t k i , m i n d e n  a  
f o l t h a t á s .  S o k s z o r  c s a k  m a g á t  a  m o z g á s t
a k a r j á k  é r z é k e l t e t n i , p l .  f u t u r i z m u s . /  A  m o z g á s
rohanás különben tipikus k o r j e l e n s é g , m i n t  
m á r  é r i n -tettem./ A  szobrászatban elvesztett a lélek. Csak anyag 

van/ pl. kubizmus./ A szobor mögött nincs már semmi 
elveszett a szobor lelke / mint pl. a görög szobor-

 
n á l  
m e g v o l t  
ez,/,csak anyaghalom maradt,mint ahogy a mai ember is anyaghalmaz csupán.Az irodalomban 
isteljes a káosz. Uj utakkal próbálkoznak kevés si- kerrel Korunkra jellemző lett 
a lélektani, valamint a társadalomtudományu regény. Ezeknek irói azon- on tudományt 
müvelnek nem müvészetet. Tehát irodalom csak egy valami nem akar,de mivel nem ön-  



álló jelenség,nem is tud lenni:irodalom. A müvé
-        szetben csak ezt a futólagos képet is figyelembe vé
-  ve,teljes az elembertelenedés.

 3.Erkölcs.Az erkölcs terén min den mérték
nek a teljes re'lativizálása a jellemző. Nincs semmi
fix m érték. Az ember alól felcsuszott a talaj,mindent 
      lehet csinálni,ha nem is szabad.Nincs többé belső 
     gátlás. A sikkasztót,akit elitéinek nem azért vetik    
meg,mert sikkasztott,hanem mert azt ügyetlenül haj- 
totta v égre. Az autonom ember ideáljának szükségsze-
rü következménye ez a káosz,ami tapasztalható. Ezen 
          a kaos zon nem segit semmi. Nem segit a rendeletek 
        tömege sem,amint azt jól látjuk, talán soha 
              annyi rendeletet nem hozták,mint napjainkban.Azért 
         van ennyi rendelet mert nincs meg többé az az irá
-         nyitó mérték, amihez mindet e mber szabhatná magát.
Az ember darabjain esett szét.Hogy mit jelent az 
erkölcs válsága,azt a két elmult világháboru tet
te igazán-nyilvánvalóvá számunkra.

4. A vallás válsága. Elérkeztem ahhoz a 
ponthoz, amely a legveszélyesebb egy teológus szám- má
ra.A vallás válságának tárgyalása nehéz,de kötelező.
Tehát nem bujhatok ki alóla.Ki nézne szembe ezzela 
kérdéssel,ha nem mi.Ml a tengelye ennek a válság- 

 nak? A vallás,jelen esetben a keresztyénség,nem át-
fogó univerzális jellegü többé /mint volt pl.a kö-
zépkorban/ csak egy részévé vált az emberi életnek.



Pusztán egy tényező lett a társadalmi tényező  kö-       zött. Igy azután nem cantus firmus többé a kultu-           ra fugájában csak. kisérő szólam.Pótlékul megszüle-       tett a világnézet, mint korunkra jellemző torz vallás.  Torz,mert mindig relativumot abszolutizál, tehát bál-    ványimádás. Mint keresztyén teologusnak meg kell ál-    lapitanom,hogy a vallásban jelenleg a forma van vál-      

ságban.A történelmi keresztyénség ott véti el a dol-     gát,hogy különböző formákat összetéveszti a lényeggel       és azokhoz mereven ragaszkodik.Pedig a forma mulan-          dó, csak a lényeg az örök. A mai kor számára, pedig el-     sősorban a forma számit,mert a mai felületes kor for-     mákat keres. Ma nem a mi? hanem a hogyan? érdekli az       embereket.Itt azt kell mondanunk,hoogy a mi-ből / lé-      nyeg/ soha nem szabad engednünk,de a hogyant/ a for-      mát / fel kell tudnunk áldoznunk éppen a mi érdeké-       ben./ Liturgia,merev kötött perikopa-rendszer...stb./      Tévedések elkerülése végett nem vallom azt,mint sokan,      hogy a keresztyénség idejétmulta,kiélt vallás,amely        már nem tud kielégitöt nyujtani  / hiszen vallom, a        Zsid.13:8.verset./ hanem csak látom azt a veszélyt,        ami a történelmi keresztyénséget fenyegeti,ha mereven     ragaszkodik a mulandó formákhoz.Ha a forma elkorhadt,       ki kell cserélni,de a lényeget meg kell tartani! Vi-        szont ha ragaszkodunk a formához,annak tesszük ki ma-       gunkat,hogy a lényeget sem tudjuk adni a világnak,ak-       kor pedig nem töltöttük be a missziói parancsot. A ke-



III. fejezet: A házasság válsága.

1./ A tényezők válsága.

Hogy azt valamiképpen érzékeltetni tud
-     jam mennyire nem önálló különálló probléma ez,azért 
    a házasság válságának a megrajzolásában először az 
  egyes tényezőket veszem sorra. Itt különösen az el
-    ső két tényező / nő és férfi/ mutatja,hogy az élet
-   nek nemcsak egy elszigetelt területe került válsá-
ba,hanem az egész ember,minták olyan válságban van.

Csak ezután,a tényezők válságának tárgyalá- 
 sa után kerülhet sor a házasságnak,mint intézmény vál- 
ságának kifejtésére.

A módszerem tehát első pillanatra induktiv-
nak látszik: a tényezőktől az egész felé haladok.Azon
-  ban éppen ugylehet deduktiv is mivel az egész embert 
tárgyalom a tényezők keretében is.Az egész ember pe
-  
   
dig több,mint a házasság viszonya.Itt egyik módszer-
ről sem beszélhetünk a maga megszokott értelmezésében,
mivel a házasság több mint atényezők össszege,az is és 
még valami plusz. Másik oldalról viszont az ember is 
  több mint viszonyainak az összege.Az is és még valami 
plusz. Az élő organizmust nem lehet mechanisztikusan 
tárgyalni. Ez egy dimenzióval magasabb területre tar-
tozik. Amint az embert tárgyalom a házasság nélkül;meg- 
csonkitottam,és amint a háza ssságot tárgyalom ember 
nélkül, értelmetlenné váltam.Ezt az intézményt leve
-     gőbe lógóvá tettem,mert a házasság szerintem in idea



nincs, csak embereken keresztül megvalósuló házasság. 
Mindez abevezetés azért volt szükséges itt,hogyennek 
a fejezetnek az olvasása közben érthető legyen az, 
    hogy miért nem tudok csak a tényezőkről beszélni a 
házasság intézménye nélkül és az intézményről a há-
zasság tényezői nélkül.



rozottsága direktebb módon utalja a háza s i11.családi 
életre,mint a férfit,abban van tulajdonképpeni fő hiva- 
    tása.

Az utóbbi időben éppen ez az alaptényezője a 
házasságnak , a nő mint olyan rendült meg, és ma már 
      ott tartunk,hogy előttünk áll a bizonyos mértékben e-    
zektől a viszonyoktól /házasság,család/ független ön
-     álló nő. Igen jellemző szerintem magának ennek a szó
-      nak az elterjedése magyar nyelvünkben és ennek mind gya
-koribb és általánosabb használata. Ha ugyanis megfi
gyeljük,hogy  itt a helyzet észre kell vennünk,hogy 
falun még ma sem használják ezt a szót. Vannak lányuk 
 
     
és vannak asszonyok. Mindkét megjelölés a házassággal 
     van vonatkozásban, mig a nő kifejezés ettől teljesen.
mentes, bizonyos kortól kezdve akár lány akár asszony
valaki ehhez a kategóriához tartozik. Inkább biológiai 
kifejezés, amely az egyik nem egyedeinek minden kapcso- 
lattól vagy viszonytól független jellegét emeli ki.
Lehet ezt naivnak és jelentéktelennek minősiteni,én 
szerintem azonban a nyelv mindig igen sokat elárul a 
gondolkodás és szemlélet módjából. 

Miben áll összefoglalóan a nő válsága? Erre 
 kérdésre igy felehetünk: abban , hogy nem akar az ma-



radni,amire teremtetett. Szabadulni akar önmagától. Nem 
    akarja betölteni hivatását. Hogy ezt megérthessük mit je
-     lent és a következményeket is levonhassuk szükséges meg
-  látnunk, hogyan alakult ki ez az állapot. Mik voltak itt
az inditó okok és mozgató rugók. Nehéz elvonatkoztatva 
          a férfitól és a családtól beszélni a nő válságának ki
-alakulásáról.

Korunk válságának technikai oldalait kell itt 
kiemelnem mint fő inditójogot. Mint ahogy már emlitettem 
jellegzetesen a gép korszakának lehetne nevezni korunk.
Ez a gépesítés egyik főoka a nő válságának. Az industri-
allzmus következtében keletkeztek olyan munkás családok
melyek tagjainak megélhetését nem tudta az apa biztos- 
tani/filléres órabérek,időszaki munkák./ Igy kényte-
len volt az asszony is munkába állni, hogy a mindenna
-          pi kenyeret legalább ketten férjével tudják valamiképen 
biztositani. Igy az asszony kilépett a családból, munka-
köre kitágult. Ennek a családi szerepkörből való kilé
-      pésnek beláthatatlan következményei lettek mind a nő-      
re,mind a családra vonatkozóan. Egyrészt gyermekeinek 
   nevelését már nem tudta ugy ellátni "a dolgzó nő”, 

 
mint mikor egyedüli feladata csak ez volt. De ne gon-
doljunk arra,hogy csak a gyári, ipari munkásság körében 
      tünt fel ez a jelenség. Az ugynevezett középosztály
tagjai is a nehéz megélhetés következtében arra kény
-    szerültek, hogy asszonyaik,lányaik vagy maguk keressék 
kenyerüket vagy legalább is a család fenntartásához 
hozzájáruljanak. Jelentőse közremüködöttebben a folya
-      matban a két világháboru amikor ugyanis a férfiak helyébe



k ü l ö n ö s e n
 sok n ő lépett.A legkülönbözőbb munkahelyek

-      re kerültek nők,olyan helyekre ahol azelött el sem 
lehetett képzelni női alkalmazottat/pl. női rendőr,
kalauznő stb/
Másrészt a nő a technika haladása, a gépesités kö
vetkeztében az otthonimunkák Igen nagy részétől meg
- szabadult/Kész ruhaanyag,harisnya, 

szappanstb.készi- amelyeket régen a nő otthon állitott elő./ Igy 
         igen sok energia felszabadul.Vegyük pl. agy egyszerü munkás 
család életét.Az igazán szerény háztartás nem sok gon     dot ad a nő számára.A kis lakás,sok esteben egyetlen lakóhelyiség, amelyet mindenre használnak,nem sok rendezést takaritást igényel.A gyárak fellendülése szükségtelenné teszi a szövést,fonást és sok más egyéb házi munkát,amely régen az asszonyt otthonához kötötte. Igy könnyen vállalkozhatik gyári munkára a nő. De ugyanez a szempont megint nemcsak a munkáscsaládoknál 
van befolyással,ha más irányban mutatkozik is ez a 
befolyás.Érvényes ez különösen az ugynevezett középosztálybeli 
nőkre.A modern élet találmányai, mint már emlitettem sok 
aprólékos gondtól szabaditják meg a háziasszonyt.Munkája 
lényegesen csökken és nem igényel annyi fáradságot, mint 
régen. A "családanya" intézetekben,iskolákban elhelyezett 
gyermekeit és a nap legnagyobb részében távollévő férjét 

ugyszólván csak pár órára láthatja.Ha még hozzá 
vesszük ehhez azt is,hogy a legtöbb "uri" helyen meg ezt a 
kevesebb háztartási munkát is cselédek végzik,vagy        



6 0

legalább is végezték a második világháboru előtt, 
akkor nyugodtan kimondhatjuk,hogy a mai nő dolog -
talanná vált.Elvesztette a családi köHjrOn belül a hi
-vatását." Az,hogy a nőnek kevés gyermeke van és a 
 háztartásban is nagyon kevés a dolga fölödleges em

 energiáknak az óriási felgyülekezéaére vezetett, 
amelyik nem talál megfelelő területet a tevékenység
-  re / 3 2  / Ezt a sok felgyülemlett energiát sok eset
ben ugy vezetik le,hogy a nő is hivatalba jár,noha 
erre gazdaságilag nem lenne okvetlenül rászorulva.
Ő is pénzt keres,hogymég tudják fokozni a kényelmet 
otthon.Ez a kényelemfokozás azután tovább rontja a 
nő helyzetét a házasságon belül," Nincs különbség az 
orvosnő között aki gyermekeit a szobalányra bizza, 
hogy betegeit meglátogathassa és eközben azt hiszi, 
hogy ezzel neme felszabadításának ól és a munkásnő 
között,aki gyermekeit az utcára csapja ki,hogy ma
-ga a gyárba mehessen és emellett azt hiszi,hogy ezzel 
az első lépést teszi meg a jövő állama felé,melyben 
majd a társadalom fog gondoskodni gyermekeiről."/3 3 / 
Ha azonban a nő a dolog talanság által felgyülemlett 
energiákat nem a kenyérkereseti pályákon vezeti le, 
akkor annyi fölösleges ideje marad,hogy vele nem tu d
mit kezdeni.Ennek a fölösleges időnek meg van a maga 
erkölcsi téren érezhető hatása. Szórakozással igyek
-szik magát elfoglalni," Ez a dologtalanság,amelyik 
olyan sulyosan nehezedik igen sok nőre,akiket a fér

-fi-hozzátartozóik mindig arra biztattak,hogy szóra
-kozásokkal töltsék ki az üres idejüket,nemcsak ahá- 
zassági viszonyt rombolta le,hanem sok nőnek a morá
-lis jellemét is és lényegesen hozzájárult ahhoz,hogy



a mostani kaotikus állapot létrejött." / 3 4 /
M i ndezzel megváltozik a n ő értéke és je - 

lentősége egyrészt önmaga előtt,másrészt mások,a 
társadalom szemében.Önmaga előtt megváltozik az élet 
értékéről vallott felfogása.Az értékelésének egyedü
-     li mértéke a látható haszon a kézzelfogható külső

eredmény lesz.Az olyan aprólékos,kicsinyes,külsőleg 
észrevehetetlen munka,amilyenekből a családi élet  
feladatai összetevődnek jelentéktelennek és értékte- 
lennek látszanak a mai nő szemében.Sajnos azt kell 
mondanunk,hogy a mai nő a háztartás és nevelés gond-
jait ma már inkább rabszolgaságnak,mintsem Isten ad
    ta hivatásnak tekinti." Az önnállósult nő számára pe
- dig a régi női ideálnak,mely az otthon körében álla-
i totta meg hivatását nincs jelentősége.Az otthontól 
elszakadt belekerült az élet küzdelmébe,főgondja most 
már az,hogy a magára vállalt uj kötelességeknek meg
felelően uj jogokat is biztosítson magának.Igy érle-
lődik meg a női emancipáció eszméje,mely a házasság 
jelenlegi válságának tengelyét képezi," / 3 5 /- irja 
Kecskés.

A  nő semmivel sem érzi magát kisebbnek,gyen
gébbnek, alacsonyabb rendünek a férfinél.Látja,hogy ő
 el tudja végezni a férfi munkáját,most már csaknem 

az élet minden területén,igy magát minden tekintetben 
jogilag is értékileg is egyenrangunak tartja.Ez azu
tán természetes módon jár azzal,hogy bizonyos mértékig nivellálódik a férfival.

 Mivel már a régi asszonykép
összetört benne az uj szükségképpen hasonlit a férfihez.



Itt mint uj tényezőt kell megemlítenem az erőt. Az 
erős nő régen talán abszurd ideálnak volt tekinthe
tő,ma azonban természetes.Az a nő,aki kint az életben 
keresi a kenyerét,vivja a nehéz küzdelmét,annak szük-
ségképpen erősnek is kell lenni,hogy megtudja állni 
a helyét,betudja tölteni uj hivatásét. Hogy ez az ide
ál mennyire megvan gondoljunk csak a sportoló nőkre. 
Testük olyan izmos,mint akár a férfié,sokszor szinte 
egyenesen férfias.A modern lányideál is sok esetben 
a fius lány. A női világot annyira jellemző divat 
mellett sem mehetünk el a n é l k ü l , h o g y  egy pillanatra 
meg ne állnánk és a jellemző vonásokat fel ne hasz
nálnánk tételünk igásolására,vagyis'arra,hogy a nő 

—  elakarja vesziteni nőiességét és férfias akar lenni.
Nem véletlen az,hogyamikor a legerőteljesebben jelent
keztek az emancipációs mozgalmak,akkor a női divat 
is igyekezett idomulni a férfi öltözködés-módhoz,fér
fidivathoz./ Kalap-formák,kosztümök,bubi-frizura./
Ezen a téren is elakarták törölni a különbségeket.

Mint nemi lény is érdekes átalakuláson ment 
át a nő.Itt azonban nem adta fel egészen önmagát./
/ Természetéből folyóan nem adhatta fel./"A nők sza- 
badságának növekedtével sokkal több alkalom akadt a 
házastársi hütlenkedésre,mint a régi időkben.Alkalom 
szüli a gondolatot, gondolat a vágyat s vallási aggo
dalmak hiján a vágy a cselekedetet." / 3 6 ./ - irja 
Russel.Ezen a téren a nemi erkölcs terén olyan szabad
ságra tett szert a modern nő.amelyezelőtt csak a fér
finek állt módjában,vagy még neki sem. Ez is a techni-



jól ugynevezett vívmányainak köszönhető jórészt.
Éppen ezért ma már kettős erkölcsösségről beszélni
ni olyan naivság,amely rögtön elárulja,hogy az illető, 
aki ezt vallja nem ismeri a mai helyzetet a nemi er
kölcs terén. Kb. 20 évvel ezelőtt fellehetett állitani

 ezt a kategoriát: férfi-erkölcs,női-erkölcs,ma 
azonban már nem. Ma már nem probléma a nemi élet 
következményeitől védekezni a nőnek sem,legalább is 
bizonyos mértékig nem az.Ez aztán olyan jellegzetes 
vonásnak az áthuzásával,vagy legalább is elhalványu
lásával jár,mint,pl.a felelőség érzésének elhalványu
lása a nőnél.Nincs következmény ,tehát felelőtlenül 
lehet minden viszonyban tobzódnia.A szüzesség ideálja 
teljesen elhalványodott és ugyszólván elvesztette a 
maga jelentőségét.A lányok nemi megtartóztatását a 
házasságig sok esetben egyenesen az egészségre káros 
dolognak tartják,másrészt fölösleges megfosztásnak.
Ugy sincs semmi jelentősége,mi célja lenne tehát a  
megtartóztatásnak? A leány társadalmi becsülete meg
marad azért,mert lány-létére nemi életet él." A női
fiatalság felfogja a szüziesség ideálja nagyot veszi-
tett a jelentőségéből és az a veszélytelenség,amelyet 
a mai tudománybiztosit neki,megenged neki egy olyan 
cselekvési szabadságot,amely nagyon közel áll ahhoz, 
amelynek a férfiak mindig örvendtek." / 3 7/ A mai 
egyetemi ifjuság életéből számos példát lehetne felhozni 

ezzel kapcsolatban.Ma már szinte jelszó az, 
hogy a házasságon kivüli nemi érintkezés olyan természetes 

dolog,mint az étkezés,vagy akár egy pohár viz



megivása. Ez a megállapitás mindkét nembeli egyetemi 
ifjuságra egyaránt érvényes.

Ez magával hozza az anyaság ideáljának ér
tékbeli lefokozáyát is.Nyüg lesz az,amit Isten a nő 
hivatásának állitott oda.Hogyazután ez az " önmegsem
misités” mit jelent lelki-testi szempontból egyaránt 
azt talán nem is kell bővebben kifejtenünk.” Manapság 
a nők erőteljesen harcoljak a differenciálódásukért 
és egy egyéni életvonalért.Félreértették az anyaide- 
ált mint célt és mint egyének követelnek elismerést 
elsősorban,mint feleségek és an yák csak másodsorban. 
Követelik azt a jogot,hogy saját szükségleteiknek meg
felelően rendelkezzenek maguk fölött.” / 38 /

Természetes módon az egész társadalomnak a 
felfogása a nő saját magáról alkotott véleményéhez 
igazodik.A nőt valóban ugy is kezelik,mint ahogy 
megkivánta.A férfi nem, az édesanyát látja többé ben
ne,hanem egyrészt a versenytársát,aki esetleg éppen 
előle veszi el a kenyeret,másrészt csak xx öncélu
nemi lénynek tekinti. Ez a felfogás mindenütt elter-
jedt manapság.Gondoljunk csak arra,hogy nagy városban 
alig-alig tapasztalható az az udvariasság:a hölgyek 
iránt,amit még nem is olyan régen általánosan megki
vántak és egészen természetesnek találtak./ Villamos, 
sorbanállás stb./ A társadalom sem. érzi a ne és a fér
fi m m  közti különbséget ugy mint régen,nem tanu
sitanak tehát tiszteletet a " gyengébbik" nem iránt.

A prostitutió kérdését nem szándékszom



bővebben tárgyalni,mivel ez a kérdés nem tartozik 

jellegzetesen a házasság válságának vonásaihoz. 
Prostitutió bizonyos mértékig / nyilt,vagy titkos/ 
általános,minden korban fellelhető jelenség,ha talán 
nem is olyan formában,mint manapság./ Államilag enge
délyezett, rendőrséggel és orvosi felügyelettel ellen
őrzött prostitutió./ Ezen a téren keresztyén szempontból

 s emmiféle alkunak, félmegoldásnak,vagy komproniss
zumnak helye nem lehet.Mi a prostitutiót minden form
ájában elvetjük és nemcsak az egyének életére,hanem 

a társadaloméra nézve is rendkivül károsnak tartjuk 
és egyáltalán nem egyezünk meg azokkal,akik ezt ter
mészetes társadalmi jelenségnek veszik.Legfeljebb 
egyvonásával kell foglalkoznom,is ezzel is csak érin
tőlegesen miv e l  ez már a gazdasági válsághoz tartozik 
tulajdonképpen,hogy t.i. sok nő azért volt kénytelen 
a prostitutió mocsarába süllyedni éppen a legutólsó 
időkben,mivel erre gazdasági helyzete kényszeritétte,
/ férje fogságba esett,vagy meghalt a fronton stb./ 
és más tisztessges megélhetést nem kapott. Erre a bor
zasztó jelenségre sajnos számos példa van manapság. 

 Keresztyén ethikai szempontból az egész 
 "nőkérdést" nagy körültekintéssel kell kezelni.Alap
vető módon meg kell állapitani,hogy a nőnek mindenh o
gyan,minden korban elsősorban van a helye,amint már 

e z t  kifejtettem,hogy a nőt egész természetisége és 
 lelki meghatározottsága egyenes módon utalja a házas 

és családi életre,abban, van igazi hivatása.Mégis számolni 
azzal,hogyvalaki minden tisztességes igyekezet

 ellenére is kivül marad a házasság köteléken



godolok itt arra,hogy mebizható statisztikai adatok
szerint a második világháboru után minden európai
államban több a nő mint a férfi,sőt az Egyesült
Államokban is.Tehát mindig akadnak olyanok,akik a 
külső okok kényszeritése miatt nem házasodhatnak. 
Ezeknek a nőknek a tisztességes megélhetéséről vala
milyen módona társadalomnak kell gondoskodnia,mégpe
dig ugy,hogyezeket a felszabadult női munkaerőket 
női természetü hivatásokban foglalkoztatja. 

Meg kell végső konkluzioként mondanunk,
hogy mindenféle emancipációs és feminista mozgalom 
ott téveszti el alapvetően a feladatát,hegy nem szá
mol azzal,hogy nem egyenlő felekről van szó,nem azo
nos felekről. Mindenkinek pedig az őt megillető jogát 
kell megadni.Azzal,hogy a nőt a férfivel egyenlőnek 
teszik nem emelték fel,hanem inkább étéktelenné tet
ték,az által,hogy igazi lényétől valódi hivatásától 
megfosztották.Tragikus állapotba juttatták a mai nőt.
Férfivé ugyan,nem tehetik,de már nem is igazi nő

többé.







b./ A férfi válsága,

Először is rneg kell állapi tanunk,hogy a 
férfi mint kulturaalkotó tényező van válságban.
Ennek a figyelembe-vételével m o s t  tulajdonképpen  

mindazt el kellene mondanom,amit az általános 
kulturkrizisnél tárgyaltam.

Szorosan összefügg a férfi válsága nő vál
ságával. Igy határozhatom meg a kettő közti kapcso
latot t a nő válsága negativ módon determinálja a 
férfi válságát. Mivel a nő kilépett a régi helyéről 
a családból,sok helyen kiszoritotta a férfit az élet
ből.Akár a kenyérkereső pályákra gondolunk,akár tisz
tán szellemi térre. Ma nem is lehet azt mondani,hogy 
teljesen kiszorult a férfi mégis annyi egészen két
ségtelen,hogykénytelen megosztani helyét a nővel xx 
csaknem minden téren. Itt az élet minden terültén x 
egyforma a helyzet a közélettől kezdve egészen a tes-
ti munkáig.

 A férfi mint nemi-lény nincs különösebb válság
ban. Hiszen a felelőtlen nemi élet ,a prostitució ki
használása minden korban a férfiak dolga volt.Ezt a 
jelenséget valamilyen mértékben megtaláljuk,ha nem 
is annyira mint most. A férfinek a válságáról,mint 
nemi lénynek a válságáról csak annyiban lehet beszél- 

amennyiben szóltunk a nőnél a házasságon kivüli 
nemi érintkezés természetesen vevéséről. Ezt férfi 
oldalon még kevésbbé érzik bünnek,tehát itt is szól-



hatunk,talán még fokozotabb mértékben is az ön
célu nemiségről. A házasságot legtöbben tehernek érzik,
legföljebb a nemileg kitombolt él e t  viharos tengere
után nyugodt kikötőnek. 

A férfinek mint családfőnek a válságéról majd 
a további paragrafusban szólunk.



c . / A nő és férfi viszonyának 
válsága.

 Természetesen változik meg a két nem egymás
közti viszonya az által,hogy a nő is,a férfi is válság
ban van.Igy következésképpen a kettő közti viszony 
is válságba kerül.

Könnyebben érthetőség kedvéért a nő és fér
fi viszonyának válságát két szempontból vesszük vizs
gálat alá.Először ennek a viszonynak a szerelemben 
tapasztalható válságáról be szélünk,ezután a kettő
jük közti viszony házasságban tapasztalható válságát 
fejtjük ki.

   A szerelemben ez a válság ugy tapasztalható, 
hogy éppen a szerelem két alapvetőe n fontos attribu
tuma homá yosodik el: a kizárólagosság és az ” örök
kévalóság.” A kettő szorosan összefügg egymással, 
mint azt már az alapvetésnél kifejtettem.Az egyik 
hiánya a másikat is lerombolja.Ugyanez természetesen 
forditva is áll. Ma sokszor egészen természetesünk, 
egészen magától értetődőnek tartják,hogy ugyanaz a 
személy három vagy  négy lánynak is udvarol egyszerre 

" komolyan",vagy forditva udvarolhat magának.Már 
eleve azt tételezik fel a fiatalok,hogy szerelmük nem 
tart örökké. A szerelem a pillanaté lett / flirt/ és 
nem az örökkévalóságé.Igyez a vallásos motivum teljesen

 elszintelenedett benne. De ha a szerelem a



pillanaté,ugy ki kell használni ezt a pillanatot és 
a teljes birtoklás követelményeazonnali lesz. Hiszen 
mi értelme is lenne a nemi érintkezést" konvencioná
lis szokások / amivé a házasságkötés süllyedt a mai 
világ szemében/ utánra hagyni. Addig már régen nem 
a másik a partner,hanem egy ötödik,hatodik,vagy tize
dikképpen a vallásos motivum elhalványodása hozza
magával a teljes testiségbe,erotikába való süllyedést.
Nemi viszony nélküli szerelem teljesen illuzórikussá 
és értelmetlenné vált a m o d e m  ember számára.Az 
ilyen szerelmet megmosolyogják.Hiszen miért vonná
meg magát az ember olyan élvezetektől,amit az " élet" 
két kézzel kinál fel,/"hála a technika és fejlődés á

volna meghatározni,a szerelem lesüllyedt a sexus 
vonalára. Ami ezen kivül van az ábrándzás,fölösle
ges teher amit a modern ember leráz a válláról. 

 Ebből az uj értelemben vett szerelemből 
valóságos kultuszt üznek.Az erotika ” mai fejlettsé
gi fokán" már nincstöbbé szégyenérzet vagy szemérem 
érzet. " Sikerült" ledobni a mai embernek azt az ál
szemérmet,ami mégnem régen is a keresztyén erkölcs 
maradékaként megvolt. Most már nyugodtan,minden gát
lás nélkül tobzódhatik az ember az erotikában.Soha 
nem álmodott lehetőségek vannak mindkét nem számára. 
Amint m ár emlitettem a két vallásos motivum elhalvá
nyodott./ Kizárólagosság és örökkévalóság./ Ehelyett

áldásainak"/,Mikor az előbb kimondottam azt,hogy a 
szerelem lesüllyedt a puszta erotika vonalára még 
mindig nem mondtam el mindent,helyesebben igy kellett



látásom szerint egy uj vallásos motivum lépett b e  a 
női testnek a kultusza.Valósággal bálványozzák a szép 
női testet.De ez már csak a női test bálványozása,nem 
a női szépségé./ Hirdetésék,kirakatok,filmek,pornog
ráf u jságok stb./ Nem arról a női szépségről van
szó amitpl.a görög szobor ábrázol.Nem.Ez a mai kul
tusz már az anyagbasüllyedt embernek az ábrázolása, 
a léleknek,a szellemnek semmi köze nincs ehhez. Egyet
len célja van: az erotika. 

A házasságot,visszatérve az előbbi vonalra 
tehát megelőzi sok mással folytatott nemi érintkezés. 
Lehet ezt akár pajtásházasságnak,akár próbaházaasság
nak nevezni.Az elnevezés lényegtelen.A két utóbbi "
 intézményt”rendszeresen és szervezetten propagálták 
az elmult időben főleg Amerikában. " Lindsey nézete 
az,hogy a fiatalok köthessenek egy ujfajta házasságot, 
amely három pontban különbözik a rendes házasságtól.
Az első,hogy egyenlőre nem szándékoznak gyermeket 
hozni a világra,tehát ennek megfelelően az ifju párt 
el kell látni a születésszabályozásra vonatkozó lehe
tő legfontosabb felvilágositással. A második,hogy 
amig g yermek nincs s az assszony nem terhes ax válás
hoz elég a kölcsönös megegyezés.A harmadik,hogyválás 
esetén az asszonynak nincs joga tartásdijra." / 3 9 /

Az egymásközti viszony válságában igen erős 
hatótényező az emancipációs mozgalom.Az emancipációs 
"mogalom addig,amig csak az önállósult nőt irányit
ja a családi élet szempontjából nem sok jelentőséggel 
bir,azonban valóságos forradalmat okoz amiokor beha-



tol a házasságba s a férjes nőnek a helyzetét 
akarja uj,elvek szerint szabályozni.A keresztyén x
ethika szerint a család feje a férfi,a férfi,akit x
ebben ahivatásában a nő tisztelni tartozik.Az eman
cipáció azonban a férfi és a nő közötti egyenlősi
tést a házassági vonatkozásban biztosítani akarja, 
abban az ért lemben,hogy a régi egyensulyt felborit
ja és tagadja a férfi családfői tekintélyének jogosult
ságát,a házastársi viszonyjuj rendezését követeli.A
mai nőnek férje nem ura és parancsolója többé,még
akkor sem,ha élettársának magasabb szellemi potenti-
áját elismeri. Minden tekintetben egyenlő felek. A 
nő és férfi egymásközti viszonyában a házasságban
a két alapvető követelmény is válságba került,ami 
nem pusztán a formához,hanem mindkettő a házasság
lényegéhez tartozik.Ezek: a felbonthatatlanság és 
a monogámia./ Ezek megfelelnek a szerelemben az 
örökkévalóság érzetének ill.a hüségnek, másrészt a 
kizárólagosságnak/” Hogy az utólsó 150 év folyamán 
a házasság mint intézmény sokat veszitett értékéből 
az egyenlőre nem abban mutatkozik,hogy ritkábban köt
nek házasságot,hanem abban,hogy olyan sok a válás.” 
/ 4 0 / ” Az a lehetőség,hogy valaki minden évben ujból 
elválhat,alapvetőbben rombolja a házasságot,mint akár 
a leggyakoribb házasságtörés,mert ez a házasság vi
szonyt egyáltalán nem is érinti csak néhány tényező
je illen vétkezik./ v.ö. alapvetés./ Mig emez egye
nesen alfa gyökerébe vágja bele a fejszéjét.A pólusok



változásainál tartós feszültség az ilyenek között 
s em keletkezhetik sem meg nem maradhat.” /4 1 /



A házass ág értelme az isteni parancs,rende
-lés,mint már azt a keresztyén ethikai kifejtés ele
-      jén meghatároztam.Csak ez ad értelmet a házasságnak. 
Minden további látszólagos értelem már csak ennek a 
következménye.A válságban a legdöntöbb mozzanat a 
  házasság értelmének a félreértése.Ugyanezt mondja 
Keyserling:" A házasság mai krizisiének fő oka nem 
más ,mint az értelmének afélreértése. Miután már sen
-     ki sem tudja,hogy mit jelent a hazasság,majdnem min
-   denki téves utakon jár,ezrek között alig akad valaki, 
   aki helyesen éli házaséletét..." / 4 2 /Bár Keyser-
ling másban látja a házasság értelmét mint mint mi 
m é -    g i s  ideillenek ezek a szavak ha keresztyén tar
-talommal töltjük meg őket. Valóban ennyire fontos a 
házasság értelmének tisztán látása. A házasság ethi
-     
 
kai kifejtésénél meghatároztam már,hogy a házasságnak 
egyedüli értelmet az isteni parancs ad.Az,hogy Is
-    tentől rendelt intézmény házasság.A házasság értel
-    mének válságokat egy szóban tudom meghatározni: sze- 
kularizáció, Az egyháztól való mindjtel jesebb elszaka
-  dás az autonom embernek a csak önmagára nézése ered
- ményezi azt is,hcg^n.lnden kapcsolatát,viszonyát ön
-  állóan akarja megalkotni.Számításaiból kimarad az Is
-   ten, Ő válik teremtSvé,Házasságát függetleniteni akar-

    ja az Istentől és igynem veszi észre,hogy ezzel ép-



pen házasságának az értelme jutott kátyuba. Mert 
nem a boldogság az értelme a házasságnak,nem is
 az élvezet,hanem egyedül és kizárólag csak Isten 

teremtől parancsa. Hajezt nem veszi az ember figyelem- 
be,akkor saját maga határoz meg valami értelmet a há- 
za33ágnak.Ő teremti meg a házasság értelmét,ezzel 
bálványimádás bünébe esett.Önmagát vagy valaki mást 
állított oda atereratő Isten helyébe.Természetesen 
erre a bünre is mint minden bünre meg is kapja a 
megfelelő büntetést,mint ahpgy meg is kapta. Az ér
-  telem zavaros káoszát.Ami most uralkodik a házasságok. 
terén nyugodtan tekinthetjük a büntetésnek. Ezeknél a 
bálványoknál nem kell okvetlenül sekélyes elvekre gon- 
dolnunk,lehetnek ezek egészen magas szellemi értékek 
is.Pl.Keyserling az elmét teszi értékadónak,igy ir :
" A házasság nem természeti törvény és nem sors az 
alapja,tisztára az elme által megteremtett valami, 
amely csak akkor lehet tisztastilusu életforma,ha 
az öntudat bizonyos fokával jár együtt.” / 4 3/ Ez 
a felfogás is keresztyén szempontbólbálványimádás,t.i.
 emberi értelmet tette Keyserling teremtő istenné.

A házasság értelmének válságát egészen konkréten al
kalmazva a csak polgári házasságkötést is az értelem 
válságának lehet tulajdonitani. Itt ebben az esetben 
bizonyos mértékig az állam lép az Isten helyébe,az 
állam feljogositva érzi magát,hogy az ő közvetitésé- 

kössék meg a házasságokat. Most ha minden jogtól 
eltekintünk meg kell állapitanunk,hogyaz állam nem



elég erre az aktusra.Hivatalosan törvényes 
    lehet igy a házasság de ez még kevés a há - 
zassághoz.A házasságkötés lényege ugyanis mint
már kifejtettem nem az,hogyhozzá engedély szük-
séges,hanem hogylsten rendelése,parancsa. Ebből 
a szempontból tekintve azt mondhatnánk,hogy a 
házasság nem fizikai,hanem metafizikai kapcso
-  lat. Ha nem az,akkor hiába ismerik el a világi 
 törvények házasságnak,ez az együtt-élés még csak 
véletlenül sem sikerülhet és csak kimerithetet- 
  len kin,boldogtalanság és borzalom forrása.



e./ A házasság céljának és feladatának 

 válsága.

A házasság céljaés feladata egyrészt az 
 utódok n emzése és felnevelése,másrészt a férfinek és 
nőnek mint személyiségeknek az Istentől rendelt hiva
-  tás betöltése kölcsönös segitség által. Vegyük sorra 
ezeket a tényezőket és vizsgáljuk meg vajjon válság
ban vannak-e.Elsősorban az utódok nemzése szerepel 
 célként.Ez a cél kétségtelenül válságban van. Amint 
   már emlitettem más összefüggésben a különböző tech
-  nikai eszközök,ugynevezett g yószerek igénybevételével, 
valamint a különböző születésszabályozó praktikákkal
a civilizált embernek sikerült a nemi érintkezést 
függetlenné tenni a gyermekáldástól.Igy a nemi érint
-kezés elvesztette igazi célját,értelmét vagy jobban 
mondva öncéllá lett, szórakozássá aljasodott az,ami
-   nek kizárólagos feladata az volt,hogyIsten teremtő 
tervei és akarata folytán az emberiséget továbbplán- 
tálja. Itt az ember a leggonoszabb bünök egyikét kö
-  veti el,beleavatkozik gátlólag a teremtés munkájába. 
   És mindezt miért? M erő élvezetvágyból.Függet-
leniteni akarta magát az ember a felelősségtől . Mindez 
  a házasság értelmének vagyfel nem ismeréséből adódik.
A házasság elveszitette eredeti értelmét. Törvényes 
élvezethajhászás lett. Minden a gyönyör és az élveze
-  tek habzsolása.Más cél nincs. De a születés szabályo- z
ásnak igen sokszor gazdasági alapja van.A nyomoru -



ság viszi rá a szülőket arra,hogy megakadályozzák 
több gyermek születésé t,mivel előreláthatólag nem 
tudják felnevelni a sanyaru gazdásági körülmények 
miatt. A racionalizmus egyik hatása volt az,hogy 
kiszámitották a világ életszükségleteit és megálla- 
pi tották, hegy nem áll arányban a szaporodás a szük- 
ségletek gyarapodásával:" Malthus / angol nemzet- 
gasdász/ 1798-ban közzéadott " Essay on the Prin- 
caples of Population c. könyvében azt fejtegeti, 
hogy a népesség növekedése nem éli arányban az 
életszükségletek fedezésének lehetőségével.Amig 
ugyanis a népesség,ha nem éli akadály utjában a 
mértani haladvány szabályai szerintfejlődik,a lét- 
fenntartás eszközei alegjobb esetben ugyannannyi
idő alatt legfeljebb a számtani haladványszabályai 
szerint növekednek.Vagyis ha a háboruk,vagy járvá-
nyok nem apasztják az emberiség számát kétszáz év 
leforgása után a szaporodás és létfenntartás lehető
-ségei közti arányszám az emlitett szabály alapján 
256:  lesz: arányosan növekedne ez a különbség foly- 
tonosan,egyre nehezebbekké válnának az életfeltéte- 
lek és végre pár száz év leforgása után a föld egyál- 
talán képtelen lenne lakóit élelemmel eltartani. Ép- 
pen azért Malthus a házastársaknak az önmegtartóz
-tatást ajánlja ill,óvatosságra inti őket,hogy közre 
ne müködjenek abban,hogy ez emberiség tulszaporodásá- 
v al a létfenntartás lehetetlenné váljon.” / 4 4 /

Malthus elmélete hihetetlen gyorsasággal
terjedt el egész Európában.Mint elméleti,mint gyakor-



lati vonalon magukévé tették az emberek ezt a 
gondolkodást. Valóságos gárda alakult ki Malthus 
     követőiből,akik azután már mint gyakorlatban 
   könnyebben keresztülvihető dolgot nem az önmegtar- 
tóztatást ajánlják,hanem a születések megakadályozá
-  

  
sát hirdetik. Talán maga Malthus volt a legkevésbbé

tudatában annak,hogy milyen súlyos erkölcsi károkat 
fognak elvei okozni a gyakorlati életben. "A mai 
ugynevezett szerencsétlen házasságok szerencsétlen
-ségének az okát 95 % -ban itt az uj-malthuziánus 
fogamzást akadályozó praktikában kell keresni/ 45 /
Mi a lehető legerélyesebben elitéljük ezt a mozgal - 
   mat mivel  a természet törvényeivel Isten te
-        remtésrendjével szöges ellentétben áll. Az emberi 
    önzés és kényelem szeretetet fölébe helyezi az iste
-    ni parancsnak,nem is szólva arról,hogy még mint 
nemzetgazdasági elmélet sem állja meg a m aga he
-     lyét, Malthus ugyanis teljesen önkényesen állitotta 
  
 
fel a népesség és élelmezés közti arányszámot. Még 
 egyébb tárgyi tévedése is van.De ez most nem tartozik 
ennek a fejezetnek a keretébe.

A rossz mag el volt vetve és azóta     
burjánzik az emberi lelkekben. Beleette magát ez a 
felfogás a középosztályunkba is.A régi köznemesség 
 városi polgárság nagy létszámu családja helyén 

        csupa egykés vagy gyermeknélküli család foglal he - 
    lyet a társadalomban. Mindez jellegzetesen materiális 
felfogásra vall.Az anyagi érdeket mindenek fölé helye- 
   zi mai társadalom.

Korunkra jellemző,hogy még egyes egyházi



körök is elfogadták a fogamzásgátlás és születés - 
szabályozás,magzatölés létjogosultságát. Pl. az ang- 

likán egyházban az 1930-ban tartott Lambeth konferen
-cia bizonyos feltételek mellett elfogadta és jóváhagy- 
ta ezt a gondolatot, A keresztyén egyházak közül 
legegyöntetübben és leghatározottabban a világ fe- 
lé a római egyház hallatta a szavát, Xl.Pius pápa 
" Casti connubii" kezdetü enciklikája 1930.-ban 
világosan megmondja,hogy" a házasságnak minden olyan 
grakcrlata,amelyben emberi szándékosság megakadályoz
-za a házas érintkezést életnemző hatékonyságában 
  Istennek és a természetnek a törvényét lábbal ti
-porja és ezért akik ilyesmit elkövetnek halálos bün 
foltjával szennyezik be magukat.”/ 4 6 /

Az a tulzott aggályoskodás,hogy a házas
társak nem vállalják a gyermeknemzést gazdasági okok
-           ból, tulhajtott felelőségérzetből semmiképpen sem egyez-
tethető Össze a keresztyénaég gondolkodásmódjával,/v.ö. 
Mt,6:34,/ Hogy ez a gazdasági aggságoskodás mennyi
-        re alapnélküli azt érdekesen lehet bizonyitani  a 
statisztika t.i . azt a megdöbbentő tételt igazolja, 
hogy a gyermekkorlátozás nem a szegénységgel,hanem a 
gazdagsággal van egyenes arányban.A háboru előtt 
ezer családtagra esett gyermekszám:

Páris Berlin London Bécs
Szegény családok: 108. 127. 147. LOD.
Gazdag családok : 34. 47. 63. 71.

Azonban egy percig sem szabad azt gondolni,



hogy hatásaiban ennyire korlátozott kihatásu a szü- 
letésszabályozás / hogy t.i. a gyermekek száma csök
-ken./ " Hogy a fogamzásnak szokásossá vált elháritá
-sa mennyi érzéki és mennyi lelki békébe kerül,hogy 
az erőszakos sebészi beavatkozások mennyi,nem csupán 
testi károsodást, a női léleknek mélyenjáró,bár egyen
-ként nem mindig észrevehető megsebesülését okozzák, 
továbbá a néplelkiismeretnek titkos megterhelését, 
az külön fejezet. Havalakinek módjában voln a ennek
az összegét megállapitani ugy valószinü ijesztő ered- 
ményre jutna. Ez a születésszabályozó eljárás rend- 
szer jellemző az egész kor lelkiségére." Az emberi - 
ség élniakarásá,egészséges életösztöne szociális fo
-kon a gyermek akarásában jut kifejezésre s hanyatló 
koroknak a történet tanusága szerint mindig az volt 
a jellemzéke,hogyirtóznak a gyermekáldástól." /49./

 Szorosan kapcsolódik ehhez a kérdéshez a
gyermeknevelés kérdése.Itt az általános és legnagyobb 
probléma a válásokból folyik.Vagyis ha a házastársak 
elválnak a gyermekek vagy az egyik vagy a másik felet 
követik. Ez a szakadás a gyermek életében olyan nyo
-mokat hagy,amelyeket semmivel kitörülni nem lehet.
A családot semmivel sem lehet helyettesíteni.A család 
nélkül felnőtt gyermek sok tekintetben gyökérnélküll- 
vé válik,elveszik a szemében atekintélytisztelet.Az 

i
lyen gyermek rendszerint anticsociális lény lesz.Hi- 
szen hol is tanulta volna a közösség legalapvetőbb 
törvényeit,ha éppen az a közösség,amely erre hivatott



lett volna hiányzott. Érdekes az is, hogy amint a 
gyermektelenség gyakran okoz válást,ugy a gyermekek 
születése a legjobb biztositék a házassági kötelék 
tartósságára."/5 0 /. Az,hogy a férfi és nő is       
válságban van ez természetes módon kihat a gyermekek
-     re is.Mégpedig olyan módon,hogy elvesztik a példaké
-     pet szemük elő l.A szülők és gyermekek viszonyának a
válsága már csak következménye a szülők válságának. 
    Csak egy-két jellemző vonást akarok itt kiemelni.
Az egykének a rendszerinti következménye az,hogy a 
   szülök a szeretet ésigazságosság harmóniában kivánt 
alkalmazását elvétik. Teljesen egyoldaluan a szeretet 
oldalára csuszik át a hangsuly.De milyen szeretet ez 
már ugynevezett majomszeretet.A gyermeknek mindent 
sz-bad,mindent amit kér azonnal teljesitenek.A fegyel
-mezés ugyszólván teljesen hiányzik az ilyen nevelés
nél. Következménye a teljesen antiszociális, közösség- 
képtelen ember,aki azt hiszi,hogyha kikerül a szülői 
házból az életben is minden és mindenki a rendelkezé
sére áll. Vagy örökké csalódott ember lesz,vagy zsar
-nok,aki az akaratát a családban megszokott módon min
-den áron érvényesiteni akarja és el is várja,hogy ezt 
mindenki tiszteletben tartsa.

A gyermek viszonya is változik a szülei
hez. Mivel a szülőknél hiányzik az igazságosság vona
-         la, a gyermekben következményként hiányzik a tisztelet 
szülői iránt,inkább pajtásának tekinti a gyermek szü
-    leit.Semmiképpen sem baráti viszony alakul igy ki,

t



mint sokan hiszik,hanem egy minden tekintetben egész- s
égtelennek mondható kapcsolat.Az ilyen gyerkekből

hiányzik az édesapa-képzet és megvan helyette az
apuka vagy,apuci vagy ehhez hasonlók.Mint már egy 
más vonatkozásban ttár hangsulyoztam a nyelv jelensé
-geit nagyon jó nekünk figyelembe vennünk,mert mögöt
-te mindig a nyelvet beszélő emberek egész belső vilá
-ga áll,minden jellemző sajátosságéval és szemlélet 
módjával együtt. Egy-egy nyelvbeli változás,uj szavak
kialakulás mindig figyelemre méltó jelenség. Néha 
sokat jelent a keresztyénség szempontjából is. Itt       
pl. ilyen Jelenséggel találkozunk. Az atya szó ki
-      ment a mai magyar szóhasználatból sőt lassan az 
édesapám kifejezés is / városon már mosolyognak mind 
a két kifejezésen/.Hogyan tud tehát a gyermek az atyá-
ról magának fogalmat alkotni. Számára üresen csengő 
semmitmondó lesz ez a szó. Mit ért tehát azon,ha 
         az Istent " Mi atyánk"-nak nevezi? Semmit. Evvel a 
       szóval már semilyen képzet nem függ össze. Hogy            ez 
mit Jelent a keresztyénség szempontjából azt nem is 
 kell bővebben kifejtenem.Éppen ez a szó jelöli meg a 
 keresztyén ért lemben vett legalapvetőbb viszonyát 
Istennek az emberekhez. Jézus Krisztus által Isten 
nékünk atyánk lett mi pedig fiaivá. Mind ehhez még 

azt füzöm hozzá,hogy ennek a szónak a megürese- 
dése és ennek ilyen módon vis szavezetett oka nem iró- 
asztalnál " kispekulált " gondolatsor,hanem én magam 
próbáltam meg a gyakorlatban is ennek helyességét,



több kisgyermeket kérdeztem meg efelők és egyik
sem tudott választ adni. Közöttük volt olyan is,
aki két éves kora óta mindennap imádkozta a " Mi-
atyánk”-ot anélkül,hogy fogalma lett volna mit mond.

A házasság másik céljának és feladatának    
azt kell tekinténünk,hogy a házaatársak mint kü
l-       ön személyiségek egymás segitése által betölt
-         sék rendeltetésüket.” A házasságnál nem valami egy-    
szer s mindenkorra meglévő állapotról van szó,amely
-   hez az egyes embernek egyszerüen csak alkalmazkodni 
kellen,hanem egy mindig u jonnan teljesitendő feladat- 
ról.Mert a házasság nem természeti alap.amelyik ma
-  gától valósig, meg hanem olyan kulturalap,amelynek 
magában is megálló értelmét csak az ember valósithat
-   ja meg." / 5 1 / Ennek a tényezőnek a válsága a há
-    zasság értelmének válságából folyik.Az autonom Isten
-  től elszakadt és amgát mindentől függetlenné tévő 
embernek a házasság ideálja nem éri él azt a szinvo- 
nalat,hogy ez is szerepeljen meghatározásában fela
- datkéntmvagy ha el is éri nincs ereje betölteni.
Mivel az elvek még önmagukban nem jelentenek betöl
-tést.



 Mind Európában mind Amerikában az 
egész intézményt látják kérdésesnek.Beatrice Hincle 
           igy ir erről : " a sokmindenféle dolog között melyek 
manapság az Egyesült Államokban az elméket izgat - 
      ják, nincs egy sem,amelyik olyan sürgetően tolakodnék 
föl,mint az amerikai házasság jövőjének kérdése. 
  Megindult a teljés átalakulás a házassággal szemben 
való állásfoglalás tekintetében gyakran heves felhá-
borodás alakjában,a régebbi házassági ideálok és szo- 
kások ellen és a házassági viszony általános bizony - 
talansága alighanem élesebben lép előtérbe mint másutt."
/ 5 2 /  Ez a néhány sor is csak azt az általánosan el-

 terjedt felfogást tükrözi,hogy a sok bajnak,mely ma - 
napság mindenütt tapasztalható a házasságggal kapcso
-latban maga a házasság intézménye az oka. A házasság 
már elavult életforma,halljuk gyakran ezt a kijelen
-t é st. Hogy tehát zen a téren a válságból kibontako
-zás jöhessen létre ezt az egész intézményt kellene meg- 
változtatni.Mind az individualisták,mind a kollekti-
vizmus hivei támadják a házasság intézményét.Az indi- 
vidualisták egyéniségük megcsorbitását látják a házas
-ságban ,olyan kötöttséget,amelyet a mai ember már el
-viselni nem tud. Hiszen amint azt már kifejtettem a 

m a i  emberre legjellemzőbb törekvés a kötöttségektől 
való szabadulás. A kollektivizmus hivei pedig a csa-

2./ Válságban a házasság intézménye?



ládi önzés miatt kivánják a házasság mai formá
--       jának i l l .  családnak a megszümtetését.Ugy vélik, 
    hogyha a gyermekeket család nélkül nevelik fel,
akkor ezeknek a lelkéből minden szeretet,amit eddig
a szülőkre és hozzátartozóikra " pazaroltak" most
már az egész társadalomra fog szétáradni. Most 
meg kell látnunk azt,hogy a vádak egyenesen a keresz
tyén értelemben vett házasságot támadják, Itttehát
csak akkor tudunk választ adni ha már előbb láttuk
mind a vádakat és szembenéztünk velük.Dedo Müller 
alapján ezeket a keresztyén házasság elleni vádakat 
3.csoportba sorolom...:1./ szociologiai,2./ fiziolo-
giai,3./ erotikai. Lássuk ezek után az egyes csopor
-tokat részletesen kifejtve.

1 ./ szociális mulsztások terhelik a keresz-
tyénséget,mart az égető kérdéseket felelet nélkül 
   hagyta. Nem hallatta szavát elég hathatósan az asszony
- nak és férfinak a kapcsolatára vonatkozólag az utóbbi
időben.Nem foglalt el határozott álláspontot a nő 
emancipációjaterén. Nem adott arra a kérdésre felele- 
tet,hogy az asszony alárendeltsége,amiről az Ujtestá- 
mentumban olvasunk nem pusztán kortörténeti jelenség   
volt-e. Megegyezhetik-e a keresztyén felfogás ezzel?
Ki uralkodik a családban? Ugy látják mintha a keresz-
tyénség engedett volna az emnacipációs mozgalmak ha- 
tására eredeti álláspontjából azzal,hogy most inkább 
a kölcsönös egyenlőséget hangsulyozza,mint a fölé 
és alárendeltséget.Nem nyilatkozott a keresztyénség



arról,hogyan  itéli meg az indu sztrializmust!
Főleg protestáns részről nincs határozoztt állás- 
foglalás ezzel kapcsolatban.Továbbá a világtól való 
teljes távolmaradással vádolják ezen a téren a keresz- 
tyénséget. / Weltfremdheit./ Nem számol a keresztyén- 
ség a lakáshiány következtében beálló, a sexuális é let 
terén is érezhető nyomorral és kényszerhelyzettel.

2./ Fiziologiai vádak. Megfelel-e a monogá
-  

  
mia az ember természetének vagy pedig az csak ” a pol-

gári hivatás és tulajdonrend következménye”./5 3 /? 
mint azt a gazdasági materializmus hangoztatja.
Hiszen az ember biologiailag poligám hajlamu,ez a 
hajlam erős és mindenkit egyformán érint. A keresz- 
tyénség szégyennek tekintette a nemi életet/ bizonyá-
ra az uj-platonizmus hatására./ A keresztyénség álsze- 
mérmes hallgatásba burkolódása miatt nem volt meg a 
megfelelő nemi felvilágositás sem ! Igy tehát még 
közvetve a mininkábbterjedő prostituciónak is a ke
resztyénség volt az oka! Hiszen nem illett kiadni 
felvilágosító könyveket.

  A keresztyénség nem számolt a felszabadult 
     nő lelki változásaival és mégmindig rabszolgaságban 

akarjatartani a nőt ódon, elávult elveivel. Igy tehát
minden haladásnak ésfejlődésnek akadálya éskerékkö-

kötője is a keresztyénség.Még ide tartozik az is,hogy
a különböző országokban tapasztalható elkorcsosodás-n a k  

az okát is a keresztyénségben keresik.T.i. azt 
állitják,hogy miatta nem fejlődhetett ki az öröklés- 
    tan tudománya,amelypedig tudományos alapjalehetna az 
eugenetikának. Tulságosan az egyéni szempontokat /



/ szerelem / érvényesitette a házasságnál és nem vet
te figyelembe a  faj szempontjait.

3./ Az erotika oldaláról jövő támadások: 
       A keresztyénség nem vette figyelembe z erotika fejlő
-   dését. Nem akarta egérteni az erotikus élményeket,
Igy azután ment a maga utján az erotika fejlődése 
anélkül,hogy valamit is törődött volna a keresztyén- 
seggel. Mind általánosabb lett az az érzés,hogy a ne
miségnek a keresztyénség által leértékelt felfogása 
tarthatatlan.

Ezek a vádak. Kétségtelenül nemcsak éle
-     sek/ lásd:a prostituciónál/ hanem komolyak is.A ke- 
resztyénséget valóban sok mulasztás terheli.Nem mint
-     ha a keresztyénségnek nem lenne a mindennapi élet, 
        a mai élet számára is mondanivalója.Nem ez a hely- 
zet,azonban sajnos ugy áll a dolog,hogy igen gyakran 
   véka alá rejti mondanivalóját.Ennek alapján a legko
-  molyabb vádat a világtól való távolmaradás vádjában 
    kell látnunk.Erre különben már dolgozabm előszavában 
utaltam.

Hatehát ezeket a vádakat figyelembe vesszük, 
nem tagadhatjuk,hogy külső oldaliról néz ve a dolgot 
a keresztyén házasság / házasság-ideál/ valóban 
     válságban van. Az emberek már szüknek érzik ezt az 
intézményt. A régi forma már nem felel meg.U jat ke
-   resnek de ez még nincs.É ppen ez a jellemző a válság-
ra,amint azt már a megfelelő helyen kifejtettem. Nincs 
ut sem előre sem hátra.A keresztyénségnek most arra 
kell vigyáznia,hogy valamiképpen össze ne tévessze  

a formát a lényeggel.A forma muló valami. A lényeg



a z  örök. Ami csak múló a régi házasságideálban az 
veszhet.Ahhoz nem kell ragszkodnunk de a lényegből 
semmit sem szabad engednünk. / A monogámia,felbontha- 
tatlanság a lényeghez tartozik nem forma./

Ha azonban a belső oldalát nézzük a  házasság
-nak, akkor azt kell mondanunk,hogy nincs válságban a 
keresztyén házasságon belül,amennyiben csak meg
-      felel a keresztyén házasság követelményeinek. A 
   házasság mint Isten rendelte intézmény örök. Hoz- 
zátartozik a teremtéshez.Erről az oldaláról nézve nem 
lehet válságról beszélni.A válság mindig időhöz 
   kötött.A házasság erről a belső oldaláról tekintve 
időtlen vagy helyesebben,időfölötti intézmény.Tehát 
    nem lehet kitéve az időbeliség változásainak. Ez 
        az egész problémaiak,a házasság intézményének a válsá
-   ga  házasság értelmének felismerésében vagy fel-nem
ismerésében rejlik.A házasság értelmenek elvétése,az
isteni rendeléstagadása okozza a válságot és a káoszt. 
Gyakorlati feladat a keresztyénség számára csak az 
lehet,hogy az értelmet megvilágositsa és hirdesse. 
Erről részletesebben az egész válság átfogóbb keresz
-tyén értékeléséniélbeszélek.

Tehát igyfoglalhatnánk össze tömören ezt 
       a részt: A házasság mint emberi intézmény válságbanv 
   van,mint isteni intézmény azonban nincs.Amikor tehát 
    mi a házasság válságáról beszéltünk mindig az igazi 

értelmét elvesztett házasságról,mint emberi intéz- 
 ményről szóltunk.



IV.fejezet: A házasság válságának 
jelentősége.

 1./ Individuális szempontból

" Mivel nincs probléma,melyhez kivétel 
     nélkül minden embernek több köze volna,mint az a vi- 
szony,amely e redetileg mindenkinek testi és lelki 
karakterét eldönti és befolyásának állandósága és 
intimitása következtében minden házasembernél to-      
vábbra is döntő marad,azért a házasság hanyatlása 
általában hanyatl ás és a házasság javulása és tőké- 
letesedése haladást jelent." / 5 4  /

A házasság válsága ezek szerint a sorok 
szerintis kétségtelenül individuális probléma is.
Az emberek számára ,mint egyének számára igen sok
problémát okoz a házasság. Emberi sorsok törnek derék- 
ba,egy-egy szerencsétlen házasság miatt.Az elválások 
hatalmas száma nemcsak a felnőttek,hanem a gyermekek 
világát is erősen érinti,az apa nélkül vagy anya nél
-    kül felnőni kénytelen gyermekek száma állandóan nő.
Ez a hiány pedig kitörölhetetlen nyomot hagy a lélek-
ben,hatással van az egyéniség kifejlődésében. A sze - 
rencsétlen házasságok következtében öngyilkosságok i 

     is fordulnak elő nem kis számmal.Továbbá nem le - 
        het figyelmen kivül hagyni azt sem,hogy hányan és há

-   nyan adták züllésre a fejüket,mivei az otthon nem volt



az,aminek lennie kellett volna. Az otthon válságáról 
külön eddig még nem beszéltem.Mivel ez nem önmagában 
álló jelenség vagy tényező hanem csak következmény. 
Részben a nyomoruságos gazdasági helyzet okozza az 
otthon-nélküliséget/ lakáshiány,zsufoltság /.Részben 
és méginkább a nő válsága az oka. Mivel az otthon őri- 
zője a nő.Ez a birodalom az ő birodalma.A család fész- 
ke.De ha ma a nő kilép a családból,akkor szükségsze
-rüen az otthon is elveszti azt a jelentőségét és ér- 
tékét,amit régen egészen magától értetődőnek tartot- 
tak. Az egyén számára többé már nincsmeg az a hely, 
ahol biztos menedéket talál a világ zaja és hajszá
-ja elől. A férfinek nincs már hová visszavonulnia.
Az otthonnak vagy az otthontalanságnak tehát igy egyé-
 ni szempontból igen nagyjjelentősége van. Az otthon 

  az a hely,ahol a meleg szeretetközösség u jra meg u jra 
regenerálja az élet erőit, u jra erőssé teszi a férfit 
  az élet küzdelmeire. Ha az otthon megszünik,akkor
a férfi ezt az igényét - a jő értelembe vett pihenés 
igényét - szükségszerüen máshol akarja kielégiteni. 
Természetesen ez nem sikerül,mert az otthon melegét 
nem pótolja semmi. Ebből az otthon-nélküliségből ma-
gyarázható az emberek állandóan fokozódó idegessége

 Tudom jól,hogy nemcsak ez az oka az idegességnek,
 kortünetnek,de ez is hozzájárul mégpedig olyan t

ényezőként,amelyet ma nem igen szoktak figyelembe 
venni.

Mindezek után azt gondolhatnánk,hogy a házas



ság válsága a fiatalok számára,akik még a házas - 
ság előtt vannak még fokozottabb mértékben prob
-léma,mint a már megházasodottak számára. Azonban 
a statisztikai adatok azt mutatják,hogy a házasodá
-si arányszám egyáltalán nem csökkent. Ha bármennyi- 
re látják is,a házasságnak minden baját nyomoruságát 
és visszásagát az nem akadályozza meg őket abban, 
hogy házasságra lépjenek.Ezek alapján azt kell  
mondanom,hogy a házasodás nincsen válságban csak a 
házasság. 

szempontból.

 A házasság ill.a családi élet válsága szo - 
ciális téren nagy jelentőségü.A család a társadalom 
alapsejtje. Amennyiben ez válságba kerül bizonyos
mértékig a társadalom is a maga egészében válságba 
jut. Meggyőződésem szerint ennek az alaptényezőnek
a felbomlása az egésznek bomlását idézné elő.Vagy
legalább is gyökeres átalakulását.         Ha valamilyen nép vagy korszak erkölcsiállapota után tudakozódunk tekintetünk mindenekelőtt a házas-élet állapotára irányul.Minden egye-bet aszerint itélünk meg. Ha anép házas-élete megvan zavarva,akor tudjuk,hogy e nép egyéb erkölcsiállapota is rossz lábon áll. És ha egy nép erköl-csi állapotát akarjuk emelni mindnyájan ezt mond-   juk,hogy mindenek előtt a házas-élet viszonyain kelljavitanunk." /55/ Érthető tehát,hogy az állam



   mint a társadalomnak a szervezete nem néz-
heti közömbösen a házasság,ill.a család válságát. 
Vannak országok,ahol mind fokozottabb családvédelem
-re rendezkednek be./ Válótörvények megszigoritása, 
családipótlék, agglegényadók... stb./ Máshol meg in
-kább ugy akarják megoldani a házasság válságát,hogy 
magát a házasság intézményét törlik el,vagy legalább 
is a családnak alapvető jellegét./ laza válás-tör-
vények,a házasságon kivül született gyermekek azo- 
nos joga a házasságon belül született gyermekekkel./ 
Evvel vélik elérhetőnek az állam nagyobb befolyását 
az egyénre nézve.Eszerint a felfogás szerint a tár- 
sadalmat az egyének alkotják és nem a. családok. Az 
egyének tehát közvetlenül az egész közösséget kell 
szolgálnia,nem pedig csak a családon keresztül köz-
vetv e . Igy van ez minden totális államberendezés-
nél szükségszerüen.Az állam mind nagyobb és nagyobb
mértéKben beleszól a gyermek nevelésébe ezáltal a 
szülőknek kevesebb teret enged.Azt mondhatnánk,hogy 
   az állam átveszi a szülőknek bizonyos feladatait, 
különösen az apa feladataiba lép. Az ifjuság értékét 
minden államberendezés ismeri,ezért tehát mindegyik 
igyekszik magának megnyerni.A társadalomnak ezt a vi-
rulens rétegét.Az ifjuságon keresztül megérleli az 
egész társadalmat saját eszméinek befogadására.

Az ilyen állam alapvetően ott téveszti el 
    a dolgot,hogy azt hiszi,azok akik család nélkül 

     
n ő
ttek fel valaha is szociális lényekké lehetnek.

Mint már más helyen részletesebben kifejtettem a csa- 
lád az iskola,ahol a társadalom viszonyait,beren- 

dezését,ha kicsiben is,de közvetlenül átélve ismer-



hetjük meg és sajátithatjuk el.Mert a gyermek csakis 
a családban szokja meg a beleilleszkedést a társadal
mi kapcsolatok közé: a szeretetet,az alárendeltséget, 
alkalmazkodást,a közérdeknek az egyéni érdek fölé va
-ló helyezését és szolgálatát...stb.

Egyesek elgondolása szerint,ha a jelenle - 
 gi kötött " házassági forma" megszünne,nagyobb sze - 

     rep jutna a z eugenetikának és igy a faj éödtefte elő - 
térbe kerülhetne az egyéni érdekeknek. Ez a felfogás 
ill. gondolkodásmód annyira sekélyes,hogy az emberi
házasságot az állati párzással hozza egy szintre, 
ahol ha ügyesen válogatják ki az egyedeket, akkor igen 
szép példányokat lehet kitenyészteni. 

A házasság válságát a maga számára kihasz
nálni akaró államha talom annak a veszélynek, teszi ki 
magát,hogy majd ő ad uj megoldást,ő teremt uj intéz- 
ményt a régi hely be ezzel a ténykedésével,világos , 
hogyönmagát isteniti: a teremtő Isten helyébe lép, 

δ α μ ο ν ι ο ν  -  n á  l e s z .  V é l e m é n y e m  
szerint minden to-   tális államhatalom szükségszerüen idejut ehhez az 
önistenitéshez,ha következete sen ragaszkodik elvei- 
hez.Hogy ez mit jelent azt nem kell a mai kor gyer- 
mekének ecsetelni/ Lásd: hitleri Németország./



V. fejezet: A házasság válságának 
összefoglaló keresztyén

értékelése.

A házasság válsága csak egy részlete az egész 
válságnak. Ez a válság pedig az egész bün alá rekesz
-tett ember válsága, aki a hiábavalóság hatalmába ke - 
rült és a mulandóság szolg álatának jármában nyögő vi- 
lágban él. Ezt a hiábavalóságot / μ α τ α ο τ ή ς / a ma
embere talán jobban érzi,mint az előbbi korok. A bü-
nös ember Istennel szemben álló ember,aki nem ismeri 
el Istennek az akaratát döntőnek,sőt lázad ellene és 
nyilt ellenségeskedésbe tör ki. A házasság területén 
is ez látszik.Ez amit már a házasság értelmének v á l 
-ságánál kifejtettem.A bünös,Istennel szembeforduló em
-ber nem fogadja el a házasságét Istentől rendelt in- 
tézménynek. Az Istennel való szembefordulás pedig nem
-csak azt jelenti,hogy az ember a bün hatalmába kerül , 
szolgájává lesz a bünnek,hanem hegy kihívja maga ellen 
Isten haragját.Ennek pedig az a következménye,hogy Is
-ten itélettel sujtja az embert. Ez az itélet pedig az 
hogy az ember önmaga teszi tönkre önmagát. Isten az - 

büntet,hogy kiszolgáltatja az embert saját maga 
kezébe.Az történik az emberrel,ami részletesen le van 
irva Róma1:l8-32.-ban.A bünös vágyak,szégyenletes szen- 

vedélyek és nemtelen érzületek tönkreteszik az embert. 
Az ember saját maga bontja meg és rombolja szét az



emberi együtt-élés elengedhetetlen feltételeit, 
igy pl.a közösségi együtt-élés alapját a családot.
" Ez a kiszolgáltatottság málasztja szét szociális 
exisztenciánk alapfeltételeit,tesz bennünket bizo
-nyos fokig és bizonyos értelemben minden embert
asszociálissá és antiszociálissá",/56/

Felvethetjük most mér a kérdést,hogy
mi a szerepe a keresztyénségnek ebben a krízisben?
/ Véleményem szerint csak a keresztyénség láthatja
és értheti meg a válság lényegét a maga legbensőbb 
valóságában,mivel csak a keresztyénség ismeri iga
-zán a bün hatalmát,amellyel a filozófusok nem szá- 
molnak./ Hozzon a keresztyénség határozatokat,alkos
son rendeleteket,készüljön megalapitani itt a földön 
az Isten országát ? ,nem! nem ez afeladatunk.

               A házasság válságának összefoglaló ér
-tékelésénél ki kell jelentenünk: " a házasság és 
család-válságát nem lehet olyan családvédelmi in- 
tézkedés-ekkel megoldani,amelyek csak tüneti kezelés
-re szoritkoznak,hanem gyökerében kell megragadni,más- 
szóval k öztudatba ismét bele kell vésni a házasság 
és család keresztyén hitből fakadó szemléletét." /5 7 / 
V a g y  is az meghatározásommal kifejezve:  a házas- 
ság értelmét / Isten parancsát / kell tuda
tositani és hirdetni. Ugyanez áll az egész válságnak a megi-
télésére vonatkozólag: az egyháznak egyrészt önmagán 
belül kell megvalósitania Isten akaratát,másrészt ki- 

felé is hirdetnie kell ugyanezt," ami jó ,kedves és 
tökéletes." / Róma 12:2./
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