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Csahidkutatas

A j 6 hazassag titka
A
z orszagok,nemzetek jovoje a
csalactokon all
vagy bukik. A fogyatkoz6 szamu, szethu1l6
csaladok kovetkezmenye - fogyatkoz6 szamu,
szethu1l6nemzet.
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a csaladokert
erzett
felelosseg. A kormanyok tobbsege semmihez gem viszonyul nagyobb ertetlenseggel
es kozonnyel, mint a csaladvedelmi
intezkedesekhez. teljesen sUketek az ut6dnevelessel jar6 problemakra es a szethu1l6
csalactok gondjaira. Pedig a polgarok
reszerol hatarozott igeny van a csalactvedelmi programokrao Valasztasok alkalmaval a partok ra is jatszhatnak erre az
igenyre, hatalomra jutva azonban valasztasi igereteikbol a csalactra vonatkoz6kat
felejtik el eloszor.
A csalad azonban nem csak a nemzetek jovoje, hanem sajat sorsunk alakulasa szempontjab61 is fontos szerepet jatszik.
A hazassag csak akkor tudja zavartalanul betOlteni funkci6jat, ha erzelmileg
megalapozott kapcsolaton nyugszik, es
nem tartalmaz olyan erdekellentetet, amit
a hazastarsak nem kepesek feloldani. A
csaladszociol6giai
kutatasok feltartak,
hogy minden konfliktus, amely a kesobbiek soran a hazaseletben komoly problemat jelenthet, vagy vaIashoz vezet, mar
a hazassagkotes elott adva vannak a
hazassagra keszUlok ertekrendszereben,
szemelyisegvonasaiban, tarsadalmi kapcsolataibano Ebbol a szempontb61 meglepo,
hogy milyen sok hazassag ion letre
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felUletes ismeretseg alapjan, mennyire hatterbe szorul a tarskeresesben az igenyesseg, a megfontoltsag, nem is beszelve
a szakmai tanacsadasr61, amellyel pedig
sok keseriiseget meg lehetne sp6rolni.
Persze, akkor sincs veszve minden, ha
hianyzik ez a korUltekintes, vagy a lobog6
szenvedely, es a parvalasztasban a veletlen, az alkalomszerii esemenyek jatsszak a
donto szerepet. A dolog igy is miikodik,
relieve, ha a hazastarsak ezt kovetoen
kolcsonosen elfogadjak egymast, tudomasui veszik partnerUk szemelyi adottsagait,
s azon nem kivanjak mindenaron sajat
abrandjaikat bevasalni.

Hadd illusztraIjuk ezt egy kitiino szakember, Eric Berne szemleletes peldajaval.
- Kovacs ur meggyozodessel vallja,
hogy 0 remek ferj, annak ellenere, hogy
hetvegen reszegre issza magat, es ilyenkor
agyba-f6be veri a feleseget. A felesege
Bozsi, vedelmezi ferjurat, hiszen tavaly
karacsonykor is ajandekot kapott tale, meg
aztan dolgos ember az lira. Bozsi emellett
talpig becsUletesnek tartja magat, habar
ugy hazudik, mint a vizfolyas, es rendszeresell penzt csen el a ferje penztarcajab61.
A ferj a het hat napjan megerositi az aszszonyt ebben a pozici6ban, csak szombatonkent nevezi hazud6s yen szipirty6nak,
Bozsi pedig viszonzasul hUlye bunk6nak
es reszeges diszn6nak nevezi Kovacs mat.
Berne szerint sok hazassag azon a
ketoldalu egyezsegen alapszik, hogy a
hazastarsak kolcsonosen elnezik egymas
hibait, s csak akkor zavarodnak meg, ha
azok nagyon szembeotlove vaInak. Ha a
kilengesek mar olyan meretet oltenek,
hogy az eredeti alkupozici6 tarthatatlanna
vaIik, a hazassagnak vaIas lesz a vege.
Mindegy, hogy melyik hazastars lesz az,
aki nem birja tovabb: Bozsi nem birja
Lajos reszegeskedeset, vagy Lajosnak lesz
elege felesege csunya hazug szajab61 es
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kleptomaniajab61.
Berne tulajdonkeppen nem is hibakr61
beszel,
hanem az eletpozici6k ellentmondasair61. Szerinte, ha a hazastarsak
"sorskonyve" nem egyforma, az egyUtteles
erdekeben kolcsonosen el kell nezniUk
egymas eIetpozici6janak az apr6bb ellentmondasait.
A szakemberek egyontetii velemenye
szerint a j6 hazassag titka a kolcsonos
rokonszenv, a kolcsonos .szeretet, a kolcsonos segitseg, a kolcsonos egzisztencialis erdek. Ezek mellett meg sokfele szaI
fiizheti a hazasfeleket, elsosorban a tart6s
szerelem, a szexualis vonzalomo
Dehat mi ebben a titok, kerdezhetnenk,
his zen ezt mindenki tudja. Sokkal inkabb
nevezheto titoknak az, amirol John Gottman, a washingtoni egyetem pszichol6gusa lebbentette fel a fatylat. Gottman 130
frissen eskUdott hazaspar eletet kiserte
figyelemmel hat even at, aztan az adatokat

osszevetette
olyan hazasparok
eredmenyeivel, akik mar sok-sok eve elnek
egyUtt.
"A boldog hazassagok egyetlen kozos
vonasa az volt, hogy a fer; ha;lando volt
szot fogadni a felesegenek. Csak azok a
fer{lak elnek;o es tartos hazassagban, akik
ha;landok elfogadni az asszony befolyasat.
Ez hatalommegosztast ;elent, amennyiben
a fer; elfogad;a felesege bizonyos
kovetelmenyeit, s ez a konfliktusmegoldas
donto tenyezo;e"

- mondja

Gottman.

Amig ezt az eredmenyt az ujabb
csaladkutatasok
meg nem cafoljak,
legjobb ha a boldog hazassag erdekeben a
ferjek sz6t fogadnak a felesegUknek.

A csabidi elet het szabalya:
EIso szabaly: Ne zsorto\odj!
Masodik szabaly: Ne akarj tultenni
elettarsadon! Harmadik szabaIy: Ne
kritizalj! Negyedik szabaly: Ne fukarkodj az oszinte elismeressel! Ot6dik
szaba\y: Gondolj az apr6 figyelmessegekre! Hatodik szabaly: Legy
udvarias! Hetedik szaba\y: Olvass el
egy j6 konyvet a hazassag nemi
vonatkozasair61!
Dale Carnegie(amerikaiiro)
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