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Meddigtart aholtomiglan-holtodiglan?

A ferfi-no kapcsolatVajdasagban
dr. H6di Sandortij konyvenektiikreben"-Aj6 hazassag
titkai
Koszonom,dnigam! cimmeljelent meg a kozelmwtbandr. H6di Scindorismert pszicho16gus
legiljabbkonyve,amelybena
szerzOa hazaswsi konfliktusok pszicho16giaiescsaladszociol~giai
vizsgaIatcival
foglalkozik. Akonyv a wsas kapcsolatokujragondolasahozny6jthat segitseget.
'

.

azt.A vizsgalattanusagaaz,
aza benyomasom,
bogy mutat6is alatamaszga
Miert kezdett eppena szex,a szerelemesa kiilonbseg.Osszessegeben
avajdasagi
magyar
h
azassagok
korszeru
alapokon
allbogy
akik
akarnak,azok,
meg tudnak kiizdeni az
hcizassag
temajavalfoglalkozni?
oak:azeroszak,averesritkanfordul elo.PeldaulTO- egyfittelesproblemaiva!.
Ujabbanazonban
egyreke- Psziehol6guskent
azegyiklegfontosabbtapaszvesebben
akarnak.
A
kor
divagaszerintninesertelrokorszagban25,
nalunkahazastarsak
1
4szazaleka
talatomaz,bogyakUlonfeIelelkiproblemakkalkiizszenved
eleroszakot.Ott anoketverik,nalunkanok me a kapesolatfolytatasanak,
ha azalegesekeIyebb
d6 emberektulajdonkeppenegyazondolog miatt
mertekbenisproblemas.Azut6bbievekbennalunk
esaferfiakbantalmazasa
kozottikiilonbseg
aligmasszenvednek:rendezetlenesaladikoriilmenyekkOfel szazalek.
A nemekkozotti eroviszonyok- leg- isgyorsiitembenno avalasokszama,amia hazassag
loft elnek,vagyrossz(saladikoriilmenyekkozottnefiigg
alabbisa veresteren- egyenlok,ugyanaza helyzet, intezmenyenektarsadalmipresztizsvesztesevel
velkedtek,Ezafelismeresegyaltalannemuj. Szamos
mint peldaulAngliaban,aholaholgyekeppenolyan ossze.A XX"szazadelejena valasmegszegyentelbizonyitekvanra, bogya hazassagban
el6 emberek
gyakranemelnekkezeta ferjiikre, mint a ferfiak a jesdolognakszamitott,akornyezethatarozottrosszalaltalabanegeszsegesebbek,
boldogabbak,tovabbeIlasatvaltottaki. Mamarmaganiigynekszamit,bogy
felesegiikre.
nek,mint azegyediila1l6ak.AszemfiileseIetbiztosihaegyaltalanSOl.'
keNaJunka,nemekkozotttapasztalhat61enyeges
el- kef embermit kezdegymassal,
t6 tarsasagokfigyelembeveszik,bogya maganyoA moderntarsadalmakban
azegyen
teresa Nyugathozviszonyitva'apolitikai eletbenfi- rill ahazassagra.
sokeselyenagyobbaszivrohamra,azalkoholizmuserdekeben
gyelhetom~g.Ezenaterenalemaradasunk
kataszt- sajatmozgasieseselekvesiszabadsaga
ra,a tiidObajra,a rakraigyakrabbanszenvednek
bavaIlalkotottsegeket,
hamegis,aztnem
rofalis.A 2000-benmegvalasztott
kepviselo-testiile- nemszivesen
lesetet,nagyobba haland6sagukesazongyilkossaAzok,akik nema holtomiglantekbenpeldaula nok reszveteliaranyanemhalad- tekinti veglegesnek.
gi aranyuk,mint azoknak,akik hazassagban
eInek.
kotnekhazassagot,
avalast nyitottaJa csaladdal,ahazassaggal,
azegyfittelessel
A45vajdasagionkormany- holtodiglanszandekaval
ja mega6-7 szazalekot!
Eznemjelenti all, bogya boldogit6igenkimondaA pszi- kapesqlatoskerdesek
irant. Remenyeimszerintminzatban1745kepviselofoglalhelyet,ebbolmindossze mar a kezdetekneIbeepitik kapesolatukba.
savalmindent megoldottunk. Sz6sinesr6la. Az 125a no. A magyartobbsegukozsegekbenazor- ehol6gianyelvereleforditva ezaztjelenti, bogyaz denolvas6mtalalamagaszamara
hasznosithato
gonegyilttelesb61
amennyij6,annyirosszisszarmazhat. szagos
esavajdasagi
atlagnaljobb a helyzet,ezekben emberekhovatovabbegylepestsell tudnak vagy dolatokat.Aszellemimuniei6,amita konyvfelkinal,
Akerdes az,bogysikeriil-eintim kapesolatainkhi- talalhat6a legtobbno, azeur6paiaranyokt61azon- akamaktenniegymas
hang- egyertelmuesvilagos.Azemberekkozottpermaneniranyiban.Azigeretesel)
16jatletrehoznunkeskarbantartanunk.Nos,egyes bannagyonmessze
z6 kiteljesedesreesonmegval6sitasra
val6hivatko- sell tengernyierdekellentetvan,ezertha akarjuk,
vagyunkmeg.
becslesekszerint
maa csaladokharomnegyede
szoa hazassag
a legfobbakada- barminhajbakaphattmkegymassa!.
CsaladieletunA Z4iroszoban
azolvashato,bogysokkaltobb zas,amelyneklatsz61ag
mIna kisebb-nagyobb
reparilasra.Ezeleginditta- ajo hcizassag,
A esaIra,
nem
egret,
mint
meghatralas,
menekves
azinkef
is
barmikor
pokolla
tudjuk
valtoztatni.
mint gondolnank, viszont azt tapasztasvolt ahhoz,bogya csaladiJonfliktusokhattere- taljuk, bogyegyretobb avaIas;Hogyis vanez?
rim kapesolatokvilagab6!.Eza kudareokt61val6fe- ladterapeutaktapasztalata
szerintapartnerekgyakvel kezdjekel foglalkozni. '
- Arra a kerdesre,bogymilyennektarua a ha- lelemesmenekveseretlensegreuta!.A valasokgya- ran t~~~~rsosa~t fize~nekaz~ktuali~~elyzetfelMibenkillonbozikVajdasagban
aferfi-no,kap- zassagat,a megkerdezettek93 szazalekaazt vala- korisagajelzi, bogya moderntarsadalmakbanmi- nagyltasaert.
A konyvszamosmasmeglatastlstartalcsolatmastersegekhez,
orszagokhoz
viszonyitva?
Kii- szolta,turheto,ezenbelUl44szazalek
sikeresnek,1.7 'Iyennagymereteketolt aparkapesolatra
val6szeme- mal min~ a kelepeekre,mind aj~ h~zassag
tit~aira
lonbozik-eegyaItalan?
v~natkozoa~,an:.elyekkel
n,emszu~:gesegyetel~tepedig idealisnaktaruahazassagat.
A 2200szemely lyi alkalmatlansag.
- A hazassagban
eI6ktobbsegehajIlk a kompro- koziil 72nevezterossznaka kapcsolatat.A valaszok
Kineka figyelmebeajanIjaa konyvet?
n!,elegendoazujragondolasuk.mIelottfontosdon- A konyvet azoknakaianlom akikerdeklodoek tesekethozunk.
misszumra,ese terenanok esa ferfiakkozottnines hitelessegeben
ninesokunkketelkedni,szamosmas
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