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Született 1935-ben seps
szentgyörgyön. Reformá·
tus gyógypedagógus,
pszichológus. Tanul·
mányait a budapesti
Gyógypedagógiai Tanár·
képző Főiskolán folytatta
1954-58·ban, majd az
ELTE pszichológiai sza
kán 1965-68 között.

Avakok átaláros isko·
lájában tanton 12 évig,
kandidátusi értekezését is
a vakok pszichológiája té
máb61 írta 1976-ban. Je·
Ienleg aGyógypedagógiai
Tanárképző Főiskola tan
székvezető tanára. Tíz
éve foglalkozik házasság·
gondozással.

Felkészítés
a házasságra
Felkészíteni valakit a házasságra - körülbelül olyan vállalkozás,
mintha az illetőnek egy ismeretlen tájra történő hosszú utazáshoz
adnánk eligazítást. Lehet ez egyáltalán eredményes tevékenység?

Természetesen nem láthatjuk elóre a váratlan eseményeket, ame
lyek idegen földön özönével érhetik az embert. De adhatunk az
illetőnek térképet, útikönyvet. beszélhetünk az ott lakók szokásai
ról, elláthajuk érvényes valutával. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy
az utazó nem takaríthatja meg az önálló döntéseket, szüksége lehet
személyes bátorságra, józan ítélőképességre,gyors cselekvésre, hi
szen' "az oroszlán nincs rajta a térképen".

Ugyanakkor napjainkban a fiatalok minden célt és tervet nélkülözö
spontán házassági felkészítésben részesülnek. Nézik a házasságokat
bemutató filmeket, hallgatják rokonaik. és ismer6seik vélekedéseit a há
zasságról, sőt látják is életüket. Mindezeken keresztül a házasság szá
mukra még "ismeretlen országából" rossz hírek érkeznek. Ezekböl
ugyanis arra a következtetésre juthatnak. hogy a házasság legfeljebb az
első években nyújt örömöt és kielégülést, hiszen a több éve házasok alig
töltenek kettesben időt egymással; ha mégis, akkor unatkoznak vagy
veszekednek. Társaságban ritkán kedvesek egymáshoz. Munkahelye
ken nem szoktak dicsérőleg nyilatkozni a házastársakr61, sót csoda
bogárnak tekintik azt, aki mégis a párja erényeit emlegeti. A házassá
gokat ábrázoló filmek többsége azt mutatja be, hogy a házastársak
hogyan hazudnak egymásnak. hogyan csalják meg és hogyan gyötrik
egymást. Természetesnek tüntetik fel a házassági háromszögeket és a
házasságtörést; emiatt rendkívülinek és meseszerűnek látszik a házas
társi hűség, az egymáshoz való ragaszkodás és a kitartó szerelem.

Ennek a spontán felkészítésnek az az "eredménye", hogy egyre
kevesebb fiatal tekinti kívánatos életformának a házasságot és a
családi életet. Tehernek látszik számukra természetesen a gyer
mek is. Ennek a spontán önzésre nevelésnek nemcsak az lesz a
következménye, hogy a család terhe nélkül könnyebben élőket

majd nyugdíjas korukban azoknak a gyermekei tartják el, akik a
házasságot és a családot mégis vállalták, hanem népünk gyors pusz
tulása is. A másképpen gondolkodó kisebbséget népünk megmara
dásának csíráját és reménységét romantikus álmodozónak tartják,
akik - József Attilával szólva - lIa mesék tején lógnak".

A beavatkozás tehát sürgős. Nyilvánvaló, hogy szükség lenne
a gyermekes családok jelenleginél hatékonyabb támogatására. De
a szociálpolitikai intézkedéseknél is fontosabb a széles körű és
bátor szemléletformálás.
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Jobb "térképet" és "útikönyvet" a házasság és a családi élet "is
meretlen országához" nem ismerek annál, mint amit maga Isten íra
tott a Bibliában. Vegyük hát e16, fényesítsük ki, és mutassuk meg a
Biblia id6tálló értékeit világos és vonzó el6adások és csoportbeszél
getések keretében, meggy6z6 szóval és életünk példájával!

A bibliai szemléletú házasság-e16készítés során mindenekel6tt
három tényról kell felvilágosítást nyújtani:

1. A jó házasság sikeréhez fontos, de nem elég a jó párválasz
tás. Hiszen nem elég elindulni egy úton; arra kell felkészülni,
hogy végig is járjuk azt.

2. A házasság alapja nem a szex önmagában, hanem az önzés
megtagadása és Isten szerétetének belsövé tétele, azaz a társunk
feltétel nélküli elfogadása és önmagunk feltétel nélküli odaadása.
Ez teheti emberivé és beteljesülést nyújtóvá szexuális életünket is.

3. A házasság célja nem az/ hogy boldogok legyünk t6le. A bol
dogság forrása Isten. Házasságunkkal nem nekünk, hanem Isten
nek van célja: mutassa meg a házasságunk az embereknek, hogy
kicsoda ó: szeretet és egység.

Nem elég a jó páruálasztás

Tapasztalatom szerint a mai fiatalok többségükben jól választanak.
A kényszerházasságok kora régen lejárt. A párválasztás szempont
jai között nem szerepel sem a társadalmi rang, sem a vagyoni hely
zet/ de fontos szempont a közös érdeklődés és a szerelem. A házas
ságok túlnyomó többsége napjainkban "szerelmi házasság". Az a
tény, hogy az emberek jelentős része mégsem "boldog" a házassá
gában, egyértelmúen arról beszél, hogy a jó házasság titka nem
egyedül a jó párválasztásban rejlik.

Életünk más területein magától értet6d6nek tartjuk, hogy az el
s6 lépés sikere még nem jelenti az egész út sikeres végigjárását.
Aki jól dönt, amikor megvásárol egy kertet - mert elégedett a
fekvésével, a talajával, a vízellátással stb. -, nem gondolja, hogy
ezzel mindent megtett a jó termés érdekében. Nagyon jól tudja,
hogy jó terméshez csak körültekint6 tervezessel és fáradságos mun
kával lehet jutni. Tulajdonképpen érthetetlen, hogy éppen a házas
sággal kapcsolatban sokan nem így gondolkodnak. A minden más
ban bölcs és sikeres fiatalok sokszor azt hiszik: a kedvesük szép,
okos, ügyes, kell6képpen vallásos, legf6bb jó tulajdonsága pedig az,
hogy rajongásig szereti 6t, ebből tehát rossz házasság nem lehet.
Holott tudatosítanunk kell, hogy a házastársi kapcsolat érdekében is
elengedhetetlen a körültekint6 tervezés és a fáradságos munka.

Az együttjárés és a jegyesség ideje f6leg a tervezésé, de fel kell
készülni arra is, hogy egymásért, kapcsolatunk életben tartásáért
és elmélyítéséért majd évtizedeken át kitartóan dolgoznunk kell.
Ennek a felkészülésnek a legjobb módja az/ ha már az együttjárés
idején igyekszünk háttérbe szorítani a magunk szempontjait, ér-
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dekét, kényelmet, kívánságát, és ugyanakkor gyakorolni kezdjük
a másik megértését. Ez általában abból áll, hogy a találkozások
során igyekszünk több teret adni annak, hogy társunk elmondja él
ményeit, sikereit és kud arcai t, terveit és ötleteit, mint annak, hogy
mi mondjuk el ugyanazt. Eközben kibontakozhatnak és megerősöd

hetnek olyan képességek is, amelyek az embert alkalmasabbá teszik
a harmonikus házastársi közösségre. Ilyenek: lemondás valamiről a
másik javára; kitartó figyelem a társunk iránt, miközben megfeled
kezünk önmagunkról; hűség életünk rninden szintjén, a gondolata
ink és a fantáziánk világában is; az empátia képessége, azaz a másik
helyzetébe való beilleszkedés és megértés; a feszültségek mielőbbi

feloldása, megbeszélése; képesség a megbocsátásra.

A házasság alapja nem a szex, hanem az önfeláldoz6 szeretet

A házaspár életének fontos része kettőjük szexuális közössége. "A
Ter 2,24 kettő egy test lesz" - írja a Szentírás, kifejezve ezzel két ember

közösségének kizárólagosságát, azt, hogy ebbe a közösségbe nem
fér bele más, csak ők ketten. A magyar nyelv "feleség" szava is
szépen beszél erről: a párom a másik felem, nélküle nem vagyok
egész. Egy test lenni azt jelenti: csak az esik jól nekem, ami a pá
romnak is; ami neki fájdalmas, az nekem is fáj. AIegteljesebb, leg
bensőségesebb és legszemélyesebb életközösséget fejezi ki a szexu
ális kapcsolat. A személytelenné vált szex korunk társadalmi beteg
sége, amelynek legjellegzetesebb tünetei a pornográfia és a pro
miszkuitás - az elembertelenedés, sőt a démonizálódás jele.

De a szexualitás a házasság épületének nem az alapja, hanem
a teteje. Mindenki tudja: mennyire fontos a házon a tető. De a
ház építése az alapozással kezdődik. Ezt a házasságra készülő fia
taloknak is tudomásul kell venniök. Miböl készül az alap? Szilárd

Mt 7,24-27 és tartós anyagból. Napjainkban a beton, a Biblia keletkezésének
idején a kőszikla volt alkalmas erre. Jézus azt mondja, hogy a
bölcs ember kősziklára építi a házát, nem homokra.

A testi vágy és a vonzás rendkívül változékony az ember életé
ben, sem szilárdnak, sem tartósnak nem lehet mondani. Ezért nem
tekinthetjük ezt a házasság alapjának, mint ahogy nem tarthatjuk ar
ra alkalmasnak a vagyoni helyzetünket, rnunkabíró képességünket,
de semmilyen jó vagy előnyös emberi tulajdonságunkat sem.

A hívő ember tudja: egyedül Isten nem változik, őrá lehet min
dig számítani és építeni. Az Ó szava megbízható, jelleme szilárd.
De mit jelent ez számunkra gyakorlatilag?

Pál apostol ezt írja: "Férfiak! Ugy szeressétek feleségeteket,
Ef5,25 ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte."

A házasságot megelőző döntésben azt kell mérlegre tennie annak,
aki keresztyénnek vallja magát: "oda tudom-e adni az életemet a
páromnak? Túlnyomórészt nem arra van szükség, hogy mártírha
lált haljunk a házastársunkért. hanem arra, hogy teljes figyelmün-
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ket és törődésünket ajándékozzuk neki. Más szavakkal: legyen ö fon
tosabb nekem, mint én saját magamnak. Aki ezt a döntést komolyan
meg tudja hozni, és később, házasságának nehéz napjaiban is ehhez a
döntéshez tartja magát, az valóban megalapozza a házasságát.

Ez a döntés teszi lehetövé azt is a házaspár életében, hogy sze
xuális közösségük több legyen puszta ösztönkielégítésnél: egymás
teljes elfogadásának és önmaguk odaadásának kifejezése.

A házasság célja nem az, hogy boldogok legyünk tőle

Ez a mondat bizonyára meglepö, mert szöges ellentétben áll a köz
hiedelemmel. Pedig inkább azon kellene csodálkozni, hogy a köz
gondolkodás szerint a házasság arra hivatott, hogy az embereket
boldoggá tegye. Ez az elvárás a házassággal szemben évezredek óta
nem teljesül, mégis ragaszkodunk hozzá.

Jó, ha tudjuk: a Biblia sokat és hangsúlyozottan beszél a boldog
ságról, több mint ötven boldog-mondást tartalmaz, de egyet
lenegyszer sem mondja, hogy "boldogok a házasok". Ehelyett ilye
neket olvasunk: "Boldogok a lelki szegények... boldogok a szelídek...
boldogok a tiszta szívúek. .." stb. Világos tehát, hogy boldog házas
ság csak abban az esetben jöhet létre, ha boldog emberek kötnek há
zasságot. A boldogság forrása nem a házasság, hanem az Istennel
való személyes kapcsolat, a bibliai boldog-mondások ugyanis - kü
lönbözö megközelítésekben - kivétel nélkül erről beszélnek.

De ha a házasságnak nem a boldogság elérése a célja, akkor
vajon .mi?

Jézus követőit az jellemzi, hogy az életük feletti uralmat átad
ták az Úrnak. A pogányok azért fordulnak istenei khez, hogy se
gítsék öket saját céljaik elérésében. A keresztény ember azonban
így szólítja meg Istenét: "Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem?"
A házasságunkkal sem nekünk van célunk, hanem Istennek van
célja vele. Megérthetjük a Bibliából, hogy Isten azért teremtett
minket férfivá és nővé a maga képére, hogy ketten együtt kép-vi-

Ter 1,27 seljük öt. A házasságunk küldetés, üzenet a világ számára Isten
szeretetéról. Ha szeretjük egymást önzetlenül, viszonzást nem
várva, önmagunkat adva, Isten szeretetét hirdeti az életünk.

Természetesen csak azokat lehet ebben a szellemben, bibliai
módon felkészíteni a házasságra, akik készek vállalni az emberi
élet krisztusi útját: az önmegtagadást, a naponkénti keresztval

Mt 16,24 lalást és Jézus követését.
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