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A konfliktusok
szerepe a családban
A család fogalma a szülök és a gyermekek egységét, valamint az
egység egyes elemei között létrejövő intenzív kapcsolatok összes
ségét jelenti.1 A szeretet, a barátság, az együttműködés, az ál
dozatvállalás, a figyelem, a közömbösség, az irigység, a versengés
és sok más emberi magatartásforma jellemezheti a családtagok kö
zötti érintkezést. Tanulmányunk a családi élet során felmerülő

konfliktushelyzetek jelentőségét vizsgálja. Milyen szerepet játsza
nak az ellentétek a család életében? Előtte azonban nézzük meg,
miért adódik a mai családban egyre kevesebb konfliktushelyzet.

A modem család és a halványodó ellentétek
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Számos újabb keletű monográfia és tanulmány hangsúlyozza, hogy
az elmúlt harminc év folyamán lényegesen megváltozott a családi
kapcsolatok jellege. Martin Buber már 1938-ban megállapította,
hogy több más emberi közösséghez hasonlóan, a család is vál
sághelyzetbe került: szerkezete meglazult, rendeltetése bizonyta
lanná vált.2 Külsö formája ugyan nem változott, belső összetartó
ereje azonban fokozatosan gyengült. Itt csak azokra a problémákra
szeretnék utalni, amelyek a konfliktushelyzetek kialakulását és föl
oldását érintik.

Christopher Lasch szerint a mai család az egyenlőség eszményé
nek terméke.3 Ez azt jelenti, hogy a családtagok nem alárendeltjei
egymásnak. A gyermekek jogait, érdekeit számos társadalmi intéz
mény határozza meg és védi. Újságcikkek, rádió- és televízióadások
is nap mint nap a gyermekek jogait emlegetik. A szülök és a neve
lők sokszor meglepődve hallják, hogy a gyermekek már egész fia
talon saját jogaikra hivatkoznak, azokat védik. A gyermeki jogok
ismételt hangsúlyozása több esetben hatásos a szülöi zsarnoksággal
szemben. Ugyanakkor azonban a gyermek elhanyagolásához is ve
zethet. Hiszen a szülök vagy a nevelők nem a gyermek konkrét
igényeit, kívánságait veszik figyelembe, hanem a különféle tár
sadalmi intézmények által meghatározott absztrakt eszményképet.

Sok gyermek a nap nagy részét a bölcsődében vagy az óvodában
tölti. A hivatásos gyermekgondozó hálózat gyakran kétségbe vonja
a szülöi nevelés és törődés értékét. A mai szül6 egyre jobban kétel
kedik saját képességeiben, és habozva érvényesíti elveit. Elhiszi,
hogy ~ gyermeknevelésról alkotott elképzelése keveset ér a szakér-

894



The Disappearance of
Childhood, New York,
1982; C. Lasch, The

Culture of Narcissism,
New York 1979.

267·317. és Haven in
the Heart/ess World.

The Family Besieged,
New York, 1977.

Gyennekek és szül6k
eltávolodása

"A gyermekkor
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Függ6ség
a környezett61

tök véleményével szemben. Nem követi pillanatnyi meglátásait, ér
zéseit, és fontos erkölcsi kérdések megoldását is szakértőktől várja.
Ahogy erősödik függösége, úgy gyengül erkölcsi ítélőképessége, és
tűnik el felelősségérzetének nyomasztó súlya.

Hasonlóan más emberi kapcsolatokhoz, a gyermek és a szülö
viszonyára is rányomják bélyegüket az ipari társadalmakban ér
vényben lévő szokások, értékek és magatartásformák. Számos csa
lád életét az érzelmektől mentes együttműködés és a közönyös en
gedékenység jellemzi. A szülök egyre jobban eltávolodnak gyer
mekeiktől. Kettős értelemben: a nap nagy részét nem otthon töltik;
érzelmeiket eltompítja szétszórt életmódjuk. A szülök testi és érzel
mi "távolléte" tekintélyük gyengülését. sőt visszautasítását eredmé
nyezi.

A gyermek a televízió, a számítógépek, a videó-játékok, a rock
zene miatt egyre kevesebbet beszélget a szüleivel. Így megszűnik

a tapasztalatok átadásának lehetősége.

Megfigyelhető, hogyan mosódik el a különbség a felnőtt és a
gyermek beszédmódja, öltözködése, hajviselete között. Számos
munkahelyen a siker és az előrelépés a fiatalos megjelenéstől és
magatartástól függ. Sok szülő legdédelgetettebb vágya, hogy ide
genek a gyermekét testvérének tekintsék. A hagyományos meg
különböztetés a gyermekek és a felnőttek között főleg a jó mo
dorban és az udvariasságban mutatkozott meg. A jó modor alap
ját a társadalom hierarchiájának elve és tisztelete képezte. Sok fia
tal szemében az udvarias és tiszteletteljes magatartás ma már ne
vetséges és idejétmúlt. NeH Postmann szerint a "gyermekkor eltű

nése" korunk egyik legszembetűnőbb társadalmi jelensége. Nem
csak a sport, a játék, a televíziós adások jellege, hanem a búnözé
sek száma, a betegségek természete is jelzi a "felnőtt gyermekek"
szaporodását. Ugyanakkor egyre több a "gyermeteg felnőtt", hi
szen a gyermekkor "sorvadásával" párhuzamosan változik meg a
felnőttkor jellege, és alakul ki egy homogénabb társadalom.

Ahogy elmosódnak a szülők és a gyermekek közötti különbsé
gek és gyengül a szülői tekintély, úgy veszít a család is független
ségéból. A fejlettebb ipari társadalmakban körülfonja a családot a
"segítő" szakemberek hálózata: orvosok, ügyvédek, ideg
gyógyászok, nevelési tanácsadók, szerelök, diétaspecialisták,
gyógytomatanárok stb. Mindennapos problémáikat a szülök nem
önállóan, hanem e szakember-hálózat igénybevételével próbálják
megoldani. A technológia ugrásszerű fejl6dése és a szakértök je
lent6s szerepe nemcsak az egyén szabadságát korlátozza, hanem
észrevétlenül a feln6ttkori függőséget is természetessé teszi. Hiá
ba hagyják el igen korán a családi fészket és hangoztalják büsz
kén függetlenségüket, valójában továbbra is függnek a szakem
berektól. a baráti körben, a munkahelyen vagy a fogyasztói tár
sadalomban érvényben lévő szokásoktól, értékektól. a hirdetések
és a televízió által felmagasztalt életcéloktól. A gyermek vagy a
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Passzivitás: "az élet
esztétája"

A konfliktusok
csökkenése

már felnőtt gyermek továbbra is függ fellengző terveitől és irreá
lis, illúziókkal kiszínezett eszményképeitől.

A függőség tartós állapota passzív magatartást teremt. Ebben
az esetben a passzivitás nem tétlenséget jelent. Passzív az, aki át
adja magát cselekedetével a jelen által kínált lehetőségeknek anél
kül, hogy életcéljairól határozott és tartós elképzelései lennének.
A passzív ember nem kötödik semmihez sem szenvedélyesen: se
férjéhez vagy feleségéhez, se gyermekeihez, se foglalkozásához.
Hiányzik belőle a lemondás, a kitartás képessége, az elképzelések
megvalósításához szükséges fegyelem. Nem akar vagy nem tud
saját elhatározásából gyökeresen változtatni életmódján. Az élet
esztétája marad: az esztéta (kierkegaardi értelemben) kívülről és
minden elkötelezettség nélkül szemléli az események sorát. A
passzív ember nem törődik saját érzéseivel, sokszor menekül is
előlük. Elvárja, hogy szeressék, de ő nem képes hasonló intenzív
érzelmekkel másokhoz kötődni. Sok mai család azért esik szét,
mert a passzív családtagok nem vállalkoznak az erős érzelmekkel
járó nehézségek leküzdésére, a feladatok teljesítésére.

Az előbbiekben említett problémák miatt egyre kevesebb konf
liktushelyzet adódik a családban. Nem alakulnak ki feszültségek
és ellentétek ott, ahol a meggyengült tekintély miatt a gyermek
kívánságai és igényei sohasem ütköznek ellenállásba. Az ellen
tétek hiánya megerősíti a gyermek irreális hatalomérzetét, vagy
- ellenkezőleg - elhiteti vele, hogy helytelen és felesleges bármi
lyen határozott fellépés céljai érdekében. Mértéktelenül követel6zó
lesz, vagy teljesen indokolatlannak fogja tartani saját cselekedeteit.

A súrlódások természetesen ott is eltűnnek, ahol hiányoznak a
tartós érzelmi szálak a családtagok között, és kapcsolatuk bürok
ratikus jelleget ölt. Nehezen kap kifejezést a harag, az ellenszenv,
hiányzik a heves szóváltás, a piros arc, az érveket kiabáló száj. A
szülök elkerülik a nyílt "harcot". Beadják derekukat vagy a prob
lémák megoldását másokra bízzák. Nem a szülö, hanem az or
vos, a pszichiáter, az iskolai tanácsadó ad a gyermeknek utasítá
sokat. A túlságosan engedékeny szüló hajlamos arra, hogy "elbúj
jon" a konfliktusok elől, és ne vállalja a nézeteltéréssel járó kelle
metlen következményeket. Aki pedig mindentől óvja gyermekét,
az csírájában fojlja el a vita lehetőségét.

Egyre kevesebb az ellentét a szülők távolléte miatt. A gyermek
nem látja, hogyan lehet a problémákat megoldani a konfliktusok
vállalásával. Ritkán tanúja annak, hogy szülei az ellentétesség ré
vén egészítik ki egymást, és állítják helyre a családi harmóniát.
Nem tapasztalja meg azt sem, alkalomadtán hogyan lehet és kell
felhagyni az alkalmazkodással, és miként lehet azt tisztelettudó,
tapintatos szembeszállással helyettesíteni.

A passzív ember kerüli a konfliktushelyzeteket és a velük járő

következményeket. Nem vállalja a nézeteltérésból. az őszinte vitá
ból fakadó feszültséget és kockázatot. Fél például, hogy vélemé-
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nyének nyílt vállalása esetleg az állásába vagy a házasságába ke
rül. Magatartásán még akkor sem változtat, ha hallgatása mély
szorongást és belső konfliktust idéz elő.

Eltompult mozdulatlanságát azonban nemcsak függő viszonyá
val lehet magyarázni. Az amerikai lélekbúvár, Bruno Bettelheim
több tanulmányában teszi fel a kérdést: Miért viselik el az embe
rek passzívan a megalázó bánásmódot, miért nem tanúsítanak el
lenállást az elnyomással és az erőszakkal szembeni" Bettelheim
szerint a passzív magatartás oka a valóság gyerekes, "ártatlan"
szemlélete. Az egyén becsukja a szemét a tények előtt, és ragasz
kodik irreális vagy elavult elképzeléseihez. A "rideg valóság", a
tényleges körülmények tárgyilagos felmérése az, ami erőt, ener
giát és bátorságot ad a szembeszállásra, a kockázatok vállalására.
A passzivitás ezzel szemben az "ártatlan" tudatlanság, a csökö
nyös szúklátókörüség egyenes következménye. Ez az állapot
mindaddig tart, amíg az egyén nem képes az önmagáról és kör
nyezetéről alkotott szernléletén változtatni, és tárgyilagos is
meretei birtokában tudatosan cselekedni.

A konfliktus mint a családi élet jellegzetessége

A konfliktusok a legkülönbözőbb módon alakulhatnak ki a család
ban: viták. nézeteltérések, heves szóváltások, versengések, el
lenszenvet és nemtetszést kifejező viselkedésformák kísérhetik a
szülők és a gyermekek mindennapos érintkezését. Gyengül a csa
lád életereje és egysége, ha az elóbb említett okok miatt eltűnnek a
konfliktusok.

A konfliktusok értéke A konfliktusok a házastársi viszony meghatározó tényezői is.
Viták és nézeteltérések által mutatkozik meg a másik fél valódi
azonossága, rajzolódik ki jelleme, egyénisége, és semmisülnek
meg a róla alkotott képzetek. A konfliktus azonban nemcsak felis
meréshez, hanem elismeréshez is vezet. Az ellentétek arra készte
tik a házastársakat, hogy elismerjék a másik fél önálló és egyen
rangú voltát. Megértetik velük, hogy a másik fél valamiképpen
kívül esik saját hatáskörén: önálló véleménye van, okos érvekkel tud
fellépni, és sokszor meglepő és eredeti megoldásokat tud javasolni.

Csak akkor tartós egy szerelmi kapcsolat, ha az egymásra
utaltság tudatával párosul a másik fél önálló létének ismételt elis
merése. A konfliktusok megteremthetik a kölcsönös meg- és elis
merés lehetöségét, és biztosíthatják a szerelem elmélyülését. A
perszonalista filozófus, Paul-Louis Landsberg is úgy véli, hogy
nincs tartós szerelem konfliktus nélkül: "Az összeütközés nélküli
szerelem, amelyben a másik fél nem jelenik meg önálló voltában,
énbe zárt romantikus érzület marad. A szerelem akkor válik két
független és mással nem helyettesíthető személy valóságos és
tényleges kapcsolatává, amikor valamilyen harc megjeleníti a sze-
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relmeseknek a másik önálló létét."s A kapcsolat csak akkor fejlő
dik, és oldja meg a együttléttel járó nehézségeket. ha a szerelem
nem csupán két egyén egysége, hanem két személy egymást ki
egészítő és egymással szemben álló viszonya is.

Erdemes itt röviden elgondolkozni a személy fogalom jelen
tésén. A személy olyan lény, aki nemcsak megnyílik a környező

világnak, attól impulzusokat, információkat kap, hanem egyszer
smind cselekvően szembe is száll ezzel a világgal.6 A személy
nem azonosul a tömeggel, és nem bújik el a társadalomban ér
vényben lévő vélemények, normák és szokások mögé, Mindeze
ket tudatosan megvizsgálja, értékeli, és felelősséget vállal saját,
önálló álláspontjáért. A bátorság a személy egyik legfontosabb
erénye. Ha hiányzik a bátor szembeszegülés és az ehhez kapcso
lódó felelősségérzet, eltűnik a személy azonosságtudata, elveszti
önálló arculatát. (A személy fogalma a szem szóból ered. Ebből

származnak a szembe, a szemben, a szemközt, a szemlél, a szempont
szavak is.) Az egymással szemben álló személyek szerelmi kapcsolata
az önálló arculatot megőrző és megjelenítő távolságra épül?

A gyermek és a szülők kapcsolatában is fontos szerepet játsza
nak az ellentétek. A gyermek akkor képes igazán éretté válni, ha
sikerül megszüntetnie a szüleivel szembeni függőségét. Ezt több
féle módon éri el. Fokozatosan növeli befolyását az őt körülvevő

tárgyak felett. Képes ezáltal egyéni és természetes kívánságait ki
elégíteni. Cselekvése folyamán nemcsak felderíti és megismeri a
környező világ tulajdonságait, rejtelmeit, hanem különféle egysze
rű és összetett problémákat is megpróbál egyedül megoldani. Az
érési folyamat jelentős mozzanata a nyílt és támadó fellépés a
szülöi befolyással és hatalommal szemben. Helytelen lenne a
gyermek lázadó magatartását egyértelműen elítélni és elfojtani. A
bölcs szülö elfogadja, hogy van egy olyan időszak gyermeke éle
tében, amikor függetlenségének kiharcolása érdekében támadóan
lép fel, agresszív magatartást tanúsít.

Neves lélekbúvárok rámutatnak arra, mennyire veszélyes lehet
a társadalom számára az az egyén, akinek már igen korán meg
tiltottak mindenféle agresszív magatartást." Ha a gyermeknek
nincs alkalma haragját kiabálással vagy bármilyen más formában
(például játéka által) kifejezni, nem lesz képes megismerni saját
egyéniségét és egyben tudomást venni agresszív hajlamainak ve
szélyes következményeiről. Ez nem azt jelenti természetesen,
hogy a szülők ne tanúsítsanak semmiféle ellenállást a gyermek
ilyen irányú magatartásával szemben.

A szülök nemcsak türelmes és tartós törédésükkel. hanem
szembeszegülésük révén is segítik ~ermeküket egy önállóbb és
érettebb személyíség kialakításában. Mit értünk az érettség fogaI
mán? Érett az a lény, aki nemcsak szabadon dönt és felelősséget
vállal önmagáért, hanem egyben fel is méri valós és állandóan
változó helyzetét. Problémáit, feladatait úgy oldja meg, hogy nem
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ismétli gépiesen a múltban végrehajtott megoldásokat. Felszaba
dította magát a beidegződött szokások kényszere alól. Képes el
választani a jelenben történő eseményt (és az általuk fellépő érzé
seket, kívánságokat), a mások által javasolt és végrehajtott maga
tartásformáktól." A családban felmerülő konfliktusok alkalmat
adnak a gyenneknek arra, hogy felhagyjon ábrándozgatásaival és
ne a hagyományos értékek és szokások szerint cselekedjen.

Nem elég azonban egyszeruen megtűrni az egyre érettebb sze
mélyiség kibontakozását. A szülőknek odáig is el kell jutniuk,
hogy rokonszenvvel tekintsék gyermekük küzdelmét.

Miért is fontos ez a hallgatólagosan biztató, bátorító magatartás?
A gyennek már egész korán vesz át szűleitől szokásokat, értékeket,
magatartásfonnákat és sok más jellemző vonást: hanghordozást, mo
dort, ízlést, érdeklődést egyes tárgyak, foglalkozások iránt stb. Lassan
magába szívja családja "szellemét", életfelfogását, értékrendszerét,
mindazt, amit a szociológusok az "otthon világának" neveznek.' A
francia filozófus, Jean Lacroix helyes megállapítása szerint fontosabb
szerepet játszik a gyenneknevelésben a család.i "légkör", mint a szülök
kifejezett kívánsága és törekvése: "Nem is annyira rendelkezéseikkel
és parancsaikkal nevelik a szülők gyermekeiket, mint inkább az álta
luk megteremtett környezettel, fenntartott kapcsolatokkal, kifejlesztett
gondolkodásmóddal. Bármennyire is különbözzenek egymástól a test
vérek, egész életükön át megőriznek egy bizonyos ismertetőjelet, egy
azonos bélyeget, amelynek nyoma annál mélyebb, minél kevésbé lett
az rájuk kényszerítve." 12 Ezért tükrözi oly híven a gyennek magatar
tása szülei életfelfogását anélkül, hogy erre valaki is biztatná őt.

Nem mindig helytelen az ilyen értelemben végrehajtott .rnín
tázás". Sok esetben azonban azért nem ajánlatos, mert a megvál
tozott életkörülmények a .minta" újraértékelését és teljes vagy
részleges visszautasítását követelik. Lehet, hogy a gyermekból hi
ányzik például az a tehetség, vagy nem fejlődött ki az az ér
deklődés, ami szülei pályaválasztását meghatározta.

Hogyan fejlődik ki a gyennekben az a kritikai szellem, amely
által képes lesz új értékek és elvek szerint dönteni és élni? Első

sorban a szülóknek kell megvizsgálniuk saját életvitelüket és be
ismerniük hibáikat, tévedéseiket. Fel kell fedeznünk értékrendsze
rünkben egyes "elavult" elemeket. Sajnos erre a beismerésre igen
kevés szüló képes. Ugyanakkor - és ez talán még nehezebb -,
el kell fogadniuk, hogy gyermekük érettsége és való személyisége
akkor mutatkozik meg igazán, ha nem veszi át szolgai módon a
családi "hagyományt", és bátran utasít vissza egyes szokásokat.és
értékeket. Természetesen megtörténhet. hogy a gye nnek elfordul
szüleitől, és érzelmileg teljes mértékben azonosul társaival. Így a
szülökkel szembeni függöségét egy másikkal váltja fel. Ezeket a
kockázatokat azonban vállalni kell, mert csak a szakítás, a szem
beszállás és az új kapcsolatok kialakítása révén lesz a gyermek
képes a beleivódott "mintát" értékelni, azon változtatni, és egy
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számára alkalmasabb életformát kialakítani. Ha sikerül megértés
sel, tehát valamiképpen bátorítóan tekinteniük gyermekük ellen
kezésére, akkor, a látszatok ellenére, nem lazul meg teljesen a
már korábban kifejlődött érzelmi kapcsolat. Az önbírálat és megér
tés hiánya akadályoz meg sok szülőt abban, hogy rokonszenvvel te
kintse vagy elősegítse gyermeke kritikai érzékének fejlődését.

Nem arról van itt szó, hogy a szülök minden tekintetben he
Iyeseljék gyermekük bíráló magatartását, hanem arról, hogy ne
tekintsék saját életmódjukat tökéletesnek, megváltoztathatatlan
nak, és ismerjék el őszintén a változtatás szükségességét. Ha nem
képesek rokonszenvet tanúsítani gyermekük ellenszegülő maga
tartásával szemben, legalább őszintén és világosan fejezzék ki
nemtetszésüket. Gregory Bateson és más kutatók rámutattak arra,
mennyire ártalmas a gyermek számára a szavak és a belső ér
zületek közötti ellentmondás.is Bizonytalanságot, félénkséget, szo
rongást és haragot okoz a gyermekben a szülők megtévesztő ma
gatartása, a beleegyező vagy biztató mondatok mögött érzett ne
heztelés és megvetés. Nem a nyílt konfliktus, hanem az álcázott
ellenséges magatartás miatt szenved jóvátehetetlen károkat a
gyermek személyisége.

15 H.G. Gadamer: The
Diversity of Europe, in
On Education, Poetry

and History, New York,
1992. 233.

16 K. Jaspers: Über das
Tragische, in Die

Sprache, Über das
Tragische, München,
Piper, 1990. 89·122.

14 Vö. B. Bettelheim: A
Good Enough Parent,
161·163. Már maga a

gondolkodó tevékenység
is bírálatra épül: a

gondolkodó lény kérdez,
kételkedik, bírál, tehát

támad, rombol, kiválaszt.

A családi konfliktusok jelentősége

A gyermek akkor ismeri meg saját képességeit, amikor küzd.14 Ha
a gyermek sohasem ütközik ellenállásba, és minden kívánsága tel
jesül, nem tanulja meg, hogyan kell bizonyos célok elérése érdeké
ben önállóan és kitartóan cselekedni.

Önfegyelmet és önuralmat is csak akkor gyakorol a gyermek,
ha szülei nyíltan és következetesen bizonyos határokat szabnak vá
gyaiknak. A szülők által megszabott határokat vissza lehet és gyak
ran vissza is kell utasítani, de ezek a korlátok arra kényszerítik a
gyermeket, hogy kapcsolatban maradjon a valósággal, és tudomást
vegyen képességeiről. A szülói ellenállás által tanulja meg például,
hogy nem lehet mindig és mindenhol győztes. A német filozófus,
Hans-Georg Gadamer szerint, aki ezt nem tanulta meg elég korán
(életének első három évében), az később sohasem fogja vereségét
elviselni, és tévedését beismemi.1S

A konfliktusok által fejlődhet ki lassan a tragikum iránti érzék.
Mit jelent ez? Akiben megvan ez az érzék, az elfogadja, hogy nincs
emberi lét harc, viszály és küzdelem nélkül. Az egymást kizáro
érdekek, feladatok, tulajdonságok és ösztönök életének szerves részei.
Cselekedeteinek erkölcsi értékelése folyamán óhatatlanul fellépnek el
lentétes irányú elvek és értékek. Az erkölcsi tudás egyben "tragikus
tudás" is, írja Karl [aspers.i" A tragikum iránti érzék birtokában tanul
meg a gyermek valamiről lemondani és a döntéssel járó veszteséget
elfogadni. Ugyanakkor tudomásul veszi élete egyes eseményeinek
visszavonhatatlan, jóvátehetetlen, végzetes jelleget. Tudatában van an-
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nak, hogy nem cselekedhet kénye-kedve szerint. Megérti, hogy tet
teinek óhatatlan következményei vannak.

A tragikum iránti érzék legfontosabb eleme azonban az emberi lét
értékének tisztelete. Az egyén vállal minden áldozatot, szűkölködést

és szenvedést saját méltóságának megőrzése érdekében.17 Nem marad
passzív a személyisége ellen intézett támadásokkal szemben, és vállal
ja a szembenállásból fakadó esetleges nehézségeket. Hisz saját szabad
ságában, személyisége értékében, és elfogadja, hogy egyes helyzetek
ben csak úgy maradhat hű önmagához és valósíthalja meg életcélját,
ha lemond minden kényelemről.előnyről. ha kell, még az életéről is.18

A konfliktusok vállalása megtaníthalja a gyermeket arra is, mi
képpen lehet az eltérő értékek szerint élő emberekkel őszinte és
eredményes párbeszédet folytatni. Megérteti velük, hogy haszno
sak lehetnek azok a viták, amelyekben mindkét fél figyelemmel
hallgatja a másik érveit, gondolatait. Az egymást gazdagító pár
beszédek tiszteletet és fogékonyságot követelnek. A párbeszéd sikere
függ továbbá a különbözőség létének és értékének elismerésétől.19 Ez
viszont csak akkor lehetséges, ha a partnerek belátják, hogy tévedhet
nek, hibázhatnak. és képesek türelmet tanúsítani A tolerancia, ami
nem más, mint a különbözőség tisztelete és elismerése, önismeretre
épül. Csak az tudja önmagát a másik helyébe képzelni és ezáltal tisz
telni, aki képes eltávolodni saját állásponljától, és arra bírálólag tekin
teni. Felméri saját korlátait és kész feladni előítéleteit. Ugyanakkor
tisztában van saját értékével is és önbizahna készteti az eltérő állás
pont tiszteletére. o Igen fontos szerepet játszhat az egészséges önbiza
lomra épülő tolerancia azokban a társadalmakban, ahol a fanatizmus
és a hozzá kötődö irreális hatalomérzet egyre nagyobb méreteket ölt.
Ezt az erényt fejleszti ki minden olyan emberi kapcsolat, ami önural
mat, önismeretet, nagyfokú figyelmet és őszinte tiszteletet igényel

A konfliktusok jelentőségének hangsúlyozása azt a benyomást
keltheti az olvasóban, hogy a szeretet csak másodrendű szerepet ját
szik a családban. Természetesen erről szó sincs. A család az az em
beri közösség, amely elsősorban a szeretetre épül. A szeretet életünk
egyik legfontosabb és legkoraibb megnyilvánulása. Nem lehet a csa
ládot összefogó szeretetet élesen elválasztani a konfliktusoktól.21

Helytelen az a felfogás is, amely szerint a tekintély és a ter
mészetes különbségek elismerése hátráltalja a családi szeretet kibon
takozását. Fordított az összefüggés a kettő között: a szűlői tekintély
elmosódása eredményez gyakran közönyt és elhidegülést. Aki
őszinte tisztelettel és csodálattal néz fel apjára, an»ára vagy házas
társára, az legtöbbször mély szeretet is érez iránta. Aki pedig nyil
tan szembenéz a különbségekból adódó konfliktushelyzetekkel és
azok feloldására törekszik, az szintén egy mélyebb, megújultabb
és szeretetteijesebb kapcsolatot építhet ki.
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