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Valóságépítés a
házasságban

A családok és a
keresztény közösség
Mára megszűnt a vallás automatikus elfogadása, különösen a kö
zép- és a fiatal generáció többségének életében. Távolság keletke
zett az egyház és a társadalom valóságfelfogása kőzött is. Bizonyos
társadalmi kérdésekben az egyház kontraszttársadalomként műkö
dik. Ilyen például a keresztény családrnodell. Míg a társadalomban
elfogadottá vált a válás, a házasság helyett az időszakos együttélés,
addig az egyház a házasság szentségéről, a házasság felbonthatat
lanságáról és a gyermekvállalásról mint a házasság céljáról beszél.
Óriási szakadék tátong a társadalmi gyakorlat és az egyház érték
rendje között.

A kérdés az, hogy egy olyan társadalmi környezetben, ahol a
vallásos szocializáció évtizedek óta akadozik, hogyan érvényesül
het az egyház családfelfogása? A válasz egyszerűnek tűnik: a ke
resztény családok hiteles életpéldájával. De honnan meríthetik a
családok azokat a magatartásformákat, amelyekkel megközelíthe
tik a keresztény családmodell eszméjét?

A modem pluralista világban a keresztény családok nem tud
ják értékeiket fenntartani keresztény közösség nélkül. A keresz
tény közösségben elsajátított és fenntartott értékrend viszont át
alakítja a családok addigi életformáját. Ez az állítás egy szocioló
giai törvényszerűséget fogalmaz meg. A mások számára mintát
nyújtó életforma kialakításához nem elég egy ember vagy egy
család. Ehhez több személy, egy közösség együttműködésére van
szükség.

Vizsgáljuk meg, milyen mikroszociológiai folyamatok zajlanak
le egy keresztény közösség életében, és azok hogyan alakítják át
a családok életformáját. Az életforma kifejezés itt az emberek hét
köznapi világát jelenti. A hétköznapiság az emberi valóság része.
P. Berger és T. Luckmann fogalmazásában a valóságot a társada
lom építi fel. A társadalom nem eleve adott, s nem is egy ember
műve, hanem olyan konstrukció, amelyet a társadalom lakói for
málnak. Az egyének társas kapcsolatokban építik fel világukat,
miközben maguk is alakulnak. A valóságot a társadalom teremti,
a társadalmat az ember formálja, s az embert a társadalom alakít
ja - hangzik a szerzők híressé vált tétele.

Ezt az elméletet empirikus kutatásokkal is igazolták. P. Berger
és H. Kellner szerint például valóságépítés zajlik a házasságok
ban. A házasságok mikrovilágának alapja a házastársak otthonról
hozott értékei. Közös világuk ezekből a tanult értékekből indul el,
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de ezeket a házastársi beszélgetések során folyamatosan újradefi
niálják. A korábbi fontosságok átértékelődnek, s a két fél érték
rendszere közelíteni kezd egymáshoz. A sikeres házasság egyik
titka, hogy a házasság valóságépítése folyamatos, tehát sohasem
hagyható abba. A szerzők szemléletesen mutatták be a felek öntu
datlan átalakulásának folyamatát, a két ember eltérő szocializáci
ójából fakadó drámai helyzeteket.

Nemcsak a házasságban folyik valóságépítés, hanem a közös
ségekben is. A különbség annyi, hogy ott nem két, hanem több
ember közreműködésével zajlik ez. Keresztény közösségben ke
resztény értékekre épül a valóság. A tagok a közös világépítés so
rán átalakulnak.

Vizsgáljuk meg a keresztény közösség működését egy konkrét
modell segitségével.'

A közösség tagjai rendszeresen azért jönnek össze, hogy a
mindegyikük számára fontos vagy vonzó eszmékről és esemé
nyekről beszélgessenek. Kommunikációjuk során folyamatosan
egyeztetik felfogásukat. Mindenki megszólal: "Kik is vagyunk mi,
honnan is jöttünk? Mit gondolunk mi a kereszténységről?" Az
öndefiníciók hatással vannak egymásra. A hatás legelemibb for
mája, hogy másik is tud létezéséről. Ettől a pillanattól kezdve
már nem elszigetelt magányos gondolatokról van szó, A magá
nyosságuk azáltal oldódik fel, hogy a "másik" ember öntudatla
nul bár, de módosítja saját eszményképét. Nem feltétlenül változ
tatja meg, viszont több ideakép között kell elhelyeznie saját képét.
Ezzel az egyéni definíciók beépülnek másokba, s viszonyrend
szert hoznak létre. Az önközléssel tehát óhatatlanul módosul a
csoport egyes tagjainak eredeti gondolatvilága. Azt is mondhat
nánk, hogy nem cél a csoport tagjainak megváltozása, de egy jól
rnűködő közösségben nem lehet más a végeredmény. A közösség
tagjai előbb-utóbb azt veszik észre, hogy megváltoztak.

A közösség egy idő után a valóság fontos részét jelenti az
egyén számára, ahol mindenki talál magának "jelentős másokat".
A "jelentős mások" azok, akik előmozdítják az egyén átalakulá
sát, korábbi gondolkodásának átértékelődését. A közösség világá
ban az egyén új rendszerben találja magát. Ezt akkor lesz képes
elfogadni, ha a közösség értékvilágának az ő eredeti felfogása is
részévé vált. Az elfogadáshoz azonban ez még nem lenne elég.
Szükség van a beavatottság élményének folyamatos megerősítésére.

Ezt a közösség azzal érheti el, hogy időről időre alkalmat ad az
egyén számára módosult felfogásának bemutatására. A közösségi
élet hatására folyamatosan átalakul. Amikor a módosult öndefiníci
ók újra bekerü1nek a csoport ideakészletébe, az egyén újra az egész
részévé válik. A közösséggel való kapcsolattartás esetleges megsza
kításával az egyén másik valóságba kerül, ahol már nem működnek

a közösség viszonyrendszerei. Ez azzal jár, hogy az egyén elbizony
talanodik a közösségben tanult értékekkel kapcsolatban.
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Erről a folyamatról ír egy huszonéves egyetemista: "Szüleim,
de főleg nagymamám hatására egészen kiskoromtól kezdve hit
tanra jártam. Ez folytatódott akkor is, amikor tíz évesen ide, a te
lepre költöztem. Három évig tagja voltam a közösségnek. Nem
tudatosult bennem, hogy mindaz, amit a hittanon kaptam, alapja
egy tisztán, egészségesen fejlődő lelkivilágnak. Egyszóval életem
nek ebben a szakaszában sok kérdés merült fel bennem, melyek
egyfajta zűrzavart eredményeztek. Arra a téves következtetésre
jutottam, hogy nincs szükségem a közösségre. (...) Innentől kezd
ve mást nem tapasztaltam, csak azt, hogy a lelki egyensúly, mely
eddig megvolt bennem, szép lassan felborul, emberi értékeim
kezdenek elhomályosulni és értékítéletemet teljesen helytelenül
alakítom. Szomorú tapasztalataim közé tartozik, hogy a rám, illet
ve a segítségemre szoruló emberekhez nemegyszer szégyelltem
szeretetben odalépni és segíteni nekik. Ehhez társult a magány,
me ly lassan-lassan a közösség hiányaként fogalmazódott meg.
Egyre világosabbá vált számomra, hogy építeni egyedül nem le
het. Most egy éve (amikor már tisztán és egyértelműen összeálIt
bennem, hogy a lelki építés csak építő közösségben történhet)
döntöttem úgy, hogy visszatérek a közösségbe. és újra próbálom
az Istennel való életet, mely a kömyezetemben lévő emberek és a
saját lelki életem épülését szolgálja. Csodálatos volt tapasztalnom,
hogy szívemben és életvitelemben ismét rend és egyensúly ala
kult kL"

Hogyan bontakozik ki a keresztény közösség hatására a csalá
dok keresztény értékrendje, mi a "kommunikáció", a "jelentős

másik" és az "átalakulás" szerepe a házasságban?
A három elem egyike - a "jelentős másik" - a házasságban

adott. A felek azért élnek együtt, mert valamikor úgy döntöttek,
hogy egymás számára a legfontosabbak. Még mindig maradt
azonban két feltétel, amelyet a házasfelek - vagy csak az egyik
fél - a közösségből átvihet a házasságba, a család életébe. Ez a
kommunikáció és az átértékelődés.

A közösség kommunikációjában az egyén legszembetűnőbb ta
pasztalata, hogy a közösségi beszélgetésekben a hétköznapi ese
mények nem önmagukban merülnek fel. A problémák felvetésé
nek oka mindig az, hogy derüljön ki belőle, hogyan lehet a napi
rutint és az eszményt összeegyeztetni. Ez a közösségen kívüli
kommunikációhoz képest stílusváltást jelent. A beszélgetések így
a valóságépítés eszközévé válnak. Mert csak akkor tud egy kö
zösségi tag az eszmény és a hétköznapi élet összeegyeztetéséről

beszélni, ha azt mindennapi életében ki is próbálja. Mivel az
egyén életének jelentős részét a családjában, illetve családtagjaival
együtt tölti, ezért az összeegyeztetés legfontosabb terepe a család
lesz. A közösségi kommunikáció így a családban újféle valóságé
pítést indít el.

Az egyik közösségi szülői találkozón merült fel a kérdés, hány
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éves kortól lehet gyennekeinknek Jézusról beszélni. Az egyik
anyuka így fogalmazott: "Reggelente hármasban imádkozunk a
gyerekekkel. A múltkor azokat a sorokat olvastuk fel az ima so
rán, hogy akarnak egyre jobban úgy látni, úgy ítélni, úgy csele
kedni, úgy beszélni, mint Jézus. Érdekes volt ezt gyereknyelvre
lefordítani - Jézus mindenkit szeretett, mindenkihez kedvesen
szólt, mindenkiben a jót látta, szívesen segített. (...) Ennek a reg
geli imának a hatása egész nap érződött. Ha kiabált, veszekedett
Laura az öccsével, elég volt figyelmeztetnem: szerinted Jézus így
beszélt? Azonnal tudott váltani, vagy ha éppen nem akarta meg
osztani a játékát, akkor is csak utalni kellett arra, hogy ma Jézus
ként szeretnénk cselekedni. Este mindezekért hálát adva felmerült
bennem a kérdés: vajon én tudtam-e ennyire őszintén, tiszta szív
ből Jézusként élni a nap minden percében? Vagy ami még több,
ha már nem sikerült igazán szeretetből szólni, hallgatni, cseleked
ni, megvan-e bennem is az az erő, ami benne, hogy azonnal újra
kezdjek?"

A kommunikáció és az összeegyeztetés másik hatása egy há
rom gyermekes anyuka családi életében: "A lelkigyakorlaton arról
volt szó, hogy a Lélek hogyan szólít minket. (...) Pillanatok alatt
lejátszódott bennem egy villanás az életemből, amint ülök a tele
vízió előtt, és azt érzem, tulajdonképpen most teregetnem kellene,
de ott ragadtam a televízió előtt. Vagy egy másik, egy elnyújtott
hosszú anyúúúú, ami az embernek sokadik hallásra az idegeire
szokott menni, és az én türelmetlen "Várj egy kicsit. Mindjárt«
om, mert a saját dolgom fontosabb volt. Most értettem meg, hogy
ezek a Lélek hívó szavai voltak, s nagyon szégyelltem magam.
Elhatároztam, hogy aznap este követem a belső indítást."

A közösség alakította ki a család új szokását: "Reggel, ha tehet
jük, feleségemmel együtt indulunk közös imával és megbeszéljük,
hogy aznap hogyan éljük az Evangéliumot, hogyan szeretjük em
bertársainkat. Ha korábban megyek is el és így egyedül imádko
zom, akkor is írok pár sort, ami a reggeli imám gyümölcse, és
odateszem É. kávéscsészéje mellé. Este megbeszéljük, hogyan si
került megvalósítani elhatározásunkat: örömet szerezni embertár
sainknak. Mi az, ami nem ment."

Az átértékelés Az átértékelés a közösségi élet egyik leglátványosabb eleme.
Az egyén ekkor másképpen kezdi látni önmagát. Olyannak, mint
ha újjászületett volna. Úgy érzi, csak ettől a pillanattól kezdve
van igazán értelme az életének. Boldogságot érez, s szeretné bol
dogságának okát másokkal megosztani. A "legfontosabb mások
kal", házastársával, családtagjaival. A megosztáskor az egyén ön
magára reflektál. Ez teszi képessé a belülről jött kommunikációra.
EI tudja mondani új formában megtapasztalt önmagát. A házasfe
lek egyike úgy tud megújulni, hogy ebbe a folyamatba a másikat
is beavatja. A kommunikáció célja a megértés. A családszociológia

276



egyik hazai képviselője szerint is a megértő kommunikáció az
alapja a stabil, kiegyensúlyozott családi életnek.

Egy-egy nagyobb katartikus élménybe való beavatás során a
házastársak lehetőséget kapnak az egymás életében való részvé
telre. A házasságok az átértékelődés után felfrissülhetnek: "Na
gyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátai
ért. Bár sokszor hallottam ezt a mondatot, most mégis nagyon
erősen munkálkodott bennem. Eszembe jutott, hogy tulajdonkép
pen ezt mondtuk ki egymásnak a házasságkötésünkkor. De ki tu
dom-e mondani most, sok év után a férjemnek? Ószintén szólva
nem mertem, mert úgy éreztem, hogy nem hinné el nekem. Hor
doz olyan sérelmeket, amiket én okoztam neki. Tudtam, hogy elő

ször az egymás közti kapcsolatunkat kell jobbá tenni ahhoz, hogy
a gyerekeink felé és a többi ember felé is megváltozzon a kapcso
latunk. Rájöttem, ezt nekem kell elkezdenem, és nem azt kell vár
nom, hogy ő mikor változik meg már végre! Egészen újnak kell
látnom őt, és így szeretni. Azzal kezdtem, hogy igyekeztem va
csorával várni, bármilyen későn jött haza. Aztán figyeltem arra,
hogy ne csak én beszéljek, egészen addig, míg a fáradtságtól le
csukódik a szeme, hanem először meghallgassam az ő gondjait,
örömeit. (...) A telkünkön töltött hétvége nagyon szép volt. Példá
ul nem kellett kétszer mondanom, hogy jöjjön ebédelni, azonnal
abbahagyta az ásást és jött. Én is igyekeztem örömmel és jóked
vűen gyomlálni. Este, mikor a gyerekek már aludtak, komolyan
elbeszélgettünk, amit már nagyon régen tettünk. Fáradtak vol
tunk, mégsem volt nehéz figyelni egymásra. Ó mondta ki első

nek: Kész vagyok az életemet adni érted! Tizennégy évi házasság
után újra meg tudtuk újítani egymásnak adott szövetségünket.
(Az íráskor négy, ma már hat gyermek édesanyja.)

A katartikus élmények hatására a családokban életformát átala
kító döntések születhetnek.

"Hitem elmélyülése előtt állandó feszültség forrása volt köz
tünk, hogy túl későn járok haza, sokat dolgozom. Most látom,
hány család megy ezen az úton tönkre. A hit adott erőt, hogy
csökkentsem a munkára, a pénzkeresésre fordított időt. Azóta
egész családi életünk megújult."
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