
A HÁZASSÁGI ÍGÉRETEK 

Ma délután együtt kávéztam a feleségemmel. 
Ízleltük a friss kávé ízeit és egymás gondolatait. 
Még zenét is hallgattunk hozzá, francia harmo -
nika- muzsikát. Amolyan kávéházi hangulat szü -
letett. Egymást gazdagító időzés. Talán negyed óra 
volt az egész. Utána eszembe ötlött, hogy hálás 
lehetek a Vigilia szerkesztőségének a felkérésért, 
hogy a házassági ígéretek sorsáról megírjam ezt a 
cikket. A munka visszahatott rám, segített reflektálni 
a saját ígéretemre, amelyet harminckét éve tettem. 
Tudatosabban megélni a házasságunkra szánt pil -
la natokat, mint a közösen elszürcsölt csésze kávét. 

Nem vagyok egyedül ezzel a hálával. Megfo -
galmazódott bennem annak igénye, hogy meg kér -
dezzem barátaimat, ismerőseimet (és az ő is me -
rőseiket), ők hogyan élik meg házastársi ígé re tüket. 
Nem felmérést akartam készíteni, hanem törté ne -
teikre, felismeréseikre voltam kíváncsi. Név nél kül 
érkeztek hozzám a válaszaik, amelyekből több ször 
fogok idézni (mindig megadom azt az in ter val lu -
mot, amit a kérdőívben feltüntetett vá laszle he tő -
ségek közül megjelöltek a házasság ban eltöltött 
éveiknek). Közülük is többen meg fogalmazták há -
lá jukat, hogy reflek tál hattak éle tük nek erre a fon -
tos területére. 

Az elmúlt harminc évben sok párral foglal koz -
tam. Hivatásom katekétaként, diakónusként és 
coachként is összekapcsolt a házassági ígérettel. 
Úgy is mondhatnám, hogy előtte, alatta és utána 
is aktívan segítettem, segítem a párokat ígéretük 
megfogalmazásában és megélésében. Ezt az „ilyen 
volt, ilyen lett”-típusú tapasztalatomat fűztem fel 
egy fonálra. 

„Vigyázz! Kész! Rajt!” — út az ígéretig 

Tizenhárom éves koromban új káplán érkezett 
plébániánkra, Kállay Emil atya. Az első hittanórán 
kifejtette, hogy minden, amiről itt szó lesz, fel -
készít minket a házasságunkra. Értetlen tekintettel 
néztem rá. Mit jön nekem itt ilyen távoli dolgok -
kal? Kit érdekel még a házasság? Az értet lensé -
gen túl mégis megragadt ez a gondolat, hiszen 
még negyven évvel később is emlékszem rá. Ez 
volt első találkozásom azzal a gondolattal, hogy 
a házassági ígéretre fel lehet készülni. 

Eltelt tizenhárom év. Megszeppenve hallgat -
tam. Kezdő katekéta voltam, és még nem találkoz -
tam ilyennel. Ott ült előttem egy tizennégy éves 
lány és zokogott. Annyit tudtam kivenni elcsukló 
szavaiból, hogy fél. Fél, hogy nem tud majd hű -

séges lenni a házastársához, mert a szüleinek sem 
sikerült. Elváltak. Ez volt segítő pályámon az első 
találkozásom a házassági ígérettel. Ott derengett 
fel először, hogy milyen erősen hat ránk és kör -
nyezetünkre a házassági ígéretünk sorsa, és az 
életünk mennyire tükröződik a házassági ígé re -
tünk alakulásában. 

Ez a két élmény mindig velem volt, amikor pá -
ro kat kísértem a házassági ígérethez vezető út -
jukon. 

 
„Vigyázz!” 

„Még házasságkötés előtt volt egy nagy mélypontom, 
amikor pár hónappal a nagy nap előtt szerelmes let -
tem (talán kapuzárási pánik) egy másik férfiba. Akkor 
értettem meg, hogy bármikor érezhetek majd így, de 
tudom, hogy a vőlegényem a nagy ő számomra. Az a 
tudatos döntésem, ami elvágta a hatalmas rózsaszín 
érzések ellenére azt a kapcsolatot, azóta is nagy erő -
forrásom. Átéltem, hogy van ilyen, és hogy a döntés 
után a testem, érzéseim lassan, de reagáltak. Elmúlt” 
(feleség, 16–25 éve házas). 

Diakónusként, egy eljegyzési szertartásra ké szül -
ve fedeztem fel az egyház hozzáállását a jegyesség -
hez. A szertartás bevezetője így hangzik: „Tudjuk, 
hogy az isteni kegyelemre mindenkinek és minden 
időben szüksége van, mégsem tagad ható, hogy erre 
a kegyelemre a Krisztus-hívők akkor vannak a leg -
inkább rászorulva, amikor új család alapítására ké -
szül nek.” Az életben annyi kihívással találkozunk, 
és az egyház ezek közül kiemelkedő nek tartja a je -
gyesség időszakát. Ez megegyezett a saját tapaszta -
latommal, hogy a jegyesség valóban embert próbáló 
életszakasz. Azóta azt a kérdést teszem fel újra és 
újra magamnak, miként lehetne a jegyeseket hoz -
zá segíteni ahhoz, hogy a jegyesség ben valóban talál -
kozzanak kérdéseikkel, kételyeik kel. Ne fedjék el 
ezeket a készülődés technikai részleteivel. 

 
„Kész!” 

„Mit tehetnél még az ígéreted ápolásáért? 
— Több időt, mélységet adni közösen az ígére tem -

nek/ígéretünknek, a kapcsolatunk erősödésére és a hitbeli 
erősödésre” (feleség, 9–15 éve házas). 

Találkoztam néhány mumussal, amelyek féle -
lemmel töltik el a jegyeseket. Az egyik ilyen, hogy 
készen állnak-e a házasságra. Ezen sokan a teljes 
bizonyosságot értik. Létezhet ilyen, minden ké -
tely től mentes tudása annak, hogy boldog lesz a 
házasságuk? Mély és bénító félelem tud ez lenni. 
Mi jelenthet számukra védelmet? Olyan vé del met, 
amely oldja a félelem szorítását, és segít belemenni 
ebbe a félelmetes helyzetbe, az el kö te leződésbe. 
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„Rajt!” 
„Mindketten folyamatosan változunk, tehát a házasság 
nem statikus műfaj” (férj, 26+ éve házas). 

A jegyesek felkészítésének egyik nagy kérdése, 
hogy amire felkészítünk, azt eredményként kép -
zeljük el vagy folyamatnak? Nagy csapda lenne 
befejezettnek tekinteni a házasság ügyét a ki mon -
dott ígérettel. A munka igazán még csak itt kez dő -
dik. A felkészítésre eső nagy reflektorfény el va -
kíthatja a párt, és elhitetheti velük, hogy az esküvő 
után hátradőlhetnek és popcornt ropog tatva néz -
hetik életük romantikus filmjét, ahol ga rantált a 
happy end. 

Az ígéret 

„Nekem megerősítő, hogy ez egy visszavonhatatlan 
»igen«, sok őrlődést levesz a vállamról, hogy ezt mind 
a ketten komolyan gondoljuk, és nem kell külön az adott 
szituációkat értékelni, hogy vajon hol van a »válópont«” 
(feleség, 4–8 éve házas). 

„Egyensúlyba hozott, így adott egy stabilitást és 
tiszta, kiszámítható helyzetet” (férj, 4–8 éve házas). 

Szabadság, elköteleződés, tisztelet, szeretet, 
elfogadás a kulcsfogalmai a házasság szertartásá -
ban elhangzó ígéretnek. Olyan pályát rajzolnak ki, 
amelyen biztonságban élhetem meg a házassá go -
mat. Ez az egyik legerősebb megélésem a saját há -
zasságommal kapcsolatban. Ebben a térben önma -
gam lehetek, és kibontakoztathatom azt, akinek 
Isten megálmodott. A feleségem sok jó vonást 
„előszeretett” belőlem, és neki is ez a megélése. 

 
Biztonság vs. „úgyis itt marad” 

„Érzem ennek az „örökre egymás mellett maradunk”-
nak negatív hatását is, amire tudatosan ügyelnem kell. 
Mégpedig, hogy könnyű belekényelmesedni ebbe, 
hogy elhagyja az ember magát, és azzal nem építi a kap -
csolatot” (feleség, 1–3 éve házas). 

„A tisztelni és szeretni sablonnak hangzik, de iszo -
nyú nagy kihívás a mindennapokban. Talán az a legna -
gyobb kihívás, hogy ezt ne csak így gondoljam, hogy 
tisztelem, és szeretem, hanem meg is éljem, tudatára 
is jutassam a másiknak, hogy ezt érzem” (feleség, 4–
8 éve házas). 

Vékony a határ aközött, hogy nem kell folya -
ma tosan a konkurenciával versenyeznem a pá rom 
megtartásáért és a „mindegy milyen vagyok, már 
úgyis igent mondott” hozzáállás között. Amikor 
jönnek a házasélet szürke hétköznapjai, kirajzo -
lódik, hogy mi az, ami igazán értékes számomra. 
Nekem erős szembesülés volt, amikor rádöbben -
tem, hogy a munka értékesebb számomra, mint 
a feleségemmel töltött idő. Hála Istennek és a pá -
romnak, nem tártam szét a kezemet, hogy „én 
ilyen vagyok”, hanem elkezdődött egy hosszú, 
igen hosszú formálódásom, amiben a teljesít -

ményről áthelyezem az életem hangsúlyát a 
kap csolatokra. Hordozom magammal annak a va -
sár nap délutánnak az emlékét, amikor leültünk 
a kanapéra és először beírtam a naptáramba olyan 
védett időket, amiket együtt élünk meg a fele sé -
gemmel. Sok csatát vívtam meg azóta, hogy a 
mun ka ne vegye be a védett időnk sáncait. Volt, 
hogy elveszítettem egy-egy küzdelmet, de úton 
va gyok az ígéretem kibontásának útján, hiszen ez 
növekedés a szabadságban, hogy ma is „szabad 
elhatározásból” éljem meg házasságunkat. 

 
Eredmény vs. folyamat 

„Előfordult, hogy olyan mérges lettem, hogy azon 
gondolkodtam, elutazom pár napra. Aztán eszembe 
jutott, amit az Istennek ígértem, hogy örökké szeretni 
fogom… Az lett a vége, hogy sütöttem neki palacsintát 
(nagyon szereti)” (feleség, 4–8 éve házas). 

„Hűségre és szeretetre egy életen át. Arra, hogy a 
kapcsolatunk megingathatatlan, alapértelmezett. És 
a felelősségre is: dolgoznom kell saját magamon és a 
kap csolatunkon” (férj, 16–25 éve házas). 

Újra kitérek erre a kérdésre, mert az a tapasz -
ta latom, hogy sok párnál itt gyökereznek a há zas -
sági problémáik. Az elakadásaink mögött sokszor 
egy félreismerés áll. A valóságot torzítva észlelem 
és nem annak megfelelően viselkedem, hanem a 
hiedelmeimre építem az életemet.  

A kihívást az jelenti, hogy a házassági szövet -
ség ben egyszerre szövetkezünk eredményre és 
folyamatra. A szentségben létrejön az „eredmény”, 
a felbonthatatlan kötelék. 

A házasságkötés az ígéretek szempontjából 
azon ban nem tekinthető lezárt eredménynek. 
Ígéretet tenni elköteleződés egy folyamat mellett. 
Ha a házassági ígéretem olyan múltbeli esemény, 
amit már kipipálhatok, akkor a kapcsolatra for -
dított idő és energia frusztrációt fog okozni. Ez 
lehet „a valamit biztos elrontottunk” érzése, de 
je lentkezhet abban is, hogy ignorálom a problé -
mákat, amíg elviselhetetlenné nem növekednek.  

Szeretem a jegyesek felkészítésében és az es -
ketési homíliában kihangsúlyozni az esküvői be -
vonulás és kivonulás jelentőségét. Az esküvő az 
életút egyik állomása. Nemcsak az ide vezető út 
a fontos, hanem az innen elvezető is. Az ígé ret ki -
bontásra váró valóság. Nemcsak az esküvőt ér -
de mes tudatosan megtervezni, hanem az utána 
következő éveket is. 

 
„Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó” 

„Az ígéret átsegített a hullámvölgyeken. Nem szorító 
elköteleződést adott számomra a mindennapokban. 
A döntésem szabadságát élhettem/élhetem meg az 
ígéretemmel” (feleség, 9–15 éve házas). 

„A feleségem mellett Istennek is örök hűséget es küd -
tem. Bármilyen csábítás ér, erre gondolok, nemcsak arra, 
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hogy családom és feleségem van, hanem arra, hogy egy 
ilyen szövetség tagja is lehetek” (férj, 9–15 éve házas). 

Azt tapasztalom, hogy az ígéret meghív a pá -
rokban egy magatartásmintát. A többségünk hoz 
magával egy mintát arról, hogy miként ke zelje az 
ígéreteit. Sokaknál ez a kötelesség. „Ígé retet tet -
tem, kötelességem megtartani.” Ez egy na gyon ér -
tékes hozzáállás, azonban a puszta kötelesség még 
nem krisztusi erény. A tisztelet és szeretet, amit 
megígértem, nem viseli sokáig, ha kötelesség ből 
gyakorolják őket. Ha az energiák hosszú éve ken 
keresztül csak az elviselésbe fektetődnek, akkor 
a tisztelet és a szeretet könnyen üressé válik. Hi -
szem, hogy Isten örömre hív minket, amikor be -
lép a házassági életszövetségünkbe. Ez az öröm 
az ígéret barométere. Ha csökken, akkor csak átme -
neti megoldást nyújthat az összeszorított száj. 

 
Milyenek leszünk, ha megvalósítjuk  
az ígéretünket? 

„Úgy legyek jelen és úgy legyek hűséges, hogy közben 
a saját egyéniségemet és önállóságomat nem darálom 
be, nem hozok »emberáldozatot« a házasság oltárán. 
Egy önátadásra irányuló kapcsolatban a másikért in -
dulok, de nem azon az áron, hogy felszámolom önma -
gam. Ezt a határt, ezt az egyensúlyt nagyon nehéz meg -
találni” (feleség, 16–25 éve házas). 

Mélyen megérintett a fenti vallomás. Előhívott 
bennem egy sor kérdést: el tudom-e képzelni a 
házassági ígéretem megvalósulását? Ha igen, 
akkor az a kép reális? Megvalósíthatónak tartom? 
Mit akarok tenni érte? Mivel tudom megakadá -
lyoz ni, hogy elérjem? Hogyan fogom majd kezel -
ni ezeket a szabotőreimet? Mit kérek ehhez a meg -
valósításhoz a páromtól, Istentől, a családomtól, 
barátaimtól…? 

 
„Miben tér el a házaséletetek attól,  
amit a házasság előtt elképzeltél róla?” 

„Hű, sok-sok dologban. Előtte a népmese-féle elkép -
zeléssel, »boldogan élnek, míg meg nem halnak  « kép -
zeltem, nyilván észben tudtam, hogy lesznek nehéz ségek, 
próbatételek, de félelem is volt bennem, hogy esetleg 
annyira elmúlik a szerelem, hogy nem lesz értelme. És 
elsősorban magamra gondoltam az elképzeléseimben, 
nem Ránk. Már nem rózsaszín álomként, hanem hús-
 vér valóságként élem meg a házasságunkat, amiben az 
őszinte egymás segítés, gyereknevelés, közös fészek és 
megélhetés mellett sokkal mélyebben és őszintébben 
igyekszem Együtt élni a férjemmel” (feleség, 16–25 
éve házas). 

„Sokkal rugalmasabbnak képzeltem magam, ki de -
rült, hogy merev vagyok sok mindenben. Nehezen kom -
mu nikálok, sokszor ügyetlenül fogalmazok. Együtt -
léteinkkor nem tudom áttörni a hallgatás falát (pedig 
azt hittem, ebben a helyzetben tör majd elő belőlem a 
leg mélyebb érzés)” (férj, 26+ éve házas). 

„Bár nem gondoltam, hogy magától menne, de nem 
számítottam rá, hogy egy lakásban élve is mennyire el 
lehet élni egymás mellett, és hogy mennyire tudatos 
odafigyelést kíván a közös, minőségi idő és kapcsolódás 
megteremtése. 

Sokkal kevesebb a szex, mint gondoltam, bár már 
azt is tudom, hogy amit képzeltem, annak köze nem volt 
a valósághoz” (férj, 1–3 éve házas). 

„Sokkal kevesebb idő jut a »kettesben« létre, sok szor 
későn jön haza a munkából; azt gondoltam mindig ud -
varolni fog a férjem” (feleség, 4–8 éve házas). 

„Rengeteg dolgot képzeltem magától értetődőnek, 
például azt is, hogy az én elképzeléseim és vágyaim fog -
ják meghatározni a közös jövőnket. Ennek megfelelően 
az évtizedek alatt számos illúzióval kellett leszámolnom. 
Most sokkal mélyebb önismeretre és nagyobb szabadság -
ra jutottam, nem érzem magam rosszul a kapcsolatom -
ban, ámbár az álmaim nagyrészt nem valósultak meg” 
(férj, 26+ éve házas). 

Útra kelünk és jönnek az élmények. Azok nyo -
mán a felismerések. Vannak köztük kellemesek 
és kellemetlenek. Hogy mi lesz a házassági ígé -
retek sorsa, úgy látom, döntően azon múlik, hogy 
mit kezdünk ezekkel a felismerésekkel. Út vesztők 
és lehetőségek rajzolódnak ki ezek men tén. 

Útvesztők 

Az idő labirintusában 
„Akkor még nem volt okostelefon… Elképzelhetetlen 
volt, hogy beköltözzön a hálószobába. Most kevesebb 
minőségi idő jut egymásra, a »kettesben beszélgetésért« 
küzdeni kell” (feleség, 9–15 éve házas). 

„Ami nem tér el, pedig jó lenne másként csinálni, 
az a sok meló, amit bevállalok. Úgy tűnik, ez volt, van, 
lesz nálam. Ez inkább nálam vágytéma és imatéma. 
Ugyanis nehezen adom fel a melózást. Szerintem ezért 
jut kevesebb energia a szexualitásra. A melózás nálam 
azt jelenti, hogy bárhol van munkahelyem, én sokat 
tudok dolgozni. Nem vagyok vezető, de mégis folyton 
mókuskerékben vagyok” (feleség, 4–8 éve házas). 

„A sok gyermek vállalásából fakadó nagy mennyisé -
gű otthoni és a család eltartásának felelősségéből szár -
mazó ugyancsak sok külső munka miatt legalább 
másfél évtizedig párhuzamos életet éltünk nagyon kevés 
mély, személyes kapcsolódással. Két évtized után áll -
tunk neki alapozni, ami igen nehéz folyamat volt, illetve 
még ma is tart” (férj, 26+ éve házas). 

A házassági ígéret ápolása időt kíván, de köz -
ben, mint egy népbetegség, úgy terjedt el társa -
dalmunkban az időhiány. Coachként gyakran for -
dulnak hozzám azzal a kéréssel, hogy segítsek az 
idő hatékonyabb beosztásában. Az esetek többsé -
gé ben eljutnak beszélgetéseink arra a pontra, hogy 
nem jelentenek tartós megoldást az időgazdálko -
dási módszerek. Az időkezelési problémák mögött 
sokszor mélyebb elakadások húzódnak. A há zas -
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pároknál sem az a kérdés szokott segíteni első 
lépésben, hogy mit tehetnek a minőségi idő meg -
teremtéséért, hanem olyan kérdések, mint hogyan 
állítják elő a minőségi idő hiányát, vagy mi van 
azok mögött a tevékenységek mögött, ame lyek 
akadályozzák az egymásra szánt időt, és talán a 
legfontosabb, hogy mit akarnak ezekkel a felis -
me résekkel kezdeni. 

 
Amit nem mondunk ki 

„Ha valami bajom van, akkor hajlamos vagyok dur -
cáskodni és nem mondani semmit, főni magamban és 
kicsit várni, hogy majd észreveszi, hogy bajom van” 
(feleség, 1–3 éve házas). 

„Milyen érzéketlen a párom, nem veszi észre, 
hogy szenvedek!” Már több feleség és férj fordult 
hozzám ilyen mondattal. Mennyire vágyunk a 
másik figyelmére, de egy hiedelmünk elhiteti ve -
lünk, hogy az a figyelem, amit kérünk, nem ér 
annyit, mint amit kérés nélkül kapunk. Az öröm -
hír az, hogy már kimutatták: pont ugyanannyit ér! 

Ehhez a hiedelemhez én is szilárdan tartottam 
magamat. A ki nem mondott szükségleteimmel 
gyönyörűen megteremtettem a teret a tudattalan 
játszmáknak, csak egy játszótársra volt szüksé gem, 
akivel beindulhatott, a garantált rossz érzés sel 
záruló, kétrétegű kommunikáció (a mélyben, 
tudattalanul, a ki nem mondott szükségletekkel). 
A feleségem sokat segített nyíltabb kommuniká -
ció jával, hogy tégláról téglára elkezdjem leépíteni 
ennek a hiedelmemnek a falát. 

A játszmáknak van egy különösen gyilkos faj -
tája, ami mélyen meg tudja sebezni a házasságot. 
A hatalmi játszma, amelyben a házastársak uralni 
akarják egymást. Ez gátja a meghittség megszüle -
té sé nek, amelynek az oké-oké kapcsolódás az 
egyik feltétele. Azt tapasztalom, hogy enélkül csak 
a játszma marad a pár kapcsolódási mintázata. Le 
lehet így is élni egy életet, de az ígéret ennél szebb 
jövőt ígért számukra is. 

 
A szülői kötelék 

„Mind a négy nagyszülő rettenetesen igyekszik segí -
teni, de sokszor ez már önmagában is konfliktushoz 
vezet, mert »beleszólásnak« éljük meg” (férj, 4–8 éve 
házas). 

„A hozott minták nagyon erősek, sokszor az önálló, 
felszabadult életet gátolják (nem konkrétan az ő visel -
kedésük), de emellett egy erős tükör. Hogy mi hogyan 
szeretnénk. Egy tanulási folyamat. És hála, hogy nekem 
van lehetőségem ezeken dolgozni. Valamiben gátolná, 
ha nem lennénk tudatosak. És hiszem, hogy rajtunk 
múlik, mennyi teret engedünk a szüleinknek a házas -
sá  gunkban. És mi igyekszünk abban csak mi ketten len -
ni” (feleség, 4–8 éve házas). 

A szülőség egyik nagy kihívása, megengedni 
gyermekünknek, hogy felnőjön és önálló életet 

éljen. Sokszor több évtized is kevés arra, hogy 
elengedje egy szülő azt az állapotot, amit csecse -
mője mellett megélt, hogy annak boldogulása 
teljesen tőle függött. Ő ezért kész volt lemondani 
saját szükségleteiről is. Ez egy olyan erős kötelék, 
amelynek elengedése hatalmas kihívás. Az es -
küvők egyik legerősebb dinamikájú pontja a 
szü lőktől való búcsúzkodás. Ott megjelenik vala -
mi abból, ami majd a kapcsolatukat jellemezni 
fogja. Támogató vagy gátló lesz-e a szülőkkel való 
kapcsolat? 

Kísérők 

„Ne féljünk segítséget kérni egy olyan kívülállótól, szak -
embertől, akiben megbízunk, lehetőleg még meg elő zés -
képpen” (feleség, 4–8 éve házas). 

Emlékszem arra az éjszakára, amikor mélyen 
megrémültem, hogy elvész belőlem a szerelem és 
az öröm. Olyan professzionális szintre fejlesztet -
tem a kellemetlen érzéseim elfojtását, hogy velük 
együtt eltűntek azok a kellemes érzések, amelyek 
a szerelemhez társultak bennem. Akkor még 
nem tudtam, ha egy érzést kizárok az életemből, 
vele tartanak a többiek is. 

Ott ültem az íróasztal mellett, és néztem a 
feleségemet, aki békésen aludt az ágyunkban. 
Szerelmes voltam belé, de kezdett elfolyni belőlem 
az öröm érzése. Olyan volt, mintha mindent és 
benne őt is szürkében láttam volna. Ez nagyon 
megrémített. Egy rövid üzenetben leírtam Nemes 
Ödönnek (jezsuita szerzetes, 1926–2011), akit 
ad dig csak érintőlegesen ismertem, hogy nagy baj -
ban vagyok, és ha tud, segítsen. Utána lefeküd tem, 
de nem sokat tudtam aludni. Reggel kipat tan tam 
az ágyból és rögtön a számítógéphez ugrottam, 
hogy megnézzem az üzeneteimet. A pos talá dám -
ban ott várt Ödön válasza, hogy néhány nap múl -
va szívesen fogad. 

Ezzel elkezdődött a legkalandosabb utazás, 
amiben valaha részt vettem, az önismereti utazá -
som. Nehéz, kihívásokkal teli utazás, de semmit 
nem tudok, ami ennyit hozzá tett volna a házassá -
gunkhoz. Ödön megtanított felfedezni és kifejezni 
az érzéseimet. Ha ez nincs, akkor ma biztosan ro -
mokban heverne a házasságom. 

A segítségkérés kultúráját sok sebből vérzőnek 
látom katolikus közösségeinkben, pedig keresz -
tény hitünk megélését átitatja ennek gyakorlata 
(gyónás, lelkivezetés, karitász stb.). De a szégyen 
kegyetlen szigorral elfojtja próbálkozásainkat. Azt 
tapasztalom, hogy köztünk, hívők között a szé -
gyen erősebben pusztít, mert az a hiedelem fész -
ke li be magát szívünkbe, hogy Isten azt várja tő lünk, 
tökéletesnek kell lennünk, ráadásul egyedül, a 
magunk erejéből. A sokat emlegetett Makó– Je ru -
zsálem távolság elenyésző ahhoz képest, hogy 
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milyen távol van ez a hiedelem az Evangélium 
szellemétől, mégis befészkeli magát a tudatunkba. 
Kultúránkban mi, férfiak jobban terhelődünk a 
szégyen érzésével. Nagy öröm számomra coach -
ként, hogy a klienseim többsége férfi. Mind igen 
bátor ember. 

 
A közösség 

„Elkezdtünk rendszeresen leülni beszélgetni, és házas 
közösségbe járni. A hasonló nehézségeket megélt, de 
küzdeni tudó, és a mélyponton átjutó házasságok is sok 
erőt adnak, hogy ez jól is végződhet, ha teszünk érte” 
(feleség, 4–8 éve házas). 

A személyes kísérés mellett a közösségnek is 
hatalmas szerepét tapasztalom. A házas paszto -
ráció kulcsterületének egyre erősödő kihívással 
kell szembenéznie, amit az időhiány következ té -
ben megjelenő izoláció jelent („nincs időnk kö zös -
ségbe járni”). 

További kihívások a problémák szőnyeg alá 
söp rése, vagy a túlzott elvárások, amelyek adód -
hatnak a közösségvezető felkészületlenségéből is. 
A közösségi élet „keskeny útja” az a lelkület, 
amely ben megteremtődik az az őszinte légkör, 
ahol a tanúságtételek nem versenypályát építenek, 
hanem a szolidaritás és gyógyulás terét. 

 
Isten 

„Mindenféle képzés, beszélgetések szakemberekkel. 
Én rengeteget csevegtem batárnőkkel, olyanokkal, 
akik teljesen megbízhatóak, és van tapasztalatuk. 
Min dig volt egy batárnőm, aki maradéktalanul megbíz -
ható, és a legnehezebb időben is megértett, és el tud -
tam érni. Ezzel párhuzamosan elkezdtünk imádkozni 
minőségi időben a párommal, és ez óriási energiát szaba -
dított fel nálunk, mert sokszor szabadon imádkoztunk, 
és egy idő után másokért is tudtunk közösen tenni” 
(feleség, 4–8 éve házas). 

A szentségi házasság hármas kötelékében 
nem csak a férj és a feleség kapcsolatát fontos ápol -
ni, hanem az Istennel való közösséget is. Ahogy 
Ödön sokszor mondta nekünk: „Isten többet 
beletesz a kapcsolatotokba, mint ti ketten együtt”. 
Erről az erőforrásról nem érdemes lemondani. 

Hosszú út vezetett számomra odáig, hogy az 
imádság szabad és meghitt kapcsolódás legyen 
Istennel. Attól a felismeréstől indultam, hogy akik 
imádkozni tanítottak, csak néhány szöveggel is -
mertettek meg (Miatyánk, Üdvözlégy). Már kate -
kéta voltam, amikor felfedeztem, hogy imáimat 
a megfelelés szorító kényszere irányítja. Ahogy 
fejlődtem az imádságban, fejlődtem érzéseim 
szabad kifejezésében, és ahogy fejlődtem az ön -
ismeretben, mélyültem az Istennel való meghitt 
közösségben. Mindez természetesen megjelent a 
házasságomban is. Szoros kapcsolatot élek meg 
az önmagammal, Istennel és a feleségemmel va -

ló kapcsolataim között. Ha egy ponton pozitív ha -
tást gyakorolok a rendszerre, az a hálózat egészé -
ben megjelenik, és természetesen fordítva is ezt 
tapasztalom. 

Eszközök 

Tudatos jelenlét 
„Tudatosan törekszem megőrizni a kapcsolatteremtés 
és -tartás alkalmait, formáit, nem eltávolodni a fele -
ségemtől, keresni a társaságát, érdeklődni iránta, sze -
re tet gesztusokat gyakorolni, a szeretetnyelvén be -
szél ni…” (férj, 16–25 éve házas). 

Ma ezt tartom az egyik kiemelten fontos kész -
ségnek, amit jó lenne megtanítani a jegyes- és há -
zas pároknak. Jelen lenni a másik számára. Nem 
hozott mintázatok mentén, hanem itt és most. 
A há zassági ígéretben szereplő tiszteletnek ez egy 
fontos megnyilvánulása. Tisztelem annyira a pá -
romat, hogy úgy érzékelem őt, ahogy van a maga 
valóságában. 

 
Szabadság — döntési szabadság,  
szabad hozzáférés az erőforrásaimhoz 

„Hogy akkor tudjam szeretni, amikor én nem ezt érzem 
Tőle. Például megbántott, úgy gondoltam, hogy nem 
csinálok neki reggeli szendvicset, egyen füvet… (min -
dig én csinálom este, amit reggel elvisz). Aztán eszem -
be jutott az ígéret, meg az is, hogy amit teszek, nem 
a szeretet útja. Ha most ő nem képes jól szeretni engem, 
akkor nekem kell őt. Ez nem lehet érdem kérdése” 
(feleség, 4–8 éve házas). 

„Túl sokat veszek magamra abból, ami az ő dolga, 
és nem eleget abból, ami az enyém” (feleség, 16–25 
éve házas). 

„Minőségi időt tölteni a házastársammal — akár 
a gyerekek »kárára« is (persze a gyerekvigyázó nem 
válik a kárukra, de az első a házastársi kapcsolat, ha 
ez nincs rendben, az a gyerekeknek is rossz)” (férj, 16–
25 éve házas). 

Szabadság, hogy hozzáférek a rendelkezésemre 
álló lehetőségekhez és élek velük. Nem helyezem 
magamat „áldozat”-szerepbe. 

Gyakran fordulnak hozzám párok, férjek, fe le -
ségek, hogy tehetetlennek élik meg magukat há -
zasságukban. Amit tehetek, hogy segítek fel fedez -
ni lehetőségeiket, hogy átlépjenek a tehetetlenségből 
a törékenységbe, ahol tudatában vannak sebezhe -
tő sé gük nek, de erőforrásaiknak is. Nagy örömöm, 
amikor valaki egy nehéz helyzetben meg tudja 
fogalmazni: „Hogyan csinálhatnám másként?” 

 
Meghittség 

„Beszélünk a nehézségekről, főleg a férjem nem hagy -
ja, hogy ha bajom van, eltemessem, hanem segít, hogy 
ki tudjam mondani, el tudjuk kezdeni a beszélgetést. 
Nehéz elkezdeni beszélni róla, de aztán, ha beindul a 
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kommunikáció, onnan már jó” (feleség, 1–3 éve 
házas). 

„Elmélyülés az önismeretben, a valódi, mélyebb 
szük ségleteim felfedezése, beazonosítása és az elfogadás, 
az empátia növelése magamban. A baráti közösségből 
kapott visszajelzések hatása is jelentős volt. És a szán -
dékosan vállalt nyílt kommunikáció: amint valaki is 
megtetszett vagy hatással volt rám, azonnal beszá -
moltam róla, hogy eleve megakadályozzam egy rejtett 
kapcsolat kialakulását — ez jól működött” (férj, 26+ 
éve házas). 

„Ha nem figyelek eléggé férjem igényeire, és ha nem 
fogalmazom meg őszintén, hogy én mit szeretnék” (fe -
le ség, 26+ éve házas). 

A pároknál tapasztalom, hogy mélyülő kapcso -
latuk egyszer elérkezik egy váltóponthoz. Az út 
ketté ágazik. Ha nincsenek tudatában saját igé nye -
iknek, vagy nem tudják azokat kifejezni, akkor egy 
tudattalan játszmában keresnek maguknak kifeje -
zést. Amikor képesek szükségleteiket kimon dani 
egymásnak, és megadják ennek szabadságát a 
má siknak is, akkor belépnek a meghittség teré be.  

Többen küszködnek azzal a hiedelemmel, hogy 
keresztényként nem lehetnek saját igényeik. Eze -
ket mindig el kell fojtaniuk és a másik igényei nek 
kell alávetni magukat. Ezzel elzárják magukat a 
meghittségtől és bezárják kapcsolatukat a játsz -
mák világába. 

Az egyik legnagyszerűbb eszköze egy meghitt 
kapcsolat kialakításának a felnőtt érett hit. Fontos 
igazságot fogalmazott meg Kállay Emil atya tizen -
három éves koromban, amikor azt mondta, hogy 
minden, ami a hittanórán elhangzik és törté nik, 
felkészít a házasságomra. Hálás vagyok azok nak 
a papoknak és hitoktatóknak, akik úgy segí tet tek 
a hit útján, hogy közben gondot viseltek sa ját kap -
csolódásaikra, hogy szabadok legyenek meghitt 
kapcsolat kialakítására Istennel és em berekkel. 

A házassági ígéretek sorsa 

„Rengeteg örömöt és biztonságot ad, hálát szül ben -
nem, hogy házas vagyok, elkötelezett szeretetkap cso -
latban, szilárd alapon élhetek” (férj, 1–3 éve házas). 

„Lemondtam önzőségeimről, és ennek során felfedez -
hettem Isten ajándékait, amit a házastársamon keresztül 
tapasztalhattam meg” (férj, 9–15 éve házas). 

„Többet kaptam, mint amit vártam. Abszolút biz -
ton ságban érzem magam, szabadon lehetek önmagam, 
érzem, hogy szeretve vagyok” (feleség, 26+ éve házas). 

Az ígéret elfelejtődhet az évek alatt, egyolda -
lúvá, esetleg megtartandó minimummá válhat, de 
a kibontakozás útjelzője is lehet. Feltehetem ma -
gamnak a kérdést, hogy számomra mit jelent, és 
azzal rendben vagyok-e. Az ígérethez való hoz -
záállásom az én döntésem. 

KATÓ CSABA 

ILJIN PROFESSZOR ÚR  
ÉS AZ IKONOK 

Több éves moszkvai művészettörténeti kutatása-
im idején nagy hatással volt rám Mihail Andreje-
vics Iljin professzor (Moszkva, 1903. március 20. – 
Moszkva, 1981. május 19.). Feofan Grekről, a nagy 
ikonfestőről szóló elmélkedései igen megragadtak. 
Talán ez is befolyásolt abban, hogy Feofan Grekről 
két könyvet is írjak.1 

Felejthetetlen maradt a Kamenszkoje faluba 
1972-ben tett kirándulásunk. Még ma is jól emlék -
szem az akkor nagyon rossz állapotban lévő, s a 14. 
század második feléhez és a 15. század első feléhez 
köthető Szent Miklós kőtemplomra. Emlékszem a 
templom különleges arányaira, méreteihez viszo-
nyí tott szokatlanul nagy kupoladobjára, nyolc igen 
keskeny ablakára. A professzor úrnak ekkortájt — 
pontosabban 1969-ben — jelent meg egy tanulmá -
nya2 erről a templomról. A templomot egyébként 
azóta restaurálták, ma jó állapotban van. A resta-
urálás során lebontották a kupolára épített, nem ko-
rabeli részeket, s a kupolát aranyozták. Ám itt is 
elkövették az orosz műemléki helyreállítás oly 
gyakori hibáját: a falakat fehérre meszelték, s így 
nem látható a nagy építőkövek formája, nem ér-
zékelhető a falazás sajátossága, a fal nem „él”, nem 
„lélegzik”. Bármily elhanyagolt állapotban volt is 
a templom Iljin professzor úrral történt kirándu-
lásunk idején, a fal szépségét legalább élvezhettük. 
(Felhőtlen örömömet és nagy élményemet egy kis 
szorongás zavarta: tartózkodási engedélyem csak 
Moszkvára szólt.) 

Mihail Andrejevics Iljin édesapja önkormány -
zati tisztviselő volt. Moszkva környéki régió jának, 
ahol igen sok, értékes régi épület volt, lelkes do-
kumentátora, fotósa lett. Már kisgyermek korá-
ban apjával együtt látogatta e híres épületeket, s 
a professzor úr — elbeszélése szerint — így sze-
ret te meg az építészetet. 

A professzor úr már fiatal tudós korában spe-
cializálódott a régi orosz építészetre és az orosz ne-
mesi kúriák építészetére. Beutazta Észak-Orosz or -
szágot, hogy az ottani faépítészetet tanul mányozza. 
Tudós társaival együtt határozottan fellépett a régi 
épületek nagyszámú, felelőtlen lebontása, felrob-
bantása ellen. Ez elsősorban az úgynevezett Szu-
harev Torony ügyben csúcsosodott ki. 

A Szuharev Torony, mely 1692 és 1695 között 
épült I. Péter cár utasítására, M. I. Csoglokov (1650 
körül–1710 körül) építész és festő tervei szerint, 
elnevezését Lavrentyij Szuharevről kapta, aki a 
cárt csapataival megvédte. Az orosz barokk épí-
tészetnek e rendkívül nagyméretű, városképet 
meghatározó moszkvai remekművét Sztálin uta-
sítására 1934-ben lebontották.3 E híres torony je-
lentős helyen, a Szadovoje körút, a Szretyenka 
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