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Családi konfliktusok* 

A konfliktusokról 
A társadalom m űködésének nemcsak természe-

tes velejárója, hanem feltétele az egyéni és csoportér-
dekek megfogalmazásának, ütköztetésének lehet ősé-
ge, illetve olykor annak a kényszere. Az érdekek meg-
fogalmazása, nyílttá válása felszínre hozza a korábban 
lappangó feszültségek forrását, az elfedett konfliktuso-
kat. Érvényes ez a családi közösségre is. 

A konfliktusokra tehát nem úgy kell tekintenünk, 
mint a legnagyobb rosszra, ami csak történhet velünk. 
Olykor éppen a konfliktusok felszínre kerülése segít 
bennünket hozzá, hogy a vitás kérdésekben a korábbi-
nál megnyugtatóbb megoldáshoz jussunk. Nem az el-
térő  érdekek, illetve a bel ő lük fakadó konfliktusok, ha-
nem a konfliktusmegoldási készség hiánya az, ami nö-
veli a családon belüli feszültséget, s olykor elviselhetet-
lenné teszi a további együttélést. 

A konfliktus nem csak a vitás felek eltér ő  érdeke-
inek az ütközése, valami rossznak a megtestesülése, 
hanem a problémamegoldás lehetőségének a hordo-
zója is, feltéve, ha a konfliktus szerepl ő i megfelelő  
konfliktuskezelő  készséggel rendelkeznek. 

A konfliktus ezért a változtatás, a haladás, az 
előrejutás zálogát jelenti, mind a személyiség fejl ődé-
se, mind a párkapcsolatok alakulása szempontjából. 
De érvényes ez a szervezetekre, közösségekre és a 
társadalom egészére is. Nyugalom és stabilitás nem 
attól várható, ha sz őnyeg alá söpörjük a problémákat, 
hanem ha vállaljuk a konfliktusokat. 

A konfliktusok a változtatás, a haladás, az el ő - 
rejutás zálogát jelentik, mind a személyiség fej- 
lődése, mind a párkapcsolatok szempontjából. 

Könnyű  ezt kimondani, csakhogy nem mindig, 
és nem mindenki képes erre a feladatra. Mint minden- 

féle más ismeretet, a konfliktuskezel ő  készséget is 
meg kell tanulni, el kell sajátítani. Az egyéneknek, csa-
ládoknak, szervezeteknek, emberi közösségeknek 
mindig is szükségük volt megfelel ő  konfliktuskezel ő  
készségre, hogy az adott társadalmi-történelmi feltéte-
lek között létezni tudjanak. Persze nem mindig sikerült 
kölcsönösen kielégítő  megoldására jutni. Errő l szól a 
történelem. 

Ma sem büszkélkedhetünk konfliktuskezel ő  
készségeinkkel. A fejlett világ elvileg az együttm űködés 
eszméjén alapszik, ez azonban többnyire csak írott 
malaszt, a valóságban az erőfölénybő l fakadó tekin-
télyelvű  döntési módok jutnak kifejezésre. A közös ter-
vezés és megállapodás helyett általában a hierarchikus 
viszonyokban elfoglalt helyünk dönti el esélyeinket. 

Ilyen tekintélyelv ű  döntés gyakran kifejezésre jut 
a családokban is. Tekintsük át röviden, hogy mi teremt-
het konfliktust az együtt él ő , egymást szerető  legjobb 
szándékú emberek között is. 

Konfliktusforrást jelent az eltérő  társadalmi hely-
zet, az eltérő  egyéni szükségletek és érdekek, bizo-
nyos esetekben a helyzet félreértése is. A társadalmi 
helyzetbő l adódó különbségek kiküszöbölhetetlenek. 
Ezek az érdekellentétek születésünkt ő l halálunkig kí-
sérnek bennünket. Sohasem tudunk kilépni belő lük, és 
sohasem tudjuk teljesen megoldani őket. Ilyen vonat-
kozásban a világon farkastörvények uralkodnak. Ezen 
az áldatlan helyzeten az ember társadalmi megegyezé-
sekkel, alkotmánnyal, törvényekkel, szabályokkal, nor-
mákkal, elvárásokkal próbál valamelyest javítani. A 
nyugati kultúra alapjául elvileg a tíz parancsolat szol-
gál, gyakorlatilag azonban — amióta a törvényhozók be-
leszólnak az Úr dolgaiba —jogi és etikai értelemben tel-
jes káosz uralkodik. 

• Az alábbi tanulmány részlet a Szex, szerelem, házasság a Vajdaságban c. kutatási projektum anyagából, amelyet az Arany János 
Közalapítvány támogatásával végeztem több ezer férfi és n ő  bevonásával. 
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Az érdekellentétek születésünktő l halálunkig ki- 
sérnek bennünket. Sohasem tudunk kilépni be- 

lő lük, és sohasem tudjuk teljesen 
megoldani őket. 

A konfliktusok típusai 

A konfliktusokat sokféleképpen lehet értelmezni 
és egymástól megkülönböztetni. Mi itt a konfliktusok 
két típusát különböztethetjük meg. Az első  csoportba 
soroljuk azokat a konfliktusokat, amelyek valamely csa-
ládhoz, lakóhelyhez, etnikai csoporthoz, vallási közös-
séghez, politikai párthoz, társadalmi szervezethez való 
tartozásunk alapján, vagy hivatásunknál, életkorunk-
nál, nemi hovatartozásunknál stb. fogva objektíve adot-
tak számunkra. Akarjuk vagy sem, körülményeink, 
helyzeti adottságunk megkerülhetetlen szembehelyez-
nek bennünket egymással. Ezek az érdekellentétek ke-
resztül-kasul átszövik életünket, s önmagukban is ele-
gend őek ahhoz, hogy igazi nyugalmat sohase leljünk. 

Az érdekellentétek keresztül-kasul átsz ővik éle- 
tünket, s önmagukban is elegendőek ahhoz, 

hogy igazi nyugalmat sohase leljünk. 

A konfliktusok másik csoportjába azokat a viszályo-
kat soroljuk, amelyek egyazon társadalmi csoporton 
belül lépnek fel. Ezt hívjuk a „se vele, se nélküle" hely-
zetnek. A csoporttagok egyéni érdekei ütköznek más 
személyek egyéni érdekeivel, a konfliktusban állókat 
ugyanakkor összefogja a közös érdek. A presztízs-
szempontok, dominanciaigény, irigység, rivalizálás, fél-
tékenység stb. a csoportban rendre felütik a fejüket, és 
néha annyira felerősödnek, hogy a közös érdek rová-
sára mennek. Az érintkezés gyakorisága miatt az ilyen 
konfliktusok gyakrabban lépnek fel kisebb közösségek-
ben (például a családban), mint nagyobb társadalmi 
csoportokban. 

A konfliktusok súlyossága 

A konfliktusokat nehéz fontosságuk vagy súlyos-
ságuk szerint rangsorolni. Mindenkinek a saját problé-
mája a legnagyobb, és a sokféle gondunk-bajunk közül 
mindig az éppen aktuális a legnyomasztóbb. 

Kapcsolataink egy része olyan, hogy egy vagy 
két kiemelkedő  funkciója van, ezek adják meg a kap-
csolat célját és értelmét (sportklub, szakkör, társadalmi 
szervezet, hobbi klub). Amennyiben a csoport nem lát- 

ja el megfelel ően a funkcióját, vagy nem találjuk meg 
számításunkat, fogjuk a kalapunkat és tovább állunk. 
Nem nagy dráma, bár közéletünkben az ilyen kenyér-
törés is nagy indulatokkal és ellenségeskedéssel jár. 

Mindenkinek a saját problémája a legnagyobb, és a 
sokféle gondunk-bajunk közül mindig 
az éppen aktuális a legnyomasztóbb. 

Kapcsolataink más része több funkciót is ellát, 
ilyenkor az életünk jobban összefonódik másokéval, 
nem olyan egyszerű  szétszedni a babaruhát. A csalá-
di, házastársi kapcsolat a legösszetettebb, legbonyolul-
tabb ilyen szempontból, hiszen a család nemcsak sok-
féle, hanem alapvet ő  funkciókat Iát el az emberi élet 
szempontjából. Ha a bels ő  konfliktusok szétdúlják a 
családot, az nemcsak a házastársak életvitelének az 
átszervezését vonja magával, hanem drámaian hat a 
gyermekek további sorsára. A gyerekek lelkivilágának 
a károsodása rányomja bélyegét az ő  párkapcsolatuk-
nak az alakulására, ami tovább gy ű rűzik, és kihatással 
van az újabb és újabb generációk életének alakulásá-
ra. A családi, házastársi konfliktusok ezért a legsúlyo-
sabb konfliktusok körébe tartoznak. 

A konfliktus kifejl ődésének fokozatai 

Az egymással kapcsolatban álló embereket min-
dig többféle érdek fűzi össze egymással. A párkapcso-
lat is tartalmaz el őnyöket és hátrányokat mindkét fél 
számára. A kapcsolat állandó alakulásban van, az ér-
tékszempontok folyton változnak, így a kapcsolatnak 
hol ilyen, hol olyan szerepe van életünk alakulásában. 
Ebbő l a szempontból kardinális kérdés, hogy egy adott 
pillanatban milyen szempontok alapján döntenek az 
emberek a kapcsolat továbbfejlesztésér ő l, megtartásá-
ról, vagy annak a felszámolásáról. Lévén, hogy az em-
berek között permanensen tengernyi érdekellentét van, 
gyakorlatilag bármin hajba kaphatunk egymással, és 
az életünket bármikor pokollá tudjuk változtatni. Sze-
rencsére a társadalmi csoportok, illetve két vagy több 
személy közötti ellentét nem mindig kap zöld fényt, 
nem jelenik meg érzelmi és szándékbeli ellentétként. 
Általában a konfliktusoknak csak egy csekély töredéke 
az, ami aktuálisan ellenséges interakciókban is kifeje-
ződik. 
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Ha azt akarjuk, bármin hajba kaphatunk egymással, 
és az életünket bármikor pokollá tudjuk változtatni. 

Épeszű  ember általában csak abban az esetben 
engedi meg magának a másokkal való nyílt összeütkö-
zést, ha úgy ítéli meg, hogy helyzeti el őnyben van. Az 
elmebetegek azért kerülnek úton-útfélen nyílt konfliktus-
ba másokkal, mert a körülményeket nem mérlegelik, il-
letve a konfliktus várható kimenetelét nem képesek jól 
megítélni. A dolgok kimenetelének a téves megítélése 
gyakran előfordul normális emberekkel is, akiknek az 
ítélőképessége egyébként megfelelő , de ha az indulata-
ik elragadják őket, elszámítják magukat, és bakot l őnek. 

Az elmebetegek azért kerülnek úton-útfélen nyílt 
konfliktusba másokkal, mert a konfliktus várható 

kimenetelét nem képesek jól megítélni. 

Az érdekellentétekt ő l az összeütközésig a konf-
liktusalakulás általában hosszú folyamat, amelyben az 
időnkénti ellenségesség váltakozik a konfliktusok rej-
tett, békésebb időszakaszaival. 

Az életvitel során a családnak hol az egyik, hol a 
másik, hol a harmadik funkciója bizonyul meghatározó 
fontosságúnak. A házastársi kapcsolat bármely funk-
ciózavar miatt megszakadhat, a kérdés csupán az, 
hogy nem fizetünk-e túl nagy árat a sérelmesnek talált 
helyzet felnagyításáért. Adott helyzetben lehetséges, 
hogy a szépség, a szexuális vonzerő , az anyagi jólét, a 
társadalmi presztízs bír a legnagyobb jelent őséggel 
számunkra, de ha történetesen közben balesetet szen-
vedünk vagy megbetegszünk, ezeknek a fontossága 
azonnal századrangúvá válik számunkra a velünk való 
törődéshez, az együttérzéshez és a gondoskodáshoz 
képest. A különböz ő  funkciókat nagyon nehéz valami-
lyen fontossági sorrend alapján rangsorolni, ha alkal-
manként ezt mégis megtesszük, a sorrend nem marad 
stabil, hanem a helyzet, a körülmények alakulásával 
változik. 

Azt, hogy kinek, mikor, mi adja meg a kapcsolat 
célját és értelmét, senki sem tudja megmondani. A kap-
csolat létrejötte után a házastársak élete annyira ösz-
szefonódik, hogy nincs lehetőség egyik vagy másik 
funkció kiemelésére, anélkül, hogy annak ne viselnénk 
később a következményeit. 

Dominanciaharc 
Generációkon keresztül a férfi volt a ház ura. Ő  

volt a kenyérkereső , az asszonynak a konyhában volt a 
helye. Aztán egy csapásra megváltozott minden. A 20. 
században elmosódtak a szerepek, örökös vita tárgya, 
hol húzódnak a területek és döntési jogkörök közötti 
határok. Pontosabban: számos házasságban a n ő  hoz-
za a döntéseket, ugyanakkor védelmet és gondosko-
dást vár el. Érzékeny férfira vágyik, aki ugyanakkor le-
gyen kemény és férfias. Szemmel láthatóan n őkés fér-
fiak kiestek a korábbi szerepükbő l, nincsenek tisztában 
feladataikkal. 

Egyes meglátások szerint kemény háború dúl a 
két nem között, látszólag az egyenl őtlenség felszámo-
lásáért, valójában a hatalomért. A háború egyik sajná- 
latos következménye, hogy mind több n ő  és férfi éli le 
egyedül az életét. A másik következmény ennél is sú-
lyosabb: a férfiak a rájuk nehezed ő  elvárások, a n ők a 
bizonyítani akarásuk miatt túlhajszolják magukat, állan-
dó stresszben élnek, dohányoznak, isznak, aztán jön a 
gyomorfekély, a szívroham és a többi szöv ődmény. A 
harmadik következmény, hogy bár a teremt ő  nem titkolt 
szándékkal különnem űnek teremtette őket, gyakran el-
marad az utódok nemzése és felnevelése, következés-
képp teljesen mindegy, hogy életük során mivel ve-
sződnek, biológiai jelentősége nincsen. 

A családok stabilitása attól függ, hogy a házas-
társak miként és mennyire tudják elfogadni egymást. 
Mennyire képesek kölcsönösen részesedni a kapcsolat 
nyújtotta előnyökbő l és hátrányokból. Mennyire dönt-
hetnek közös életük céljairól, szükségleteikr ő l, a javaik 
elosztásáról. Mennyire szabad és kényszermentes jo-
gaiknak, kötelezettségeiknek, elvárásaiknak, csalódá-
saiknak a szóbahozása, megbeszélése és orvoslása. A 
diskurzusok feltétlenül konfliktusokkal járnak, ezeknek 
a konfliktusoknak azonban van megoldási esélyük, fel-
téve, ha közös cél lebeg a családtagok szeme el őtt, s 
nem fenyeget egyik vagy másik fél szempontjainak a 
teljes elutasítása. 

A másik fél fölött gyakorolt hatalom nyílt vagy lep-
lezett formája gyakran jelen van a házastársi kapcsola-
tokban. A dominanciaigény azzal a szükséglettel függ 
össze, hogy a másik elnyomásával próbáljuk meg ő rizni 
saját (gyenge) énünk integritását. A domináns személy 
állandó félelemben él: fél a konfliktustól, fél a változás-
tól, fél annak veszélyét ő l, hogy szembe kell néznie ön-
magával. Gyengeségébő l előnyt próbál kovácsolni, 
azért felügyeli, irányítja partnerét, mert „jót akar" neki. 
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A másik fél fölött gyakorolt hatalom nyílt vagy leplezett 
formája gyakran jelen van a házastársi kapcsolatokban. 

Ez az állapot hosszabb távon akkor tartható 
fenn, ha a másik fél is partner ebben. A kapcsolatok 
gyakran tudattalan egyezségeken nyugszanak. Az alá-
rendelődő  típusú feleség uralkodni vágyó férjet keres 
magának, akit aztán azzal vádolhat, hogy korlátozza 
mozgásában és társadalmi érvényesülésében. A domi-
náns férj valójában szolgálatot tesz feleségének, ami-
kor korlátozza abban, amit ő l az a lelke mélyén fél: az 
önállóságtól, kockázatvállalástól, a döntéssel járó fele-
l ősségtő l. Az efféle pszichológiai egyezségek szoros 
összefüggésben állnak az egyének önértékelésével és 
biztonságigényével, s egyaránt kielégítik az egyik fél 
dominanciaigényét és a másik fél mazohisztikus szük-
ségleteit. 

Régebben a házasságban egyértelm űen a férfi-
ak domináltak, a n őket terrorizálták, szolgasorban tar-
tották. Sokak szerint ma inkább a „kemény n ők és ér-
zékeny férfiak" világát éljük. 2  Egy családon belül min-
denki tudja, hogy ki az „úr a háznál", kinek van „dönt ő  
szava", ki az, aki „uralkodik". A kapcsolatrendszeren 
belül persze mindig van egy kis játéktér: a család min-
den tagjának van valamilyen mozgástere, cselekvési 
lehetősége, amelyben ő  dominál. 

A kapcsolatrendszer m űködése, és az azon belül 
fellép ő  konfliktusok szempontjából mindig azt kell meg-
nézni, hogy a családtagok közül ki, miben és hogyan 
dönt, illetve, kinek van döntő  szava, s ezt a másik felett 
hogyan érvényesíti. 

Vajon mi a helyzet nálunk a családon belüli domi-
nancia vonatkozásában? Beszélhetünk-e a n ők elnyo-
másáról? Ennek felderítésére több kérdés szolgált, ame-
lyekre igennel vagy nemmel kellett válaszolni. A kérdé-
sek a következők voltak: 

A házastársam nagyon erős akaratú, általában 
övé mindig az utolsó szó 

Majdnem mindig megteszem azt, amit a há-
zastársam mond 

Társaságban a házastársam mellett mindig 
másodrend űnek érzem magam. 

A felmérésben résztvev ő  férfiak 31, a n ők 37 
százaléka állította azt, hogy házastársa nagyon „er ős  

akaratú" ember és „mindig az övé az utolsó szó". A 
csekély különbség alapján nem beszélhetünk egyik 
vagy a másik nem házasságon belüli dominanciájáról, 
hiszen nagyjából ugyannyi n ő  tartja a gyepl ő t a kezé-
ben, ahány férfi. 

A házastársam nagyon erös akaratú... 
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Nincs jelentős eltérés a „szófogadás" vonatkozá-
sában sem. A vizsgálatban részt vev ő  2200 személy 
közül 1203 „általában eleget tesz" házastársa óhajá-
nak. A férfiak 56, a n ők 62 százaléka mindig megteszi 
azt, amit házastársa kér t ő le. A házasságban él ők 
többsége tehát hajlik a kompromisszumra, és e téren a 
nők és férfiak között nincs említésre méltó különbség. 

A másik fél háttérbe szorítása, megalázása ak-
kor a legfájdalmasabb, ha annak mások is tanúi. A fel-
mérésben résztvev ő  2200 személy közül 312 (14%) 
válaszolta azt, hogy társaságban a házastársa mellett 
„mindig másodrend űnek érzi magát". A nemek meg-
oszlása tekintetében kétszer annyi n ő  (18,68%) pa-
naszkodott erre, mint ahány férfi (9,6%), ennek alapján 
azonban „férfiuralomról" aligha beszélhetünk. 

Majdnem mindig megteszem azt, amit a 
házastársam mond 
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2  Nate Penn - Lawrence Larose: A kód. Hogyan kerüljük el a házasság csapdáját? Alexandra. Pécs 
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Társaságban a házastársam mellett mindig 

másodrendünek érzem magam 

гл  nem 

igen 

férfak 

3. ábra 

A domináns pozíció azonban nem csak a másik 
fél rendezésében, dresszírozásában, megalázásában, 
fizikai bántalmazásában juthat kifejezésre. A kiszolgál 
tatott helyzetnek vannak más, rejtettebb formái is. Ilyen 
például az egyoldalú intimitás, amelyben az egyik fél 
gyengéd, ragaszkodó és érzelmeivel adakozó, a másik 
meg h űvös, fondorlatos és kizsákmányoló. Ott, ahol a 
szeretet nem egyforma mélység ű , ez a helyzet gyakran 
előáll. 

Megpróbáltam ennek is utánajárni. Nos, az el ő -
ző  mutatóktól eltér ően viszonylag magas értékeket ka-
punk. Más szóval sokan érzik úgy, hogy több szeretet 
nyújtanak, mint amennyit kapnak. A férfiak 42, a n ők 35 
százaléka panaszkodik érzelmileg egyoldalú kapcso-
latra. Érdekes módon a férfiak érzelmi függ ősége a n ő -
kénél is nagyobb. Vajon ez már el őhírnöke lenne a „ke-
mény nők és érzékeny férfiak" világának? 

Úgy érzem, sokkal jobban szeretem a 

házastársamat, mint ő  engem 

4. ábra 

A pénzhez való viszony 

A házastársi viszonyt törvény szabályozza, ami 
elejét veszi számos konfliktusnak. A törvény kimondja, 
hogy a házastársak vagyonközösséget alkotnak, h ű -
séggel tartoznak egymásnak, egyforma jogaik és köte- 

lességeik vannak, kötelesek támogatni egymást jóban 
és rosszban. A törvény kimondja azt is, hogy a házas-
társak keresetüket és külön vagyonukat is kötelesek a 
család rendelkezésére bocsátani. Bölcsen teszi, hogy 
kimondja, mert e körül s ű rű n-gyakran konfliktusok van-
nak. Az, hogy ki mennyit keres, illetve ki mennyit hozott 
a házasságba a világos beszéd ellenére is sokszor be-
folyással van a családon belüli döntéshozatalra, s oly-
kor központi szerepet játszik a házassági konfliktusok-
ban. Egyes szakértők szerint a válások 50 százalékát a 
pénzzel kapcsolatos nézeteltérések okozzák. A házas-
sági konfliktusok kialakulásában a pénz mindenesetre 
fontosabb szerepet játszik, mint bármi más. 

A házastársak keresetüket és külön vagyonukat is 
kötelesek a család rendelkezésére bocsátani. 

A problémák leggyakoribb forrása a család fizet ő -
képességéhez való hozzájárulás, illetve a fizet őképes-
ség meg ő rzését veszélyeztető  magatartás. Önmaguk-
ban véve az anyagi nehézségek nem ássák alá feltét-
lenül a házasságot. Az anyagi nehézségek éppenség-
gel kihívást is jelenthetnek a férj és feleség számára, 
feltéve, ha együttes er ővel kívánják legy őzni az anyagi 
hiányokat, és nem „sikeresebb" férjekkel, és „takaréko-
sabb" feleségekkel példálóznak egymásnak. 

A gazdagabb, tehetősebb családból származó vagy 
nagyobb jövedelemmel rendelkező  fél gyakran több 

jogot akar vindikálni magának, mint 
ami a házastársának „jár". 

Az első  pengeváltás rendszerint azzal kezd ődik, 
hogy munkája vagy szülei segítsége révén ki járult hoz-
zá nagyobb mértékben a közös vagyon megszerzésé-
hez. Hevesebb szóváltás közben gyakran elhangzik, 
hogy „nem hoztál semmit magaddal", „nélkülem sem-
mire sem jutnál", „ne felejtsd el, hogy azén házamban 
laksz" stb. 

De a pénz anélkül is konfliktusok forrása lehet, 
hogy a házastársak hasonló durvaságokat vágnának 
egymás fejéhez. A gazdagabb, tehet ősebb családból 
származó vagy nagyobb jövedelemmel rendelkez ő  fél 
egyszerűen több jogot akar vindikálni magának, mint 
ami a házastársának „jár". 

nók 
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A közös vagyon megszerzéséhez nagyobb mértékben járultam 
hozzá, mint a házastársam 

nem l 
I ■ igen  

  

férfiak 

5. ábra 

A vizsgált populációban a házasságok eléggé ki-
egyensúlyozottak az anyagi hozájárulás vonatkozásá-
ban. A férfiak egyharmada, pontosan 33%-a, a n ők  21%-
a  véli úgy, hogy a családi költségvetéshez való hozzájá-
rulása nagyobb, mint házastársáé, de ezt ritkán érezte-
tik párjukkal. A vizsgálatban részt vevő  2200 fő  közül 
238 személlyel éreztette már házastársa, hogy hozzájá-
rulása alapján több jogot vindikál magának: a férfiak 9, a 
nők 13 százaléka részesült ilyen kioktatásban. 

Amerikai házassági szakértők szerint a hitelkár-
tya világában „az adósságcsapda" jelenti a legna-
gyobb veszélyt a pénzzel kapcsolatos problémák 
szempontjából. Az emberek nehezen tudnak ellenállni 
a bőséges kínálatnak, és mivel hitelre vásárolhatnak, 
könnyen túlköltekeznek, abban a reményben, hogy a 
jövőben eleget fognak keresni újabb és újabb adóssá-
gaik kifizetésére. 

A pénzügyekkel kapcsolatos másik gyakori konf-
liktusforrás az, ha a házastársak a költekezést érzelmi 
gyógykezelésre használják. A megfontolás nélküli vásár-
lással többnyire örömtelen életüket, sikertelenségüket, 
olykor csupán rosszkedvüket kívánják ellensúlyozni. 

Gyakori konfliktusforrás az, ha a házastársak a költe- 
kezést saját érzelmi gyógykezelésükre használják. A 

megfontolás nélküli vásárlással örömtelen életüket, si- 
kertelenségüket, olykor csupán rosszkedvüket 

kívánják ellensúlyozni. 

Végezetül, gyakran el őfordul az is, hogy a há-
zastársak gyermekkorukban nem voltak rákényszerül-
ve arra, hogy a pénzüket beosszák, ezért feln őtt koruk-
ban egyszerűen nem tudnak spórolni. Képtelenek ér-
tékkészletet felhalmozni, mert folyamatosan elköltik 
mindazt, ami rendelkezésükre áll. Nem azért nem tud-
nak megspórolni semmit, mert jövedelmük nem elég a  

megélhetésükhöz, hanem mert költekezési igényük 
mindig előtte jár jövedelmüknek. 

A pénz — a jövedelemt ől és a gazdasági helyzet-
tő l függetlenül — mindig romboló hatásúnak bizonyul a 
házasságban, amíg a házastársak nem alakítják ki a 
pénz kezelésével kapcsolatos aranyszabályt. Ez az 
aranyszabály három pontból áll: 

A jelentősebb kiadásokról a házastársak közö-
sen döntsenek 

Nem költenek többet, mint amivel rendelkez-
nek 

A megtakarítástól (és nem vágyaiktól!) teszik 
függővé terveiket. 

A családon belüli erőszak 

A fajfenntartás ösztöne úgy rendezte be a vilá-
got, hogy a hím szerepe a kezdeményezés, a n őstény 
részérő l az is elég, ha elt ű ri az aktust. Az állatok köré-
ben mégis ismeretlen a nemi er őszak. A hím addig ud-
varol, várakozik, toporog, amíg a n őstény bele nem 
egyezik a dologba. Az emberek esetében a helyzet en-
nél sokkal rosszabb. A férfiak nemi vágyaik kiélésében 
olykor erőszakhoz folyamodnak. Különösen háborúk 
esetében fordul el ő  ilyesmi nagy számban, amikor az 
indulatok egyébként is elszabadulnak. 

A férfiak azonban békeid őben is hajlamosak az 
erőszakra. Nemcsak akkor bántalmazzák a gyengébb 
nem képvisel ő it, ha heves szexuális vágy f ű ti őket, ha-
nem akkor is, ha engedelmességre akarják kényszerí-
teni őket. Néha a szenvedés látványa, agresszív hajla-
maik kiélése, vagy a másik nem iránti bosszúvágy ser-
kenti őket agresszív fellépésre. 

Az erőszakos cselekmények volumenéhez vi-
szonyítva elenyészö számban fordul el ő  nemi erőszak. 
A verés többnyire a családokon belüli konfliktuskezelés 
eszköze, amelynek gyökerei a történelmi múltba nyúl-
nak vissza. Régebben bizonyos kultúrákban a férjnek 
joga volt arra, hogy akaratát a család többi tagjával 
szemben, ha kellett, er ővel is érvényesítse. Ilyesmi a 
múlt században el őfordult a magyar családok többsé-
gében is. 

A verés többnyire a családokon belüli konfliktuskeze- 
lés eszköze, amelynek gyökerei a történelmi múltba 

nyúlnak vissza. 

nők 
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A n ők gazdasági-társadalmi helyzetének meg-
erősödésével megváltoztak a családon belüli konfliktu-
sokat szabályozó normák, és ma a civilizált országok-
ban (elvileg) megengedhetetlen, hogy a férj tettlegesen 
bántalmazza a feleségét. Az erre vonatkozó elvek és 
jogszabályok azonban korántsem váltak egyetemes vi-
selkedési normává. Bizonyos társadalmi rétegekben 
tovább él az a felfogás, hogy a férj megverheti felesé-
gét, hogy rábírja valamire, vagy megtörje makacs ellen-
kezését. Az efféle viselkedés azonban többnyire olyan 
családokban fordul el ő , ahol ez „elfogadott" gyakorlat 
mindkét fél részére: magyarán, ha az asszony a szüle-
itő l azt tanulta, a rokonok és ismer ősök körében azt lát-
ja, hogy tű rnie kell a verést. 

Az idevonatkozó kutatások szerint a családon 
belüli erőszak alkalmazása sokkal gyakoribb, mint hin-
nénk. „A feleség és a gyerekek verése éveken át rejtve 
maradhat a társadalom el ő l, és ha kitudódik, akkor is 
habozva, erélytelenül avatkoznak be a b űnüldöző  szer-
vek a családi konfliktusokba" —írja Cseh-Szombathy 
László. 3  

Az isztambuli egyetemen végzett egyik tanul-
mány szerint a családon belüli erőszak súlyos problé-
mát jelent a török társadalomban. A török n ők majd 25 
százalékát súlyosan megverte már a férje vagy más 
családtagja, a legtöbbjüket rendszeresen bántalmaz-
zák. Sok n ő  a ránehezed ő  társadalmi nyomás miatt 
nem mer panaszt emelni bántalmazója ellen, így a bán-
talmazott n ők számaránya a jelzett értéknél vélhet ően 
magasabb. Nyilván ezzel a körülménnyel magyarázha-
tó, hogy Törökországban is, de másutt is, mind na-
gyobb nyomás nehezedik a parlamentre, hogy hozzon 
olyan törvényeket, amelyek hatékonyan megvédik az 
asszonyokat a családon belüli erőszaktól.' 

Csakhogy az éremnek van másik oldala is. Egy 
kormányjelentés szerint Nagy-Britanniában a férfiakat 
is verik a családban, méghozzá a hölgyek éppen olyan 
gyakran emelnek kezet társukra, mint a férfiak a n ő kre, 
A felmérés alanyai közül a férfiak és n ők körében egy-
aránt 4,3 százalék panaszkodott arra, hogy a legutóbbi 
12 hónapban otthon erőszak áldozatává vált. Igaz: a 
nők 60 százaléka állította, hogy félelemben él a veré-
sek miatt, míg a férfiak közül csak 5 százalékot sikerült 
megfélemlíteni. Az erőviszonyok a jelek szerint nem 
egészen egyenl ők: míg a nők 47 százaléka, addig a  

férfiaknak csupán 31 százaléka szenvedett sérülést az 
otthoni összecsapásokban. 5  

Ezek után lássuk, hogy mi a helyzet nálunk a 
családon belüli erőszak vonatkozásban. 

NŐK 
Elöfordult már, hogy a férjem megvert 

nem 

86% 

14% 

ábra 
A felmérésben résztvevő  1097 nő  közül 145-en 

állították azt, hogy a férjük megverte már őket. Az 1107 
férfi közül 139 állította ugyanezt a feleségér ő l. A házas-
ságban fizikai er őszakot elszenvedett nők és férfiak kö-
zötti különbség, amint látjuk, alig másfél százalék. Ennek 
alapján azt kell mondanunk, hogy az erőviszonyok ná-
lunk — legalábbis a verés terén — tökéletesen egyenl ő k. 

FÉRFIAK 
El őfordult már, hogy a feleségem megvert 

nem 

87% 

igen 

13 'ó 

ábra 

A családon belüli erőszaknak gyakran a gyere-
kek az áldozatai. Az agresszív szül ők, amikor szabad-
jára kívánják engedni indulataikat, általában úgy talál-
ják, hogy a gyerek rossz és „rászolgál" a verésre. Eb-
ben a szül ők vagy megegyeznek, vagy állandó konflik-
tusforrás közöttük. 

'Cseh-Szombathy László id. mü. 141. old 
' Az AFP jelentését a Magyar Szó, 1998, május 1-i száma ismertette 

5 Alan P. Brauer & Donna Brauer: Szerelem mesterfokon. Id. mü. 32. old 
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GYEREKEK 
"Gyakran rászolgálnak a verésre" 

nem 

79% 

8. ábra 
A vizsgált családokban a gyerekek viselkedésé-

nek megítélésében és fizikai büntetésében a szül ők kö-
zött nagyfokú egyetértés tapasztalható. A férjek 20, a 
feleségek 23 százaléka állította azt, hogy a gyermekük 
néha rászolgál a verésre. Mindenestre kétszer olyan 
gyakran püfölik el a gyereket, mint ahányszor egymást 
bántalmazzák, 

A házastársak kétszer olyan gyakran püfölik el gyere- 
küket, mint ahányszor egymást bántalmazzák. 

Családon kívüli kapcsolatok 

A családi kapcsolatrendszer alakulása jelentő s 
mértékben függ attól, hogy a családtagok érintkeznek-
e, és ha igen, milyen gyakorisággal és mennyire össze-
hangoltan érintkeznek ismerőseikkel, rokonaikkal, illet-
ve hogyan jelenítik meg egymás között a családon kí-
vüli kapcsolataikat. 

A családon kívüli társkapcsolatokra vonatkozó 
íratlan szabályok, követelmények fontos szerepet ját-
szanak a családon belüli kapcsolatrendszer alakulása 
szempontjából is. Meglehet ősen gyakori jelenség, hogy 
a házastársak nem teszik lehet ővé egymásnak, hogy 
szabadon és összehangoltan érintkezni tudjanak má-
sokkal (barátokkal, ismer ősökkel, rokonaikkal), illetve, 
hogy lehessenek olyan családon kívüli kapcsolataik, 
melyeket önállóan, egymástól függetlenül alakítanak ki. 

A kapcsolattartásnak számos formája lehetsé-
ges. Vannak az izolálódó családok, amelyekben nin-
csenek közös barátok, nincsenek „külön ügyek", sze-
mélyes barátságok. Az izolálódó családokhoz hasonló-
ak a zárt családok, amelyekben a külön ügyeket szin-
tén nem t ű rik, gátolják a személyes barátságok kialakí-
tását és megnyilvánítását, viszont a családtagok együtt 
érintkeznek ismerőseikkel, rokonaikkal. 

Vannak aztán az ún. szétszórt családok, ame-
lyekben mindenkinek lehetnek családon kívüli kapcso-
latai, de ezekrő l nem számolnak be egymásnak, nem 
jelenítik meg egymás között, ugyanakkor nem tudnak, 
vagy nem akarnak összehangolódni és érintkezni a 
másik fél kapcsolataival. És végül a kapcsolattartás 
szempontjából vannak egyensúlyban levő  családok, 
melyek többé-kevésbé összehangoltan érintkeznek ro-
konaikkal, barátaikkal, ismer ősökkel, esetleg közös ba-
rátokkal, s ha vannak, a házastársak kölcsönösen 
megjelenítik egymás el őtt önálló kapcsolataikat is. 

Ez a tipológia persze önkényes és tetszés sze-
rintbővíthető . Ezzel a felosztással csak azt akartam ér-
zékeltetni, hogy a korábbi, vagy újonnan szerzett bará-
tok-ismerősök korántsem tartoznak automatikusan a 
család külső  intim köréhez. A házastársak sok esetben 
csak annak árán hajlandóak elfogadni egymást, ha 
azok nem saját igényeik szerint, hanem az ő  elvárása-
iknak megfelel ően alakítják társas kapcsolataikat. 

A házastársak sok esetben csak annak árán hajlandó- 
ak elfogadni egymást, ha azok nem saját igényeik 

szerint, hanem az ő  elvárásaiknak megfelel ően alakít- 
ják társas kapcsolataikat. 

Bár a házastársak a békesség kedvéért általá-
ban képesek elfogadtatni egymással a társas kapcso-
latokra vonatkozó elvárásaikat, az eltér ő  motivációk 
megmaradnak, és konfliktusok alapjául szolgálnak. 
Tartósan, hosszabb id őn át egyik motivációs rendszer 
sem szoríthatja ki a másikat anélkül, hogy ezzel ne kor-
láto2ná a másik személyi mozgásterét, és ne ásná alá 
magát a kapcsolatot. 

Nyilvánvalóan nem jó sem a magány, sem a ful-
lasz ó kötöttség. A magányban nem tud kiteljesedni 
személyiségünk, mert ehhez szükségünk van mások-
ra, közalomra, intimitásra, az intim köt ődések feltétel-
rendszere viszont olykor túlzottan korlátozhatja önálló-
ságL nkat. Ezt a két motivációs rendszert kell össze-
egyeztetni egymással. Ez a dilemma sok embert tart 
vissza a házasságtól, és ennek a dilemmának az el-
döntése a családalapítás nagy próbája. 

Megtehetjük, hogy éveken át nem tartozunk sen-
kihez mély, személyes és intim érzelmekkel, amelyek 
korlátoznák mozgásszabadságunkat. Ez azzal a követ-
kezménnyel jár, hogy magányossá válunk és (rendsze-
rint különböző  tünetek formájában) megszenvedjük 
önállóságunkat. 
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Megtehetjük azt is, hogy elkötelezzük magunkat, 
divatos szóval élve „feladjuk szuverenitásunkat". Ezt 
követően viszont nem rendelkezünk önállóan saját 
szükségleteink és személyiségfejl ődésünk feltételeivel, 
mert mindent és mindig házastársunk elvárásaihoz kell 
igazítanunk. Ekkor meg abezártság-érzés, a kötöttsé-
gek miatt fogunk szenvedni. 

Maga ez a dilemma egyébként korántsem csak 
a házasságkötés dilemmája. Megválaszolásra vár min-
den életkorban, minden társas szituációban. Ha nincs 
olyan diákcsoport, baráti kör, galeri, amelyikhez tarto-
zunk, társtalannak érezzük magunkat. Ugyanakkor 
bármelyik csoport mellett való elkötelezettség és oda-
adás szabadságunk korlátozásával, egy fajta én-fel-
adással jár. Ugyanez a fiatal házasok és a nyugdíjas 
szül ők dilemmája is. Jó lenne, ha szabadon rendelkez-
nének saját id ő töltésük, társas életük anyagi és tárgyi 
feltételeivel, ugyanakkor szükségük van intim kapcso-
latokra is, a másik nemzedék segítségére, szüleikkel, 
illetve gyerekeikkel, unokáikkal való együttlétre, 

A családi kapcsolatalakításban sem egyszer s 
mindenkorra eldönthet ő , lezárható kérdésr ő l van szó, 
hanem olyasmirő l, ami hosszabb id őszakon át újra és 
újra felmerül, megoldást sürget, és a körülményekt ő l 
függően a családtagok, hol az egyik, hol a másik moti-
vációs rendszert érzik fontosabbnak, kényszerít őbbnek. 

Szükség van a családi intimitás meg ő rzésére, a 
magánéletre, örömeink, gondjaink, fájdalmaink csalá-
don belüli megbeszélésére. Ha azonban az intimitás 
igénye követelményrendszerré merevül, amely rend-
szeresen és érzékelhet ően gátolja a házastársakat ab-
ban, hogy rendelkezhessenek a kommunikáció és a 
kapcsolattartás feltételeivel, akkor a kapcsolat destruk-
tív hatásúvá válik. A kapcsolatalakítás szemezeti kere-
teinek el őtérbe kerülésével, az ellen ő rzés, számonké-
rés és kisajátítás igényével éppen az vész el, ami az in-
tim kapcsolat legfontosabb feltétele: a bizalom. 

Minél kifejezettebb az önálló életszférák besz ű -
külése, a másik társas kapcsolatainak leépítése, a part-
nerek annál kevésbé tudják feltárni lelküket egymás 
el őtt, a kapcsolat bizalmi alapja annál inkább gyengül. 

A társas kapcsolatok vonatkozásában a kölcsö-
nös összehangolódás csakis folyamatos és közös 
egyensúlyozás eredménye lehet. És ebben az egyen-
súlyozásban ütköznek a családtagok érdekei, szükség-
letei, motivációi, s a nyíltabb vagy burkoltabb viták, fe-
szültségek növelik vagy csökkentik a megoldás esélye 
it — attól függ ően, hogy az alkudozások és taktikák 
eredményeként id ő rő l idő re kielégülhetnek-e egyik 
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vagy a másik fél nagyobb fokú önállóságra vagy intimi-
tásra irányuló szükségletei. 

Minél kifejezettebb a másik társas kapcsolatainak le- 
építése, a partnerek annál kevésbé tudják feltárni lel- 
küket egymás elő tt, kapcsolatuk bizalmi alapja annál 

inkább gyengül. 

Nem olyan probléma ez, amit a családtagok konk-
rétan nevén szoktak nevezni. A személyközi konfliktu-
sok során, amelyek a családi kapcsolatokban felmerül-
nek, ez a kérdés általában a döntési jog és a hatalmi vi-
szonyok függvényében szokott felmerülni. A kapcsolati 
kontextustól való függés eredményeként az összehan-
golódás feladatát id ő legesen meg lehet oldani, vagy el 
lehet odázni, mindenkorra szőnyeg alá söpörni azon-
ban nem lehet, mert az a kapcsolatrendszer válságá-
hoz vezet. 

Az általam vizsgálat populációban a férfiak 25, a 
n ők 29 százaléka állította azt, hogy kapcsolattartásuk 
kizárólag a legsz ű kebb rokonságra és barátokra szorít-
kozik. Ebbő l kifolyólag az el őbbiek 10, az utóbbiak 21 
százaléka érzi magányosnak magát a házasságában. 

Csak szüleinkkel és a legsz űkebb rokonsággal 
tartunk kapcsolatot 

i І  nem 
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Bár férjem (feleségem) és gyermekeim vannak, 
mégis magányosnak érzem magam 
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A családok többsége nem korlátozza oly mérték-
ben a házastársak mozgásszabadságát, hogy azok a 
családi kötelékeket emiatt terhesnek találnák. Sem a 
nők, sem a férfiak többsége nem panaszkodik a más 
jelleg ű  társas kapcsolatok hiányára, s nini érzi magát 
magányosnak. A családok egy jelent ős részében — kö-
zel egyharmadában — azonban jelen van ez a problé-
ma, amely nyíltabb vagy rejtettebb formában, de konf-
liktusok alapjául szolgál. 

A szül ő i családhoz kapcsolódó 
konfliktusok 

A válások egyharmadát az anyósok nyakába 
varrják. Gyakran el őfordul, hogy a férjekés az anyósok 
nem kedvelik egymást. Az anyós szerint a veje nem 
elég rendes a lányához, aki különbet is találhatott vol-
na nála. A férfiakat azonban az anyósuk nem nagyon 
irritálja, akkor sem, ha az szekálja őket. Rendszerint 
nem a lány, hanem a fiú anyja kavarja a vihart, ő  jelen-
ti a nagyobb veszélyt a fiatalokra. Ennek az a magya-
rázata, hogy sok fiú nem képes leválni az anyjáról, illet-
ve sok anya nem képes elvágni a fia köldökzsinórját. 

Persze nem minden anyós bajkever ő . Ameriká-
ban az utahi állami egyetemen végzett kutatások sze-
rint az anyósok 50 százalékával van baj, a másik fele 
segítőkész családtag. 6  Nagyjából hasonló a helyzet 
Vajdaságban, ahol a férfiak 19, a n ők 28 százalékának 
jelent problémát a házastársa szüleivel való kapcsolat, 
és lévén, hogy az após nem sok vizet zavar, az anyó-
sok vannak itt is a palettán. 

Egyes kultúrákban a házastársak szül őkkel való 
kapcsolatát pontosan megszabják, és ezzel elejét veszik 
a későbbi problémáknak. A nyugati kultúrában, ahol a 
szabadságra hivatkozva a függ őség, féltékenység, éret-
lenség, önzés, akarnokság, birtoklási vágy, rivalizálás 
stb. nincs szabályozva, az anyós és az após a viccek 
céltáblájává válnak, a fiatalok pedig boldogtalanok. 

A családszociológusok szerint a szül őházhoz fű -
ződő  szerepek, normák és az újonnan létrejöv ő  házas-
társi kapcsolat által kialakított szerepek és normák kö-
zötti ellentét gyakran vezet házastársi konfliktusokhoz. A 
házasságkötéssel a házastársak két család tagjaivá vál- 

nak: továbbra is megmarad a szülő i házhoz való kötő -
dés, ugyanakkor egy úi érzelmi viszony jön létre, amely 
egyre meghatározóbb szerepet játszik az életükbe. 

A szülőházhoz fűződő  szerepek, és az újonnan létre- 
jövő  házastársi kapcsolat által kialakított normák 

gyakran vezetnek házastársi konfliktusokhoz. 

A szülők részérő l számos olyan elvárás adódhat, 
amelyek esetleg ütköznek a sikeresen alakuló úi kap-
csolattal. Az egyik vagy másik partner nehezményezhe-
ti például házastársa szüleinek a „beleszólását" az ő  
dolgaikba, esetleg maga az érzelmi viszony — házastár-
sa saját szüleihez való köt ődése — is ellenére van. 

Ezeknek a konfliktusoknak nem kell feltétlenül 
bekövetkezniük. Rendszerint akkor ütik fel a fejüket, ha 
a házastársak nem azonos kultúrájú csoportból szár-
maznak. A családszociológia számára régóta ismere-
tes, hogy az azonos társadalmi csoporthoz tartozók há-
zassága, az ún. homogám házasságok, gyakran sike-
resebbek, mint a heterogámok, vagyis ha a házastár-
sak egymástól nagyon eltér ő  szokásokat, értékeket, 
normákat hoznak magukkal. Gyakorlatilag ezt azt je-
lenti, hogy a házasság alakulása szempontjából el ő -
nyös, ha a házastársak olyan szülő i házban nevelked-
nek, amelyek egyazon kulturális közösséghez tartoz-
nak. A kulturális közösségen belül azonban ellentétek 
forrása lehet az eltér ő  gazdasági helyzetű , iskolai vég-
zettségű  vagy foglalkozási csoporthoz való tartozás. 

A házastársam és a szüleim nehezen tudnak kijönni 

egymással 

If  nem 

■ igen 

11. ábra 

6 Alfai és Barbara Pease: Miért hazudik a férfi? Miért sir a nő? Park Könyvkiadó, Budapest, 2003. 165. o. 
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Vizsgálati eredményeim szerint a vajdasági ma-
gyarság kulturálisan homogén közösségnek tekinthet ő , 
a házasságra lépők többé-kevésbé „magukhoz ill ő" tár-
sat választanak. Ennek ellenére kimutathatóan jelen 
vannak a szül ő i házhoz fűződő  kapcsolatokból adódó 
konfliktusok, 

A férfiak 19, a n ők 16 százaléka véli úgy, hogy 
házastársa nehezen tud szót érteni a szüleivel. A férfi-
ak azonban jobban kijönnek házastársuk szüleivel, 
mint ahogyan azt feleségük gondolja, a n ők viszont ne- 
hezebben, mint ahogyan azt a férjük gondolja,  a men
nyiben a férfiak esetében a 16 százalékkal szemben 
10, a n ők esetében a 19 százalékkal szemben 21 szá-
zalékukállítja azt, hogy nehezen tud kijönni házastársa 
szüleivel. 

A házastársam sok idegesít ő  szokást hozott 
magával 

társak a szül ő i házból magukkal hoztak. A férfiak 19, a 
nők 28 százaléka véli úgy, hogy a házastársa sok „ide-
gesítő  szokást" hozott magával a szül ő i családból. 
Pontosan nincs definiálva, hogy mit értenek „idegesít ő  
szokás" alatt, többnyire azonban étkezési vagy tisztál-
kodási szokásokra, a házastársak közötti munkameg-
osztásra kell gondolnunk. Nézeteltérésre adnak okot 
továbbá a gyermekvállalásra és a gyermeknevelésre, 
a másokkal való barátkozásra, a szórakozási igények-
re vonatkozó szokások is. 

Mindketten másként képzeljük el a szórakozást és a 
kikapcsolódást 
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14. ábra 

Mindaz, ami idegen egyik vagy másik félnek, az 
általában idegesít ő  is számára. Azért idegesít ő , mert a 
házassági szerepek, normák, értékek stb. körüli zava-
rok különféle kultúrák és szubkultúrák találkozásának 
és ütközésének az eredményei, amit az egyének ön-
magukban nem képesek áthidalni. Ez azt jelenti, hogy 
a házastársi ellentétek jelent ős része a házasságkötés 
pillanatában már adott, csak az egymással házasságra 
lépők nincsenek még vele tisztában.' 

tf nem 

igen 

A szül őkkel való kapcsolatnál gyakoribb konfliktus-
forrást jelentenek azok a szokások, amelyeket a házas- 

 

15. ábra 
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Arra a kérdésre, hogy másként képzeli-e el a ki-
kapcsolódást és a szórakozást, mint a házastársa, a 
férfiak 27, a n ők 34 százaléka válaszolt igennel. Ez 
azonban nem jár együtt minden esetben konfliktussal. 
Az érintetteknek csak a fele, a férfiak13, a n ők 19 szá-
zaléka állította, hogy emiatt gyakran van nézeteltérés 
közöttii k. 

Előbb-utóbb persze minden új család kialakítja a 
saját szerep- és normarendszerét, csakhogy ezek sem 
lógnak a levegőben, hanem szervesen beágyazódnak 
valamilyen szubkultúrába, hogy majd megnehezítsék 
és „megkerítsék" a felnövekv ő  új nemzedék kapcsola-
tának kialakulását. 

Szexuális konfliktusok 

Az embereket szexualitásuk dolgában nehéz 
őszinte vallomásra bírni. Erre vonatkozó szociológiai 
vizsgálatokkal se nagyon rendelkezünk. Az ilyen jelleg ű  
vizsgálatok adataival egyébként is óvatosan kell bánni, 
hiszen a szexualitással kapcsolatos kérdésekre vála-
szolók nem mindig őszinték, illetve válaszaik olyan szte-
reotípiák, amelyek az adott kultúra szokásrendjéhez 
igazodnak. A személyes beszélgetés során sem köny-
nyű  megbízható információkhoz jutni. Vannak, akik a vi-
lágért sem akarnak ilyesmir ő l beszélni, mások szívesen 
locsognak róla, ők viszont kevéssé szavahihetőek. 

Nem kívántam a vizsgálatban részt vev ő  szemé-
lyeket kényelmetlen helyzetbe hozni, ezért igyekeztem 
a szexualitásra vonatkozó kérdéseket árnyaltan megfo-
galmazni. 

A szexualitáshoz számos el ő ítélet és mítosz tar-
tozik. Az egyik ilyen mítosz, amely inkább a n őkre jel-
lemző , a szerelem paradicsomának a mítosza. E sze-
rint az örömhöz, a boldogsághoz, a sikeres kapcsolat-
hoz elég magának a szerelemnek a megélése, amit a 
kapcsolaton belüli szexuális élet sokszor csak megza-
var, beárnyékol. A szerelem iránti vágyakozással 
szemben a szexuális késztetés nem a két nemet ösz-
szekötő , hanem inkább elválasztó fiziológiai és pszichi-
kai különbség, amennyiben egy „normális n ő" nem tö-
rekszik kéjszerzésre, ellentétben a férfiakkal, akik ter-
mészetüknél fogva „ocsmányak" és „undorítóak" ebben 
a vonatkozásban. 

A szép, tiszta szerelem után mindig vonzódtam, de a 

szextölidegenkedem 

nem 

■ igen 
50% 

férfiak 

ábra 

Ez a szerelemkép kulturális el ő ítéletekb ő l, a sze-
xualitáshoz kapcsolódó különböz ő  félelmekb ő l, félreér-
tésekbő l és kényszerképzetekb ő l fakad. Az emancipá-
ció következtében a n ők szexuális igényei, elvárásai 
megváltoztak, a partnerkapcsolaton belül a szex értéke 
növekedőben van, ami megint a férfiaknak okoz prob-
lémát, csak ellentétes okokból. 

A felmérési adatok alapján úgy t űnik, hogy ná 
lunk ez a folyamat már lezajlott. A szexualitástól való 
idegenkedés a férfiak 11, a n ők 30 százalékára jellem 
ző . Nem tudjuk, hogy ezen belül milyen szerepet játszik 
a szerelem paradicsomának a mítosza, és milyet az 
impotencia és a frigiditás. 

A nemiséggel szembeni averzióra vonatkozó 
adatok és arányok azonban megbízhatónak látszanak, 
hiszen nagyjából hasonló eredményeket kaptunk egy 
másik kérdésünkre is, amellyel a szexuális igényt pró-
báltuk behatárolni. 

Hosszabb id ő  után sem érez szexuális készte-
tést kapcsolatteremtésre a férfiak 15, és a n ők 28 szá-
zaléka. 

Néha hosszabb id ő  után sem érzek késztetést 

szexuális kapcsolatra 
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Egyes becslések szerinte a házasságoknak mint-
egy a felében elő fordul valamilyen zavar a házastársak 
szexuális életében. Ezt az értéket felmérési eredmé-
nyeim alapján nem tartom túlzottnak, hiszen az általam 
megkérdezettek 41 százaléka  (11%  férfi, 30% n ő ) saját 
bevallása szerint is idegenkedik a szext ő l, 43 százalé-
ka (15% férfi, 28% n ő ) hosszabb idő  után sem érez 
késztetettségét szexuális kapcsolatra. 

Jelentős számban vannak tehát olyan szemé-
lyek, akik elégedetlenek házaséletük szexuális oldalá 
val. Félreérthetetlenül jelzik ezt a további kérdésekre 
kapott válaszok is. Szerettem volna megtudni, hogy ha 
a házastársak adott esetben nem is éreznek kedvet a 
szexuális aktusra, vajon hányan engednek partnerük 

Ha nem is érzek kedvet hozzá, általában engedek 

házastársam közeledésének 
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kezdeményezésének, illetve hányan utasítják őt visz-
sza. 

18. ábra 
Nos, a válaszok alapján a férfiak kaphatóbbak a 

dologra, mint a n ők, ám közülük sem áll mindegyik kö-
télnek. A férfiak 66, a n ők 35 százaléka fogadja el part-
nere közeledését akkor is, ha történetesen nincs kedve 
a dologhoz, a többiek a szexuális kezdeményezést el-
utasítják. Természetesen a szexuális aktushoz jó lég-
körre, megfelel ő  körülményekre van szükség, amelyek 
nem mindig adottak a partnerek részére, Ennek ellené-
re szembetű nő  egyfel ő l az összehangoltság, másfel ő l 
a fogadókészség hiánya. 

A házastársam keveset törödik magával, kissé 
elhanyagolt és ápolatlan 

i nem 

■ igen 

férfiak 

19. ábra 

Abból a körülményb ő l kiindulva, hogy a férfiak 
34, a n ők 65 százaléka sem belátásból, sem taktikai 
megfontolásból nem törekszik házastársa szexuális vá-
gyainak a kielégítésére, arra lehet következtetni, hogy 
a szexuális feszültség nyíltan vagy lappangó formában, 
de a családok nagy részében jelen van. Megkockázta-
tom azt az állítást, hogy tulajdonképpen ez a leggyako-
ribb konfliktusforrás a házastársak között, bár lehetsé-
ges, hogy ennek sok esetben maguk az érintettek sin-
csenek tudatában, mert a konfliktus más formában je-
lentkezik. 

Felmerül a kérdés, hogy vajon mi lehet a szexu-
ális közeledés elutasításának a leggyakoribb oka? 
Szexuálisan kiábrándítón hat, mondjuk, ha valamelyik 
fél a házasságkövetést követ ően többé nem törődik 
magával, nem fordít kell ő  figyelmet arra, hogy alakja, 
öltözködése, tisztálkodása kívánatossá tegye őt part-
nere számára. 

H  nem 
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20. ábra 
Az ápolatlanság azonban nem jellemz ő  a vajda-

sági magyar családokra. A megkérdezett 16%-a talál 

8  William H. Masters—Virginia E. Johnson: Human sexual inadequacy. Little, Brown and Co, Boston, 1970. In.: CsehSzombathy László, 
A házastársi konfliktusok szociológiája. 98. o. 
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kívánnivalót házastársa higiéniai szokásaiban. A férfiak 
kevésbé törődnek kiállemükkel, ápoltságukkal, mint a 
nők, 20 százalékukat hanyagnak és ápolatlannak talál-
ja a házastársa. A n ők nagyobb gondot fordítanak ma-
gukra, mindössze 11 százalékukat találja a férje slam- 
posnak. 

A házastársam a lefekvéshez mindig olyan 

időpontot választ, amikor én már alszom ... 

21. ábra 

A házastárssal folytatott szexuális élettel való 
elégedetlenségnek más oka is lehetnek. El őfordul, 
hogy az élet más területén kialakult ellentétek vetnek 
árnyékot az intim együttlétre. Az is lehet, hogy a part-
nerrel való együttlét során azért marad el a szexuális 
kielégülés, mert a házastársak nem találják egymást 
elég vonzónak és izgatónak. A vizsgálat keretében er-
re is rákérdeztem. 

A válaszokból az derül ki, hogy a n ők 78, a férfi-
ak 75 százaléka szexuálisan vonzónak találja házas-
társát. Igaz viszont, hogy nem elhanyagolható azoknak 
a száma, akik ennek az ellenkez őjére panaszkodnak. A 
partnerrel folytatott nemi élet a férfiak 25, a n ők 22 szá-
zaléka számára unalmas, kevés élményt nyújt. 

A szociológiai vizsgálatok egybehangzóan állít-
ják, hogy a szexuális aktivitásra a lefekvés utáni id ő -
szak a legalkalmasabb. Az éjszaka csendje kedvez az 
intim közelségnek. Egyáltalán nem biztos azonban, 
hogy a szexuális bioritmus mindenkinél egyforma, va-
gyis hogy a nemi vágy mindenkinél a naplementéhez 
igazodik. A nehéz fizikai munkát végz ők például este 
majdnem elájulnak a fáradtságtól, és legfőbb vágyuk 
az, hogy alhassanak. Elképzelhető , hogy az éjszakai 
pihenés után nagyobb kedvük lenne a dologhoz, de ko-
rántsem biztos, hogy párjuknak is ez a legmegfelelőbb 
pillanat. 

A szexuális alkalmazkodás első  próbaköve — megfele- 
lő  időpontot találni. 

Azt, hogy létezik-e ideális szexuális harmónia, 
hogy hány házasságban azonos a házastársak szexu-
ális bioritmusa, nem tudjuk megmondani. Feltehet ő , 
hogy az életkori, biológiai sajátosságok, az egészségi 
és hangulati állapottól függ ően jelentős eltéréseket mu-
tatnak. Az egymáshoz való szexuális alkalmazkodás 
első  próbaköve tehát mind két fél számára megfelel ő  
időpontot találni. Mondanunk sem kell, hogy az együtt-
m űködésiszándék milyen fontos a házasságban. Néha 
bizony elmarad az eredmény, mert a házastársak nem 
könnyen engedik meg, hogy a másik fél „rájuk kény-
szerítse" saját akaratát, ne az alkalmazkodjon hozzá-
juk, hanem ők vegyék figyelembe annak az egyéni el-
várásait és sajátosságait. 

A házastársam a lefekvéshez mindig olyan 

időpontot választ, amikor én már alszom ,,, 

22. ábra 
Nem lehet kizárni annak a lehet őségét, hogy a 

házastársak néha taktikáznak, az egyik vagy másik fél 
olyan időpontot választ a lefekvéshez, amellyel ki-
küszöböli a szexuális kapcsolat létesítésének lehet ősé-
gét. Például túl korán vagy túl kés őn megy ágyba. Az 
efféle taktikázgatás nem jellemz ő  az általunk vizsgált 
családokra, illetve nem túl gyakori. A férfiak 14 száza-
léka véli úgy, hogy a felesége túl kés őn kerül ágyba, a 
nők ugyanennyien gondolják ezt párjukról. 
A szexuális élet harmóniájának feltétele — az összetar-
tozás és egyesülés kellemes érzése mellett — a partne-
rek szexuális temperamentumának azonossága, a sze-
xuális igények szintje és a kapcsolatok gyakorisága. 
Amilyen természetes igény a szexuális harmónia köve-
telménye, olyan nehéz azt megteremteni. A házaspár-
ok egymástól pszichikailag, neveltetésükben, tapaszta-
lataik terén, értékrendszerükben, vérmérsékletükben 
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általában annyira különböznek, hogy a szexuális egyet-
értés kialakulása, a közös intim világ megteremtése, a 
házastársak közös sikerét jelenti. 

A házastársam szerint az én szexuális igényem 
felfokozott 

100% 
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0%  
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23. ábra 
A szexuális egyetértésnek különböz ő  szintjei 

vannak, és minél magasabb ez a színt, annál gyümöl-
csözőbb az együttlét, annál szebb a kölcsönös élmény, 
s annál nagyobb esélye van a házastársaknak a bol-
dog szexuális életre. Nos, ami a felmérési eredménye-
ket illeti, az esetek többségében megvan a szükséges 
harmónia a házastársak között. Úgy t űnik, hogy ezen a 
téren különösebb problémák nélkül kialakul a szexuális 
egyetértés. Lehetséges, hogy mindez csak látszat. 
Esetenként ugyanis az igényekkel baj van, a tempera-
mentumok különböz ősége gondot okoz. A férfiak 31, a 
nők 13 százaléka panaszkodik arra, hogy szexuális 
igényeit a házastársa „felfokozottnak" tartja. Más szó-
val ez azt jelenti, hogy a házastársaknak csaknem a fe-
le, 44 százaléka nem kapja meg maradéktalanul azt, 
amit kíván, magyarán az erotikus vágyai beteljesületle-
nek maradnak. 

A szexuális képzetek, vágyak el ősegítik az 
egyén rejtett vágyainak feltárását, a rejtett szükségle-
tek megismerését, amelyek hozzájárulhatnak a szexu-
ális kapcsolat elmélyítéséhez és harmóniájához. A sze-
xuális fantázia hiánya gyakrabban figyelhet ő  meg 
azoknál a személyeknél, akik gyenge szexuális tempe-
ramentummal rendelkeznek, gátlásosak, szexuális té-
ren igénytelenek és örömtelenek,  

24. ábra 

~ 

25 ,  ábra 

26. ábra 

A férfiak 32, a n ők 11 százaléka elégtelennek ta-
lálja az alkalmazott technikát. Sokan aktus közben sza-
badjára engedik képzeletüket vagy újraálmodják az 
örömteli aktusokat a kapcsolat aranykorából. 

Néha a képzelődés, a fotók, filmek, kiadványok, 
diaképek nézegetése sem segít. A férfiak 37, a nők 16 
százaléka nem jut el együttlétük során a teljes kielégü- 
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léshez. Nem tudjuk, hogy a két nem között mutatkozó 
jelentősnek mondható (21%-os) különbségben mekko-
ra szerepet játszik az impotencia a férfiak, illetve a fri-
giditás a nők részérő l. 

Lehetséges, hogy a férfiak érzékenyebbek a si-
kertelenségre, a nők egy része viszont sikeresnek tart-
ja a szexuális aktust akkor is, ha az nem jár személyes 
lelki élménnyel, 

A férfiak és a n ők ugyanolyan mértékben tartják 
őszintétlennek a kapcsolatukat a szexuális kérdések 
megbeszélése vonatkozásában. Az el őbbiek 22, az 
utóbbiak 23 százaléka. Annak ellenére, hogy a tömeg-
kommunikációs eszközöket eluralta a „felvilágosító iro-
dalom" és a pornográfia, a nemi életrő l való beszéd a 
családok nagy részében továbbra is tabu téma maradt. 

Számos vizsgálat tanúsítja, hogy a „felvilágosító 
irodalom" és a pornó révén szerzett ismereteket a part-
nerekcsekély mértékben hasznosítják, mint ahogyan a 
családon belül a népszer űsített új szexuális technikát 
sem igen alkalmazzák. A szexualitás persze gyakran 
beszédtéma, de a történet rendszerint másokról szól, a 
szex inkább teátrum, látszat, a szexuális vágyak, kész-
ségek, hiányérzetek intim és őszinte megbeszélése 
többnyire elmarad. 

Az őszinte beszédet és a szexuális kielégülést 
akadályozó pszichés gátlások miatt a szexuális konflik-
tusok többsége más tünetekben ölt formát. Ahogyan 
Jung írja, „a szexuális vágyak vonatkozásában a ter-
mészet nem tanúsít sem türelmet, sem részvétet, ha-
nem közvetlenül vagy közvetetten bosszút áll betegsé-
gekkel és mindenféle szerencsétlen véletlennel". 9  

A szexuális vágyak elhanyagolt hatalma tönkre-
teszi az emberek életét, a pszichológiai rendel ők tele 
vannak ilyen esetekkel. 

Hallottam már különböz ő  (manuális, orális) 

szexuális technikákról, de idegenkedem t ő lük 

I nem 

■ igen 

Vannak, akik mindent ki akarnak próbálni, amir ő l 
hallanak, mások ugyanazt esetleg „undorítónak" tart-
ják, A vizsgálatban részt vev ő  személyek többsége, 56 
százalékuk, idegenkedik a szexuális örömszerzés szo-
kásostól eltér ő  formáitól. A férfiak 52, a n ők 60 száza-
léka konzervatív fölfogású ebben a vonatkozásban. 

A vizsgálati adatok alapján az a benyomásom, 
hogy erőteljesen jelen vannak azok a hagyományok, 
amelyek megnehezítik a szexuális kielégülést a házas-
ságban. Ismeretes, hogy a keresztény hagyományok 
szerint a szexuális élet illetlenség, a nemi önmegtartóz-
tatás az, ami dicséretes. Aki erre nem képes, az háza-
sodjon meg, de a házasságon belül is az aktus kizáró-
lag az utódok nemzése céljából elfogadható. Ez a vik-
toriánus fölfogás persze eléggé megfakult, a korlátok 
jórészt led ő ltek, a szexuális kapcsolat élvezetét azon-
ban még mindig beárnyékolja valamiféle álszemérem 
és a b ű ntudat. 

A szexuális komplexusok igen gyakori formája 
az erotikus konfliktus elfojtása. Ilyen esetben az élet-
öröm hiánya nem álmodozásban, vágyfantáziákban ad 
hírt magáról, hanem hisztérikus hangulatokban, ok nél-
küli ingerültségben, a partnerrel való kötözködésben, 
hol itt, hol ott jelentkező  fájdalomban, szomatikus tüne-
tekben és különféle idegi szimptómákban ölt formát. 

Féltékenység 

A féltékenység az egyik leggyakrabban el ő fordu-
ló érzelem az emberi kapcsolatokban. Féltékenységet 
érezhet a kisgyermek a kisebb vagy nagyobb testvére 
iránt, féltékeny lehet valaki kollégái sikerére, és igen 
gyakori a partnerféltékenység, amelyet szerelmi félté-
kenységnek szoktunk nevezni. 

A szerelmi féltés nem csak az ember természe-
tébő l fakadó érzés, hanem a nyugati kultúra sajátja. A 
h űségi fogadalmon alapuló házassági intézmény társa-
dalmi védelme érdekében a leleplezett házasságtörés 
menthetetlenül vesztes pozíciót jelent a rajtakapott ré-
szére. A házasságtörést mint fájdalmat okozó érzést és 
felháborító erkölcsi tényt minden nyugati kultúrában 
olyan megértéssel fogadják, hogy annak szankcionálá-
sát akkor is szorgalmazzák, ha maguk az érintettek ezt 
másként látják. 

C. G. Jung: Gondolatok a szexualitásról és a szerelemr ő l. Kossuth Könyvkiadó, 1955. 104. o. 
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A féltékenység nem az er ős érzelmi kötődés, 
nem a nagy szerelem bizonyítéka, hanem inkább a bi-
zonytalanság, az önértékelési zavar egy formája, legfő -
képpen a partnerbe vetett bizalom hiánya. Van olyan 
elmélet is, amely szerint a szerelmi féltékenység kifeje-
zetten betegség. 

A féltékenységgel kapcsolatos pszichológiai ku-
tatások azt mutatják, hogy a függ őségre épül ő  kapcso-
lat növeli a féltékeny magatartás lehetőségét. Az ilyen 
kapcsolatokban ugyanis a függ ő  személyiség szinte 
teljesen feladja önmagát, valósággal összeolvad a má-
sikkal annak érdekében, hogy a kapcsolatot a lehet ő  
legszorosabbá tegye. Ha pedig az egyik fél függése 
erősebb,mint a másiké, akkor az alárendelt fél félté-
kenysége még erő teljesebb. A vizsgálatok azt is kimu-
tatták, hogy míg az er ősebben függő  fél féltékenységi 
reakciója els ősorban önbüntető  jelleg ű , a kapcsolatban 
fölérendelt fél magatartása dühös és bosszúszomjas, s 
igen gyakori a tettlegesség. 

A féltékenység általában nagy érzelmi viharral 
jár és kivetkőzteti a féltékeny embert magából. A féle-
lem, hogy elveszítheti társát, teljesen betölti a féltékeny 
ember tudatát, A kapcsolat megszakadásának a felté-
telezése, illetve az attól való mardosó félelem mérhe-
tetlen energiát emészt fel benne. Képességeit, életle-
hetőségeit hirtelen óriási mértékben lecsökkenti a 
veszteségérzés, 

A féltékeny személy a kapcsolat megsz űnését a 
létezés, vagyis saját megsz űnésének fenyeget ő  ár-
nyakéntéli meg, emiatt sokszor olyan tettekre ragadtat-
ja magát, amelyek a legalapvet őbb morális gátakat is 
áthágják, s amelyeket azel őtt maga is elképzelhetetlen-
nek tartott volna. Lévén, hogy a partnerek a kapcsolat 
során mintegy beépülnek egymás személyiségébe, a 
féltékeny ember olyasféle fenyegetettséget él át, mint-
ha az egyik testrészét veszítené el. Csakhogy most az 
egész léte forog kockán, s úgy érzi, hogy mindent meg 
kell tennie a kínzó érzés megsz ű ntetése érdekében. Ez 
a magyarázata a féltékenységb ő l elkövetett ember-
ölésnek - amely korántsem olyan ritka jelenség, mint 
gondolnánk. 

A féltékeny ember a kapcsolat megszűnését saját 
megszűnésének fenyegető  árnyaként éli meg. 

A partnerkapcsolatokon belül csaknem lehetet-
len a beteges féltékenység feloldása, többnyire rámegy 
a kapcsolat. A legfontosabb az érzelmi biztonság meg-
teremtése. Forduljunk a féltékeny partner felé nagyobb 
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figyelemmel, szerezzünk neki örömet, meglepetéseket, 
mások el őtt demonstráljuk összetartozásunkat gesztu-
sokkal, érintéssel, öleléssel. Vannak olyan kollegák, 
akik azt ajánlják a féltékeny emberek házastársának, 
játsszák el, hogy ők maguk is féltékenyek. Ezzel mint-
egy felértékelik és segítik partnerüket, hogy az vissza-
szerezze önbizalmát. 

A féltékenység a kih űlőben levő  kapcsolatokban fű tő - 
anyagot szolgáltathat a megújuláshoz, mely f őnixma- 

dárként újjászülethet hamvaiból. 

A féltékenység mindazonáltal nem mindig ártal-
mas. A fenyegetés, amely ilyenkor a féltékeny személyt 
éri, addig nem sejtett emberi tartalékokat képes mobili-
zálni, s még a kiüresedett kapcsolatok is megtelhetnek 
általa t űzzel. A kih ű lőben levő  kapcsolatokban fű tő -
anyagot szolgáltathat a megújuláshoz, mely főnixma-
dárként újjászülethet hamvaiból. 

i 

 

A házastársam féltékeny természetü 

férfiak 

28. ábra 

Felmérési eredményeim alapján úgy t űnik, hogy 
a féltékenység nem nagyon jellemző  a vajdasági ma-
gyar házasságokra. A megkérdezett 2200 személy kö-
zül 179 férfi, és 191 n ő  állította házastársáról, hogy fél-
tékeny természet ű , ami — ha hinni lehet a válaszokban 
—, azt jelenti, hogy a n ők 16, a férfiak 17 százaléka 
szenved féltékenységt ő l. A viszonylag alacsony érté-
kek mellett érdemes a válaszok kiegyensúlyozottságá-
ra, a férfiak és n ők csaknem teljesen azonos magatar-
tására felfigyelnünk. 

~ARA~<S 

nök 
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Tölem teljesen távol áll a féltékenység 

120 Család( konfliktusok 

29. ábra 

Az egymásra vonatkoztatott adatokat érdemes 
összevetni a saját bevallás alapján kapott adatokkal. A 
férfiak 62, a n ők 58 százaléka állítja magáról, hogy tő -
le idegen a féltékenység, ami úgy is értelmezhet ő , 
hogy az előbbiek 38, az utóbbiak 42 százalékától nem 
teljesen idegen. Magyarán a férfiak és n ők kölcsönö-
sen féltékenyebbek annál, mint ahogyan azt házastár-
suk róluk feltételezi. 

A neurózissal kapcsolatos 
konfliktusok 

A pszichiátria régen felfigyelt arra, hogy bizo-
nyos betegségek kórokai és a családi kapcsolatok kö-
zött szoros összefüggés van. 

A betegség alatt nem csak valamelyik szervünk 
kóros elváltozását értjük, hanem az alkalmazkodás hi-
ányából vagy inadekvátságából származó funkcionális 
és magatartási zavarokat. A betegségben benne van 
az ember egész élete, szokásai, magatartása, szemé-
lyi kapcsolatrendszere, szociális környezete, s őt felme-
nő  őseinek élete és kórtörténete. 

A betegségben lelki konfliktusaink is megnyilvá-
nulnak, amelyek tulajdonképpen megoldatlan életfel-
adatok. Olykor a lelki konfliktusaink alakulnak át testi 
betegséggé, mert sokan csak úgy tudják elviselni (foly-
tatni) az életüket. A betegségre hajló emberek lelki 
vagy testi nyavalyáik változatos sorával és kombináci-
óival gyötrik környezetüket és magukat, nem alakítják, 
hanem elszenvedik, vonszolják sorsukat. 

A betegségben benne van az ember egész élete, szo- 
kásai, magatartása, személyi kapcsolatrendszere, 
szociális környezete, s ő t felmenő  őseinek élete és 

kórtörténete. 

Pszichológiai szempontból kétféle ember létezik: 
az életszerető , egészséges személyiség, aki ritkán be-
tegszik meg, vagy ha ez mégis megtörténik vele, a fo-
lyamat rendszerint gyorsan és különösebb komplikáció 
nélkül zajlik le. Vele ellentétben a sérült, éretlen szemé-
lyiség ű  ember sokat betegeskedik, túlérzékeny, hormo-
nális zavarokkal küzd, mindig „pechjük van" az életben, 
mert elégedetlen, örömtelen, örökösen háborgó lelke 
miatt folyton hibás reakcióval válaszol az élet kihívása-
ira. A tudósok ismerni vélik a dolog magyarázatát: a 
boldog emberek agyában több endorfin szabadul fel, 
amely nyugtató hatású és erősíti az immunrendszert, a 
szerencsétlen, örökösen panaszkodó emberek pedig —
túl azon, hogy megkeserítik az életüket —, egyik beteg-
ségbő l a másikba esnek.'° 

A személyiség éretlensége, alkalmazkodási ne-
hézsége, illetve az annak mélyén rejl ő  konfliktusok nem 
mindig kerülnek felszínre, mert nehezen egyeztethet ő-
ikössze lelkiismeretünkkel, önértékelésünkkel, önérze-
tünkkel, a társadalmi életben betöltött szerepünkkel. De 
mindig ott vannak az árulkodó jelek, a negatív érzelmi 
reakciók, testi tünetek, kapcsolatteremtési problémák, 
amelyekbő l következtetni lehet meglétükre. 

Számos statisztika arra utal, hogy a neurózis a 
legelterjedtebb betegség. Az orvosokhoz forduló bete-
gek 30-40 százaléka nem valamilyen váratlanul fellép ő  
betegség, hanem társadalmi alkalmazkodási képessé-
gének a hiánya miatt kerül orvoshoz. Az orvosok jelen-
tős része a rázúduló neurotikusok tömege miatt tehe-
tetlenül áll ezzel a tartós és hálátlan, rendkívül id ő igé-
nyes betegséggel szemben, amellyel kapcsolatban az 
orvostudomány legmodernebb m űszereivel sem képes 
elváltozásokat kimutatni. Találni azonban mást, és mi-
vel a betegnek is, orvosnak is valamivel „igazolnia" kell 
magát, az évek során a zárójelentések vaskos kötege 
áll össze. 

A neurózis azzal kezd ődik, hogy az ember folya-
matosan idegesnek érzi magát, bels ő  feszültség kínoz-
za, örökké elégedetlen magával és másokkal. Ingerlé-
keny, arrogáns környezetével szemben, haragszik a 

10  Allan és Barbara Pease: Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? Park Könyvkiadó, Budapest, 2003. 
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Gyakran oaјy Ozem, hogy "mindenbe I 
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családjára, mert az nincs tekintettel „szörny ű  állapotá-
ra", nem tud megfelel ően gondoskodni róla stb. 

Csaknem mindig ideges vagyok 

A vizsgált populációban a férfiak 10, a n ők 21 
százaléka érzi magát idegesnek. Emlékeztetésül: 
ugyanennyien panaszkodnak a magányra.  

esetben ugyanarról az érzületr ő l van szó. Ez a felisme-
résegyébként teljesen, új, nincs tudomásom hasonló ki-
mutatásról. 

Az olyan személy, aki örökké aggodalmaskodik, 
fokozott betegségtudata van, alkalmazkodási készsége 
csökken, nehezen teremt kapcsolatokat, harct ű rő  ké-
pessége hiányos, könnyen elfárad stb. el őbb-utóbb úgy 
érzi, hogy „mindenb ő l elege van". Megpróbáltam utána 
járni, hogy hány embert gyötör ez a nyomasztó érzés. 
Hányan fáradtak bele az örökös szélmalomharcba? 

A férfiak 16, a n ők 37 százaléka érzi úgy, hogy 
gyakran „mindenb ő l elege van". Ezek a számok eléggé 
riasztóak még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy 
az emberek gyakran használják ezt a kifejezést, ha 
éreztetni akarják, hogy egy adott helyzet nehezen elvi-
selhető  számukra. Ettő l függetlenül infantilis viszonyt 
jelez a környezettel szemben, súlyosabb tünetek kifej-
lődésének a veszélyét jelezheti. 

Bár férjem (feleségem) és gyermekeim vannak, 
mégis magányosnak érzem magam 
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ábra 
A két különböző  kérdésre kapott válaszok teljes 

megegyezése alapján arra kell gondolnunk, hogy a 
családon belüli elmagányosodás, ahogyan az ideges-
ségre való panaszkodás is, a neurotikus tünetek egyik 
kifejeződési formája. Feltételezhető , hogy mindkét 
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ábra 
A neurotikus személy szeretetre szomjas, szere-

tetet azonban csak elfogadni tud (azt sem mindig), de 
senkit sem tud igazán önzetlenül szeretni. Ambivalens 
érzései miatt: egyszerre zsarnok és áldozat, egy id ő -
ben igényli a szeretet és gy ű lölködik. A labilis szemé-
lyiségszerkezet miatt a heveny pszichés ártalmak hisz 
tériás jelleg ű  reakciókat válthatnak ki, néha öngyilkos-
sági kísérlethez vezetnek. 

Szerencsére az ilyesmi nem túlságosan gyakori 
eset: a férfiak 6, a nők 12 százalékának a fejében for-
dult meg már az öngyilkosság gondolata. Azt, hogy kö-
zülük hányan kísérelték meg, ebben a felmérésben 
nem kérdeztük meg. A mindennapi élet gyakran talál-
kozunk öngyilkosjelöltekkel, akik szándékukat formál-
gatják, mérlegelik, de még messze vannak a tett elkö-
vetésétő l. Ennek ellenére mindig komolyan kell ven-
nünk az erre vonatkozó jelzéseket, amelyekrő l elsőként 
általában a házastárs értesül. 

А~ RA~<S 



122 Gsaládi konfliktusok 

Az alkoholizmus szerepe 
a konfliktusokban 

A konfliktusok valódi oka nem mindig kerül sza-
vakban megfogalmazásra. A viszály „tematikája", a 
szócsata nem mindig árulja el, hogy valójában mi rejlik 
az összecsapó érvek és indulatok hátterében. A hang-
nembő l, az indulatok erejéb ő l, a légkörb ő l erre vonat-
kozóan nem sok információt lehet kapni, mert általában 
az adott családban mindennem ű  konfliktus hasonló for-
gatókönyv alapján történik és hasonló stílusban zajlik. 
Következésképp önmagukban véve a hangos szóvál-
tások nem feltétlenül tanúskodnak a családi élet válsá-
gáról. Ilyen szempontból nagyobb veszélyt jelenthet a 
látszólagos egység, ha a családtagok nem hozhatják 
szóba egymásnak eléképzeléseiket, hiányérzetüket, 
szükségleteiket (feszültségeiket) anélkül, hogy a másik 
ezért kitagadná, megbüntetné, betegségszimptómák 
képzésére kényszerítené, vagy elkergetné őket. 

Az alkoholizmus kivételt jelent ez alól. Ezt a 
problémát nem csak a nevén nevezik, de a legsúlyo-
sabb házassági konfliktusok forrása. Számos házas-
ság válságát az iszákosság, az egyik vagy másik fél ré- 
szegeskedése okozza. 

A hangos szóváltások nem feltétlenül tanúskodnak a 
családi élet válságáról. 

Az alkoholizmus a mindennapi életben is súlyos 
probléma. Nem kívánom itt az olvasóimat az alkoholfo-
gyasztással kapcsolatos statisztikai adatokkal fáraszta-
ni. A közúti és munkahelyi balesetek, betegségek és 
bűncselekmények jelentős százaléka az alkoholfo-
gyasztás következménye. Az alkoholizmus ellen ezért 
világszerte folyik a küzdelem, ami azonban a harc ki-
menetelét illeti, azt kell mondanunk, hogy a világ foko-
zatosan egy nagy kocsmahálózattá válik. 

A világ fokozatosan egy nagy kocsmahálózattá válik. 

Az alkoholfogyasztással kapcsolatos konfliktu-
sok egy része gazdasági vonatkozású. Az italra való ki-
adás, rendszeres és nagyobb méret ű  fogyasztás ese-
tén veszélyezteti a család életszínvonalát. De ha nem 
is dönti a családot nyomorba, az alkoholra fordított ösz-
szeg mindenképpen jelentős összeget von el a családi 
költségvetésb ő l. Amennyiben csak az egyik házasfél 
iszik, ez kidobott pénznek számít, és elkerülhetetlenül  

összetűzéshez vezet, ha viszont mind a két fél mérték-
telen ivó, mindketten gátlástalanná válnak, és az ösz-
szeütközések a két részeg között zajlanak le. A házas-
társak közötti tettlegességre is olyankor kerül sor, ami-
kor egyik fél vagy mindkett ő  ittas. 

További konfliktusforrás a munkaképesség csök-
kenése az alkoholfogyasztás következtében, amely né-
ha a munkahely elvesztésével jár együtt. Problémát je-
lent az iszákos fél magatartása is, aki sokszor undort 
vált ki maga iránt a házastársában. 

A részegeskedéssel járó számos probléma elle-
nére — a kívülállók számára rejtélyes módon — a házas-
ság néha tartósan fennmarad. Ennek az a magyaráza-
ta, hogy a közös javak, a lakás, a gyerekek és az egy-
más iránti ambivalens érzelmek miatt a házasfelek ne-
hezen szánják el magukat a válásra. Más esetekben az 
egyik fél részegeskedése része a családi játszmának, 
amely jogcímet biztosít a józan fél számára, hogy a két 
részegség közötti id őszakban domináns uralmat gya-
korolhasson az alkoholista párja fölött. 

Az alkohol gyakran ad okot a vitára 

férfiak 

34. ábra 
Közismert, hogy az alkoholisták többsége férfi, de 

terjedőben van a mértéktelen ivás a n ők között is. Az 
általam vizsgált családokban a férfiak 15, a n ők 20 szá-
zaléka szenved házastársa italozása miatt. Meglep ő  a 
csekély eltérés a férfiak és a n ők között. A házastársak 
viszonyának komplex összefonódása miatt nem tudjuk, 
hogy az alkoholfogyasztás mennyire teszi próbára a 
házasságokat. Válás esetén gyakran történik hivatko-
zás az alkoholra, és ez részben indokolt, el őfordul 
azonban az is, hogy az alkohol nem oka, hanem követ-
kezménye a megromlott kapcsolatnak. Az alkohol rit-
kán orvosolja, inkább súlyosbítja a konfliktust, az ösz-
szefüggések figyelembevétele nélkül azonban válás 
esetén nem szerencsés az ittasságot abszolút bontó 
oknak tekinteni. 
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