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A statisztikák szerint Magyarorszá-

gon ezer házasságkötésből kb.

ötszáz válással végződik. Vajon

hol romlanak el a dolgok, és mi

tudnak azok a párok, akik együtt

maradnak? Ezekre a kérdésekre

kerestem választ a népmesékben.

Mert ha igaz, hogy bennük

sűrűsödik az emberiség bölcses-

sége és tapasztalata, akkor arról is

kell találnom meséket, hogy mi

történik a hétországra szóló lako-

dalom után. Találtam, nem is ke-

veset. 

A saját, és ezzel együtt a másik

érzelmei, gondolatai iránt a leg-

több ember akkor kezd el komo-

lyabban érdeklődni, amikor éle-

tében először lesz fontos a „másik”.

A lelki fájdalmak nagy része abból

ered, hogy a számunkra kitüntetett

figyelmet érdemlő másikhoz nem

jól kapcsolódunk.

A másik ember melletti elkö-

teleződés egyik formája a házas-

ság. Az, hogy ki miért, kivel és mi-

kor lép házasságra, és hogy ez a

házasság milyen lesz: tudatos és

nem tudatos döntések sorozatán

múlik. 

Ha a meséket nem néprajzi

érdekességként közelítjük meg,

nem úgy tekintünk rájuk, mint

rég letűnt korok emlékeire, hanem

úgy, mint az emberi lélek megnyi-

latkozásaira, akkor olyan ládát

nyitunk ki, amelynek kincsei se-

gítenek bennünket az emberi lélek

működésének jobb

megismerésében. 

Ebben a kötet-

ben nők és férfiak

választásairól, dön-

téseiről, viselkedé-

séről, hibáiról, és

nem utolsó sorban

egymás iránti sze-

retetéről szólnak a

mesék. Úgy tűnik, a

jó házasság alapja

mégis csak az a

nagyon egyszerű

tény, hogy a felek

szeretik-e egymást

vagy nem. Vagyis nem azért választ-

ja valaki a tár-   sát, mert az valami-

lyen pszichológiai és/vagy anyagi

előnyhöz juttatja. Nem eszközként

tekintenek egymásra, hanem a

szívük kapcsolódik össze. Nem

azért kell a másik, mert szünte-

lenül csodálja, elismeri, kiszolgálja

a társát, vagy mert sok pénzt keres,

és ezzel anyagi biztonságot és

jólétet biztosít. Hanem azért, mert

jó együtt lenni, mert érdeklik a

másik gondolatai, érzései. Jó osz-

tozni egymás örömében, bána-

tában. 

A mesék ar-

ról tanúskodnak,

hogy ha valódi

a szeretet, akkor

nem jelent meg-

oldhatatlan kér-

dést, ha az egyik

fél butább, gyá-

vább, esetleg lus-

tább, mint a má-

sik. Elviselhető

még a fösvény-

ség is. Sőt, ha

két ember szereti

egymást, még a

megcsalás is megbocsátható. De

ha a szeretet köteléke elszakadt,

vagy netán sosem   volt meg, akkor

semmi nem működik. Lassan vagy

gyorsabban, de pusztulni kezd

minden.
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HHaa  aa  mmeesséékkeett  nneemm
nnéépprraajjzzii  éérrddeekkeesssséégg--
kkéénntt  kköözzeellííttjjüükk  mmeegg,,
nneemm  úúggyy  tteekkiinnttüünnkk
rráájjuukk,,  mmiinntt  rréégg  lleettűűnntt
kkoorrookk  eemmlléékkeeiirree,,  hhaa--
nneemm  úúggyy,,  mmiinntt  aazz  eemm--
bbeerrii  lléélleekk  mmeeggnnyyiillaatt--
kkoozzáássaaiirraa,,  aakkkkoorr  oollyyaann
llááddáátt  nnyyiittuunnkk  kkii,,  aa--
mmeellyynneekk  kkiinnccsseeii  sseeggíí--
tteenneekk  bbeennnnüünnkkeett  aazz
eemmbbeerrii  lléélleekk  mműűkkööddéé--
sséénneekk  jjoobbbb  mmeeggiissmmee--
rréésséébbeenn..


