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A házasság kintrõl és bentrõl

A házasságkötések számának 
csökkenése ma már világtenden-
cia. A rendszerváltás óta hazánk-
ban egyharmadával kevesebb 
házasságot kötöttek, mint az 
azt megelőző évtizedben. Nagy 
a válások száma, egyre elterjed-
tebb az élettársi kapcsolat, a nők 
egyre később vállalják be az első 
szülést, mind több gyermek szü-
letik házasságon kívül. Valóban 
nincs már értéke a házasságnak? 
Hogy élik meg az egyes emberek 
hiten innen és túl? 

Kardosné Gyurkó Katalin 
(30 éves, főállású anya, az érdi 
nagycsaládosok vezetője): 

– Botondot Isten jelölte ki a szá-
momra, és nem volt azóta egy 
percnyi kétségem sem, hogy ő 
az én párom. Kétévi jegyesség 
után, kilenc évvel ezelőtt kötöt-
tem vele házasságot Isten és 
ember előtt. Én ugyanis reformá-
tusként is szentségnek tartom a 
házasságot, amely akkor műkö-
dik igazán, ha rajta van az Úr 
áldása. Az élettársi kapcsolatot 
nem igazán tudom elfogadni. A 
házasság feladat, amelyben fel-
adunk magunkból egy kicsit, de 
a másikból legalább ugyanannyit 
kapunk, s így válunk mi ketten 
korábbi énünkhöz képest egyre 
értékesebbé. Isten sokszor állított 
próba elé bennünket. A legsúlyo-
sabb az volt, amikor harmadik 
gyermekünket vártam, s szinte 
az utolsó pillanatban jutottunk 
el Botonddal az onkológiára. 
Kemoterápia, meg a vele járó 
dolgok, száznapnyi otthoni steril 
karantén úgy, hogy nem ölelhette 
magához gyermekeit sem. S ma? 
Erősebbek vagyunk, mint valaha. 

Visszaállt a régi rend is, amely 
szerintem minden családot kell 
hogy jellemezzen, a férfi, a férj, 
az apa: a családfő, a nő, a feleség, 
az anya: a család összetartója, az 
otthonteremtés záloga. 

Klutákné Barna Éva (55 éves, 
anyakönyvvezető): 

– Mondják, hogy a házasság 
kiment a divatból, hogy elavult. 
Három évtizednyi anyakönyv-
vezetői múlttal a hátam mögött 
bizton állíthatom, hogy nem így 
van. Annak ellenére sem, hogy 
három éve 284, tavalyelőtt 252, 
tavaly 238 házasságot kötöttek 
Érden, mert ez egyrészt a demog-
ráfiai egyenetlenségek következ-
ménye, másrészt a házasság 
helyének szabad megválasztása 
miatt is lehet. A házasságkötés 
szezonja ma is a nyár, július-
tól szeptemberig vannak olyan 
szombatok, amikor tíz párt is 
esketünk. Az én férjhez menete-
lem óta persze sokat változott a 
világ, és változott maga a házas-
ság is, de ha feltesszük a kér-
dést, hogy „kijelenti-e, hogy az 
itt jelen lévő...”, akkor mindenki 
meghatottsággal mondja ki az 
igent. Persze sok érdekesség és 
furcsaság is megtörtént az elmúlt 
évek alatt. Különösen az utób-
bi évtizedre jellemző, hogy van, 
aki „csak a papírokért jön”, mert 
kell a lakáshitelhez, vagy hogy 
„legyen már apja a gyereknek” 
– mégis a legtöbb ide jövő fele-
lősséggel készül, komolyan gon-
dolja. Még a másodszorra vagy 

harmadszorra házasulók is, sőt, 
mintha a második házasságok 
tartósabbak lennének. Egyáltalán 
nem ritka, hogy válás után újra 

összeházasodnak, leginkább a 
férfiaknál fordul elő, hogy egy-
egy közbenső állomás után tér-
nek vissza a régihez, az „igazi-
hoz”. A legtöbben a házasságkötő 
teremben mondják ki a boldogító 
igent, de vannak, akik vendég-
lőben vagy kerti partin teszik 
meg ezt. Szerencsére egyre több 
az aranylakodalom is, amelyet 
nemritkán a szülők meglepeté-
sére a gyermekeik rendeznek. A 
változást jelzi, hogy a korábbiak-
hoz képest megsokszorozódott 
az apai elismerő nyilatkozatok 
száma, amely a házasságon kívü-
li kapcsolatok jellemzője. 

Offenberger Ottó (37 éves, hir-
detésszervező): 

– Noha három és fél éve elvál-
tam, házasságpárti vagyok. 
Hiszem, hogy a házasság Isten 
szent köteléke. Háromévi jegyes-
ség után templomban esküdtünk 
örök hűséget egymásnak felesé-
gemmel, akivel hét évet éltünk 
együtt. Alig volt egyéves a gyer-
mekünk, amikor különváltak 
útjaink. A miértekre nem könnyű 
megtalálni a választ, leginkább 
azért, mert nehéz szembenéz-
ni valódi énünkkel, végzetesnek 
bizonyult hibáinkkal. Szerintem 
egy kapcsolat tartóssága 70-80 
százalékban múlik azon, hogy a 
férfi és a nő mennyire tud sze-
xuálisan megfelelni a másiknak. 
Sokkal több és őszintébb együtt-
létet kezdeményezek, hogy meg-
beszélhessük a felmerült prob-
lémákat, s arra közösen fogom 
keresni a feleségemmel a megol-
dást. Ezt kell tennem magamért, 
a páromért, de legfőképpen a 4 és 
fél éves gyermekemért, aki mos-
tanában mind gyakrabban faggat 
engem, s kérdezi új házasságban 
élő édesanyját, hogy miért hagy-
tuk, hogy így legyen.

Fórizs Gyula Zsolt (39 éves, 
baptista lelkipásztor, a házasság 
hete érdi rendezvényeit előkészí-
tő felekezetközi munkacsoport 
tagja): 

– A posztmodern gondolkodás 
is az oka, hogy válságba került a 
házasság. Devalválódtak olyan 

hagyományos értékek, mint a 
szavahihetőség, a megbízható-
ság, a hűség, a kölcsönös tisz-
telet. A megváltozott társadalmi 
környezetben megváltozott a 
család, és sokszor már a házas-
ság sem közösség, hanem indi-
viduumok egymás mellett élése. 
A házasság ajándék – tudsz job-
bat? A házasság Isten ajándéka, 
két ember szövetsége, amelyben 
a biblia tanítása szerint a férfi 
kész önmagát adni a feleségéért, 
a feleség elfogadja ezt, s ezért 
tiszteli a férjét, engedelmeske-
dik neki. Ez nem mond ellent 
annak, hogy a feleség is karriert 
építsen, de tegyék ezt közösen, 
egymás épülésére. Pál apostol 
tanítása szerint az igazi szeretet 
nem keseredik meg, nem nehez-
tel a hosszan tartó bosszantás 
vagy sértés miatt, nem rea-
gál a bántásokra haraggal. A 
Magyarországon immár máso-
dik alkalommal meghirdetett 
házasság hete rendezvényeivel 
is szeretnénk felhívni a figyel-
met a gondokra. 

Zelenák Eszter (55 éves, vál-
lalkozó): 

– Szerintem a házasság a tár-
sadalom legkisebb törvényes 
közössége. Két ember szabad 
akaratából fakadó szövetség, 
amelyben az „én”-ből és a „te”-
ből „mi” leszünk. Eggyé válunk, 
de az egységen belül is mind-
ketten megőrizzük önmagunkat. 
A házasság nem fenékig tejfel 
– sok-sok lemondás, olykor vita, 
néha veszekedés. Vannak boldog 
idők, de felejthető szakaszok is. 
Református vagyok, s bár katoli-
kus férjemmel nem esküdtünk 
templomban, nekünk a házas-
ság szentség, ezért a válást sem-
milyen körülmények között nem 
tekintjük megoldásnak. Nekünk 
az esküvőnk „eskü” volt, amely 
életünk végéig köt bennünket. 
35 éve vagyunk együtt jóban 
és rosszban, két közös gyerme-
künk van, s ha nem is könnyű 
körülmények között, de mindig 
azon dolgoztunk, hogy jó példát 
mutassunk a számukra, ahogy 
én is követendő mintát kaptam a 
szüleimtől – 55 évig tartó házas-
ságuknak csak a halál vetett 
véget. A férj legyen a családfő, 
az édesanya pedig maradjon a 
gyerekekkel, ameddig lehet, s 
teremtsen meleg otthont. 

És persze vannak, akik féltve 
intimitásukat, szégyellve eset-
leges botlásukat nem kívántak 
név szerint, s különösen nem 
fényképpel a nyilvánosság elé 
állni, viszont elmondták a véle-
ményüket. Anonimitásuk okán 
ezek a vélemények markánsab-
bak, sarkosabbak, olykor talán 
nyersebbek is, mint az előzőek, 
de nem férhet kétség hozzá, 
hogy valahol ezek is a párkap-
csolatok mindennapjaiban szü-
lettek.

N. Istvánné (66 éves, nyug-
díjas): 

– Párommal 45 éve élek házas-
ságban. Négy gyereket neveltünk 
föl tisztes szegénységben. Az 
uram „nagytermészetű” ember 
volt, de mindig hazajött, imádta 
a fiainkat, s nekem is mindent 
megadott, a maga módján talán 
még most is szeret. Meg sem for-
dult a fejemben, hogy elváljak. 

Péteri Tímea (27 éves, kozme-
tikus): 

– Két hónapja költöztem Érdre az 
élettársamhoz. Összeházasodni? 
Minek? Így is szeretjük egymást. 
Papír? Talán az óv meg a csalódás-
tól, az tart vissza a félrelépéstől, 
az akadályozza meg a válást?! Na 
hiszen, jól néznénk ki akkor! Két 
gyermekemnek ő az apja, közös 
az otthonunk, terveink vannak, és 
az ágyban is jó vele.  

Sz. Józsefné (37 éves, takarí-
tónő): – Férjem még a gyerme-
künk születése előtt meghalt. 
Magunkra maradtunk. Egy év 
múlva ismertem meg Palit, aki-
vel négy éve vagyunk együtt. 
Azóta született egy lányunk, aki 
most hároméves. Szeretem a 
párom, vele kívánok élni örökké. 
Az özvegységemet viszont nem 
adom, nem adhatom fel, mert ő 
csak alkalmi munkát kap, ezért 
anyagilag így járunk jobban. 

Bár évről évre egyre keveseb-
ben mondják ki a boldogító igent, 
továbbra is töretlen a vonzereje az 
anyakönyvvezető előtt tett eskü-
nek, vagy az egyház által szen-
tesített együttélésnek. Az összes 
frigy csaknem fele válással végző-
dik. Bárhogy is legyen, a házasság 
ajándék, Isten ajándéka, egy férfi 
és egy nő szövetsége. Becsüljük 
meg, mert a házasság érték, nem-
csak nekünk, de gyermekeink szá-
mára is.  Vizsy Ferenc István

A házasság válságban van, de a problémákra van igazi 
megoldás – ez az üzenete a február 8–14-e között 
„A házasság ajándék – tudsz jobbat?” szlogennel 
szervezett rendezvénysorozatnak. A tizenkét évvel 
ezelõtt Angliában megszületett mozgalomhoz kapcso-
lódva hazánkban számos felekezet összefogásával, 
immár második alkalommal jelentkezik a házasság 
hete. Ugyanez volt az alapvetõ motívuma az Egyesült 
Államokból indult kezdeményezésnek is, amelynek 
nyomán 1983 óta február 14-e a házasság világnapja, 
amelyet hazánkban is megünnepelnek. 
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