FELKtSZUL~S

A HÁZASSÁGRA,A

HÁZASTÁRSI

FELADATOKRA

1.A

szociológusok
része

illuziókat

táplál,

s konfliktus
séggel

szerintfiatalságunk

a házasságról,

vagy
esetleg

helyzetek

jelent6s

igen keveset
nem veszi

feloldásához

tud, vagy

komolyan,
kevés

kész-

rendelkezik.

2. A prOblémákat
korunk néhány jellemz6je
li. Röviden foglaljuk ezeket össze.
Általánossá

vált nálunk

ben mindkét

házastárs

az a családtipus,

dolgozik.

letvitelben,

a családi

nehézségeket

okoihat.

is növe-

funkciók

amely-

Ez a családi

é-

betöltésében

3. ~ terhek egyen16tlen
megoszlás~
egyrészt a társadalom és család, másrészt a családtagok
között.

próbára

teszi

a családtagok

alkalmazkodó

készségét.
4. Az utóbbi
érdek

években

kiméletien

kintélyének
gyengülése

.

a tulzott

csökkenés~
jelzikb

anyagiasság,

érv~nyesitése,

az ön-

a házasság

te-

~s a szG16i.feie16sség

családi

tos szeml~let. torzulásait,.

élettel

kapcsola-

az. értékrend

.

elbi-

ZOnY~l~Odását.
5: A' q>aiJláé~j<atösszetartó
er6knek 'ez a meglazulása m~;d.tJkke16tt a válások magas' számában nyil.. }'1' ~ti!.
.'
vánú? in~~.
10 év alatt ~ 1975-85 között - az ezer lakosra

2
eső válások
1985-ben

száma

2,2-ről

felbontott

zeI 30.000

gyermek

6. A birósági

életére

statisztikák

kek 15 %-a nevelkedik
letve
koru

2,7-re

mintegy

emelkedett.

29.000
hatott

adatai

szülők

nélkül.

Kbzülük

bünbzők

43 %-a.

Ugyancsak

kb-

ki.

szerint

egyszülős

'Az

házasság

a gyerme-

családban,

kerül

il-

ki a fiatal-

bizonyitott,

hogy a beilleszkedési
zavarok általában bsszefüggnek a családi háttér rendezetlenségévei.
7. Az 1952.

évi csaláajogi

nő módositásának
mának

tb rvény

kbzvetlen

csökkentése,

19B6-ban

célja

az ujraházasodási

tbnzése,

az elváltak

gy~rmekek

sorsának

helyzetének

tbrté-

a válások

szá-

kedv bsz-

és az érintett

javitása.

8. A'módositott
családjogi
tbrvény sZerint "a házasság nem magánszerződés,
hanem olyan jogi intézmény,

amelyet

a biróság

kbzbs

'setén is a helyrehozhatatlan
tényének

vizsgálata

után bonthat
9. A családjogi

csak

ezért

sekkel

javitani

szervezeti,

kimondja,
kell

pénzügyi

lei~,

erősiteni

velés

hatékonyságát.

10. A párválasztásra,
felkészülés

és a békités, megkisérlése

a családi

tését,

e-

objektiv

fel."

tbrvény'módosítása

eredményezheti

nyilatkozat

~2gTomlás

kell

hogy állami
a családi

intézkedé-

élet

az erkblcsi

nem

megerősisegitésének

és lakáspolitikai

házastársi

az ifjukor

bnmagában

kapcsolatok

fel téte-

és érzelmi

feladatokra

programjának

ne-

való

része.

A

3

felp.lős párválasztásnak

feltétele

és társadalmi

A ~iolódiai, érettség-

gel másik

érettség.

órán foglalkozunk,

rettség elsősorban
a döntés
lás képességét
j~lenti. ~ ,
ll. Mielőtt
da Im

í

kiván

.

a' fiatal

sajá~

igényeknek

hogy kialakitsa
célját.
12. Valamennyi
szabadon

a ,társadalmi

.

és a társa-

családi

közösséget

~lengedhetetlenül
ig~nye~t,

fontos,

eszményei~

nag~koru"állampDlgárna~
kiválasztanla

A szerelem

é-

éS,felelősség~álla-

érdekeinek

megfelelő

létrehozni,

a biológiai

és élet-

jogában

áll

élettár~át.

szabadságának

szocialista

tartalma

mentes az anyagi ~rdektől, i ~zámitástól,
kényszertő'l', 'a k sz o l qá I tatottságtó.l. '

a

í

,

,

13. A házasságban

ne~, kUlön

szabályoknak,

hanem' az

emberi kapcsolatokra
vonatkozó általános
kai normáknak
kell' ér vé ny esü ln í.e :
- az egymás

iránti

- a személyi~~g

félelősségnek,

tiszteletének,

- a társ ~gyenjogusága

megbecsUlésének,

élismerésén~k.

14. A házasságot'partnerkapcsolatok
zek társadalmilag'elfogadott
- az ismerkedés,
életre,
Célja:

15. E'gyUttjárás

a leendő

előzik

meg, e-

formái:
- mint'a

felnőtt

készülés

próbája.

n~m megismerése.

- régebben

let ki~}akitá3ának
Célja:

udvarlás,

a pár~álasztá~ra
a másík

eti-

jegyesség

kezdete
élettárs

- a kö zo s é-

a választott
mélyebb

párral.

megismerése,

4
életelveik

egyeztetése.

16. A házasság
megértésén

a férfi és a nő kölcsönös szereimén,
és megbecsülésén
alapuló törvényes

kapcsolat.
kéletes

Megvalósithatja

testi,

harmóniáját,

~zellemi

célja

a férfi

és a nő tö-

és tevékenységbeli

a gyermek-utódok

-

létrehozá-

sa és felnevelése.
17. A családalapitás

feltételei:

- a meggondolt

párválasztás,

azt is jelenti,

hogy mindkét

dó alkalmazkodni

a másikhoz.

ságkötés

megelőzésére

- 18 évre emelték,
hónapról 3 hónapra
18. A ~ásik
tárgyi,

mely

többek

között

fél tud és hajlanAz éretlen

házas-

a korhatá rt - nőknél

továbbá a várakozási
emelkedett.

is

idő 1

feltétel a közös élethez szükséges
dologi, anyagi körülmények
biztositá-

sa.
A család

anyagi

tartozók

biztositják,

megteremteni,

megalapozását

rendelkezniök

megfelelő

és lakniuk
a legnagyobb

20. Ha a szülőknél
a többoldalu

vagy

1. tanácsi

jövedelemmel

kell

valahol.

bérlakás,

jutás

kapnak

helyet,

szükségessége

felborulását

lakáshoz

kell
Jelen-

probléma.

rokonoknál

alkalmazkodás

igen sok házasság
21. Az önálló

kell

és ez a .gyakoribb.

19. A házasulandóknak
~eg a lakás

vagy a hozzá-

vagy a fiataloknak

módjai:

okozta.

már
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2. szövetkezeti
lakás,
3. magánépitkezés.'
22. Vásárláshoz

vagy épitkezéshez

a házasulandók

kaphatnak:
- a munkahelyen
csonykamatu
- társadalmi
számától

vállalati

támogatást

korábban

alapitásra.

lehet

"ifjusági

24. A házasság
feltétel

az egymás

26: Ez akkor

esetén

hogy

az anyakönyvvezetó

élet belsó

harmóniájának

szeretete,

a szexuális

együtés két

alapuló

feltétele
élet

zavarta-

közös

felelós-

félben

megvan

és munkamegosztás.
meg,

ha mindkét

fegyelmezettség,

a szeretet, kifejezésének

a kölcsönös

kalmazkodás

formai

szándékukat.

az Blkalmazkddásikészség,

27. A'családi

- néhány

- a házasulandók

házasságkötési

valósul

me~értés,

5 év

2-os kamatra.

az egyenlóségen

ségvállalás

- nyit-

meg kedvezményes

ugy jön létre,

25. A családi

a csrued-

- vagy szüleik

7 év után 140

kinyilvánitják

lansága,

már készülni

100 %-át,

megléte

tanu elótt

igény
ség.

gyermekek

takarékbetétkönyvet",

összeg

%-át kaphatják

tesen

a vállalt

A fiatalok

után a betett

J

ala-

függóen.

23. Évekkel
hatnak

hosszulejáratu

kölcsönt,

életben
hiánya,

érzelmekre

problémát

a

kulturája,

és a türóképes-

legtöbbször

a házastársi

az al-

hütlenség,

a

6
hagyományos

családi

női tulterheltség
28. A családtagok

származó
pkoz.

közötti

ket tudatosan
tartalmas

munkamegosztásból
vagy az alkoholizmus
kapcsolatokat

ápolni

kell.

formaságokra,'melyek

vonzóbbá

teszik

ünnepek,

a családtagok

sége váljanak
29. A családi

szerzett

meghittebbé,

egymád

hagyománnyá,

tervek,

Ac~aládi

iránti

öröklődő
a közös

az elért

örömök,

van oly~n

légkörét.

élet szépségét

megvalósult
másnak

az otthon

és érzelme-

Szükség

figyelmesszokásokká.

életelvek,

sikerek,

az érzelmi

a

az egy-

biztonság

adja.
30. A szocialista
nyi tagja,

családmodellben

a család

a férfi ;és a nő egyenlő

valameny-

jogokat

él-

vez és egyenlő alapon kell vállalniok
a kötelezettségeket
is. A gyermek sem csak jogak~t él~
vez, hanem

feladatai,

kötelezettségei

is van-

nak a családban.
31. A házastársaknak
kell

általjb~n

ellátniuk:

heiyt

munkában és eleget
taiknak is.
32. A család,
tatását

a~yaszámos

ki. Ilyen

k~ll

feladatot
termeiő

tenniü~szülői

és gyermekvédelem
szociális

felada-

törvénybe,ik-

intézkedés

egésziti

a GYES és a GYED.

33. ~ rendelkezések
mekgondozási
Indokolt

kettős

k~l~~liniU~~

munkamegosztás

esetben

gyermekkel.

lehetővé

teszik,

hogya

valósággá

az apa is otthon

gyerváljon.

maradhat

a

7

34. Bármennyire

megvalósul

is egy családban

a mun-

kame~osztás,
a nőkre, - ha anyává válnak ,több megterhelés
hárul. Elsősorban
az anya problémája:

a hivatás;

a gyermekn~velés

a közélet,
fela~atainak

a családi

élet

és

összeegyeztetése.

35. A család megszilárdulása
társ~dalompolitikai
érdek. Napjainkban
a család gyermeknevelő
funkciója egyre jelentősebbé
válik. Pótolhatatlan
társadalmi
értéket jelent a gyermekek kiegyensulyozott
36. "A család
léte

nevelése.
a társadalom

és belső

harmóniája

ség sem tevékenykedhet

alapegysége,
nélkül

melynek

a nagyobb

közös-

sikeresen."

ILe Corbusieri
"

