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Törvényszerû-e, hogy az idô múlásával
átalakul a párkapcsolat?

– Hadd kérdezzek vissza: törvény-
szerû-e, hogy az idô múlásával átalakul az
ember? Mivel valóban törvényszerû, hogy
változunk, és az emberi kapcsolatok is
folyamatosan alakulnak, az igazi kérdés
inkább az, hogy mivé alakul át a párkap-
csolat. Vagy talán az, hogy a kezdeti lán-
goló érzelmeket követôen sikerül-e felké-
szülni a kapcsolat következô szakaszára.
Megismerték-e egymást annyira a felek,
hogy meg tudják különböztetni a másik
valódi arcát attól, amilyennek látni szeret-
nék kedvesüket? És ha igen, akkor meg-
szerették-e egymást annyira, hogy ezzel
együtt el tudják fogadni a másikat?

Mert a másik lehetôség, hogy a partne-
rek „beleragadnak” a kapcsolat kezdeti
stádiumába, és abból nem tudnak vagy
nem akarnak kikászálódni. Telik-múlik az

idô, és a rosszul megalapozott kapcsolat-
ra nem lehet építeni, ôk pedig azt érzik,
hogy valami nincs rendben. Mert ezekben
az esetekben a párkapcsolat gyakran ella-
posodik a szenvedély elmúlásával, és az
egyén csalódással ismeri fel,
hogy a másik nem olyan,
mint amilyennek ô korábban
látta. Ilyenkor talán nem is a
másikba lettek szerelmesek,
hanem inkább abba a képbe,
amelyet a másikról maguk-
ban alkottak.

Milyen ok vezet leggyakrab-
ban ahhoz, hogy a pár tagjai
úgy vélik, nincs közös jövôjük?

– Általában az, hogy valóban nincs
közös jövôjük, ami lehet egy keserû ráis-
merés is. De az is lehet, hogy amikor vala-
ki kapcsolati krízisben van, és igen lehan-
golt, akkor sokkal sötétebben látja a pár-

kapcsolat lehetséges kimenetelét, mint
amit az valójában magában rejt. Érdekes,
hogy amikor egy nagy értékû ingóságot
vagy ingatlant készülünk vásárolni, hajla-
mosak vagyunk sokkal racionálisabb dön-

téseket hozni, kizárva érzelmi
elfogultságunkat, mint akkor,
ha egy hosszú távú párkap-
csolatban kötelezôdünk el (és
például megházasodunk).
Pedig valójában mindkettô
befektetés, amelyre idôt,
energiát fordítunk, és azt vár-
juk, hogy mindez megtérül-
jön, örömöt szerezzen. Akkor

miért gondoljuk egy bontakozó párkapcso-
latban, hogy a közös jövô tervezése kevés-
bé fontos? Hogy a másik beleillik-e az élet-
utamba és viszont?

Vannak olyan szerencsés párok, akiknek
a kapcsolata sosem fut zátonyra?
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– Valószínûleg nincs olyan kapcsolat,
amely idônként ne akadozna. Nem mind-
egy azonban, hogy léket kap-e, és elsüly-
lyed, vagy csak azért fut zátonyra, mert túl
közel merészkedett a sziklás parthoz.
Esetleg az apály miatt feneklett meg a kap-
csolat hajója, és a dagály egy hulláma
majd szépen le is emeli róla. Valószínûleg
nem véletlen, azaz szerencse kérdése,
hogy bizonyos párkapcsolatok széthulla-
nak egy krízisben, míg mások túljutnak
rajta, és megerôsödnek.

A kutatók, akik a párok úgynevezett
páros megküzdési stratégiáit vizsgálták,
azt találták, hogy a viszonyukkal elégedet-
tebb párok az ôket érô stresszhelyzetben
segítôbb, támogatóbb viselkedést mutat-
nak egymás iránt, mint azok, akiknél ala-
csonyabb párkapcsolati elégedettség mér-
hetô. Az egymásra jobban figyelô, a kap-
csolat és a másik iránt kölcsönösen erô-
sebben elkötelezôdô párok hatékonyab-
ban oldják meg a nehézségeket, mint
azok, akik kevésbé elkötelezettek partne-
rük iránt, és „nem is tudják, mit keresnek
a kapcsolatban”.

Szakértô bevonása nélkül is felül lehet
kerekedni a kapcsolat „megtorpanásán”?

– Nehéz erre egyértelmû igennel vagy
nemmel válaszolni, ez az adott problémától
és az adott pártól függ. Egy biztos: minden
kapcsolatban vannak megtorpanások, krí-
zisek, amelyek ugyanakkor a fejlôdés vele-
járói. A jól mûködô kapcsolatban ezt a pár
a belsô erôforrásokra támaszkodva meg-
oldja, vagy kisebb-nagyobb külsô segítséget
vesz igénybe hozzá. Ez lehet családtag vagy
barát segítsége, esetleg pszichológus, párte-
rapeuta hozzájárulása.

A rosszul mûködô kapcsolatban azon-
ban a nem egyértelmû és nem egymást
támogató kommunikáció mellett a prob-
lémák megoldása is alacsony hatásfokú.
Ezért az ilyen párkapcsolat a feszültsé-
gek hatására nem megedzôdik, hanem
széthullik. Persze segítséget kérni sem
könnyû, fôleg egy idegentôl. Pedig az ide-
gen éppen abban segíthet, hogy egyrészt
objektív, tárgyilagos, másrészt szakértel-
me miatt új megvilágításba képes helyez-
ni az adott problémát.

Bele lehet szeretni újra ugyanabba a
partnerbe?

– Igen, bár a legkönnyebb, ha ki sem
szeretünk belôle. A szerelemkutatók kez-
detben számos szerelemelmélettel álltak
elô, amelyekbôl kiderült, hogy az emberek
többféle szerelmet élhetnek át. Hogy milyen
fajta szerelmet érzünk, sok mindentôl függ-

het: nemtôl, személyiségtôl, kapcsolati stá-
tusztól. Vannak, akik hevesen fellobbanó,
mindent felégetô, ugyanakkor gyorsan
kihunyó szerelmet éreznek, és ez jól egybe-
vág rövid távú párkapcsolati stratégiájuk-
kal. Mások pedig olyan szerelmet éreznek,
amely sosem alszik ki, legfeljebb idôszakon-
ként kisebb lángon ég, inkább parázslik.
De aki ismeri a tûz és a szerelem természe-
tét, tudja, miként lehet felszítani az ilyen
parázsló érzelmeket.

Komolyra fordítva a szót: amit pszicho-
lógiai szinten szerelemként élünk meg,
az élettani szempontból különbözô hormo-
nok mûködését is jelenti. A kapcsolat korai
idôszakában az agyban termelôdô „szere-
lemhormon” (fenil-etil-amin, egy természe-
tes amfetamin) hozza létre azt az euforikus
érzést, amelynek hatására fokozódik a sze-
xuális aktivitás, csökken az alvásigény, nô
a szervezet energiaellátottsága. Ez a hatás
azonban viszonylag hamar (kb. 2-3 év alatt)
„lecseng”, úgyhogy az ennél hosszabb kap-
csolatok kialakulásában más vegyületeknek
is szerepet kell játszaniuk. A kutatatók
éppen ezt találták: a tartós kapcsolatoknál
ugyanannak a „szeretethormonnak” (oxito-
cinnak) a magas szintje mérhetô, amelynek
hatására a szervezet megnyugszik, ellazul,
amely csökkenti a stresszérzést, sôt emeli
a másik ember iránti bizalom mértékét.

Az oxitocin nagy mennyiségben szaba-
dul fel a szülônôk szervezetében, és fontos
a korai baba-mama kötôdés kialakulásában
– de szerepet játszik a párkapcsolati kötô-
désben is, hiszen az orgazmus utáni ellazult

állapot is ennek a hormonnak a velejárója.
Szóval a szerelem eltérô élményeket jelent-
het a kapcsolat különbözô periódusaiban,
és ezeknek – a kapcsolat szempontjából
nézve – mind helye és ideje van. Nem való-
színû, hogy az visz elôrébb egy kapcsolatot,
ha azon kesergünk, ami elmúlt, ahelyett,
hogy annak örülnénk, ami éppen most tör-
ténik velünk. De ez már életstílus kérdése.

Sikeres lehet a párkapcsolati mentôak-
ció, ha csak az egyik fél hajlandó tenni érte?

– Nem, ebben az esetben teljesen
reménytelen. Tapasztalataim szerint nem is
érdemes erôltetni. A férfiak ráadásul kevés-
bé hajlamosak észrevenni, hogy párkapcso-
lati problémáról van szó, ráadásul külsô
segítséget kellene kérni. Ugyanazzal a para-

doxonnal találkozhatunk, mint a testi beteg-
ségeknél. A nôk gyakrabban járnak orvos-
hoz, hamarabb észreveszik, hogy bajuk
van, és ezt jelzik is azzal, hogy segítséget
kérnek. A pszichológiai jellegû elakadások
helyrehozásához énrészesség kell, ezért ha
valaki ott tart, hogy kettejük között nincs is
kapcsolati probléma, vagy évek óta mondo-
gatja, hogy majd saját erôbôl megoldják,
akkor az még nem érett meg a változásra.
Ilyenkor más módszerekre van szükség.

Igaz, hogy amíg meg nem oldjuk, rend-
szeresen belefuthatunk ugyanabba a prob-
lémába különbözô kapcsolatok esetén is?

– Igen, van rá esély. Amikor egy új kap-
csolatba kezdünk, természetesen nem az
a legfôbb dolgunk, hogy újdonsült partne-
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Pszichológiai szempontból a legkárosabb: nem lezárni
egy megszakadt párkapcsolatot. A gyerekek is ilyen-
kor sérülnek leginkább.
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rünket összehasonlítgassuk az elôzôvel.
Pedig megesik, hogy nagyon hasonló
karaktereket választunk, ami érthetô is,
hiszen bizonyos fajta emberek vonzanak
bennünket, mások pedig nem. Mivel
azonban a párkapcsolatoknak is megvan
a maguk fejlôdési üteme, törvényszerûsé-
ge, elképzelhetô, hogy az elôzô viszony-
ban megoldatlanul hagyott problémával
az új kapcsolatban is szembetalálkozunk.
Ez határozottan jelzi, hogy a dolog való-
színûleg rólunk szól, és a saját fejlôdési
elakadásunk köszön vissza. Ilyen lehet
a párkapcsolatban a saját személyes ha-
tárok megtalálása, vagy a kapcsolati inti-
mitás beállítása.

Mindenki számára létezik a „nagy ô”?
– A nagy ô valójában az ideális partner.

A bennünk lévô, ideális partnerrel kapcso-
latos mérce, egyfajta standard az, amely
megmutatja, hogy milyen elvárásokat
alakítunk ki a partner vonzerejével, vitali-
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tásával, státuszával, kedvességével, meg-
bízhatóságával kapcsolatban (amelyek
a párválasztás kultúrától részben független
szempontjai). Ha hosszú távú kapcsolatot
szeretnénk, a mércét magasra tesszük, ha
rövid távra választunk, akkor leszállítjuk
a standardokat. Ez azt jelenti, hogy ha
nem vagyunk elég válogatósak, nagyjából
ránk is van írva, hogy alkalmi kapcsolat-
ban gondolkodunk.

Ha túl válogatósak vagyunk, könnyen
elôfordulhat, hogy senki se felel meg, és
egyedül maradunk. De van még egy fontos
szempont. Mivel a párválasztás egyfajta
adok-veszek, figyelembe kell vennem, hogy
én magam milyen paraméterekkel rendel-
kezem (mint ideális partner) a párválasztás
piacán. Tehát a saját párkapcsolati minôsé-
gemet is bele kell kalkulálnom az ideális
partnerrel szemben támasztott elvárásaim
közé, ha azt akarom, hogy a nagy ô reális
elképzelés legyen. Mindezt figyelembe véve
a válaszom: igen, mindenki számára létez-
het nagy ô. Más kérdés, hogy miként lehet
megtalálni, megszerezni és megtartani.

Igaz, hogy akik külsôre hasonlítanak
egymásra, stabilabb párkapcsolatot alakít-
hatnak ki egymással?

– Úgy tûnik, igen. Kollégáim, a Pécsi
Evolúciós Pszichológia Kutatócsoport mun-
katársai azt találtak, hogy az egymáshoz
több szempontból is hasonlító párok stabi-
labb kapcsolatot alakítanak ki – tovább
élnek együtt válás nélkül, és több közös
gyereket nevelnek. A kutatók a jelenséget
egy sajátos tanulási folyamattal magyaráz-
zák. Eszerint gyerekkorunkban egy belsô
modellt készítünk az ellenkezô nemû szülô-
rôl, és ezt használjuk fel késôbb a párvá-
lasztáskor. Ha ezzel a szülôvel bensôséges,
érzelmileg kielégítô kapcsolatunk volt,
akkor a külsô és/vagy belsô tulajdonságok
tekintetében a majdani partnerünk is
hasonló lehet. Ha viszont a korai bevésôdés
negatív színezetû volt, akkor az ellenkezô
nemû szülôrôl alkotott modell inkább arra
szolgál majd, hogy a kesôbbi párválasztás-
ban segítsen ezeknek a tulajdonságoknak
az elkerülésében – vagyis éppen az ellenke-
zôjét válasszuk.

Az aktuális szépségideálnak megfelelôk
könnyebben alakítanak-e ki boldog párkap-
csolatot, mint a kevésbé vonzók?

– Attól függ, mit tekintünk boldog pár-
kapcsolatnak, és mit jelent az aktuális
szépségideál. A nyugati világ aktuális szép-
ségideálja nem a hosszú távú párkapcsola-
ti elkötelezôdéssel és a gyerekvállalással
kapcsolatos elvárásokról szól, hanem

inkább a (más helyett) saját eszményi meg-
jelenésével, társadalmi érvényesülésével
és függetlenségének kiépítésével, annak
megôrzésével foglalkozó nô képét mutatja.
Ebben a képben a párkapcsolati boldogság
más színezetet kap, mint akár 50-100
évvel korábban.

Egy biztos: akit a környezetében egyez-
ményesen az átlagosnál szebbnek tarta-
nak, az nagyobb valószínûséggel számíthat
több párkapcsolati érdeklôdésre, és a több
jelentkezô közül nagyobb a választási lehe-
tôsége. Az aktuális szépségideálnak való
megfelelés azonban azt is jelenti, hogy az
illetô annyira alkalmazkodó, hogy különö-
sebb belsô konfliktus nélkül képes azono-
sulni a szépségideál elvárásaival (pl. plasz-
tikai mûtétek révén). Mivel a párkapcsolati
elégedettség mértéke a kutatások szerint
összefügg egymás elfogadásával, támogatá-
sával, a partner pozitív tulajdonságainak
hangsúlyozásával, ez nehezen egyeztethetô
össze a mai nôi szépségideál médiaüzene-
tével, amely szerint
nem vagy elég szép ter-
mészetes mivoltodban,
hanem sminkelned kell
magad, le kell fogynod,
és nagyobbra kell mût-
tetned a melledet.

Bagaméri Viki


