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S
okan nem számolnak vele,
mégis igaz, hogy a világhá-
lón föllelhetô megnyilvánulá-
saink alapján
– különösen a

nagy népszerûségnek ör-
vendô közösségi oldalak-
nak, a szabadon kommen-
tálható cikkeknek köszön-
hetôen – következtetni
lehet mindezekre. Nem túl-
zás tehát azt állítani, hogy
sokszor meg sem kell szó-
lalnunk ahhoz, hogy feltárjuk mások elôtt
adottságainkat, amelyek nyomán gyorsan
eldôlhet akár egy-egy állásinterjú vagy
kialakulóban lévô párkapcsolat sorsa is.
Miközben Meskó Norbert evolúciós pszi-
chológussal errôl a véget nem érô meg-
mérettetésrôl beszélgettünk, kíváncsiak
voltunk arra is, hogy szükség esetén fej-
leszthetjük-e képességeinket.

Hogyan segíti a magasabb EQ az élet-
ben való boldogulásunkat? Miért jó az
nekünk, ha fejlett EQ-val rendelkezünk?

– Az érzelmekkel kapcsolat-
ban egészen máshogy vélekedik
a pszichológia tudománya az
utóbbi 20-25 évben, mint,
mondjuk, 50-60 évvel korábban.
Valószínûleg ennek a változás-
nak a következménye, hogy ilyen
kérdések merülnek fel bennünk.
Régebben úgy határozták meg
az érzelmeket, mint olyan ténye-

zôket, amelyek zavarják, összekuszálják
az ésszerû, racionális emberi mûködést.
Ebbôl a hagyományos nézôpontból
szemlélve az érzelem, a szenvedély gya-
korlatilag a gondolkodás, a hideg logika
ellenpontja volt. Az ’50-es évek pszicho-
lógusai még úgy vélték, hogy az érzelmek
a tudatos mûködés ellenôrzésének elvesz-
tését okozzák, és talán az lenne a legjobb,

ha ki lehetne iktatni az efféle zavaró
mûködéseket.

Az új nézôpont szerint azonban az ér-
zelmek adaptívak, azaz éppen hogy segí-
tették fajunk túlélését és szaporodását az
idôk során. Ez a feladat- és mûködésköz-
pontú szemlélet többek között annak
köszönhetô, hogy a pszichológia tudomá-
nya újra fölfedezte Darwin evolúciós tana-
it. Ô ugyanis azt írta a könyvében, hogy az
emberi (és állati) érzelemkifejezés intelli-
gens rendszer. Persze nem szó szerint ezt
a kifejezést használta, de arról beszélt,
hogy az érzelmi rendszerek azért alakul-
tak ki, mert képesek voltak hatékonyan
befolyásolni a túlélésért felelôs viselkedést.

Az érzelmek tehát mintegy felkészítik
a szervezetet arra, hogy az egyén bizonyos
magatartásformákat kivitelezzen. Például
könnyebb elfutnunk egy ragadozó elôl, ha
félünk. Könnyebb megküzdenünk valaki-
vel, ha haragszunk rá, mert akadályoz

Amint interakcióba lépünk egy másik emberrel – legyen szó valós
vagy virtuális kommunikációról –, azonnal üzeneteket küldünk magunkról, vagyis igen

rövid idô alatt képet adhatunk arról, hányadán állunk az intelligenciával,
és milyen szintre fejlesztettük az érzelmi intelligenciánkat.

Az érzelmek értelme
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fókuszban: A MÉRHETÔ KÉPESSÉGEK

bennünket célunk elérésében. Amikor
örülünk és boldogok vagyunk, akkor
könnyebb együttmûködnünk másokkal.
Érzelmi állapotunk jelzései pedig infor-
málják fajtársainkat belsô állapotunkról és
várható viselkedésünkrôl.

Honnan tudhatjuk, hányadán állunk az
EQ-val? És azt miképpen mérhetjük fel,
hogy akit társunknak választottunk/
választanánk, hogyan áll ezen a téren?

– Az elmondottakból egyenesen követ-
kezik, hogy valószínûleg magas EQ-val ren-
delkezünk, ha alapvetô (családi, munkahe-
lyi, baráti, hétköznapi/ismerôsi) emberi
kapcsolataink rendben vannak, azaz kielé-
gítôek. Tehát – a másikkal együtt – kölcsö-
nösen jól érezzük magunkat a kapcsolat-
rendszerünkben. Ha viszont életünk egyik
vagy másik területén problémás kapcsola-
tokról tudunk beszámolni, lehet, hogy az
említett EQ-területek valamelyikén (vagy
talán valamennyin) alacsony pontszámot
érnénk el. A leghatékonyabb (és legobjektí-
vebb) minden bizonnyal az lehetne, ha a
kiszemelt partnerral kitöltetnénk egy EQ-
tesztet, és csak azután kezdenénk vele kap-
csolatot, hogy kiderült róla, nem „érzelmi
analfabéta” – de ez nem túl életszerû.

A hétköznapokban inkább abból von-
hatunk le következtetéseket partnerünk
érzelmi intelligenciájával kapcsolatban,
hogy miként alakítja kapcsolatait. Képes-
e figyelembe venni a másik igényeit (pél-
dául az enyéimet)? Tekintettel van-e rám
életének alakítása közben? Tisztában
van-e vele, hogy miként érint engem,
amit ô tesz, mond vagy érez? Milyen sze-
repet töltök be az életében?

Összefüggésben állhat-e az EQ-val az,
hogy egyes, magas IQ-val rendelkezôk
kevésbé tudnak érvényesülni, a szeré-
nyebb szellemi képességekkel rendelke-
zôk viszont messzebbre jutnak?

– Az IQ olyan (öröklôdô) képességegyüt-
test jelent, amelynek fontos szerepe van
az egyén sikerességében, de ez különösen
az iskolázottsággal együtt járó sikereket
jelenti. Ezért a magasabb IQ-val rendelke-
zôk általában jobban teljesítenek az iskolá-
ban, jobban fizetô álláshoz jutnak, sôt még
egészségesebbek is. Az újabb vizsgálatok
azonban feltárták, hogy az intelligencia
mellett más tényezôk is alapvetô hatással
vannak a sikerességre. Közéjük tartozik
az érzelmi intelligencia is, amely fôként
az üzleti világban elért sikerre gyakorol
erôteljes hatást. Ezért a cégek alkalman-
ként rengeteg pénzt fektetnek be különbö-
zô képzések (tréningek) formájában abba,

hogy fejlesszék különösen a vezetôk érzel-
mi intelligenciáját.

Születési adottságunk vagy a környeze-
tünkbôl érkezô visszajelzések, üzenetek
határozzák-e meg azt, hogy milyen szintû
EQ-val rendelkezünk?

– A legtöbb kutató szerint az érzelmi
intelligencia nem veleszületett képesség,
hanem inkább olyan társas jártasság, ame-
lyet ugyanúgy el lehet sajátítani, mint pél-
dául a golfozást. Ugyanakkor vannak, akik
felhívják a figyelmet az érzelmi intelligenci-
ában mérhetô nemi különbségekre: a leg-
több kutatás szerint a nôk jobban teljesíte-
nek az EQ-tesztekben, mint a férfiak. És ez
gyerekkorban is megfigyelhetô.

Az Asperger-szindrómával (az autizmus
egyik fajtájával) diagnosztizáltak körében –
akik többek között társaik érzelem-szignál-
jainak leolvasásával és alkalmazásával
küzdenek – nagyobb arányban vannak
fiúk, mint lányok. Tehát mégis lehetnek
veleszületett tényezôk is abban, hogy vala-
kinél magas vagy alacsony EQ mérhetô.
A gyerekek eltérô EQ-ját sokan a szociali-
zációs különbségekkel is magyarázzák.
Az elfogadó, egymásra figyelô, az egyén
igényeit figyelembe vevô társas környezet,

a szeretetteljes, de következetes nevelés,
a biztonságot nyújtó, meleg családi légkör
minden bizonnyal kedvez az empátiás
érzékenység kialakulásának.

Egy párkapcsolat sikerében melyik
a fontosabb: az IQ vagy az EQ?

– Az eddigiek tükrében ezt talán így
nem is lehet különválasztani. Ráadásul
valószínûleg nem létezik magas EQ ala-
csony IQ mellett, a kettô általában együtt
jár. Az feltûnô, ha magas IQ mellett ala-
csony EQ mérhetô, de azért ez kirívó – és
különös, mert nem megszokott. Felkapjuk
rá a fejünket, mert szokatlan.

Beszélhetünk-e külön szexuális intelli-
genciáról?

– Ezzel kapcsolatban talán két dolgot
érdemes megemlíteni. A szexuális intelli-
gencia kifejezést leginkább a szexológiában
használják (bár ott sem általános), és arra
a területre vonatkozik, amely a szexuális
örömszerzéssel kapcsolatos ismereteket,
a nemi szervek pontos mûködését, a szerel-
meskedés közbeni kommunikációt, összes-
ségében a párok szexuális ön- és társmeg-
ismerésére való nyitottságát és képességét
jelenti. Ez természetesen fejleszthetô, a leg-
több szexuálterápia erre épül.

IQ
és EQ
Az intelligenciahányadoshoz hason-
lóan az újabb vizsgálatok érzelmi
hányadosról is beszámolnak, amely több
képességet is jelent. Egyrészt azt, amivel
hozzáférünk saját érzelmi állapotainkhoz, és
amivel megérthetjük, hogy miként függnek
össze érzelmeink, gondolataink és viselkedé-
sünk. Másrészt az érzelmek feletti kontroll
képességét, ami az érzelmek uralásán túl azt
is magában foglalja, hogy nemkívánatos érzel-
meinket (pl. lehangoltság, érdektelenség)

miként tudjuk befolyásolni, helyettesíteni más kívánatos (pl. jókedv, vidámság) érzel-
mekkel. Harmadrészt jelenti a folyamatos önmotiválást (egy tartós, kiegyensúlyozott

érzelmi állapotot) is, amely ahhoz szükséges, hogy sikeresen megvalósítsuk élet-
célunkat. Negyedrészt pedig tartalmazza a mások érzelmi állapota iránti

nyitottságot, érzékenységet, amely segít abban, hogy leolvassuk társaink
érzéseit, illetve képesek legyünk befolyásolni ôket. Lényegében

tehát olyan képességrôl van szó, amely alkalmassá tesz
bennünket arra, hogy másokkal kielégítô kapcsolato-

kat alakítsunk ki és tartsunk fenn.
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A másik dolog a párválasztási intelligen-
cia, amelyrôl Geoffrey Miller (A párválasztó
agy címû, hazánkban is ismert könyv szer-
zôje) írt elôször 2008-ban. Arról a képes-
ségrôl van szó, amely segít bennünket
abban, hogy feltérképezzük lehetséges part-
nereink párkapcsolati értékét, és döntést
hozhassunk, hogy kit milyen típusú és idô-
tartamú kapcsolatra válasszunk párnak.
Ez a képességünk saját tapasztalatainkon
alapul, mellette azonban környezetünk
megfigyelésébôl begyûjtött információkra is
támaszkodunk (ezt napjainkban jelentôsen
kibôvítette a média, a könyv és a film).

Ezek szerint adottságaink remekül fej-
leszthetôk ezen a téren.

– Meggyôzôdésem, hogy igen, mind a
szexuális intelligencia, mind a párválasz-
tási intelligencia területén. A párkapcsola-

tok mûködésérôl szóló ismereteink bôvíté-
sével, a párkapcsolati tapasztalatokkal és
természetesen az önismeret növelésével
folyamatosan fejlôdhetünk ezen a téren.
Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni
Szex és lélek. A párkapcsolatok pszicho-
lógiája címû könyvemet, amely színes tár-
házát kínálja a témával kapcsolatos elmé-
leteknek, kutatásoknak.

Mi lehet az oka annak, hogy napjaink-
ban igen sokan érzik magukat magányos-
nak akkor is, ha kapcsolatban élnek?

– Valószínûleg szerepet játszik benne,
hogy a nagyvárosi népességet személytele-
nebb emberi kapcsolatok jellemzik, és a
médiahasználat szintén sivárabb társas
viszonyokhoz vezet. A nyugati világ anyagi-
as értékrendje mind-mind szerepet játszhat
abban, hogy sokan küzdenek az elmagá-

nyosodás érzésével. Pszeudo-párkapcsola-
tokban élnek, amelyek nem adnak érzelmi
támaszt. Errôl egy klinikai szakpszicholó-
gus, például Tari Annamária biztosan töb-
bet tudna mesélni.

Miért tûnhet komolyabb feladatnak
most megtalálni az igazit, mint néhány
évtizeddel korábban? Talán akkor is
ugyanilyen nehéz volt, csak másként rea-
gáltunk a konfliktusokra?

– Ez igen összetett kérdés. A párkapcso-
latok funkciója jelentôsen megváltozott az
utóbbi évtizedekben. Száz éve még a pár-
kapcsolatok hivatalos formája a házasság
volt, amely általában nehezen felbontható
egységként mûködött. Elsôsorban a gyere-
kek „létrehozására” és fölnevelésére épülô
gazdasági-jogi szövetséget jelentett, amely
bizonyos esetekben kölcsönös érzelmi elkö-
telezôdésen is alapult. A modern fogyasztói
társadalmakban a partner azonban már
nem feltétlenül a gazdasági boldogulás és
gyerekvállalás záloga, hanem egy olyan
személy, aki társ a szabadidô eltöltésében,
a szórakozásban, a szexuális örömszerzés-
ben. Ráadásul a nyugati kultúrákban a ser-
dülôkor moratóriuma kitolódott a fiatal fel-
nôttkorra, így manapság természetesnek
tartjuk, hogy esetleg még a 30-as éveik ele-
jén-közepén járó fiatalok sem kötelezôdtek
el egy tartós párkapcsolatban. A válások
elterjedése lehetôvé tette a kölcsönös
választásokon (és már nem a szülôk dönté-
sén) alapuló házasságok felbontását is, ha
a felek ki akarnak lépni a kapcsolatból.

Talán egyfajta feloldhatatlannak tûnô
kettôsség munkálkodik bennünk, ami
miatt nehezebbnek ítéljük ezt a kérdést
manapság. Az egyik felünk engedelmes-
kedik korunk médiaüzeneteinek, és emi-
att keressük „az igazit” mint a végsô bol-
dogság forrását, minden bajok gyógyírját,
az önmegvalósítás és a kiteljesedés zálo-
gát. A másik felünk viszont – azonosulva
a mohóságra és fogyasztásra ösztönzô
médiaüzenetekkel, amelyek szerint erô-
feszítések nélkül, könnyen szert tehe-
tünk sikerre és boldogságra – inkább
a folyamatos telhetetlenség parancsának
engedelmeskedik, ami abban segít, hogy ne
tudjunk elkötelezôdni egy intim kapcsolat-
ban. Ezek között egyen-
súlyozva talán meg sem
halljuk saját belsô han-
gunkat, amelyre legin-
kább szükségünk lenne
fontos döntéseinkben.

Bagaméri Viki

Szex és lélek
A párkapcsolatok pszichológiájáról bôvebben is olvashatunk
Meskó Norbert tavaly ôsszel megjelent, Szex és lélek címû
könyvében. Íme néhány a sok kérdés közül, amelyekre meg-
kaphatjuk a választ a szerzôtôl: Miért vagyunk kétnemûek?
Ugyanazt érezzük-e, ha szerelmesek vagyunk? Miért lépnek
félre az emberek? Mitôl stabilabb az egyik párkapcsolat
a másiknál? Igaz-e, hogy a férfiak jobban igénylik a szexet,

mint a nôk? Hogyan fest az ideális párkapcsolat? Miért szexelnek a nôk? És a férfi-
ak? Van-e bármi értelme a házasságnak? Milyen jelentôsége van a szexnek a ter-
mészeti népeknél? Kik féltékenyebbek, a nôk vagy a férfiak?


