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Jön,
lát,
győz,
fut

Hallottál
már
a pillangó
srácokról?

Szikrázik köztetek
a levegő, a srác
a csillagokat is lehozná neked – majd
szó nélkül odébbáll.
Veled megesett már
hasonló? Nyugi, nem
vagy vele egyedül...

v

alljuk be, mi, csajok
általában magunkat okoljuk, ha a
sülve-főve együtt töltött hetek után az addig minden
szempontból tökéletesnek hitt,
bennünket a tenyerén hordozó
srác egyszer csak eltűnik a semmiben… Két végkifejlet lehetséges. Vagy szó nélkül lelép, pedig
úgy látszott, minden a legnagyobb rendben, vagy pedig megírja, hogy sok a dolga, nemsokára
jelentkezik, aztán egyszerűen
elérhetetlenné válik. A pszichológia már nevet is talált ennek
a típusnak: ő a pillangó férfi.
Utánajártunk, mit tehetünk, ha
ilyen típussal hoz össze a sors.

A 27 éves, ügyvédi irodában dolgozó Niki arc és teljes név nélkül mesélte el nekünk a sztoriját
– ami pedig, azt kell, hogy mondjuk, elég általánosnak számít.
„Pétert a bátyám társaságából
ismertem. Tudtam róla, hogy
számára minden a barátairól meg
a bulizásról szól. Mégis, amikor
randizni hívott, nem tudtam neki
ellenállni, hiszen már régóta tetszett… A közös vacsinkat aztán
jó pár találkozás követte. Szinte
rögtön mindenkinek bemutatott,
folyton meglepett valami apró38
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Szenvedély
után hátraarc

sággal – ezer jelét adta annak,
hogy belém szeretett. Néhány hét
után már éjjel-nappal együtt voltunk, miközben persze rengeteget beszélgettünk. Állította, hogy
már nagyon vágyik egy komoly
kapcsolatra, én pedig hittem neki.
Sőt a fellegekben jártam. Sohasem unatkoztam mellette, azt hittem, végre találkoztam a nagy
Ő-vel. Lassan két hónapja tartott már a kapcsolatunk, amikor furcsán kezdett viselkedni:
néha eltűnt egy-egy napra. Eleinte nem akadtam ki, sőt. A folytonos együttlét miatt ugyanis
annyi lemaradásom volt, hogy
ilyenkor megpróbáltam a lehetetlent: igyekeztem haladni a feltornyozott munkával, találkozni a
barátnőimmel és látogatni a családomat. Természetesnek hittem
ezt a reakciót, hiszen éreztem én
is, vissza kell már egy kicsit venni
a tempóból. Ám az eltünedezései
hirtelen sorozatossá váltak, végül
már egyre ritkábban jelentkezett.
A randijaink ekkor már abszolút csak a szexről szóltak. Nagyon
szenvedtem, nem értettem, mi
a baj velem. Amikor rákérdeztem az okokra, a munkára hivatkozott. Később már a telefonját
sem vette fel nekem. Hallottam,
hogy összejött egy másik lánnyal
a társaságból, majd azt, hogy egy
hónap múlva annak a kapcsolatnak is vége lett. Mindkettőnk szívét darabokra törte.”

Ne hibáztasd
magad!

Dr. Meskó Norbert pszichológus, párkapcsolati kutató véleménye szerint Niki egy teljesen tipikus pillangó srácba botlott, aki
– bár úgy tesz, mintha halálosan
beleszeretne a lányba – valójában
képtelen mély érzelmekre.

Ez új jelenség, vagy már Casanova is pillangónak számított?
Nem, ő megrögzött csábító volt.
A pillangó férfi jelenségének
kialakulása teljesen új, amiről egyrészt a nyugati világ sajátos szingliszubkultúrája tehet.
Hiszen, valljuk be, ma már
a néhány hetes-hónapos párkapcsolatok teljesen normálisnak
számítanak. A másik ok, hogy
a férfiak egy része manapság az
érzelmeit sokkal inkább alapfokon kezeli. Nem mernek felelősséget vállalni. A pillangó férfi pont
ezért legtöbbször szerepet játszik.
Még önmaga előtt is?
Igen, rövid kapcsolataiban saját
maga is elhiszi, hogy ő a hősszerelmes, miközben valódi érzelmei nincsenek, hiszen épp ezek
elől menekül. Nagyfokú érzelmi
intelligencia kellene a részéről
ahhoz, hogy felvállalja, ha a játéknak vége. A legtöbbjük azonban
ezzel nem rendelkezik… Ezért
inkább eltűnik, mint hogy a kön�nyes női szemekbe nézve megmondja: ennyi volt. Így elkerülhet
egy olyan helyzetet, amely érzelmekről, ebben az esetben a másik
fájdalmáról, csalódásáról szól.
És mit tehetünk, ha már így
sikerült pórul járnunk?
Elsősorban tudatosítsátok magatokban, hogy nem ti vagytok a
hibásak! Pont ezért ne is próbáljátok meg mentegetni magatok
előtt őt sem. Ha nem jelentkezik,
annak egy oka van: nem érdekli
a kapcsolat. Nincs más dolgotok, mint elfelejteni, minél hamarabb. Ha pedig nem sikerül, akkor
gyorsan találni valamit vagy valakit, ami vagy aki helyreállítja
a megtépázott önbizalmatokat.
Akkor sem lehet észhez
téríteni, ha jól megmondjuk
neki a magunkét?
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Persze, szembesíthetitek azzal,
hogy szó nélkül lelépni gyerekes
dolog, és egyszerűen nem fair. De
jó, ha tudjátok, a legtöbb pillangóról lepereg a kritika… De legalább
ti megkönnyebbültök a fejére
olvasott vádaktól.

Egy pillangó
vallomása

Szerintetek mindeközben mit
érez egy pillangó férfi? Szándékosan nem Pétert kérdeztük erről,
hiszen akkor ez a cikk csak egyetlen kapcsolat kálváriájáról szólna.
Miközben pillangó pasi sajnos
egyre több van. Ilyen a harmincöt
éves András is, aki mindjárt
elmeséli nektek a történetét,
saját szemszögéből. Előtte azonban jöjjön a profilja!
Intelligens, férfias, és jó a stílusa. Ha belép valahova, egyből
magára vonzza a női tekinteteket. Sikeres vállalkozó, jut ideje
teniszezni, a barátaival lógni és
utazni. Eddigi leghosszabb kapcsolata alig egy évig tartott, egyszer volt igazán szerelmes. Az életében a lányok jönnek-mennek,
néhány hétnél, hónapnál egyiket
sem tűri meg tovább maga mellett. Szerinte a sors hozza így.
„Gondolkodom a miérteken,
persze. Szerintem igenis képes
vagyok a kötődésre, a mély érzelmekre. Így azt sem hiszem, hogy
pszichológiai eset lennék. Hiszen
nincs bajom sem magammal, sem
a gyerekkorommal, sem pedig
alapvetően a lányokkal. Bármilyen hihetetlennek is tűnik,
vágyom én is családra, állandó
társra, de nem vagyok hajlandó
megállapodni csak azért, hogy ezt
a kérdést kipipáljam. Nem érzem
úgy, hogy bármi miatt sürgős
lenne. Nem játszom Don Juant,
és soha nem akarok szándéko40

san megbántani senkit. Igen, sokszor volt olyan, hogy nagy lánggal indult a kapcsolat, aztán vége
lett. De az is igaz, hogy a lányok
többsége elájul, ha meglátja,
milyen autóval járok vagy mivel
töltöm a napjaimat. Ettől kezdve
pedig már szinte nem is kíváncsiak arra, hogy a külsőségeken
túl ki vagyok én valójában. Meg
akarnak maguknak fogni, néhány
hét után az egész életüket velem
képzelik el, ráadásul úgy, hogy
közben a szoknyájukra ültetnek. Ettől minden normális férfi
menekül, nem? De előfordult már
az is, hogy tudtam: bármennyire
szenvedélyes is a viszonyunk,
az együttélés nem működne.
Vagy hogy a lány tökéletes feleség
lenne, csak épp halálra unnám
magam mellette. Csoda, ha eddig
mindig leléptem?”

Mindig ugyanaz
a forgatókönyv

András története tipikus pillangósztori? – kérdeztük szakértőnket, dr. Meskó Norbertet.

Honnan
ismerheted fel?
• Kizárólag rövid románcokról tud beszámolni.
• Könnyen barátkozik, minden társaságban népszerű.
• Nagy hévvel kezd neki
a szerelmeteknek.
• Gyakran hangoztatja,
mennyire vágyik végre egy
komoly kapcsolatra.
• Széles baráti köre van,
sosincs egyedül.
• Szakításaiért mindig
az exbarátnői a hibásak,
mindenkiből hiányzott
ugyanis valami, csak vele
nincs semmi baj.

Abszolút példaértékű! Igaz, a
srácnak abban igaza van, hogy
sokszor kettőn áll a vásár. Ezek
szerint volt olyan lány, aki nem
jól bánt a helyzettel. Hiszen –
legalábbis az ő elmondása alapján – András egyértelművé teszi
a másik fél számára is, hogy mi
az, amivel biztos nem lehet őt
megfogni, sok lány ezt mégsem
érti meg. Vágyálmokat kergetnek, ahelyett hogy a valós énjére
lennének kíváncsiak. Másfelől viszont, és ezt már nem lehet
kimagyarázni, András is felelős. Az életében ugyanis folyton
ugyanaz a forgatókönyv ismétlődik, mégsem teszi fel a legfontosabb kérdéseket önmagának:
Milyen viszonyom van az intimitással? Mi elől menekülök? Mitől
félek? Miért nem tudok lehorgonyozni egy lány mellett?
A kötődésre való képtelenség
mögött mindig áll valami ok?
Szinte kivétel nélkül a gyerekkori
kötődés hiánya. Ez vonatkozhat mindkét szülőre, de az anyának mindenképp köze van hozzá.
Ez akkor is így van, ha látszólag
jó a kapcsolata vele. Ezzel szembesülni pedig fájdalmas dolog
lenne, sokkal könnyebb az igazi
problémát elfedni programokkal,
társasággal, felszínes dolgokkal… És rendszeresen dobni
a régi barátnőt és újra vadászni.
Ezt meddig lehet folytatni?
Bármeddig. Egy pillangó pasi
ugyanis gond nélkül le tud élni
egy életet így, hisz ez számára
végtelenül kényelmes dolog.
A döntés azonban, lányok,
a ti kezetekben van! Nem muszáj
a pillangó srác által megrajzolt pályán maradni. Rajzoljatok inkább sajátot, és keressétek
meg azt a fiút, aki a ti szabályaitok szerint játszik! ■
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