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Ha
hamis
az

igazi

Van, aki azért csügged, mert
úgy érzi, számára nem létezik
a nagy ô, míg mások életét
épp az fordítja fel fenekestül,
hogy többször is találkoznak
az igazi – vagy legalábbis
kezdetben annak tûnô –
partnerrel. Hogy miért és hol
rontjuk el, illetve hogy van-e
visszaút a szakításhoz közeli
helyzetekbôl, arról
Meskó Norbert evolúciós
pszichológust, több e témába
vágó könyv szerzôjét
kérdeztük.
Törvényszerû-e, hogy az idô múlásával
átalakul a párkapcsolat?
– Hadd kérdezzek vissza: törvényszerû-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 párkapcsolat. Vagy talán az, hogy a kezdeti lángoló érzelmeket követôen sikerül-e felkészülni a kapcsolat következô szakaszára.
Megismerték-e egymást annyira a felek,
hogy meg tudják különböztetni a másik
valódi arcát attól, amilyennek látni szeretnék kedvesüket? És ha igen, akkor megszerették-e egymást annyira, hogy ezzel
együtt el tudják fogadni a másikat?
Mert a másik lehetôség, hogy a partnerek „beleragadnak” a kapcsolat kezdeti
stádiumába, és abból nem tudnak vagy
nem akarnak kikászálódni. Telik-múlik az

idô, és a rosszul megalapozott kapcsolatra nem lehet építeni, ôk pedig azt érzik,
hogy valami nincs rendben. Mert ezekben
az esetekben a párkapcsolat gyakran ellaposodik 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 magukban alkottak.
Milyen ok vezet leggyakrabban ahhoz, hogy a pár tagjai
úgy vélik, nincs közös jövôjük?
– Általában az, hogy valóban nincs
közös jövôjük, ami lehet egy keserû ráismerés is. De az is lehet, hogy amikor valaki kapcsolati krízisben van, és igen lehangolt, 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, hajlamosak vagyunk sokkal racionálisabb döntéseket hozni, kizárva érzelmi
elfogultságunkat, mint akkor,
ha egy hosszú távú párkapcsolatban kötelezôdünk el (és
például
megházasodunk).
Pedig valójában mindkettô
befektetés, amelyre idôt,
energiát fordítunk, és azt várjuk, hogy mindez megtérüljön, örömöt szerezzen. Akkor
miért gondoljuk egy bontakozó párkapcsolatban, hogy a közös jövô tervezése kevésbé fontos? Hogy a másik beleillik-e az életutamba 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 mindegy azonban, hogy léket kap-e, és elsülylyed, vagy csak azért fut zátonyra, mert túl
közel merészkedett a sziklás parthoz.
Esetleg az apály miatt feneklett meg a kapcsolat hajója, és a dagály egy hulláma
majd szépen le is emeli róla. Valószínûleg
nem véletlen, azaz szerencse kérdése,
hogy bizonyos párkapcsolatok széthullanak egy krízisben, míg mások túljutnak
rajta, és megerôsödnek.
A kutatók, akik a párok úgynevezett
páros megküzdési stratégiáit vizsgálták,
azt találták, hogy a viszonyukkal elégedettebb párok az ôket érô stresszhelyzetben
segítôbb, támogatóbb viselkedést mutatnak egymás iránt, mint azok, akiknél alacsonyabb párkapcsolati elégedettség mérhetô. Az egymásra jobban figyelô, a kapcsolat és a másik iránt kölcsönösen erôsebben elkötelezôdô párok hatékonyabban oldják meg a nehézségeket, mint
azok, akik kevésbé elkötelezettek partnerük 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, krízisek, amelyek ugyanakkor a fejlôdés velejárói. A jól mûködô kapcsolatban ezt a pár
a belsô erôforrásokra támaszkodva megoldja, vagy kisebb-nagyobb külsô segítséget
vesz igénybe hozzá. Ez lehet családtag vagy
barát segítsége, esetleg pszichológus, párterapeuta hozzájárulása.
A rosszul mûködô kapcsolatban azonban a nem egyértelmû és nem egymást
támogató kommunikáció mellett a problémák megoldása is alacsony hatásfokú.
Ezért az ilyen párkapcsolat a feszültségek hatására nem megedzôdik, hanem
széthullik. Persze segítséget kérni sem
könnyû, fôleg egy idegentôl. Pedig az idegen éppen abban segíthet, hogy egyrészt
objektív, tárgyilagos, másrészt szakértelme miatt új megvilágításba képes helyezni az adott problémát.
Bele lehet szeretni újra ugyanabba a
partnerbe?
– Igen, bár a legkönnyebb, ha ki sem
szeretünk belôle. A szerelemkutatók kezdetben számos szerelemelmélettel álltak
elô, amelyekbôl kiderült, hogy az emberek
többféle szerelmet élhetnek át. Hogy milyen
fajta szerelmet érzünk, sok mindentôl függ-
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het: nemtôl, személyiségtôl, kapcsolati státusztól. Vannak, akik hevesen fellobbanó,
mindent felégetô, ugyanakkor gyorsan
kihunyó szerelmet éreznek, és ez jól egybevág rövid távú párkapcsolati stratégiájukkal. Mások pedig olyan szerelmet éreznek,
amely sosem alszik ki, legfeljebb idôszakonként kisebb lángon ég, inkább parázslik.
De aki ismeri a tûz és a szerelem természetét, tudja, miként lehet felszítani az ilyen
parázsló érzelmeket.
Komolyra fordítva a szót: amit pszichológiai szinten szerelemként élünk meg,
az élettani szempontból különbözô hormonok mûködését is jelenti. A kapcsolat korai
idôszakában az agyban termelôdô „szerelemhormon” (fenil-etil-amin, egy természetes amfetamin) hozza létre azt az euforikus
érzést, amelynek hatására fokozódik a szexuális aktivitás, csökken az alvásigény, nô
a szervezet energiaellátottsága. Ez a hatás
azonban viszonylag hamar (kb. 2-3 év alatt)
„lecseng”, úgyhogy az ennél hosszabb kapcsolatok kialakulásában más vegyületeknek
is szerepet kell játszaniuk. A kutatatók
éppen ezt találták: a tartós kapcsolatoknál
ugyanannak a „szeretethormonnak” (oxitocinnak) 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 szabadul fel a szülônôk szervezetében, és fontos
a korai baba-mama kötôdés kialakulásában
– de szerepet játszik a párkapcsolati kötôdésben is, hiszen az orgazmus utáni ellazult

Pszichológiai szempontból a legkárosabb: nem lezárni
egy megszakadt párkapcsolatot. A gyerekek is ilyenkor sérülnek leginkább.
állapot is ennek a hormonnak a velejárója.
Szóval a szerelem eltérô élményeket jelenthet a kapcsolat különbözô periódusaiban,
és ezeknek – a kapcsolat szempontjából
nézve – mind helye és ideje van. Nem valószínû, hogy az visz elôrébb egy kapcsolatot,
ha azon kesergünk, ami elmúlt, ahelyett,
hogy annak örülnénk, ami éppen most történik velünk. De ez már életstílus kérdése.
Sikeres lehet a párkapcsolati mentôakció, ha csak az egyik fél hajlandó tenni érte?
– Nem, ebben az esetben teljesen
reménytelen. Tapasztalataim szerint nem is
érdemes erôltetni. A férfiak ráadásul kevésbé hajlamosak észrevenni, hogy párkapcsolati problémáról van szó, ráadásul külsô
segítséget kellene kérni. Ugyanazzal a para-

doxonnal találkozhatunk, mint a testi betegségeknél. A nôk gyakrabban járnak orvoshoz, 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 mondogatja, hogy majd saját erôbôl megoldják,
akkor az még nem érett meg a változásra.
Ilyenkor más módszerekre van szükség.
Igaz, hogy amíg meg nem oldjuk, rendszeresen belefuthatunk ugyanabba a problémába különbözô kapcsolatok esetén is?
– Igen, van rá esély. Amikor egy új kapcsolatba kezdünk, természetesen nem az
a legfôbb dolgunk, hogy újdonsült partne-
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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, törvényszerûsége, elképzelhetô, hogy az elôzô viszonyban megoldatlanul hagyott problémával
az új kapcsolatban is szembetalálkozunk.
Ez határozottan jelzi, hogy a dolog valószínûleg rólunk szól, és a saját fejlôdési
elakadásunk köszön vissza. Ilyen lehet
a párkapcsolatban a saját személyes határok megtalálása, vagy a kapcsolati intimitás beállítása.
Mindenki számára létezik a „nagy ô”?
– A nagy ô valójában az ideális partner.
A bennünk lévô, ideális partnerrel kapcsolatos mérce, egyfajta standard az, amely
megmutatja, hogy milyen elvárásokat
alakítunk ki a partner vonzerejével, vitali-

tásával, státuszával, kedvességével, megbízhatóságával 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 kapcsolatban 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 rendelkezem (mint ideális partner) a párválasztás
piacán. Tehát a saját párkapcsolati minôségemet 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 létezhet nagy ô. Más kérdés, hogy miként lehet
megtalálni, megszerezni és megtartani.
Igaz, hogy akik külsôre hasonlítanak
egymásra, stabilabb párkapcsolatot alakíthatnak ki egymással?
– Úgy tûnik, igen. Kollégáim, a Pécsi
Evolúciós Pszichológia Kutatócsoport munkatársai azt találtak, hogy az egymáshoz
több szempontból is hasonlító párok stabilabb kapcsolatot alakítanak ki – tovább
élnek együtt válás nélkül, és több közös
gyereket nevelnek. A kutatók a jelenséget
egy sajátos tanulási folyamattal magyarázzák. Eszerint gyerekkorunkban egy belsô
modellt készítünk az ellenkezô nemû szülôrôl, és ezt használjuk fel késôbb a párválasztáskor. 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 párválasztásban segítsen ezeknek a tulajdonságoknak
az elkerülésében – vagyis éppen az ellenkezôjét válasszuk.
Az aktuális szépségideálnak megfelelôk
könnyebben alakítanak-e ki boldog párkapcsolatot, mint a kevésbé vonzók?
– Attól függ, mit tekintünk boldog párkapcsolatnak, és mit jelent az aktuális
szépségideál. A nyugati világ aktuális szépségideálja nem a hosszú távú párkapcsolati elkötelezôdéssel és a gyerekvállalással
kapcsolatos elvárásokról szól, hanem
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Szex
és lélek
A párkapcsolatok
pszichológiájáról bôvebben is
olvashat Meskó Norbert ôsszel
megjelenô, Szex és lélek címû könyvében. Íme, néhány a sok kérdés közül,
amelyekre választ kaphatunk
a szerzôtôl: Miért vagyunk kétnemûek?
Ugyanazt érezzük-e, ha szerelmesek
vagyunk? Miért lépnek félre az emberek? Mitôl stabilabb 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 férfiak?
Van-e bármi értelme a házasságnak?
Milyen jelentôsége van a szexnek
a természeti népeknél?
Kik féltékenyebbek,
a nôk vagy a férfiak?

inkább a (más helyett) saját eszményi megjelenésével, 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 egyezményesen az átlagosnál szebbnek tartanak, az nagyobb valószínûséggel számíthat
több párkapcsolati érdeklôdésre, és a több
jelentkezô közül nagyobb a választási lehetôsége. Az aktuális szépségideálnak való
megfelelés azonban azt is jelenti, hogy az
illetô annyira alkalmazkodó, hogy különösebb belsô konfliktus nélkül képes azonosulni a szépségideál elvárásaival (pl. plasztikai mûtétek révén). Mivel a párkapcsolati
elégedettség mértéke a kutatások szerint
összefügg egymás elfogadásával, támogatásával, a partner pozitív tulajdonságainak
hangsúlyozásával, ez nehezen egyeztethetô
össze a mai nôi szépségideál médiaüzenetével, amely szerint
nem vagy elég szép természetes mivoltodban,
hanem sminkelned kell
magad, le kell fogynod,
és nagyobbra kell mûttetned a melledet.
Bagaméri Viki
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