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A szerelem a legintenzívebb érzések egyike
Bálint-nap, a szerelmesek napja előtt sok szó esik a szerelemről és a párkapcsolatokról. Roboz Gabriella budapesti pszichológussal 
a szerelemről mint fogalomról, valamint a szerelmi kapcsolatok különböző formáiról és a párkapcsolatokról beszélgettünk.
ELEK GYÖRGY

— Beszéljünk egy kicsit a 
szerelemről! Művészet-e a 
szerelem? 

— Nem nevezném művé-
szetnek, a művészet az én 
értelmezésem szerint in-
kább egyfajta alkotás, ön-
kifejezés, a valóság egyfajta 
tükrözése, tehát inkább vi-
selkedési mód, cselekvés. A 
szerelemben ezzel szemben 
az érzelmek dominálnak. A 
szerelmet nem csináljuk — 
illetve igen, de annak más 
a neve —, hanem érezzük. 
Viszont igényesen kifejez-
ni a szerelmet — az már 
a művészet kategóriájába 
tartozik. És egyfajta mű-
vészetnek nevezhetném azt 
a kölcsönös erőfeszítést is, 
amellyel a pár tagjai a kap-
csolatot hosszú távon mű-
ködő, érett párkapcsolattá 
alakítják.

— Milyen jelentősége 
van az érintésnek, a kö-
zelségnek?

— Az érintésnek és kö-
zelségnek nagy szerepe van, 
hiszen aki szerelmes, vá-
gyik az intimitásra, a má-
sik testi közelségére. Már 
ha a valódi, „hús-vér” sze-
relemre gondolunk. Létezik 
ugyanis ún. plátói szerelem 
is, de ott az érzelem tárgya 
inkább egy nem valóságos, 
idealizált kép, amelyet fel-
ruházunk számunkra von-
zónak tűnő tulajdonságok-
kal. Az ilyenfajta rajongá-
sokat pont a másik elérhe-
tetlensége tartja fenn — ha 
a kapcsolat realizálódna, az 
érzések talán meg is szűn-
nének, mint azt számtalan-
szor tapasztaljuk is ilyen 
esetekben.

Szerelem nélkül
— Igaz-e a mondás, 

hogy szerelem nélkül nem 
jöhet létre jó kapcsolat, 
de a szerelem nem elég 
annak megtartásához?

— A kapcsolatot széle-
sebb értelemben használ-
juk, mint a szerelmi kap-
csolatot, pl. egy baráti 
vagy munkatársi kapcso-
lat is kapcsolat. De maga a 
párkapcsolat is működhet 
szerelem nélkül, attól függ, 
mit várunk el tőle, mik az 
igényeink. Van olyan em-
ber, aki szerint párkapcso-
latát inkább a baráti érzé-
sek kötik össze, van, aki 
pusztán szexkapcsolatot lát 
benne, és olyan is, aki bé-
kés egymás mellett élésként 
vagy anyagi érdekközösség-
ként definiálja. Sokféleképp 
lehet élni az életet: ha egy 
ilyen kapcsolat is kölcsönö-
sen elégedettséget, kiegyen-
súlyozottságot jelent a ben-
ne élőknek, miért ne tekint-
hetnénk jó kapcsolatnak? A 
lényeg az, hogy mindketten 
jól érezzék magukat benne, 
és kielégítse az igényeiket. 
De ha szerelemhez kötjük 
is, a jó kapcsolat megha-
tározása attól is függ, ki-ki 
hogyan definiálja a szerel-
met. Többfajta szerelem lé-
tezik, egyre elfogadottabb 
például az a nézet, misze-
rint a párkapcsolatokban 
az első időszakra jellem-
ző szenvedély-szerelmet ké-
sőbb felváltja a társ-szere-
lem. Aztán van olyan sze-
relem, amelyben kezdettől 
fogva inkább a baráti érzé-
sek dominálnak, van olyan, 
amely a mester—tanítvány 
kapcsolatához hasonlít és 
a tisztelet, elismerés domi-

nál benne, és van olyan is, 
amelyben a testi szenvedély 
hőfoka később sem hagy 
alább. A kérdés másik fe-
lével teljesen egyetértek. A 
szerelem nem elég, a kap-
csolat megtartásához annál 
sokkal több kell: odafigye-
lés, empátia, felelősségvál-
lalás, rugalmasság, alkal-
mazkodóképesség, jó kom-
munikációs és konfliktus-
kezelő, problémamegoldó 
képességek, és még sorol-
hatnám.

Egyetemes érzelmek
— Mennyire igaz az, 

hogy az emberi érzelmek 
kezdenek egyetemessé 
válni? Míg régebben más-
ként élték meg a szerel-
met és a párkapcsolato-
kat a paraszti és az úri 
világban, mára már el-
tűnt ez a különbség, de 
nem biztos, hogy a válto-
zás jó irányba halad.

— Szerintem a szerelem 
az szerelem, nem függ at-
tól, hogy milyen társadalmi 
osztályba tartozunk, régen 
sem függött. Nem hiszem, 
hogy a szerelem érzése a 
történelem előrehaladtával 
változott volna, legfeljebb a 
párkapcsolatot és az együtt-
élést meghatározó társadal-
mi-kulturális hatások és 
szokások változtak. Példá-
ul most már lehet együtt is 
élni a társunkkal, nem kell 
hozzá papír, el lehet válni 
viszonylag könnyen, egy 
ember nem egy-két, hanem 
jellemzően több párkapcso-
latban éli le az életét, a sze-
xuális kapcsolat is sokkal 
szabadabb. Hogy a változás 
ezen irányai milyenek, po-
zitívak vagy negatívak, né-
zőpont kérdése. Tény, hogy 
sokkal kevesebb a bénító 
korlát, nagyobb a választá-
si lehetőség, de ha az embe-
rek egymás iránti elkötele-
ződését és felelősségvállalá-
sát nézzük, az nyilvánvaló-
an csökkent, és ez a csalá-
dok stabilitását ássa alá. 

Kevesebb párkapcsolat
— Ma már egyre keve-

sebb párkapcsolat marad 
meg hosszú távon, legyen 
az szerelemből vagy bár-
milyen érdekből szövő-
dött kapcsolat. Mi ennek 
az oka?

— Az életre szóló kapcso-
latok számának csökkenése, 
a kapcsolatok felbomlása 
számos, szociológiai-gazda-
sági-pszichológiai-kulturá-
lis tényezőkre, okokra ve-
zethető vissza. Kezdődött 
talán a polgárosodás idősza-
kában az egyéniség, az in-
dividuális boldogság felérté-
kelődésével. Folytatódott a 
nők munkába állásával, a 
hagyományos nemi szere-
pek átalakulásával, majd a 
válás intézményének meg-
jelenésével és egyre fokozó-
dó könnyítésével, a szexuá-
lis forradalommal és a fo-
gamzásgátlás megjelenésé-
vel, amely házasság nélkül 
is elérhetővé tette a szexu-
ális igények kielégítését. A 
házasság és a tartós kapcso-
lat ezzel leértékelődött, egy-
re terjedt, majd intézménye-
sedett is az együttélés. Ez-
zel párhuzamosan megvál-
tozott a párkapcsolatok jel-
lege. A hosszú távú elköte-
leződés veszített értékéből, 
a férfiak házassági hajlan-
dósága egyre csökken. Ezt 
nevezik napjaink elkötele-
ződési válságának. A nők 

egyre későbbi életkorban 
szülnek, sőt, egyre több nő 
tudatosan nem vállal gyere-
ket. Egyre több az apa nél-
kül felnőtt gyerek, a csonka 
család, ezáltal nincs minta 
a boldog családi életre. Ez 
negatívan érinti a gyere-
kek szocializációját, aláás-
sa a biztonságos kötődést, 
és ez a tendencia generá-
cióról generációra haladva 
nemcsak hogy újratermelő-
dik, de fokozódik. A nyu-
gati társadalmakban egy-
re kevesebb gyerek szüle-
tik, ami a lakosság elöre-
gedéséhez vezet. Az em-
bereket ráadásul rengeteg 
olyan külső (média, divat) 
inger is éri, ami az indivi-
duális értékekre ösztönöz, 
ezeket emeli piedesztálra. 
A fogyasztói szemlélet azt 
erősíti, hogy gyors és köny-
nyen elérhető kielégülés-
re törekedjünk, szerezzünk 
meg egy fogyasztási cikket, 
majd ha tönkremegy, ne 
sajnáljuk, dobjuk el, és ke-
ressünk újat. 

Női-férfi vágyak
— Nagyon sok kapcso-

lat megszakad, függetle-
nül attól, hogy az házas-
ságban vagy házasságon 
kívül működik. Mi az, 
amire vágyik egy férfi és 
egy nő, és mi az, amit na-
gyon sokan nem kapnak 
meg egymástól?

— Szerintem a nők több-
sége még mindig a hosz-
szú távú kapcsolatra, érzel-
mi biztonságra és az elkö-
teleződésre vágyik. Szere-
lemre, törődésre, gyengéd-
ségre, figyelmességekre, 
olyan gesztusokra, amelye-
ket a közvélekedés ma in-
kább a konzervatívabb fér-
fiaknak tulajdonít. Az érzel-
mek a férfiaknak is fonto-
sak, de számukra a szexu-
ális szenvedélyhez képest a 
hosszú távú kapcsolat, fe-
lelősségvállalás, elkötelező-
dés értéke lecsökkent. Rá-
adásul a megváltozott tár-
sadalmi ideológia ezt legali-
zálja is számukra. Van egy 
mondás, miszerint a házas-
ság egy üzlet: a férfi há-
zassággal fizet a szexért, a 
nő szexszel fizet a házassá-
gért. Sajnos — bár évszá-
zadokig igaz volt — már ez 
sem igaz teljesen, hiszen a 
szexért már nem kell fele-
ségül venni egy nőt.

— Azok a kapcsolatok, 
amelyek érdekekből jön-
nek létre — anyagi ér-
dek, karrierlehetőség stb. 
—, többnyire érzelem nél-
küli kapcsolatok. Hogyan 
lehet érzelmi kötődések 
és tapasztalatok nélkül 
együtt lenni?

— Lehet, ha más a cél és 
mások az igények, mint az 
érzelemteli kapcsolatokban. 
Ha az igények kölcsönösen 
fedik egymást, az ilyen kap-
csolatok is működhetnek.

Kiélés, élvezet
— Egyre több férfi és 

nő tolja ki a házasodást 
negyven év fölé, azzal 
a magyarázattal, hogy 
előbb élvezi az életet, és 
csak később kötődik va-
lakihez. Ezek számára a 
házasság csak egy kiélés 
utáni nyugalomba és biz-
tonságba való menekü-
lés? Számukra a házasság 
nem öröm forrása?

— Ennél ez sokkal komp-
lexebb. Nemcsak az élet él-
vezése motiválhatja a házas-

ság és főként a gyermekvál-
lalás későbbre halasztását. 
Ráadásul a nők és a férfiak 
motivációja nagyban külön-
bözik, nem vehető egy kalap 
alá. A nők munkába állása 
és a női karrier felértékelő-
dése azt is jelenti, hogy sok 
nő szinte választásra kény-
szerül a család vagy karri-
erépítés dilemmájában, hi-
szen a hagyományos női 
feladatok — gyereknevelés, 
háztartási feladatok — to-
vábbra is az ő vállukon van-
nak, miközben a munkahe-
lyen is meg kellene felelni. 
A gazdasági nehézségek sok 
ember számára okoznak ko-
moly anyagi-egzisztenciális 
problémát, amely szintén 
gátja lehet a családalapí-
tásnak. Végül pedig sok nő 
azért nem talál elfogadható 
partnert a házasságra, mert 
ő ugyan elköteleződne, de az 
előzőekben említett társadal-
mi-gazdasági folyamatok kö-
vetkeztében a férfiak háza-
sulási-elköteleződési hajlan-
dósága nagymértékben csök-
kent az utóbbi évtizedekben, 
így a nő — főként a szere-
tői állapot csapdájába bele-
ragadt számos nő — a keres-
gélés évei alatt lassan „kifut 
az időből”. 

— Sokan azt mond-
ják, hogy a mai fiatalok 
számára hiányzik a szü-
lői minta. Most nagyszü-
lők azok, akik megélték 
a hatvanas évek szexuális 
forradalmát, és most szü-
lők azok gyerekei. Lehet-
nek ezek jó példák?

— A minta hiánya való-
ban probléma. Nem önma-
gában a szexuális forrada-
lom játszik itt szerepet, ha-
nem mindaz, ami a mosta-
ni elköteleződési válsághoz 
vezetett. Rengeteg a széthul-
ló család, és az így felnőtt 
gyerekek a saját utódaiknak 
tovább örökítik a kötődési 
problémákat és a kapcsolat-
építési hiányosságokat. 

Negyven felett
— Van egy mondás, 

hogy negyven felett már 
beérik az ember esze: ha 
lankad a szerelem, eny-
hül az érzelem, átveszi 
az irányítást az értelem. 
Mégis nagyon sok negy-
ven feletti próbálkozik az 
újrakezdéssel. Mennyivel 
lehet több egy ismeretlen 
új, mint egy ismert régi?

— Én nem használnám 
a „lankad” szót az érzések 
változására. Egy jól műkö-
dő kapcsolatban az érzések 
nem lankadnak, hanem a 
szenvedély-szerelem helyét 
átveszi a társ-szerelem. Az 
újrakezdéssel, második há-
zassággal kapcsolatban nem 
egyöntetű a kép. Sokan va-

lóban ugyanazokat a hibá-
kat követik el, mint az elő-
ző kapcsolatban. Számuk-
ra nem a társ személye je-
lenti a problémát, hanem a 
saját konfliktuskezelő, kom-
munikációs, kapcsolatépítő 
készségeik hiányosak. Van-
nak olyanok is, akiknek — 
kötődési problémáik miatt 
— maga az elköteleződés 
és felelősségvállalás jelent 
nehézséget, ők azok, aki 
egyik kapcsolatból a másik-
ba mennek, mindig „újra-
kezdenek”, de nem tudnak 
megállapodni. Sokan azon-
ban a személyiségük érésé-
vel — és ezen nem az ér-
telemvezéreltséget kell ér-
teni az érzelemvezéreltség 
helyett —  párhuzamosan 
megtanulnak jobban alkal-
mazkodni, levonni a koráb-
bi kudarcok tanulságait, így 
az érett fejjel kötött házas-
ság jobban sikerülhet. 

Vonzalmak
— Mennyire érvénye-

sülnek a mai világban a 
szociálpszichológiai von-
zalomelméletek?

— A szociálpszichológiai 
vonzalomelméletek komp-
lex téma, ebbe nem mennék 
bele. Egyébként amik érvé-
nyesülnek, azok a jelensé-
gek, folyamatok, az elméle-
tek pedig nem érvényesül-
nek, hanem azok a megfi-
gyelhető jelenségekhez fű-
zött elméleti magyarázatok. 
A vonzalomelméletek téma-
körébe tartoznak: kiket tar-
tunk vonzónak, milyen sze-
repe van a külső vonzerő-
nek, milyen a hasonlóság 
és a közelség szerepe, mi 
a fiziológiai arousal szere-
pe a vonzalom létrejötté-
ben, mi a hasonlóság-alapú 
és a komplementer párvá-
lasztás lényege stb. Mind-
egyiknek van alapja, mind-
egyikből tanulhatunk, ma-
gunkra ismerhetünk. Azok 
a motivációk, hogy mi alap-
ján választjuk egymást, mi 
alapján vonzódunk más em-
berekhez, sokkal állandób-
bak, mintsem hogy koron-
ként változnának, hiszen 
jórészt evolúciós eredetű-
ek. A gazdagabb, erősebb, 
sikeresebb, férfiasabb férfi 
pl. minden korban vonzóbb 
volt, mint a kevésbé férfias, 
kevésbé sikeres. Ami válto-
zik, az az, hogy egyre töb-
bet tudunk meg az emberi 
pszichéről és egyre komple-
xebben látjuk azt.

— Melyek azok a leg-
fontosabb dolgok, ame-
lyek szükségesek ahhoz, 
hogy két személy hosz-
szú távon boldog párkap-
csolatban éljen, és me-
lyek azok a leggyakoribb 
okok, amelyek miatt meg-

romlanak a kapcsolatok?
— Érzelmek, elkötelező-

dés, felelősségvállalás, érett 
személyiség, jó kommuni-
kációs és konfliktuskezelé-
si képesség, empátia, alkal-
mazkodni tudás és hajlan-
dóság, rugalmasság, komp-
romisszumkészség. A válá-
sok leggyakoribb okaként az 
elhidegülést szokták megje-
lölni — és nem a harmadik 
megjelenését vagy a szexuá-
lis hűtlenséget, mint ahogy 
sokan gondolják. Az elhide-
gülés az én tapasztalataim 
szerint nem az érzelmi el-
távolodással kezdődik, ha-
nem a kommunikáció elsze-
gényedésével: egyre keve-
sebb beszélgetés, egyre ke-
vesebb intimitás, közös él-
mény, program, és a végére 
beáll a házasfelek között a 
totális csend és a rutinszerű, 
puszta egymás mellett élés. 
Ez pedig törvényszerűen ve-
zet érzelmi elhidegüléshez.

Szerelem, párkapcsolat 
— Mi a szerepe a szere-

lemnek az ember életében? 
— A szerelem a leginten-

zívebb emberi érzések egyi-
ke, amelyik a legmagasabb-
ra emelhet és a legmélyebb-
re vihet. A szerelem komp-
lex, testi-érzelmi-szellemi 
szinten megjelenő élmény-
együttes. Két ember között 
kialakuló szenvedélyes von-
zalom, amely sajátos bioké-
miai, érzelmi és gondolati fo-
lyamatokat indít el a szere-
lem átélőjében. A párkapcso-
lat ettől eltérően határozha-
tó meg. A párkapcsolat szo-
ciológiai fogalom: egy létezé-
si forma, életszerep. Két em-
ber általában — de nem min-
dig — érzelmi alapon nyug-
vó szövetsége, együttműkö-
dése, amelyet érzelmi szála-
kon kívül az egymáshoz tar-
tozás érzése, a kölcsönösség, 
közös értékrend, közös fele-
lősség is összeköt. 

— Mi a szerepe a szere-
lemnek a párkapcsolatban? 

— Az ember társas lény, 
lelki egyensúlyához szüksé-
ge van másokkal való tartós 
kapcsolatra, a másokhoz va-
ló közelségre. Az evolúciós 
pszichológia pedig azt eme-
li ki, hogy az emberi élet 
lényege és a fejlődés előre-
vivője a párválasztás és a 
szaporodás. Mindebből kö-
vetkezik tehát, hogy a pár-
kapcsolat elsődleges fontos-
ságú. Alapélmény, az egyik 
legfontosabb élményünk és 
közegünk az életben. Öröm- 
és energiaforrás, életszerep, 
mikrokörnyezet. Általa ma-
gas fokú boldogság élhető 
meg, hiánya vagy nem ki-
elégítő működése erős lelki 
fájdalmat, krízist, vesztesé-
gélményt okozhat.

Roboz Gabriella pszichológus      Roboz Gabriella egy gyerekfoglalkozáson


