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Bevezetés

Immár ötödik évfolyamába lépett az Infó, 31. lapunkat tartja kezében az Olvasó.
Pár éve már nemcsak a telefonos ügyelőinknek szerkesztjük, a "külső" érdeklődőkre is
számítunk. Leginkább azokkal a cikkekkel, tanulmányokkal jelenünk meg ezeken a
hasábokon, amelyek bemutatják a munkánkat, vagy a szakterületünkön is hasznosítható
ismereteket tartalmaznak.
2001. szeptembere óta a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének
Délkeleti Régiója is rendelkezik egy negyedévenként megjelenő hírlevéllel. Úgy gondoltuk,
hogy az Infó számaiba ebből a periodikából is megjelentetünk cikkeket (annál is inkább,
mivel mindkét lapnak azonos a szerkesztője).
A telefonos segítői munkát, sikereinket és nehézségeinket csak szűkebb szakmai körökben
ismerik, pedig ez a „mozgalom” talán az egyik legrégibb önkéntes, karitatív szolgáltatás
hazánkban.
Szeretnénk, ha módunkban állna egy kicsit többet megmutatni a munkánkból. Ezt a célt
szolgálná a kiadványunk is, s a benne szereplő cikkek és tanulmányok.

Debrecen, 2003. május 4.

Rénes László (szerkesztő)
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Rövid hírek, információk
• Figyelj rám! - avagy a drogmegelőzés már a csecsemőkorban kezdődik... címmel, családban
és intézetben élő, egészséges és fogyatékos, előnyös és hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, az Esélyegyenlőség Alapítvány azonos című pályázatára beérkezett munkáiból készült ÜZENET,
prózában, versben, fotók és rajzok segítségével. Gyermekeink ÜZENETEIKKEL tükröt tartanak
elénk, szembesítenek önmagukkal, hogy akarva, akaratlanul milyen példát közvetítünk számukra.
Szerkesztette: Csordás Lászlóné
Kiadja: az Esélyegyenlőség Alapítvány, Debrecen, Ember Pál u. 23.
• Megjelent Az Életfa Segítő Szolgálat megalakulása 1988-1992 című interjú kötet, amelyben az
egyesület létrehozásában közreműködők emlékeznek vissza az első debreceni családsegítő
szolgálat létrehozásának előzményeire, körülményeire. A Csapókerti Közösségi Ház
gondozásában, a Csapókerti Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat anyaggyűjtő és szerkesztő
munkájának köszönhetően kiadásra került a Csapókerti Kalendárium. A kötet
visszaemlékezéseket tartalmaz a régi Csapókertről, az itt élők korabeli szokásairól és további
hasznos és érdekes információkat nyújt. A könyvek megvásárolhatók az intézmény információs
pultjánál. További információk kérhetőek: 4033 Debrecen, Süveg u. 3. sz. Telefon és fax: 52-411016, e-mail: csapokertikozossegihaz@axelero.hu
• Minden szerdán este 7 órától tart egyetemi istentiszteletet a református egyetemi és főiskolai
gyülekezet a Bolyai utcai református templomban. Az istentiszteletek után, amelyeken egy-egy
meghívott lelkipásztor szolgál, kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre van lehetősége a fiataloknak.

• Megnyílt a RÉS Egyesület új klubja, az Európa Bizottság és a Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztérium támogatásával. A klub elsősorban a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok
foglalkoztathatóságát próbálja javítani. A kidNet.hu elnevezésű programjuk olyan 16 és 25 év
közötti fiataloknak szól, akik legfeljebb 11 osztályt végeztek, de szakmunkás bizonyítványt nem
szereztek, jelenleg nem járnak iskolába és munkahelyük sincs. Tavaly már több mint százan részt
vettek ebben a programban, közülük 53 fő talált munkát vagy kezdett el tanulni. Pályaorientációs és
álláskeresési tréningeken vehetnek részt, de van korrepetálás, életvezetési, barkácsoló, főző- és
filmklub is. A Medgyessy gimnázium tornatermében hetente egyszer kosárlabdázni és focizni is
lehet. Az érdeklődők a RÉS Egyesület címén (Arany János u. 2.), illetve telefonszámán (530-895)
kaphatnak további információt.
• Pályázati felhívás internetes elérés és IP alapú szolgáltatások térítésmentes igénybevételére.
Pályázhatnak: - társadalmi szervezetek, alapítványok, közhasznú társaságok, intézmények. Olyan
szervezetek, amelyek vállalják hogy a rendelkezésükre bocsátott eszközöket elsősorban nonprofit
közhasznú, illetve közszolgálati tevékenységük fejlesztése érdekében, különösen gyermek és
ifjúsági korosztály nonprofit szolgáltatásaikra, szervezeti és szervezetközi kommunikációjukra,
valamint szélesebb körű nyilvánosság tájékoztatására használják fel. Beadási határidő: folyamatos.
A szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről a pályázat benyújtását követő 30 napon belül
értesítést kapnak. További információ: CivilPort Kht. 1066 Budapest VI. Zichy Jenő utca 37. fsz. 2.
Tel: 06/1-301-0558 Fax: 06/1-301-0558 E-mail: hi@ngo.hu Web: www.ngo.hu
• A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány új honlapja. A Nonprofit
Információs és Oktató Központ Alapítvány szeretné figyelmébe ajánlani a civil szervezetek
érdekegyeztetésben,
érdekérvényesítésben
tevékenykedő
csoportosulásai
munkájának,
nyilvánosságra kerülésének segítésére létrejött www.összefogas.nonprofit.hu oldalt, amely
márciustól új külsővel és bővebb szolgáltatásokkal áll a csoportok rendelkezésére. Az oldalon a civil
együttműködések kialakításában résztvevő csoportok, műhelyek jeleníthetik meg anyagaikat,
kommunikálhatnak egymással, amelyet a NIOK Alapítvány biztosít. Az oldal működését a
Miniszterelnöki Hivatal támogatja. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: - minden csoport
számára önálló rovat biztosítása; a rovatokon belül menüpontok létrehozása; bármilyen anyag
megjelenítése; elérhetőségek feltüntetése, e-mail küldési lehetőséggel; linkgyűjtemény létrehozása;
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dokumentumok csatolása a rovatokhoz. A www.nonprofit.hu-n saját fórumot, levelezőlistát hozhat
létre, amelyet belinkelhet oldalára.
• A SOFT Alapítvány 2003. május 30-31 között tartja Nemzetközi konferenciáját a fogyatékosokat
segítő civil szervezetek és intézmények stratégiai menedzsmentjéről, és a Fogyatékosok
Nemzetközi Művészeti Fesztiválját. A rendezvényhez kapcsolódik egy Info Börze és Kiállítás is,
melynek célja az információ áramlásának megkönnyítése. A rendezvény ideje alatt a helyszínen
lehetőséget kívánnak nyújtani a konferencián és a fesztiválon résztvevő alapítványoknak és
szervezeteknek, valamint cégeknek, hogy bemutathassák magukat, tevékenységüket, illetve
termékeiket. Helyszín: Debreceni Egyetem Kassai úti Campus, 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Részvételi díj: nincs. Étkezés: büféebédet tudnak biztosítani 1200 Ft/fő áron. További információ:
Nemzetközi SOFT Szövetség, 4027 Debrecen, Ibolya u. 24. E-mail: isf@axelero.hu Tel: Fazekas
Attila 52/525-502, 06/20-375-2582

Szakmai konferenciák ismertetése


A Szociális Szakmai Szövetség az ország megyéiben szakmai találkozókat szervezett a szociális
érdekvédelmi és szolgáltató civil szervezetek részvételével. Hajdú-Bihar megyében a Humán
Fejlesztők Kollégiuma közreműködésével Párbeszéd fórum címmel a Megyei Önkormányzat
Bocskai termében, 2003. január 10-én szerveztek találkozót. A fórumot Hallgató Éva, az
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szakértője és Pataki János szociálpolitikus
vezette.
A fórumon helyet kívántak adni civil szervezeteknek a működésükkel kapcsolatos tapasztalataikról
beszámolásra, az együttműködési lehetőségek keresésére. Mindehhez tájékoztató anyagokat is küldtek
a meghívó mellé, így jobban érthetővé vált, hogy milyen struktúrában tervezik a fórumot. A
koncepciójuk szerint az egyik fontos téma a szakmai érdekegyeztetés kérdése lett volna
(érdekegyeztetési rendszer kialakítása, a párbeszéd és az egyeztetés lépcsői, a Szociálpolitikai
Tanácsok funkciója, struktúrája stb.), a másik pedig az együttműködési koncepció kialakítása (a
minisztérium és a civil társadalom közötti konszenzus kialakítása, szakmai főosztályok szerepe, a
kapcsolattartás fórumai stb.). A fórum lehetőség volt a megszólalásra, s ezzel többen is éltek. Olykor a
témától egy kissé elkanyarodva, de mindig panaszok, problémák felemlegetésével, nem igazán
egyenletes hangulatú és tartalmú találkozóra sikeredett ez a délután.
Nem vagyok ellene a fórumoknak, sőt, fontosnak tartom a párbeszédet, a meghallgatást. Azt viszont
tapasztalatból tudom, hogy a frusztráltság, elkeseredés, bizonytalanság stb. a kollégákból mindig az
érzelmi oldalt hozzák elő, s nem is lehet ez másként soha. Éppen ezért sokkal hatékonyabb lenne egy
több elemből álló találkozó. Ami nekem eszembe jut, azt régóta alkalmazzák: tájékoztatás,
meghallgatás, együttműködés, vagyis: hagyományos módon, előadókkal tájékoztatást nyújtani a
szervezők koncepciójáról (a kiküldött anyagokat alig olvassa el valaki, itt viszont első kézből
informálódhatnak), az együttműködés lehet workshop, kiscsoportos témafeldolgozás stb., és aztán itt
lehet harmadiknak a fórum, amikor egy-két civil vezető hosszú panaszlistája sem megy a munka
kárára. Tehát én ezt a két órát nem akarom elvenni a „panaszkodóktól”, csak megfelelő mederben
tartani, s azokra is gondolni, akik a fórumot másképpen szeretnék hasznosítani.

Rénes László

3

2003. 1. szám
"Segítőkéz" Debrecen


A Hajdú-Bihar megyei ÁNTSZ és a Kelet-Magyarországi Közösségszolgálat közös rendezésében
2003. február 26-án szakmai konferenciát tartottak: Az életminőség fenntarthatósága címmel. Az
alábbiakban a konferencia néhány előadását ismertetnénk.

A konferenciát dr. Ertner Sarolta helyettes megyei tisztifőorvos nyitotta meg. A WHO egészségről
szóló meghatározásával kezdte mondandóját: az egészség a teljes fizikai, szellemi és szociális jóllét
állapota, nem pusztán a nyomorékság vagy a betegség hiánya. Egészséges az egyén akkor, ha az
életműködése az adott környezetben megfelelő, harmonikus a lelki élete, megfelel a társadalmi
elvárásoknak.
Jelentősen befolyásolják:
· a genetikai hatások, adottságok (nem, életkor stb.);
· szociális és gazdasági tényezők;
· a környezeti hatások;
· az életmód, az életvitel;
· az egészségügy szervezettségének a fejlettsége, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetősége.
Az egészségmegőrzés olyan eljárásmód, amely képessé teszi az embereket arra, hogy fokozottan
ellenőrizzék és jobbá tegyék egészségi állapotukat.
Az egészség alapvető előfeltételei és erőforrásai:
• a béke,
• a védettség,
• az oktatás,
• az élelem,
• a jövedelem,
• a stabil környezeti rendszer,
• a fenntartható erőforrások,
• a társadalmi igazságosság, az egyenlőség.
A jó egészség a társadalmi, gazdasági és személyes fejlődés egyik fő erőforrása és az életminőség
fontos dimenziója. A politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális, magatartásbeli és biológiai tényezők
az egészséget kedvezően vagy károsan befolyásolják.
Az egészséget a saját magunkról és a másokról való gondoskodás képessége, a döntési és az
életkörülmények ellenőrzésére való képesség teremti meg.
Az egészség érték az egyén és a társadalom számára egyaránt. A társadalom számára gazdasági érték,
mert az egészséges ember nagyobb értéktöbblet-termelésre képes; társadalmi érték, mert a beteg
ember nemcsak mikro-, de makrokörnyezetét is negatívan befolyásolja; politikai érték, mert az
egészség az emberek közérzetét befolyásoló tényezők között az első helyek egyikén van.
A WHO fő célul tűzte ki a lakosság általános egészségi állapotának javítását és az esélyegyenlőség
biztosítását. Ezért négy területen kell alapvető változást elérni:
· az egészséget befolyásoló életmód,
· az egészségre ható rizikófaktorok és a környezet,
· az ellátórendszer felépítése és működése,
· átfogó egészségpolitika.
Előfeltételek:
· A háborútól való félelem megszüntetése.
· Az emberek jussanak el az egészségnek olyan fokára, amely lehetővé teszi majd számukra,
hogy társadalmilag és gazdaságilag produktív életet éljenek.
· Alapvető szükségletekhez való hozzáférhetőség:
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• táplálék,
• ivóvíz,
• csatornázás,
• lakásviszonyok,
• munkalehetőségek,
• oktatás.
· Mindenkinek legyen meg a lehetősége, hogy az egészségi állapotának megfelelő,
társadalmilag és gazdaságilag önmegvalósító életet éljen.
· A rokkantaknak, fogyatékosoknak legyen meg a fizikai, társadalmi és gazdasági lehetősége,
hogy testileg és szellemileg produktív életet élhessenek.
· Stressz-szituációk megtanulása. Nyilvánvaló, hogy a stresszhatások egy része elkerülhető
megfelelő életvezetéssel, teljesen azonban nem kapcsolhatók ki. Meg lehet tanulni azokat a
magatartásformákat, annak az értékrendnek a kialakítását, amellyel a stresszhelyzeteknek a
káros hatása csökkenthető.
Az egészségvédelem a politikai rendszer, a környezet, a közösség, az egyéni készségek és az
egészségügyi szolgáltatások halmaza. Az egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés között a
különbség az, hogy az előbbi alulról építkező folyamat, még az utóbbi felülről irányított.
Dr. Kemény Csilla, a DEOEC adjunktusa a fenntartható életminőségről elmondta, hogy nagyban
befolyásolja az életminőség, az egészségmegőrzés kialakult, megtanult folyamatai, formái. Példának
hozta a debreceni cívis habitust, amit mindannyian jól ismerünk. Ennek szociokulturális mintái a
következők:
kálvinizmus
erkölcsi normák
protestantizmus
szellemiség, művelődés
puritanizmus
munka
konzervativizmus
hagyomány
civitas
egyházi/polgári/közösségi összefonódás
Pozitív minták: szorgalmas munka, józan gondolkodás, erkölcsösség, mértéktartás, önmérséklet,
egyéni és közösségi értékek összekapcsolása, családi szocializáció, önszerveződés stb.
Negatív attitűdök: konzervativizmus, maradiság, bezárkózásra és védekezésre való hajlam, nyakasság,
makacsság, „paraszti gőg” stb.
A magatartási mintákban való szelekció után lehet az egészségmagatartásokon változtatni. Az
egészségfejlesztésnek a pozitív attitűdökre kell épülnie.
Vargáné Bálint Mária klinikai pszichológus (DEOEC) az egészségmegőrző személyiség ismérveiről
szólt:
• felelős és elkötelezett önmaga iránt;
• pozitív célok megfogalmazása: „ne legyek beteg” helyett „egészséges legyek”;
• pozitív gondolkodás: „jól érzem magam”;
• hit abban, hogy a stresszhelyzeteket meg tudja oldani, optimistán mindenben a lehetőséget és a
kihívást látni, nem pedig a negatívumokat;
• hit a változásban, a változtatás eredményességében;
• szoros és teherbíró kapcsolatok kialakítása;
• örömszerzés (kreativitás a munkában, az élet számos területén, kikapcsolódás, sportolás, hobbik,
de az érzékszervek örömérzetei is fontosak).
Rénes László
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Egy tanulmány

A féltékenység
Gali Viktor
Mi is a féltékenység? Akár tetszik, akár nem: az egyik leggyakrabban előforduló
érzelem, mindennapjaink szerves része. Ám bármennyire is gyakori, ennek ellenére
meglehetősen elhanyagolt terület - kutatás és megismerés szempontjából egyaránt. Hiába
kerül szinte hetente az újságok címlapjára valamilyen féltékenység miatt elkövetett
gyilkossági história (felmérések szerint a gyilkosságok közel 20%-át féltékenység miatt
követik el). A tudomány ennek ellenére nem foglalkozik vele kiemelt fontosságának és
súlyának megfelelően. Meghagyja ezt a bulvársajtónak. A féltékenység szót gyakorta
használják szinonimaként mind az irigységre, mind a rivalizációra. Pedig ezek a fogalmak
korántsem azonosak! Ha külön-külön megvizsgáljuk őket, világossá válik, hogy a szerelmi
féltékenység csak minimum három fő esetén léphet fel. A féltékenység leginkább nem
tudatosult észrevételekből, félelmekből táplálkozik.
Mielőtt alaposan elmélyednénk a témában, tekintsünk át néhány elméleti
meghatározást.
A (szerelmi) féltékenység negatív érzelmi reakció, amely valakinek a partnere - esetleg
korábbi partnere - és egy harmadik személy (valóságos, feltételezett, képzelt vagy múltbéli)
kapcsolata által keletkezett. A hétköznapokban gyakorta használjuk helytelen értelemben a
kifejezést (pl. amikor bizonyos tevékenységek vonják el partnerünket), illetve keverjük az
irigységgel.
"féltékeny melléknév: 1. Aki attól fél, hogy szerelmese, házastársa hűtlen, megcsalja
valakivel. 2. Választékosan: Aki valamilyen érdekét félti." (Magyar Értelmező Kéziszótár)
"A legféltékenyebb emberek azok, akik nem képesek szeretni, de elemi igényük van
arra, hogy szeressék őket." (Fenichel)
"A féltékenység félni valami elvesztésétől, s vágyni megtartani azt." (Descartes)
A féltékenységgel sokszor összemosódik, főként a köznapi nyelvben az irigység. Az
irigység az, amikor valaki rájön, hogy ő valaki máshoz hasonlítva nem elég jó (emiatt énképe,
önértékelése jelentősen csökken), amit úgy képzel helyrehozhatónak, hogy szert tesz arra, ami
kettejük összehasonlításában lejjebb rangsorolta. Ilyen esetben az énkép és önértékelés
védelmében (mivel az agresszív megszerzési törekvéseket általában a morális gátak sikeresen
visszatartják) különféle védelmi stratégiák alakulnak ki. Eképpen az irigység sokféle
formában megnyilvánulhat (lehet tagadás, hárítás, azonosulás a másik féllel, saját érzelmek
másra való kivetítése, stb.).
A másik fogalom, mellyel a kifejezés keveredhet, a rivalizálás. Itt a küzdelem egy
alapvető dologért, előnyért folyik, aminek hiányában nincs élet, vagyis annak megszerzése
létfontosságúvá válik. Míg rivalizálás esetén a fellépő agresszió a riválist éri, addig
féltékenység esetén az agresszió legtöbbször a szeretet tárgyára, azaz a partnerre összpontosul,
rajta csapódik le (hiszen a féltékenységben résztvevő harmadik fél sokszor arctalan,
ismeretlen - esetleg nem is létezik). A féltékenységből elkövetett gyilkosságok több mint
80%-ában a partner az áldozat - nem a harmadik fél.
Az irigység egyetlen személyen belül játszódik le, az ő tudatában formálódik meg a
kisebbségi érzés, egyfajta önértékelés-csökkenés hatására. A rivalizálás többnyire két személy
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között alakul ki, valaminek (vagy valakinek) a kizárólagos birtoklásáért. A féltékenység
mindig legalább három személyt feltételez: a harmadik a két, egymással már kapcsolatban álló
közé lép be, magát a kapcsolat további létezését, fennmaradását fenyegetve.
Bár a köznyelv a féltékenységet szinte kizárólag a házasságokon illetve a
partnerkapcsolatokon belül értelmezi, ez az érzelem nem csupán szerelmi kapcsolatokban
jelenhet meg. Gyakorlatilag bármilyen más kapcsolatban kialakulhat, ahol a felek érdekeiket
veszélyeztetve látják.
Ilyen kapcsolat lehet például a testvéreké. A korai analitikusok nagy figyelmet
szenteltek a testvérviszonyok traumatizáló hatásának. Ahogy Freud írta:
"Az összeütközés motívumai a szülők szeretetéért, a közös tulajdonért, a lakóterületért
folyó verseny. Az ellenséges indulatok egyaránt irányulnak az idősebb és a fiatalabb testvérek
ellen. Azt hiszem, Bernard Shaw volt az, aki kimondta: Ha van valaki, akit a fiatal angol nő
jobban gyűlöl az anyjánál, akkor az idősebb nővére az."
A testvérféltékenységre vonatkozó szociálpszichológiai vizsgálatok kimutatták, hogy
bár az elsőszülött gyermekek mérhetően féltékenyebb reakciókat mutattak (agresszívan
viselkedtek, különösen a testvér(ek) irányában, feltűnően dacosan viselkedtek, alvás- és
viselkedészavarok léptek fel náluk), felnőttkorban az elsőszülött gyermekek nem produkáltak
nagyobb féltékenységi mutatókat, mint a később születettek. A gyermekkori elemek viszont
bizonyos mértékig hatással vannak a felnőttkori tevékenységre, sőt a szülői féltékenység is
szociálisan öröklődő tényezőnek tűnik. Egy felmérésben egyetemi hallgatóktól és szüleiktől
azt kérdezték: mi a véleményük a féltékenységről és a féltékeny viselkedésről. Az azonos
nemű szülők és gyermekek válaszai nagymértékben egyezést mutattak.
Egy másik, nem kevésbé jelentős fajtája a féltékenységnek az újszülött iránt érzett
féltékenység, mely a férfiaknál alakulhat ki. A szülők gyakorta kezelik gyermekeiket
partnerként, a gyerekek a szülőt pedig testvérként. Ez azonban olykor összezavarja az
érzelmeket, különösképpen a szeretetet és a gyűlöletet. Ezzel a jelenséggel leginkább a
terhesség alatt, gyermekszülés után találkozhatunk, amikor is a nő - azaz immár anya - a
férfitól egyre inkább a gyermek felé fordul. A nő inkább a gyerekre összpontosít, illetve
testének változásai is jobban lekötik, s így nem képes ugyanannyi figyelmet fordítani partnere
felé, mint azt megelőzően. Ennek a születéssel velejáró szerepváltozásnak kevesen tudnak
azonnal megfelelni. A feleség már nem csupán feleség, hanem egyúttal anya is. És egyre
inkább ez az utóbbi szerep kerül előtérbe - tulajdonképpen logikusan, hiszen a magatehetetlen
újszülött sokkalta több gondoskodást, odaadást követel meg. Emiatt férjétől is elsősorban az
apaszerep teljesítését várná el, másodlagossá téve ezzel a férj férfiszerepét. Ez sokakban csak
valamilyen konfliktus során tudatosul igazán (például a gyermek megbetegedésekor). Ekkor a
legtöbb férfi, ha a konfliktus kezelése megkívánja, azon nyomban az apaszerepnek
megfelelően viselkedik. Ám ennek tudatosítása és feldolgozása csak ezek után lehetséges
számára.
Igen sok nehézség forrása még az úgynevezett szeparációs (leválási) szorongás.
Megbirkózni ennek élményével, azaz elszakadni attól, akit szeretünk mindig egy egész életre
kiható esemény. Azonban nem csupán elkerülhetetlen, de elengedhetetlenül szükséges is a
normális fejlődés szempontjából. A szeparációra három lehetséges választ szoktak
megkülönböztetni. Három lehetséges viselkedésfázis létezik: 1. a tiltakozás (düh, harag, sírás,
hisztériázás, kétségbeesés) 2. reménytelenség (fájdalom, szerencsétlenségérzés) 3.
visszahúzódás (vagyis az érintett fél úgy viselkedik, mintha ő szakította volna meg a
kapcsolatot).
Érdemes kitekintenünk a féltékenység mitológiai és történeti hátterére is.
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Már az emberiség legrégebbi írott emlékeiben rábukkanhatunk ezzel kapcsolatos
történetekre. Különösen a görögök egyébként is sokszínű mondavilágában találkozhatunk
gyakorta ilyen emlékekkel. Az egyik mitológiai történet szerint például Aszklépiosz, az
orvoslás atyjának születésének körülményeiben is szembetalálkozunk a féltékenységgel.
Történt, hogy Apollón isten beleszeretett egy halandó leányba, aki fiút szült neki. A leány,
Korónisz már méhében hordta az isten fiát, amikor egy ifjú érkezett a városba, s Korónisz
nem tudott ellenállni vonzerejének. Amikor ezt Apollón megtudta, féltékeny dühében
lenyilazta a lányt. Koróniszt az akkori szokásoknak megfelelően halotti máglyán égették el,
ám mielőtt ez megtörtént volna, Apollón feleszmélt, és kivágta egykori szerelmesének
testéből fiukat, akit ezután egy kentaurhoz, Kheriónhoz vitt. Tőle tanulta Aszklépiosz a
gyógyítás művészetét. S így lett az apollóni kígyó a gyógyítók szent állata.
Fogalommá vált már a Héraklész halálát okozó Nessus-ing is. Nesszosz kentaur egy
ízben erőszakoskodott Héraklész feleségével, Déianeirával. Héraklész megölte, ám a
haldoklóval még utolsóként szót váltó Déianeira - Nesszosz tanácsára - megmártotta vérében
férje ingét. Nesszosz azt javasolta: ha Déianeira egy nap majd férje hűtlensége miatt aggódik,
adja rá a mágikus inget: segíteni fog. Erre egy nap valóban sor is került, és segített is: már
amennyiben a hős Héraklész iszonyú kínok közti elpusztulását egyfajta megoldásnak
tekintjük. A különféle ruhadarabok egyébként több más helyen is felbukkannak. Ilyen történet
például József cifra ruhája, melyet Jákob készíttetett a számára, s amely kiváltója lett a
Józsefet majdnem elemésztő testvérféltékenységnek.
A legszörnyűbbek azonban alighanem a félelmetes varázslónő, Médeia tettei. Médeia Erósz nyilának hatására - beleszeretett Iaszónba, s hogy hozzásegítse őt az aranygyapjú
megszerzéséhez, elárulta apját, és megölte testvéreit. Ezután Iaszón felesége lett, gyermekeik
is születtek. Ám az idill csakhamar véget ért: Iaszón beleszeretett egy másik nőbe, és elhagyta
Médeiát (a férfiak már csak ilyenek - bár, ha tudja mit kockáztat, talán kétszer is meggondolta
volna). Médeia az újsütetű menyasszonynak küldött, méregbe mártott ruhával tett pontot
annak ifjú életére. Ráadásul a szerencsétlen ara segítségére siető apja, Kreón is életét
veszítette. Végső bosszúként Médeia még saját gyermekeik életét is kioltotta - önkezével. A
féltékenységi bosszúból megölt közös gyermek is visszatérő motívuma a mondáknak (Zeusz
felesége, Héra a titánokkal tépette szét és főzette meg a gyermek Dionüszoszt; Prokné, amikor
megtudta, hogy férje, Théreusz saját lánytestvérét megerőszakolva csalta meg őt, megölte,
megfőzte, majd megetette vele gyermeküket).
Igen érdekes kísérlet a kulturális változásokat nyomon követve megfigyelni a
féltékenység dinamikáját a modern időkig.
A XVI. században elsősorban Shakespeare művein keresztül nyerhetünk bepillantást
az akkori viszonyokba. Ezzel foglalkozó drámái például az Othello valamint a Téli rege. Ezen
kívül szonettjeiben is a tőle megszokott, egyedi alapossággal fejtette ki ezt a témát. Szerinte
ennek az irracionális érzelemnek az ember teljesen ki van szolgáltatva.
A XVII. században a féltékeny szenvedély szerepe abban állt, hogy kimutathatóvá
tegye az egyéni és szociális értékeket. A féltékenység a tulajdon és a becsület védelmét
jelentette. Mivel akkoriban a házasság is egyfajta tulajdoni viszonyként volt értelmezhető, a
házasságban felbukkanó féltékenység is főleg a birtokosi viszonyt fejezte ki. Az ebben a
korszakban hiányzó individualitás még inkább kiemelte a féltékenység szükségességét, amely
alkalmat adott arra, hogy valaki hatalmán, birtokán és büszkeségén keresztül határozhassa
meg önmagát. A féltékenység, mint törvényes érzelem volt tehát jelen az udvarlásban és a
családi életben - elsősorban a férfiak számára, akik támaszkodhattak rá becsületbeli ügyekben,
amikor a család szentségén sérelem esett. A kései XVII. és XVIII. században új feltevések
támadtak a féltékenységgel kapcsolatban. Általánosságban növekedett az igény az érzelmek
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kontrollálására. Ezzel egy időben a házastársi hűség is új értelmet nyert. Kutatások szerint az
akkori felsőbb osztályok szabados szexuális élete csökkenést mutat.
A XVIII. században a féltékenység elsősorban a személyt ért kárt, veszteséget állította
a középpontba, habár magában foglalta a tiltakozást is az etikai és morális értékek megszegése
ellen. Szintén akkoriban mások a féltékenységet pozitív jelenségként fogták fel. Ez idő tájt
születtek a mára már közhelynek számító "Aki nem féltékeny, az nem is tud szeretni", "A
féltékenység növeli a szerelmet" mondások. Azokban az időkben mondhatni forradalmian
hangzottak az ilyen és ezekhez hasonló kijelentések. A felvilágosodás képviselői az
érzelemről azt tartották, hogy az az egyszerűség és romlatlanság szinonimája, amely mentes az
önző indíttatásoktól. Ennek szellemében vetette el Rousseau Emil vagy a nevelésről című
regényében a féltékenység teljesítményösztönző hasznosságáról vallott korábbi nézeteket:
százszor annyit ér, ha a gyermek nem tanul semmit, mintha a tudás hátterében féltékenység
vagy hiúság áll.
A XIX. század elején jelent meg a romantika, amely újabb fordulópontot hozott a
fogalom történetiségében. Ez a korszak elfogadhatóvá, felvállalhatóvá, megjeleníthetővé tette
a szerelmet, és nem tekintette szégyennek az érzelmeket. Vallották: a szerelem nemcsak
fájdalmat okoz, de gyógyítani is tud. A szerelemmel természetszerűleg együtt jár a
féltékenység, amely akkor is megjelenik a konfliktusteremtés kedvéért, ha nem feltétlenül
indokolt. A szerelem és a féltékenység már nem volt irracionális, már megérthetővé, sőt
olvasva is átélhetővé vált. Ekkor született Goethe Werthere, a Carmen, Zola Emberi szörnye
és Proust Az eltűnt idő nyomában című műve. A romantika az érzelmek, a szerelem
elsőbbségét hangsúlyozta a birtoklási vágy kizárólagosságával szemben.
A XVIII. század végétől elkezdődött a házasság és a szerelem megítélésének
átalakulása a magasabb társadalmi rétegek tekintetében. A szerelem, mint az udvarlás és a
házasság alapja egyre nagyobb nyomatékot kapott. Nőtt a szerelem értéke, elismerése a családi
tanácsadó könyvekben, melyeknek fontos szerep jutott a XIX. században. Ez bizonyos
mértékig növelte a hűség, különösen a női hűség ideálját, ami növelhette volna a féltékenységi
félelmeket is, ám ezzel szemben egyre fokozódott az ellenszegülés a féltékenységgel
szemben; úgy tekintették, mint olyan érzelem, ami tönkreteszi a szerelmi kapcsolatot, a
családi stabilitást.
A viktoriánus idők véleménye szerint a féltékenység több okból is
megbocsáthatatlanabb egy asszony esetében, mint egy férfinál. Az asszonyi féltékenység a
családot is veszélyezteti, hiszen elüldözheti a férfit. Ezért fogalmazódtak meg a - többségében
férfiak által írt - tanácsadói könyvekben az effajta jó tanácsok: "A legjobb taktika túltenni
magunkat rajta" "Sose keress olyat, amit fájdalmas megtalálni". A századforduló feministái
középpontba állították a szexualitás eltérő szabályozásait férfi és nő között. Innentől kezdve a
leányok már az udvarlás alatt is hangot adhattak féltékenység miatti rosszallásuknak, ha
partnerük nem rejtette el szexuális örömkereséseit. Ennek hatása a férfiak oldaláról is
jelentkezett: egyre többeket zavart partnerük, feleségük féltékenykedése, ellenőrzése.
A kapitalizálódás általánosabbá válásával a férfiak mozgástere egyre inkább a
háztartáson, a családon kívülre került. Ezzel együtt csökkent a szexuális viselkedésre
gyakorolt közösségi kontroll is. Ez volt az a kor, amikor a munkahely és a családi élettér
határozott szétválása bekövetkezett. Az urbanizáció (városiasodás) növekedése a vallás és az
állam kontrollját is csökkentette a morál fölött. A növekedő népességmozgás, a röghöz
kötöttség alól való felszabadulás csökkentette a szomszédság, a kisközösségek felügyeleti
lehetőségeit az egyének viselkedésére. A XIX. század elejétől tehát főként a nagyvárosokban
csökkent a közösség addig megszokott összetartó ereje, így a szexuális hűség is egyre inkább
megbízhatatlanabb lett. Az udvarlások és egyéb férfi-nő érintkezések egyre szabadabbá váltak,
különösképpen a városok alsó- és középosztályában.
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A XIX. században az anyagi érdekből kötött házasságok száma lassan csökkenni
kezdett, és nőtt az igaz szerelemre és szexuális beteljesedésre való törekvők tábora. Ez
felgerjesztette a féltékenység érzéseit is, sokkal szélesebb körben és szabadabban
megnyilvánulva, mint azelőtt. A XIX. század közepétől ugrásszerűen megnőtt a sportolási
lehetőségek elterjedése, kultiválása. A sportvetélkedések alkalmasak voltak arra, hogy
helyettesítsék a párbajokat, és visszafogják a férfiak rivalizációs feszültségeit. Ez nagyban
hozzájárult a féltékenység keltette feszültségek kezelhetőbbé tételéhez. A partnerkapcsolatok
teljes egymásba olvadásának igényét felváltotta egy új felfogás, amelyben a felek
egyenjogúsága kapott hangsúlyt. Ebben az új kapcsolatmintában bármelyik félnek szabad volt
barátságot, ismeretséget kötni anélkül, hogy a kapcsolat mivolta megkérdőjeleződött volna.
Ezen gazdasági-szociális változások tükrében már érthető, hogy a testvérféltékenység
miért csak a XIX. század második felében jelent meg nyíltan, valódi problémaként. A családi
feltételek ugyanis ekkor váltak szélesebb körben kedvezőbbé, mivel a testvérféltékenység a
kis létszámú családokban a leggyakoribb, ahol a gyermek nem egy nagyobb közösség része,
ahol a felelősség kölcsönös megoszlása a közösség létezésének alapvető feltétele. A XX.
századtól - különösen a jómódú rétegekben - egyre nőtt a kis létszámú családok aránya.
Amerikában például csak 1893-ban jelenik meg olyan használható tanács a testvérek közötti
féltékenység kezelésére, amely a következő évtizedekben is népszerű marad. Eleinte a
gyermekkori féltékenységet, rivalizálást nem tekintették egyértelműen romboló hatásúnak.
Sőt, egyfajta lehetőség volt ez, hogy a fiatalabbak tanulhassanak idősebb testvéreiktől.
A XX. század közepétől általánosan elterjedt az a nézet, hogy a féltékenység nem az
érzelem bizonyítéka, hanem inkább a személyes elbizonytalanodás és a partnerbe vetett
bizalom hiánya. A fiatalok már vigyáztak érzelmeik elrejtésére, féltékenységüket
közömbösséggel leplezték, mint rejtegetni való gyengeséget. Kialakult az a vélemény, hogy a
féltékenység ellentmond a szeretetnek, támadja a partnert, megfosztja jogaitól, korlátozza
szabadságát, eleve rosszat feltételez róla.
Ugyanakkor a féltékenység XIX századi felfogása sok tekintetben még ma is tartani
látszik magát. A másik nem iránti érdeklődés elfogadhatatlan egy feleségtől, de egy férfi
részéről természetes. Sokak véleménye szerint a nők féltékenyebbek a férfiaknál, és ez nem
más, mint a szeretet jele. Ezzel együtt megemlítendő, hogy a nők az udvarlás alatt akár
szándékosan is provokálnak féltékenységet, hogy partnerük nagyobb elkötelezettségét
elnyerhessék vele. A férfiak viszont az elkötelezettség nélküliségének látszatát próbálják
kelteni, hogy mozgásszabadságukat és önérzetüket fenntarthassák. Az igazi változás a nők
házassági normáiban az volt, hogy az addigi önfeláldozó szerepkörből az önérvényesítő felé
haladva szexuális vonatkozásban is egyenrangúnak akarták tudni magukat a férfiakkal. Ezt
mutatja az is, a férfiakhoz hasonlóan egyre többen óvakodtak az erős, féltékeny szerelemtől. A
feminizmus persze jóval korábban hadat üzent a féltékenységnek. Már a húszas években
kimondta, hogy a férfiak ne kezeljék birtokukként, tulajdonukként a nőket. Ez a motívum még
napjainkban is vissza-visszatér. Érdekes jelenség, hogy az 1990-es évek elején kezdődő
gazdasági visszaesés miatt (alacsony fizetések) relatíve kevesebb nő veszítette el
munkahelyét, mint férfi. Így a helyzet megfordult, sok férfi maradt otthon munkanélküli
segélyen, míg feleségük továbbra is dolgozott. Ez észrevehetően megnövelte - és növeli - az
otthonmaradt férfiak féltékenységi fantáziáit.
E században a nyugati kultúra - élén az amerikaival - az érzelmek ellen fordult. Az
ideál a hűvös, távolságtartó viselkedés lett. A romantikus szerelem nevetséges,
felvállalhatatlan helyzet, amit kerülni kell. Ám nyilvánvaló: ha ez az ideál beteljesedne, és a
szerelem elveszítené szenvedély jellegét, akkor a kapcsolatok visszafogottá válnának, a
szexualitás pedig mechanizmussá degradálódna. Érdekes, hogy amíg az 1980-as évektől az
AIDS miatt a monogámia megerősödésére utaló jeleket tapasztaltak, a féltékenység továbbra
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is kirekesztődik az ismert, támogatott érzelmi megnyilvánulások köréből. Sőt, manapság a
jelenség negatív oldalai kerülnek előtérbe, a féltékenység éretlen, birtokló, paranoid,
agresszív, neurotikus, bizonytalan vonásai. E tünetek alapján a jelenséget a pszichiátria
kisajátította, és egyre inkább az elmezavarhoz társítja. A terapeuták szerint a féltékenységnek
három forrása van: alacsony önértékelés; a partner iránti túlzott függőség; a szexuális nem
meg felelés réme. Ma már nincs helye a féltékeny személy kizárólagosság-igényének, hiszen
az az egyéni szabadságjogoknak éppúgy ellentmond, mint a szabadság eszményének. Az
érzelmileg összetört, féltékeny embernek nincs helye és értéke a szerelem piacán.
A növekedő szexuális tolerancia, a féltékenység elítélése, lekicsinylése, a nyitott
házasságok megjelenése ellenére a párok nagy része továbbra is erős féltékenységgel reagál a
hűtlenségre. A felmérések szerint a feleségek fizikai bántalmazása minimum 25, maximum
95%-ban a férj vélt vagy megokolt féltékenysége miatt következik be. Sok féltékenység
provokálta erőszakos viselkedés a szokásosnál is durvábbra sikerül a frusztráció, habozás,
vívódás miatt, ami az eredeti érzelemhez még hozzáadódik. A felmérések szerint a nőknek
legalább 50%-a, a férfiaknak több mint 65%-a lép félre egy, de inkább több alkalommal. A
hűtlenség már-már tömeges versengéssé fajult. Mivel a hűtlenség mindkét nem részéről
szokványossá vált, próbálkozások történtek annak nyílt elviselésére is. A becsületes közlés, a
teljes őszinteség sok párkapcsolat alapszabályává vált. A hozzáfűzött reményeket az
eredmények azonban nem igazolták; a féltékenység előbb-utóbb mindig fellépett, s tönkretette
a különben talán megmenthető kapcsolatot. Ez a fajta gyermekes őszinte hit az egymáshoz
tartozás erejében nem állta ki a féltékenység próbáját - esetleg csak komoly egzisztenciális
érdekek miatt.
Akárhogyan is nézzük, a féltékenység kétségkívül az egyik legnagyobb veszélyforrást
hordozó érzelem. A féltékenység erősen beszűkítheti, visszavetheti a személyiséget. Ez az
érzés teljességgel betöltheti a tudatot; a féltékeny ember másra nem is tud gondolni, másról
beszélni sem képes. Szorong, holott félelmének van tárgya: fél attól, hogy elveszítheti társát.
Semmilyen más kapcsolat nem tudja úgy megrázni az embert, mint a partner, főként a
szerelmes elvesztésének lehetősége. Ha egy kapcsolat megszakadással fenyeget, jelentős
energiaveszteség következhet be. Ugyanis az egyedüllét elviseléséhez szükséges összetartó
energia nem mobilizálható gyorsan, hiszen le van kötve kifelé, a munka, az alkotás és egyéb
kapcsolatok irányába. Éppen ezért a kapcsolat megszűnése magának a létezésnek a
megszűnésével fenyeget. Ez a fenyegetettség jelenik meg abban a mindent elborító pánikban,
ami a féltékeny emberek viselkedésében tapasztalható. A létezésnek ez a fenyegetettsége a
magyarázat a féltékenység mindent felforgató, leromboló voltára.
A túlélés, az ember további létezésének lehetősége kerül veszélybe, s az egyénnek mint önszervező, önfenntartó szervezetnek - mindent meg kell tennie, hogy elkerülje ezt az
esetleges megsemmisülést. Így némileg már érthetőbb - ha nem is megérthető - a féltésből
elkövetett emberölés. Ha ugyanis valaki megöli hűtlen partnerét, akkor az - képzeletében,
fantáziáiban, emlékeiben - sokkalta inkább vele marad, mintha elment volna valakivel,
kilépett volna a kapcsolatból. Hasonló folyamat játszódik le akkor, ha valakit elhagynak. Ez
hát a személyiség önszervező funkciója és annak túlélési feladata. És ez a funkció jobban,
könnyebben teljesíthető, ha az ember párban él. Az utódok gondozása, nevelése is családi
szervezetben kivitelezhető a legoptimálisabban. És ennek alapja megint csak a párkapcsolat.
Freud kísérelt meg először átfogó magyarázattal szolgálni a féltékenység jelenségeire.
Három típusát különböztette meg:
1. A versengő vagy normális, racionális féltékenység, melynek gyökere az ödipális
komplexusban keresendők.
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2. A másra kivetített féltékenység, melyben a személy saját hűtlenségi késztetését vetíti
ki a partnerére, megszabadítva magát eképpen bűntudatától.
3. Az elmebetegség szintű (pszichotikus) féltékenység hátterében Freud szerint
homoszexuális impulzusok vannak. Ezen feltevés értelmében a féltékenység arra szolgál,
hogy elleplezze a személyiség előtt saját homoerotikus vágyait.
Sokak szerint a féltékenység legfőbb eleme az önértékelés csökkenése. Ha valaki azt
látja, hogy partnere érzelmei más felé húznak, úgy érzi, hogy ezáltal ő leértékelődött,
elveszítette fontosságát. Ezen elképzelések szerint az önértékelés megőrzésének érdekében
támad fel benne a féltékenység, azért, hogy visszaszerezze, megerősítse veszni látszó
pozícióját, hogy ne szenvedjen el presztízsveszteséget. Azonban a féltékenység esetén több
minden fenyegeti az ént, mint az önértékelés-csökkenés. A féltékenység azért képes akkora
energiákat mozgósítani s olyan, személyiségtől idegen reakciókat kiváltani, mert a
féltékenységet kiváltó konfliktust létünk fenyegetéseként éljük meg. A féltékenység miatt
csökken az önértékelés, ám ez a biztonságérzés csökkenésének nyilvánvaló következménye.
Mindenesetre az analitikusok nagy része biztosan állítja, hogy az efféle viselkedés
mögött egyértelműen a nagymértékű kisebbrendűségi komplexus bújik meg. Lehet, hogy a
tünetek rejtve maradnak, mégis, a féltékenyen kisajátító embernek az alsóbbrendűségi érzés a
legfőbb jellemvonása. A szakemberek összesen hat jellemző tulajdonságot különböztetnek
meg, mint a féltékeny emberek alapvető mozgatórugóit. Lássuk ezeket!
1. Kisebbrendűségi komplexus
Ha valaki féltékeny, még ha csak kicsit is, akkor is mindig bebizonyosodik róla, hogy
lebecsüli önmagát. Tulajdonképpen megtanult egy helytelen lélektani aktust, amit viszont
nagyon jól gyakorol. Ez az önvád. Az ilyen ember cselekedeteivel, eredményeivel,
teljesítőképességével, barátaival, javaival méri magát. Úgy hiszi, hogy akkor különb
másoknál, ha szebb, okosabb, gazdagabb vagy tehetségesebb. Az ő szemében ember és
magatartás elválaszthatatlanok. Az önvád, a kifejezés lélektani értelmében azt jelenti, hogy az
ember kétféleképpen is megtámadja önmagát. Egyrészt: nem szerzett se sikert, se pénzt, se
szeretetet. Másrészt: ebből következően ő egész emberi mivoltában hitvány,
alacsonyabbrendű. Így születik és tartja fenn magát a kisebbrendűségi komplexus.
2. Úr-szolga mentalitás
Ritka az a féltékeny, kisajátító ember, aki csendben viseli el az érzelmi viharokat.
Többségük hangosan, közérthetően kinyilvánítja vélt vagy valós sérelmeit. Üvöltözik
partnerével, lökdösi, zaklatja. A házaspárok egymást próbálják túlkiabálni. Az esetleges
nagyobb nyomaték kedvéért a férfiak szétverik a berendezést, a feleségek tányért törnek és
nyakon öntik hitvesüket egy-egy adag levessel. Röviden: ez a viselkedés a diktatorizmus, a
rabszolgaság filozófiája, ahol is a féltékeny fél a diktátor vagy rabszolgahajcsár. A féltékeny
ember a kifejezés legszorosabb értelmében árucikknek, magántulajdonának tekinti társát,
akivel azt tehet, amihez éppen kedve támad. Azt hiszi, éppúgy birtokolhat egy embert, mint
például egy autót.
3. Önveszejtő magatartás
A féltékeny, mások kisajátítására hajlamos személyiség egyik legmeghökkentőbb
tulajdonsága a lélektani vakság. Pedig a féltékeny ember nemritkán okos, művelt, jól képzett,
és vonzó. Élete sok területén tehetségesnek bizonyult. De amint szeretteiről van szó, olyan
viselkedést produkál, amely valósággal kimeríti a szellemi visszamaradottság fogalmát. Az
ilyen ember önmaga legnagyobb ellensége. Éppen azokat üldözi el maga mellől, ráadásul
hatalmas energiával, akiknek a szeretetére leginkább szüksége lenne. Nem csupán arról van
szó, hogy egyes cselekedeteivel bosszantja partnerét. Hanem valóban határozottan terhessé
válik társa számára, sírós, hisztiző kisgyerekké degradálja magát, aki a fejébe vette, hogy
kerül, amibe kerül, neki meg kell kapnia, amire vágyik. Noha józan eszével tudja, hogy mi
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lenne a helyes viselkedés, hogyan lehetne szeretetreméltó, mégis éppen az ellenkezőjét
műveli.
4. Felelősség elhárítás
A féltékeny ember rendkívül nehezen vállalja a felelősséget féltékenysége miatt.
Majdnem mindig társát vádolja: ő az, aki tönkreteszi az életét, felzaklatja, mert mással beszél,
másnak bókol. Csak igen ritkán látja be problémája valódi okát: hogy a kialakult helyzetért
többnyire ő maga a felelős, féltékenységéért pedig szinte kizárólag ő. Milyen az egészséges
reagálás? Ha valaki úgy gondolja, hogy partnere már nem szereti, próbálja kitalálni, vajon mik
az elvárásai vele szemben. Aztán, ha ezeket ki tudja elégíteni, tegye meg, és figyelje, változike a helyzet. Ha nem, akkor az igen komoly bizonyítéknak számít a felől, hogy társa egyszer s
mindenkorra kiábrándult belőle. Persze a legtöbb féltékeny embernek nincs ekkora
önkontrollja. Kitart álláspontja mellett: a másik félnek kell beismernie, mennyire kiborítja őt,
nem neki kell tennie róla, hogy féltékenységét eloszlassa; ha ezek bekövetkeznek, ő majd
szépen visszanyeri lelki nyugalmát.
5. Önzés és éretlenség
Az önző ember érvényt kíván szerezni akaratának, tekintet nélkül a másik vágyaira és
igényeire. Lelkivilága olyan, mint azé a gyereké, aki nem tanulta meg, hogyan kell
osztozkodni, hogyan kell viszonozni egy szívességet, és hogy mások kívánságait - az
ésszerűség határain belül - figyelembe kell venni. Ez neurotikus érzelem. Az önérdekűség
egészen más. Abban nyilvánul meg, hogy magunkat és céljainkat olykor a másokéi elé
helyezzük. Mindezt azonban abban a tudatban tesszük, hogy egyszer viszonoznunk kell ezt a
szívességet. Önző az az ember, aki nem hajlandó viszonozni a szívességet, és nem fogadja el,
hogy partnere is megkapja azokat a kiváltságokat, amelyekre ő igényt tart.
6. Kishitűség
A kishitű ember hajlamos a legártatlanabb eseményben is rá leselkedő veszélyt látni.
Az ilyen, egyébként kedves embereknek bármitől beindul a fantáziája. Viselkedjék bármilyen
mintaszerűen is a család, a baráti kör, a szerelmük, ők minden ártatlan eseményben határtalan
veszélyt sejtenek. A féltékeny ember tulajdonképpen paranoid személyiség (elég, ha arra
gondolunk, milyen semmiségek miatt képes halálosan megsértődni). És minél vonzóbbá válik
a partner, a kishitű ember annál nyugtalanabb. Egyre erősödik benne az érzés, hogy képtelen
versenyezni azokkal, akik szemet vetettek társára, és el akarják őt csábítani. Rögeszméje a
rivalizálás, és a szeretett lény elveszítésének lehetősége. A visszautasítástól, szeretethiánytól,
azaz a leértékelődéstől való rettegése olyan erős, hogy képes egész életében szenvedni tőle.
Az ember alapvetően kétféle fájdalom észlelésére képes: fizikaira és lelkire. A fizikai
fájdalom látható módon nyilvánul meg: törött csont, vér, horzsolt bőr, és más, hasonló
jelenségek. A lelki fájdalom mélyen az emberben lakozik, és nemigen van az előzőekhez
hasonló, fizikai megnyilvánulása. Fontos különbség az is, hogy ha valakit tettleg
bántalmaznak, akkor meg tudja állapítani, ki okozta a sérülést. Ámde ha nem fizikailag,
hanem például szavakkal támadnak valakire, akkor más a helyzet. Fáj-e? Minden bizonnyal.
Ez már lelki fájdalom. Nem vérzik, nincs törött csontja. De ha nem a szavak okozzák a
fájdalmat, akkor mi? Az igazi fájdalmat ez esetben az ember saját szavai, gondolatai,
önreflexiói okozzák. Ha a sértő megjegyzésekre fájó megállapításokat tesz, akkor az nagy
lelki fájdalmat okoz, ami depresszió, bűntudat, kisebbrendűségi komplexus, düh, félelem vagy
féltékenység formájában nyilvánul meg.
Másik fontos probléma, hogy a féltékeny ember irracionálisan gondolkodik. Ennek a
gondolkodásmódnak nyolc fő ismérvét különböztetik meg.
1. Csak akkor vagyok valaki, ha szeretnek.
Miért hiszi az ember, hogy éppen annak a bizonyos személynek a szeretetére van
szüksége? Hiszen élete legnagyobb részét úgy élte le, hogy nem élvezte ezt a szeretetet. Ha
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húsz éves korában lett szerelmes, akkor azt megelőzőleg végig szerencsétlennek érezte magát?
Valószínűleg éveken át jól megvolt, mielőtt szerelme feltűnt az életében. És ha egy napon
elhagyná, még évekig jól érezhetné magát. És miért ragaszkodik vajon ahhoz, hogy mással
bíráltassa el, mennyit ér?
2. Az enyém vagy, tedd, amit parancsolok!
A féltékeny ember egyik legveszélyesebb tévhite, hogy ha valakivel egyszer
kölcsönösen kifejezésre juttatták szeretetüket, akkor az az ember már a személyes tulajdonuk.
"Én váltottam ki az útleveledet, én etetlek, én ruházlak, én fizetem a rezsit, az orvost: én
keresem a pénzt. Mindenestül az enyém vagy!" - így a férj. "Gyerekeket szültem neked, főzök,
mosok, takarítok, bevásárolok, feláldozom magam érted meg a gyerekekért. Jogom van a
társaságodra, a hűségedre, a keresetedre, a szeretetedre. Más nőnek pedig nincs joga hozzád!"
- így a feleség.
3. Meg kell kapnom, amit akarok. Engedelmeskedj nekem, mert így igazságos!
Valamennyi embernek joga, hogy ne legyen igaza, hogy ostoba és tökéletlen legyen.
Nem valami szép dolog, de ez van: mindenkinek joga van emberinek lenni. Ez nem jelenti azt,
hogy el kellene fogadni a tapintatlan, durva viselkedést. Nem kell elfogadni. De nem szabad
földühödni a másik önző viselkedése miatt. Meg kell próbálni lecsillapodni, azután pedig
határozott, ésszerű lépeseket kell tenni a válság megoldása érdekében.
A düh kifejeződésének hat fokozata van:
- "Akarok valamit.";
- "Nem kaptam meg amit akartam, ezért csalódott vagyok.";
- "Szörnyű és borzasztó, hogy nem kapom meg, amit akarok. Nem bírom elviselni a
konkurenciát";
- "Ne húzd keresztül a számításaimat. Muszáj, hogy az történjék, amit én akarok!";
- "Rossz vagy, mert csalódást okozol nekem!";
- "A rossz ember büntetést érdemel! Megkapod a magadét!"
4. Bolondot csináltál belőlem.
Bolondot csinálni csak abból lehet, aki annak hiszi magát. Nem szabad nevetségesnek
éreznie magát annak, aki semmit sem követett el! Ha semmit sem csinált, hogyan lehetne
bolond? Ha az ember tiszteli magát, akkor sérthetetlen lesz mások kicsinyes és aljas
cselekedeteivel szemben.
5. Sose leszek többé szerelmes.
Ha valakinek évek óta nem volt randevúja, egy kicsit valószínűleg tényleg kijött a
gyakorlatból. Talán nehéz visszakerülni a forgalomba, de aki szán rá némi időt, az meg tudja
szervezni a társaséletét. Találkozik egy csomó emberrel - munkahelyen, barátoknál,
klubokban, társaságban, vagy véletlenül. Nem az a fontos, hogyan: az a fontos, hogy
találkozik. Az elvált emberek többsége néhány éven belül újra megházasodik. Ezt kell szem
előtt tartani!
6. Mindenki nős (férjnél van), aki hozzám illene.
Ez csak a látszat. Manapság - sajnos - a házasságok 30-50%-a válással végződik. Az
elváltak általában csak néhány évig élnek egyedül. Arra kell gondolni, hogy a többi elvált
valószínűleg ugyanígy érez, és talán épp rólunk képzeli, hogy elérhetetlenek vagyunk számára.
7. Már nem vagyok fiatal. Hogy tetszhetnék valakinek, amikor már oda a fiatalságom?
A válás nem csupán egy emberrel történik meg: valóságos népbetegség. Tehát ami
velünk megtörténik, az mással is megtörtént: minden korosztályban elég sok a válás. Másrészt
sok országban - így idehaza is - a fiatalok aránya egyre csökken. Az emberek átlagéletkora
pedig egyre nő. Amit pedig az ember veszít fizikai vonzerő tekintetében, azt pótolja annál
sokkal vonzóbb személyiségvonásokkal. Mivel idősebb, valószínűleg bölcsebb, türelmesebb,
megértőbb. És minden bizonnyal tapasztaltabb, mint valaha. Ízlése sokkal érettebb,
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olyannyira, hogy még ha megpróbálná is, valószínűleg nemigen érezné jól magát hosszútávon
egy sokkal fiatalabb partnerrel (persze ez relatív; sokkal nagyobb a gondolkodásmódbeli
különbség egy húszéves és egy negyvenéves, mint egy harmincéves és egy ötvenéves között).
8. Nincs, aki pótolhatná a régi partneremet.
És ezt ki mondta? Talán valaki, aki a jövőbe lát? Ez kóros esetben akár rögeszmévé is
kinőheti magát. A rögeszme olyan gondolat, amitől az ember nem tud szabadulni. Lehet
kellemes természetű, például ha valaki azon fantáziál, hogy vágyai beteljesülnek. De
többnyire bizony igen fájdalmas. A lényeg: az ilyen gondolkodásmódot nem lehet gyökereiben
megtámadni. Ha ez a gondolkodásmód eluralkodott, semlegesítése csak hosszas, kitartó
erőfeszítések árán lehetséges.
Mielőtt rátérnénk a lehetséges megoldásokra, vizsgáljuk meg a féltékenység leginkább
ismeretes kapcsolati formáját, a házas- vagy élettársi kapcsolatot.
A házasságkötések csökkenése mögött az együttélések növekedését láthatjuk. Ennek új
formái is feltűntek: ilyen a 20-30 évesek együttélése, egyfajta házassági alternatívaként.
Emellett az elváltak is gyakorta inkább együtt élnek az új partnerrel. Ma hazánkban a
gyermekek közel 30%-a házasságon kívül születik - szemben a nyolcvanas évekbeli alig 10%kal.
A házasságnak hagyományosan két funkciója van: a nem rokon családok
összekapcsolása és a születendő gyermekek védelme. Korunkban egyre gyakrabban esik szó a
családnak, mint az egyén és a társadalom egyik legfontosabb intézményének válságáról. Ez
egyértelműen a házasságok válságát is jelzi. A házasságok válságára utal egyrészt, hogy egyre
kevesebben kötik meg. Másrészről hosszabb távon a házasságoknak csak kis része - kb. 1020%-a - mondható stabilan kiegyensúlyozottnak. Sajnos csak igen kevesen ismerik fel, hogy
eszményi, tökéletes házastárs illetve partner nem létezik. Lehetetlen egy másik emberben
mindent megtalálni. Az ember tehát vagy lemond bizonyos igényeiről - ha úgy tetszik:
kompromisszumokat köt -, vagy egyszerre több partnerben próbálja megtalálni mindazt, amire
szüksége van.
Szakemberek szerint a nők - a kulturális hagyományok miatt - sokkal inkább függőségi
szerepet foglalnak el a kapcsolatokban, reakcióik depresszívek, míg a férfiak viselkedésére
inkább a düh jellemző. Egyenrangú kapcsolatban a partnerek megközelítően ugyanannyit
adnak a kapcsolatba, és az abból való nyereségük is hasonló. A szerelmi kapcsolatokban a
partnerek ugyan hajlamosak az önzetlenségre, önfeláldozásra (tipikus reakció az "érted bármit
megtennék" kijelentés), ám a végtelenségig ezek az érzelmek sem zsákmányolhatóak ki
büntetlenül. A partner előbb-utóbb kijelenti igényét a kiegyenlített viszonyra - ha nem is
nyíltan, de érzékelteti azt. Az önfeláldozó magatartásban többnyire egyszerű pszichológiai célt
találunk: a módszer manipulatív, a cél a másik fél leláncolása, kötődésének fokozása,
önmagának nélkülözhetetlenné tétele a partner szemében. Magyarán: görcsös félelem az
elhagyástól. Ennek érdekében választja a függőség kialakításának útját.
Hogy melyik nem a féltékenyebb, arra nézve a kutatási adatok ellentmondóak, de a
felmérések a férfiakat mutatják féltékenyebbnek. Ezt látszik alátámasztani, hogy válás esetén
a férfiak sokkal gyakrabban hivatkoznak válóokként hűtlenségre, mint a nők (51%-uk a
nőkével szembeni 27%-kal). Ez persze kicsit meglepő is, ha figyelembe vesszük, hogy az
elváltak között kétszer annyi férfi vall be hűtlenséget, mint nő.
A vizsgálatok azt mutatják, hogy ha a kapcsolatban a férfinak kevés mozgási
lehetősége van (vagyis szociális tere és lehetőségei a kapcsolaton belülre korlátozódnak),
akkor általában féltékenyebb. Ez végül is logikus következmény. Érdekes azonban, hogy a
nők egymás között szélesebb körben és intimebb síkon barátkoznak. Ezzel szemben a férfiak
számára többnyire a partnerük az elsődleges érzelmi forrás. Vagyis a férfiaknak kevesebb
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intim mélységű barátjuk van, épp ezért a partnerkapcsolat számukra könnyebben válhat
függővé.
Szociológiai vizsgálatok azt támasztják alá, hogy a feleségek magasabb iskolázottsági
szintje erősíti a kapcsolatot, és alkalmas arra, hogy könnyebben feloldja vagy csökkentse a
konfliktust. A férjek véleménye szerint nagyobb lehetőségük van a feleségükkel való
kommunikációra, ha végzettségük mértéke körülbelül megegyezik. A viszonylag magas
iskolázottsági szint serkentőleg hat a családi élet rendezettségére is. Emellett a felmérések azt
igazolják, hogy az életkor előrehaladásával csökken a féltékenység. Már csak azért is, mert az
idő múlásával az esetek többségében a kapcsolatok érzelmi intenzitása is gyengül, és emiatt a
partnerek a leválást vagy annak lehetőségét kevésbé veszélyesnek ítélik. A szerelem helyébe a
legjobb esetben szeretet lép - rosszabb esetben megszokás vagy elhidegülés. Azaz a társ
elhagyása fájdalmas, de nem fenyeget megsemmisüléssel. Érett korban történő szerelmi
háromszög esetén ezért inkább beletörődés, fásultság tapasztalható az elhagyott partnerben.
Azt hihetnénk, hogy minden tekintetben jól működő kapcsolat esetén a felek
biztonságban érzik magukat, és kevésbé valószínű, hogy féltékenység alakulhasson ki
közöttük. A felmérések azonban ennek éppen az ellenkezőjét igazolják. A kapcsolattal való
nagyobb megelégedettség magasabb féltékenységi szinttel jár együtt. Ha belegondolunk, ez is
elég ésszerű: akinek van mit veszítenie, az jobban is védi azt.
Egy szerelmi kapcsolat elején a partnerek állandóan egymás társaságát keresik.
Szerelem esetén megnyílnak a határok az én és a másik között: az énből "mi" lesz. Az egyén
kiterjeszti énjének határait a másik emberre, és egy új egységet hoz létre, a másikkal, a
szeretett féllel együtt. Ez az egység kezdetben megingathatatlannak tűnik. Ennek az egységnek
a megerősítését szolgálják a mindennapi külsőségek is. A házasság körüli ceremóniák és
szimbólumok: az esküvői ruha, a gyűrű, a lakoma, a névváltás, stb. Ezzel még nem is volna
gond. A féltékenység abban a fenyegetésben gyökerezik, hogy kívülről, egy harmadik fél
megbontja a már létező és megerősített, működő kapcsolatot. Féltékenység akkor alakul ki, ha
ezt a két ember közötti egységet egy harmadik fenyegeti. A külső tényezőktől való félelmek, a
környezet véleménye, és a közösségben kivívott pozíció - amely a kapcsolaton keresztül
formálódik - elvesztésének félelme is a féltékenység ébredését erősítik.
Az egybetartozást bizonyos normatívák szabályozzák, és a kapcsolatokban támaszt
jelent a mindkét fél által elfogadott szabályrendszer. Ezek a szabályok lehetőséget adnak arra,
hogy a partnerek körülhatárolják a kapcsolatot. Mikor ez az egyetértés felépül, létrejöhet a két
külön személy összeolvadása - egy új, közös egységgé. A szabályok megléte kihangsúlyozza a
kapcsolatnak a többiek feletti fontosságát. Ha a szabályrendszer valamelyik kulcsfontosságú
eleme megváltozik (például az egyik partner szexuális érdeklődése más irányba fordul), akkor
megkérdőjelezhetővé válik az összes többi érvényessége, jelentése is. Ezt követően felvetődik
a hűség, a megbízhatóság kérdése, szoros összefüggésben a személyiség biztonságra való
igényével. A féltékenység tehát egyenlő a kapcsolat feletti kontroll, a biztonságérzés
elvesztésével. E kontroll hiánya kiszolgáltatottá teszi a személyiséget. Ez az igazi problémák
kialakulásának kezdete.
Miután idáig eljutottunk, biztosan többekben felmerült a kérdés: ennyire összetett
problémára létezik-e megoldás? Habár ez a cikk nem hivatott arra, hogy a féltékenység
leküzdésére szolgáló módszereket ismertesse - márcsak terjedelmi okoknál fogva is -, azért
néhány, szakemberek által javasolt, alapvető lehetőséget érdemes röviden áttekinteni.
Ha egy kapcsolatban féltékenységet tapasztalunk, akkor tulajdonképpen négyféle
megoldás közül választhatunk. Az első három ésszerű, a negyediket a szakemberek nemigen
tartják megfelelőnek (sőt: én sem).
1. Zokszó nélkül tűrni
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Aki felnőtt és van józan esze, az tudja, hogy nem szabad pánikba esni, ha csalódás éri.
Aki hajlamos a féltékenységre, annak ez a módszer különösen ajánlott. Tűrje a feleségének
szóló telefonokat; viselje el, ha férje együtt ebédel a munkája során megismert nőkkel. A
hozzáértők szerint a legtöbb eshetőség, amelytől tartunk, nem következik be. És mennyivel
okosabb és könnyebb olyan problémával foglalkozni, amely nem is olyan életbevágó. És mit
lehet tenni abban az esetben, ha a partner olyan bosszantóan viselkedik, hogy azt már nem
lehet szó nélkül tűrni? Erre nézve azt tanácsolják, hogy fel kell hagyni az elfogadó
magatartással, és ki kell állni jogainkért. Ha ugyanis nem ezt tesszük, akkor elégedettségi
szintünk az egészséges küszöb alá süllyed, zaklatott állapotba kerülünk, kiábrándulunk
partnerünkből, és magát a kapcsolatot illetően is kételyeink támadnak.
2. Sztrájk vagy hidegháború
Ezt egészséges, életképes taktikának tartják a kapcsolat működtetése szempontjából. A
gyengélkedő kapcsolat gyakran megjavul tőle, mivel a felek közötti frusztrációkülönbséget
remekül ki lehet vele egyenlíteni. Nem kell megijedni tőle. Ne feledjük: már így is épp elég
boldogtalanok vagyunk. Lehet, hogy egy ideig még rosszabbul érzi magát az ember a bőrében,
de ezt az árat kell megfizetni a kapcsolat hibáinak korrigálásáért. Állni kell a harcot, amíg az
elvárások az elégedettségi küszöbig el nem jutnak. A cél érdekében az embernek meg kell
makacsolnia magát, és nem szabad addig engedményeket tenni, amíg mi magunk nem kapunk.
Ha a dolgozók elégedetlenek munkakörülményeikkel, sztrájkba lépnek. Ez a világon
mindenütt így van.
3. Különélés vagy válás
Az emberek többsége nemigen veszi félvállról ezt a megoldást. Ez már csak mint
végső cselekedet javasolható, ha a kapcsolat már helyrehozhatatlannak tűnik. Akkor viszont
nincs más megoldás. A házassági tanácsadók véleménye ezen a ponton azonban megoszlik.
Vannak, akik azt javasolják, hogy a pár, akárhogy is, de maradjon együtt. Jóllehet az ember
folytonos vallatásoknak van kitéve, és szép lassan beleőrül, egyesek mégis ezt javasolják.
Jobb, ha egy életen át tűrjük a partner féltékenységi rohamait és gyanúsítgatásait, hiszen erre
tettünk fogadalmat a házasságkötéskor. Amikor valaki esküt tesz arra, hogy házastársát nem
hagyja el semmilyen körülmények között, általában bizonyos fenntartásokkal él - még ha
kimondatlanul is -, amelyek érvényteleníthetik ígéreteit. Lehet, hogy hajlandó ápolni társát,
aki mondjuk tolószékbe kényszerült, vagy átmeneti érzelmi zavarokkal küzd. De ugyanilyen
elbírálás alá esik a rendszeres veszekedés, a gyakori tettlegesség, a hűtlenség, a durva
bánásmód - esetleg a gyerekekkel (is) -, a szegénységbe taszító szerencsejáték, az
alkoholizmus, vagy a nemi betegség? Mi van akkor, ha valaki azt mondja: "Ha nem lehetsz az
enyém, akkor inkább senkié se legyél! Ha elhagysz, megöllek!" Ezek már nem puszta szavak!
Ez már életveszélyes fenyegetés.
A különélésnek két előnye is van a válással szemben. Először is, mindkét félnek van
ideje kitapasztalni, hogy milyen lenne a válás. Elképzelhető, hogy ez nagyobb
kompromisszumra való készséget alakít ki a felekben. Másik előnye, hogy a házasság
tényleges felbontása nélkül lehetővé teszi a vitákat, a kísérletezést. Kisebbek a költségek, és
enyhébbek a családra jutó érzelmi hatások is.
4. Tűrni, de zúgolódva
Ha így tűrünk egy helyzetet, akkor önmagunknak ártunk. Ha csak rövid ideig tart ez az
állapot, akkor még nincs nagy baj. De ha hónapokon, éveken keresztül, az már komoly
probléma.
Ha tűrjük a frusztrációt, de dühösek vagyunk miatta, akkor a haragunk befelé fordul.
Ha szeretnénk érvényesíteni akaratunkat, de mégsem tesszük, azzal problémák sorának
nyitunk utat, és adunk táptalajt. Minél tovább tart ez az állapot, annál inkább megsínyli a
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kapcsolat is. Aki átmenetileg partnere kedvét lesi, közben azonban neurotikusan mérgelődik
magában, abban elhal a szeretet.
Hogyan bánhatunk a féltékeny emberrel?
Ne tűrjük a faggatózást! Ne válaszoljunk arra a kérdésáradatra, melyet féltékeny
partnerünk zúdít ránk, különben valahányszor késünk egy órát hazafelé menet a munkából,
tápláljuk ezt a szokást. A hallgatás biztosan felháborodást okoz, de tűrni kell. Ha egy kérdést
is válaszra méltatunk, azzal újabbat váltunk ki. A féltékeny képzelet ugyanis kielégíthetetlen.
Ha a gyanakvó kérdésekre nem válaszolunk, azzal tulajdonképpen fokozzuk a gyanakvást. Ne
válaszoljunk, mert a kérdés nem méltó a válaszra, mint ahogy bármilyen abszurd kérdés sem
érdemel választ.
Ha a szép szó már nem használ, akkor jöjjenek a tettek. Ki lehet menni a szobából, el
lehet menni sétálni, vagy ha mód van rá, el lehet menni egy egész éjszakára vagy hétvégére is.
Ez különösen akkor ajánlatos, ha fönnáll a tettlegesség veszélye. Persze a dolgok sokszor
rosszabbra fordulnak, mielőtt javulás állna be. Aki ezt választja, annak mindenfélét vágnak
majd a fejéhez, elmondják tisztességtelennek, szeretetlennek, kegyetlennek, önzőnek. Fel kell
tenni a kérdést: igazak-e a vádak, vagy sem. Ha igen, bocsánatot kell kérni és kapitulálni, ha
nem, akkor ne törődjünk vele: tegyük azt, amit a leghelyesebbnek gondolunk.
Ne feledjük: nem biztos, hogy a féltékeny ember minden kérése ésszerűtlen. Bár
sokszor neurotikussá válik, ha úgy érzi, hogy elveszítheti partnerét, sok más szituációban
továbbra is megbízható. Mindenkinek van gyenge pontja, és ez arra szolgál figyelmeztetésül,
hogy sose feledjük: emberek vagyunk! Ne zárkózzunk hát el rögtön, ha partnerünk egy első
ránézésre lehetetlen kéréssel hozakodik elő.
Ha egy szerelmi kapcsolatban valamilyen változást akarunk elérni, de a józan, higgadt
megbeszélés nem vezet eredményre, akkor kénytelenek vagyunk komolyabb módszerekhez
nyúlni. Ha csak egyszer is ellágyulunk, hátrányba kerülünk. Ilyenkor nincs helye a másik
sajnálatának lélektani problémájára. Az, hogy megesik a szívünk a másikon, nem egyenlő az
együttérzéssel. Az ember nem közömbös partnere fájdalma iránt, de a szánalom az más. Ha
megszánjuk partnerünket, miközben éppen segíteni próbálunk rajta, annak oka a félelemben
keresendő. Ez a félelem pedig öt dologtól támadhat fel.
- a tettlegesség. Érthető, ha valaki fél attól, hogy megverik. Az emberek bántalmazása
súlyos aggodalomra ad okot - különösen egymást szerető emberek esetében. De miért
hátráljunk meg? Ha akkor is verést kapunk, ha meghúzzuk magunkat, és akkor is, ha nem nincs mit veszítenünk. Akkor inkább vállaljuk a kockázatot, és álljunk ki magunkért! Súlyos
kijelentés, és régen rossz, ha két ember kapcsolata itt tart, de jobb állva meghalni, mint térden
csúszva élni. Sok férj közli a feleségével: ha nem tetszik, csomagolhatsz. Ám ezek a
keményfiúk többnyire rémült kisgyermekké változnak, ha látják, hogy feleségük szavukon
fogja őket, és elmegy. Sok nőt meglep, hogy a férje egyszeriben milyen kedves, figyelmes lesz
- ha rájön, hogy ennek bizony a fele sem tréfa. Az ilyen férfiaknak sokkal nagyobb szükségük
van a feleségükre, mint azoknak őrájuk.
- az anyagi veszteség. Ettől is többnyire a nők szoktak rettegni. Sokan ésszerűbbnek
tartják, ha némán tűrnek a kapcsolatban, mert félnek, hogy egy fillér nélkül az utcára kerülnek.
A férjek gyakran ezt helyezik kilátásba, ráadásként esetleg még azt, hogy elveszik a nőtől a
gyereket. Csakhogy nem a férjek döntik el, hogy ki kapja a gyermeket, vagy azt, hogy egy
ember mennyi fizetést kap munkájáért. Aki azzal védekezik, hogy azért nem hagyja el társát,
mert még mindig szereti, az önmagát csapja be. Ügyvédhez kell fordulni, és tőle kell
megkérdezni, mik az esélyek gyerektartás és gyermekelhelyezés tekintetében.
- a tévedéstől való félelem. Vagyis az ember nincs meggyőződve, hogy joga van
nyomást gyakorolni partnerére bizonyos esetekben. Ha valaki arra vár, hogy a dolgában biztos
legyen, akkor sose fog cselekedni. Inkább fel kell tenni a kérdést önmagunknak: pszichés
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zavaraink vannak-e; kiábrándultunk-e partnerünkből; annyira meggyűlöltük már a kapcsolatot,
hogy menekülnénk belőle? Ha bármelyikre igennel válaszolunk, akkor itt az ideje változtatni.
- a másik bántásától való félelem. Ha a féltékeny társ sír, depressziós, dühös, ne
vállaljuk érte a felelősséget. Igaz, hogy mi okoztuk a frusztrációját, de hogy egy frusztrációból
érzelmi zavar lesz-e, az attól függ, ki hogyan éli meg ezt. Aki azt mondja, én szegény, az
depressziós lesz. Aki azt, nem az történik, amit én akarok, az dühös. Aki pedig azt, ez
szörnyű, nem bírom elviselni, az szorong. Ezeket mind a partner mondja önmagára. A másik
fél csak közvetve felelős érte.
- a visszautasítástól való félelem. Alighanem ez a legerősebb. Meglett férfiak és nők
viselkednek gyerekesen, ha úgy érzik, hogy nem szeretik őket. Miért? Mert az, aki kedves
nekik, nem szereti őket - talán soha többé. De ez csak akkor fáj, ha hagyjuk. Valóban jó érzés,
ha szeretik az embert, de nem fogható ahhoz, ha valaki megbékél önmagával. Mindenki
megvizsgálhatja magát, milyen valótlan elképzelései vannak arról, hogy szeretik-e vagy sem.
Nem önimádatba kell átesni, melynek keretein belül minden cselekedetünket jóváhagyjuk.
Aki egészséges, az elfogadja önmagát, akár jót cselekszik, akár rosszat. Az embert kínozza a
gondolat, hogy nem szeretik, mert ebben azt látja, hogy nem is méltó rá. Ha méltó lenne rá,
akkor szeretnék. Csak az esik igazán kétségbe a visszautasítástól, aki nem tudja elfogadni
önmagát. Habár másoktól elvárja, hogy kedvesen közeledjenek hozzá, ő nem barátja saját
magának. Csodálatos dolog szeretni valakit, de nem létkérdés. Étel, ital, fedél és ruha nélkül
elpusztulunk. Szerelem nélkül viszont lehet élni.
Mit is mondhatnánk zárásként? Társadalmi szempontból nézve úgy tűnik, hogy a
féltékenység pozitív jellegű. Szeretni valakit és felépíteni vele egy kapcsolatot konstruktív,
önfejlesztő, serkentő élmény. Ha ez egy harmadik fél miatt veszélybe kerül, az figyelmeztető
jel. A féltékenységnek fontos, jelző szerepe van a kapcsolatokban. Az, hogy erre hogyan
reagálunk, más kérdés. Az érzelmi-szellemi visszafejlődés, és az emiatt esetlegesen
bekövetkező bántalmazások, gyilkosságok nyilvánvalóan nem jelenthetnek megoldást. A
szerelmet legfőbb értéknek tekintjük. Társadalmi szempontból is érték, hiszen szerelmi
állapotban megnő az egyéni teljesítmény, jobban kibontakozhat a kreativitás. Ha pedig a
szerelem érték, akkor az azt védő érzelem is az kell, hogy legyen. A féltékenységnek helye
van a mindennapokban.
Az érzelmi kapcsolat két személy megállapodása, akik bizonyos feltételeket
teljesítenek a kapcsolat fennmaradása érdekében. Egyfajta szövetség, melynek során kötelezik
magukat, hogy egymás vágyait és szükségleteit kielégítik, amíg mindketten így látják jónak.
Ha valamelyikük fel akarja bontani ezt a szerződést, azt senki sem akadályozhatja meg.
Ahogyan munkahelyet váltani is minden embernek joga, úgy partnerét is joga van elhagynia
mindenkinek. A lényeg, hogy ezt ne hazugságok között, aljas módon, hanem emberhez
méltóan tegyük. A mérték itt is a másik ember szabadságának, érdekeinek tiszteletben tartása.

Felhasznált irodalom:
A. M. Pines (2000): A féltékenység. Okok, tünetek, gyógymódok
Buda Béla (1994): Szexuális viselkedés. Jelenségek és zavarok - társadalmi és orvosi
dilemmák
Erich Fromm (1984): A szeretet művészete
Haraszti László: Féltékenység
Paul Hauck (1994): A féltékenység
Szilágyi Vilmos (1997): Intimkapcsolatok kézikönyve
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Mindentudás Egyeteme

Ferge Zsuzsa: A társadalom, amelyben élünk1
(részletek az előadásból)

I. Mit csinál a szociológia?
A szociológia társadalomtudomány. Központi kérdése az, hogy milyen módon hatnak
egymásra az egyének és közösségeik, az egyén és a társadalom. Úgy véli, hogy e
kölcsönhatások során formálódnak a társadalmi folyamatok, intézmények és struktúrák,
amelyek viszont sok tekintetben meghatározzák a cselekvő egyének (ágensek) helyzetét,
cselekvéseit, életesélyeit, azaz sorsát. A következőkben néhány olyan szempontot említek
meg, amelyeket szerintem a szociológiában érvényesíteni kellene. Például mindig figyelembe
kell venni, hogy:
• Egyén és közösség kölcsönösen feltételezik egymást. A szociológia a társadalmat szeretné
megérteni, de úgy, mint egyén és társadalom egymást kölcsönösen feltételező rendszerét.
• Ebben a szemléletben (amely persze csak egy a sok lehetséges szociológiai közelítés közül)
nincs külön egyén és külön társadalom: csak egymáshoz való viszonyaikban értelmezhetők.
Így például nincs tartalma a szegénységnek a gazdagság nélkül. Szegény nincs, ha nincs
gazdag (gazdagabb).
"Elméleti" keretek, fogalmak és empirikus "tapasztalati tények" szerves egységet alkotnak. A
szociológus elméleti konstrukciókkal, fogalmakkal végzi a "tények", jelenségek, folyamatok
vizsgálatát, másként nem is tudná, hogy mit emeljen ki a valóságban gomolygó halmazokból.
Ám elméleti fogalmai sem eleve adottak: ezeket már a valóságból vonta ki, korábbi
tapasztalatokra és adatokra támaszkodva, megfigyeléssel, gondolkodással. Így közelít ismét a
valóság folyamataihoz, tényeihez, azaz folyamatos oda-vissza csatolással dolgozik. Az
elmélet, az elméleti konstrukciók, az elvont, általánosító fogalmak megalkotása nem a kutatás
célja: ezek eszközök, de nélkülözhetetlen eszközök a társadalmi jelenségek vizsgálatához,
megértéséhez. A kutatásnál tehát kihúzunk néhány szálat a gomolyagból, ezekből
szerkesztünk valamilyen megismerési rácsot magunknak, amelyet ráhelyezünk a gomolygó
valóságra. (Lehet ennek az "episztemológiai rácsnak" nem csak két dimenziója, hanem több
is.)
II. Társadalmi viszonyok, egyenlőtlenségek, társadalmi szerkezet

A társadalmi világ egyre bonyolultabb. Sokan ma úgy gondolják, hogy a "nagy egészekről",
például egy-egy társadalomról, már általános szinten, nagy összefüggésekben nem is lehet
1

Az ismeretterjesztő előadások a Magyar Tudományos Akadémia segítségével, a Matáv és az Axelero
támogatásával, a Duna TV, az MTV, a Magyar Rádió, a Népszabadság és a Magyar Hírlap közlésében juthat el
minél szélesebb rétegekhez. Interneten pedig a www.mindentudas.hu honlapon olvasható.
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beszélni. Az emberek szabadon választanak és döntenek, és a tudomány legföljebb kis
részletekhez adhat kulcsot. Lehet, hogy mindez igaz: az úgynevezett posztmodernitásban a
társadalom kevésbé határozza meg a sorsokat, mint korábban. Én magam azonban azt hiszem,
hogy Magyarország nem a posztmodernitásban él - a társadalom igenis számít.
Minden társadalomban vannak erőforrások, "tőkék". A komplex társadalmak mindegyikére
jellemző, hogy az anyagi és szimbolikus javak, erőforrások egyenlőtlenül oszlanak el. Az
egyének vagy csoportok közötti viszonyokat ezek az eloszlások formálják. Az erőforrások,
tőkék között a jelek szerint a legfontosabbak a politikai tőke, vagyis a hatalom; a gazdasági
tőke; a tudás- és információ-tőke (kulturális tőke); és a kapcsolati vagy szimbolikus tőke, ami
egyben az elismertséget, elfogadottságot is jelenti. A társadalmi viszonyok a hatalomhoz,
tulajdonhoz, tudáshoz, egyáltalán, a létfenntartó forrásokhoz való hozzáférés egyenlőtlenségei
körül formálódnak.
Az erőforrások a társadalom egészének szintjén is meghatározóak, de konkrétan mindig egyegy területen, egy-egy alrendszerben, erőtérben, ha tetszik, mezőben zajlanak körülöttük a
küzdelmek a meglévő források megtartásáért, újak megszerzéséért. Ilyen erőtérnek (vagy
mezőnek) lehet tekinteni egy-egy vállalatot vagy egy iparágat, vagy akár az egész gazdaságot,
egy sportágat vagy az egész sportot; egy-egy egyetemet vagy épp az egész tudományos
világot. A küzdelem egy-egy erőtérben (látszólag vagy ténylegesen) különböző tétekért vagy
"tőkékért" folyik, ami lehet pénz, vagyon, helyezés, rang, hatalom, elismerés, privilégiumok.
A gazdasági hatalomért és helyezésért a "gazdaságban", a piacon folyik a verseny, és persze az
egyes vállalatoknál is. A tudományos elismertségért és hatalomért a tudományos "mezőben"
küzdenek. A tétek - az egyes erőterekre jellemző sajátos tőkék, például a gazdaságban a
gazdasági tőke, a tudományban a pályatársak által elismert tudás, a sportban az olimpiai
helyezés - különböznek. A legfontosabb tőkék (pénz, hatalom, tudás, kapcsolatok)
érvényessége általános, de az egyes mezőkben egymáshoz viszonyított jelentőségük
különbözhet.
A különböző erőterek egymással is feszültségben vannak. Küzdelem zajlik a forrásokért, a
másik mezővel szembeni fölényért vagy épp a fennmaradásért. Ezek a küzdelmek
játszódhatnak vállalatok között, tudományágak vagy művészeti ágak között vagy éppen a
politika és a gazdaság között.

III. Az államszocializmus struktúrája

Az államszocializmus struktúrájáról beszélve nehéz általánosítani: minden ország, minden
periódus más volt. Itt most a már valamennyire konszolidálódott, 1960 utáni Magyarországról
lesz szó.
A hatalom, a "politikai tőke" meghatározta az egész társadalom jellegét, azon belül a
lehetséges csoportokat, sőt az egyéni lehetőségeket is. Minden szinten a demokrácia hiánya
volt a jellemző, ami politikai kategóriákban kifejezve akkor is diktatúra, ha annak jellege
folyton változott, és ha az utolsó két évtizedben már úgynevezett puha diktatúra volt.
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A hatalom egyenlőtlen eloszlása, a központ túlhatalma a struktúrát és mozgásait lefojtotta.
Ugyanakkor az államszocializmus - ideológiájának megfelelően - korlátozta a nem-hatalmi
egyenlőtlenségeket, noha sok jelentős egyenlőtlenség fennmaradt.
A sok egyenlőtlenség kapcsolódása egyszerre oka és következménye annak, hogy ki milyen
munkához jut, milyen helyet foglal el a munkamegosztásban. A munkajelleg-csoport együtt
fejezi ki a döntéshozatalban elfoglalt helyet, a fölé- és alárendeltségeket, a tudást, a munka
által igényelt fizikai és szellemi erőfeszítéseket, a munkakörülményeket. Az "értelmiségi"
vagy a "segédmunkás" címke általánosítja egy sor foglalkozás közös jellemzőit.
Az államszocializmus struktúrájának legfontosabb vonásai úgy foglalhatók össze, hogy
• a hatalom szélsőségesen egyenlőtlen eloszlása a struktúrát és mozgásait lefojtotta;
• a politika ideológiájának megfelelően a nem-hatalmi egyenlőtlenségeket korlátozta - noha
sok egyenlőtlenség maradt;
• a munkajelleg-csoportok sokat kifejeznek az egyenlőtlenségi rendszerből, a társadalom
rétegződését, legalábbis annak egy fontos metszetét írják le.

IV. Az újkapitalizmus struktúrája

A magyar társadalomban a rendszerváltással teljesen megváltozott a hatalom és a tulajdon
jellege, s ezzel az egyenlőtlenségek rendszere. Az újkapitalizmus a lefojtottságokat, ideértve a
magántulajdon tiltását is, felszabadította.
A strukturáló tényezők közül különösen fontossá vált a tőkéhez és a munkaerőpiachoz való
viszony. A tőkéhez való viszony azt jelenti, hogy a piacgazdaság kialakulása során sikerült-e
valakinek tőkéhez jutnia vagy sem, s ez mekkora tőke. A magánosítás és alapítások során a
gazdasági forrásokért való versenyben a társadalom felső régióiba kerültek a jelentős tőkével
rendelkezők, de azok is, akiket a tőkés megbíz a tulajdon felelős működtetésével, azaz a "felső
menedzserek".

V. Az európai szociális modell - "civilizált", szelídített kapitalizmus

A 19-20. század európai történetében központivá vált az a kérdés, hogy hogyan lehet sok új
társadalmi problémát korrigálni vagy megelőzni, hogyan lehet a piacot "megszelídíteni", a
sikeresek egyéni jóléte mellett a "közjót" is erősíteni. A változásokat az a többségi
meggyőződés vezette, hogy a társadalmi feszültségek és bajok enyhítése a társadalom és az
egyének együttes felelőssége, az állam és a civil társadalom közös feladata. E közös
törekvések nyomán alakult ki az, amit jóléti államnak nevezünk.
Az új problémákra a legfontosabb válaszok, amelyek a 19. század közepe óta formálódnak, a
következők:
• közpénzből alapvető szolgáltatások - oktatás, egészségügy - mindenkinek;
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• közös felelősségű társadalombiztosítás vagy társadalmi
alapjövedelem;
• a munkajog erősödése;
• a szociális jogok erősödése: szociális állampolgáriság.

biztonság,

társadalmi

A globalizálódó kapitalizmussal felerősödtek a jóléti állam elleni támadások - divattá vált azt
állítani, hogy a jóléti állam árt a gazdaságnak, az erkölcsöknek, az egyéni szabadságnak.
1975 óta sokan állítják, hogy a jóléti állam "halott", hogy korlátozni kell vagy egészen
felszámolni. A polgárok többsége azonban nem ezt gondolja. Sok - részben szükséges,
részben az erősebb érdekek által kikényszerített - reform van folyamatban, a jóléti vívmányok
összességének védelme egyelőre sikeres. Az adatok azt igazolják, hogy
• minden EU országban szinte folyamatosan nőttek a jóléti kiadások, nemcsak abszolút
értékben, hanem a mindenütt növekvő össztermékhez viszonyítva is;
• erős az országok közötti jóléti konvergencia, amiből a szegényebb országok különösen
sokat profitáltak.
Az Európai Unióban erősödik a törekvés arra, hogy a szervezet ne csak politikai és gazdasági
társulás legyen, hanem a szociális jólét biztosítását is célul tűzze ki. Az Unió szintjén
elfogadott központi céllá vált a foglalkoztatás növelése, a kirekesztés elleni küzdelem, a
társadalmi összetartozás erősítése. Számtalan dokumentumban olvashatjuk, hogy
• az európai szociális modell értékes és megerősítendő;
• az európai szociális modell két fő értéke a szolidaritás és a társadalmi összetartozás;
• a társadalom minőségét az méri, hogy "milyen mértékben képesek részt venni a polgárok
közösségeik társadalmi és gazdasági életében, olyan feltételek mellett, amelyek jólétüket és
egyéni lehetőségeiket javítják".
A közakarat a civilizáltabb és civilizálóbb piacgazdaság mellett látszik állást foglalni. Azt
hiszem, ez a tendencia a csatlakozó országok polgárainak helyeslésével is találkozik.

23

2003. 1. szám
"Segítőkéz" Debrecen

Cikkek a Délkeleti Régió Hírleveléből

KRÍZIS KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGOK SERDÜLŐKORBAN

Munkánk során elsősorban felnőtt korú kliensek hívnak bennünket különböző problémáikkal,
ezért „fülünk” könnyen rááll a „felnőtt sablonra” krízis hívások esetén. Jól megtanultuk a
Lindemann-i és Caplan-i definíciókat, azok felismerését. De mi van akkor ha nem, vagy nem
úgy működnek minden esetben ezek a dolgok ahogy ez a „nagykönyvben” meg van írva? Ha
csak rutinra és a kisebb-nagyobb lexikális tudásunkra hagyatkozunk akkor könnyen
„elhalljuk” a kríziskommunikációt. A serdülőkori kríziskommunikáció jellegzetességei
eltérnek (eltérhetnek) a klasszikus preszuicidális szindróma jellegzetességeitől és a
serdülőhívásokban nem gyakorlott ügyelőt tévútra vezethetik.
Saját bőrömön tapasztaltam, hogy egy ilyen beszélgetés közben (után) nem tudatosult
bennem, hogy ez a beszélgetés egy krízis hívás volt.
„Arról szeretnék beszélni, hogy megszöktem az iskolából és meg akarok halni…” – mondja
ezt a 14 éves hívó utcai fülkéből, zavartan majd, hogy nem nevetgélve. A beszélgetés közben
csapong, kiszól az arra járó iskolatársainak. „Őt nem szeretik, mindig csak bántják, pedig Ő
csak bohóckodik.”
A fejemben gondolatok kavarognak, – ezeket a szavakat, a belőlük sugárzó érzelmeket
valahogy nem tudom definiálni. Mi a hívó problémája? Érzelmi, identitás probléma? Lehet.
Ez egy olyan szép nagy sablon a serdülőknek, hogy belefér. Krízisben van? Cry for help? – de
hol van akkor az ún. dinamikus beszűkülés?
Az 57 perces beszélgetés után nem tudtam, hogy miért, de valami motoszkált a
gondolataimban, csak nem tudtam megfogalmazni, hogy mi. Még aznap délután („teljesen
véletlenül”) szóltam a konzulensemnek, hogy hallgassa meg a beszélgetést. – Nem nagy
dolog! Mikor ráérsz! – mondtam. A kolléga ráadásul serdülőspecialista („teljesen véletlenül”)
meghallgatta és persze, hogy krízis hívás volt.
Ezért, saját okulásomra - és hátha nektek is segítségetekre lehet - összeállítottam egy kis
emlékeztetőt* a serdülőkori krízis kommunikáció jellegzetességeiről.
Serdülőkori öngyilkossági krízisállapot kialakulása – természetes krízisállapot (Erikson) +
akcidentális (váratlan életesemény) krízis. Gyakran a krízis cselekvésekben,
magatartászavarokban nyilvánul meg. A fiatal megpróbál ténylegesen elmenekülni a
fenyegető helyzetből - nem megy el az iskolába, elszökik, csavarog vagy alkoholt kábítószert
fogyasztva „kilép a világból”.
Az emóciók elfedését szándékoltan durva, ironikus kifejezések szolgálják, érzelmek leginkább
csak szembenállást „lázadást” jelző agresszív töltésű kifejezésekben nyilvánulnak meg.
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Amiben eltér a serdülők és felnőttek krízis kommunikációja (3 fő szempont)
- a serdülőknél jellemzőbb az ambivalencia, a bizonytalanság, az előző állítások
visszavonása; pl.:
Hívó: öngyilkos leszek…
Ügyelő: Meg akarja ölni magát?
Hívó: Áá… nem! Csak hülyéskedek…
- a közvetlenül az öngyilkosságra utaló – bár nem feltétlenül a beszélőre vonatkozó –
gyakoribb közlések. Nem tudatosul a véglegesség pl.: „...megvacsorázok, moziba megyek,
majd öngyilkos leszek.”
- az idioszinkratikus érzelmek kifejezése
„Idioszinkratikus érzelem: Ez az egyén számára sajátos énközeli jelentést olyan szavakban,
kifejezésekben hordozó érzelem, amelyek más emberek, így az ügyelő számára is
közömbösek, de az énfejlődés folyamán érzelmi – indulati telítődést kaptak, s így az adott
egyénben a szó érzelmi reakciókat vált ki.” pl.: „…szüleim, anya, apa, faterom, intézet,
osztályfőnök, bunkó vagyok stb. ...
Összefoglalva: a szuicid veszélyeztetettség tehát a serdülőknél is jelentkezik a verbális
közlésben, azok témájától függetlenül is. Az öngyilkossági közléseket azonban nem
ugyanolyan nyelvi jellemzők hordozzák, mint a felnőtteknél. Ennek következménye, hogy a
serdülők öngyilkossági krízisében a félreértés lehetősége fokozott, segélykérő jelzéseiknek
dekódolásához azok ismerete szükséges.
*Gyenge E.(2000): Öngyilkossági krízisek kommunikációs
serdülőkorban. Teledialógus. Pro Pannonia, Budapest

sajátosságai

a
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Stessz LCU
A három betű mögé bújt kifejezés a Life Crisis Unit életkrízis egység. Naponta osztogatják, és
kínálgatják ritkán mondhatunk nemet.
Life Crisis Unit életkrízis egység: a legegyszerűbben úgy írható körül, hogy az embert érő
stressz alapegysége. Vannak 5 LCU-s stresszek, és vannak jó nehéz, 100-200 LCU-s
stresszek, amik már igazán nagy súllyal nyomnak le. Persze, nem szabad elfeledkezni arról,
hogy a stressz nem azonos egy eseménnyel, behatással, hanem az egyénnek az arra adott
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reakcióját jelenti. Van, aki omlik, roppan össze olyasmitől, amire másnak szeme sem rebben.
Szóval, statisztikai átlagról van szó.
Az LCU-k úgy gyűlnek életünkben, mint az adósság. Egy ideig büntetlenül lehet gyűjteni, ám
egyszer elérkezik a rovancsolás ideje. És aki az előző két évben egy bizonyos mennyiségű
stressznél többet szenvedett el, az számíthat arra, hogy megbetegszik. Általános elvként azt
mondhatjuk, hogy a stressz utat talál magának. Vagy ilyet, vagy olyat. Aki „roppan”, annak
ritkán alakul ki mellette fizikai betegsége is. (A sírós nők szokták mondani: a sírás milyen jó
stresszoldó, milyen egészséges. Ami egyébként igaz is.
Aki elég kemény, és nem roppan, ott testi tünetként fog előbukkanni a stresszhatás. Ez lehet
egy gyomorfekély, a vérnyomás emelkedése, egy fertőzés a lestrapált immunrendszer miatt,
vagy bármi más.

Az elmúlt 2 évben összegyűjtött LCU-k összege
A megbetegedés valószínűsége
300
80 %
200-299
50 %
150-199
30 %

Két év hosszú idő. Ki emlékszik már arra, mi minden történt ez alatt? Egyszer csak
megbetegszünk, és magunk lepődünk meg legjobban, miért éppen most, miért éppen én? Nem
is történt semmi különös, épp akkor nem is rágták a gondok, nem is volt lestrapálva, és persze
mindig is nagyszerűen bírta a gyűrődést. Szóval úgy érzi, bárkinek nagyobb esélye lett volna
rá, mint önnek, és mégis. Pedig egyszerű. Kimerítette a keretet.

Mi mennyi?
Erről tájékoztat minket az alábbi érdekes táblázat, amely a stresszorokat, életeseményeket
pontokkal, LCU-értékekkel „rangsorolja”.

Stresszt okozó életesemény-lista
(Holmes & Rahe, 1967.)
Esemény / LCU érték.
Házastárs halála
Válás
Különélés
Börtönbüntetés
Közeli családtag halála
Betegség vagy sérülés
Házasságkötés
Munkahelyi konfliktus a Te hibádból
Házastársi kibékülés

100
73
65
63
63
53
50
47
45

Terhesség
Nehézségek a szexuális életben
Új családtag
Alkalmazkod. új szakm. / üzl.helyzet
Változás a pénzügyi helyzetedben
Közeli barát halála
Munkahely változás
Házastársi veszekedések szám. vált.
Nagyobb zálog vagy kölcsön felvétele
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40
39
39
38
38
37
36
35
30
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Nyugdíjba vonulás
Változás egy családtag eü-i állapot.
Gyermeked kirepül a családból
Problémák az anyósékkal
Kiemelkedő egyéni teljesítmény
Házastárs munkába áll, vagy otthagyja
Iskola elkezdése vagy befejezése
Változások az életfeltételekben
Változás a személyes szokásokban
Problémák a főnökkel
Változás a munkaidő hosszában felt.
Lakóhely változás
Az iskola megváltoztatása

45
44
29
29
28
26
26
25
24
23
20
20
20

Kölcsön vagy zálog behajt. Rajtad
Munkakör / felelősség / változás
Szabadidős tevékenységek változása
Vallási tevékenysége megváltozása
Szociális tevékenységek megváltozása
Kisebb adósság vagy nyereség
Alvási szokások megváltozása
Családi összejövetelek gyak.változása
Étkezési szokások változása
Üdülés
Karácsony
Kisebb szabálysértés
Kihágás

30
29
19
19
18
17
16
15
15
13
12
11
11

A kulcsszó: a változás.
Ennek ismeretében megadhatjuk a választ Hamlet kérdésére: „Inkább tűrni a jelen gonoszt,
mint ismeretlenek felé sietni...”
Minden változás, még a jó is - megterhelő. Alkalmazkodni kell, új probléma-megoldási
stratégiákat kialakítani, a régi, bevált rutint pedig el kell felejteni. A társadalomban más a
helyzet, mások az „elvárások”. Csakhogy mi biológiailag olyan változások elviselésére
készültünk fel az elmúlt pár millió év során, amely nemzedékek távlatában érvényesülnek.
Volt idő kidolgozni az alkalmazkodás stratégiát, volt idő generációkon át szelektálódni.
Ebben a kérdésben nem számíthatunk biológiai örökségünkre, csak a tanítható és
megtanulható stratégiákra. Az alkalmazkodás kulcstényező a természetes szelekció során, és
sokak szerint ebben csődöt fogunk mondani.
És amiről nem esett szó:
a sok nem számolt, apró pont, 1-2 LCU. Potomság, ugye? A filléreket is kivonták már a
forgalomból, kicsire nem adunk. Korunkban változik a közmondások igazsága is: sok kicsi
nem mindig megy sokra. Általában semmire sem. Ez van, és ha megszeretni nem is lehet, de
megszokni igen. Már oda se figyelünk rá. „Csak nehogy az a sok potomság egyszer mindenné
váljék.” Írta valahol Sütő András. A nagy örömök, a nagy tragédiák azonban ritkák az
életünkben. Ha egyszer-egyszer előfordulnak, hát valahogy átvészeljük őket. Kicsi
bosszúságok, apró örömök viszont naponta többször is adódnak. Tudunk-e felülemelkedni
rajtuk, tudunk-e apróságnak is örülni, ezek határozzák meg a napjainkat.
Most, a végén, mit tanácsolunk? Ne vegyük komolyan. Hiszen olyan jól bírjuk a gyűrődést,
bennünket aztán nem lehet kiborítani, velünk nem fordulhat elő, stb. Biztos, hogy Ön kivétel.
Jó egészséget vagy jó szerencsét kívánjunk?
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Könyvajánlat

Arno Gruen: A normalitás tébolya
A realizmus mint betegség: elmélet az emberi destruktivitásról
Magyar Könyvklub, Bp. 2003.

Az emberi destruktivitás nem egyszerűen a rosszra való képesség. Ellenkezőleg: egy olyan hiány
következménye, amelyet e minőségében föl sem ismerünk. Ott, ahol elvész annak képessége, hogy
észleljük saját érzéseinket, és ahol helyére az öngyűlölet lép, megsemmisül a valódi együttérzés és az
igazi átélés képessége is. A szerző az emberi destruktivitást tárja fel, amely sokkalta gyakrabban ver
gyökeret a vélt emberbarátiság és a rendteremtő ész mögött, mintsem az számunkra világos lenne.
Lenyűgöző a példák sokasága, amellyel érvelését alátámasztja: szerepelnek köztük a Harmadik
Birodalom és a vietnami háború felfoghatatlan eseményei. Gruen meggyőző módon bizonyítja, hogy
ott, ahol a belső és a külső világ nem alkot egységet, nem lehet szó felelősségteljes magatartásról és
igazemberségről.
Salman Rushdie: Grimusz
Mese az örök életről és az örök halálról
Magvető, Bp. 2003.

Rushdie első műve, későbbi írásaihoz hasonlóan, tobzódik a szájhagyomány, a mitológia, a vallás, a
„fantasy” elemeiben. A könyv élet és halál, élhetetlenség és halhatatlanság nagy kérdéseiről szól,
sziporkázó szellemességgel, és kivételes nyelvi leleménnyel. Főhőse, Szárnyaló Sas, az axona indián,
aki kontinenseken és korokon át üldözi a címszereplő Grimuszt, a nagy varázslót, mert az a
halhatatlansággal megajándékozta ugyan, de a békés öregedés titkával már adósa maradt.
Bozai Ágota: Mi az ábra?
Magyar Könyvklub, Bp. 2003.

Egy kis magyar város polgármestere, nyerészkedő karrierpolitikus, szilveszter délutánján egy festett
műanyag maszkot kap a kellékeket áruló cigányasszonytól, vigyorgó ördögpofát. Elhatározza, hogy
abban éjjel a nép közé vegyül, és kitudakolja, mit gondolnak róla, bő egy évvel a helyhatósági
választások előtt. Éjfélkor azonban a maszk az arcára tapad, levehetetlen, egy középkori legenda és a
maszkok természetrajza szerint, merthogy aki olyan álarcot vesz fel, ami kifejezi igazi jellemét, azon
rajta marad. Külsejének szerencsétlen változása miatt abba kéne hagynia a politizálást, karrierjének
vége, le lenne leplezve, slussz passz, mehetne vissza a kaptafához, de nem így lesz. Nem lenne
vérprofi politikus, ha nem úgy intézné, hogy tovább istenítsék…
Graham Greene: A csendes amerikai
Magyar Könyvklub, Bp. 2002.

Graham Greene remek elbeszélő. Sokat tud a világ minden tájáról, minden tudományról, s ami tény,
adat felmerül műveiben, az mind helytálló, mindnek értelme van, és történeteiben valódi szerepet kap.
Az amerikaiak vietnami beavatkozását egy angol tudósító közönyös szemével rögzítő regény főhőse
egy fiatalember, Alden Pyle, a csendes amerikai. Otthon kellett volna maradnia, hogy olvassa az
újságok vasárnapi mellékleteit meg a baseballhíreket. Nyugodt élet járt volna neki, egy szabályszerű
amerikai lány oldalán, aki tagja a könyvbarátok klubjának. De mert fiatal volt, hiszékeny és tudatlan,
mindenfélébe belekeveredett. Saigonba ment, mert azt mondták neki, hogy vegye fel a harcot a
militarista bajkeverőkkel, diktátorokkal, s nyerje meg a Távol-Keletet a demokráciának. Halálában
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magányos ellenálló maradt, de tisztasága, bátorsága, a szabadságot és a többi embert kereső
személyisége példaként áll mindenféle elnyomással és háborús uszítással szemben.
William Faulkner: A hang és a téboly
Magyar Könyvklub, Bp. 2002.

Faulkner legnagyobb, méltán leghíresebb regénye ez. A történet: a faulkneri legendakör legteljesebb
összegzése. Egy átokvert család, mint „az elátkozott Dél” megtestesítője – ismerős képlet, ám a
Compsonok históriája jóval szövevényesebb, semhogy mindenestül beleférne. Sorstragédia. S mint
minden tragédia, roppant ellentéteket markol össze: durva komikumot és nemes heroizmust, bűnt és
bűnhődést, jót és rosszat, feketéket és fehéreket. Tragikus költészet ez, szemléletében,
szerkesztésmódjában és stílusában egyaránt. És tragikus filozófia, melyben egyszerre szólal meg az
emberi önkifejezés két végletesen távoli lehetősége: „a hang” – az értelmetlen iszonyat történelem
előtti üvöltése, és a „téboly” – a túlhajszolt értelem, a betegesen érzékeny huszadik századi tudat
önmagát tagadó-bizonygató vitája. Négy elbeszélő – három Compson testvér (egy idióta, egy
öngyilkosjelölt, egy kisvárosi Jágó) és végezetül maga a szerző – mondja el ugyanazt a históriát. Négy
változatban pereg le előttünk ugyanaz az álom: korunk látomása.
Steve Biddulph: Hogyan neveljünk boldog gyermekeket?
Magyar Könyvklub, Bp. 2002.

„Szívem szerint A vidám gyermekkor titka címet adnám e könyvnek, mert a könyv arról a derűről
szól, arról a hangulatról, aminek a gyerekkort be kellene lengenie ahhoz, hogy gyerekeink bízzanak
önmagukban, meg tudjanak birkózni akár a barátságtalan világgal is, és szembesülni tudjanak azokkal
a konfliktusokkal, melyek őbelőlük, magukból – magából az emberből és az emberi létből – fakadnak.
Biddulph könyvéből megtudhatjuk, hogy a szó szoros értelmében hogyan hipnotizáljuk mindennap –
gyakorta sajnos negatív módon, pedig jól is csinálhatnánk – gyerekeinket, és hogy mi is történik
abban a rejtélyes tartományban, amit érzelmek világának nevezünk. Megtudhatjuk azt is, hogy mit
akarnak valójában a gyerekek különböző megnyilvánulásaikkal, netán éppen ugrándozásukkal.
Példákat kaphatunk arra, hogyan állhatunk szóba a mindennapokban gyógyító módon gyerekeinkkel.
Milyen a magabiztos szülő, és mit jelent a gyerek számára a szülői határozottság? Mi az, ami normális
a különböző életkorokban, és hogyan viszonyuljunk ezekhez a megnyilvánulásokhoz? És végül egy jó
hír: a gyerekeknek egészséges és boldog szülőkre van szükségük, az ő fejlődésükben is nagy
jelentősége van annak, hogy mi magunkkal mit tudunk kezdeni. Jól forgatható, szinte letehetetlen
könyvecske, igazi angolszász humorral és karikatúrákkal.” Vekerdy Tamás
Ayala M. Pines: A szerelem bűvölete
Miért éppen ő?
Fiesta-Saxum, Bp. 2001.

A szerző, akit már egy másik, magyarul is megjelent könyvéből („A féltékenység” - lásd M.
Szexológiai Szemle 2000/4. szám) ismerünk, az izraeli Ben Gurion Egyetem professzora, klinikai
pszichológusnő, főleg párterápiát folytat és már tíz könyvet írt. Ez a műve 1999-ben jelent meg
angolul. A magyar kiadáshoz dr. Hajduska Marianna írt előszót, amelyben megállapítja, hogy a
sikeres szerelem biztonságot, feltöltekezést, önbizalmat ad. Kialakulásában több szakasz
különböztethető meg, pl. a válogatás, szűrés, aztán a stimulus, a megérintődés, majd az értékek
egyeztetése és a szerepek összehangolása.
A könyv 12 fejezete három nagyobb részre tagolódik. Az első a tudatos választás tényezőit elemzi, a
második a tudat alatti hatását a párválasztásra, a harmadik címe pedig „Szerelem az életre szóló
kapcsolatokban”. Ez utóbbi csak egy fejezetből áll, s arról szól, hogyan érhető el, hogy a kapcsolati
konfliktusok a személyiség gazdagodásának forrásává váljanak. (Ami akár egy másik könyv témája is
lehetne.)
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Az eredeti, angol kiadásban található, több mint 400 könyvcímből álló irodalomjegyzéket a magyar
kiadás „terjedelmi okokból” elhagyta, de megmaradtak a fejezetek végén közölt jegyzetek, jónéhány
szakirodalmi hivatkozással. A szerző minden fejezetet idézetekkel kezd; először frappáns
szépirodalmi idézetekkel, aztán néhány páciensének szavait idézi, a téma illusztrációjaként.
A Bevezetésben felteszi a kérdést: Mitől pattan ki a szikra? A szerelem lángra-lobbanását érzelmileg
legintenzívebb élménynek, „misztériumnak”, „isteni tébolynak” nevezi, s utal Cupido, ill. Erosz
szeszélyének görög-római mítoszára. Ám arra a kérdésre, hogy „valóban vak-e a szerelem? –
tagadólag válaszol. Szerinte nem a véletlenen múlik, hanem a tudatos és tudattalan választáson. Mint
pszichológus - írja -, két lovon ül: az egyik a szociálpszichológiai kutatás, a másik a pszichoterápia
(ami nála elsősorban pszichoanalízist jelent). Az előbbi megmondja, „mit kell tenni, hogy valaki
megtalálja azt a személyt, akibe szerelmes lehet” (11. old.). Az utóbbi megmagyarázza, miért az adott
személybe/típusba lesz szerelmes. A könyv első, nagyobbik része az előbbit, a 2. és 3. rész az utóbbit
mutatja be.
Az első rész fejezetei azt vizsgálják, milyen szerepe van a térbeli közelségnek és gyakori
találkozásnak, a testi és lelki tulajdonságoknak, a hasonlóságnak és a szexuális vágynak stb. A
második rész a belső, pszichodinamikai tényezőket elemzi, különös tekintettel Freud elméletére, amit
a szerző igen fontosnak tart. Hangsúlyozza azonban, hogy könyvében csak a romantikus szerelem
megszületésével foglalkozik, aminek „hatalmas jelentőséget” tulajdonít, mert szerinte az emberek „azt
keresik a szerelemben, amit elődeik a vallástól kaptak, hogy életüknek jelentést, célt adjon” (22. old.).
Ezért minden fejezet végén tanácsokat is ad az olvasónak.
Kicsit ugyan túlzott általánosításnak tűnik, hogy „az emberek” életük célját és értelmét keresik a
szerelemben (hiszen sokan lebecsülik, elhanyagolják, vagy nem is képesek rá), de tény, hogy a
személyiségfejlődésben döntő szerepe lehet, s ezért a pszichológiai kutatásban is nagyobb figyelmet
érdemel. (Egyébként érdemes összevetni Pines megállapításait a P. Lauster könyvében olvasottakkal.)
Nekem mindenesetre a könyv első részében kifejtett szociálpszichológiai megállapítások tetszettek
jobban, amelyekből akár a szerelem komplex elmélete is összeállítható lenne, beleillesztve a második
rész bizonyos megállapításait.
Kitűnő gondolat például, hogy „az önmagukat megvalósító embereket boldogabbá teszi a szerelem, de
kevésbé van rá szükségük, mint a kibontakozni nem tudóknak” (84. old.). Nagyon igaz, hogy a külső
és belső hasonlóság pozitív, kapcsolaterősítő tényező. Vagy hogy az emocionális érettség (a leválás a
szülőkről, az autonómia) a jó párválasztás egyik fő kritériuma. R. Winch már 1958-ban
megállapította, hogy a szerelem funkciója: a partnerek fontos igényeinek kölcsönös kielégítése.
Vagyis a csereelmélet a szerelmi kapcsolatra is érvényes.
A 7. fejezetben a szerző bemutat 15 társkereső hirdetést, majd ezeket különböző elméletek
(evolucionista, szociálpszichológiai, pszichoanalitikus és konstruktivizmus) segítségével elemzi.
Végül arra következtet, hogy mindegyik elméletben sok igazság van, ezért integrálni kell azokat.
Könyve második részében azonban mégis a pszichoanalitikus elképzelésekre helyezi a hangsúlyt.
Jellemző a 9. fejezet címe, amely szerint a fiú az „anyába”, a lány az „apába” szerelmes (persze csak
szimbolikusan). Értékeléseit főleg K. Horney-ra és a továbbfejlesztett, dinamikus mélylélektanra
alapozza.
Mindenképpen érdekes és tanulságos olvasmány; megfelelő kritikával fogadva elősegítheti az olvasó
párválasztási érettségének kialakulását.2
Guy Bodenmann: Stress und Coping bei Paaren
Hogrefe Verlag, Göttingen, 2000.

A szerző a svájci, Fribourg-i Egyetemen tanít, másfél évtizede foglalkozik stresszkutatással.
Elsősorban a megküzdési (coping) mechanizmusokat kutatja, főleg a párok vonatkozásában. Szerinte a
problémamegoldás és a stresszek feldolgozása a párkapcsolat egyik fontos funkciója: ha az egyéni
megküzdési lehetőségek kimerülnek, akkor előtérbe kerül a pár közös védekezése és kölcsönös
támogatása. Ha ez sem sikerül, akkor válik szükségessé a szaksegítség.
2

Szilágyi Vilmos dr. ajánlása (forrás: www.extra.hu/szexologia)
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Ezt az összefüggést Bodenmann kaszkádmodellként írja le. Ugyanis a párkapcsolat funkcionális
állapotát mutatja, hogy mennyire képes a partner segítséget adni a stresszekkel szemben. A jó
kapcsolat maga is stresszvédelmet jelent, amennyiben legalább a párkapcsolatból nem származik
stresszterhelés. A rossz párkapcsolat viszont komoly stresszforrás. A szerző nagy mértékben
támaszkodik T.M. Gottman: A boldog házasság hét titka című, magyarul is kiadott könyvében
olvasható elméletre.
A könyv igazi német alapossággal készült, az 50 oldalnyi irodalomjegyzék szinte maradéktalanul
áttekinti a stressz és coping irodalmát. Az első rész fogalmilag rendezi az irodalmat. Különös
részletességgel elemzi az interaktív, ill. tranzaktív megküzdési formákat, a kommunikációs
folyamatokat. Kb. ezer páron végzett vizsgálat alapján a diádikus megküzdés koncepciójának és
módszertanának kidolgozásához jutott el. Ezt mutatja be a könyv harmadik, legterjedelmesebb része.
A vizsgálati csoportokat a szerző standard skálákkal és kérdőívekkel vizsgálta, s az eredményeket
matematikailag elemezve a viselkedéselméleti megközelítés keretében jár el.
A kötet érdekessége, hogy nem csupán elemzi a párok stresszterhelését és megküzdési stratégiáit,
hanem egy hatmodulos tanuláselméleti programot is bemutat, amelynek segítségével a pár mintegy
gyakorlatot szerezhet a közös stresszfeldolgozásban. Ennek a módszernek is elvégezte a hatékonysági
ellenőrzését. Mivel a diádikus stresszfeldolgozás szerinte sokkal erőteljesebb, mint az egyéni,
nyomatékosan ajánlja a páros megküzdési módszerek és készségek fejlesztését. Ennek fő feltétele a jó
kommunikáció, hiszen a pár ennek során tisztázza az emocionális helyzetet.
A szerző osztályozza, tipologizálja a stresszhatásokat is, figyelembe veszi az apró, mindennapi
stresszek felhalmozódását, s rámutat a hibás, agresszív tartalmú partnerreakciókra is. Érdekes
vizsgálatának az a része, amelyben a stresszterhelés és a válás közötti korrelációt elemzi.
Az esetek egy részében a párkapcsolat valamelyik tagja különböző pszichés zavarokban (depresszió,
szorongás, szexuális funkciózavar stb.) szenved, s ezek megküzdési módjai összehasonlíthatók. A
szerző mindezeket táblázatokban mutatja be. Rendkívül alapos, jól megszerkesztett a kötet.
Lenyűgöző a problémakör történeti kibontásában követni, milyen sok erőfeszítés történt a stressz és a
megküzdés fogalmi elemeinek tisztázására és empirikus megragadására, s hogy a különböző elméletek
és kutatások mennyire hatottak egymásra.
A kötet kutatóknak elengedhetetlen, de valószínűleg az oktatáshoz és a témában való tájékozódáshoz
is nagyon hasznos. Megtalálható a Károli Református Egyetem BTK Pszichológiai Tanszékének
könyvtárában.3

3

Buda Béla dr. ajánlata (forrás: www.extra.hu/szexologia)
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Idézetek

Az emberi kapcsolat állandó figyelmet, körültekintést igényel,
de határt kell szabni annak mire vállalkozhatunk.4
Nincs két egyforma ember, s ennek mindkettő örül.

5

Több jó ember él a világon, mint rossz. Csakhogy a rosszak
nagyobb zajt csapnak.6
A műveltség csodálatra méltó, de időnként nem árt, ha arról sem feledkezünk meg,
hogy amit érdemes tudni, nem megtanítható.7
Egy nemzet ereje a családi összetartozáson alapszik.8
Kétféle módon világíthatsz: lehetsz gyertya vagy tükör, amely a gyertya fényét
tükrözi.9
Akkor kell pihenni, amikor az embernek nincs rá ideje.10
Az igazi rabság csupa szürke hétköznap tulajdonképpen.11
A nagyotmondás a tudatlanság biztos tünete. Figyeljenek inkább
az enyhén kétkedőre. Az biztosan tud valamit.12
A hatalomra és a karrierre túlságosan éheseket a türelmetlenségük szigorúan
selejtezi.13
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