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Közeledik Bálint-nap – a 
szerelmesek „ünnepe” apro-
póján Deme Ilona kolozsvári 
pszichológussal, párterápiá-
val foglalkozó szakemberrel 
beszélgettünk arról, hogy 
a járványhelyzet okozta új 
szituációk, a kényszerű össze-
zártság, az anyagi nehézségek 
mennyire viselik meg a pár-
kapcsolatokat, házasságokat, 
és mit lehet tenni a felmerülő 
gondok ellensúlyozása, meg-
oldása érdekében.

 » SIMÓ HELGA

N agyon megterhelő a járvány-
helyzet időszaka az összeszo-
kott, harmonikus kapcsolat-

ban élők számára is – jelentette ki 
a Krónikának Deme Ilona. A kolozs-
vári pszichológust a közelgő Bá-
lint-nap kapcsán, valamint a most 
zajló házasság hete alkalmából fag-
gattuk. A párterápiával foglalkozó 
szakember szerint nagy a nyomás, 
ami a családokra, párokra nehe-
zedik. Ennek okozója egyrészt a 
bizonytalanság, aggodalom, akár 
a saját magunk, akár a családtag-
jaink egészsége miatt. Az új hely-
zettel új rendszert kellett kialakí-
tani – ez elég nagy kihívás volt, és 
nem feltétlenül konfl iktusmentes. 
Új munkamegosztást feltételezett a 
gyerekneveléssel, illetve a gyerek-
felügyelettel kapcsolatban, legfő-
képpen azoknál a családoknál, ahol 
még óvodás- vagy iskoláskorú a 
gyermek. Az új párkapcsolatok ese-
tében pedig nagyon sok esetben ez 
egy vízválasztónak bizonyult.

„Bizonyos esetekben a sok 
együttlét vagy akár kényszerű 
együttlét, összezártság összeko-
vácsolódást és a párkapcsolat 
megerősítését eredményezte, vagy 
ennek az ellentétét. Azoknál a 
pároknál, ahol amúgy is problé-
mák voltak a párkapcsolatban, a 
szőnyeg alá söpörve hevertek a 
megoldatlan konfl iktusok, sérel-
mek, ott most előkerültek a problé-
mák, és nyilván nem mindenkinek 
sikerült megoldani ezeket” – fejtet-
te ki lapunknak a szakember. Emel-
lett az is látható, hogy a családon 

belüli bántalmazások gyakorisága 
és súlyossága is nőtt. Ez nemcsak 
a párkapcsolati bántalmazásokra 
vonatkozik, hanem a kiskorúak, 
gyermekek, vagy idős családtagok 
ellen elkövetettekre is.

A szülői szerep kihívásai
Deme Ilona kiemelte, egy kapcsolat 
minősége nem feltétlenül áll össze-
függésben a kapcsolat státusával, 
sem annak időtartamával. Ezen 
állítását konkrét esetekkel példáz-
za. „Láttam szétesni negyvenéves 
házasságot, annyira megterhelte a 
párkapcsolatokat ez az időszak. Il-
letve láttam olyat is, hogy élettársi 
kapcsolat nagyon szépen, nagyon 
harmonikusan, dinamikusan fejlő-
dött. Tehát az elköteleződés, hűség, 
felelősségvállalás vagy a másikra 
való odafi gyelés nem feltétlenül a 
kapcsolati státustól vagy úgymond 
annak a hivatalosságától függ” – 
mutatott rá a terapeuta.

Külön említette azokat a párkap-
csolatokat, ahol a feleknek szülő-
ként is helyt kell állniuk. Megter-
helőbb volt ez az időszak, át kellett 
szervezni a családi időbeosztást, 
munkaidőt, ki, mikor, mennyit ma-
radjon otthon a gyerekkel. Ez sokkal 
nagyobb rugalmasságot, kompro-
misszumkészséget, problémameg-
oldást igényelt, mint általában. 
Nyilván több lett a konfl iktus is a 
családokban. Nem mindenki tudja 
a munkáját otthonról végezni, és ez 
főként ott okozott problémát, ahol 
mindkét szülőnek be kellett járnia 
a munkahelyre. „Konkrétan felme-
rültek olyan helyzetek is, hogy ki 
adja fel a munkáját vagy karrierjét. 
Nem beszélve arról, hogy az otthon 
tanuló gyerekekkel még egy új stá-
tus is bekerült a szülők életébe, úgy-
mond egyfajta pedagógusi szerep is 
a nyakukba zuhant” – részletezte a 
pszichológus. Megemlítette azt is, 
hogy a saját munkára, házimunká-
ra, kapcsolatra, az „énidőre” lénye-
gesen kevesebb fi zikai idő jut. Ez 
nagyon megterhelő volt még azok-
nál a szülőpároknál is, ahol relatív 
teljesen egyenlően, vagy az egyen-
lőt megközelítő mértékben tudták 
leosztani, megosztani a feladatokat.

Őszinteség és a változásra 
való hajlandóság
„Hitelesség, őszinteség, rugalmasság, 
nyitottság kell a másik nézőpontja, 

szubjektív valósága felé, ugyanakkor 
sok minőségi időt igényel egy párkap-
csolat” – válaszolta a szakember arra 
a kérdésre, hogyan előzhetjük meg 
vagy minimalizálhatjuk a konfl ik-
tusok mértékét. Kiemelte, ebben az 
időszakban látszott a legjobban az 
arányos munkamegosztás fontos-
sága, akár a házimunkával, akár a 
gyerekneveléssel kapcsolatban, és 
hogy nagyon sok őszinte kommuni-
kálással, a változtatásra való hajlan-
dósággal, elköteleződéssel lehet eze-
ket a konfl iktusokat kezelni. „Mert 
konfl iktusok állandóan vannak egy 
pár, család vagy akár egy személy éle-
tében, és ha ezekről nem beszélünk, 
nem foglalkozunk vele, nem hozunk 
kompromisszumokat, nem osztjuk 
meg egymással akár az aggodalma-
inkat, akár ennek a felelősségét, úgy 
ezek nem oldódnak meg maguktól. 
Hanem gyűlnek a sérelmek, és akár 
odáig is vezethet, hogy nem lehet fel-
oldani vagy megjavítani a párkapcso-
latot, akármennyire szeretné a pár. 
Ha rengeteg sérelem gyűl fel az évek 
alatt, azt nagyon nehéz megoldani 
akkor is, ha a pár tagjai nagyon sze-
retik egymást. Tehát a kommunikáció 
nagyon fontos a párkapcsolatban” 
– fi gyelmeztetett Deme Ilona. Azt ta-
nácsolta: amint látjuk, hogy szapo-
rodnak a konfl iktusok, vagy előfor-
dulnak visszatérő gondok, amelyet 
valami miatt nem tudtunk megolda-
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Próbára teszi a járvány a párkapcsolatokat

A másikra való odafi gyelés nem a kapcsolati státustól függ
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ni, nem kell megvárni, amíg ezek 
vészesen felgyűlnek. A párterápiát 
javasolja, amely nagyon sokat tud 
segíteni egy adott pontig.

Természetes 
feszültséglevezetők
Háromgyermekes anyaként elis-
merte, nemhogy pluszideje lenne, 
hanem éppen annak az ellenke-
zője. Azonban fontosnak tartotta 
megjegyezni, hogy vannak olya-
nok, akiknek sokkal több szabad-
idejük lett a vírushelyzet miatt. 
Szerinte a felgyülemlő energiák 
egyik legjobb és legegészségesebb 
ellenszere a rendszeres testmoz-
gás, sportolás. Ez egy nagyon jó 
lehetőség az egészséges „ventilá-
lásra”, feszültségek kioldására, 
levezetésére. „Most már reméljük, 
hogy jön a tavasz: szabadban tör-
ténő családi kirándulásokra, a 
párunkkal való sétákra, minőségi 
időtöltésre, nagy, őszinte, jó han-
gulatú beszélgetésekre is jó lehe-
tőség az az idő, amikor egy kicsit 
több szabadidőnk van – jelezte a 
pszichológus.

Nem lehet általánosítani: 
mindenki egyedi eset
Mindezek mellett azonban foko-
zottan hangsúlyozza, hogy nem le-
het általánosítani. Minden kapcso-
lat másképp működik. „Egyesek 
számára a tavaszi időszak és a be-
zártság első fázisa nagyon jól jött, 
de az utána következő már nem 
annyira, másokat összekovácsolt, 
és vannak, akik eddig látszólag 
jól működtek, most meg »ölik egy-
mást«. Tehát nagy általános igaz-
ságokat nem lehet levonni ezekkel 
kapcsolatban. Viszont tényleg úgy 
gondolom, hogy ha a bezártságból 
csak az első, tavaszi időszak ma-
rad, az nagyon sok jó dolgot hozott 
volna a családok életébe” – sum-
mázott a párkapcsolatok jó isme-
rője. Ugyanakkor azt is kiemelte, 
hogy a járvány sok családot meg-
viselt anyagilag, sokan elvesztették 
munkájukat. És ez esetben igen 
problémás a minőségi időről való 
beszélgetés, amikor azt sem tud-
ják, hogy miből adjanak kenyeret 
a gyereknek, vagy miből vegyenek 
egy liter tejet. Ebből is látszik, hogy 
minden konfl iktus másban gyöke-
rezik, és személyre szabott megol-
dást igényel.

 » „Ha rengeteg 
sérelem gyűl fel 
az évek alatt, azt 
nagyon nehéz 
megoldani akkor 
is, ha a pár tagjai 
nagyon szeretik 
egymást. Tehát 
a kommunikáció 
nagyon fontos 
a párkapcsolat-
ban” – fi gyel-
meztetett Deme 
Ilona. 

 » KRÓNIKA

M ilyen típusú ajándékokat sze-
retnének a magyarok kapni Bá-

lint-napra, mennyit szánnak a megle-
petésekre, elnyerik a partner tetszését 
a választott darabbal? – többek között 
ezekre a kérdésekre kereste a választ a 
Picodi.com, amely 38 ország bevonásá-
val, több mint 11 ezer résztvevő válasza 
alapján készített felmérést a témában. 
Mint kiderült, a megkérdezett magya-
rok 75 százaléka ünnepli a szerelme-
sek napját, és ugyanennyi meg is aján-

dékozza választottját ezen a napon. A 
felmérésben részt vevő férfi ak körében 
a leginkább választott ajándék a par-
füm (29%) és a virág (28%) lett. Nem 
sokkal maradt le a dobogós helyezés-
től az édesség kategória sem (25%). A 
hölgyek részéről megosztóbbak voltak 
a válaszok, ők az édesség (19%) és a 
kézzel készített ajándékok (19%) mel-
lett voksoltak. Az adatok alapján mind 
a férfi ak (14%), mind a nők (11%) re-
ménykednek a járványügyi szigorí-
tások enyhítésében, és bíznak egy 
esetleges éttermi romantikus vacsora 

keretében való ünneplésben. A Picodi 
megkérdezte azt is, hogy milyen aján-
dékra számítanak leginkább Magyar-
országon, és az eredmények alapján 
a hölgyek éttermi romantikára (42%), 
virágra (37%), koncert- vagy színház-
jegyre (24%), kis édességre (24%) és 
ajándékutalványra (24%) vágynak leg-
inkább. A férfi ak körében a legnépsze-
rűbb ajándékok ugyancsak az éttermi 
randevú (28%), elektronikai termékek 
(28%), édességek (25%) és ajándék-
utalványok (25%) lettek. A legrosszabb 
Bálint-napi ajándék a nők szerint a 

pénz (34%). Ezt követik a háztartási gé-
pek (30%), plüssök (26%), elektronikai 
cikkek (25%) és alkohol (24%). A férfi -
ak körében a legkevésbé kívánt megle-
petések a plüssök (33%) és az alkohol 
(24%). A felmérésben megvizsgálták 
a Bálint-nap pénzügyi oldalát is: át-
lagosan Magyarországon 13 429 forin-
tot (183 lejt) költenek ajándékozásra. 
A felmérésben részt vevő országok 
között a legmagasabb összeget költő 
államok Hongkong (102 euró), az Egye-
sült Királyság (96 euró) és Írország (92 
euró) lett.

Parfüm, virág, édesség – a leginkább választott Bálint-napi ajándékok

 » A legrosszabb 
Bálint-napi aján-
dék a nők szerint a 
pénz. Ezt követik a 
háztartási gépek, 
plüssök, elekt-
ronikai cikkek és 
alkohol.




