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 » „Ha mindketten motiváltak a 
változásra, és képesek szembe-
nézni a hibáikkal – beismerni mi 
az, amivel én járultam hozzá, hogy 
ide jutottunk –, akkor lehet foly-
tatásról beszélni” – magyarázta 
Szőcs Kinga Zsófi a.

A hosszan tartó párkapcsolatban élők 
képesek erőfeszítéseket tenni azért, 
hogy megértsék a másikat és egyben 
önmagukat is, hibáikkal együtt – fogal-
mazott lapunknak Szőcs Kinga Zsófi a 
pszichológus. A kolozsvári szakembert 
egy nemrég készült felmérés eredmé-
nyei kapcsán kérdeztük, miszerint 
európai viszonylatban rekordidő alatt 
döntünk a válás mellett. Ennek okait is 
felkutattuk Szőcs Kinga Zsófi ával, aki a 
lehetséges kiutakat is felvázolta.

 » SIMÓ HELGA

E gy nemrég készített felmérés szerint a 
válással végződő házasságok átlagosan 
8-9 évet tartanak Romániában – ez eu-

rópai összevetésben a legrövidebb időszak, 
vagyis rekordidő alatt döntünk a válás mel-
lett. Szőcs Kinga Zsófi a kolozsvári pszicho-
lógussal (portrénkon) beszélgettünk arról, 
hogy minek tudható be a sereghajtó szerep, 
milyen tényezők vezethetnek váláshoz, ho-
gyan lehetne megelőzni a válsághelyzeteket.

Szőcs Kinga Zsófi a lapunknak elmondta, 
hogy számos oka lehet a korai válásnak. 
„Egyrészt köztudott, hogy már évek óta több 
millió romániai személy kényszerül arra, 
hogy vendégmunkásként külföldön dol-
gozzon. Ezeknek az embereknek a legtöbb 
esetben családjuk, feleségük, férjük van. 
Nagyon nehéz hosszú távon fenntartani egy 
jó párkapcsolatot vagy házasságot, ha a csa-
ládtagok csak ritkán találkoznak egymással” 
– részletezte a pszichológus. Hozzátette, elő-
fordul az is, hogy a pár együtt megy külföld-
re munkát vállalni, és ezalatt a sok túlóra, 
a megélhetésért történő megállás nélküli 
hajtás nem ad elég teret a párkapcsolat ápo-
lására is. Az aggasztó eredménynek szocio-
lógiai-családtörténeti magyarázata is lehet. 
Számításba kell venni a helyi hagyományo-
kat, a korai kapcsolatok arányát a lakossá-
gon belül és a családi mintákat. Lélektani 
szempontból egy mai házasság alakulására 
hatással van az, hogy egyénileg milyen ne-
velést kaptunk, és milyen mintákat láttunk 
otthon. „Saját házasságunkban újraélhe-
tünk olyan tudattalan érzelmi sérüléseket, 
amelyeket magunkkal hoztunk, és amihez a 
párunknak nem sok köze van. Előfordulhat 
egy hétköznapi vita alkalmával, hogy házas-
társunkra projektáljuk gyerekkorban elszen-
vedett hiányainkat, esetleg őt hibáztatjuk 
olyasmiért, amiért nem ő a felelős. Ilyenkor 
a párunk reakcióját is az otthonról hozott 
tudatalatti refl exek befolyásolják, amitől mi 
még jobban dühbe gurulhatunk meggondo-
latlanul. És sokszor nem vesszük észre, hogy 
igazából csak szeretetre és ölelésre vágy-
tunk, de nem kommunikáltuk megfelelően, 
tudatosan, ezért elfajult a vita” – vélekedett 
Szőcs Kinga Zsófi a.

Megoldhatatlan problémákkal
is együtt élni
Egyénileg változó, hogy milyen tényezők be-
folyásolnak egy válást. A szakember szerint 
elmondható az, hogy minden párkapcsolat-
ban az elejére jellemző felfokozott szenve-
dély az idő múlásával alábbhagy. Ez a termé-
szetes velejárója egy kapcsolatnak. Minden 
egészséges párkapcsolat az idő múlásával 
átalakul és fejlődik, meg lehet tanulni, és tu-
datosan elfogadni a másikat olyannak, ami-
lyen valójában.

Kutatások bizonyítják, hogy egy kapcsolat 
elején az a fajta csillogás, amikor módosult 
tudatállapotban vagyunk, és amikor más 

hormonok dolgoznak bennünk, általában 
két-három évig tart. Ez a szimbiózis idősza-
ka. Ez a szerelem és a felfokozott érzelmek 
időszaka, ami torzít a valóságon: egy olyan 
emberbe vagyunk ilyenkor szerelmesek, akit 
mi a fejünkben leképeztünk olyannak, ami-
lyennek látni szeretnénk őt. Ez a rózsaszín 
szemüveg nem láttatja velünk a párunkat 
az igazi valójában, akinek a jó tulajdonságai 
mellett rengeteg olyan is van, ami valójában 
nem tetszik nekünk, esetleg kimondottan 
irritál és zavar. A sok jó mellett a hibákat ak-
kor kezdjük észrevenni, amikor a kapcsolat a 
„hétköznapok szintjére” tér át.

Idővel teher lehet az egyik félnek a másik 
megértése, nehezére esik meghallgatni a 
másikat, és őszintén átbeszélni a napi prob-
lémákat, feszültséggel telnek a hétközna-
pok. Ezen a ponton szokták sokan mondani, 
hogy „én nem ezt az embert ismertem meg”, 
és gyakran váltanak. Pedig a hosszan tar-
tó párkapcsolatok pontosan arról szólnak, 
hogy képesek vagyunk erőfeszítést tenni 
azért, hogy megértsük a másikat, és egyben 
önmagunkat is, a hibáinkkal együtt.

A szerelem szeretetté való átalakulási fo-
lyamatában biztonságot, stabilitást, nyugal-
mat kaphatunk, azt a lehetőséget, hogy van 
mire építeni és közös célokat tervezni. „Szin-
te minden párkapcsolatban találkozunk 
olyan helyzettel, hogy rövidebb-hosszabb 
ideig csökken a libidó. Figyelmeztető jel le-
het számunkra, ha úgy érezzük, hogy a vágy 
is teljesen elapadt, nemcsak a szenvedély. A 
férfi aknál előfordul, hogy ilyen szituációk 
mögött akár a saját anyával való túl szoros 
kapcsolat áll, ahol az anya nem engedi fel-
nőni a fi át, és túlságosan köti, kiszolgálja, 
majd nem érti, hogy mi az oka annak, hogy a 
felnőtt fi ú miért lesz passzív a házasságban, 
szexben” – fejtette ki a pszichoterapeuta.  

A közhiedelemmel ellentétben a hosz-
szú távú kapcsolatokban is megmaradhat 
a szexuális vágy, újabb és újabb dolgokat 
fedezhetnek fel egymásban, ha mindketten 
motiváltak, és tudatosan dolgoznak a kap-
csolatért. „Terapeutaként azt tapasztalom, 
hogy a második gyerek megszületése utáni 
években mindenkinek komolyabb problé-

mákkal kell megbirkózni. Egyénileg változó, 
hogy miért pont ebben a periódusban kezdő-
dik sok komoly párkapcsolati válság, de ér-
demes megemlíteni néhány jellemző körül-
ményt: az anya otthonmaradása és egyben a 
saját karrierről való ideiglenes vagy végleges 
lemondás, az apa karrierépítése, a gyerekek 
nevelésének kihívásai, a gyakori kimerült-
ség, fáradtság, a szabadidős tevékenységek, 
illetve a feltöltődés hiánya, egymás elhanya-
golása és gyakori hibáztatása, a szex hiánya, 
az egymás iránt érzett harag táplálása, egy 
harmadik fél, megcsalás stb. Ezzel is ma-
gyarázható a kutatásban kimutatott, a 8-9. 
évben történő válások jelentős része” – mu-
tatott rá a szakember.  

J. Gottman pszichológust, házasságkuta-
tót hozza fel példaként, aki 14 éven keresz-
tül 150 párt fi gyelt meg. Azt állapította meg, 
hogy a párok 69 százaléka krónikus vagy 
megoldhatatlan életproblémával él. Arra a 
kérdésre, hogy kik azok, akik elválnak, és 
kik azok, akik együtt maradnak, azt a vá-
laszt találta, hogy döntően azok maradnak 
együtt, akik megtanultak megoldhatatlan 
problémákkal is együtt élni. Szerinte minél 
intelligensebb egy pár érzelmileg, annál job-
ban megértik és becsülik egymást. Ugyan-
akkor szakemberek állítják, hogy az érzelmi 
intelligencia fejleszthető. 

Sok múlik azon, melyik szakaszban 
akadunk el
Sok esetben a párok nem kérnek segítséget, 
ha válságban van vagy zátonyra fut a kap-
csolat, hanem a másikat kezdik hibáztatni, 
ezzel védve a maguk igazát. „Családterápi-
ában a rendszerszemlélet az alap. Mi, szak-
emberek azt valljuk, hogy ha a rendszerben 
(család vagy pár) egyik tag változik, akkor 
az automatikusan maga után vonja a másik 
tag változását is. Sokszor a párok vagy a pár 
egyik tagja úgy érkezik terápiára, hogy úgy 
érzi, már biztosan nincs remény. Erre azt 
szoktam mondani, hogy ha ezen az úton ha-
ladnak tovább, akkor nincs. De ha képesek 
változtatni, ha mindketten motiváltak a vál-
tozásra, és képesek szembenézni a hibáikkal 
– beismerni mi az, amivel én járultam hozzá, 
hogy ide jutottunk –, akkor lehet folytatásról 
beszélni” – magyarázta Szőcs Kinga Zsófi a.

Más esetben, ha csak az egyik fél kapasz-
kodik és reménykedik, akár gyakran bele-
csúszva egy mártírszerepbe, miközben a 
másik már nagyon kifele kacsintgat a kap-
csolatból, akkor kevés esélyt lát a folytatás-
ra. Amikor mindkét fél motivált, akkor el 
lehet kezdeni egy párterápiás munkát. So-
kat számít, hogy éppen a párkapcsolat mely 
fejlődési fázisában akadtak el. A kezdeti, a 

szimbiózis fázisában a konfl iktus okozója 
lehetnek a túl szoros határok, a fojtó függő-
ség. A diff erenciálódás-leválás szakaszában 
többféle elakadás lehet: az egyik cserben-
hagyva érzi magát, miközben a másik már 
kibontakozna, vagy mindketten leválnak a 
másikról olyannyira, hogy közben megfeled-
keznek egymásról. Közben sok kisebb-na-
gyobb konfl iktust kell megoldani együtt. 
Van, aki nem hajlandó erőfeszítést tenni, 
mert nem ehhez szokott addigi életében. 
Sokan azért szakítanak ebben a szakaszban, 
mert nem tudják elfogadni, hogy egy kap-
csolat konfl iktusokkal is jár.

Később, a gyakorlás fázisában a válás 
oka lehet az a fáziskülönbség, amikor az 
egyik fél nagyobb intimitást igényelne, a 
másik nem. Ilyenkor gyakori jelenség a fél-
tékenység vagy az empátia hiánya, ami mi-
att lassan erodálódik a kapcsolat, elvész az 
egymás iránti tisztelet és érdeklődés. Ebben 
a szakaszban nagy a válás kockázata. Az 
újrakezdés szakaszában az jelenthet nehéz-
séget, ha az egyik fél leragadt, és nem tud 
kimozdulni egy korábbi fázisból – nem tud 
dönteni arról, hogy mi kell neki jobban: a sa-
ját függetlensége vagy a másik jelenléte és a 
vele való intimitás.

A pszichológus szerint akkor működik 
jól egy házasság, ha legalább a megoldha-
tó problémákat együttes erővel kipipáljuk; 
mert úgyis mindig maradnak bosszantó 
megoldhatatlan hétköznapi problémák, 
amelyek fölött, ha nem siklunk el, akkor 
folyton marja a kapcsolatot. Fontos meg-
jegyezni egy másik dolgot is, ami életben 
tarthat egy párkapcsolatot: ha úgy győzzük 
le az elakadásokat, hogy hosszú távon tisz-
teletben tartjuk egymás álmait, és segítünk 
azok megvalósításában, ez hozzásegíthet 
ahhoz, hogy megtaláljuk a kapcsolatunk kö-
zös értelmét. 

Válás után is maradjon meg
az egymás iránti tisztelet
Ha elakad egy kapcsolat, akkor először min-
denképp érdemes dolgozni azon, hogy ki mi-
vel járult hozzá a kialakult helyzethez. Egy 
szakember sokat segíthet ebben. Előfordul-
hat, hogy a párterápia után már tisztábban 
látnak, de mégis úgy döntenek, hogy más 
utakon haladnak tovább, és ez rendben van. 
„Azért javaslom mindenképpen egy szakem-
ber felkeresését, mert ha olyan a válás, hogy 
mindkét fél a másikat hibáztatja, és nem 
néz szembe a saját hibáival, akkor idővel, 
a következő kapcsolataiban ugyanazokat a 
sémákat-tévedéseket fogja megismételni” – 
vélekedik a pszichológus. 

Amikor csak a szakítás a megoldás, a szak-
emberek azt mondják, fókuszáljunk arra, 
hogy ne ártsunk a másiknak, és könnyítsük 
meg a békés továbblépést. Ha folyton sér-
tegetjük egymást, akkor elmérgesedhet a 
viszony, amit az önbecsülésünk is nagyon 
megszenved. Ezért fontos megőrizni az egy-
más iránt érzett tiszteletet.

Kettőn áll a válás. Szakításhoz vezethet, ha nem fogadjuk el egymás hibáit is

SZŐCS KINGA ZSÓFIA KOLOZSVÁRI PSZICHOLÓGUS A SZAKÍTÁSOK OKAIRÓL, A SZERETETTELJES PÁRKAPCSOLAT MEGŐRZÉSÉRŐL

Út a boldog házasságtól a rekordgyors válásig
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