
MINTACÍM SZERKESZTÉSE 

P Á R K A P C S O L A T O K  
S Z O C I O L Ó G I Á J A  

 

D R . S Z A B Ó - T Ó T H  K I N G A  



DIA CÍMSOR  



MIRŐL LESZ SZÓ?  

• Mit hozunk?  

• Mit kaptunk?  

• Miben éltünk?  

• Tudunk-e erről?  

• Felismertük-e?  

• Miben élünk?  

• Ki alakítja?  

• Tudatosan vagy csak úgy? 



MIT HOZUNK?   
 

Kiss Dániel: Családfán 

 

kék patakja vénáimban 
mértéketek szabja 
mértéketek szabja 

 

metronómotokra lépek 

 

krétáitok 
fehér pora 
ívemet húzza 
ívemet húzza 

 

metronómotokra lépek 

 

tollba mondtatok 
szavaitok baldachinos lidérceinek 
ismétlési kényszere 
kényszeres 

metronómotokra lépek 

megrendezett 
pszichodrámátokban improvizálok 
ti hangotokon de mást ordítok 
újat a nap alá! 
újat a nap alá! 

 



MIT HOZUNK?  

* Családi identitás 

* Egyéni identitás 

* Magatartási minták 

* Sorskönyvek 

* Kollektív élmények 

* Együttes emlékezet 

 



MIT HOZUNK?  

• Transzgenerációs traumák 

 

• Látszólagos „elfelejtések” 

•  A múlt továbbélése 

•   Az elfojtás okai: az élet irracionális kegyetlenségének leplezése 

•  Hellinger –  

   Családi lélek 

 

–  Férfi-női kapcsolatra is átvihető, átélhető újból és újból! 

 



MIT HOZUNK? MIBEN 
ÉLÜNK?  

• Játszmák 

A játszma olyan, előre megírt jelenet az életünkhöz írott 

forgatókönyvben, mely a világról alkotott korai, keserű tapasztalatunk 

igazolását hivatott adni, újabb és újabb vesztes helyzetek előállítása 

révén. 



MIT HOZUNK? MIBEN ÉLÜNK?  
   A ROSSZ  

• És miért nem…? – Hát igen, de… 

•  Most rajtacsíplek Te gazember – hibakereső játszma 

•  Sarokba szorítás  - moziba menni vagy nem menni 

•  Ennek is te vagy az oka 

•  Űzött vad játszma 

•  Ha te nem lennél 

•  Engem mindig kihasználnak… 

•  A csodaváró   

•  Rúgj belém  

•  Láthatod, hogy én mindent megpróbáltam 

•  Drágám 

 

Nyereséget könyvelünk el.  

 



9 

Párválasztás 
 

Tudattalan motivációk:  

 
1. Találjunk egy magunkhoz hasonlót 

2. Szeretnénk kiegészülni valakivel 

3. Képesek vagyunk vele megélni azokat az élettapasztalatokat, amiket otthonról hoztunk 

4. Olyasvalaki, aki hasonlít a minket felnevelő emberekre 

5. Olyasvalakit szeretünk, aki mellett gyógyulni lehet 

 

Popper Péter: A négylábú asztal 

 1. Hasonló életstílus 

 2. Szeretet 

 3. Szexuális egyezés 

 4. Gazdasági kapcsolat 

 

Steinberg szerelem elmélete:  

 intimitás, elköteleződés, szenvedély 

 

 
 



Párválasztási nehézségek, elakadások 

●     Kommunikációs absence (elakadások, titkok) 

●  Képzelt szerelem (nárcisztikus depresszió) 

●  Kamasz társadalom jellegzetességei (kemény ítéletek,  

 külsőségek) 

●  „Civakodó állatka” üzemmód 

●  Intimitás csapda (Don Juan jelenség) 

 

●Érettség, kizárólagosság 
 

 

 



MIBEN ÉLÜNK?  
KAPCSOLATI 
TÍPUSOK 

• Privacy és intimitás alapján (Somlai) 

• Befolyásolás és szimmetria alapján (Somlai) 

• John Alan Lee kanadai szociológus 1974: 

* Romantikus 

* Pragmatikus 

* Megszállott 

* Egoista 

* Társas 

* Altruista 

 

 

 



STERNBERG  
 INTIIMITÁS,  SZENVEDÉLY, 

 ELKÖTELEZETTSÉG  

Intimitás Szenvedély Elkötelezettség  

Nincs szerelem alacsony alacsony alacsony  

Szeretet magas alacsony alacsony  

Fellobbanó szerelem alacsony magas alacsony  

Romantikus szerelem magas magas alacsony  

Kihűlt / Üres szerelem alacsony alacsony magas  

Társszerelem magas alacsony magas  

Vak szerelem alacsony magas magas  

Beteljesült szerelem magas magas magas  

Miben élünk?  



MIBEN ÉLÜNK?  
• Versengő-irányító 

 

A hatalom megszerzése sokaknak motiváció az 

élet minden területén, így a párkapcsolatban is. Ki 

a jobb, ki nyeri a vitát, kinek az elvárásai és elvei 

érvényesülnek, kinek a karrierje fontosabb. 

Rengeteg veszekedést szül az ilyen szemlélet, és 

hatalmi harcba torkollik az ígéretesen indult 

románc, a csata pedig az utolsó szóig tart. 

Állandó az otthoni feszültség az olyan 

kapcsolatokban, ahol két erős személyiség küzd 

az irányításért, és győzelemként tekint rá, ha az ő 

igaza érvényesül. 

 

Kilátások  

Ezek a párok általában belefáradnak az állandó 

csatározásba, és elválnak. Ritkán, de előfordul, 

hogy valamelyik fél, vagy mindkettő esetleg 

belátja, hogy a párkapcsolat nem arról szól, ki a 

főnök. 

• Aktív-passzív 

 

Az egyik fél irányít, ő végzi el a nehéz munkát 

és kormányozza a kapcsolatot. Gyakori, hogy 

versengő kapcsolatok alakulnak át ily módon, 

ám gyakoribb, hogy ez az egyensúlyhiány az 

elejétől megvan a felek között. Gyakran 

indulnak úgy ezek a szerelmek, hogy az 

irányító fél segítő szerepben tűnik fel a 

passzívabb személy mellett. A veszekedések 

ritkák, néha az aktív fél kiborulása zavarja meg 

az állóvizet, mikor már belefárad az állandó 

döntéshozásba. Ám utána visszaáll minden az 

eredeti szerepek szerint. 

 

Kilátások  

Fennáll a veszélye az aktív fél kiégésének, 

ilyenkor előfordulhat, hogy kilép a 

kapcsolatból. Az elhagyott partner előtt két út 

áll ilyenkor: vagy rátalál a függetlenségére és 

erejére, vagy talál magának egy újabb személyt, 

aki gondját viseli. 



• Agresszív-alkalmazkodó 

Az erőkülönbség sokkal jobban látszik a két fél 

között, mint az aktív-passzív párkapcsolatoknál. 

Az egyik személy fölötte áll a másiknak, a másik 

pedig inkább félelemből marad tétlen. Bár az 

agresszívabb fél részéről gyakoriak az 

indulatkitörések, igazi konfliktusról ritkán 

beszélhetünk. Az érzelmi és fizikai abúzus 

gyakori az ilyen párkapcsolatban, az 

alkalmazkodó partner folyamatos feszültségben 

él, állandóan tojáshéjon lépked, hogy ne essen 

bántódása. Próbálja kitalálni a helyes lépéseket, 

hogy elkerülje a kitörést, ám sajnos itt nincsen 

olyan, hogy helyes lépés. 

 

Kilátások  

A párkapcsolat mindaddig fennmarad, míg a 

megfélemlített fél elég erőt nem gyűjt hozzá, 

hogy kilépjen. Az agresszív fél mindent megtesz, 

hogy visszatartsa és visszakényszerítse a 

kapcsolatba. Ha ez nem sikerül, újabb áldozatot 

keres majd. 

• Párhuzamos életek 

 

Kevés veszekedés, ám kevés kötődés. 

Robotpilóta üzemmódban, rutinok mentén 

működik ez a kapcsolat, ahol a felek csak 

élnek egymás mellett, inkább szobatársak, mint 

szerelmesek. Évek alatt egy kezdetben lángoló 

kapcsolat is eljuthat erre a szintre, ha csupán a 

szexuális vágy kötötte össze a két embert, 

vagy ha a problémáikat az eltelt idő során a 

szőnyeg alá söpörték ahelyett, hogy 

megoldották volna. A gyermekek születése is 

sok kapcsolatban okoz ilyen elcsúszást a 

szülők között. 

 

Kilátások 

 Az életközepi válság egyik vagy mindkét félnél 

kiválthat olyan érzéseket, hogy kifutnak az 

időből. Emiatt észbe kaphatnak, és újra életet 

lehelhetnek kihűlt kapcsolatukba. Ám 

előfordul, hogy kilépnek, és egy új 

párkapcsolatban keresik a boldogságot. A 

harmadik lehetőség, hogy úgy döntenek, 

öregek már a változáshoz, és minden marad a 

régiben. 



• Elfogadó-kiegyensúlyozott 

 

Ez a pár képes együtt dolgozni, csapatként működnek. 

Mindketten tisztában vannak az erősségeikkel, 

gyengeségeikkel, és segíteni, kiegészíteni akarják egymást. 

Képesek rá, hogy megújuljanak, a problémáikat 

megoldják. 

 

Kilátások  

A negyvenes éveikben kialakuló krízisen is képesek 

átküzdeni magukat együtt, és bár életük nem napi 24 óra 

mosolygás, de képesek a kapcsolatukat egyensúlyban 

tartani. 



MIBEN ÉLÜNK?  
  A CSÚF 

A társfüggés lehetséges 
értelmezései: 
 
• nem tudunk kapcsolatok nélkül élni 
• nem tudunk egyedül maradni 
• bekötődünk olyan emberekhez, akikkel nem építő lesz a 

 viszonyunk 
• kapcsolódunk szenvedélybetegekhez 
• az anyához való vissza-visszatérés 
• az anya-öl (beszippant és kienged) 
 

•Okai összetettek! 
 



MIBEN ÉLÜNK?  

A bántalmazó ismérvei:  

 

• Lealacsonyítóan beszél másokról 

• Bagatellizálja saját viselkedését 

• Nem hiszi, hogy durva viselkedésének következményei lehetnek 

• Mindig másokat hibáztat 

• Bántalmazott volt, vagy tanú 

• Nincs önbecsülése 

• Gyerekkorában a szeretet megvonásával büntették most így büntet 



MIBEN ÉLÜNK?  

• Extrém módon reagál a stresszre – megtorol 

•  Dühét uralkodásra használja 

•  Nehezen tudja kívánságait kifejezni 

•  Agresszív a szexben 

 

Figyelmeztető jelek!! 

Kontrollál, féltékeny, hamar elköteleződik, túlérzékeny, 

irreális elvárások, kettős viselkedés, szexmegvonás, 

merev szerepfogalom,  

 



MIÉRT MARADUNK BENNE?  
 

• Gyerekek: „A gyerekeknek szükségük van apára. Egy erőszakos apa is jobb a semminél.” 

•  Házastársi eskü:„Azt mondtam, addig maradok a felesége, míg a halál el nem választ. A rossz 

tulajdonságait is el kell fogadnom.” 

•  Szerelem: „Szeretem. Amikor nem durva, boldog vagyok. Ha vele maradok, talán a 

szerelmem megváltoztatja.” 

•  A valóság letagadása: „Nem is igazán erőszak, amit velem csinál. Ki lehet bírni. Van, akivel 

sokkal rosszabb dolgok történnek.” 

•  Szégyenérzet: „Jobb, ha nem tud erről senki.” 

•  Bűntudat: „Biztos én tehetek róla. Valamit nem csinálok jól. Megérdemlem, hogy így bánik 

velem.” 

 



MIBEN ÉLÜNK?  
• Az önbecsülés hiánya:„Úgysem találnék nála jobbat. Azt mondja, hogy 

csúnya vagyok, és ráadásul rossz anya és feleség.” 

 

•  Félelem: „Megfenyegetett, hogy ha elhagyom, utánam jön, és megöl engem 
is és a gyerekeket is.” 

 

•  Tanult tehetetlenség: „Úgysem tudok változtatni a helyzetemen, ő 
erősebb nálam. Senki sem tud segíteni rajtam.” 

 

•  Hamis felelősségérzet (társadalmi nyomás):„A családnak 
mindenképpen együtt kell maradnia. A család összetartása a nők dolga.” 

 

•  Anyagi függőség: „Nem lennék képes egyedül eltartani magamat és a 
gyerekeimet. Egyébként is, hová mehetnék?” 

 

•  Érzelmi zsarolás: „Azt mondta, nem tud nélkülem élni, és hogy öngyilkos 
lesz, ha elhagyom.” 

 



 
MIBEN ÉLÜNK?  
  VÉGKIFEJLETEK 
 A bántalmazó segítséget kap: terápiás programok. 

A házassági tanácsadás az erőszakos kapcsolatok  

korai szakaszában nem célravezető, mert még inkább áldozattá teheti a nőt! A 
férj jelenlétében, nem mer őszinte lenni, ezért a tanácsadó téves 
következtetésekre juthat. A férj pedig úgy érzi kijátszották, felfedték titkát, ez 
pedig az erőszak súlyosbodásához vezethet. A terápia viszont hozzájárul, hogy 
a bántalmazó önuralmat tanuljon. 

 

Az áldozat kilép a kapcsolatból: A családon belüli erőszak sokszor válással 
végződik. Miután felbomlik a házasság, biztosra vehető, hogy a bántalmazó a 
következő partnerével is ugyanolyan durva lesz.  

 

A kapcsolat fennmarad: Ilyenkor gyakran veszélyes mértékűvé fokozódik, 
katasztrofális következményekkel járhat az áldozat és a bántalmazó számára is. 

 



 
MIBEN ÉLÜNK?  
 HA A KAPCSOLAT  
  FENNMARAD… 
 Bármelyikük:  

- depresszióssá válhat 

- öngyilkosságot követhet el 

- drog- vagy alkoholfüggővé válhat  

- mentálisan, lelkileg rendellenes állapotba kerülhet 

Az erőszak áldozata: 

 - komoly sérülést szenvedhet 

 - önvédelemből megölheti bántalmazóját 

 

 



MIBE MENJÜNK BELE?  
     A JÓ  

• Két egyenrangú, autonóm partner 

• Egészséges kölcsönös függés 

• Új, közös élmények 

• Semmit sem magától értetődődnek venni 

• A nyugalom megőrzése 

• Kölcsönös udvariasság, mint szokás 

• Gyengédség 

• Kikapcsolódás (Privacy és intimitás) 

 

• Intimitás =  őszinteség, bizalom,  empátia 

 



MINTACÍM SZERKESZTÉSE 

KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!  


