PÁRKAPCSOLAT

A MÁSIK NEMRŐL ÁLMODOZVA

A milói Vénusz

Álmodunk a nagy Ő-ről, az Igazi Férfiról,
vonzó szupermodellekről, meg nőkről,
akiknek az arcuk – kicsit ijesztő
szerzők: SOPONYAI-NAGY KRISZTINA – SZEMÁN DÉNES
A legtöbb mese „És boldogan éltek,
míg meg nem haltak” fordulattal
fejeződik be, pedig ezek a ködös,
jövőbe mutató befejező szavak
párkapcsolati szempontból az élet
kezdetét jelentik. Enged-e átjárást
a színes álomvilág és a szürke valóság között az Óperenciás-tenger
mint a realitás és az álmok közötti
vízválasztó? Ahogyan Vörösmarty
Mihály írja A merengőhöz című
versében, az ábrándozás az élet
megrontója, hiszen borítékolja
a csalódás lehetőségét. Minél merészebbet álmodunk, annál nagyobb
a kiábrándulás kockázata. Ugyanakkor olyat is tapasztaltunk már, hogy
minél szürkébb a valóság, amelyben élünk, annál rózsaszínűbbet,
tarkábbat álmodunk. Mi nők pedig
szeretjük ezeket a színeket, különösen, ha a férfiakról van szó.
Egyik kamaszkorú tanítványom
arra a kérdésre, mi szeretne lenni,
magától értetődő módon azt válaszolta, hogy „milliomosné”. Első
pillanatban megdöbbentem, hogyan mondhat ilyen butaságot ez
az okos lány. Később megértettem,
hogy ábrándja rávilágít a nők hos�szú távú párválasztási stra-
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tégiájának kulcsára, a biztonság
fontosságára: a fizikai és egzisztenciális védettség, a stabilitás igénye.
Ősidők óta a választást irányító
preferenciák egyike, hogy olyan
férfit választunk, aki apai gondoskodással képes garantálni az utódok felnevelését, tágra tudja szabni
a gyermekek jövőbeli lehetőségeinek határait. Ez a mai társadalom
nyelvére fordítva mindenekelőtt
anyagi lehetőségeket jelent. Más
kérdés, hogy szerintem elegendő
a másikban meglévő, az anyagi
javak megteremtésének és megosztásának készsége, a vaskos bankszámla inkább illúzió, mintsem
valódi biztonság. Evolúciós szempontból az is fontos, hogy olyan
társat válasszunk, aki jó adottságokat tud átörökíteni. A képzelet e tekintetben nem ismer határokat: az
álombéli lovag izmos és bátor, minden akadályt leküzd, utat mutat.
Ha kell, sárkányt öl, ha kell, porszívót szerel. Tetszik nekünk, tetszik a barátnőknek, az édesanyák
szeme sem marad szárazon, sőt az
apák szíve – még ha csak résnyire
is – megnyílik irá-

nyukban. Az igazi férfi a hatalmas
tenyerén tart és égig emel. Belső
értékekben is gazdag: okos és művelt, társaságban szellemes és vicces, lehengerlő, izgalmas. Olyan,
akiért csak rajongani lehet, és aki
csak értünk rajong, aki egy életen
keresztül hűséges társunk lehet.
Az általunk vetített kép mögé
nem akarunk nézni. Az álmokban
nem szerepelnek a férfi figyelmét
gúzsba kötő elektronikus kütyük,
nincsenek koszos zoknik, unalmas
esték, érdektelen pillanatok, hazugságok. Ezért nappal is szívesen
álmodozunk, hiszen nehéz szembenézni azzal, hogy a Nagy Ő csak
képzeleti konstrukció, valójában
Igazi nincs is. Hogy is létezhetne,
mikor folyamatosan változnak az
igényeink, ahogy változunk mi
magunk is. Vajon kit csapunk be,
amikor a légvárunkat az égig építjük? Ha már nem sajnáljuk ehhez
az építőanyagot, nem árt, ha megnézzük, melyik illúziótégla, ábránd
hiányozhat anélkül, hogy a dédelgetett álomvár teljesen a földig
rombolódna.
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– az édesanyánkéra hasonlít. Aztán ha
a légvár leomlott, és felnőttünk, olyan társról
álmodunk, aki a valóságban is szerepel.
Ha Sigmund Freudot, a pszichoanalízis alapítóját akarnám
idézni, akkor azt mondanám, hogy
minden férfi az édesanyjáról álmodozik. Véleménye szerint az emberek általában az ellenkező nemű
szülőhöz hasonlító mintát keresnek az életben, persze tudattalanul.
Bereczkei Tamás pszichológus-kutató és csapata nemrég szellemes
kísérletben erősítette meg a jelenséget: az apánk vagy az anyánk
arcához nagyon hasonlító arcokat preferálunk, persze úgy, hogy
ennek nem vagyunk tudatában.
Szóval, ha férfiak vagyunk, akkor az
anyánkhoz hasonló nőt keresünk.
Úgy tűnik, kívülről is, de leginkább
belülről. Nem is igazán a tulajdonságok számítanak, mint inkább az
a kapcsolati mód, ahogy vele a legkorábbi éveinket töltöttük. A szeretetnek, a törődésnek, de a bántalmazásnak is lenyomata marad,
ahogy John Bowlby brit pszichoanalitikus, a kötődéskutatások
atyja fogalmazott: belső munkamodellé válik a kapcsolat a másikkal.
Ezek után ezt keressük, még akkor
is, ha ez a kapcsolat nem volt jó.
Ettől van az az érzésünk
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néhányunknak, hogy folyamatosan
ugyanabba a folyóba lépünk. Hogy
kapcsolatainknak az alakulása kísérteties hasonlóságokat mutat az
évek során. Magunk sem tudjuk,
miért. Újrajátsszuk a modelljeinket. Ha Darwint és az evolúciót is
hozzáadom, akkor ez az álom még
színesebb lesz. Pikáns. A túlélést és
adaptációt hangsúlyozó nézőpont
szerint olyan nőkről álmodozunk,
akik a reprodukció szempontjából a legjobb lehetőséget nyújtják.
Bejön a szex a képbe. Ezek általában fizikai megjelenésre vonatkozó
elvárások. Mind tudjuk, milyen a jó
nő. Vagy mégse? Elég arra gondolni,
hogy milyen volt a milói Vénusz, és
milyen egy szupermodell. Ezek
szerint az evolúció relatív. Álmainkat az is meghatározza, milyen
férfiak vagyunk. Nemcsak a preferenciáink különülnek el, hanem
mi, férfiak is elkülönülünk, például
korunk, bőrszínünk, társadalmi
státusunk tekintetében. A férfiak
álmai a hatalmat is megtestesítik, így valaki elnyomásról, más
pedig alárendelődésről álmodozik.
Kinek-kinek

melyikből van több, vagy kevesebb az életében. De bármilyenek
is az álmaink, egy dolog biztos: az
álmainkkal egyedül vagyunk. Erik
Erikson amerikai pszichoanalitikus szerint fejlődési állomásokon
keresztül alakítjuk ki végül személyiségünket, minden időszaknak
megvan a maga feladata. Ezekben
az életfeladatokban az egyik fontos szempont egy társ megtalálása,
akivel megélhető az intimitás. Ha
valaki erre nem képes, akkor izolációban marad, és a magány lehet
a társa az életben. A folyamat az álmodozással kezdődik, és a realitásban testesül meg. Leginkább csak
a fiúk álmodoznak, az „igazi” férfi
már a valóságot keresi. Mai korunkban kevés az olyan mérföldkő,
ahol a fiúból férfi válik. Talán
a határ ott húzódik, ami elválasztja
az álmodozást a valóságtól. Mert
nem az a lényeg, milyen nőt tudok
magamnak elképzelni, hanem az,
hogy milyen nőt szeretnék szeretni.
Érzékelve, érezve, ízesen, szagosan,
valóságosan.
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