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ELŐSZÓ

E disszertáció témaválasztása saját élményből ered, hiszen már kisgyermek

koromban magával ragadott a tánc varázslatos világa. Tánciskolába járva gyönyörű,

csillogó ruhákról, fellépésekről, és nagy versenyekről álmodoztam, majd éveken át tartó

kitartó és szorgalmas munkával eljutottam az A osztályba, ahol a legjobbakkal együtt

táncolhattam a parketten. E hosszú pályafutás közben újra és újra megtapasztaltam,

hogy milyen nehéz megfelelőtáncpartnert találni, míg végül a magam számára

felállított végsőcél előtt nem sokkal táncpartnerem beleszeretett egy nálam ügyesebb

táncosnőbe, és így szépen ívelőközös tánckarrierünk váratlanul és végérvényesen

derékba tört. Mindeközben én már nagy igyekezettel dolgoztam jelen munkán, hogy

minél többet megtudjak erről a csodálatos sportágról, és a versenytáncosok

párkapcsolatának rejtelmeiről.

Saját, évek alatt gyűjtött táncos tapasztalataimat kiegészítendőátnéztem a

témához kapcsolódó szakirodalmakat, és ennek során bizonyosodtam meg arról, hogy a

versenytánc, vagy kicsit tágabban nézve, a sportban lévőkoedukáció kutatása és

vizsgálata még korán sem alaposan körüljárt, így adekvát témának tekinthetőegy

doktori disszertációhoz.

A versenytáncon kívül számos más sportágat is kipróbálva volt alkalmam

megtapasztalni mind az egyneműekkel (tehát csak lányokkal), mind a koedukált

(férfiak és nők együtt) csapatban, társakkal történősportolást. Saját magam számos

különbséget véltem felfedezni a sportolás e két formája között attól függetlenül, hogy

konkrétan milyen sportot is űztem. Hiszen annak ellenére, hogy a versenysportban,

vagy a hivatalos szabályok szerint csupán néhány sportágban küzdenek együtt a két

nem képviselői (így például a tenisz vegyes párosában, a vitorlázás nagyhajós

kategóriájában, a strandröplabda vegyes páros számában, a versenytáncban, a

lovassportban, a műkorcsolyázás jégtánc és páros formájában), a szabadidősport szinte

valamennyi ágában közösen sportolnak férfiak és nők.

A versenytánc pedig talán a legszebb példája annak, milyen nehéz, de

ugyanakkor milyen szép megtalálni az összhangot férfi és nőközött. Így adódott tehát

jelen munka címe: Koedukált sportolás, avagy párkapcsolat a versenytáncban.
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BEVEZETÉS

Koedukált sportolás

A koedukált sportolás kutatását a közös iskolai testnevelés órák bevezetése

indította el. Hazánkban a ´60-as évek végétől vezették be a koedukált osztályokat, és

így felmerült a kérdés, hogy a testnevelés esetében is ezt kellene tenni. Az Egyesült

Államokban pedig 1972-ben állami törvény tiltotta meg a diákok nemek szerinti

különválasztását a testnevelési órákon. Ezt követően megkezdődött a nehézkes és

problémáktól közel sem mentes átállás az addigi egyneműtestnevelésórákról a más

tantárgyaknál már megszokott koedukált formára. Ez a váltás nemcsak a diákoknak,

hanem tanáraiknak is sok nehézséget okozott, mivel senki sem volt felkészülve rá

(Griffin, 1984/a). Régebben más tanterv szerint oktatták a fiúkat és más szerint a

lányokat. A testnevelőtanárok meggyőződése az volt, hogy fiatalkorban még lehet

együtt tanítani a gyerekeket, de serdülőkorban megfelelőbb a nemek szerint külön

tartott testnevelésóra (Harris, 2000). Mindezek az átállási nehézségek, a testnevelők

gyakorta teljesen eltérővéleménye és értékelése a koedukált testnevelésórákról és azok

gyakorlati hasznosságáról, mind arra ösztökélte a kutatókat, hogy újabb és újabb

felméréseket végezzenek ebben a témakörben. Számos órát figyeltek meg, és vége

hossza nincs a diákokkal készített interjúknak, kérdőíveknek, kísérleti oktatásoknak. Az

eredmények alapján a vélemények és a vegyes sportoktatás értékelése továbbra is

ellentmondásos (pl. Bakonyi, 1960, Tiboldi, 1961, Szilasi, 1967, Lenney, 1977, Selby,

1977, Mikkelson, 1979, Griffin 1984/b és 1985/a,b, MacDonald, 1990, Eccles, 1991,

Fazey, 1992, Lirgg, 1993, Alfermann, 1995, Graydon, 1995, Papajoannou, 1995,

Milosevic, 1996, Treanor, 1998). A kutatásokat összegezve úgy tűnik, hogy nem

pusztán a nem, hanem a sportbeli képesség és az életkor is hatással van arra, hogy

valaki egyneműekkel vagy vegyes társaságban szeret-e sportolni. Számomra

mindenképpen fontos eredmény, hogy a felnőtt korosztály (túllépve a serdülőkori

szégyenkezést és identitásbeli bizonytalanságokat, mely a másokkal (és így a másik

nemmel is) való szüntelen összehasonlítást veszi alapul az énkép kialakításához) már

egyértelműen a koedukált testmozgást preferálja.



5

Egy nemrégiben készült kérdőíves felmérés (Bata, 1995) többnyire szintén

kedvezőbben tűnteti fel a koedukált testnevelést. A diákok többsége általános iskolában

már vegyes testnevelésórákon vett részt, amit szinte valamennyien szerettek. A

középiskolában azonban még vannak, akik egyneműsportfoglalkozásra járnak, így

lehetőség nyílt e két csoport összehasonlítására. A koedukált tanítást valamennyien

előnyben részesítik, míg a testnevelés esetében mindenki azt preferálja, amilyen

rendszerben van. Abban azonban egyetért mindenki, hogy a vegyes órákon jobb a

hangulat, míg a homogén csoportokban magasabb a munka hatásfoka. A fiúkat a

feladatok elvégzésében serkenti a lányok jelenléte, míg fordítva ez nem mondható el.

Az mindenesetre biztos, hogy a koedukált oktatásban résztvevők nemre való tekintet

nélkül kevésbé szégyenlősnek tartják magukat. A testnevelőtanári vélemények is

megoszlanak a tekintetben, hogy melyik formát részesítsük előnyben. Egyesek szerint a

koedukált órák hatására a fiúk ellányosodnak, míg a lányok elfiúsodnak, a gátoltak

pedig még gátlásosabbak lesznek. A vegyes testnevelés mellett érvelők szerint ebben a

formában jó társaságok, barátságok alakulnak ki fiúk és lányok között; a fiúk féket

kapnak, a lányok pedig nyafogós helyett vagányak lesznek; emellett motiváló hatást

fejtenek ki az ellenkezőnemre; megtanulják tisztelni egymást, és partnerként dolgoznak

együtt. Azonban mindaddig erős irányításra van szükségük, amíg a nemiség

természetessé válik számukra.

Ami pedig a versenysportot illeti, a szakemberek szerint kisgyermekek

tornájában megengedhetőek a közösen tartott foglalkozások, legalább is kezdők

esetében, de a későbbiekben ez már nem előnyös. A technikai sportágakban 86 %-ban

jelen van a koedukáció az edzések során, a képesség sportokban pedig ez az arány 70

%-os. Ugyanakkor legkevésbé a taktikai sportágakban szerepelhetnek együtt a fiúk és a

lányok, mivel a felkészítésük jelentősen különböző. Itt a koedukált edzések aránya 46

%-os (Rigler és Szabó, 1997).

Felnőttek koedukált sportolásával foglalkozó irodalmi hivatkozást nem találtam.

Ennek oka talán az, hogy a versenysportban ritkán fordul elő, hogy férfiak és nők

együtt szerepelnek, a szabadidősport ezen aspektusát pedig nem vizsgálták. Saját

kutatásomban, melyben korfball és kosárlabda játékosokat hasonítottam össze találtam

támogató érveket a koedukált sportolás mellett (Majoross, 2002). Eredményeim alapján

a koedukált sportolás jobb mentális egészséggel jár együtt. A korfballosok ugyanis
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magasabb értéket értek el valamennyi változóban, melyekkel a mentális egészséget

mértem, így önbizalom, együttműködés, csoporthoz tartozás, csoportkohézió terén,

illetőleg kevesebb agresszióval, alacsonyabb szorongásszinttel és kisebb

csapattársakkal szembeni irigységgel jellemezhetők, mint a kosárlabdázók. Ezen

különbségek közül a szorongás, az egocentrizmus és a mentális egészség kapcsán

kizárólag a sport tekinthetőokozati tényezőnek, vagyis a nem hatása közömbös. Az

irodalmi adatokkal összhangban, mintegy azok alátámasztásaként, különbséget találtam

férfiak és nők között az alábbi változókban: irigység, önbizalom, együttműködés,

csoportegység szociálisan, csoport környezet és csoportkohézió (az önbizalom

kivételével mindegyikben a nők értek el magasabb értéket). Érdekes, hogy a nők ugyan

irigyebbek társaikra, mégis együttműködőbbek és jobban kötődnek a csapatukhoz. De

ami ennél fontosabb, hogy a korfball csapaton belül csak irigység és önbizalom terén

van különbség a férfiak és nők között (e két különbséget támasztja alá különben

legerőteljesebben a szakirodalom is), míg a kosarasoknál a csapathoz való szociális

kötődés számos skálájában magasabb értéket értek el a nők. Úgy tűnik tehát, hogy a

korfball némiképp elmossa a nemek közötti különbségeket, és a játékosok véleménye

alapján megállapítható, hogy a koedukált sportolás esetében jobb a szociális légkör

(fontos, hogy nem volt különbség a csoportfeladat iránti elkötelezettségben és a

feladatorientációban, vagyis minden sportoló egyformán elkötelezett volt a sport iránt,

de nem egyformán a csapattagok iránt). Ez a jó közösség emeli a hangulatot, és

csökkenti a konfliktusokat. Hogy mitől lesz jobb a társaság, ha fiúk és lányok együtt

vannak? Hát, pontosan ettől. A két nem tanulhat egymástól, jobban megismerik és

megértik egymást. A másikra való odafigyelés egyik következménye, hogy kevesebb a

durvaság és az agresszió; és ez, mintegy öngerjesztőkörként tovább javítja a hangulatot

és az általános jóllétet. A változatosság (ami a két nem együttes jelenlétéből adódik)

még izgalmasabbá és szórakoztatóbbá teszi a közös sportolást, amit tovább fokoz az

ismerkedési, párkapcsolati lehetőség.

Az alábbiakban szeretném összefoglalni a koedukált sportolás mellett és ellene

szóló érveket, melyekre a szakirodalom tanulmányozása során leltem.



7

A koedukált testnevelésórák hátrányai:

- fizikai különbségek a két nem között erőnlétben, motoros ügyességben,

- a két nem közötti fizikai kontaktusból adódó szexualitással kapcsolatos

problémák (szégyenlősség, izgalom, stb.),

- tudás és képesség hiánya a testnevelőknél a koedukált óra megtartását illetően

(Selby, 1977),

- nehéz a váltás az egyneműtestnevelésórákról a koedukáltra mind a tanároknak,

mind a diákoknak,

- a fiúk félnek, hogy kikapnak egy lánytól; lányok tartanak tőle, hogy „leégnek” a

fiúk előtt,

- a fiatalok versengenek, ahelyett, hogy képességeket tanulnának vagy helyes

sportmagatartást

(Griffin, 1984/a).

A koedukált testnevelésórák előnyei:

- szocializációs légkört teremt,

- jobb interakció fiúk és lányok között (mint barátok, egyenlőbb feltételek

között),

- segít legyőzni a nemi megkülönböztetésből adódó korlátokat,

- a szégyenkezés megszüntetésével természetes viselkedési közeget teremt,

- a sportot a természetes időtöltések közé helyezi,

- a fiúk kevésbé fogják antisportosnak tartani a lányokat,

- a fiúk megtanulják egyenként megítélni a lányokat, ahelyett, hogy

bekategorizálnákőket,

- a lányoknak kihívóbb és versengőbb sport-szintet nyújt,

- lehetővé teszi a felszerelések és berendezések megoszthatóságát (hatékonyabb

felhasználását),

- jobb kommunikáció a testnevelőtanárok és edzők között (nem válnak külön a

csak lányokat és csak fiúkat oktatók, könnyebben megértik egymást)

(Selby, 1977),

- egyenlő lehetőségeket biztosít a lányoknak (nem csak a tradicionális női

sportokat próbálhatják ki),
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- a tehetségesebb lány is talál magának kihívást, lehetősége van valódi

képességeinek kibontakoztatására,

- legyőzhetők a fiúk és lányok viselkedési mintázatairól tanult sztereotípiák,

- fejleszti a nemek közötti együttműködést és megértést

(Browne, 1992),

- empátianövelőés toleranciára tanít

(Philipp, 1990),

- megváltoztatja a szabálytalan játékot és a destruktív interakciókat,

- lehetőséget ad a diákoknak, hogy élvezzék a sportot együtt

(Griffin, 1984/a).

A felsorolások természetesen közel sem teljesek, csupán példák arra, hogy

milyen nehéz is megítélni a koedukáció helyességének kérdését, hiszen mindig vannak

előnyök, de ezek mellett mindig ott lesznek a hátrányok is. Jogosan felmerül a kérdés,

hogy ha már a koedukáció mellett döntöttünk, akkor hogyan lehet a hátrányokat

csökkenteni, illetőleg azokat a vegyes sportolás javára fordítani?

Amennyiben a koedukált csoportok bátorítást és támogatást kapnak a tanároktól,

úgy a gyerekek egyre inkább vegyes csoportokban akarnak majd dolgozni. A szociális

tanulás révén így jobban megérthetik saját nemi szocializációjukat, tanulhatnak

egymástól specifikus nemi viselkedéseket, és képesek lesznek arra, hogy együtt

játszanak. A koedukált testnevelésóra így a nemi szerep szocializáció helyeként

megtanítja a gyerekeknek a nem diszkriminatív és egyenlőinterakció képességét.

Mindehhez több hangsúlyt kell helyezni a kooperatív, mint a versengőjátékokra

(Alfermann, 1995).

Ha az osztály egyébként is együtt van más órákon, akkor számukra is

természetesebb, hogy a testnevelésórán is együtt lesznek. Így elérhetjük, hogy mint

egységes osztályközösség segítsék egymást és kooperáljanak a sport terén is. Ezáltal

elkerülhetőaz a probléma, hogy egy korábban szétválasztott osztályt kell újraegyesíteni

(Philipp, 1990).
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Ha lányok kezdettől fogva ugyanazt a mozgási tapasztalatot és elvárást kapják,

mint a fiúk, akkor talán elkülöníthetjük a fiziológiai nemi különbségeket a

pszichoszociális nemi különbségektől. Fontos továbbá, hogy mindig a saját kezdeti

értékéhez viszonyítva nézzük az egyén fejlődését, ne pedig standardokat alkalmazzunk

mindenkire nézve, hiszen az ügyesebb kisebb mértékűt fejlődik, mint a kezdő. Hasznos

lehet minimális elvárások felállítása, valamint a szintlépéshez szükséges képességek,

teljesítmény explicitté tétele, hiszen így mindenki szabadon próbálkozhat az előtte álló

szint túlszárnyalásával (Stamm, 1979).

A csoportos munka, akárcsak a csapatsportágak nagyban segíthetnek a

koedukáció előnyeinek a kiaknázásában, de ugyanakkor itt mutatkoznak meg leginkább

a hátrányok is. A középiskolában gyakorta probléma, hogy a fiúk már járatosak a

csapatsportokban, hiszen iskolán kívül is sokszor csinálják ezeket. E probléma

megszüntetésére ajánlott új sportokat bevezetni az iskolában, ahol nincs eleve meglévő

nemi egyenlőtlenség a szükséges készségeket illetően. További lehetőség a koedukált

csapatjátékban, hogy felváltva mindkét nem minden pozíciót betölt, esetleg a lányok

kapják a fontosabb feladatokat, vagy megszabjuk, hogy érvényes pontot csak olyan

akcióból lehet szerezni, melyben egy lány is részt vett (fiú lánynak kell, hogy

passzoljon, vagy minden második passz ellenkezőnemű játékos felé történjen).

Mindezek mellett kihasználható, hogy a csoportmunka (és így a csapatjáték is)

feltételezi az együttműködést, amellyel háttérbe szoríthatók az egyéni különbségek

(Philipp, 1990).

A koedukáció népszerűsítésének úgy tűnik, napjainkra meglett az eredménye,

hiszen egyre több, korábban férfi sportágnak tartott versenyszámban jelennek meg a

nők, és már az sem kérdés igazán, hogy együtt legyenek-e a fiúk és a lányok a

testnevelés órán, a szabadidősportban pedig szinte mindenhol megtaláljuk a

koedukációt.

A versenytánc egyike azon kevés sportágnak, ahol legszebben és legtisztábban

jelenik meg a koedukáció (hasonló még a jégtánc és a páros korcsolyázás, de ezekkel

jelen munka keretében nem foglalkozom), hiszen férfi és nőegyütt hozzák létre,

egyedül egyik sem űzheti. És ez a megannyi nehézség ellenére csodálatos élményekkel

gazdagítja mindkét nemet.
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A versenytánc

Nem minden versenyszerűen űzött tánc versenytánc. Az elnevezést a

Nemzetközi TáncSport Szövetség használja az alábbi tíz táncra: angolkeringő, tangó,

bécsi keringő, slowfox, quickstep (ezek a standard táncok), cha-cha-cha, samba, rumba,

paso doble, jive (ezek a latin táncok). Hivatalosan standard táncokból, latin táncokból

és tíztáncból (mindkét táncág együttesen) versenyeznek a táncosok. Standard és latin

táncokban a párosok versenyén kívül létezik még formációs csapatok versenye is, ahol

6 vagy 8 pár táncol együtt egy előre begyakorolt koreográfiát saját zenére. Itt a

csapatok egymás után mutatják be produkciójukat a pontozóknak, de a pontozási

rendszer megegyezik a párosok versenyén használttal (bár más szempontok

hangsúlyosak).

A versenytáncokon kívül léteznek a társastáncok. Ez az elnevezés jelölhet

bármilyen hobbi szinten űzött táncot, melynek lényege, hogy férfi és nőtáncol együtt

párban (de nem soroljuk ide a néptáncot). A tánciskolákban társastáncokat tanítanak,

utalva ezzel a páros táncok széles skálájára. Léteznek még a divattáncok, amik egyrészt

jelentik azokat a latin táncokat, amik nem szerepelnek a versenytáncok között, bár

versenyeket szerveznek belőlük (pl. mambó, salsa, argentin tangó), másrészt a

showtánc jelleggel táncolt formációs táncokat is (ezek külön szövetséggel és

versenyrendszerrel rendelkeznek). Szintén párosan és versenyszerűen űzött táncsport az

akrobatikus rock & roll is (valamint egyéb ágai: swing, lindy hop). Magyarországon

szervezetileg a Magyar TáncSport Szakszövetséghez tartoznak, de önálló

szakosztályként működnek, megkülönböztetve magukat a versenytánc szakosztálytól.

Dolgozatomban tehát a versenytánc kifejezést csak a fent említett tíz táncra, és

az azzal kapcsolatos versenyrendszerre, illetve versenytáncosokra használom.

Kutatásomban csak ezzel a csoporttal foglalkozom.
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A versenytánc története

A tánc időtlen idők óta jelen van életünkben. A tánc az ember egyik legősibb

kifejezési formája. Minden kor, minden civilizáció ismerte a táncot, minden kultúrában

nagy jelentősége volt a tánc által közvetített értékeknek, érzéseknek, gondolatoknak

Ugyanakkor a mozgás, a tánc szerepe, hatáskeltőeszközei, kifejezési módjai, jelentése

mind változott a különbözőkorokban, igazodva a társadalom igényeihez. Az ősember

saját testét használva fejezte ki élményeit, mikor még a nyelv csak formálódott. Később

a tánc vallási rítussá vált rögzített lépésekkel, koreográfiával, de mindvégig megtartotta

közösségformáló mivoltát, később pedig a szórakozás egy formája lett (Körtvélyes,

1999). Az ember táncolt, ha vallásos élményben akart részesülni, táncolt, ha örült

valaminek, táncolt, ha félt. Táncolt a fontos társadalmi, vagy családi események

kapcsán, de akkor is tánccal lelkesítette magát, ha hadba vonult. Ezeknek a táncoknak

jól meghatározott elemei, szabályai voltak, amelyek pontosan kifejeztek, jeleztek

bizonyos érzéseket.

A középkori királyi és főúri udvarokban terjedt el a párban táncolás szokása

(nem említjük most e tekintetben a néptáncot), és innen eredeztethetjük a társastáncot,

ami akkoriban a báli táncokat jelentette, melyek alkalmával a fiataloknak lehetőségük

nyílt az ismerkedésre, az idősebbeknek a találkozásra, beszélgetésre, és mindemellett

társadalmi, kulturális esemény volt, ahol mindenki megmutathatta magát a legutolsó

divat szerint öltözve. A korai reneszánszban jött divatba a táncmesterek tevékenysége,

akik egyik uralkodó udvarától a másikig menve tanították a fiatalokat az elegáns

tánclépésekre és az úriemberhez méltó, illedelmes viselkedésre. A 16. században XIV.

Lajos versaillesi udvarából itáliai táncmesterek hatására indult hódító útjára a francia

udvari táncstílus, ami meghatározó volt a táncok fejlődésében, mivel minden udvarban

ezt tanították azután (Hammond, 2000).

A 20. század elején különbözőországokban más és más társastáncok hódítottak.

Argentínában a tangó, az Egyesült Államokban a slowfox és a swing, Angliában a

quickstep, Kubában a rumba és a cha-cha-cha, Brazíliában pedig a samba.

Az elsőtáncversenyt 1909-ben rendezték Párizsban, majd a másodikat 1910-ben

Nizzában, de ezekén meg nem indultak más országok versenyzői. Az I. világháború

alatt Franciaországban és Németországban betiltották a táncot. 1920-ban Londonban
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volt a tánctanárok elsőkonferenciája, ahol elkezdték a táncok standardizálását, hogy

mindenhol ugyanazokat a lépéseket tanítsák. Ezt követően egyre több versenyt

rendeztek, immár nemzetköziket is. Az amatőr és profi versenyek szétválása a 30-as

években kezdődött, ekkor standardizálták a különbözőszinteket és egységesítették a

szabályokat, a lépéseket szakkönyvekben rögzítették. Az egyes versenytáncok tempóját

1954-ben a Nemzetközi Tánctanár Szövetség határozta meg (Sólymos, 2002). A

versenyeken kezdetben nem ugyanazok a táncok voltak, amiket ma láthatunk. A ma

versenytáncnak nevezett tíz tánc története és jellemzői a következőkben kerülnek

bemutatásra (forrás:www.newyork.hu).

A standard táncok (1. kép) alapjait adó elsőtáncformák Amerikából kerültek át

Európába, így például a tangó 1907-ben, a onestep 1910-ben és a ragtime 1912-ben. Az

ezekből kialakult angol stílus főismertetőjele a könnyedén kivitelezett, természetes és

dinamikus továbbhaladó mozgás volt. 1929-től Németország, Skandinávia, Hollandia,

Belgium és Franciaország is követte az angol stílust, melynek terjesztéséről Alex

Moore (1983) gondoskodott.

1. kép: Standard tánc
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Az angolkeringő nevét származási helyéről kapta, ahol a 20. században

elfordultak a klasszikus balettalapoktól és a természetes mozgásformákhoz közeledtek.

A régi táncok körtánc jellegét felváltották a haladó mozgások. A boston

továbbfejlődéséből keletkezett, a tánc jellege a lassú és egyenletesen lendülő, térben

haladó fordulómozgásokban nyilvánul meg, melyek törésmentesen uralják a

táncparkettet, és ezáltal a legharmonikusabb standard tánc. Zenéje lassan áradó, lágy és

szentimentális, üteme 3/4-es, versenytempója 30 ütem/perc. Már az 1922-es

világbajnokságon táncolták, de magát az elnevezést csak 1929-től használták a

versenyeken.

A tangó a kubai habanérából és az argentin milongából származik. Modernizált

változata, az argentin tangó főként Buenos Aires kikötőnegyedében terjedt el, majd az

1900-as években került a párizsi lokálokba új divatőrületet hozva ruhában, táncban

egyaránt. Ugyanakkor erkölcstelensége miatt sokan támadták, az egyház pedig

betiltatta. 1922-ben az angolok megreformálták, és az angol stílushoz igazították.

Jellegzetessége a gyors, hirtelen fékezett, erőteljes haladómozgásokban nyilvánul meg,

melyek szaggatottan váltakoznak a szenvedélyes dinamika és a feszült szünet között.

Zenéje 2/4-es, versenytempója 33 ütem/perc. 1929-ben szabványosították mai

formájára, azóta része a táncversenyeknek, ugyanakkor latin-amerikai eredete miatt

többször is vitatták, hogy inkább a latin táncok között lenne a helye, míg végül 1961-

ben végleg a standard táncok közé sorolták.

A bécsi keringőnek van a legrégebbi hagyománya a társastáncok közül,

Németországban és Ausztriában a nép táncmester nélkül táncolta a 16. századtól, 3/4-es

vagy 3/8-os üteműkörtánc volt (egyes források szerint eredete visszavezethetőa 12-13.

századig). Későbbi diadalmenetében nagy szerepe volt a Strauss dinasztia mámorító

keringőmelódiáinak. Sodró lendülete és lüktetőritmusa magával ragad táncost és

közönséget egyaránt. Jellegzetessége a gyors, egyenletes, szárnyaló, teret betöltő

lépésekben és forgásokban fejeződik ki. Zenei üteme 3/4-es, versenytempója 60

ütem/perc. 1951-ben nyilvánították standard tánccá, azóta része a versenyprogramnak.

Az angolok bécsi keringőelleni tiltakozását mutatja, hogy náluk ez a tánc a standard

táncversenyek programjában az utolsó táncként szerepel, míg más országokban a

harmadik bemutatandó tánc, ráadásul Blackpoolból (a tánc Mekkájából) száműzték (itt

csak négy standard táncot táncolnak).
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A slowfox a század elején Angliában alakult ki a foxtrott lassú változataként. A

foxtrott eredete a régi onestepben és ragben keresendő. 1924-től a foxtrott a más-más

gyorsasággal játszott zene alapján egy lassúbb variációra, az ún. slow foxtrottra

(slowfox) és a gyorsabb foxtrottra, az ún. quickstepre vált szét. A slowfox légiességét a

nyugodt, egyenlőhosszú, sikló lépések adják, jellegzetessége a tágterű, folyamatosan

haladó, hullámszerűjárómozgásokban nyilvánul meg, melyeket gyors fordulatok és

meglepőpózok tesznek változatossá. Zenéje lassan áradó, melodikus, 4/4-es ütemű,

versenytempója 30 ütem/perc. 1929 óta táncolják a táncversenyeken.

A quickstep szintén Angliában alakult ki a foxtrott gyors változataként 1924-

ben. Kezdetben quicktime foxtrottnak és charlestonnak nevezték. Stílusa az igen gyors,

kontrolláltan folyamatos futómozgásokban elevenedik meg. A lépések dinamikájával,

elsöprőtempójával a legvidámabb és legsziporkázóbb standard tánc. Zenéje rendkívül

gyors, vidám, és sodró, üteme 4/4-es, versenytempója 52 ütem/perc. 1929 óta táncolják

a táncversenyeken.

Az igazi latin-amerikai táncok (pl. samba, rumba, mambo) hazája Afrika. Az

afrikai táncot a rabszolgák vitték az új hazába, Dél-Amerikába a 17-18. században.

Észak-Amerikába csak a 19. század végén kezdődött a fekete és fehér mozgáselemek

összeolvadása az afro-amerikai táncstílussá, mely a nagy jazz korszak kezdetét

jelentette. A latin-amerikai táncok megjelenése Európában a húszas, illetve harmincas

évek elején volt érzékelhető, az áttörés azonban csak az ötvenes években következett

be. Mindenekelőtt a franciák formálták meg a latin táncokat úgy, hogy karakterüket

döntően megőrizték. Az addig szokásos angol stílushoz képest megjelent a nyitott,

testkontaktus nélküli tánctartás, valamint a csípő- és medencemozgások elsődleges

hangsúlyozása (2. kép). A latin táncokra jellemző, hogy kiemelt hangsúlyt kap a

mozgásban a testrészek izolációja, ellentétben az európai táncokkal, ahol a mozgás a

test központjából indul ki. E táncok technikájával az angolok is foglalkoztak, ők

alkották meg a ma is érvényes technikai alapokat (Laird, 1964).
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2. kép: Latin tánc

A cha-cha-cha a rumbának és a mambonak egy változata, mesterségesen

alkotott tánc (születési helye: 1953, New York, megalkotója Enrique Jorrin havannai

zenész). A magával ragadó kubai zene, illetve tánc először Észak-Amerikát hódította

meg, ahol 1954-től a legkedveltebb divattánc lett, majd 1957-ben került

Németországba, és terjedt el Európában. A cha-cha-cha nagyon sok elemet vett át a

jazz-ből, a beat-ből és a disco-ból. Alapkaraktere a pajkos kedv és a kokettes flört,

viszonylag gyors, kis teret betöltő, rendkívül ötletdús és játékos hangvételű. Zenéje

gyors, temperamentumos és szaggatott, 4/4-es ütemű, versenytempója 32 ütem/perc.

1961-ben vették fel a versenytáncok közé.

A samba eredetileg több táncforma gyűjtőneve, melyeket afrikai néger

rabszolgák vittek magukkal Kongóból, Szudánból és Angolából új hazájukba,

Brazíliába. Ma a samba uralja a brazil zenei életet, a híres karnevál alkalmából évente

új samba melódiák születnek. A samba jellegzetessége, hogy a párok hullámmozgással

haladnak a parketten (csak a samba és a paso doble haladó tánc a latin táncok közül),

ringó és sodró mozgásukba afrikai mozgáselemek is vegyülnek. A pergőritmusú,

dinamikus zene 2/4-es ütemű, versenytempója 54 ütem/perc. A versenyprogramba

1924-ben került be.
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A rumba több kubai páros tánc gyűjtőneve, a mambo-boleroból származik, és a

habanérával keveredett afro-kubai ritmusú tánc. New Yorkon keresztül került át

Európába 1930-ban. Az angolok és a franciák is kidolgozták saját rumba stílusukat és

koreográfiájukat, és sok vitát követően végül 1964-ben ismerték el a versenytáncok

között. A táncban lírai mozdulatok keverednek erotikus elemekkel (pl. csípőmozgás),

erotikus játék és izzó szerelmi versengés jellemzi. Zenéje lágy, kellemes, lassú, 4/4-es

ütemű, versenytempója 28 ütem/perc.

A paso doble spanyol eredetűtánc, melyet a spanyol mars zenére táncolnak. A

húszas években már ismerték és bikaviadal-pantomimnak nevezték. Mai formáját

Franciaországban alkották meg, ahol eleinte főleg táncművészek táncolták, mielőtt

show- és később versenytáncként a tánctanárok felfedezték volna. A paso doble

bikaviadalt ábrázol, ahol a férfi a matador szerepét ölti magára, a nőpedig a piros

kendőét. A férfi és a nőegyütt mozog egy képzelt bika körül, miközben flamenco-

elemeket és az arénabeli küzdelemre jellemzőstilizált figurákat adnak elő. Előadásához

nagy figyelem, ünnepélyes méltóság, tűz és elfojtott önuralom szükséges. Zenéje

méltóságteljes, energikus, kemény, 2/4-es ütemű, versenytempója 62 ütem/perc. 1959

óta szerepel a versenyeken.

A jive-nak többféle, egymással rokonságban álló afroamerikai elődje volt (lindy

hop, blues, swing), ezt követte a negyvenes évek sikertáncai közül a boogie-woogie, a

jitterburg valamint a bebop, és az ötvenes években hozzájuk kapcsolódott a rock & roll.

A táncokat az USA-ban honos szabad színes stílusokkal fejlesztették tovább, valamint

bővítették a koreográfiákat is. Ezeket a táncokat az amerikai katonák hozták át

Európába, ahol az angol tánctanárok valamivel lassabb zenét használva kialakították az

elegáns, de mégis élénk, mozgalmas jive-ot. Jellegét tekintve szembetűnően eleven,

fiatalos, tréfás tánc, előadásmódja robusztus életörömről tanúskodik. Gyors, ritmusos,

gondtalan és életvidám zenéje 4/4-es, versenytempója 44 ütem/perc. 1968-ban vették a

latin versenytáncok közé.

Napjainkban Anglia, Olaszország és Németország tölt be vezetőszerepet a

versenytánc világában, innen származnak, vagy itt tanulnak a legjobbak, és a

leghíresebb versenyekre is itt kerül sor. Napjainkban a táncsportot összefogó

legfontosabb szervezetek a profiknál a World Dance Council, az amatőröknél pedig az
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International DanceSport Federation (nevébe 1990-ben került a sport kifejezés, ezzel is

elősegítve, hogy a tánc olimpiai sportág lehessen). Utóbbi szervezte az első

világbajnokságot 1936-ban 15 ország részvételével, és napjainkban a legnagyobb

versenytánc szövetség (82 nemzeti táncszövetség és több mint 4 millió táncos a tagja).

Blackpool (Anglia) a táncvilág közepe, a leghíresebb és legelismertebb táncverseny

helyszíne (3. kép). Az elsőversenyt 1920-ban tartották itt, és azóta is minden táncos itt

szeretné feltenni a koronát táncpályafutására.

3. kép: Latin táncverseny Blackpoolban, a táncvilág szívében

Magyarországon a Magyar TáncSport Szakszövetség, mely a Nemzeti

Sportszövetség tagja, több mint 150 táncsport egyesületet fog össze és képvisel. A profi

mezőny igen kis létszámú, a legjobb táncosok Magyarországon amatőrök.

Legeredményesebb táncosaink Maurizio Vescovo és Törökgyörgy Melinda, akik 2007-

ben megnyerték a latin-amerikai táncok világbajnokságát, és ezzel először szereztek

versenytáncos világbajnoki címet Magyarországnak. Emellett nem kisebb érdemük,

hogy Blackpoolban is diadalmaskodtak.
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A versenytánc 1997 óta jelen van a Világjátékokon, de minden táncos álma,

hogy egyszer olimpiai sportág legyen. Ennek érdekében már sokat tettek a tánccal

kapcsolatos szövetségek (többek között ezért is változtatta meg nevét, mind a

nemzetközi, mind sok ország szövetsége, köztük a magyaré is). Az eddig elért

eredmények közül megemlítendő, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hivatalosan is

sportnak ismeri el a versenytáncot, Sydneyben fontos szerepet kapott a tánc a

záróünnepségen, Athénben pedig bemutatkozó sportágként volt jelen. A versenytánc jó

eséllyel pályázik arra, hogy 2012-ben olimpiai sportág legyen, hiszen teljes mértékben

megvalósul benne a nemi egyenjogúság (pontosan ugyanannyi férfi és nővesz részt

benne és együtt versenyeznek), mind az öt kontinensen űzik gyermektől felnőtt

korosztályig, nem kell hozzá új létesítmény, televízióban jól közvetíthető és

érdeklődésre tart számot, egyáltalán nincs benne doppingveszély (minden elvégzett

doppingvizsgálat eddig negatív volt), és maximum 160 résztvevővan jelen (beleértve a

versenyzőket, bírókat, edzőket, hivatalos személyeket), és mindössze két napig

tartanának a versenyek (Biba, 2005).

A versenytánc, mint művészet

A versenytánc sport és művészet is egyben (Nieminen és mtsai, 1999). Hogy

melyikhez áll közelebb, kérdéses, mindenki másként vélekedik: hívják sportos

művészetnek, művészi sportnak, és igazából egyiknek sem feleltethetőmeg, valahol e

kettőötvözete.

Vitathatatlan, hogy a tánc előadóművészet, egy táncos produkciójában

mozdulataival és arcjátékával érzelmeket fejez ki. A tánc az ember sajátja, öröm és

bánat kifejezője évezredek óta. Emellett a társastánc férfi és nőösszehangolt mozgása

az áradó, sodró zenére, amely nemcsak a táncost, hanem a nézőt is gyönyörűséggel tölti

el. A táncoknak történetük van, amit a jó táncospár visszaad a közönségnek és

egymásnak is. Minden táncnak megvan a saját karaktere, stílusa, mind a tíz más

érzéseket és hangulatokat hív elő. A standard táncok eleganciát, csillogást és

méltóságteljességet sugároznak, a latin-amerikai táncok az erőt, az életörömöt és a

szenvedélyt fejezik ki (Krombholz és Leis-Haase, 1997).
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A különbözőtáncok tehát az érzelmek széles spektrumát mozgósítják, így tehát

kedvezőfizikai hatásaik mellett (amelyekre jelen munka keretei között nem térnék ki)

jótékony pszichológiai, terápiás hatásuk is van. A vizsgálatok szerint a társastánc

eredményesen alkalmazható például depressziósok terápiájában (Haboush és mtsai,

2006). A mozgás, a tánc személyiségfejlesztő, testtudat és éntudat fejlesztőhatású,

emellett segít érzéseket, gondolatokat kifejezni, hiszen közben kapcsolatba kerülünk

testünkkel, azaz az érzékelést konkrét formába öntjük, érzelmeinket ezáltal jelenítjük

meg (Merényi, 1991). A tánc önmagában egy boldogságot okozó tevékenység: a

könnyed, mégis energikus tánclépések jókedvre derítenek, emellett a tánc kooperációra

is tanít, fejleszti kommunikációs, interperszonális készségeinket (Bernstein, 1979). A

társastáncok bárki által megtanulhatók (olyan szinten, hogy a tánc élvezetet nyújtson),

nem kell hozzá különösen jó mozgásos ügyesség vagy zenei érzék (nem így a tánc más

ágaiban, például a balettban vagy a modern táncban). A zene segítségével pedig

bármilyen fizikai aktivitást (akár a munkát is) élvezetesebbé tehetünk. A tánc

lehetőséget nyújt arra, hogy a mindennapi élettől kicsit elszakadva önfeledten játszunk

a mozdulatokkal, kipróbáljunk új szerepeket (pl. csábító nő, hercegnő, úriember,

macsó), miközben nagyon sokat tanulhatunk belőle az élethez: hogyan éljünk teljes és

boldog életet, hogyan találjuk meg a szépséget és a harmóniát, küzdeni tudást, kitartást,

együttműködést, valamint testünk és lelkünk (agyunk) összhangjának megteremtését

(Benevento, 2007).

A versenytánc művészet, hiszen a táncosok mozdulatai expresszívek, inspirálják

a nézőt, messze többek pusztán jól begyakorolt koreográfiáknál, esztétikusan

kivitelezett mozgások, melyek érzéssel, érzelemmel telik, történetet mesélnek két

ember kapcsolatáról. A tánc művészet, hiszen mulandó (minden művészet közül a

leginkább mulandó a mozdulat), kollektív (hiszen előadó és nézőkell hozzájuk, a tánc

elsajátításához edző, kivitelezéséhez partner), és konvencionális (szabályozva vannak a

mozdulatok, a táncolható figurák, a megengedett ruhaszabások, a zenék tempója és

hossza, a táncparkett mérete, stb.) (Becker, 2001). Ugyanakkor a sok asszimetria a

táncban (férfi és nőalkotja a párt különbözőöltözékben, eltérőtempó a koreográfiában,

mást táncolnak a párok a parketten, a ruhák szabása ritkán szimmetrikus) ugyancsak a

művészi mivoltot erősíti. Mégis megjelenik benne a versengés, ami élesen elkülöníti a

többi „színpadi” táncműfajtól (Marion, 2008).
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A versenytánc, mint sport

A versenytánc sport mivoltát hangsúlyozza, hogy a táncosok komoly fizikai

megterhelésnek vannak kitéve a versenyek alatt, sokat edzenek technikai és

kondicionális képességeik fejlesztése érdekében. Ugyanakkor a tánc sport mivoltát

cáfolja, hogy nagyon szubjektív az értékelése, és a pontozási rendszere semmilyen más

sportágéhoz nem hasonlítható (a versenyzők nem kapnak pontszámokat, amik

kifejeznék eredményüket). A pontozóbíró korábbi tapasztalatai (nemzetisége, életkora,

szakmai tudása), táncról való elképzelései (hogy mire irányul a figyelme, mi a fontos

számára), a párról alkotott véleménye (amennyiben ismeri őket, önbeteljesítőjóslatként

működhet) mind-mind befolyásolhatják döntését, miközben meg van győződve arról,

hogy amit őlát, az a valóság, és őaz, aki jól ítéli meg a táncos pár teljesítményét

(személyisége szubjektív szűrőjén keresztül ítéli meg a pár objektív mozdulatait). De a

szubjektivitás szinte valamennyi sportban jelen van, hiszen mindenhol emberek

bíráskodnak (ők ítélik meg a szabálytalanságot, mérik az időt, a távolságot, stb.).

A versenytánc sport jellegét támasztja alá az is, hogy világos szabályok

(versenyszabályzat) alapján űzik, ami meghatározza, hogy milyen figurákat lehet

táncolni (C osztályig van ilyen megkötés), milyen ruhát lehet hordani, valamint hogyan

lehet előrelépni, és magasabb kategóriába (osztályba) jutni. A versenytáncban

megkülönböztetünk D, C, B, A, S osztályokat: D a kezdőkategória, S (Sonder) pedig a

legmagasabb. A pár úgy juthat előre, és léphet a következőosztályba, ha meghatározott

számú pontot összegyűjt (200, illetve 100 pont osztálytól függően). Pontokat az alapján

kapnak, hogy a versenyen hány párost előznek meg. (A magyar versenyszabályzat

megtalálható a www.mtasz.hu honlapon.)

Az átlag emberek a sportolókat jobban ismerik és elismerik, mint a művészeket.

Talán sok táncos ezért is szeretné, ha a táncot valóban a sportok közé sorolnák, hiszen

ők is ugyanolyan keményen megdolgoznak a sikerért és vágynak az elismerésre, mint

más sportág sportolói. Ezzel szemben a táncról sokszor az a véleménye az embereknek,

hogy az csak kislányoknak való, és ezt támasztja alá az is, hogy a versenytáncosok

öltözéke igencsak távol esik a tipikus sportoló mezétől. A táncosok több elismerést és

anyagi támogatást kapnak, ha sportágukat sportnak ismerik el és nem művészetnek. A

sportok közül leginkább talán a jégtánc (illetve még a páros műkorcsolyázás)

http://www.mtasz.hu/


21

hasonlítható a tánchoz. A hasonlóság mellett szól többek között, hogy sok tánctanár

foglalkozik jégtáncosokkal (a táncok karakterét, stílusát tanítva nekik), és a legnagyobb

táncruha készítőcégek a műkorcsolyázóknak is varrnak dresszeket hasonló stílusban

(pl. díszítés strasszkövekkel). Másik érdekes hasonlóság, hogy a tánc éppen a

műkorcsolyában meghatározott mozgáselemek után nevezte saját koreográfiáit

figurának (a műkorcsolyázás angol elnevezése figure skating – vagyis figura

korcsolyázás) (Marion, 2008).

A versenytánc tehát művészi oldalát megtartva sporttá vált, de talán ennél

többről is szól egy-egy nagyszabású, rangos táncverseny: a versenytáncosok varázslatos

világát tárja elénk.

A táncversenyek és a versenytánc világa

A versenytáncban kulturális és szociális hovatartozástól függetlenül mindenki

részt vesz. A táncnak mindig nagy szerepe volt a szociális és nemzeti identitás

megteremtésében. Nemcsak egyéniségünkből jelenítünk meg valamit, ha táncolunk,

hanem kultúránkból és hagyományainkból is (Spencer, 1985).

A tánc aktivitás alapú közösség, saját kultúrával és önazonossággal, mely

formálja az identitást. Egy globális közösség, mely ugyanazokat a szerepmodelleket és

hősöket preferálja. Létezik egy versenytánc-kultúra (a versenytáncosok világa) saját

szociális szabályaival, nyelvével, ami lehetővé teszi, hogy a világ különbözőhelyeiről

érkezőtáncosok tudjanak együtt táncolni anélkül, hogy ismernék egymást (Marion,

2008). Az ugyanis gyakori magas osztályos, elit versenyzőknél, hogy más országból

keresnek maguknak párt, és akár le is telepednek ott, vagy akár párjukkal együtt egy

harmadik országot (ahol nagyobb hagyományai vannak a versenytáncnak) választanak

maguknak. A táncos közösséghez való tartozás sokat számít a táncosoknak, sokan ezen

belül találják meg párjukat, barátaikat, nem kevesen munkájukat, megélhetésüket is.

A versenytáncosok tehát egy saját szokásokkal, szabályokkal, nyelvvel,

identitással rendelkezőkultúrát alkotnak (Marion, 2005), és a táncversenyek adják

ennek a kultúrának a legfontosabb találkozóhelyét, itt lehet ellesni a nagyoktól a

legújabb koreográfiákat, ruhaszabásokat, itt lehet építeni a kapcsolatokat a táncosok
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között (akár új partnert keresni), és itt tudja megmutatni mindenki mindazt, amit sok-

sok órán át gyakorolt a próbateremben. Ezek az események valójában igazi ünnepek a

tánc világában, kicsit olyanok, mint a fesztiválok, ugyanakkor komoly sportesemények

is. Érdekesség, hogy a párok gyakran nemcsak barátiak, hanem akár szerelmük ellen is

versenyezhetnek, míg gyakorta előfordul, hogy saját tanáraik pontozzák őket. A

versenyszabályzat ezt ugyanis csak rokonsági viszonyban állók között zárja ki. A B

osztályos pároknak már lehetőségük van akár a világbajnok ellen is táncolni egy-egy

nemzetközi versenyen, míg ez más sportágakban csak a legjobbaknak adatik meg.

A versenyzők, a bírók, a szervezők, és a nézők is mind részei és fontos szereplői

a táncversenynek, saját szerepükkel járulnak hozzá az egész esemény varázslatos

mivoltához (Marion, 2008). A versenyzők néha a bíróknak táncolnak, néha a

közönségnek, máskor partnerüknek, vagy csak saját maguknak. A nézők (akik sokszor

hangosan kinyilvánítják tetszésüket) nagyon közel vannak a táncosokhoz (néha még

akadályozhatják is őket, ha lábuk belóg a parkettre), így élőkapcsolatban vannak a

versenyzőkkel. Akkor is értik, és élvezik a versenyt, ha nem tudják pontosan a

szabályokat vagy a pontozási szempontokat, a mozdulatok, a zene, a szép ruhák

önmagukért beszélnek, önmagukban látványosak és szórakoztatóak.

A tánc látványosságát szolgálják a gyönyörű táncruhák is, amiket csak a

versenyek, illetve fellépések alkalmával viselnek a táncosok, az edzéseken nem. A tánc

nem keltené ugyanazt a magával ragadó művészi hatást, ha utcai ruhában táncolnák. A

könnyű, szálló szatén vagy elegáns bársony anyagból készült csodálatos táncruhák,

strasszkövekkel, flitterekkel, tollakkal, gyöngyökkel, boával, selyem vagy szatén

fátylakkal elkápráztatják a nézőket, és sok versenyzőt (persze elsősorban a nőket)

motiválja is a tánctanulásra, hogy egyszer ilyen ruhájuk legyen (itthon csak C osztálytól

engedélyezett a díszített versenyruha, külföldön pedig csak B osztálytól). A férfiak

esetében az elegáns frakk talán ugyanilyen motiváló lehet (nemrég módosították a

versenyszabályt, így most már C osztályban is lehet frakkot viselni, de korábban ez

csak a magas osztályosok kiváltsága volt). A táncosok a táncruha által reprezentálják

magukat a táncvilágban, elárulja „rangjukat” (hogy milyen kategóriában és osztályban

táncolnak), ízlésvilágukat (ezáltal utalva személyiségünkre is), és anyagi helyzetünkről

is ad támpontot (vagy legalább is arról, hogy mennyit áldoznak a táncra) (Keenan,

2001).
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Mitől lesz valaki sikeres a versenytáncban?

A szakirodalom szerint a sportteljesítményt meghatározzák az öröklött

adottságok, az edzés által megszerzett képességek, valamint pszichés tényezők (Géczi

és mtsai, 2005). A tehetség összetevői között megtalálhatók a magas szintű

intellektuális képességek is (Kiss és Balogh, 2004). Stenberg (1985) szerint a tehetség

jellemzője, hogy a személy ki tudja szűrni a fontos információkat (szelektív kódolás),

össze tudja azokat kapcsolni újszerűdolgokkal (szelektív kombinálás), és a régi és új

információkat felhasználva képes újat alkotni. A tehetséges sportoló képes

téthelyzetben is kiválóan teljesíteni, szívesen vállal kockázatokat, és a helyzethez

igazodva választja meg cselekvéseit (Rókusfalvy, 1985). Egy komplex értelmezés

szerint tehetséges az, akinek egészségi állapota, pszichikai, élettani, antropometriai,

motorikus és szocializációs adottságai átlagon felüliek (Harsányi, 2000). De vajon

önmagában a tehetség elég a sikerhez?

Néhány kutató szerint a tehetség (veleszületett képességek) szinte

elhanyagolható hatással van a csúcsteljesítményre, és a motiváció sokkal fontosabb

(Ericsson és Lehmann, 1996). A veleszületett tehetség csak tudatos, alapos, és

előkészített gyakorlás által juthat el a sikerig. Ehhez elkötelezett motiváció kell,

valamint, mivel nem lehet kiégés nélkül maximalizálni az edzést, limitálni kell az

edzésmennyiséget, hogy a koncentráció és az erőfeszítés optimális legyen (Côté, 1999).

A magas szintűteljesítmény és sikeresség jele, hogy a jó teljesítmény az elvárásoknak,

követelményeknek megfelelően megbízhatóan, vagyis bármikor reprodukálható, mert a

személy uralja, birtokolja az összes ehhez szükséges tényezőt (Ericsson és Lehmann,

1996). Géczi és munkatársai (2005) szerint a siker meghatározó tényezői a következők:

testalkati adottságok, a sport szeretete, kognitív képességek (koncentráció), monotónia

tűrés, stressz tűrés, akaraterő, kooperációs készség. A csúcsteljesítmény elérését az

erőforrások hiánya, valamint az erőfeszítés és motiváció alacsony szintje korlátozhatja.

Fontos szempont az is, hogy valaki mikor kezdte el az adott sportágat. A

kutatások szerint legalább 10 év gyakorlás kell a csúcsteljesítmény eléréséhez (Ericsson

és Lehmann, 1996). Ugyanígy, főleg a korai kezdés miatt, nagyon hangsúlyos a családi

háttér, a szülők támogató szerepe (Bognár és mtsai, 2006). Megfigyelték ugyanakkor

azt is, hogy az élsportolók viszonylag későn választják ki sportágukat, serdülőkoruk
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előtt gyakran több más sportágban is kipróbálták magukat, mielőtt végleg

elköteleződtek volna (Côté, 1999).

A nézők által a táncban látott varázslat nagyon sok munka és erőfeszítés

eredménye, ami művészien palástolva van a könnyed mozdulatok mögött (Wilson,

2007). Ahhoz, hogy valaki sikeres legyen a versenytáncban nem elég a magas szintű

technikai tudás, az állóképesség, hanem szükség van még művészi előadásmódra,

dekoratív megjelenésre, és nem utolsósorban a táncpartnerrel való nagyfokú

együttműködésre (Peters, 1992).

A versenytánc sokak által szubjektívnak tartott sportág, a versenyeken a

pontozóbírók döntése alapján születik meg a győztes, és sokszor bizony nehéz

megítélni, hogy ki a jobb a hasonló tudású táncosok közül. Egy adott versenyszámban

az induló párokat öt, vagy kiemelt versenyek esetén hét bíró pontozza

(világversenyeken ennél több bíró is előfordul). A döntőig vezetőút több fordulóból áll

(selejtező, elődöntő, középdöntőés döntő, az induló párok létszámától függően), így

tehát a pontozóknak mindig csak azt kell kiválasztaniuk, hogy adott körből ki jusson

tovább, vagyis a legjobbakat többször is megnézik. Egy-egy tánc ugyanakkor legfeljebb

két percig tarthat, és mivel ideális helyzetben is egyszerre hat pár táncol (de nem ritka,

hogy akár tíz-tizenkét pár is van a parketten), a bírónak legjobb esetben is csupán 20

másodperc ideje és figyelme jut egy párra, de a legtöbbször ennél lényegesen kevesebb.

Mi alapján hozza hát meg a döntést?

A pontozást meghatározó szempontok a következőszéles tartományt ölelik fel:

- testtartás (magabiztosságot és eleganciát sugároz)

- zene (ütemre történőpontos táncolás)

- testvonal (a testnek a fejtől a lábujjig értendőnyújtása)

- tartás (a testrészek helyes és természetes elhelyezkedése zárt pozícióban)

- fejtartás

- együttlét (két ember testsúlyának az egybeolvadása)

- zeneiség és kifejezőerő(a tánc alapvetőkaraktere konkrét zenére)

- előadásmód (el tudja-e adni magát a páros a közönségnek, lelkesedéssel és

kifelé táncol-e)

- erő(kontrollált energia a táncmozdulatokban)
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- lábfej és lábmunka (kontaktus a talajjal, precíz lábvezetések)

- alak (fordulatban és nyúlásokban)

- vezetés és követési képesség (jó irányít-e a férfi, könnyedén követi-e a nő)

- kerülési képesség (más párosokkal való ütközés elkerülése, folyamatos táncolás)

- megfoghatatlan dolgok (kinézet, összeillés, táncos benyomását keltik-e)

(Radler, 1998).

A különbözőpontozók különböződolgokat részesítenek előnyben, mást várnak

el egy párostól, így a fenti szempontokat eltérősúlyozással veszik figyelembe. Az

egyik pontozó pl. különösen a technikai csiszoltságot preferálja, míg a másik inkább a

zeneiséget és az előadásmódot tartja elsődlegesnek. Habár mindkét tényező

elengedhetetlenül fontos, és figyelembe is kell vennie a pontozóknak, mégis ez azt

eredményezi, hogy egy páros rendkívül szórt helyezéseket kaphat. Mivel minden

pontozó csak néhány másodpercig lát egy párost, bármi, ami megragadja a figyelmét,

akár pozitívan, akár negatívan, döntőtényezőlehet arra nézve, hogy a párosnak milyen

helyezést ad.

Hogyan lehet erre a fajta megmérettetésre felkészülni, úgy táncolni, hogy

mindezen szempontoknak egyidejűleg meg tudjunk felelni? Mi kell ahhoz, hogy valaki

sikeres legyen ebben a sportágban? Egy versenyzőket felkészítőtrénercsapat tánctanár

vezetője szerint a sikerhez a különbözőtényezők az alábbi arányban járulnak hozzá:

- a tánc tartalma (7%): az általánosan elfogadott technika és koreográfia

- a tánc tónusa (38%): értelmezhetjük úgy, mint a személyiséget: ki adja előa

technikát és a koreográfiát, mivel járul hozzá személyesen a tánchoz

- a tánc testbeszéde (55%): a fizikai felépítés, az ügyesség a táncparketten, a

betáncolt terület nagysága, a zenei érzék, az arckifejezés, a ruha és a smink

(Winklehaus és mtsai, 2001).

Fontos tehát a megfelelőtechnikai tudás, erőnlét, előadókészség, és persze esztétikai

sportágról lévén szó, a külső megjelenés, de ezzel korántsem értünk a sikert

meghatározó tényezők végére. Az elit versenytáncosok éves kiadása meghaladhatja a

100.000 dollárt (Marion, 2008), és ez a tény mutatja, hogy a sikerhez a pénz is igen

fontos.
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Ahhoz, hogy kihozzuk magunkból a maximumot egy versenyen, alaposan fel

kell készülni mind fizikailag, mind mentálisan. A fizikai felkészülés része a

tánctechnika tökéletesítése, a koreográfia begyakorlása (összhang a partnerrel), az

erőnlét fejlesztése, valamint a megfelelőmegjelenés kialakítása (ruha, hajviselet,

smink). Az eredményes verseny érdekében a táncosok különbözőtaktikákat használnak

fizikai felkészülésük során (például edzésen szimulálják a versenyhelyzetet, főleg a

döntőt, melynek során más párokkal együtt eltáncolják egymás után az összes táncot

annyi ideig (általában tánconként 2 perc), mint a versenyen). Emellett taktikázhatnak a

koreográfia összeállításában, és a verseny alatt is (például mekkora „erőbedobással”

táncolnak a selejtezőben, milyen ruhában jelennek meg (a hatáskeltés érdekében a nagy

versenyeken át szoktak öltözni a döntőre) (Uzunovic és mtsai, 2002).

Ugyanakkor a magas szintű teljesítményhez nem elég pontosan tudni a

technikát, hiszen személyiségünk, hangulatunk is megjelenik a táncban, annak

karakterében, stílusában, és mindehhez a zene adja az ihletet. Hogy mindezt össze

tudjuk hangolni, fejben is „ott kell lenni”, vagyis a mentális felkészülés rendkívül

fontos. Ennek elemei a következők:

- célok kialakítása, tervezés, felkészülés a váratlan helyzetekre,

- szorongásoldás, relaxáció,

- koncentráció, figyelemfókuszálás (zavaró tényezők kizárása),

- mentális tréning

(Lénárt, 2002).

A mentális felkészülés része lehet több olyan technika elsajátítása, amik

elősegítik, hogy a versenyen a lehetőlegjobb teljesítmény elérjük el. Ilyen például a

kulcsszavak (célformulák) használata, melyek a koncentrációban nyújtanak segítséget.

Mire figyeljünk a verseny előtt utolsó percekben, vagy éppen verseny közben? Az

edzések során kellőgondossággal kiválasztott kulcsszó figyelmünket arra a területre

összepontosítja, amit a leginkább szeretnénk megmutatni magunkból (valamilyen

erősségünket), vagy éppen arra, amire különösen oda kell figyelnünk (valamilyen

gyengeségünket), de kiemelhetjük segítségével személyiségünket (pl. nőiességet, vagy

csábítást), vagy a tánc karakterét (pl. rumba a szerelem tánca) (Vermey, 1994).



27

A sportban a pszichés koncentrálás mellett testünk izmainak megfeszítésével

összpontosítunk az adott tevékenységre. Ez a megfeszítés és erős fókusz ugyanakkor

nem görcsös, hanem automatikus és zökkenőmentes. A sport által megélhetjük testünk

és pszichénk aktív együttműködését, nagy egységét. A csúcsteljesítmény úgy

fogalmazható meg, mint az egyén képességeinek legmagasabb szintje, amikor

teljesítőképességének maximumát hozza ki magából. Éppen ezért a csúcsteljesítmény

viszonylagos, a sportoló készségszintje határozza meg. Ekkor a sportoló képességei a

lehetőlegoptimálisabban felelnek meg a helyzet körülményeinek, kihívásainak. A tánc

tulajdonképpen testmozgás, testbeszéd, ami érzelmi és mentális hatásokon keresztül jön

létre. Ehhez nagyon fontos, hogy a táncos teste és gondolatai a lehető legjobb

állapotban legyenek, és döntő, hogy jól érezze magát tánc közben a parketten. Vagyis

elengedhetetlen a sikerhez egyfajta optimális állapot elérése közvetlenül a verseny előtt,

illetve alatta. Az optimális állapot képesség annak az állapotnak a megteremtésére és

fenntartására, amelyben a test és a lélek harmonikus együttműködését megvalósítva

pszichés energiánkat az aktuális tevékenységre összpontosítva cselekszünk,

összeolvadva azzal, amit teszünk. Ilyen pillanatokban élhetjük át a flow-t (áramlat-

élményt) (Jackson és Csíkszentmihályi, 2001). Ilyenkor az embernek semmi mással

nem kell törődnie, át tudja adni magát a tánc élvezetének. A táncban, amikor optimális

állapotba kerülünk, autotelikus élmény jön létre, azaz maga a tevékenység

jutalomértékű, és önjutalmazó jellegével a teljesítményt megemeli. A verseny során

nem érdemes azon gondolkodni, hogy mit lett volna, ha, vagy mi lesz majd, ha. Hiszen

ezzel éppen az adott tevékenységről vonjuk el a figyelmet. Mind a felkészülés, mind a

verseny alatt mindig az adott táncra kell koncentrálni. Ha tehát elérjük a flow élményt

tánc közben, akkor nemcsak teljes összhangban vagyunk partnerünkkel, hanem

gyönyörűen táncolunk, és jól is érezzük magunkat!

A versenyen sok zavaró, az eredményt hátrányosan befolyásoló tényezővan

jelen, amire a pár nem tud előre felkészülni. Ilyen lehet a terem nagysága (túl nagy

vagy túl kicsi), a parketta mérete (nem mindig adják meg a verseny meghirdetésekor,

ugyanakkor egy minimális méret előírt), a parketta minősége (csúszós, tapadós,

repedezett), a terem megvilágítása, szellőzése (mennyire van meleg), a zene (túl gyors,

túl lassú, nem tetsző, szokatlan), a közönség (túl kevés, túl sok, ellenünk szurkolnak,
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rokonok és családtagok, akik előtt jól akarunk szerepelni), a bírók (nem kedvelnek

minket, más szempontok szerint pontoznak, mint ami az erősségünk), a többi versenyző

(az ellenfeleink, akik rivalizálnak, meg akarnak zavarni minket, sokkal jobbak nálunk a

bemelegítés alapján), hogy lehet-e gyakorolni a parketten vagy van külön e célra

biztosított hely, hányan táncolnak egy körben (egyszerre hány táncos van a parketten),

stb. Mindezek megemelhetik a versenyzők szorongásszintjét, és stressz hatására a

táncosok jóval korábbi tudásszintjükön teljesítenek, régi hibáikat követik el újra, míg az

újonnan tanultak nem sikerülnek.

Ezek a helyzetek, zavaró tényezők nem mindig kontrollálhatóak, de hogy

miként reagálunk rájuk, az igen. A zavaró tényezők kizárásának legjobb módja, ha csak

saját magunkra, saját teljesítményünkre, testünk jelzéseire figyelünk, és emellett csak a

partnerünkre, és amennyiben jelen van, az edzőnkre (Magyarországon sajnos csak

kevés esetben megoldott, hogy az edzőnek állandó kontrollja legyen a tanítványai felett,

hogy kísérjeőket versenyre, fellépésekre) (Angyal, 2006).

Az optimális mentális felkészültség mellett nagyon fontos, hogy világos célokat

tűzzünk ki magunk elé, olyanokat, amik elérhetőek és ilyen módon motiválóak is.

Fontos, hogy az ember tudja, mit csinál, és csak olyan dolgokkal foglalkozzon, amire

befolyással van. A célok szabnak irányt cselekedeteinknek, megadják, hogy mire

koncentráljunk, és segítenek abban, hogy tudjuk merre haladunk, mit akarunk elérni,

hiszen e nélkül nem is tudnánk a kívánt irányba lépéseket tenni. Ha egy táncosnak

nincsenek céljai, vagy nem tűnnek elérhetőnek, vagy nem értékeli őket megfelelően,

motivációja kevés lesz. Motiváció nélkül pedig nincs energia, lendület és kihívás,

vagyis teljesítmény sem. Az úgynevezett feladatcél kitűzésével a táncos a

teljesítményét szeretné javítani vagy fokozni, és ilyenkor nem érdekli, hogy ez a

teljesítmény milyen a többi versenyzőjéhez viszonyítva. Ezzel szemben áll az

eredménycél, amikor is a táncos a többi versenyzőhöz viszonyított normákat tűz ki

maga elé (Jackson és Csíkszentmihályi, 2001).
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A sikerhez rengeteg gyakorlásra és a táncos pálya hosszú évei alatt nagy

kitartásra van szükség, ami céltudatosság nélkül csak elvesztegetett időés energia. A

szakirodalomban fellelhetőelméleti tudás mellett fontos lehet a táncosoknak, hogy

milyen gyakorlatok, edzéstechnikák, vagy szakmai praktikák segítségével érhetik el a

csúcsformát, és lehetnek sikeresek. Erről írt részletes és jól használható gyakorlati

tanácsokban gazdag munkát az egyik nagyon eredményes magyar táncos, Angyal

András (2006).

Ahogyan a világos célkitűzések hatással vannak arra, hogy mennyire lesz

sikeres valaki a versenytáncban, ugyanígy fontos, hogy megismerjük a táncosok

motivációit is. Mi hajtja őket, miért táncolnak?

A tánc élménye sokkal fontosabb a legtöbb táncosnak, mint a versenyen elért

eredmény. A tánc adta felemelőérzés magasztosabb, mint a siker mámora. Sok táncos

állítja, hogy inkább szeretne csodásan, a közönség számára elbűvölően táncolva

veszíteni, mint gyengén táncolva nyerni. Ez is a tánc művészi mivolta mellett szól: az

előadás (a jól táncolás) fontosabb, mint az eredmény (a győzelem) (Marion, 2008). A

szereplési vágy nagyon sok táncosnak fontosabb motiváció, mint a teljesítmény, és így

a versenyzés. Ugyanakkor a győzelem és annak vágya, hogy a legjobbként ismerjenek

el, ésszerűmotivációk. A felkészülési szakaszban és az edzéseken erős motiváló

tényezők lehetnek, ám magán a versenyen már zavarólag hatnak.

A tánc remek alkalmat ad képességeink bemutatására, továbbá, mivel adottak az

egymás után következőszintek (pl. osztályok, nehezedőkoreográfiák), kijelöli a

folyamatos fejlődés útját is. A legtöbb embert az motiválja a táncsportra, hogy

folyamatosan fejlődjön és megmutassa másoknak (a közönségnek), mit tud.

Kompetenssé válni és élvezni a táncot, ez a két legfontosabb oka annak, hogy miért is

táncolnak (Marion, 2008).

A versenytáncosok több időt, energiát, pénzt invesztálnak a táncba, és

személyes bevonódásuk is nagyobb, mint a hobbiból táncolóké, akiket főleg a tánc

szociális oldala ragad meg (segítségével ismerkedni tudnak, jól érzik magukat)

(Marion, 2008).
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Különböző táncstílusok művelőinek motivációját összehasonlítva Nieminen

(1997) megállapítja, hogy a versenytáncosok a néptáncosokhoz, balettosokhoz és

modern táncosokhoz képest később kezdik a táncot. A szülői hatás (főleg az anya

szerepe) meghatározó volt azok között, akik a táncot korán kezdték, míg a később

kezdők között inkább a barátok hatása érvényesült a tánc iránti motiváció felkeltésében.

A fiúkat gyakran lány barátjuk (nemritkán szerelmük) csábítja először táncolni. Az

edzőszerepe nagyon fontos minden táncstílusban.

A megfelelőmotiváció mellett az is fontos, hogy milyen egyéni képességek,

személyiségtulajdonságok jellemzik a jó táncost, hiszen ez is meghatározza

sikerességét. A táncosok személyiségét ez idáig kevés kutatás vizsgálat, azok is főleg a

balett-táncosokkal foglalkoztak. Bakker (1991) szerint e táncműfaj képviselői

introvertáltabbak és teljesítménymotiváltabbak, mint nem táncoló társaik, továbbá

önértékelésük alacsonyabb. Ezzel ellentmondó eredmények is születtek (Kalliopuska,

1989), miszerint a balettosok önértékelése magasabb, mint azoké, akik nem táncolnak.

Emellett magasabb fájdalomküszöbbel rendelkeznek (Tajet-Foxell és Rose, 1995). Más

kutatások a férfi táncosok esetében több negatív személyiségvonásról és pszichológiai

distresszről számolnak be (Hamilton és mtsai, 1989). Balett-táncosokkal végzett

vizsgálatában Németh (2006) arra az eredményre jut, hogy a jó táncos legfontosabb

tulajdonsága, hogy kitartó és szorgalmas. Ezt követte a jó előadókészség

hangsúlyozása, majd a testi adottságok (jó alak) említése. A technikai tudás, a

kreativitás, és az intelligencia csak ezután következett, míg a sort a precizitás és

alázatosság zárta. Viszonylag kevesen említették a jó balett-táncos tulajdonságai között

a tánc szeretetét és az együttműködési készséget. A sikeresebb balettosok (szólisták)

kitartóbbak, valamint szinkronképességük és növekedésérzésük (mint megküzdési

módjuk) is magasabb, a nehézségeket inkább kihívásnak élik meg, továbbá nagyobb az

önkontrolljuk, mint a kevésbé sikeres kartáncosoknak.

A magasabb osztályos versenytáncosok jobb mentális forgatási készséggel

rendelkeznek, ami mutatja, hogy jobban tájékozódnak a térben, hiszen nemcsak

testtudatuk fejlettebb, hanem mozgáskoordinációjuk is. A tény, hogy a férfiak jobban

teljesítettek a vizuális térérzékelésben, magyarázható a nemek között e téren meglévő,

más kutatásokban is bizonyított különbséggel, ugyanakkor azzal is, hogy a táncban a
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férfi vezet, neki kell átlátnia az egész parkettet, és neki kell jobban ismernie a

figurákban meglévőforgásmennyiségeket (melyik figura milyen irányból indul, és hol

ér véget) (Benelli és mtsai, 2005).

A táncosok szavak helyett testükkel, gesztusokkal, tekintetükkel

kommunikálnak, fejeznek ki érzelmeket. A latin táncokat az érzelmi túlfűtöttség

jellemzi: megjelenik bennük a flört, a csábítás, a játékosság, a szerelem, vagy éppen

egy bikaviadal feszültsége. Ahhoz, hogy jó és hiteles legyen az előadás, a táncosoknak

érteniük kell a táncban rejlőérzelmeket, teljes lényükkel át kell érezniük, és ki kell

tudniuk fejezni ezeket az érzéseket. Fontos a táncpartner kommunikációjának

megértése is, érezniük és érteniük kell egymás jelzéseit, hogy megfelelően tudjanak

reagálni, és ezáltal összhangban maradjanak. Érzelmeink megértése és szabályozása az

egészség és a sikeres élet egyik legfontosabb kulcsa. A kutatások szerint az

érzelmeikkel ügyesebben bánó emberek a többieknél jobban boldogulnak (Goleman,

1995). Érzelmi intelligencia alatt az érzelmek észlelésének és kifejezésének képességét,

a gondolkodás érzelmi serkentését, az érzelmi információ megértését, elemzését, és az

érzelmek szabályozását értjük (Nagy, 2007). Egy vizsgálatban arra keresték a választ,

hogy a latin táncosok az átlag populációnál jobb érzelmi intelligencia szinttel

rendelkeznek-e, hiszen ez előbb említett okok miatt a tánc megkívánja tőlük, hogy az

érzelmeket jól értsék és fejezzék ki. A SZEMIQ skála nem mutatott ki különbséget a

versenytáncosok és a kontrollcsoport érzelmi intelligencia szintje között. Ugyanakkor a

társas inkompetencia skálán kapott eredmény szerint a versenytáncosok sikeresebbek a

társas kapcsolatok építésében, együttműködőbbek, nagyobb kezdeményezőkészséggel

rendelkeznek, valamint kapcsolatteremtőképességük fejlettebb. Emellett a táncosok

magasabb értéket értek el az empátiát mérőkérdőíven is. A fantázia és a nézőpont

felvétel skálán elért magasabb pontszám alapján arra következtethetünk, hogy a

versenytáncosok jobban bele tudják képzelni magukat a másik helyzetébe, könnyebben

azonosulnak egy szereppel, hiszen a latin táncokban rejlőjeleneteket is csak e készség

segítségével tudják hitelesen előadni (Lakó, 2008).
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Összességében elmondható, hogy a versenytáncban a sikerhez az alábbi

tényezők járulnak hozzá:

- veleszületett adottságok, tehetség,

- kitartó gyakorlás, edzés,

- pszichés készségek (önbizalom, szorongásmentesség, koncentráció),

- jó kapcsolat a táncpartnerrel (összhang, megfelelőkonfliktuskezelési képesség),

- megfelelőkörülmények (terem, edző, pénz, idő, támogatók).

Kutatásom során mindezen tényezők hatására kíváncsi vagyok, de figyelmemet

leginkább a versenytáncos pár férfi és nő tagja közötti kapcsolatnak szeretném

szentelni. Fontos megvizsgálni, hogy mik a táncosok leggyakoribb problémái a

partnerükkel, illetve mi az, amit elismernek a másikban, milyen számukra az ideális

táncpartner, hogyan tudnak együttműködni egymással. Érdekes kérdés továbbá, hogy

milyen gyakran szövődik szerelem közöttük, és ez milyen hatással van a versenyen

mutatott teljesítményükre.

Mindezen kérdések megválaszolásához a párkapcsolat témakörének mélyebb

megismerése elengedhetetlenül fontos. Elsősorban azonban tisztában kell lennünk

azzal, miben tér el egymástól a két nem, és mi az, ami közös bennük, és ezáltal

megteremti az együtt sportolás lehetőségét és örömét. A táncpartnerek közötti kapcsolat

bemutatása csak ezután következhet.
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Férfi és nő

Férfi és nő– az örök ellentét, mégis egymás nélkül létezni képtelen pár. Számos

különbség, melyek mégis oly remekül ki tudják egészíteni egymást. Különbözőek

vagyunk, vagy nagyon is hasonlóak? Kiegészítjük egymást, vagy állandóan

konfliktusban állunk másságunk miatt? Karinthy nagyon szépen kifejezi ezt a

kettősséget: „Férfi és nőhogyan is érthetnék meg egymást, hiszen mindegyik mást

akar: a férfi a nőt, a nőa férfit”.

Az, hogy valamely ember férfi vagy nőneműnek születik-e, már a fogamzás

pillanatában eldől, a magzati fejlődés 3. hetétől pedig már tapasztalható biológiai

eltérés a két nem között (Czeizel, 1985). A lányok korábban érnek és gyorsabban

fejlődnek, ugyanakkor biológiai érésük hamarább befejeződik. A férfiak és nők közötti

testi különbségek nyilvánvalóak: a férfi test izmosabb, erősebb, így gyorsabb mozgásra,

nagyobb erőkifejtésre képes, míg a női test több zsírt tartalmaz, és mozgásigénye

(helyváltoztatási igénye) kisebb. A férfiaknak nagyobb a szíve és a tüdeje, így

ügyesebbek és erősebbek a nagymozgások terén, míg a nők a finommozgásokban

jobbak.

Az agyi és mentális különbségeket nézve a férfiaknak nagyobb térfogatú az

agya, bal agyféltekéjük differenciáltabb, de ugyanakkor sérülékenyebb is. A nők

agyában a két agyféltekét összekötőcorpus callosum mennyisége sokkal nagyobb, s ez

elősegíti mindkét félteke párhuzamos használatát. A nők mindkét agyféltekéjüket

egyaránt, míg a férfiak vagy a jobb félteke problémamegoldó, vagy a bal nyelvi

képességeit használják (Ranschburg, 1996). A férfi racionális és objektív, míg a nő

inkább érzelmes és intuitív. A nőknek nagyobb a kisagya, ami harmonikus és esztétikus

mozgást eredményez. A jobbféltekei dominancia egyúttal azt is jelenti, hogy a nőknek

ez a féltekéje sérülékenyebb, és ez okozza a hangulatingadozásokat, valamint a

nagyobb mértékű emocionális kilengéseket distresszben. Ha a bal agyfélteke

specializációs folyamata sérül, a nőknél ez kevésbé van hatással a verbális

képességekre. Tapintás útján való tárgyfelismerésben a férfiak jobban teljesítenek, ha a

bal kezüket használhatják, míg nőknél nincs e téren különbség a két kéz között.
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A nők és férfiak hallása is más. A férfiak kitűnően érzékelik, hogy merről jön a

hang, viszont a nők a magas hangokra sokkal érzékenyebbek. A látás terén tapasztalt

nemi különbségek közül kiemelendő, hogy mivel a színlátásért felelős sejteket az X

kromoszóma hordozza, a nők színlátása sokkal árnyaltabb, továbbá a női szem

szemfehérjéjéből több látszik, ami szélesebb periférikus látást tesz lehetővé (Pease és

Pease, 2000).

A mentális képességekben való nemi különbségekre először az intelligencia-

tesztek hívták fel a figyelmet. Ezek alapján a női és férfi népesség intelligencia átlaga

ugyan egyforma, de a férfiak intelligenciájának sokkal nagyobb a szórása, vagyis a

legmagasabb és legalacsonyabb értékek a férfiaknál találhatók, míg a nőknél az

átlagosan magasabb értékek a jellemzőek, de ezek egyike sem kiemelkedő

(Ranschburg, 1996). A nők a verbális feladatokban jobbak, míg a férfiak inkább a

teljesítmény-feladatokban. Ezek a különbségek azóta széles körben elfogadottak, ám

mégsem annyira jelentősek. Ezzel szemben a téri képességek terén sokkal összetettebb

a kérdés. A férfiak előnyt élveznek a téri vizualizációban, a mentális forgatásban és a

téri percepcióban, ugyanakkor a nők jobbak perceptuális sebességben és a tárgyak

elhelyezkedésére vonatkozó memóriában. Viszont nincs nemek közötti különbség

tanulásban, emlékezeti teljesítményben és kreativitásban.

A tesztoszteron felelős a férfiak nagyobb agresszivitásáért, impulzivitásáért,

valamint extravertált, élménykeresőviselkedéséért. A férfi magabiztosabb, nagyobb az

önuralma, a megküzdőképessége, az autonómiája, de ugyanakkor türelmetlenebb, és

sokkal inkább indulatvezérelt. Az agresszivitás és dominancia inkább a férfire jellemző

tulajdonságok. A nő visszahúzódóbb, introvertáltabb, félénkebb, hajlamosabb a

szorongásra, ugyanakkor a szépség és esztétikum forrása.

A biológiai eltérések következtében kialakult pszichikus képességekben

megmutatkozó nemi különbségeket az 1. táblázat szemlélteti (Bagdy, 2008).
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1. táblázat: Egyes pszichikus képességek nemi különbségei

férfi nő

jobb vizuális tájékozódás gyengébb téri tájékozódás, de gyorsabb
észlelés

jobb térlátás és látásélmény jobb a részletek megfigyelési képessége
tisztább jobb-bal orientáció jobb-bal orientáció bizonytalanabb

jobb absztrakt, logikai, matematikai
képességek gyorsabb számolási gyakorlat

gyengébb verbális képességek,
kisebb szókincs

jobb verbalizáció, gyorsabb szótalálás,
nagyobb szókincs

jobb zenei (zeneszerzői, karmesteri)
képességek

pontosabb íz és szagtájékozódás, jobb
érzékelési képesség

többdimenziós szervezés képessége,
szerkezet-áttekintés képessége jobb arcfelismerési képesség

később tanul meg beszélni előbb tanul meg beszélni

A kultúránkban meglévő nemi sztereotípiák szerint a férfiak környezetük

irányában kontrolálóbbak, függetlenebbek, asszertívebbek, dominánsabbak és

versengőbbek, míg a tipikus nők passzívabbak, szeretetteljesebbek, érzékenyebbek, és

szociális kapcsolataikban támogatóbbak. Ugyanakkor stresszhelyzetekben a nőktől

jobban elfogadják a szorongást, de elvárják tőlük az agresszió és szexualitás

megnyilvánulásainak elfojtását. A sztereotip nemi viselkedést általában erősebben

hangsúlyozzák a férfiak, mint a nők, legyen szó akár saját magukról, akár

gyermekükről (Darnyik és mtsai, 2008). Szociális viselkedésüket tekintve a fiúk

nagyobb csoportokban játszanak, míg a lányok kevesebb, de mélyebb barátságot

kötnek. A fiúkat vonzzák a veszélyes helyzetek, kockázatvállalóbbak, szeretik

felfedezni az új ingereket (szenzoros élménykeresés), míg a lányokra inkább mindezek

elkerülése jellemző(Hetherington és Parke, 2005). Lányok esetében az empátia,

odafigyelés, önfeláldozás, alkalmazkodóképesség a leginkább hangsúlyozott társadalmi

szerepek. Ezzel szemben a fiúknál sokkal fontosabb szempont az önérvényesítés,

agresszivitás, versenyszellem. Mások szerint a nők általában önfeláldozóbbak,

ugyanakkor több gondoskodást várnak el. Nagyobb az igényük a társas kapcsolatokra,

érzékenyebbek kevésbé versengők, megértők, naivak, határozatlanabbak, humán

beállítottságúak, kedvesebbek, többet mosolyognak. A férfiak ezzel szemben

határozottabbak, erélyesebbek, magabiztosabbak, nem érzelgősek, dinamikusabbak,

függetlenebbek, a társadalmi érvényesülésben ambiciózusabbak (Ranschburg, 1996).
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Ugyancsak a nemi sztereotípiák szerint a nők érzelmesebbek, míg a férfiak inkább

racionálisak. A kutatások ezzel szemben arról számolnak be, hogy van ugyan némi

különbség az érzelmek belsőmegélésében, de ennél sokkal lényegesebb az érzelmek

kifejezése terén megfigyelhetőeltérés. Nem várt eredmény, hogy nincs nemek közötti

különbség a gondoskodás érzésében vagy a düh megélésben. Ugyanakkor a férfiak

inkább direkt, fizikai módon fejezik ki haragjukat (agresszívebbek), míg a nők inkább

elkerülik ezt, vagy csak indirekt módon teszik (pletykák, kirekesztés formájában), de a

verbális agresszió terén nincs különbség közöttük (Brannon, 1996). A sportban is

megfigyelték, hogy a férfiak agresszívebbek, de magasabb szinten a nők is azzá válnak,

mivel nagyobb lesz bennük a győzni akarás (Sabatier és Pfister, 1995). A maszkulinitás

és a femininitás tehát korán kifejlődő, stabil személyiségjegyek, melyek hátterében

jelentős hormonális hatások (elsősorban a tesztoszteron) állnak.

Az egészséggel kapcsolatban elmondható, sok betegségre és közöttük több

öröklött genetikai problémára a férfiak hajlamosabbak. A nők tovább élnek, és

ritkábban betegszenek meg azokban a betegségekben, melyek a nyugati társadalmakban

a vezetőhalálokokat adják, így rákban és kardiovaszkuláris betegségekben, valamint

ritkábban éri őket erőszakos halál. Ugyanakkor gyakrabban vesznek igénybe orvosi

szolgáltatásokat, míg a férfiak ritkábban vallják be, hogy betegek. Ezekhez a

különbségekhez az életmódból adódó eltérések is hozzájárulnak. Mindkét nemre

jellemző, hogy igyekszik formában tartani testét (illetve, hogy elégedetlen alakjával),

de míg a nők inkább a diétával próbálkoznak, addig a férfiak a testedzéssel (vagyis a

férfiakra jobban jellemző, hogy sportolnak). A mentális betegségek terén is találhatók

különbségek: a nők gyakrabban depressziósak és fóbiások, míg a férfiak vezetnek drog-

és alkoholfüggőség terén (Brannon, 1996).

Sokan úgy gondolják, hogy genetikai különbségek tehetők felelőssé a nemek

között megfigyelhetőviselkedésbeli eltérésekért, de valójában inkább a környezettel

vannak összefüggésben, és az ingerérzékenységben, valamint a válaszadási

mintázatokban van a megoldás kulcsa (Kenrick, 1987). Vagyis a gének és az

élettapasztalatok együttesen határozzák meg férfias vagy nőies tulajdonságainkat.

Ugyanakkor az evolúciós hatásokat sem hagyhatjuk figyelmen kívül.
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Az őskorban, az emberré válás hajnalán talán még a nők is erős izomzattal

rendelkeztek és aktívan részt vettek a harcban, vadászatban, a létért folytatott

küzdelemben. De volt egy behozhatatlan hátrányuk: a fajfenntartás. Míg a nők

reprodukálták az életet, addig a férfiak újat alkottak, ismétlés helyett előre haladtak. A

letelepedés és a földművelés kezdetén a családok még az anya köré szerveződtek, a föld

(mely a termékenység szimbóluma, akárcsak a nő) nőágon öröklődött, mivel az apa

szerepe, és gyakran személye, még nem volt ismert. Később az anyajogot felváltotta az

apajog, az apa lett a nemző, a családfő. A teremtésmítoszok és a férfi istenek kora

elkezdődött. A nő a házassággal végképp kiszakadt családjából, és önállósága

megszűnvén a férfi kiszolgáltatottja lett (jogilag, gazdaságilag és egyáltalán

mindenhogyan). Szerepe és feladata az anyaság lett és a háztartás (mely utóbbi nem hoz

létre maradandó értéket, csupán a status quo fenntartására törekszik, így hamar

egyhangúvá válik) (Beauvoir, 1971). Az utóbbi évtizedekben jelentős változások

mentek végbe a nemi szerepek terén. A nők munkába álltak, és a férfiakkal egyenjogú

státuszra törnek. E folyamatok minden nehézsége ellenére ma már elmondható, hogy a

nemi különbségek csökkentek az oktatás, a munkavállalás, a szexuális attitűdök és

viselkedés, valamint a sportolás terén is. A nők egyre inkább olyan tulajdonságokat

vesznek fel, mint a férfiak, akik ezzel párhuzamosan egyre „nőiesebben” viselkednek

személyközi kapcsolataikban, és elkezdték felfedezni az érzelmi feltárulkozás előnyeit

is (Brannon, 1996).

A nemi különbség okait azonban nemcsak a történelmi múltban kereshetjük,

hanem az egyéni élet kezdetén, a nevelésben is. Bár az alapvetőkülönbség nőés férfi

között biológiai jellegű, a szocializációs folyamat alakítja bennük ezt a különbséget

tudatossá. A nemek megkülönböztetésére szolgáló szocializációs folyamat már születés

után elkezdődik Kohlberg kognitív fejlődéselmélete szerint a nemi szerepek és az

ezeknek megfelelőviselkedés elsajátítása a nemi identitás megszilárdulásához köthető.

A szociális tanuláselmélet a társas környezet jutalmazó és büntetőszerepét emeli ki a

nemhez igazodás folyamatában. A nemi séma elmélet szerint pedig a nemről korai

életkorban megalkotott sémák kihatnak minden cselekvésünkre, és meghatározzák

megismerési folyamatainkat, mivel egyfajta szűrőként szolgálnak, melyeken keresztül

nézzük a külvilág történéseit (Cole és Cole, 1997).
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Születéstől kezdve másképp kezelik a lányokat és a fiúkat: a lányoknak több

ölelésben, cirógatásban van részük. Fiúk és lányok különbözőjellegűjátékokat

kapnak, másként vannak öltöztetve, másként fegyelmezik és büntetik őket. A

gyermekkori szocializáció más és más szerepre készíti fel a fiúkat és a lányokat

(Ranschburg, 1996). Neveltetése során a fiúgyereknek azt kell megtanulnia, hogy

egyedül kell boldogulnia, magányosan is helyt kell tudni állnia. A lányokat ezzel

szemben arra nevelik, hogy tudjanak másokkal együttműködni, hogy társra van

szükségük ahhoz, hogy boldogok legyenek. A fiúgyerek genetikai örökségénél fogva

többet és nagyobb intezitással mozog, jobban azonosul az aktív, mozgásos játékokkal,

míg a kislányok játékában a gondoskodás, az otthonteremtés jelenik meg, és ez inkább

öröklött, sem mint szocializáció útján tanult reakció. A fiúknak érzelmeik

kinyilvánítását már egészen kiskoruktól fogva szankcionálja a közösség (úgy a szülők,

mint a kortársak). A tranzakcióanalízis elmélete szerint a fiúk szüleiktől a „Bírd ki!”

parancsot kapják, és ez határozza meg későbbi stresszkezelésüket is. A belsőélmények

(érzelmek) átélése helyett a cselekvésben, a probléma megoldásában látják a helyzet

kulcsát (F. Várkonyi, 2008).

Az iskolában (és később a munkahelyen is) eltérőtapasztalatok érik a férfiakat,

mint a nőket (előbbiek több figyelmet és visszajelzést kapnak). Ennek köszönhetően,

habár általános iskolában még egyforma a fiúk és lányok teljesítménye, középiskolában

már a lányok önbizalma csökken tudományos képességeiket illetően, és a

matematikában, valamint a természettudományokban nyújtott teljesítményük is kezd

lemaradozni. A munkahelyeken sem egyformán bánnak a két nem képviselőivel, akár

fizetés, akár elvárások, akár engedmények terén: a férfiak ugyanazért a munkáért jobb

fizetést kapnak, gyorsabban jutnak előre a ranglétrán, és magasabb pozícióig jutnak.

Habár a karriermotivációjuk egyforma, a nők nagy része (sokszor a szociális elvárások

hatására, hiszen őket tartják felelősnek a család és a háztartás rendben tartásáért,

irányításáért, és az ezekkel kapcsolatos munkák koordinálásáért) inkább a családot

tekinti elsőnek (Brannon, 1996). Más nők az önmegvalósítás és a családért való

önfeláldozás dilemmája között vívódnak, és további kihívást jelenthet számukra a

korunk nőideáljának való megfelelés (a tökéletes külsejűés alakú nő, aki egyszerre

sikeres a munkájában és csodálatos családanya).
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A családi együttélés során a nemek közötti különbségek egyik fontos

megnyilvánulása az autonómia-affiliáció kérdésben érhetőtetten. A férfiak sokszor

kifelé „kacsingatnak” a családi fészekből, érdeklődésük gyakran más irányú (pl. munka,

hobbi, baráti kör), míg a nők értékrendjében legtöbbször a család az első, annak belső

harmóniájáért, a meleg, szeretet teli légkörért sokat áldoznak. Ezen támogató attitűdjük

miatt a nők nemcsak saját sikerüknek tudnak örülni, hanem mások szomorúsága is

megviseli őket. A szexualitás terén is más igényei vannak a férfinek és a nőnek. A nők

számára fontos az érzelem, az intim együttlét, a partnerrel való összhang, míg a férfiak

rekreációs céllal, vagy pusztán a kielégülés miatt is létesítenek szexuális kapcsolatot

(nem is mindig fontos számukra, hogy intim, személyes kapcsolatban legyenek a

partnerrel), és esetükben a teljesítménycentrikusság is megjelenhet e téren (Philpot,

2000).

A nemek közötti eltérés a kommunikációs stílusban is megjelenik. Egy nő

azonnal észreveszi, ha a másik feldúlt vagy megsértődik, míg a férfinek csak a nagyon

egyértelműviselkedési jelzések szúrnak szemet (kiabálás, csapkodás, stb.). Ennek

valószínűleg az az oka, hogy a nők mondanivalójának 60-70 %-át a nem verbális jelek

teszik ki, míg a szavak, amelyek a férfi agy számára könnyebben feldolgozhatóak csak

a kisebb mennyiséget alkotják. A nők ellenben ezeket a nem verbális jeleket sokkal

könnyebben értékelik, feldogozzák, és a két agyfélteke összehangoltabb munkája miatt

gyorsabban egyesíti a verbális információkkal. Másrészről a nőnagyobb szociális

érdeklődéséből adódóan empatikusabb, mint a férfi. Ez azt jelenti, hogy bár a férfi a

nőnél nehezebben „olvasható” jeleket küld, a nőkönnyebben olvassa le partnere

metakommunikatív jelzéseit, és így a másik ember szavakkal nem kifejezett érzései

(félelme, haragja, szeretete) jobban hatnak rá (Pease és Pease, 2000). A férfiak több

fordulattal beszélnek, direktebb válaszokat adnak, gyakrabban belevágnak a másik

szavába, és irányítják a társalgást. Hajlamosak többet kritizálni, racionálisan érvelni,

valamint dominanciájukat érvényre juttatni a viták során (Tannen, 1990). Központi

témáik munkával kapcsolatosak, illetve a nyilvános szférát érintik, míg a nők inkább

kapcsolatokról és az interperszonális szféráról beszélnek, számukra a beszélgetés

inkább az elfogadás és a támogatás kinyilvánításának az eszköze (Philpot, 2000). A nő

gyakrabban fejezi ki érzelmeit, megosztja élményeit és problémáit, és minderre



40

megnyugtatással válaszol, míg a férfi egy probléma felvetését úgy értelmezi, hogy tőle

segítséget kérnek a megoldáshoz, és már osztja is bölcs tanácsait, javaslatait. Az

interakcióban a férfi inkább feladatorientált, domináns, direkt és hierarchikus, míg a nő

szociális, emocionális, kifejező, megértő, támogató, kooperatív, személyes és

egyenrangú. Úgy tűnik tehát, hogy a férfi és a nőkülönbözőnyelvet beszél, még ha

ugyanazokat a szavakat használja is (Aries, 1987). Nem csoda hát, ha nehezen értik meg

egymást!

Éppen ezért a konfliktuskezelés terén is találhatunk nemi különbségeket. A

nőkre emócióközpontú megküzdés (coping) jellemző, míg a férfiak inkább

problémafókuszúak. A nők fokozottabb expresszivitásuk miatt hajlamosabbak kiélezni

a konfliktusokat, előhozni a nyugvóponton lévő, de még le nem zárt problémákat,

ugyanakkor képesek megtalálni a közös pontokat a vitában, és elsimítani a

nézeteltéréseket. (Heavey és mtsai, 1993). A férfiak a problémamegoldás során

racionálisabbak, feladatorientáltak, úgy érzik, nekik kell megoldani a kérdést, amit

leginkább egyedül, másoktól elvonulva szeretnek véghezvinni. Ha nem találnak

racionális megoldást a problémára, és nem tudják érvényesíteni akaratukat, gyakran

kivonulnak a konfliktushelyzetből (mivel nem tudják felvállalni az érzelmi terheket). A

nőket ezzel szemben inkább az érdekli, hogy a problémamegoldás folyamata jól

menjen, hogy mindeközben megőrizzék kapcsolatukat partnerükkel, így inkább az

emocionális jelzésekre figyelnek (Doyle, 1989). A női problémamegoldás az egész

élmény, esemény újra átélésére épül (megfogalmazni és átbeszélni valakivel), ami a

feszültség levezetésének legjobb módja, a probléma megoldása csak ezután

következhet. Sok előnye lehet ennek a rágódó problémamegoldásnak a hirtelen hozott

döntésekkel (megoldási ötletekkel) szemben, melyek sokszor csak a méltóság

védelméről szólnak. A férfi számára nagyon nehéz feladat, hogy türelmesen

végighallgassa párja panaszáradatát, ez a passzivitás (amit a pszichológia értő

figyelemnek hív) az őszámára férfiatlan, és inkább gyorsan megoldást keresne a

problémára, ami a nőnek egyáltalán nem segít, inkább elszomorítja, hogy partnere

mennyire nem tud odafigyelni rá és megérteni őt. A nők kettős elvárást közvetítenek a

férfiak felé: kifelé szeretik, ha egy férfi macsó, erős és megvédi a nőt, ugyanakkor

otthon legyen érzékeny, mutassa ki őszintén érzéseit, akár bánatát, félelmeit is,

figyeljen a nőre érzékenyen. Ennek a két ellentétes elvárásnak lehetetlen megfelelni,
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mégis sokszor ez az oka a párkapcsolati konfliktusoknak. Az udvarlási szakaszban még

mindkét nem másnak mutatja magát: a nő játékosnak, szexuálisan nyitottnak,

kockázatvállalónak, míg a férfi érzelemgazdag, nyitott,őszinte, hozzáférhetőembernek.

És ezt azután törvényszerűen követi a csalódás, hogy párunk mégsem olyan, mint

amilyennek megismertük, és akibe beleszerettünk. Valószínűleg itt is biológiai

determinációról van szó: a hódítás sikere érdekében tudattalanul mindkét nem

igyekszik úgy viselkedni, ahogyan a másik működik. A legtöbb férfi elsősorban a

szexualitásban tudja kimutatni érzéseit és ragaszkodását, ugyanakkor pont ezen a téren

utasítja el a nő, mikor érzi, hogy párja már nem annyira figyelmes és érzékeny a

mindennapokban. A legtöbb nőrosszallással említi, hogy a férfit csak az evés és a szex

érdekli, pedig ehelyett elfogadhatnák, hogy ezek azok az alapvetőszükségletek, amit

csak a nőadhat meg a férfinek. Ilyen módon sok esetben a nőkezében van a

párkapcsolat alakulása és harmonikus működése (F. Várkonyi, 2008).

De vajon ez a sok különbözőség mégis hogyan talál egymásra, hogyan tud

összhangot teremtve együtt lenni? Az ellentétek vonzzák egymást, és arra törekszenek,

hogy kiegyenlítődjenek, melynek következtében létrejön az egyensúly. Az élet

fennmaradása és személyes boldogulásunk azon múlik, megértjük-e, hogy kölcsönösen

egymásra vagyunk utalva (bármilyen különbözőek legyünk is). A szerelemben létrejön

az egymásra találás, az egyetértés és az összhang, az ellentétek valódi egységet

alkotnak. Legelőször ezt a csodás egységet az anya-gyermek szimbiózisban

tapasztalhattuk meg, és talán ide nyúlik vissza az orgazmus önfeledt boldogság érzése.

A szexualitás egyfajta energiaáramlás. A szerelmes, szexuálisan kielégült ember olyan

energiákat képes felhalmozni önmagában és a másikban is, ami kiteljesíti az egész

életet. Eric Berne (1996) Szex a szerelemben címűművében azt írja, hogy a

szexualitásban benne van a termékenység, a teherbeesés kötelessége, rítus,

megkönnyebbülés és regenerálódás, időtöltés, gyönyör, csábítás, ámítás, egyesülés,

megértés, intimitás és kötődés. A szerelemnek mindig meg kell újulnia, és akkor jó, ha

újra és újra képesek vagyunk rá (Belső, 2008).
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Hogy az együttélés, egymáshoz illeszkedés miképpen formálódik, ez már

párkapcsolati dinamika függvénye, belsőmegegyezések eredménye. Nőnek és férfinak

egyaránt igénye van a szeretetre, ám hogyanjában eltérnek: a nőazt kívánja párjától,

hogy gondoskodjon róla, hallgassa meg, és bizonyítsa iránta érzett szerelmét; a férfi azt

kívánja, hogy a nőbízzon benne, fogadja el olyannak, amilyen, és értékelje őt. A nőa

férfitől várja a biztonságot, a védelmet, a támaszt, a szeretetet, míg a férfi vágya a teljes

szabadság, szüksége van arra, hogy érezze az erőt, a dominanciát, és ilyen értelemben a

biztonságot. A férfi és a nőa mindkettőjük számára fontos biztonságigény talaján

mozdul egymás felé, ez alapvetőszükségletük Az egymást kiegészítő, komplementer-

modell (2. táblázat) szerint a férfinek és a nőnek biológiailag meghatározott nemi

szerepei vannak, és ehhez kapcsolódnak alapvetőkészségeik, tulajdonságaik. A férfi

felkutatja a nőt, meghódítja és megtermékenyíti, majd megvédi őt. A nőcsábítja és

befogadja a férfit, és elfogadja, kihordja gyermekét, majd otthont és biztonságot teremt

mindannyiuknak. Az értelmes életet csak együtt, egymást támogatva tudja felépíteni

férfi és nő, egymással szövetségben, kölcsönös felelősségvállalással. A nemek közötti

különbségek hangsúlyozása helyett, ezen különbségek összeilleszthetőségére kéne

figyelnünk, mert ezáltal tudja férfi is, nőis betölteni a természet által rá rótt szerepet és

nemes feladatot (Bagdy, 2008).

2. táblázat: Az egymást kiegészítés (komplementer) modellje

férfi nő
felkutatás, expeditivitás kitárulkozás

meghódítás, új ingerek keresése bevonzás, csalogatás
behatolás befogadás

termékenyítőtörekvések megtermékenyülés, kihordás
otthon biztonságának védelme érzelmi otthon teremtés

Összességében úgy gondolom, hogy ma már nem annyira a nemi különbségeken

van a hangsúly, hanem sokkal inkább azon, hogy miként tud az egyik nem tanulni a

másiktól. A nemi különbségek már nem hátrányok vagy előnyök, hanem lehetőségek.

Elfogadni a másságot, meglátni annak jó oldalát, megtanulni együttműködni vele, ez

lehet a cél, hisz ettől mindkét nem gazdagabb lesz. És számomra valahol erről szól a

tánc: férfi és nőtalálkozásáról, és közös alkotásáról.
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Párkapcsolat

Hogyan tud együttműködni férfi és nő? Hogyan találnak egymásra, és hogyan

maradnak együtt? Mi kell ahhoz, hogy jó legyen egy párkapcsolat? Ezekre a közel sem

egyszerűen megválaszolható kérdésekre kísérlem meg összefoglalni a tudományos

eredményekben fellelhetőválaszokat.

Párválasztás, a párkapcsolat kialakulása és szakaszai

A szakirodalomban különbözőkapcsolatformákat különböztetünk meg: léteznek

szülő-gyermek és testvérkapcsolatok (vagy általánosabban családi és rokoni

kapcsolatok), pár- illetve házassági kapcsolat, barátságok, formális vagy szervezeti

kapcsolatok, ismerősi viszonyok, továbbá alkalmi társas viszonyformák. Ezek a

kapcsolatformák átalakulhatnak, fejlődhetnek egyik formából a másikba (pl. formális

kapcsolatból baráti vagy párkapcsolattá). A kapcsolat sajátosságát meghatározza a

partnerrel korábban kialakult interakciók története, a partnerről és a kapcsolatról

létrejött kép, a partnerhez való érzelmi viszonyulás, valamint az ezekből adódó igény a

másikkal való találkozásra és közelségre (a kapcsolat intenzitása). A kapcsolat

szorosságát jól mutatja az intimitás, vagyis az önfeltárás szintje (Buda, 2002). A

legintimebb kapcsolat pedig a két nem között a szerelmi házasság. A görög nyelvben

három szó van a szeretetre, szerelemre: az erósz a testi szerelem, a filia a baráti szeretet,

míg az agapé a személyszeretet, az elkötelezett szeretet, amit az iránt érzünk, akivel

életközösséget vállalunk, aki igazi társunk (Pálhegyi, 2008).

A házasság férfi és nőönként és életre szólóan vállalt szövetsége, mely jogilag

is elismert és erkölcsi tartalommal bír, továbbá a felnőtti felelősségvállalás talán

legfontosabb formája. Mindannyian vágyunk és törekszünk a jó és tartós párkapcsolatra

(akár házasságra, akár együttélésre). Alapvetőemberi szükséglet a valahová tartozás,

kötődés, függés, bizalom, biztonság megtapasztalása, amit leginkább egy párkapcsolat

által kaphatunk meg. Szeretni és kötődni már kora gyermekkorban megtanulunk (a

korai anya-gyerek kapcsolat meghatározó a későbbi párkapcsolatokra nézve), majd ezt

tovább gyakoroljuk a barátokkal (a kortárskapcsolatok módosíthatják a korai kötődési
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élményeket), kamaszkori szerelmekkel, míg fiatal felnőttkorban éretté válunk a tartós

együttélésre, valódi intim párkapcsolatra (Erikson, 1991). Hazan és Shaver szerint a

szerelem a kötődés, a gondoskodás és a szexualitás viselkedési rendszerének

működésével van kapcsolatban (Urbán, 1996).

Az evolúció során a párválasztás eltérően alakult a két nemnél: a nők több

energiát fektetnek az utód gondozásába, míg a férfiak inkább több utód nemzésével

igyekeznek biztosítani génjeik továbbélését. Éppen ezért a nők számára fontos, hogy

olyan párt találjanak, aki megvédi őket és gyermeküket (hiszen korlátozva van, hogy

hány gyermekük lehet), mind fizikailag (és ezért erős, egészséges férfiakat preferálnak),

mind anyagilag (ezért gyakran idősebb, tehetősebb, magasabb státuszú partnert

választanak). A férfiak között gyakran versengés folyik a legszebb (és így

legegészségesebb, vagyis legtermékenyebb) nők iránt, valamint természetüktől fogva

törekszenek minél több nővel való szexuális aktusra, hogy így növeljék génjeik

továbbadásának esélyét (szaporodási potenciáljuk korlátlan) (Atkinson, 2001).

Évszázadokkal ezelőtt a családi kötelék, illetve a házastársi kapcsolat a túlélést

segítette, a kapcsolatot ennek rendelték alá. A nő számára a férfi nyújtotta a

megélhetést és biztonságot, míg a nőgondoskodott a férfiról (és a családról), valamint

szexuális partnere volt. A 20. századtól a nyugati kultúrában a házasság önként

választott kapcsolattá vált, melyben a szeretet és a közös célok képezték az

összetartozás alapját, a közös élet pedig részben függetlenné vált az utódnemzéstől

(Tepperwein, 2005). A családi élet tradicionális (komplementer) modellje szerint a férfi

feladata a család eltartása, az anyagi biztonság megteremtése, emellett a férfiak nemi

szerepéhez kapcsolható a kötődés hiányossága, a pszichológiai távolságtartás, vagyis az

a nézet, hogy a férfiaknak nincs feladata a családi kohézió megteremtésében. A nő

feladata e szerep kiegészítése, az otthon-teremtés és a gyermekekről való gondoskodás.

A tradicionális családi szerepek mellett a nők sokszor úgy vállalnak fel családon kívüli

munkát, hogy az előbbivel kapcsolatban semmilyen teendőt (pl. házimunka) nem

tudnak átadni senkinek, vagyis megnőa terhük, mégis ragaszkodnak a családon kívüli

munka és feladatok nyújtotta presztízshez. Miután a házasság tradicionális szabályai

napjainkban kevésbé kötöttek, és a nők egyenjogúak a férfiakkal, megnőtt a házasságon

belüli konfliktusok gyakorisága, valamint tétjük is nagyobb lett, hiszen lehetségessé



45

vált a válás. A fent említett komplementaritás modell alternatívája a családi szimmetria

modell, melyben a férj és a feleség is családfenntartó, ugyanakkor közösen felelősek a

család érzelmi légköréért, vagyis a hatalmat egyenlőmértékben képviselik. Mindez

plusz terhet ró a házastársakra, valamint folyamatosan egyeztetniük kell az aktuális

feladatokról, és az azokban vállalt szerepeikről. A jól működőérzelmi és instrumentális

interakció tehát nélkülözhetetlen, hiszen a hagyományos sztereotip viselkedésmódok

nem használhatóak. A nőknek a kötődés mellett önállónak kell lenniük, míg a

férfiaknak hagyniuk kell feleségüket érvényesülni, és képesnek kell lenniük

meghallgatni és ítélkezés nélkül megérteni a családtagokat. Így tehát ezekben az új

típusú kapcsolatokban az olyan női értékek, mint együttműködés, gondoskodás, érzelmi

intelligencia, értékessé és mindkét fél számára kívánatossá válnak, ahogy a maszkulin

tulajdonságok közül pedig hangsúlyossá válik a racionalitás, asszertív viselkedés és

magabiztosság (Napier, 2000/a). Mindezzel összhangban King (1993) kimutatta, hogy

a párkapcsolati elégedettség egyik legfontosabb meghatározója, nemtől függetlenül, a

partner femininitása és expresszivitása. A jól működőegyenlőségnek számos pozitív

hatása van (például csökken az agresszív viselkedés), és nagyban hozzájárul a

párkapcsolatban élők jó közérzetéhez, ugyanakkor a megfelelően működőtradicionális

párok sem sokkal maradnak le e tekintetben (Gray-Little és Burks, 1983).

A párkapcsolatok kialakulásával a házasságok vizsgálata kapcsán foglalkoznak

legintenzívebben a kutatók. A házastársak kötődésének kialakulása kétlépcsős

folyamat: az első két évben keresik egymás közelségét, vonzódnak egymáshoz,

gyakoriak az intim együttlétek, míg ezt követően a vonzalmat a szeparáció elleni

tiltakozás váltja fel, a másik fél biztonságos bázisként szolgál (Urbán, 1996). A családi

életciklusok (Carter és McGoldrick, 1980, Haley, 1981) közül az elsőszakasz az

újonnan házasodott pár összecsiszolódását elemzi. A párkapcsolat fejlődésének ezen

elsőszakasza az udvarlási, ismerkedési fázis, melynek legfontosabb feladata a páros

identitás kiépítése, védelme és fejlesztése. A házasság elsőnéhány éve alatt kialakulnak

az együttélés sémái, a közelség és dominancia párra jellemző mintázata. Az

összecsiszolódás folyamata nemegyszer kemény harc, melynek során két, a kapcsolatba

önálló individuumként érkezőegyén saját szükségleteit és elvárásait, elgondolásait

próbálja érvényre juttatni, miközben a másik fél szempontjait sem hagyhatja figyelmen

kívül. Ezek az összeütközések gyakran a dominancia viszonyok meghatározását is
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szolgálják (Buda és Szilágyi, 1978). Napier (2000/b) szerint a házasulandók a közelség

elérésére vágynak, és csak a házasságkötés után tisztázzák a hatalmi viszonyokat

egymás között. A jól működőpárkapcsolatokban a dominanciaviszonyok hangsúlya

csökken, miközben a családi légkör melegsége nő(Beavers és Hampson, 1993).

Honti (1986) a párkapcsolat három fejlődési fázisát különíti el. A repertoaritás

fázisában, a kapcsolat kezdeti szakaszában a felek érintkezésbe kerülnek egymással, és

elkezdik definiálni közös rendszerüket. A morfosztázis elve szerint a következő

fázisban az új rendszer stabilitásra törekszik, a külsőés belsőegyensúlyi állapot

megteremtésére, és bármilyen ebből kimozdító hatást igyekszik elhárítani. Végül a

morfogenezis elve alapján a természetes rendszerek fejlődnek, az egyensúly felborulása

után egy magasabb szinten szerveződnek újjá. Ehhez azonban szükséges, hogy a

partnerek meg tudjanak küzdeni az egyensúly felbomlásából származó feszültségekkel,

és képesek legyenek alkalmazkodni a megváltozott helyzethez, és ki tudják alakítani az

együttműködés új szabályait.

Plattner (1961) szintén három szakaszra osztja a párkapcsolat kialakulásának

folyamatát: az elsőben a harmonikus kiegészülés és teljes azonosulás során az egyik fél

a másik helyett érez és gondolkodik, ami azonban akaratlanul is konfliktusokhoz vezet.

A második szakaszban a házasságról alkotott elképzelések döntőek: a boldog,

problémamentes kapcsolatot várók csalódnak, ami a házasság végét, vagy szenvedéssel

teli elviselését jelenti, míg akik megértik a krízisek értelmét, azok képesek a kapcsolat

folyamatos átalakítására, és ezzel együtt saját személyiségük fejlesztésére is. Így jutnak

el a házasság harmadik szakaszához, ami a kölcsönös megbecsülés és közös fejlődés

időszaka, melynek során a pár igazi közösségé, tudatos és szeretetteljes én-te

kapcsolattá válik. Ezen igazi közösséggé válást Adler (1927) is hangsúlyozta, kiemelve

továbbá, hogy ehhez a házastársaknak le kell győzniük a személyes felülkerekedésre

való törekvésüket (dominancia-igényüket). A testi és értelmi érettség mellett

elengedhetetlenül fontosnak tartotta a jó párkapcsolathoz az érzelmi-lelki érettséget is.

A párkapcsolat fejlődésének két legfontosabb tényezője a felek pszichés érése és a

kapcsolat kielégítőműködése (Bagdy, 2002).
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BelsőNóra szerint (2008) a párkapcsolat fejlődésének szakaszai a következők:

észrevétel és felszínes érdeklődés (szigorúan betartva az előírt szerepeket és normákat),

vonzódás és a párkapcsolat kialakulása (önfeltárás, eufória), kötődés, kitartás és hűség.

A vonzalom és kötődés kialakulásának lépései eltérőek a két nemnél: a férfiaknál előbb

van a testi vonzalom, ezt követi az érzelmi, majd végül az értelmi kötődés, míg a

nőknél az értelmi, szellemi vonzódás előbbre való, ezt követi az érzelmi, majd a testi

vonzalom. Ezen szakaszok biológia háttere is jól leírható a különbözőhormonok

termelődésével. A kölcsönösség és a kötődés biológiai szinten is jelen van tehát, és egy

hosszú távú kapcsolatban a harmónia megteremtését szolgálja.

A párkapcsolat és házasság kutatása a szociálpszichológia és

kommunikációelmélet jeles kutatóinak hozzájárulásával új irányt vett. A kapcsolatok

alakulásának magyarázatára az interakció fontosságát emelik ki (az attitűdök és

szerepek mellett). A csereelmélet szerint (Secord és Backman, 1972) a partnerek

közötti interakciós folyamat az alábbi szakaszokra osztható: az ismerkedési fázisban

kölcsönös puhatolózás történik, majd ezt követően az alkudozás során mindkét fél arra

törekszik, hogy kapcsolataiban a lehetőlegkisebb ráfordítással a legnagyobb hasznot

érje el (a másikat saját maga számára kedvező(nyereséges) viselkedésre késztesse),

végül az elköteleződés során a partnerek nem keresnek tovább más irányokba, hanem

minden figyelmüket egymásnak szentelik.

Mi határozza meg a párkapcsolat tartósságát, sikerét?

Nagyon különbözőválaszokat kaphatunk erre a kérdésre a kutató nézőpontjától

függően. A pszichoanalízis és a vonáselmélet hívei szerint a házasság alakulása főleg a

felek egyéni vonásain és tulajdonságain (személyiségén) múlik. Más irányzatok a

házaspárok közötti interperszonális tényezők (például a kommunikáció vagy a

konfliktuskezelés) fontosságát hangsúlyozzák, és a kialakult diszfunkcionális

viselkedésmintázatokat tekintik döntőnek a kapcsolat megromlásában. Ismét a teljesség

igénye nélkül szeretnék bemutatni néhány fontos eredményt e téren.
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A házasság minőségét mérhetjük a házassági kapcsolat szubjektív értékelésével,

amit az egymáshoz való alkalmazkodás, a kommunikáció minősége, a kapcsolat

szorossága, és a boldogság érzése határoz meg (Bognár és Telkes, 1986). A jól működő

házasság, a kölcsönös megfelelés három feltétele Virginia Satir (1997) szerint a jó és

tiszta kommunikáció, egymás önértékelési egyensúlyának és növekedésének szolgálata,

valamint a szükségletek kölcsönös kielégítése és a kapcsolat gondozása.

Sokat kutatták azt a kérdést, hogy milyen összefüggés van a házaspárok

személyisége és a házasságuk alakulása között (az eredmények közül itt most azokat

emelném ki, amik a Big Five mentén vizsgálták e kérdést, mivel kutatásomban én is ezt

használtam). Igaz-e, hogy az ellentétek vonzzák egymást, vagy a hasonlóság a hosszú

távú kapcsolat alapja?

A szakirodalmi adatok elsősorban a házaspárok közötti személyiségbeli

hasonlóságokra helyezik a hangsúlyt a kapcsolat stabilitását és tartósságát vizsgálva (pl.

Cattel és Nesselroade, 1967; DeYoung és Fleischer, 1976; Pléchaty 1987), míg a

komplementaritás némiképp háttérbe szorult. Ezen vizsgálatok szerint az együtt élő

házaspárok személyisége közötti hasonlóság nagyobb, mint az elváltak körében, akik

között a problémát többek között a közöttük lévő különbségek okozták. Hazai

kutatások is alátámasztották, hogy a jó házasságban a felek emocionális stabilitása és

szocializáltsága nagyobb, míg szorongásra való hajlama, énbizonytalansága, és a

konfliktusokra való emóció fókuszú reagálás gyakorisága alacsonyabb, mint a rosszul

működőházasságokban. A feleség magas felelősségtudata, jó benyomás keltési igénye,

valamint extrinzik teljesítménymotivációja jó hatással van a házasságra, míg

intellektuális önmegvalósítása és függetlenségi törekvése gyengíti azt. A nem kielégítő

házasságokban a felek önérvényesítő törekvései csak egymás rovására

érvényesülhetnek. A házasságukkal elégedett párok konfliktus esetén szituáció-

centrikus racionális beállítódásukkal egymást erősítik (Vargha, 1992). Családokkal

végzett vizsgálatok is hasonló eredményekről számolnak be: az elégedetlen

családokban a házaspár különbözik a barátságosság személyiségvonásban (az egyik

önzőségét a másik alkalmazkodása kompenzálja), míg az átlagos és elégedett

családokban a férj és a feleség hasonló a lelkiismeretesség és a nyitottság terén (Tóth,

2007).
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Bentler és Newcomb (1978) vizsgálatai igazolták, hogy a házasság alakulása

jobban függ a pár személyiségjegyeitől, mint egyéb szociológiai tényezőktől (kor,

iskolázottság, gyerekek száma). A jó házasság pozitív korrelációban állt a férjek

introverziójával és megfontoltságával, és negatívban a feleségek ambíciójával és

intelligenciájával. Adams és munkatársai (1946) szerint a házasság előtt mért

emocionális labilitás és ingerlékenység a házasság jóságával negatívan korrelált.

Ugyancsak a neuroticizmus hatását emeli ki Kelly és Coley (1987) kutatása: akik

elváltak, érzelmileg instabilabbak voltak, mint akik házasságban maradtak. Emellett az

elvált férfiak impulzivitás-kontrollja alacsonyabb volt. A neuroticizmus Caughlin és

munkatársai (2000) szerint is házastársi elégedetlenséghez vezet, és együtt jár az

elkerüléssel, titkolózással, valamint a követelőző-visszahúzódó kommunikációval.

Watson (2000) szerint az extraverzió pozitívan korrelál a házastársi

megelégedettséggel. A kellemesség (barátságosság) elsősorban új partner keresésénél

fontos (Botwin, 1997), míg Buss szerint (1991) több panasz van a férjekre, ha

kellemességük alacsony szintű. A férfiak részéről a barátságosság és az energia

pozitívabb hatású a kommunikációban, mint a dominancia, ami alárendelődésre készteti

a nőt. A nődominanciájának növekedése a barátságosság csökkenésével jár együtt,

vagyis a domináns nők nem annyira kedvesek. A nőleginkább akkor boldog, ha a férfi

enyhén domináns, energikus és kedves (Csákvári és mtsai, 2008). Heaven és

munkatársai (2006) megállapították, hogy a kellemesség és a nyitottság pozitívan

korrelál a problémamegoldó kommunikációs stílussal. A nyitottság és együttműködés

Donnellan és munkatársai (2004) szerint is fontos a jó párkapcsolathoz. Sem a

feleségek, sem a férjek nem kedvelték, ha párjuk nem eléggé nyitott, és intellektusa

alacsony (Buss, 1991). Végezetül a magas szintűlelkiismeretesség a kapcsolattal való

megelégedettséget jelzi előre (Engel és mtsai, 2002). Összegezve mindezt

egyetérthetünk White és munkatársai (2004) eredményével, miszerint a kapcsolattal

való elégedettség és intimitás pozitívan korrelál a barátságosság, az együttműködés, és

a lelkiismeretesség vonásaival, míg a neuroticizmus negatívan befolyásolja a házasság

stabilitását.
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A családdal való elégedettség és a szülők személyiségének összehasonlítása

során Tóth és Vargha (2008) megállapította, hogy az elégedetlen családokat a

házasfelek közötti érzelmi távolság, valamint ennek következtében szervezetlenség és

instabilitás jellemzi (így a változásokhoz sem tudnak alkalmazkodni), továbbá a tagok

itt hangsúlyozzák leginkább egyéni igényeiket és autonómiájukat. Ezekben a

családokban a szerepek kevésbé definiáltak, a normák pedig esetlegesek. Az átlagos

családtípusban élők mind érzelmi életükben, mind szervezettségben képesek

megteremteni a családtagok igényeinek megfelelő egyensúlyt. Jól körvonalazott

szerepek és szabályok működnek itt, és ezáltal tudnak alkalmazkodni a szituatív és

fejlődésfüggőváltozásokhoz. Az elégedett családokban fontos az érzelmi összetartozás,

képesek megteremteni a közeledés és távolodás érzelmi egyensúlyát (bár az egyéni

igények kifejeződnek, a család iránti lojalitás nagyobb hangsúlyt kap), valamint a

stabilitás és változás egyensúlyát (adaptívan tudnak alkalmazkodni a változásokhoz). A

családtagok közötti kommunikáció egyértelműés kongruens, emellett több az empátia

és a támogató kijelentés. Ezen családokban a feleségek jellemzővonása a dinamizmus,

vagyis a közlékenység és lelkesedés. Emellett a barátságosság emelhetőki, mint a

családi összetartozás érzelmi vonása, ez kell ahhoz, hogy oda tudjunk figyelni a

másikra és átélhessük az együttesség érzelmi élményét. Az elégedetlen családokban

ezen vonás mentén nagyban különböznek egymástól a házasfelek. A kitartás vonása a

családi szervezettség egyik mércéje, ami a tagoknak a mindennapi stabilitást adja. Az

elégedett családokban a szülők nagyobb mértékben kitartóak, így képesek a családon

belüli szerepeik és az ezzel járó feladatok felelősségteljes ellátására, valamint a

társadalmi normák közvetítésére gyermekeik felé. A nyitottság vonása a

diszfunkcionális családokban széthúzó erőként jelenik meg, ugyanakkor a jól működő

családokban a rugalmasságot szolgálja. Ezt támasztja alá az is, hogy az elégedett

családokban a férj és feleség nyitottsága egymást erősíti, míg az elégedetlen

családokban nem mutatható ki ilyen összefüggés.

Előzőleg már szóba került, hogy a kora gyermekkori kötődési minták hatnak a

későbbi párkapcsolat minőségére. Miként él tovább a gyermekkori kötődés a felnőtt

kapcsolatban? A kutatások különböző felnőtt kötődési stílusokat definiáltak:

biztonságos, autonóm kötődés, elkerülőkötődés, belebonyolódott kötődés, félelem teli
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kötődés, és megoldatlan, dezorganizált kötődés (Urbán, 1996). A kapcsolati

elégedettség feltétele legalább az egyik fél biztonságos kötődése (Mirnics és Bagdy,

2006). A társas kapcsolatok erősítik a házastársi köteléket, hiszen a baráti kör hasonló

értékrendszerrel rendelkezvén kiemeli a pár között lévőhasonlóságokat is. Ugyanakkor

az is előfordulhat, hogy a pár valamelyik tagja nem nézi jó szemmel, hogy a másik

továbbra is ápolja egyéb kapcsolatait, főleg azért, mert ezáltal partnere néha

kísértésekkel néz szembe, és önkéntelenül is folyamatosan összehasonlítja párját más

potenciális partnerekkel (Ackerman, 1971).

A jó párkapcsolathoz elengedhetetlen az empátia, a másik személy megértése

azáltal, hogy a helyzetébe illeszkedem. A Rogers-féle személyközpontú megközelítés

terápiás alapelvei a jól működőkapcsolatnak is alapelvei. Ezek a következők: a másik

ember teljes elfogadása, empátia, hitelesség, megfelelőkommunikáció (hogy a másik

megértse, hogy elfogadom őt). Ennek megteremtéséhez dolgozni kell, nem megy

magától. A jó kapcsolatot is meg kell alapozni, majd utána folyamatosan építeni kell,

törődni kell vele, gondozni kell. Kicsit olyan, mint hogy az ember homokra vagy

kősziklára építi-e a házát. Az előbbi gyorsabban készen van, de egy kisebb vihar

összedönti, a szilárd alapra épült kapcsolat ugyanakkor ellenáll a viharoknak. A

párkapcsolati viharokra, konfliktusokra készülni kell, mert így kevesebb kárt okoznak,

mintha készületlenül érik az embert (például akkor, ha valaki a tökéletes, az ideális

kapcsolat álomvilágában él). A jó házassághoz pozitív együttes élményekre is szükség

van. Meg kell tanulni, hogy élvezzük egymás társaságát. Nem szabad engedni, hogy a

negatív érzelmek legyőzzék a pozitív gondolatokat és érzelmeket (Pálhegyi, 2008).

Schneewind és Gerhard (2002) szerint a párkapcsolat stabilitását és tartósságát a

megfelelő kommunikációs készség és konfliktusmegoldási stílus jelzi előre. A

kapcsolati kompetencia, az empátia, valamint a kapcsolati sebezhetőség (megbocsátani,

ha megbántottak) a kapcsolati személyiség dimenziói, mely meghatározza, hogy

mennyire működőképes egy kapcsolat. A legideálisabb akkor, ha mindkét fél magas

kompetenciával és empátiával, ugyanakkor alacsony sebezhetőséggel rendelkezik.
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Mielőtt azonban rátérnénk az eredményes kommunikáció és konfliktuskezelés

párkapcsolaton belüli megvitatására, nézzük meg röviden, amit e témákról

általánosságban tudni érdemes.

Kommunikáció

A kommunikáció információk közlése vagy cseréje, valamilyen erre alkalmas

eszköz, illetve jelrendszer (nyelv, gesztusok) segítségével. Lényege, hogy a

kommunikáló felek a körülöttük, valamint a bennük zajló történéseket egy önkényesen

kialakított rendszer segítségével közölni képesek, ily módon szabályozzák egymás

viselkedését. Minden ember a társadalomban jelrendszerek egész sorát sajátítja el

(nyelvet, gesztusrendszert, térközszabályozást, stb.), amiket meghatároz a kultúra,

melyben az ember szocializálódik. Mindezek együtt adják az értelmezés hátteréül

szolgáló kontextust, egy olyan közös kódrendszert, ami azonnali megértést és közvetlen

választ tesz lehetővé.

Megkülönböztetünk verbális (szavakkal történő) és nonverbális (testbeszéd,

gesztusok, stb.) kommunikációt. A metakommunikáció pedig a kommunikáció

tudattalan szintje, ezen keresztül kommunikáljuk a másikkal kapcsolatos érzelmeinket.

A metakommunikáció megjelenik mind verbális (pl. beszéd tempója, hangmagasság),

mind nonverbális szinten (pl. testtartás). A szóbeli üzenetek (verbális kommunikáció) a

személyek közötti kommunikációnak csak egy kis részét alkotják. Miközben beszélünk,

szavaink jelentését arckifejezéssel, gesztusokkal, testmozgással, szünetekkel,

hanghordozásunkkal, vagy éppen a szavak jellegzetes kiejtésével hangsúlyozzuk vagy

módosítjuk. A nonverbális üzenetek különösen fontos szerepet játszanak a társas

életben az értékek, attitűdök, vonzalmak és más személyes reakciók

kommunikálásában. A nonverbális jelzéseket általában gyorsabban küldjük és fogadjuk,

jelentésüket hitelesebbnek tartjuk, kevesebb tudatos kontroll irányul rájuk és kevésbé

követjük őket figyelemmel, mint a verbális kommunikációt (Smith és Mackie, 2001).

Ezen éles elkülönítés helyett ma már inkább azt vizsgálják a kutatók, hogy ezen két

csatorna miképpen hat egymásra, és hogyan szintetizálhatóak (Pléh és mtsai, 2001). A

kommunikáció több, mint attitűdváltozás, hiszen bizonyos fokú tudatosságot és
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intencionalitást követel (Searle, 2000), ugyanakkor a legfontosabb jellemzője, hogy

folyamat, tehát az a fontos, hogy miként jut egyezségre a két fél (Hewstone és mtsai,

1995).

A kommunikáció kutatásának kezdetén élesen elkülönítették egymástól a

folyamat elemeit, vagyis a közlőt, a befogadót, és a közöttük lévőcsatornát (lineáris

okságelvűkommunikációs modell: Shannon és Weaver, 1949). Ezzel párhuzamosan a

fejlődéslélektan az anya-gyerek interakció vizsgálatát helyezte előtérbe, míg a

szociálpszichológia a társas érzelemkifejezést (affiliáció) kutatta, melynek során sok

adat gyűlt össze a nonverbális kommunikációról, az intimitásról és az interperszonális

kapcsolatok meghatározó tényezőiről, de mindvégig csak az egyéneket vizsgálták páros

helyzetben, és nem a párt, mint egyének felett álló, önálló rendszert. Ezzel szemben a

Palo Alto-i iskola (Bateson és Ruesch, 1951, Watzlavick, Beavin és Jackson, 1967,

Haley, 1971) rendszerszemléletűmegközelítése a cirkuláris okság, a kölcsönviszony, a

reciprocitás, és a kommunikáció többszintűségének (információs és jelentés-

meghatározó viszonyszintek) fontosságát hangsúlyozta. A rendszerszemléletűmodell

interakciós rendszernek tekinti a családot. Bateson szerint a családi kommunikációt

egymásba kapcsolódó visszajelzések, cirkuláris folyamatok és szekvenciálisan

ismétlődőviselkedési sémák jellemzik, nem pedig lineáris (ok-okozati) viszonyok.

Minden közlés egy korábbi hatásra adott válasz (Komlósi, 2000). A rendszerszemléletű

megközelítés szerint a diszfunkcionális működés az egész rendszer (család vagy pár)

működésének zavarára utal, így a kapcsolatokban kell létrehozni interakciók

segítségével a változást (Koltai, 2004).

Ettől kezdve úgy tekintjük a kommunikációt, mint szociális interakciót, vagyis

két ember kapcsolatát (Csepeli, 2001). A pár alkotó egyedei fölötti rendszer, két

személy egy páros helyzetben új, együttes valóságot, „mi” entitást alkot (Satir, 1999). A

személyiség e szüntelen interakció által fejlődik, a másik emberre nézve vagyok ember,

őtart tükröt elém, amiben meglátom magamat. Emberi kapcsolatok és kommunikáció

nélkül nem tudunk teljes életet élni (Pálhegyi, 2008). A kommunikáció interakciós

modellje szerint a résztvevőfelek aktivitásukkal egy közös cél érdekében cselekszenek.

Az interakció két ember közötti visszatérőkölcsönhatás, melynek során a felek hatással

vannak egymás kognitív működésére, érzelmeire, és cselekedeteire. A kapcsolat
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interakciók sorozatából épül fel, és ilyen módon pillanatról pillanatra dinamikusan

változik az interdependens kölcsönösségi viszonymezőben.

A kommunikáció pedig információ és viszonyra vonatkozó üzenetek cseréje,

amit ezért más szóval interakciónak vagy tranzakciónak is nevezhetünk. A

kommunikáció tartalmi szintje arra vonatkozik, amit a felek egymással közölnek, a

viszonyszintje pedig arra, amit egymásról közölnek (Bagdy és mtsai, 2006). A kapcsolat

ezen más minőségében közös jelentés kialakítására, egyetértés elérésére törekszünk, az

„itt és mostban” találkozunk a másikkal. Watzlawick (1989) megfogalmazásával élve az

interakció közös jelentés kialakítására törekvőalkufolyamat, egyezkedés azon, hogy a

viszonyt miképp kontrollálják, és hogyan érjék el affiliatív töltését, és ezáltal a viszony

mindkét fél számára elfogadható definiálását.

Az interakció sok funkciót hordoz: információ átadó, kapcsolatellenőrző,

viszonymeghatározó és cselekvésszabályozó (Kraut és Higgins, 1984). A kapcsolatépítő

és kapcsolatfenntartó elem mindig megtalálható a kommunikációban. Bateson ezt

nevezte befolyásoló modalitásnak, mely az információközlő modalitás mellett a

kommunikációs partnerhez való érzelmi viszonyulást fejezi ki. A napjainkban elterjedt

felfogás szerint a raport vagy reláció kifejezése minden kommunikáció része. Schulz

von Thun (1991) négyszintes kommunikációs modellje elkülöníti egymástól az

információközlést, az önmegnyilvánulást, a felszólító közlést, valamint a

kapcsolatszabályozást. A partnerkapcsolat tartósságát és harmóniáját meghatározza,

hogy a kommunikációban a tárgyi tartalom, a felszólítás, a megnyilatkozás és a viszony

milyen arányban jelenik meg. Ha ezen négy elem közül valamelyik dominálni kezd, az

egyensúly felborul, és ha ez tartóssá válik, az a kapcsolat széteséséhez vezethet. A

másik fél eltérőkommunikációs stílusának elfogadása, a megértés kimutatása segíti

ezen egyensúly fenntartását (Buda, 1988).

A szeretetnek, a másik elfogadásának kifejezésére több mód, több nyelv van.

Gary Chapman (2002) szerint a szeretet öt nyelve a következő: szavak, szolgáltatás,

ajándékozás, együtt töltött idő, érintés. Meg kell találni, hogy melyik az a nyelv, az a

csatorna, amelyiken a partner leginkább megérti a szeretetről szóló üzenetet. Fontos,

hogy úgy adjak, ahogyan a partnerem venni, befogadni tudja azt. Ugyanakkor az is

lényeges, mondja Schulz von Thun (1991), hogy képes legyek észlelni az általa küldött

jeleket, hogy úgy hangoljam be saját vevőimet, hogy eljusson hozzám az őüzenete.
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Mert mire figyelek, mikor a másik beszél hozzám? Arra, amit mond, vagy arra, hogy

milyen állapotban van, vagy arra, hogy milyennek tart engem, vagy arra, hogy mit kell

tennem (mit vár, kér tőlem).

A kapcsolatot meghatározza annak helyszíne, kontextusa is. A kommunikációs

helyzet sokszor önmagában meghatározza a felek szerepviselkedését, és így nagy

befolyással bír az egész interakcióra. Az intim kapcsolatokban a közös múlt (narratív

sík) alkotja a kommunikáció kontextusát, lehetővé téve az utalásokat, amit Mérei (1975)

az együttes élményben ragadott meg (Buda, 2002). A párok kommunikációjának

vizsgálatakor tudnunk kell, hogy ezen személyek rájuk jellemzővonásokkal, múltbeli

tapasztalatokkal rendelkezve adott társas hálóban és kultúrában lépnek interakcióba

egymással. A pár kommunikációját erősen befolyásolják mindezek, ugyanakkor az új

kapcsolatban bizonyos egyedi kommunikációs struktúrák is kialakulhatnak (Barnes,

1984). T. Kiss (2005) szerint két interakciós alapmodellt határozhatunk meg. A

hierarchikus (kényszer) szerkezetben a két ember között alá-fölé rendeltségi viszony

van, így itt tekintélyorientált érdekérvényesítés jellemző. Az egyenrangú, szabadon

választott kapcsolatokban a kommunikációs szabályokat a két fél maga határozza meg,

így kötetlenebb és szabadabb az interakció, melyben személyiségük nagyobb mértékben

megnyilvánulhat. A tranzakcióanalízis (Berne, 1997) szerint az az ideális, ha két felnőtt

között zajlik a tranzakció, ha felnőtt énemmel szólítok meg egy másik felnőttet, és őis

felnőttként válaszol. A keresztezett tranzakciók ártanak a kapcsolatnak.

A kommunikációt tekinthetjük úgy is, mint folyamatos egyezkedést a kapcsolat

normáival összefüggésben. A kommunikáció tetszést vagy nemtetszést vált ki, és

ezáltal a felek egyfolytában kondicionálják egymást: a sikertelen kommunikáció

hatására stratégiát váltunk, míg az eredményes közlésmódot újból és újból

alkalmazzuk, és tesszük mindezt tudattalanul. A kapcsolat ilyen módon fejlődik, ám ez

a fejlődés megállhat, stagnálhat, visszafejlődhet, vagy hullámozhat is, állandó

bizonytalanságot keltve a kommunikáló felekben. Ha a kapcsolat fejlődik, új,

bonyolultabb normák jönnek létre, nőa közelség és az intimitás mértéke, míg a

kapcsolat visszafejlődésével a normák egyszerűsödnek (Buda, 2002).
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A házastársak interakciója akkor harmonikus, ha megtanulnak egymás

elvárásaihoz és szükségleteihez igazodni. A jól működőkapcsolathoz elengedhetetlen a

szerepelvárások tisztázása, hogy mit várunk a partnerünktől, és őebből mit tud vállalni.

Ha az elvárások nem valósulnak meg, a szerepek tisztázatlanok, eltérően értelmezik

őket, vagy összeütközésben állnak más szerepeinkkel, akkor szerepfeszültségek

jelennek meg. Ezek feloldását nehezíthetik tudattalan belsőgátlások, ellenállások is.

Ilyenek lehetnek például: a probléma létezésének vagy komolyságának

megkérdőjelezése (bagatellizálása), a kommunikáció hiánya (a konfliktuskezelés

elkerülése), a tünetek helyett az okokkal való foglalkozás, a felelősség elhárítása

(és/vagy áthárítása a másikra), valamint a problémákkal pusztán racionális szinten való

foglalkozás az érzelmek mellőzésével (intellektualizálás) (Secord és Backman, 1972).

A nem megfelelően működőkapcsolat egyénben rejlő oka lehet a személyiség

éretlensége, a másik igényeinek megértésére és elfogadására való képtelenség, az

empátia, önismeret vagy partnerkapcsolati tapasztalatok hiánya. Minél

megfogalmazottabb és konkrétabb egy elvárás, annál egyszerűbb alkalmazkodni hozzá.

A házastársi kapcsolatokban a szerepek összeegyeztetésének főbb területei:

munkamegosztás, karrier, családtervezés, szexuális élet, társas kapcsolatok, szabadidő-

programok (Kaszás, 1988).

Manapság bármilyen emberi kapcsolattól nárcisztikus szükségleteink

kielégítését várjuk. A mai fogyasztói társadalomban az önérvényesítés, a teljesítmény a

legfontosabb érték, és emellett a párkapcsolat vagy a családi élet kevéssé értékes

„árucikk”. Korunk társadalmának elvárása valahogy így hangzik: „Nézz ki jól, és érezd

jól magad!” vagy éppen „Csináld magad!”, „Mert megérdemlem!” Az egzisztencia

megteremtése, a folyamatos teljesítménykényszer, az egyéni boldogságkeresés aláássa

az emberi kapcsolatok fontosságát, hiszen hogyan tudok én eredményes lenni, ha

közben másra figyelek, mást támogatok. Ebből adódik, hogy a jól működő, kölcsönös

szerelem nem más, mint optimális szükséglet-kielégítés. Ezekből a kapcsolatokból

hiányzik a kölcsönös őszinteség, a nyitottság, a bizalom. Az érzelmeket inkább nem

mutatjuk ki, mert félünk, hogy ez által kiszolgáltatottá, sebezhetővé válunk a másik

előtt, aki könnyen kihasználhatja, ellenünk fordíthatja a rólunk, tőlünk megtudott

bizalmas információkat. Mindez gyanakvást és kölcsönös bizalmatlanságot szül, ami

eleve lehetetlenné teszi a valódi párkapcsolatot. Hasonló kommunikációs probléma az
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is, hogy elvárjuk a másiktól, hogy kitalálja gondolatainkat, kívánságainkat, és elégítse

ki azokat anélkül, hogy ezt neki nyíltan kommunikálnánk. Ilyet először és utoljára az

anya képes megtenni a néhány hónapos kisbabájával való kapcsolatban. Az irigység és

a féltékenység ugyancsak rombolja a mai kapcsolatokat, talán jobban, mint régen,

amikor lehetett bízni a házasság szentségében. Nem engedjük meg, hogy a másik

boldogabb, elégedettebb legyen, mint mi, ezért teszünk róla, hogy ne legyen az, amitől

mindannyian boldogtalanok, és kapcsolatunkkal elégedetlenek leszünk. Hiszen, ha ő

nem boldog, hogy lehetnék én az, de akkor sem lehetek boldog, ha őaz, miközben én

nem. Érezhető a paradoxon mindebben. Az a jó, ha az elvárások rugalmasan

alakíthatóak, és bizony kompromisszumokat kell kötni ahhoz, hogy egy párkapcsolat

működőképes legyen, vagyis engednünk kell saját elvárásaikból, és akkor remélhetjük,

hogy partnerünk is így fog tenni (Tari, 2008).

Összességében tehát fontos, hogy a házaspárok megértsék egymás jelzéseit,

mert így jobban egymásra tudnak hangolódni, és többet megtudnak egymás érzéseiről

(Dinkmeyer és McKay, 1982). Érzéseink megosztása, sérelmeink megbeszélése fontos

ahhoz, hogy meghittebbé tegyük a kapcsolatot, és ezáltal pozitív, szeretet teli

érzéseinket jobban átélhessük (Chapman, 2002). Ha ez azonban mégsem sikerül,

könnyen konfliktushelyzet állhat elő, aminek kezelése ugyancsak lényeges a boldog

párkapcsolathoz.

Konfliktuskezelés

Az emberi kapcsolatokban, a társas együttélésben természetes az ellentétek

megléte, a konfliktushelyzetek sokasága. Ezek közös megoldásai a fejlődés fontos

színterei. A konfliktusok az emberi kapcsolatok zavarait, hibáit jelentik, így a további

sikeres együttműködés feltétele a konfliktusok feltárása és kezelése (Balogh és mtsai,

2004). A különbözőkonfliktuskezelési módok azon alapulnak, hogy a személyek

mennyire akarják saját érdekeiket érvényesíteni, illetve mennyire veszik figyelembe a

másik fél szempontjait.
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A konfliktus az emberek, vagy emberek csoportjai közötti versengés egy

formája. Akkor lép fel, ha olyan célokért vagy korlátozott javakért versengenek, amik

nem érhetőek el mindannyiuk számára (Boulding, 1962). Egy másik meghatározás

szerint konfliktus alatt azt értjük, amikor két vagy több ember között egyet nem értés,

feszültség alakul ki. Ugyanakkor a konfliktus nem jelent feltétlenül rosszat (igaz,

negatív hatásai közismertek), sokszor az előrelépés, a fejlődés elindítója. A

konfliktusok pozitív hatásai a következők lehetnek (Ternovszky, 2000):

- fenntartja a feszültség optimális szintjét (ami fontos a teljesítményhez),

- az eltérőnézetek összeütközése gyakran eredményez kiváló ötleteket,

- egy másik csoporttal való konfliktus erősítheti a csoporton belül az

összetartozást, az egységet,

- felhívja a figyelmet azokra a problémákra, ahol változtatásra van szükség.

A konfliktus egy dinamikus folyamat, ami több szakaszra bontható. Először is

sokszor a helyzet magában hordozza a konfliktus lehetőségét. Amennyiben a

helyzetben résztvevők ragaszkodnak saját álláspontjukhoz, a konfliktus kifejlődik, és

ebben a második szakaszban a felek ráébrednek és átérzik a konfliktushelyzetet. Ez

félelmet, dühöt, feszültséget, és más érzelmi állapotokat válthat ki, ami valamilyen

cselekvésre készteti a konfliktusban állókat. A konfliktus folyamatának harmadik

szakaszában valamilyen módon kezelni próbálják a kialakult helyzetet, és

valamilyenfajta megoldási stratégiát alkalmaznak (Ternovszky, 2003).

A konfliktusok kezelésének elsőés legfontosabb lépése a kiváltó okok feltárása.

A konfliktusoknak számos oka lehet (Klein, 2002):

- az érdekek látszólagos vagy tényleges ütközése,

- a személyes kapcsolatok elromlása, vagy a másik félreismerése

(sztereotípiák, előítéletek),

- az értékek különbözősége (eltérőértékrend, világnézet, politikai- vagy

vallási különbségek),

- strukturális probléma (források egyenlőtlen elosztása, egyenlőtlen hatalmi

viszonyok),

- információ hiány vagy torz információ (félreértés).
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E konfliktusok közül néhányat a vita nem old meg, hanem néha még súlyosbítja is (pl.

az értékkonfliktusokat), míg másokat viszonylag könnyebb orvosolni (pl. az

információhiányt).

A nehéz élethelyzetek és a stressz próbára teszik az embert, és pszichés

egészségünk nagymértékben attól függ, hogy miképpen tudunk megbirkózni a

problémákkal, konfliktusokkal. Lazarus megküzdésnek (coping) nevezi a konfliktus

vagy stressz helyzet megoldását célzó alkalmazkodási próbálkozásokat (Lazarus és

Folkman, 1984). Alapvetően kétféle megküzdési módot különböztet meg: a

problémaközpontú stratégiát és az emóciófókuszút. A probléma centrikus megoldás

során az egyén a konfliktus vagy stressz okát próbálja meg feltárni és megszűntetni,

míg az érzelmi megküzdésnél a stresszel együtt járó negatív emocionális állapotot

próbálja meg orvosolni, és ezáltal jobb közérzetet biztosítani magának. Az

emóciófókuszú megküzdés megoldási módjait akkor tekinthetjük valódi

megküzdésnek, ha a személy csak addig használja őket, amíg nem talál megfelelőbb

megoldást, vagy akkor, ha a stressz helyzet nem változtatható meg.

Egy másik megközelítés szerint a különbözőkonfliktuskezelési módok azon

alapulnak, hogy a személyek mennyire akarják saját érdekeiket érvényesíteni, illetve

mennyire veszik figyelembe a másik fél szempontjait. Thomas és Kilmann (1974) öt

konfliktuskezelési módot különböztet meg:

- versengés,

- alkalmazkodás,

- elhárítás (elkerülés),

- kompromisszumkeresés,

- együttműködés (problémamegoldás).

A versengés önérvényesítőés nem együttműködő. Az egyén erősen érvényesíteni

akarja saját érdekeit, akár a másik fél rovására, s bármely befolyásolási módot latba vet,

hogy nyerőhelyzetbe jusson. A felek a konfliktus megoldása során nem működnek

együtt, mindenki számára a győzelem a fontos (bármilyen áron vagy bármilyen

áldozattal is). Az alkalmazkodás együttműködőés nem önérvényesítő, a versengés

ellentéte. Az egyén lemond saját szándékairól, és a másik fél érdekeit tartja elsősorban

szem előtt. Inkább feladja saját célját és alkalmazkodik a másikhoz a kapcsolat

érdekében. Az elkerülés nem önérvényesítőés nem együttműködő. Az elkerülés
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visszahúzódást jelenthet egy fenyegetőhelyzetből, a személy kikerüli, elhárítja a

konfliktust. A kompromisszumkeresés átmenet az önérvényesítés és az együttműködés

között. A cél valamilyen kölcsönösen elfogadható megoldás megtalálása, amely

részlegesen mind a két fél számára megfelelő. Miután felismerték a felek, hogy egyikük

sem érheti el azt, hogy csak az őszempontjai érvényesüljenek, olyan megoldást

keresnek, amelyben többé-kevésbé teljesülnek céljaik. Mindketten nyernek és

veszítenek is valamennyit. A problémamegoldás az elkerülés ellentéte. Az

együttműködés során a felek nemcsak saját, hanem a másik fél érdekeit is elfogadják,

és olyan megoldásra törekszenek, amelyik mindkét fél számára teljesen megfelelő.

Mind az öt konfliktuskezelési mód célravezetőlehet bizonyos helyzetekben.

Egy adott konfliktuskezelési mód hatékonysága attól függ, hogy mennyire ügyesen

alkalmazzuk, illetve függ a konfliktushelyzet követelményeitől is. Mindannyian

képesek vagyunk mind az öt konfliktuskezelési mód alkalmazására és senkire sem

jellemzőegyetlen, merev stílus a konfliktusok kezelésében. Ugyanakkor az emberek

többségének van domináns konfliktuskezelési stratégiája, amit a kelleténél gyakrabban

használ, és van olyan is, amit kevésbé alkalmaz (még ha a helyzet megkívánná is)

(Ternovszky, 2003). A leggyakrabban használt konfliktuskezelési stratégia

meghatározza, hogy mennyire jól tudjuk kezelni emberi kapcsolatainkat.

Az interperszonális kapcsolatban lévőfelek intrapszichés struktúrái kölcsönösen

determinálják egymást. Így azt, hogy egy pár egy adott probléma vagy feladat

megoldásában mennyire tud eredményesen együttműködni, meghatározza a pár

kapcsolata (egymáshoz való viszonyuk, érzelmeik, kapcsolatuk kiegyensúlyozottsága),

a felek személyiségének aktuális állapota és struktúrája, valamint a feladat

jellegzetességei (Deckner, 2002).

A párkapcsolat problémákkal szembeni megoldó kapacitása, vagyis teherbírása,

nagymértékben összefügg a házastársak egymáshoz való alkalmazkodási képességével

(Komlósi, 1997). Spanier és Cole (1976) szerint a házassági alkalmazkodás folyamatát

az alábbi tényezők határozzák meg: a házastársak közötti származásbeli különbség

mértéke, a személyközi feszültségek és személyes szorongás mértéke, a kapcsolattal és

a házastárssal való elégedettség mértéke, a kapcsolat összetartó erejének nagysága,
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valamint a házasság működése szempontjából fontos kérdésekben való egyetértés

mértéke.

Heaven és munkatársai (2006) különböző konfliktusmegoldási

stíluspárosításokat írtak le. A kapcsolati megelégedettség szempontjából legjobb, ha

mindkét fél konstruktívan tud kommunikálni, megbeszélik egymással érzéseiket,

problémáikat. A követelő-visszahúzódó párosításnál az egyik fél panaszkodik, kritizál,

míg a másik véget szeretne vetni a beszélgetésnek (hallgat, vagy kilép a helyzetből).

Ennél a típusnál (akárcsak akkor, ha mindkét fél elkerülő) a párkapcsolattal való

elégedettség alacsonyabb szintű. Más kutatások megállapítják, hogy a döntések

komplexitása elsősorban stressz- és krízis helyzetekben függ össze a párkapcsolat

minőségével. Jó partnerkapcsolat esetén feladathelyzetben a hierarchikus párviszony

helyett az együttes munka kerül előtérbe (Mirnics és mtsai, 2006).

A házasság minőségét az határozza meg, hogy a felek mennyire elégedettek,

illetve mennyi feszültség származik a kapcsolatból (ezek a belső tényezők). A

házasságon kívüli tényezők a házasság stabilitását befolyásolják. A rossz, de stabil

házasságok a pár megelégedettsége nélkül, sok feszültséggel működik. A jó és stabil

házasságnál erős a felek közötti kötődés, ugyanakkor alacsony a feszültség. A jó, de

instabil házasságokban viszonylag elégedettek, de keresik a még jobb alternatívát. A

rossz és instabil házasságokban a feszültség magas szintjét egyik fél sem képes sokáig

elviselni, így a kapcsolat felbomlása valószínűsíthető. A házasság minőségét nem az

határozza meg, hogy van-e benne konfliktus, hanem a válság megoldásának

lehetőségei. Az együtt maradás egyik lehetősége a megújult házasság, mely a kapcsolati

krízis kreatív megoldása. A felek megdolgoznak azért, hogy viszonyukat egy

magasabb, minőségibb szinten szervezzék újjá. Egy másik lehetőség, a próbaválás alatt

a felek egymástól némiképp eltávolodva a gyakorlatban szerzett tapasztalatok által

mérlegelhetik a házasság fenntartásából, illetve a válásból származó előnyöket és

hátrányokat. Az együtt maradás harmadik lehetősége a konzervált házasság, ami a

válság előtti helyzet visszaállítását, majd fenntartását jelenti (Lewis és Spanier, 1982).

A modern kor két végletes, problémás párkapcsolati formája a társfüggőség és

az elköteleződési válság. Az ifjúkor kitolódása miatt nemcsak a párkapcsolat terén,

hanem a munka, karrier, család kérdéseiben is elköteleződési problémák merülnek fel,

sok a lehetőség, nehéz dönteni, és kitartani a döntés mellett. Ugyanakkor a függőségnek
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is rengeteg új formája van manapság: Internet, iwiw, msn, mobiltelefon, tv,

számítógépes játékok, és persze a munkafüggőség (workaholic), hogy ne csak a

klasszikusokat (drog, alkohol, dohányzás) említsük. Individualista kultúránkban sokak

számára a tartós párkapcsolat csak bonyodalmakat, felesleges konfliktusokat jelent,

önállóan sikeresebben tudják irányítani életüket, látszólag egyszerűbben, énhatárainkat

és függetlenségünket megőrizve, ugyanakkor némi boldogtalanság árán. Az igazi

szerelem érzéséhez képesnek kell lenni arra, hogy intim kapcsolatba kerüljünk a

másikkal, amihez egy kicsit fel kell lazítani énhatárainkat (amiknek addigra már

kialakultnak és megszilárdultnak kell lennie), és így egyszerre lehet jelen az „én” és a

„mi” érzése. A társfüggőség azt jelenti, hogy valaki túlzottan egybeolvad partnerével,

olyan szorosan kötődik hozzá, hogy az a másiknak már túl sok, szinte megfojtja

partnerét a szeretetével. Egy ilyen kapcsolatban a függőfél feladja saját egyéniségét, és

mindig azt teszi, amit a másik szeretne. Passzívan eltűr mindent, miközben azt az üzeni

párjának, hogy önzőés rosszul bánik vele, és őmég ezt is elviseli érte, mindezzel

erősen kontrollálja partnerét (alárendelődik, de közben mindent ellenőriz, mindent

eligazít, mindent megbocsát, és mindenről tudni akar). Az igazi kapcsolatban

valamilyen módon függünk a másiktól (ennek mértékét nehéz meghatározni), de

ugyanakkor valamilyen távolságot is kell tudni tartani tőle. Az elköteleződni képtelenek

egyfajta tökéletes ideált keresnek, és így egyik meglévőkapcsolatuk sem elég jó

számukra. Nem képesek lezárni a keresést, és megállapodni a jelenlegi kapcsolatban,

elfogadni, hogy ez most már mindig így lesz. Ráadásul társadalmi elvárás, hogy

mindenben jól kell dönteni, hogy csak a legjobbal szabad megelégedni. A valódi és

intim kapcsolat azt jelenti, hogy megértést és elismerést kapunk, hogy elfogadnak és

szeretnek minket, egy olyan biztonságot adó háttér, melyből erőt meríthetünk a

mindennapok kihívásaihoz (Hajduska, 2008).

A kommunikációs konfliktusoknak több formája ismeretes. A harcnak nevezett

konfliktustípusnál a kezdeti, kiváltó ok háttérbe szorul, és egyre nagyobb szerepet

kapnak a felekben megjelenőindulatok és érzelmek. A vitákban a felek nyíltan

vállalják nézeteiket és szándékaikat, céljuk a partner meggyőzése, illetve saját

álláspontjuk megvédése, miközben nézeteik felülvizsgálatára kényszerülnek (Hankiss,

1978). A játszma egyfajta viselkedésstratégia, mely komplementer, rejtett tranzakciók
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sorozata jól meghatározható, előre látható kimenetellel, gyakran ismétlődik, és

általában ismerős, rossz érzések kísérik (Berne, 1984). A konfliktus mindig „itt és

most” zajlik nyílt vita formájában, míg a játszma „akkor és ott”, vagyis múltbeli

történésekben gyökerezik, a konkrét kiváltó okon túl megjelennek olyan vélt vagy valós

érzelmi sérelmek, amelyek továbbviszik a jelenetet. Játszmához vezetőmotívum lehet,

amit a pár tagjai szeretnének elkerülni, amitől tartanak egy kapcsolatban, amit nem

akarnak megmutatni magukból, vagy ami szerintük mozgatója egy együttélésnek. Ilyen

például a figyelem elérése (az elismerés iránti vágy), a negatív érzelmek beváltása

(amiket időről-időre összegyűjtögetünk, és a megfelelő pillanatig raktározunk

magunkban), az önmagunkkal kapcsolatos hiedelmeink (ha ők jól vannak, nem lehet jól

a másik, vagy ha ők nincsenek jól, akkor a másik igen), az intimitás elkerülése (nem

fogadják el egymást), vagy a pozíció megszerzése és megtartása (dominancia-harc). A

játszma dinamikájának megértéséhez fontos ismernünk a drámai háromszög szerepeit,

amik megalkotják és működtetik az egész folyamatot: az Üldöző, aki saját akaratát

akarja érvényesíteni, az Áldozat, aki lehet lázadó, vagy mindent eltűrő(alávetett), és a

Megmentő, aki látszólag az Áldozatnak segít, valójában őis kontrollálni akarja a

helyzetet. Egy játszma elindításához szükség van horogra (indító mondatra vagy

gesztusra) és gyenge pontra (amit megpiszkálva a másik azonnal reagál). Miért veszünk

részt ezekben a játszmákban? Valamilyen fel nem ismert szükségletünket elégíti ki a

játszma, vagy csak szeretnénk besöpörni a negatív nyereséget (bizonyítani, hogy

valóban a másik a hibás, mert a játszmában mindig így tűnik, pedig sosem teljesen

igaz), esetleg inkább választjuk a már ismert, rossz forgatókönyvet, mint hogy új

megoldást keressünk a helyzetre, ami esetleg mélyen érintene minket. A játszmák addig

zajlanak, amíg valamelyik fél felismeri és megszakítja a folyamatot, elutasítva a

ráosztott szerepet kilép a játszmából (Józsa, 2008).

A játszma jól leírja azt a fajta dinamikát, ami egyes párkapcsolatok

mozgatórugója. Más elméletek ugyanakkor ettől eltérőmódon ragadják meg a

párkapcsolati dinamikát.
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Párkapcsolati dinamika

A párkapcsolati dinamika a kapcsolatba kerülőszemélyek közötti, vagyis

interperszonális dinamika, mely az interakción keresztül, a kommunikáció

folyamatában jelenik meg. Magában foglalja az egyéni életút tapasztalataiból szövődött

kognitív reprezentációkat, sémákat és attitűdöket, viselkedési készségeket, valamint a

tudattalanul motivált szükségleteket, melyek az aktuális kapcsolatban aktiválódnak,

továbbá a párkapcsolat aktuális feszültségeit és a környezeti hatásokat. Az aktuális

konfliktusban tehát újraéled egy régi, megoldatlan konfliktus, és így esély teremtődik

arra, hogy ezúttal megoldódjon, vagy egy magasabb szinten szerveződjön újjá (Bagdy,

2002).

A párkapcsolati dinamikával foglalkozó elméletek magyarázatot igyekeznek

adni a párkapcsolat kialakulási folyamataira. A kiegészítőszükségletek elmélete szerint

a tartós kapcsolat záloga, hogy a felek lényeges lélektani dimenziókban képesek

kiegészíteni egymást. A sajátos igények elmélete szerint a párválasztásban az a

meghatározó, hogy a személy kielégítheti-e a kapcsolat által valamilyen alapvető

lélektani igényét (amit korábban nagyon jól kielégítettek, vagy éppen hogy kielégítetlen

maradt). Ezzel összefüggésben megemlíthetőa „szülőimágó” keresésének elmélete is,

mely szerint a párválasztást az ellenkezőneműszülőtulajdonságai motiválják. A

kompenzáló személyiségzavar elmélete szerint a személyiség valamely mély,

strukturális problémája enyhül vagy megszűnik, ha olyan partnert talál, akinek

viselkedése képes az ellensúlyozása (Buda és Szilágyi, 1978). A partnerkapcsolatok

dinamikáját leíró elméletek között mindenképpen meg kell még említeni Jackson

családi homeosztázis (1965) és Bateson kettős kötés hipotézisét (1972) is.

Mivel lelki működéseink jelentős része tudattalanul megy végbe, az

interperszonális kapcsolatok, kiváltképp a párkapcsolatok terén ez számos zavar és

konfliktus forrása lehet. A párterápiával foglalkozó pszichológusok gyakorta

tapasztalják, hogy mennyire nem ismerik a házastársak saját problémáik valódi

gyökereit, kapcsolatukban megnyilvánuló viselkedésük valódi okát és mozgatórugóit.

A párkapcsolatok ezen rejtett dinamikájára és a párválasztás tudattalan motívumai

először Sigmund Freud (1986) hívta fel a figyelmet, aki a szerelmi vágy és vonzalom
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kialakulásában a tudattalan késztetéseknek döntő szerepet tulajdonított. Emellett

foglalkozott azzal is, hogy szerelmünk tárgyát idealizáljuk, túlbecsüljük, és szerinte a

legnagyobb szerelem sem mentes az ambivalenciától, illetve az ellenségeskedéstől.

Jung (1927) arra hívta fel a figyelmet, hogy minél nagyobb a tudattalan szerepe

a házasságba lépőfiatalok életében, annál kevésbé beszélhetünk szabad választásról a

párkapcsolat terén. Főleg a szülőkhöz való kötődés foka befolyásolja tudattalanul

(előmozdítja vagy megnehezíti) a párválasztást. Jung igen fontosnak tartotta a

házastársi harmónia szempontjából a partnerek személyiségének differenciáltságát. Ha

nagy a különbség e téren a két fél között, akkor a kapcsolat nem igazán működőképes.

Ugyancsak őismerte fel elsők között a projekció szerepét a házasságban. A partnerideál

projekcióját az együttélés fokozatosan megingatja és elbizonytalanítja, ami belső

konfliktusokkal jár.

Szondi Lipót (2007) szerint a párválasztást azok a látens, recesszív gének

irányítják, melyek mindkét fél öröklési anyagában megtalálhatóak. A genotropizmus

ezen gének hordozóinak sorsmeghatározó, kölcsönös vonzódása a szerelem, a barátság

és a hivatás terén. Ezt a nem tudatos kényszersorsot, csak nagyfokú önismeret és

tudatosság árán tudjuk megváltoztatni.

A házassági kötelék sok esetben elég erős ahhoz, hogy átvészelje a sérüléseket

és sértéseket, ugyanakkor pont erőssége révén tudnak a házasfelek kárt tenni egymás

személyiségében (ismerik egymás gyenge pontját, és fontosak egymásnak annyira,

hogy nagyon fájjon, ha megbántják egymást). A tapasztalatok szerint a

párkapcsolatokban jelentős destruktív erők működnek, hiszen a házastársak nemcsak a

beteljesült, hanem a beteljesületlen vágyakat is szimbolizálják egymás számára.

Beteljesületlen vágyaink és elvárásaink gyermekkori kötődési kapcsolatainkból

megmaradt megoldatlan problémáinkból és sérüléseinkből származnak. A házasságban

szeretnénk megtalálni ödipális szenvedélyeink elérhetetlen tárgyát (az ellenkezőnemű

szülőt), a feltétel nélkül szeretőanyát, és a tökéletes egységet (szimbiózist) (Viorst,

2002).
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A kapcsolatok lehetnek szimmetrikusak és asszimetrikusak. Utóbbiban a felek

nem egyenrangúak, az egyik elvárásai dominálnak, saját igényei szerint alakítja a

kapcsolatot, mindenben ő akar meghatározó lenni, ami természetszerűen

feszültségekhez és frusztrációkhoz vezet. A szimmetrikus kapcsolatban mindkét fél

érdekei érvényesülhetnek, mindketten kezdeményeznek, ugyanakkor időről időre el is

fogadják a másik szabályait, ötleteit, vagy vágyait. Az egyezkedések során vannak

ugyan viták és ellentétek, de ezek feloldódnak az együttműködés, problémamegoldás

hatására. Az ilyen egyenrangú kapcsolatok stabilabbak és fejlődőképesek (Buda, 1997).

Szimmetrikus kapcsolatokban a konfliktusok őszinte kommunikáció és kölcsönös

engedmények révén, az egyenrangúság alapján oldódnak meg, míg aszimmetrikus

kapcsolatokban gyakran különféle stratégiákat alkalmaznak a felek, hogy előnyösebb

nyereség-veszteség egyenleghez jussanak (Secord és Backman, 1972).

Kapcsolatdefiníciónak nevezzük, amikor a két fél együtt meghatározza, hogy

mit lehet, és mit nem lehet csinálni a kapcsolatukban, hogyan kommunikáljanak

egymással. Emellett magáról a kommunikációról is közölnek valamit, minősítik annak

tartalmát többek között hangsúlyokkal, hangszínnel, testbeszéddel

(metakommunikáció). Ezek a közlések lehetnek egymással kongruensek, és ilyenkor

egymást erősítik, vagy lehetnek inkongruensek, és ilyenkor zavart okoznak a

kapcsolatban. A kapcsolat kontrollja egymás viselkedésének és közléseinek

minősítésével jár. A két fél ennek során meghatározza, hogy milyen közléseknek és

viselkedéseknek van helye a kapcsolatukban, továbbá ki határozza meg, hogy mi

lehetséges a kapcsolatban. A kapcsolat meghatározása, valamint a meghatározás

kontrollálása elkerülhetetlen. Nem a másik feletti hatalomért folyik a küzdelem, hanem

a kapcsolat meghatározása feletti kontrollért. A szimmetrikus kapcsolatban mindkét fél

hasonlóan viselkedik (például kezdeményez, kritizál, tanácsot ad), és hangsúlyozzák

egymással szemben egyenrangúságukat. A komplementer kapcsolatban a két fél

különbözőképpen viselkedik (pl. az egyik ad, a másik elfogad), és az egyik viselkedés

kiegészíti a másikat, illeszkednek egymáshoz, de az egyik fél erősebb, meghatározóbb

helyzetben van, a másik pedig ehhez igazodik. A párkapcsolatokban nem állandó az

egyik vagy másik típus, gyakran cserélődnek helyzetről helyzetre, és a még meg nem

szilárdult kapcsolatokban a felek küzdenek kapcsolatuk kölcsönös meghatározása

érdekében. Az említett két kapcsolati típushoz csatlakozik még egy harmadik, a
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metakomplementer típus is. Aki ilyen kapcsolatot létesít, kontrollálja a másik fél

viselkedését, és ezáltal azt, hogy a másik hogyan határozza meg a kapcsolatot. Például

az egyik fél törődést igényel, amire a másik fél gondoskodással reagál, így látszólag ő

határozza meg a kapcsolatot gondoskodó-gondozásra szorul viszonylatban, míg

valójában a törődést igénylő kényszeríttette arra, hogy így tegyen, vagyis a

gondoskodást igénylőmetakomplementer kapcsolatot létesített. Ha valaki úgy törekszik

a kontrollra, hogy közben ezen törekvéseit tagadja, akkor a törekvés tüneti

viselkedésben nyilvánul meg. Paradox kommunikációnak nevezzük, mikor valaki két

ellentmondó utasítással áll szemben, és ezekre azt a választ adja, hogy őnem ad választ

(Haley, 1971).

Szexuális problémával küzdő, de szimmetrikusan működő pároknál az

ugyancsak szimmetrikus kapcsolatban lévőkontroll csoporthoz képest a pár mindkét

tagjára magas egoizmus érték jellemző, amihez a megértés és kapcsolódás helyett

kritika és passzív agresszió társul. A kontroll csoportban ehhez képest a helyenként

előforduló egoizmus mellett magas kooperáció található, így egymásra figyelve

hagyják mindkettőjük ötleteit megvalósulni. Komplementer kapcsolati minta esetén a

szexuális problémával küzdőpároknál az egoizmus mellé magas impulzivitás és kritika

társul, így a konfliktusokban a kompromisszumos megoldás helyett passzív vagy

haragos beletörődés jelenik meg az alárendelődni kénytelen félnél. Az önálló saját

akarat tehát vezethet a kapcsolat feletti kontrollért folytatott harchoz, de

eredményezheti azt is, hogy a felek kölcsönös megértéssel törekszenek egy mindkét fél

számára kedvezőmegoldásra. A szexualitás terén jól működőkapcsolatokban a férfiak

kevésbé egoisztikusak, és inkább törekszenek a feladatok és problémák közös

megoldására, vagyis eszerint a kompromisszumkészség elengedhetetlen a sikeres

párkapcsolathoz. A szexuális problémák hátterében nagyon gyakran dominanciaharcról

van szó, ami a kapcsolat feletti kontrollért folyik (Strobl, 2005).

A házastársi viszony alakulásának fontos tényezője, hogy a felek milyen

elvárásokkal fordulnak a másik felé. Thibaut és Kelley (1967) megállapította, hogy a

nyereség-ráfordítás egyenlegének javulása esetén a házassági igényszint emelkedik,

míg az egyenleg romlása esetén süllyed, vagyis a házasság beválása emeli az igényeket
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és elvárásokat, míg a csalódások csökkentik azokat. Az alternatívákkal való

összehasonlításon múlik, hogy a házastársak kitartanak-e egy számukra előnytelen

kapcsolat mellett. Azért maradnak benne sokan egy rossz kapcsolatban, mert úgy érzik,

nincs jobb alternatíva, és a helyzet megváltoztatása túl sokba kerülne számukra. A

csereelmélet szerint (Secord és Backman, 1972) a kapcsolatban mindkét fél a lehető

legkisebb ráfordítással a legnagyobb hasznot igyekszik elérni, és ez motiválja

viselkedésüket, szabályozza kapcsolatukat.

A kommunikációt, mint együttes tevékenységet hangsúlyozza a viszony és

folyamathangsúlyú kompetencia-modell is (Wiemann és Giles, 1995). A kompetencia a

kívánt viszony kialakításáért és fenntartásáért felelős képességet jelenti, míg a folyamat

modell magára a kommunikációs kapcsolat folyamatára vonatkozik. Az interakció

során a két fél törekszik arra, hogy affiliáció szintjeik között megteremtsék az

egyensúlyt. A magasabb érzelemtöltésű és kifejezésű személy csökkenti

kommunikációja hőfokát, ha partnere "hűvösebb". A metakommunikációnak tehát

elsődlegesen irányító funkciója van, információt hordoz a kommunikáló felek között az

ellenőrzés megoszlásáról. Eszerint, nem az a lényeg, hogy az interakcióban ki nyer, mi

a végeredmény, hanem az, hogy a folyamat, hogyan jön létre. Ez a szemlélet ragadható

meg a Közös Rorschach Vizsgálat alkufolyamatában (Bagdy és mtsai, 2006).

A párkapcsolati dinamikát magyarázó elméletek közül a Jürg Willi (1981) által

kidolgozott, intra- és interpszichikus dinamikát is magába foglaló integrációs

elképzelés fontos alappillére a személyközi kapcsolatok kutatásának. A kollúzió

elmélet alapfeltevései pszichoanalitikus (az egyén házasságon belüli életét

meghatározza fejlődési előtörténete), kommunikációelméleti (a házasságban a partner

viselkedése lehet fokozó vagy tompító), és családterápiás (a fokozó vagy tompító

viselkedést személyese indítékok motiválják) aspektusokat integrálnak.

Willi elképzelései szerint az emberek között koevolúciónak nevezett

pszichodinamikus folyamat működik, melynek során egymás fejlődésére hatva,

egyfajta közös fejlődési teret hoznak létre, vagyis az együtt élőpartnerek egymással

összhangban fejlődnek, kölcsönhatásaik révén együtt változnak. Ezek a hatások

széleskörűek, befolyással vannak az identitásra, az önértékelésre, a kognitív

sémarendszerre, valamint a coping mechanizmusokra.

http://nyitottenciklopedia.akti.hu/index.php?title=Funkci%C3%B3
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A kölcsönös szükséglet-kielégítés elmélete nem tudja megmagyarázni, hogy

miért maradnak együtt sokan olyan kapcsolatban, amelyikből hiányzik, vagy viharosan

változik a személyközi összhang, az érzelmek kielégítése és az együttesség intimitása

pedig korlátozott. A kapcsolatban az egyenjogúsági és egyenrangúsági egyensúlyért

meg kell dolgozni, együttesen kell megalkotni a közös szabályrendszert, és ezáltal

életképes, működőkapcsolat jön létre, mely krízishelyzetekben megújulási potenciállal

rendelkezik. Mivel a párválasztást korai kötődési tapasztalatok és sérülések

determinálják, a választásokban önmegerősítőegyensúlynyerés és infantilis szükséglet-

kielégítés a tudattalan cél.

Willi elméletének három fontos kiindulópontja van: egyrészt az együttélés

folyamatát meghatározzák a felek korábbi kötődési tapasztalatai, vagyis a párválasztás

determinált azok által a gyermekkori kötődési minták, valamint sérülések által melyeket

az egyén megtapasztalt. A párválasztás tehát intrapszichikus szükségletből ered, az

egyén keresheti az önmagához hasonló partnert, vagy éppen saját maga

komplementerét, keresheti a szülőhöz hasonló párt, vagy éppen annak ellenkezőjét.

Másodsorban úgy gondolja Willi, hogy a párkapcsolat szükségszerűen egy

krízisekkel tűzdelt folyamat, melyek együttfejlődést, vagy kapcsolati félresiklást

eredményezhetnek. Az együttfejlődés feltétele a kölcsönös alkalmazkodás, valamint az

individuális fejlődőképesség megléte. Ennek hiányában a kapcsolat elégedetlenséghez,

frusztrációhoz vezethet.

A kollúzió elméletének harmadik lényeges feltételezése, hogy egy pár tagjainak

saját életükből magukkal hozott kötődési problémái, patológiás magatartásai egymásra

provokálóan hathatnak, melynek eredménye, hogy a negatív összjáték

következményeként a patológiás jelenségek fennmaradnak, rosszabb esetben

felerősödnek. A felek egymásra gyakorolt hatása tehát lehet provokáló, fokozó,

kiegyenlítővagy tompító jellegű, sőt a kapcsolatba behozott konfliktusok összefonódva

új problémákat indukálhatnak. Mivel a kollúzió eseményeinek nagy része tudattalan

szálakon szerveződik, ezért komoly lelki megterhelést okoz, agresszióhoz,

frusztrációhoz, dühhöz, valamint szorongáshoz vezethet.

Kollúzió a párkapcsolaton belül abban az esetben alakul ki, ha a pár tagjai

személyes történetükben egy közös eredetű, megoldatlan konfliktust hordoznak, és

ennek mentén olymértékben összecsenghetnek, hogy mindkét fél ki tudja elégíteni
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infantilis szükségleteit a kapcsolatban, s ez erős összetartó erőt képez közöttük. A

személyek gyógyulást várnak a kapcsolattól, ám valójában az egyéni fejlődés leáll, a

középpontban a közös konfliktus marad. Ez akár megbéníthatja közös működésüket is,

hiszen egymásra súlyosbítóan hathatnak, kioldják egymás kóros mechanizmusait.

A kollúzió mintázatai a következők lehetnek:

A nárcisztikus kollúzió jellemzője, hogy benne a szimbiózis és az egymástól

való elhatárolódás ellentéte bontakozik ki. Az egyik fél az önimádó, akinek nincs nagy

önbizalma, partnerét tulajdonának tekinti, szinte elvárja tőle, hogy csak őt szolgálja. A

partner általában szintén alacsony önbizalmú, aki meghittséget tud teremteni, sok

esetben érzékeny és tehetséges, ugyanakkor képtelen kifejezni saját igényeit és

elvárásait. Konfliktust okoz a kérdés, hogy mennyire oldódik fel egyik fél a másikban,

mennyire azonosuljanak egymással, illetve mennyire maradhatnak önmaguk. A

konfliktus a határok meghúzásából adódik.

Az orális kollúzió egyfajta anya-gyermek kapcsolati mintára épül, így

alapmotívuma a segítés, a gondoskodás és támogatás. Az egyik fél viszonzás nélkül

gondozza a másikat, akinek egy időután kezd terhessé válni ez a viszony, ugyanakkor

igényli is, hogy a másik kiszolgálja. Itt a konfliktus abból a kérdésből ered, hogy a felek

a másik támogatásáért, gondozásáért cserébe mennyire várhatják el ugyanezt a

partnertől.

Az anális kollúzió alapja a függés-függetlenség, a kontroll-alárendelődés,

valamint a birtoklás-szabadság köré csoportosul. Az aktív fél független és kontrolláló,

míg az alárendelődőfél alkalmazkodik, de emellett passzív ellenállással védekezik

(például titkolózik). A főkérdés, hogy a felek mennyi autonómiát engedhetnek meg a

másik félnek úgy, hogy a kapcsolat biztonsága megmaradjon.

A fallikus kollúziós forma akkor alakul ki, ha a családban – főleg az ödipális

időszakban – nincs megfelelőanya-, illetve apaminta. Ebben a kollúziós viszonyban a

férfi nem igényli a szexet, ezt lovagiassággal, odaadással kompenzálja, míg a nők

teátrális, csábító viselkedésük ellenére a szex pillanatában elutasítóvá és rideggé

válnak.
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Ugyanakkor nem minden párkapcsolati konfliktus vezet kollúzió

kialakulásához. Előfordul az is, hogy egy életciklus váltás okoz olyan nehézséget (pl.

gyermekszületés, életközépi válság, öregség), amellyel a pár nem tud megküzdeni, nem

tudják megteremteni az új helyzetben az egyensúlyt, és ez vezet kollúzióhoz. Ennek

jele, ha a pár inadekvát módon sztereotip veszekedési rituálékat folytat, ami felemészti

energiáikat, de megoldásra nem jutnak. Mindenkiben vannak neurotizált, és ilyen

módon kollúzió képzésre hajlamosító potenciálok, de ezek nem feltétlenül

aktualizálódnak a párkapcsolatban. Ahogyan regrediálni tudunk egy kapcsolatban,

ugyanúgy egymást erősítő, kiegészítő, közös fejlődést elősegítőtársai is lehetünk

egymásnak. Ha pedig felismerjük és tudatosítjuk a hibás kötődés- és

magatartásmódokat, lehetőség nyílik azok módosítására és megváltoztatására is

(Bagdy, 2002).

Vajon hogyan jelenik meg a párkapcsolati dinamika és a párkapcsolat egyéb

jellemzői a versenytáncos párok viszonyában? Mi kell ahhoz, hogy együttműködésük

eredményes legyen, és hozzásegítse őket a sikerhez? A következőfejezetben ezekre a

kérdésekre keresem a választ.
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Partnerkapcsolat a versenytáncban

A versenytáncról szóló bemutató részt követően itt kerül ismertetésre mindaz,

ami a versenytáncos párok kapcsolatáról a szakirodalomban fellelhető. Sajnos nagyon

kevés kutatás foglalkozott ez idáig ezzel a szép sportággal, és ezek közül is ritkán

tanulmányozták férfi és nőegyüttműködését, partnerkapcsolatukat. Az irodalmi adatok

hiányosságait saját tapasztalataim leírásával igyekszem kitölteni hagyatkozva mindarra,

ami általánosságban a párkapcsolatokról az előzőekben említésre került.

Nemi szerepek a versenytáncban

A táncmozdulatok hordozzák a szexualitás és a nemi szerepek egyéni és

kulturális vonatkozásait (Hanna, 1988 és Thomas, 1993). A táncos közösség által

meghatározott férfi és női szerepekre vonatkozó jogok és kötelességek leginkább a

vezetés kérdésében érhetők tetten, ugyanakkor más jelei is vannak a férfiak

dominanciájának. A versenytáncban a férfi hátán van a páros rajtszáma, ami alapján

azonosítják őket, és ilyenformán a nőcsak a férfi által (mellette állva, vele táncolva)

azonosítható. A párosok bemutatásánál és az eredményhirdetésnél mindig a férfi nevét

mondják előbb, és csak utána a nőét, ezzel is jelezve, hogy kié a vezetőszerep (és nem

számít az udvariasság, ami alapján a nőé az elsőbbség). „Standard táncokban főként a

férfi vezet, mert őtáncolja a leggyakoribb előrehaladó akciókat, és így jobb áttekintése

van a táncparkett felett, a tervezett lépések kivitelezhetőségét illetően. Bizonyos

mértékben a nőnek is vezetnie kell, ha aktívan előre táncol, mivel a testkontaktus

eközben sem szakadhat meg. A nő számára fontos, hogy bár a férfi vezetését

alapvetően követnie kell, a saját mozgását önállóan valósítja meg” (Krombholz és Leis-

Haase, 1997, 167. o.). Ha a férfi jól vezet, akkor a nőteljesen meg tud bízni benne,

könnyen tudja követni (hiszen egyértelműek a jelzései), és csakis ilyenkor képes

tánctudása legjavát nyújtani (Bredahl-Baker, 2006). A kölcsönös egymástól függés

tehát nagyon egyértelmű: ha a férfi nem vezet, a nőnem tudja követni, ha a nőnem

követi, a férfi nem tud vezetni.
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A versenytáncban szép példáját láthatjuk a tradicionális férfi és női szerepek

megnyilvánulásainak. A standard táncokban a férfi a domináns, ővezet, a nőegyetlen

dolga (amellett, hogy szép és elegáns legyen), hogy jól kövesse a párját, minden

mozdulatával kiegészítve, segítve a férfit (4. kép). Emellett a tangóban megjelenik a nő

részéről az ellenállás (mintha nem is akarna táncolni, csak kényszerítené rá a férfi),

valamint az egész táncra jellemző az agresszió, amitől igazán dinamikus és

temperamentumos lesz (Bernstein, 1979).

4. kép: Elegancia a standard táncban
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A latin táncokban pedig megjelenik a csábító, démoni nő, aki így több figyelmet

és szerepet kap a táncban, mint a standard műfajban (5. kép). A férfi vezet ugyan itt is,

de szerepe inkább a nőmegmutatása, annak elősegítése, hogy a nőteljes erotizmusával

hódíthasson. A férfi és nőkapcsolat ebben a táncágban egyenrangúbb, a tánc szépségét

éppen az adja, hogy megtartva klasszikus nemi szerepeinket (és ezáltal kiemelve

partnerünk nemiségét) megteremtsük a közös egységet, a férfi-nő pár tökéletes

harmóniáját. A cha-cha-cha az udvarlásról, flörtről szól, mindkét fél csábítja a másikat.

A rumbában a nőingadozik az odaadás és az elutasítás között, a férfi a vonzódás

(udvarlás) és a függetlenség között. A paso doble-ban a férfitől, mint matadortól

elvárják a csaknem elbizakodott büszkeséget, a merész elszántságot és eleganciát, a

nőtől (aki a vörös kendőt jeleníti meg) az öntudatos távolságtartást, a nagyfokú

hajlékonyságot és gyorsaságot (és ebben a szerepében alá van rendelve a férfi

irányításának) (Marion, 2008).

5. kép: Erotika a latin táncban
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A nemi különbségek megmutatkoznak a táncosok által viselt öltözékekben is. A

nőiség egész más aspektusát hívja előa latin táncosok erotikus (mély kivágásaival

sokat megmutató) ruhája (2. és 5. kép), és a standard táncosok elegáns, báli ruhája (1.

és 4. kép), ahogyan a férfi is mást mutat meg magából és férfiasságából egy laza,

macsós latin ruhában (ahol akár az egész felsőteste fedetlen), és egészen mást talpig

frakkban a standard táncokban. Mindkét műfajban mindkét nem nagyon tisztán

megmutatja nemi szerepét (férfiasságát, illetve nőiességét), de ezek egészen más

aspektusai annak, hogy mit jelent férfinak, illetve nőnek lenni. Ez a különbség

megmutatkozhat a versenyen kívül viselt ruházatban is. A standard táncosok

visszafogottabban és elegánsabban öltözködnek, míg a latinosok (főleg a nők)

kihívóbban és lazábban. A tánc által sugallt nemi szerepek elsajátítása nagyon korán

kezdődik a fiatal táncosoknál (6. kép). Sokszor már akkor nőként kell öltözködniük és

mozogniuk a táncparketten, mikor még a mindennapi életükből erről nincsen

semmilyen mintájuk (ezért is gyakori, hogy idősebb táncosokat utánoznak

megjelenésükben és viselkedésükben) (Marion, 2006).

6. kép: Gyermek versenytáncosok
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Vajon a táncparketten mutatott nemi szerepek mennyire függnek össze, illetve

határozzák meg a hétköznapi életben mutatott viselkedést? A nők számára ideális a

táncsport, mert itt úgy lehetnek sportolók (ami egyébként más sportágakban sok férfias

tulajdonság felvételét jelenti), hogy ízig-vérig nők maradnak (mind szerepükben, mind

mozgásukban, mind öltözködésükben). Ugyanakkor a férfiaknak pont ebből adódik a

nehézség, hogyan legyenek érzékenyek, érzelmesek, kifejezők, művésziek úgy, hogy

közben férfiasságuk ne szenvedjen csorbát. A közhiedelemben sokszor

homoszexuálisnak tartják azokat a férfiakat, akik táncolnak (főleg a latinosokat). A

világbajnokság és Blackpool latin döntőjében táncoló férfiak fele homoszexuális

(Marion, 2008). Valóban több tehát a homoszexuális férfi a latin táncosok között (a

standard táncosoknál viszont alig találunk) a nem táncos populációhoz viszonyítva, de

mégsem mondhatjuk, hogy a fent említett sztereotípia igaz valamennyi táncosra.

Ugyanakkor ez a tény jól mutatja, hogy a táncban betöltött nemi szerep nem esik egybe

a magánéletben mutatott szexuális preferenciával. A latin táncok túlfűtött erotikája és

kevesebb kötöttsége a normák terén nagyobb teret enged a homoszexuálisoknak, mint a

standard táncosok hagyománytisztelő, „igazi úriember” világa. Ugyanakkor érdekes

tény az is, hogy míg relatív sok a homoszexuális férfi a tánc világában, addig leszbikus

nőket nem találunk. Talán ők kevésbé tudnak együttműködni egy férfivel, és talán

kevésbé tudják eljátszani a női szerepet, míg a homoszexuális férfiak igazán jó

kapcsolatot tudnak létesíteni a nőkkel, és nem idegen tőlük a divat, a csillogó ruhák és

sminkek világa (ezért találjuk meg őket szintén nagy számban a szépségiparban és a

divattervezők között is).

Különbözőszerepük ellenére a férfiak és a nők egyformán fontos szerepet

töltenek be a versenytáncban, egyik sem lehet eredményes a másik nélkül. A nemi

szerepeket legtöbbször a tánc által tanulják a táncosok, hiszen ahhoz, hogy

eredményesebbek legyenek a technika mellett az előadásmódot is csiszolni kell, vagyis

még nőiesebben, még férfiasabban kell táncolniuk. Ugyanakkor nincs biztos recept

arra, hogy milyen a nyerőpárosítás: léteznek világhírűpárok, ahol egyértelműen a férfi

dominál, és olyanok is, ahol csak asszisztál a nőnek, vagy olyanok, ahol egyenlően

elosztják egymás között a dominanciát. Kezdőtáncosoknál és gyerekeknél lehet olyat

látni, hogy a magabiztosabb lány vezet, vagy például beszámol a tánc elején, mert a fiú

nem tud biztosan elindulni zenében, magasabb osztályokban ez már nemigen fordul elő.
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További érdekesség, hogy míg a versenytáncban a hivatalos szabályok szerint egy férfi

és egy nőalkot egy párt, vannak olyan versenyek is, ahol egyneműek is táncolhatnak

együtt (Lányi, 2008). Az Azonos NeműPárok Táncvilágbajnokságát 2005-ben magyar

homoszexuális férfiak nyerték. Ez a rövid kitérőjól mutatja, hogy a nemi identitás és a

nemi szerepek kérdése igencsak összetett a versenytánc világában.

Együttműködés és konfliktuskezelés a táncosok között

A táncparketten tehát eldőlt a kérdés, a férfi az úr, ővezet. De mi a helyzet az

edzések során, a próbateremben? Ki dönti el a vitás kérdéseket, ha éppen nincs jelen az

edző? Ez a táncban gyakori, hiszen a párok önállóan gyakorolnak, az edzőlegtöbbször

úgynevezett órázások, egyéni, fizetett foglalkozások alkalmával foglalkozik velük. A

férfi táncosnak sokszor nehéz megtalálni az egyensúlyt, az egészséges középutat az

irányító szerep és a partnernőnek adott szabadság és önálló véleményalkotás lehetősége

(hogy megmondja, hogyan táncoljanak) között. A táncosnők ugyanakkor úgy érzik,

hogy csak az edzések alkalmával van lehetőség beleszólni a közös táncba, és nagyon

gyakran dominánsabban is viselkednek ilyenkor. Néha ennek az is az oka, hogy a nők

elkötelezettebbek és motiváltabbak a tánc iránt, mint a férfiak, jobban akarják a

győzelmet, erősebben rivalizálnak a többi párral. A parketten a férfi felel szinte

mindenért (a zenéért, a koreográfiáért, a tánctér kihasználásért, és standard táncokban a

tartásért is), ugyanakkor a jó táncos tükörként használja partnernőjét saját hibáinak

láttatására. Ha a nőnek nem jó érzés egy-egy mozdulat, vagy nem tudja megcsinálni, az

ok nagyon gyakran a férfi mozgásában, vezetésében keresendő. A partnerünktől

azonnali visszajelzést kapunk, ha valamit jól, vagy nem jól csinálunk. Ez a műfaj

ugyanis páros tánc, ami két ember viszonyára épül (ezt más szóval partneringnek is

hívják), amibe beletartozik két ember mentális, fizikai és érzelmi kapcsolata, a vezetés,

a követés, az akciók és a reakciók (Angyal, 2006). A nők akkor teszik helyesen

szerepüket, ha hozzásegítik a férfit a vezetőszerepük betöltéséhez. Ha túlságosan

domináns egy nő, akkor partnere a versenyen nem tud elég magabiztos és határozott

lenni, vagyis nem tudja azt a képet mutatni kifelé a bíróknak, hogy őirányít és bízik
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magában, hisz a sikerben. Enélkül pedig a pár kisugárzása nem lesz meggyőző, és nem

nyeri el a zsűri elismerését.

A tánc sokkal több, mint megtanulni lábunk és testünk megfelelőmozgatását a

zene ritmusára. Végig folyamatos interakcióban vagyunk partnerünkkel és a többi

táncossal a parketten. Mivel a férfiaknak más az anatómiai felépítésük (magasságuk,

végtagjaik hossza, súlyuk), a súlypontjuk is máshol van, mint a nőknek, és ezért

mindkét nemnek mást kell tennie, máshogy kell mozognia ahhoz, hogy a közös,

harmonikus mozgás létrejöjjön. Van olyan mozdulat, ami a férfinek könnyebb, és van

olyan, amelyik a nőnek. Nem véletlen, hogy a táncban nem csak a pár két tagjának

magassága, hanem csípőmagasságuk és testsúlyuk is fontos annak megítélésében, hogy

összeillenek-e (és akkor még a személyiségről vagy tánctudásról nem is esett szó). Az

összhang megteremtése tehát fizikailag sem könnyű(például fenntartani a folyamatos

testkontaktust standard táncokban), de pszichológiai értelemben még inkább összetett

kérdés. Hogyan tud együttműködni táncos és táncosnő? Hogyan kezelik a

konfliktusokat és teremtik meg táncukban a harmóniát?

Sok hasonlóság megfigyelhetőa párkapcsolat (házasság), valamint a táncos pár

kapcsolata között. A táncpartnerkapcsolatnak is van alakulási, működési és lezárulási

(hanyatlási) szakasza. A közös szokások és normarendszer, valamint együttműködés

kialakítása nemcsak a házaspároknál, hanem az együtt járó, vagy mindössze együtt

táncoló partnereknél is fontos, és döntően meghatározza a kapcsolat működőképességét

és élettartamát. Abban, hogy a táncosoknak milyen elvárásaik vannak új

táncpartnerükkel szemben, meghatározóak lehetnek a korábbi táncpartner-

kapcsolatokból származó tapasztalataik. Akár egy házasságnál, itt is össze kell

egyeztetni a különbözőigényeket és elvárásokat, és ki kell alakítani az együttműködés

szabályait. Meg kell állapodniuk a közös célokban (mit akarnak elérni), az edző

személyében (kinél és mennyit órázzanak), az edzéstervben (hol, hogyan és mennyit

edzenek), a versenyek kiválasztásában (hová utazzanak), stb. Külön problémát jelent,

ha a pár tagjai más klub igazolt versenyzői (és ez viszonylag gyakran fordul elő).

Ilyenkor meg kell egyezniük abban, hogy ki vált klubbot, illetve lehetnek vegyespáros

is (mindkét félt a saját klubja nevezi), de ebben az esetben is közös nevezőre kell jutni,

hogy melyik klubban edzenek, melyik tanár utasításait követik. Nehezen kivitelezhető
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(mégis sokan próbálkoznak vele), hogy felváltva járjanak két klubba, és kettő(vagy

akár több) edzőhöz, hiszen mindenhol más normáknak és elvárásoknak kell megfelelni,

és esetleg mást hangsúlyoz az egyik mester, és mást vár el a másik. Mindez

megnehezíti a pár közötti együttműködést, vagy akár meg is oszthatja őket (mindegyik

saját edzőjéhez, klubjához lojális). És ezek csak a kezdeti nehézségek, az

összecsiszolódás problémái.

A táncpartnerek közötti kapcsolat működőképességét ugyanúgy, mint a

párkapcsolatokban (házasságokban) az határozza meg, hogy képesek-e a felek a

megváltozott körülményekhez rugalmasan alkalmazkodva együttműködni. A

versenytáncos párok életében is vannak új helyzetek és fordulatok, amik próbára teszik

kapcsolatuk erősségét. Ilyen lehet egy rosszul sikerült verseny, vagy kudarcok egész

sorozata, a pár valamelyik tagjának sérülése vagy hosszabb betegsége, anyagi helyzetük

megváltozása, vagy egy magasabb osztályba lépéssel járó kihívások (új, nehezebb

sorok, drága ruhák, új edző, rangosabb versenyek, amik több utazással és költséggel

járnak). Ugyancsak kapcsolatuk egyensúlyának felborulásához vezet, ha a pár

egymásba szeret, és elkezdenek együtt járni, vagy éppen véget ér a románc és

szakítanak, de továbbra is megpróbálnak együtt táncolni. A szerepfeszültségekre,

szerepütközésekre nagyon jellemzőpélda, mikor a táncpartnerek az életben is párok

(együtt járnak), és ilyenkor gyakran gond, hogy egy konfliktushelyzetben

táncpartnerként vagy barátként / barátnőként reagáljanak (mást tehet, engedhet meg

magának az egyik, és mást a másik szerepe alapján). Abból is nehézségek fakadnak, ha

valamelyiküknek megváltozik a magánélete: ha éppen szakít addigi párjával, akkor

elképzelhető, hogy a táncban keresve vigaszt többet és intenzívebben szeretne edzeni,

míg ha éppen új kapcsolatot épít, és fülig szerelmes, a tánc aktuálisan kevésbé lesz

fontos számára.

A közös edzések során átélt nehézségek (mikor nem sikerül valamilyen

mozdulat), vagy kudarcélmények a versenyen gyakran konfliktus forrásává válnak, és

így a hatékony problémamegoldó készség lényeges eleme a jól működő

táncpartnerkapcsolatnak (egyben meghatározza tartósságát is), továbbá a táncban elért

sikernek is záloga. Az értelmes eszmecsere (vita) előremozdíthatja a közös

teljesítményt (megtalálják a legjobb megoldást a problémára), és ezáltal a kapcsolat
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stabilitását is megnöveli (hiszen együtt jutottak túl egy nehézségen). Ha viszont a vita

elfajul, és értelmetlen vádaskodásokba, egymás bántásába megy át, abban mindketten

sérülnek, és a kapcsolat szilárdságát is próbára teszik. A viták előfordulási gyakorisága

megnövekszik a versenyeket közvetlenül megelőzőfelkészülési időszakban (mikor

nagyon fontos lenne, hogy minden jól menjen, és a hibák javítására már korlátozott az

idő), valamint a fokozott fizikai megterheléssel járó edzőtáborokban.

A konfliktuskezelés tanulható készség, a problémák őszinte, nyílt

kommunikációval és a másik iránti türelemmel eredményesen kezelhetők. A nők és a

férfiak egyaránt képesek empátiára és jó konfliktuskezelésre. Nagyon fontos, hogy a

magánéleti vagy munkahelyi problémákat a pár ne vigye magával az edzésre, a

parketten csak a táncban felmerülőproblémákat beszéljék meg. Ez nagyon nehéz

feladat, mindkét féltől nagy önuralmat és türelmet igényel, hiszen gyakran közvetlenül

a munkahelyről (iskolából) érkeznek a táncedzésre. Ugyanakkor lényeges, hogy az

edzésen kívül legyen lehetőség az egyéb problémák megbeszélésére is, hiszen a jó

kapcsolat alapja, hogy érdekel minket, mit érez, hogy van a másik.

Bizonyos esetekben a kompromisszumkeresés az egyetlen járható út a

táncpartnerek közötti kibékíthetetlennek látszó ellentétek orvoslására (Hájas, 2004).

Amikor például egy nagyon rangos verseny még hátra van a közelgőszakítás előtt

(néha ugyanis előre megegyeznek a párok, hogy mikor fejezik be a közös karriert, és

mindkettőjük számára fontos, hogy ezt egy magasabb kategóriában, vagy előnyösebb

ranglista pozícióban tegyék), a felek megegyezhetnek bizonyos engedményekben

egymás felé, hogy az utolsó közös táncuk még jól sikerüljön. Ha erre nincs lehetőség,

akkor az egyik felet megkérheti az edzője, hogy alkalmazkodó vagy éppen elkerülő

legyen, amíg véget nem ér az adott kiemelt verseny. Az edzőmegfelelőmotiváltsága,

empátiás készsége, diplomáciai érzéke, őszintesége és szeretete nagyon fontos ahhoz,

hogy eredményesen tudjon segíteni a pároknak a felmerülőproblémák megoldásában.

Egy magyar táncpedagógus (Hájas, 2004) tanácsot adott a klubjában táncoló

versenyzőknek, külön a férfiaknak és külön a nőknek, a táncpartnerek közötti

konfliktusok csökkentése és kezelése érdekében. A férfiaktól azt kérte, hogy ha vita

alakul ki partnerükkel, akkor egy egyszerűöleléssel próbálják meg biztosítani a nők

számára oly fontos testi kontaktust, és ezáltal megnyugtatni, elfogadásukról biztosítani

a partnerüket. Hallgassák meg türelmesen, ha párjuk elkezdi mesélni a problémáit, és
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ne akarjanak azonnal megoldást keresni minden problémára. Végezetül, ha a

partnernőjük panaszkodik hanglejtésük vagy stílusuk miatt, akkor ezt ne személyes

sértésnek vegyék, hanem a megoldás érdekében próbáljanak meg visszatérni normál

beszédstílusukhoz. A nőktől azt kérte, hogy ne osztogassanak kéretlenül tanácsokat a

férfiaknak táncukkal vagy ruházatukkal kapcsolatban, hanem éreztessék vele, hogy

bíznak benne és elfogadják döntéseit. Veszekedések alkalmával ne menjenek a magába

zárkózottan elvonuló férfi után, hanem várják meg, míg magától visszatér és újra képes

a kommunikációra. Végezetül arra kérte őket, hogy próbálják meg ösztönözni

táncpartnerüket és értékeljék erőfeszítéseiket. Az eredmények szerint nagymértékben

javult a konfliktusos helyzetek megoldása, és az esetek 70 %-ában csökkent ezek

megjelenése is. Mind a nők, mind a férfiak elégedettek voltak saját teljesítményükkel (a

kérések betartására vonatkozóan), és belátták ezek fontosságát, arról számoltak be,

hogy az edzések jobb légkörben zajlottak, és partnerük nyitottabb volt a problémák

kezelésében. Sajnos olyan esetekben, ahol már évek óta felhalmozódó problémák

tornyosultak, nem volt sikeres a kísérlet, de itt egyébként is az eredeti probléma

feltárása lett volna a feladat, és talán szakember (pszichológus, párterapeuta) bevonása

is indokolt lenne.

Fontos megemlíteni még, hogy a versenytáncosoknál szinte elkerülhetetlen a

többi táncossal való állandó kapcsolat, és így összehasonlítgatás, hiszen együtt edzenek,

egy klubban vannak sok más párral. Ennek vitathatatlanul van előnye, motiváló hatása,

de ugyanakkor konfliktus forrása is lehet (konkurencia harc), és néha a pár valamelyik

tagja pont azért hagyja ott partnerét, mert talált egy nála jobb, ügyesebb, vagy

együttműködőbb új táncpartnert.

A tánc vitathatatlanul megteremti férfi és nőtalálkozásának intim lehetőségét,

így adódik a kérdés: mi történik, ha a táncos pár nemcsak a parketten, hanem az életben

is egy párt alkot?
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Tánc és szerelem

A tánc lehetőséget nyújt arra, hogy kapcsolatba lépjünk az ellenkezőnemmel

társadalmilag elfogadott, kultúrált körülmények között. Régen ezt a szerepet töltötték

be a bálok, ahová ismerkedni, férjet találni vitték a fiatal lányokat. Egy egyszerű

beszélgetéshez képest a táncban fizikai kontaktusba is léphetünk a kiválasztottal, és

emellett nagyfokú figyelmet is fordítunk a másikra, hiszen mindjárt egy közös

tevékenységet végzünk, és az összhang megtalálására törekszünk. A tánciskoláknak

napjainkban is van szerepe abban, hogy ismerkedési lehetőséget biztosítanak, és

alapvetőszociális készségeket (pl. illemtan) tanítanak a fiataloknak. Sokan ismerkedési

céllal iratkoznak be, de később a tánctudás iránti motivációjuk megnő, és hosszú távon

elköteleződnek a tánc mellett (Lopata és Noel, 1967).

A versenytáncosok közös munkája tartós kapcsolatot létesít a két fél között,

hiszen az eredménynek eléréshez sokáig és kitartóan kell együtt dolgozniuk, céljaik

közösek, és ez egymáshoz köti őket. Ideális esetben a kezdeti munkakapcsolat bizalmi

viszonnyá alakul, mivel mindketten megkapják a kapcsolattól, amit elvártak, különösen

akkor, ha a versenyeken is jól szerepelnek. (Hájas, 2004). A táncos pár férfi és nőtagja

közötti viszony közvetlensége miatt túlmutat egy egyszerűmunkakapcsolaton, de nem

feltétel a magánéletben való összetartozás (Bodorik, 2007). Mi történik mégis akkor, ha

a sok közös edzés, a szoros testkontaktus érzelmileg is közelebb hozza egymáshoz

őket?

A rövid ideje együtt táncoló pároknál gyakran előfordul, hogy szinte azonnal

egymásba szeretnek és elkezdenek együtt járni. Ennek az lehet a hátránya, hogy friss

kapcsolatuk megóvása érdekében (és egyben a vak szerelem miatt) nem veszik észre,

vagy nem szólnak a másik hibái miatt, és nem mernek vitatkozni a tánc kapcsán

előkerült nézeteltéréseken. Egy párkapcsolat elején sokkal erősebb a másiknak való

megfelelni akarás és egyben a másik iránti tolerancia. Így viszont később sokkal

nagyobb erővel jöhetnek előezek a problémák. Amikor rájönnek, hogy nem megy

együtt a táncpartneri kapcsolat és a párkapcsolat, valamelyik fronton szakítanak: vagy

továbbra is együtt táncolnak, de nem járnak, vagy együtt járnak, de mással kezdenek

táncolni. Mindkét eset számos nehézség és további probléma forrása lehet, és csak
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kevesen tudják ezt a helyzetet eredményesen kezelni. Ha továbbra is együtt táncolnak a

szakítás után, akkor „mindent feláldoztak a táncért”, vagyis nagyon nagy lesz az

elvárásuk (és inkább a másik, mint maguk iránt), mert érezni akarják, hogy a sok

áldozat megéri. Az is elképzelhetőilyenkor, hogy a szakítás miatt magát sértve érzőfél

megpróbálja bebizonyítani, hogy a másik volt a hibás (miatta nem működött a

párkapcsolat), és ez a táncpartnerkapcsolatra is rányomja bélyegét. Ugyanakkor az

együtt járásnak előnyei is vannak: közös érdeklődés és célok, sok együtt töltött idő,

nagyobb harmónia és együttesség a parketten (ha jól működik a párkapcsolat). Akik

nem járnak együtt, azok nyíltabban a másik szemébe merik mondani a problémát

(például tánccal kapcsolatos kritikát), hiszen nem kell attól tartaniuk, hogy ez visszahat

a magánéletükre. Kevesebb a játszmalehetőség, tisztábbak a szerepek, egyértelműebbek

a szabályok, jogok és kötelességek (kinek mit szabad, mit engedhet meg a

„munkatársával” szemben, és mi az, amit meg kell tennie, mert a másik nem lesz

annyira megbocsátó, mint ha együtt járnának) (Kunhalmi, 2008).

A versenytáncos párok eredményessége többek között annak köszönhető, hogy

személyiségük jól illeszkedik egymáshoz, hasonló céljaik vannak, mindketten erős

önbecsüléssel rendelkeznek, és kapcsolatuk kiegyensúlyozott és nyugodt. A

szenvedélyes, autonómiát nélkülözőtáncpartneri kapcsolatok kevésbé működőképesek

és tartósak (Honinger, 2003). A pozitív, harmonikus, de szenvedély-mentes kapcsolat a

leggyümölcsözőbb, ugyanis nagyon fontos a tánc és a magánélet kereteinek a

megtartása együtt járó táncpartnerek esetében. Kevés az olyan táncos pár, aki régóta

együtt táncol, eredményes, és nem jár együtt. Ugyanakkor az együtt járó párok sokkal

többet veszekednek az edzéseken, és többet hibáztatják egymást a felmerülőproblémák

miatt.

Mielőtt azonban végleg amellett foglalnánk állást, hogy az együtt járás rosszul

hat a táncpartneri kapcsolatra és a versenyen elért eredményekre, fontos tudnunk, hogy

a nemzetközi élmezőnyben (főleg a profik között) a leggyakoribb az, hogy a pár a

hosszú és gyümölcsöző együttműködés során egymásba szeret, és kapcsolatuk

olyannyira jól működik, hogy össze is házasodnak (Cobb és mtsai, 2003). Talán úgy

összegezhetnénk mindezt, hogy a rövid ideig tartó viharos románc inkább árt a

táncpartnerkapcsolatnak, míg a tartós érzelmi kapcsolat (ami rendszerint házasságban

végződik) megszilárdítja és eredményesebbé teszi azt.
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Hosszú ideig tartó, közös munka eredménye, ha egy táncospár jó eredményt ér

el a versenyen. Ugyanakkor sajnos nagyon gyakori, hogy személyes konfliktusok,

együttműködési nehézségek, vagy éppen másik, tehetségesebb partner megjelenése

véget vett a kapcsolatnak, és az addig eredményes pár a szakítás mellett dönt. Ekkor

ismét hosszú gyakorlás és az új partnerrel való összeszokást követően folytatják az

aktív versenyzés, de az sem ritka, hogy évekig nem talál megfelelőpárt magának a

táncos, így karrierje derékba törik. Éppen ezért nagyon fontos edzőnek,

sportegyesületnek, de magának a táncosnak is, hogy megtanulja értékelni a meglévő

partnerkapcsolatát, és problémák esetén, ne kilépni akarjon a kapcsolatból, hanem,

amíg ez lehetséges, megoldani, megjavítani azt. Kérdés azonban, hogy birtokában

vannak-e a táncosok az ehhez szükséges készségeknek. Hogyan válasszanak maguknak

úgy párt, hogy ne csupán a tánctudás vagy a fizikai paraméterek (magasság, alak)

határozzák meg döntésüket, hanem a másik féllel való együttműködés, személyes

összhang is? Meg lehet-e jósolni, hogy kik tudnak majd eredményesek lenni együtt,

látható-e ez már a partnerkapcsolatuk kezdetén is, vagy pedig bárkik

összecsiszolódhatnak a közös munka során? Mi a döntő: a személyiség, a hasonló

gondolkodás, vagy a megfelelő konfliktuskezelési képesség? Mik a táncosok

leggyakoribb problémái a partnerükkel, illetve mi az, amit elismernek a másikban?

Milyen az ideális táncpartner? Kutatásomban többek között ezekre a kérdésekre

kerestem a választ.

Mielőtt azonban a kutatás bemutatására kerülne sor, fontos megismerni azt a

módszert, amivel a táncos párok kapcsolata, együttműködési készsége eredményesen és

hitelesen vizsgálható.
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A Közös Rorschach vizsgálat

A Közös Rorschach Vizsgálat (KRV) egy standard és strukturált megfigyelési

helyzet, amelyben a megfigyelőszemély beavatkozásának mértéke minimalizálható, a

pár kommunikációjának folyamata, interakciója egyértelműen megfigyelhető, és a

vizsgált személyek kommunikációs stílusa, feladatmegoldó képessége, valamint

konfliktusmegoldó módszerei egyértelműen és jól vizsgálhatóan megnyilvánulnak. A

teszt alkalmazható a vizsgálatban résztvevőszemélyek kulturális és szocio-ökonómiai

helyzetétől, sőt pszichikus állapotától függetlenül (Bagdy, 2002).

A KRV tíz, tengelyesen szimmetrikus táblából áll (ezek megegyeznek az egyéni

Rorschach teszt tábláival, amik megtalálhatóak a mellékletben), melyek közül öt

tintafoltot ábrázoló kép szürke-fekete árnyalatú, két képen fekete-szürke és piros foltok

szerepelnek, a maradék három tábla foltjai pedig színesek. A teszt a résztvevőktől (akik

lehetnek ketten, de akár többen is) közös válasz létrehozását kívánja meg, úgy, hogy

lehetőleg minden táblánál megegyezzenek a folt közös, egységes értelmezésében. Az

instrukció így hangzik: „Arra kérem Önöket, hogy nézzék meg azokat a képeket,

amelyeket mutatni fogok, és próbáljanak meg közös álláspontra jutni arról, hogy a kép

mire hasonlít leginkább, mire emlékezteti Önöket. Egy közös választ kérek”. Szükség

esetén, illetve kérdésre hozzátehetjük az instrukcióhoz, hogy a tábla kézbe is vehető, és

forgatni is szabad. Ezután a táblákat egyesével exponáljuk, jól látható helyre, a

résztvevők között középre helyezve. A közös válasz megszületése (vagy ennek

végleges kudarca) után adjuk a következőtáblát. A résztvevők minden egyes táblánál

megvitatják az egyéni javaslatokat, tartalmakat, mely egyezkedés (alkufolyamat)

gazdag információmennyisége adja az elemzés alapját. A strukturálatlan ingert adó

táblák az esetek döntőtöbbségében létrehozzák a vizsgálati személyekben a megfelelő

motivációs állapotot, és az esetleges kezdeti idegenkedés vagy bizonytalanság után jó

hangulatban, szívesen végzik a feladatot (Varga és mtsai, 2002). Az egyezkedés

folyamatát (vagyis a személyek között zajló interakciót) diktafon vagy video

segítségével rögzíti a vizsgálatot végzőszemély, mert e nélkül a későbbi elemzés nem

lenne lehetséges. Ha csak diktafon használatára van lehetőség, akkor a felvétel során

jegyzetelni kell az előforduló nonverbális megnyilvánulásokat, mert csak ezek

ismeretében lehet teljességgel megérteni és hitelesen elemezni a verbális
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kommunikációt. A felvett interakciót különböző jelölési elemek segítségével

értelmezzük: megkülönböztetünk indításra, interakcióra, valamint zárásra utaló jeleket,

illetve a közös döntéseket minősítjük (független döntés, behódolás-meggyőzés útján

született döntés, kompromisszumos döntés, összesítésen alapuló döntés, integratív

döntés). Külön jelek vannak a résztvevők érzelmi kommunikációjának (kritika, indulat,

dicséret, humor, stb.), dominanciájának (első független javaslat, instrukció,

ragaszkodás, stb.), kooperációjának (továbbszövés, integrálás, vélemény- és

magyarázatkérés, stb.) és együttműködést akadályozó viselkedésének (elutasítás,

kritika, stb.) jelölésére (Bagdy és mtsai, 2006).

A KRV alapkoncepciója, hogy segítségével megvizsgálható a párkapcsolati,

illetve egyéb diádikus kapcsolatokban megjelenőpszichodinamika. Az alkufolyamat

lehetőséget ad arra, hogy megfigyeljük a pár (család vagy csoport) kommunikációját,

döntéshozatalának és közös konszenzusra jutásának módját. A KRV előnye, hogy a

teszthelyzet és az eljárásmód állandó, azonban az ingeranyag strukturálatlan jellegéből

adódó értelmezési alkufolyamat a résztvevők számára nagy interakciós szabadságot ad.

Az egyéni Rorschach vizsgálatban a személy a strukturálatlan ingeranyag értelmezése

során mozgósítja és használja személyes indítékait, feszültségeit, így a jelentésadás

folyamatában kivetülnek személyiségének leghozzáférhetőbb tudatelőttes tartalmai. A

KRV is projektív teszt, így ebből kifolyólag érdeme, hogy ebben a kétszemélyes

vizsgálati helyzetben az egyén kommunikációja ugyancsak áttételes, vagyis

szimbolikus szinten beszél magáról és viszonylatairól. Így tehát ezen módszer

jelentősége más interakciódinamikai eljárásokkal szemben abban áll, hogy a pár- és

csoportfolyamatokat egyszerre képes megragadni mind a szociális magatartás, mind

pedig a tudatelőttes élmények síkján. A közös teszthelyzet lényege az értelmezési,

jelentésadási feladat kiterjesztése több személy, mint egység (pár, család) működésére,

és ez által az együttműködés provokálása. A közös döntéshozatal folyamata a tesztben,

a konstruált konfliktushelyzet, modellhelyzete annak, ahogyan mindennapi életükben

egy döntéshelyzetben viselkedni szoktak. Segítségével megismerhetjük, hogyan tud

együttműködni a pár, család egy feladathelyzetben, hogyan kezeli a feszültséget,

hogyan oldanak meg nézeteltéréseket. Mindez pedig tükrözi a dominancia viszonyukat,

a hierarchiát, indulatkezelésüket, dependencia hajlamukat, kommunikációs stílusukat,

és kapcsolatukban betöltött szerepeiket. Az individuális személyiségre jellemző
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tartalmak (melyeket az egyéni Rorschach vizsgálatból ismerhetünk meg) a közös

vizsgálatnál megváltozhatnak, új, együtt alkotott tartalmak léphetnek a helyükre, és

ezek az interakció-személyiségről adnak képet. Megtudhatjuk, hogyan módosítja

személyes vágyaikat és szándékaikat, valamint viselkedésüket a másik fél jelenléte. A

KRV képet ad az interakciós folyamat elemzése útján a manifeszt viszony

kommunikatív jellegzetességeiről, míg a tartalmi elemzés útján a kapcsolat mélyebb

szintjeiről, motivációkról, vágyakról, attitűdökről is, vagyis vállalt tartalmak és a

kommunikációs stílus mellett megtaláljuk a mögöttes projektív tartalmakat is (Bagdy,

2002).

A KRV alkalmazásának három fő irányvonalát különböztethetjük meg:

pszichodinamikai megközelítések, kommunikáció orientált módszerek és

viszonykontroll becslési módszerek (Bagdy, Oláh és Zolnai, 2002). A pszichodinamikai

megközelítés létjogosultságát az teremti meg, hogy a tesztfelvétel során a résztvevők

érzelmileg bevonódnak, megjelenhetnek a kapcsolatukra jellemző konfliktusok és

indulatok, melyeknek megoldása egyfajta „mi-hatékonyság” érzését keltheti. Az ide

tartozó eljárások mind a tíz Rorschach táblát használják és egy közös válasz

kidolgozására kérik a feleket. A klasszikus KRV elemzés lehetővé teszi a

kommunikációs mintázatok tendenciájának számszerűsítését, míg a processzometriai

módszer a folyamatelemzésen keresztül (az aktivitás, dominancia és intimitás

dimenziói mentén) életszerűen tudja megragadni az egymásra reagálások mikéntjét

(Kiss, 1997).

A Rorschach tesztet Blanchard (1959) alkalmazta elsőként csoportos

helyzetben. Ennek az alkalmazási ötletnek a további kutatása után Loveland, Wynne és

Singer (1963) (akik a Palo Alto-i iskola hagyományait folytatva pszichotikus beteggel

együtt élőcsaládok interakció-patológiáját tárták fel) átfogó tanulmányt adtak közre az

interperszonális kapcsolatok működésének felderítésére és nyomon követésére alkalmas

eszközről. Ezt követően Jürg Willi (1968) dolgozta ki a Közös Rorschach vizsgálati

eljárás teljes kritériumrendszerét, és ez az igényes, tesztté fejlesztett próba már a

mindennapos klinikai gyakorlat számára is használható jelölési és elemzési utat kínált.

Nem sokkal később, a nyolcvanas években indultak el a teszttel kapcsolatos hazai

kutatások, amik nagymértékben épültek a hagyományos Rorschach-teszt gazdag

magyar örökségére (erről részletesebben lásd pl. Tarcsay, 1940). A KRV elsőitthoni
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alkalmazásakor Ruskó György (1987) a Willi-féle értékelési rendszert alkalmazva úgy

találta, hogy jó néhány módszertani probléma jelenik meg a teszt magyar mintán

történőalkalmazása során. A Közös Rorschach Vizsgálat hazai adaptációja, illetve

későbbi továbbfejlesztése és az új magyar jelölési rendszer kidolgozása az OIE (később

OPNI) Klinikai Pszichológiai Laboratórium kutatócsoportjának érdeme (vezetője,

Bagdy Emőke a hazai KRV kutatás irányítója mind a mai napig). A teszttel kapcsolatos

munkájukat 1990-től a Közös Rorschach Műhely keretében folytatták tovább a Károli

Gáspár Református Egyetem Pszichológia Tanszékén (az ott tanuló pszichológus

hallgatók bevonásával). A KRV hazai elsőjelölési rendszerét Bagdy, Kóta és Safir

(2002) dolgozta ki, amit a folyamatos kutatás eredményeképpen többször módosítottak,

és ennek eredményeképpen született meg a ma használatos Integratív Jelölési Rendszer

(Mirnics és mtsai, 2008/d). Ezt követően számos kutatás kezdődött a KRV

alkalmazásával sine morbo és klinikai mintákon, ezek közül itt most csak néhányat

említenék.

A KRV hazai adaptációja során végzett alapvizsgálatban (Bagdy, 2002) 194

párral vették fel a tesztet, akiket később három csoportba soroltak: sine morbo

(házasulandók, friss házasok és érett házasok), diszfunkcionális párkapcsolati

(gyermek-elhelyezési perben állók, illetve meddő párok), valamint klinikai

(diagnosztizált beteg és párja) csoportba. Kutatásom szempontjából a sine morbo,

vagyis egészséges, kapcsolatukkal elégedett párok csoportjánál kapott eredmények

különösen érdekesek. A házasulandók szinte egymás szájából veszik ki a szót, ami utal

már-már szimbiotikus összefonódottságukra, együtt rezgésükre. Jellemző rájuk a

tisztázó magyarázat, a magas interakciószám, az egymásra figyelés, a kritikamentes

interakció, ugyanakkor a végső döntésben megjelenik a kapcsolat-meghatározási

szükséglet vetélkedés formájában. Az ifjú párok (1-2 éve házasok) ezzel szemben

visszafogottabbak, aktivitásuk és interakció számuk egyaránt alacsony. Egymást is

ösztönzik, de saját véleményüket is próbálják érvényesíteni, így kommunikációjuk

ambivalens. Az érett kapcsolatokban (akik már 3-5 éve élnek kielégítőházasságban)

nagyfokú az interaktivitás, sokszor tartalmatlanul is. A felek nyíltan kifejezik

véleményüket és érzéseiket, ugyanakkor a döntési aktivitás csökkent. A konfliktus

kevesebb, mint a friss házasoknál, ami jelzi, hogy az illeszkedési fázis lezajlott, a pár

megállapodott. A házasulandó párok interakciójára a házasokhoz viszonyítva
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kooperatív jegyek (indító javaslat, továbbszövés) és bizonytalansággal kísért

dominanciajegyek (független válaszajánlás, saját záróválasz) kettőssége uralja,

ugyanakkor kevesebb a meggyőző kommunikáció (tisztázó magyarázat, indulat,

korrigálás, kritika). Az intimitásjegyek (szemkontaktus, közelség, érintés)

fokozottabban megjelennek, ami jól mutatja az egymásra való odafigyelést. A

házaspárok kommunikációja felszabadultabb, többet beszélnek, de ebben sok a

tartalmatlan verbalizáció, az indulat, a kritika, a partner helyesbítése, de a

jelentéstisztázás és a dicséret is (Bagdy és Tóth, 2002).

A gyermek-elhelyezési perben álló felek kommunikációjában sok a

bizonytalanság, a zavar, és a döntésképtelenség, ritkán kérik partnerük állásfoglalását,

inkább egy kívülállótól (pl. vizsgálatvezetőtől) várnak megerősítést. Kapcsolati

konfliktusok, szexualitással és teljesítményhelyzetekkel kapcsolatos problémák jelzései

uralják a kommunikációjukat, az együttműködés egyedüli módja egymás akadályozása.

A jól funkcionáló házaspárok problémái többnyire hasonlóak a diszfunkcionális

párokéihoz, a különbség abban mutatkozik meg, hogy a működőpárkapcsolatban

hatékonyabban tudják kezelni a különbözőkonfliktushelyzeteket. A gondokat egymás

között, együtt oldják meg, ebben segíti őket az egymás iránt érzett szeretet, bizalom, és

a gyermekeik iránti felelősségérzet (Deckner, 2002).

A meddő, vagyis rejtetten diszfunkcionális párok interperszonális

kommunikációjára jellemzőa személytelenség, az elköteleződés fel nem vállalása, és a

nagyfokú passzivitás. Hiányoznak továbbá a partner javaslatához kapcsolódó

továbbszövések, sok a kritika, és kevés a dicséret, a másik ötletének megerősítése (ami

a partner el nem fogadására utalhat). Ugyanakkor jelentős a partner válaszához való

visszatérés, vagyis nagyfokú az igazodási szándék, aminek hátterében nagyfokú

bizonytalanság feltételezhető(Bakó és Kulcsár, 2002).

A tudattalan összejátszás (kollúzió) pszichodinamikájának vizsgálata során Kiss

és mtsai (2008) megfigyelték, hogy a kolluzív kommunikációban az interakciószám és

a kollúzióra utaló jegyek száma együtt növekszik, a dominanciaharc erőteljesebb, az

aktivitás fokozottabb, az intimitás terén viszont a semleges vagy enyhén negatív

érzelmek jellemzőbbek. A kolluzív folyamat során nyíltan nem, csak burkoltan jelenik

meg negatív (ellenséges, frusztráló) üzenet, és erre a partner erőteljes bevonódással

reagál. A kommunikációs inkongruencia a Bateson-féle kettős kötéshez hasonlítható.
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Testvérpárok és barátok Közös Rorschach Vizsgálatának összehasonlítása

megmutatta, hogy ezen kapcsolati formák egymáshoz hasonlóan egyenrangúak, mivel

ezen interakciókban a direkt kommunikáció előfordulási gyakorisága magas (Meleg,

1999). Ugyanis a nyílt, direkt kommunikáció, a vélemények, érzések egyértelmű

kifejezése, a konfliktusok közvetlen megoldása az egészségesen kiegyensúlyozott

kommunikációra jellemző. Emellett bizonyos kommunikációbeli különbségek is

megmutatkoztak ezen két csoport között: a barátok aktívabban alkalmazkodnak

egymáshoz, jobban odafigyelnek egymásra (kérdés, továbbszövés, tisztázó

magyarázat), magasabb a megerősítés igényének kifejezése (indító kérdés), illetve

kapcsolatukat illetően nagyobb a bizonytalanság, mint a testvérek között (több lépésben

alkotnak közös döntést, mivel biztosak szeretnének lenni abban, hogy barátjuk

elfogadja javaslatukat). Testvérek közötti kommunikációban általában az idősebb

testvér a domináns, a fiatalabb pedig nagyobb erőfeszítéseket tesz az együttműködés

érdekében. A kooperációs index mind a testvérek, mind a barátok esetében igen magas

(50 fölötti), ami jó és konstruktív együttműködési képességet mutat.

Anya-gyerek interakciók vizsgálatakor megállapították, hogy a kisiskolás

gyerekek és anyjuk között több volt a kooperáció, ugyanakkor alacsonyabb szintű

közös döntések születtek (leginkább behódolás-meggyőzés típusúak), mint serdülők és

anyjuk közötti interakcióban, ahol komplexebb döntések születtek, de több volt a

konfliktus (kritika például). Ugyancsak a serdülők és anyjuk kommunikációjában

gyakrabban fordultak előnegatív tartalmú és autonómiatörekvésre utaló jegyek. A

kisiskolás gyermek édesanyja gyakrabban dicsér és mutatja ki empátiáját vélemény és

magyarázatkérőkérdésekkel, támogató és bíztató attitűddel vesz részt a helyzetben. A

serdülőkkel már egyenrangúbb kommunikáció is lehetséges, így itt már kritikusabbak

az anyák, és kicsit dominánsabbak is (több elsőfüggetlen javaslatot adnak), de az

együttműködés magasabb fokát mutatja a több kompromisszumos válasz (Bende és

mtsai 2008).

A felnőtt kötődési stílus és a párkapcsolattal való elégedettség összefüggéseit

vizsgálva Vetier és mtsai (2008) megállapítják, hogy a biztonságos kötődés

csökkenésével gyengül a kapcsolattal való elégedettség, mely leggyengébb a

kölcsönösen félelem teli kötődési mintájú pároknál. A nők inkább a biztonságos, míg a

férfiak a bizonytalan kötődési helyzetben passzivizálódnak.
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Egy másik kutatás biztonságos kötődésűpároknál több pozitív kommunikációt

és pozitív projekciót talált, míg a bizonytalan kötődésűeknél hangsúlyosabb volt az

egocentrikus, rivalizáló, destruktív, illetve zavart kommunikáció (Mirnics és mtsai,

2008/a). A kötődés hatással van személyiségünk alakulására is. A pozitív interakciók

során folyamatosan alakuló self-konstrukciók kedvezőénképet formálnak a kapcsolat

bensőséges, belsőterében, ami védetté teheti az egyént a külvilág stresszhatásaival

szemben (Mikulincer, 1995).

A Közös Rorschach Vizsgálatban (párokat külön, majd családjukkal együtt

vizsgálva) az előforduló tartalmakat az egyéni Rorschach jegyzőkönyvben megjelent

tartalmakkal összehasonlítva a két nemnél eltérőprojektív megnyilvánulásokat találtak

(Darnyik és mtsai, 2008). A férfiaknál minden helyzetben gyakoribbak voltak az

agresszív tartalmak, nők esetében pedig az érzelmi jellegű, illetve anyasághoz

kapcsolódó válaszok. Ezek a különbségek legélesebben a IX. táblán jelentek meg, ahol

a nők anyasággal, fejlődéssel összefüggőasszociációkat mondtak többször, míg a

férfiak teljesítménnyel, versengéssel kapcsolatosakat. A férfiak aktívabbnak

bizonyultak: több ötletet mondtak, ugyanakkor a döntéshozás terén egyenlők az

erőviszonyok a két nem tekintetében. A páros helyzetben több volt a szexuális tartalom,

mint a családi szituációban, ahol ugyancsak csökkent az elutasítások száma (főleg a nők

részéről a férfiak tartalmaira). A férfiak a páros helyzetben elfogadták a nők játékos,

infantilis válaszait, ugyanakkor családi helyzetben elutasították azokat. A családi

helyzetben a szülők támogatták a gyerek kezdeményezéseit, és saját ötleteikkel némileg

háttérbe vonultak. Érdekes továbbá, hogy gyermekük jelenlétében a nők toleránsabbak

lettek partnerük javaslatai iránt.

Az önérvényesítő kommunikációs módok szempontjából elemezve a

párkapcsolati dinamikát Beretvás és mtsai (2008) megállapították, hogy a kapcsolatban

uralkodó egyenrangú viszonyok magasabb színvonalú döntésekkel jártak együtt,

ugyanakkor női dominancia esetén is hasonlóan komplex válaszok születtek, míg férfi

dominancia mellett kevesebb volt a kombinatív, integratív megoldás. A férfi

dominanciája a saját javaslatok érvényesítésében nyilvánul meg (vagyis kezdeti ötletét

az egész döntési folyamaton végig vigye, őmondja ki az utolsó szót), amibe nem enged

beleszólást a nőrészéről. Keveset javasolnak, de gyakran és egocentrikusan döntenek.

A nődominanciája ezzel szemben inkább a javaslatok számában jelenik meg (sok
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ötletet mond), valamint abban, hogy partnere javaslatát továbbszövi, együtt

gondolkodik vele. Manifeszt szinten (a végeredményt tekintve) egyformán hatékony

véleménye érvényesítésében a domináns férfi és a domináns nő, ugyanakkor a folyamat

elemzéséből kitűnik, hogy látens szinten a férfi erővel, míg a nőkreativitással, indirekt

befolyásolással éri ezt el. Összességében elmondható, hogy a női interakciós minta

növeli a párkapcsolatban az összetartozás érzését, valamint segíti a családban az eltérő

igények és törekvések összehangolását. A férfi dominánsabb interakciós magatartása

egyszerűhelyzetekben, vagy stresszel teli szituációkban bizonyul hatékonynak, amikor

gyors döntéshozatalra van szükség a másikra való tekintet nélkül.

Közös Rorschach vizsgálat processzometriai elemzése és Big Five

személyiségvonások összefüggését vizsgálva Csákvári (2007) a következő

megállapításokra jut:

- a domináns, önbizalommal rendelkező férfiak mellett szubdomináns nők

vannak, míg a versengő, egocentrikus férfiak mellett a nők aktivitása csökken, a

feladat megoldását akadályozzák (a férfiak pozitív érzelmei ugyanakkor

serkentik a nők feladatmegoldási aktivitását),

- a szorongó, változékony hangulatú nők mellett a férfiak érzelemkifejezései

pozitívak, támogatóak,

- a nők akkor a legelégedetlenebbek kapcsolatukkal, ha semmilyen érzelmet nem

váltanak ki párjukból (ha nincs pozitív érzelem, akkor még a negatív is jobb,

mint a semmilyen),

- együtt járás található a férfiak domináns törekvései és a nők negatív érzelmei

között, valamint a nők dominanciája és a férfiak csökkent intimitása között,

- ha a férfiak érzelmei negatívak, a nők ezekre koncentrálnak, és a feladat

megoldása háttérbe szorul, ugyanakkor a nők annál pozitívabbak érzelmileg,

minél inkább törekszenek a férfiak a feladat megoldására (amit nagyban elősegít

a nők irányukba mutatott kedvessége),

- negatív érzelmek jelennek meg, ha valaki dominánsan viselkedik, illetve, ha

passzívan, vagy feladatot akadályozó módon cselekszik.

Vezetők és beosztottaik közötti kommunikációt vizsgálva Mirnics és

munkatársai (2008/c) megállapították, hogy a vezetők, szerepükből (és nem

személyiségükből) adódóan az interakciós helyzetek lezárásában jutnak jelentős, a
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beosztottakétól eltérőszerephez. A jó vezetőt facilitatív, pozitív kommunikáció jellemzi

(amit a KRV-ban továbbszövések, vélemény- és magyarázatkérések, és integrálás

mutat), ugyanakkor tartózkodik a direkt vagy negatív hatású kommunikációtól (ilyen a

KRV-ban az indulat vagy a kritika).

A Közös Rorschach Vizsgálat eredményesen alkalmazható családterápia során

is. Segítségével nemcsak a terápiára jelentkezőpár kapcsolati dinamikájáról kaphatunk

hű képet, hanem a lehetséges problémák is feltárhatóak, valamint a kezelés

prognózisára is következtethetünk (Mirnics és mtsai, 2008/b). Emellett eredményes

próbálkozásról számol be Erdélyi (2002) a teszt pszichodráma csoportban való

alkalmazása kapcsán. Érdekes újításként a KRV interaktometriai rendszerének szabad

interakciós helyzetekre való alkalmazását valósította meg Oláh és Zolnai (2002),

valamint Hatvani (2002) irodalmi szövegek (párkapcsolati válságról szóló drámák)

elemzése során.

A klinikai mintákon történt alkalmazások közül a teljesség igénye nélkül

megemlíteném depressziósok (Varga és Szili, 2002, Szili, 2002), szomatoform

zavarban szenvedők (Kaszás, 2002), szuicid kísérletet elkövetők (Bakó, 2002/a,b),

alkoholisták (Bányai és Szili, 2002, Sárai 2002), és anorexiások (Endreffy, 2002,

Mező-Mészáros és mtsai, 2008) pár- és családi kapcsolati interakciójának vizsgálatát. A

KRV alkalmazásának további történetéről összefoglaló ismertetés található Bagdy

(2002) írásaiban.

A Közös Rorschach Vizsgálat sportban való alkalmazásáról mindössze két

kutatást sikerült találnom. Pataki (2003) női kézilabdacsapatok kommunikációját

vizsgálta ezzel a módszerrel, míg Honinger (2003) a sikeres kooperáció

partnerkapcsolati feltételeit kutatva két versenytáncos pár kapcsolatát elemezte KRV

segítségével.

Összegezve elmondható tehát, hogy a Közös Rorschach Vizsgálat képes

megteremti azt a kommunikációs közeget (interperszonális kapcsolati mezőt),

amelyben az egyének intrapszichikus, és a köztük lévőinterperszonális folyamatok

kölcsönhatása, azaz maga az interakció pszichodinamikája, tetten érhető, miközben

megfelel az interakció-kutatás szakmai és módszertani feltételeinek. A KRV lényeges

segítséget nyújthat a párkapcsolati, illetve családi működés megismerésében, az

affektív kapcsolódási stílus, a kooperáció feltárásában, a családdinamika megértésében,
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valamint gazdag információkat szolgáltathat a házassági és családi konfliktusok

diagnosztikájához (Bagdy, 2002).

Hipotézisek

Kutatásomban saját tánccal kapcsolatos tapasztalataimból, valamint az

áttekintett szakirodalomból kiindulva arra kerestem a választ, hogy mitől lesz egy pár

sikeres és eredményes, milyen szerepe van ebben partnerkapcsolatuknak. Érdekelt

továbbá, hogy hogyan befolyásolja a táncpartnerek közötti kapcsolatot, ha az életben is

egy párt alkotnak, vagyis együtt járnak. Hogyan tud férfi és nőegyüttműködni ebben a

sportágban, ami művészet is egyben, hogyan kezelik a konfliktusaikat, hogyan

vélekednek egymásról, miként definiálják kapcsolatukat. Pszichológiai tesztek (köztük

a Közös Rorschach Vizsgálat) segítségével szeretném a kérdést még alaposabban

körüljárni, és megvizsgálni, hogy mi a jó táncpartnerkapcsolat, és a versenytáncban

elért siker titka. A kutatáshoz az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg:

1. A versenytáncban az eredményességhez fontos a sok gyakorlás, a jó edző,

valamint magasabb osztályokban a pénz. Emellett a siker fontos tényezője a

táncpartnerrel való kapcsolat minősége.

2. A hosszú távú siker titka, ha a partnerek személyiségükben és táncról alkotott

elképzeléseikben (céljaikban) hasonlóak, valamint kitartanak egymás mellett

(jól kezelik konfliktusaikat), és sokáig táncolnak együtt.

3. A táncpartneri kapcsolat bizalmas, intim kapcsolat, mely több, mint pusztán

együtt edzeni, sportolni valakivel, és ez annál inkább igaz, minél régebb óta

táncol együtt a pár.

4. A versenytáncban igen gyakori, hogy a partnerek az életben is egy párt

alkotnak, az együtt járás azonban nem feltétlenül jó hatású a táncteljesítményre,

csak rövid távon eredményez javulást.

5. A táncosok gyakran szakítanak táncpartnerükkel (akár együtt járnak, akár nem)

és váltanak párt. A szétválást előre jelzi a pár konfliktusos kapcsolata, amit a

Közös Rorschach Vizsgálat is megmutat.



95

KUTATÁS

Vizsgálati módszer

Hipotéziseim igazolására az alábbi vizsgálati módszereket használtam:

- kérdőív,

- pszichológiai tesztek,

- Közös Rorschach Vizsgálat.

Az általam összeállított kérdőív nyitott és zárt kérdéseket, valamint

rangsorolásos feladatot tartalmazott. Ilyen módon nemcsak a bennem felmerült

kérdésekre kaphattam választ, hanem lehetőség nyílott a táncosok gondolkodásának,

attitűdjeinek feltárására is. A kérdések az alábbi témaköröket ölelték fel:

- táncos múlt (mikor kezdte, miért kezdte, ki támogatta, jelenleg milyen

táncágban és osztályban versenyez),

- motiváció a tánc terén (mi a célja, mennyit edz, mennyit költ a táncra),

- a siker okai a versenytáncban (mi járul hozzá, és mi nehezíti meg a jó

teljesítményt, valamint az egyes tényezők egymáshoz viszonyítva milyen

fontossággal bírnak),

- táncpartnerrel való kapcsolat (mióta táncolnak együtt, milyen a kapcsolat

közöttük, mit szeret, és mit nem szeret partnerében, milyen gyakoriak a

veszekedések közöttük, ezeket hogyan oldják meg, milyen az ideális

táncpartner),

- párkapcsolat hatása a táncra (járt-e együtt valaha táncpartnerével, hogyan hatott

ez a teljesítményükre, mi történt a szakítást követően).

A kérdőív teljes terjedelmében a mellékletben megtalálható.

A pszichológiai tesztek segítségével a táncosok személyiségét, verseny előtt

szorongásszintjét, érzelmi intelligenciáját és konfliktuskezelési képességét vizsgáltam.

Kutatásomban a következőteszteket használtam:

- a személyiség mérésére: TIPI (Ten-Item Personality Inventory, Gosling és

mtsai, 2003), magyar változata (Mirnics, 2006), mely a Big 5 kérdőívek
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rövidített változata, és így beilleszthetőaz amúgy is hosszú kérdőív és többi

teszt mellé,

- a versenyszorongás mérésére: CSAI-2 (Competitive Sport Anxiety Inventory-2,

Martens, 1990) magyar változata (Sipos és mtsai, 1999), mely a

legelfogadottabb és legelterjedtebb szorongásmérőmódszer a spotolóknál

- az érzelmi intelligencia mérésére: Bar-On érzelmi intelligencia skála (The Bar-

On Model of Emotional-Social Intelligence (ESI), Bar-On, 2006) magyar

változata (Budai, 2005), mellyel már vizsgáltak táncosokat a szakirodalomban,

- a konfliktuskezelési mérésére: konfliktuskezelési stratégiát mérőteszt (Teale és

mtsai, 1996) magyar változata (Ternovszky, 2003), mely a leggyakrabban

használt módszer sportolók konfliktuskezelésének vizsgálatára.

A tesztek és kiértékelésük megtalálható a mellékletben.

Kutatásomban továbbá a hagyományos Közös Rorschach Vizsgálat (Bagdy,

Kótai és Safír, 2002) egyik továbbfejlesztett változatát, az Integrált Jelölési Rendszert

(Mirnics és mtsai, 2008/d) használtam. Mivel a teszt eme legújabb jelölési rendszere

még csak kéziratban létezik, a mellékletben megtalálható valamennyi kódjegy leírása.

Ez egyben segítséget nyújt munkám megértésében mindazoknak, akik kevéssé

járatosak a KRV jelölésében és értékelésében.

A vizsgálatban résztvevőpároktól a tíz Rorschach tábla mindegyikére egy közös

válasz meghozását kértem. A kódrendszer (mely továbbra is fejlesztés alatt áll)

széleskörűszakirodalom (Mérei-féle egyéni Rorschach értelmezés, Jürg Willi-féle

kollúzió elmélet, Máth-féle döntéselmélet, tárgykapcsolat-elméletek, családterápiás

szakirodalmak) és kutatómunka (fentebb részletezett hazai, valamint nemzetközi

kutatások) eredményeit felhasználva önállóan megállja helyét az interakciódinamikai

vizsgálatok területén. Az eddigi adatok azt mutatják, hogy a KRV Integrált Jelölési

Rendszere a korábbi KRV módszernél egyszerűbb, egyértelműbb és mindazonáltal

megbízható eljárás az interakciódinamika vizsgálatához. A jelölési rendszerhez

egyetlen új kódot tettem hozzá (tánc tartalom), ugyanis kíváncsi voltam arra, hogy hány

olyan válaszjavaslat születik, amiben jelen van táncra utaló tartalom (pl. táncoló pár,

karnevál, stb.).
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Vizsgálati személyek

Kutatásomban 226 versenytáncos (113 férfi és 113 nő) vett részt, akik

valamennyien felnőttek voltak (átlag életkor: 22,16 év), és különbözőtáncágakban

(standard, latin) és kategóriákban (D, C, B, A, S osztály) jelenleg is aktív versenyzők

Magyarország egész területéről.

A kérdőívet, valamint a pszichológiai teszteket valamennyi kutatásban résztvevő

személy kitöltötte. A Közös Rorschach Vizsgálatot 60 párral vettem fel az alábbi

megoszlásban:

- legjobbak: a Magyar Felnőtt Standard Ranglista első10, valamint a Magyar

Felnőtt Latin Ranglista első10 helyezett párja (n=20) (forrás:www.mtasz.hu),

- haladók: olyan B osztályos párok, akik még nem értek el kimagasló eredményt a

Magyar Bajnokságban, illetve a Ranglistaversenyeken (és így nincsenek benne

az elsőtízben a ranglistán) (n=20),

- kezdők: D és C osztályos versenyzőpárok (n=20).

A csoportoknak adott elnevezések nem teljesen pontosak, hiszen egy C osztályos párt

nem igazán nevezhetünk kezdőnek, ugyanakkor jól kifejezik a csoportok közötti

különbséget, és segítségükkel könnyebben tudok hivatkozni e három csoportra.

A táncosokat személyes ismeretség, valamint internetes hirdetés és

táncversenyeken való részvétel útján kerestem. A kutatásban mindenki önként és

mindenféle ellenszolgáltatás nélkül vett részt. Az adatok feldolgozása és bemutatása

során mindenkinek biztosítottam a névtelenséget.

A vizsgálat menete

A kérdőíveket és a pszichológiai teszteket a személyek önállóan töltötték ki,

majd ezt követően juttatták vissza hozzám. A Közös Rorschach Vizsgálatra minden

párral külön e célra egyeztetett időpontban került sor, melynek során elmentem az

általuk megjelölt helyre (rendszerint a táncterembe, ahol edzettek), és ott nyugodt,

zavartalan körülmények között felvehettük a tesztet, amit diktafonra vettem, miközben
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a nonverbális jelzéseket a felvétel alatt írásban rögzítettem. A KRV felvétele után rövid

beszélgetés keretében lehetőség nyílt a kérdések és észrevételek tisztázására.

A KRV felvételét követőegy évben nyomon követtem az általam vizsgált párok

kapcsolatát, és rögzítettem, hogy ezalatt az időalatt együtt maradtak-e mint táncospár,

vagy időközben szakítottak, és új párt keresnek.

Eredmények

A kutatásomban használt vizsgálati módszerekkel kapott eredmények

statisztikai elemzését a ROPstat számítógépes program segítségével végeztem el

(Vargha, 2007). Itt most az alapstatisztikák bemutatása mellett csak azokat az

eredményeket tárgyalom, ahol szignifikáns különbségeket kaptam. A táblázatokban

szerepel, hogy milyen statisztikai próbát végeztem, valamint az eredmény

szignifikanciaszintje az alábbiak szerint:

+ : p < 0.1 * : p < 0.05 ** : p < 0.01 *** : p < 0.001

Az adatok feldolgozása során a kérdőívben szereplő nyitott kérdéseket a

tartalomelemzés módszerével vizsgáltam, melyben két megítélővett részt az esetleges

vitás kérdésekről egyeztetve. Az eredmények bemutatásánál a tartalomelemzés során

talált különböző válaszkategóriák előfordulási gyakoriságának százalékos arányát

adtam meg (vagyis, hogy hány táncos említette meg válaszában az adott szempontot).

A legtöbb kérdésnél több választ is meg lehetett adni, így előfordulhat, hogy a

százalékok összege meghaladja a százat.

Az eredményeket a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért a legtöbb esetben

százalékos formában adom meg. A százalékos értékeknél egészre, míg az átlagoknál

két tizedesre kerekítettem a kapott eredményeket az átláthatóság és könnyebb

érthetőség érdekében. A táblázatokban a változók neve melletti százalékjel azt jelenti,

hogy az adott változó a kérdőívben szerepelt, és a megadott százalékban választották a

táncosok. A pszichológiai tesztek változóinál jelölöm, hogy melyik tesztből valók (az

EQ az érzelmi intelligencia teszt rövidítése, a többi rövidítés a módszereknél leírtakkal

megegyezik).
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Alapstatisztikák

A vizsgálatban résztvevő 226 versenytáncosra jellemző alapadatok a 3.

táblázatban láthatóak. Végzettségüket tekintve alapfokú (általános iskola) a

legmagasabb végzettsége a személyek 2 %-ának, míg középfokú (érettségi) a

résztvevők 56 %-ának, felsőfokú (főiskola, egyetem) végzettségűpedig a táncosok 42

%-a. Táncosztályukat és táncágukat tekintve a legtöbben mind standard, mind latin

kategóriában versenyeznek, a legalacsonyabb a csak standardban versenyzők száma (7

%), ami alátámasztja a latin táncok egyre növekvőnépszerűségét (4. táblázat). A „nem

versenyzik” adat arra vonatkozik, hogy a táncosok hány százaléka nem indul az egyik

táncágban, hiszen a vizsgálatban résztvevővalamennyi táncos aktív versenyző.

3. táblázat: A kutatásban résztvevőtáncosok alapvetőjellemzői

átlag szórás minimum maximum
életkor (év) 22,16 4,83 18 41

tánccal töltött idő(év) 8,17 4,32 1 24
versenyzéssel töltött idő(év) 5,53 4,22 0,083 23

táncra költött pénz havonta (Ft) 35912 52625 500 500000
heti edzés (óra) 10,09 4,97 2 35

4. táblázat: A kutatásban résztvevőtáncosok megoszlása kategóriák és táncágak szerint

nem
versenyzik

D
osztályos

C
osztályos

B
osztályos

A
osztályos

S
osztályos

standard 34 % 22 % 15 % 13 % 12 % 5 %
latin 7 % 27 % 19 % 24 % 13 % 11 %

Eredményességük megítélése kapcsán a táncosok nagyon optimisták, a

legtöbben (77 %) elégedettek fejlődésükkel, és az eddig elért eredményekkel (5.

táblázat). Elképzelhető, hogy ennél a kérdésnél nem volt jó a kérdésfeltevés, mivel nem

differenciált megfelelően a táncosok között, de az is lehetséges, hogy azok, akik

versenyeznek, elégedettek önmagukkal, hiszen különben nem indulnának a

megmérettetéseken. Érdekes az is, hogy viszonylag kevesen (8 %) tartják magukat

kezdőnek, ami jól mutatja, hogy nagyon sok munka (évek) és komoly felkészültség kell

ahhoz, hogy valaki versenyen induljon (a kezdők többnyire hobbiversenyeken

indulnak).
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5. táblázat: Mennyire tartják magukat sikeresnek a táncban a versenyzők

nagyon jól fejlődünk, folyamatosan egyre jobbak leszünk 77 %
még kezdők vagyunk 8 %

rosszabbak vagyunk annál, mint amit reméltem korábban 7 %
jelenleg mélyponton vagyunk 4 %

közepes szinten vagyunk, és ennél jobbak már nem hiszem, hogy leszünk 3 %
most vagyunk a csúcson (vagy nagyon közel ahhoz, amit el szeretnénk érni) 1 %

Kíváncsi voltam arra is, hogy a táncosok milyen más sportágakat űztek a tánc

elkezdése előtt, illetve, hogy csinálnak-e másik sportot a tánc mellett (6. táblázat).

Mivel nagyon sokféle (összesen 54 különböző) sportágat soroltak fel, így az elemzésnél

ezeket a sporttudományban megszokott módon csoportosítottam. Nagyon sokat

sportoltak a tánc előtt (84 %), de többnyire csak hobbiszerűen, a tánc mellett

ugyanakkor a többség nem sportol mást (66 %), vagy legfeljebb csak kiegészítő

sportágakat (pl. futás, balett) űz hobbiszerűen. Érdekes eredmény, hogy a többség nem

valamilyen más táncműfaj (pl. balett) vagy művészi sportág (pl. ritmikus

sportgimnasztika) után tér át a versenytáncra, pedig ezek bizonyosan segítenék későbbi

tánckarrierjüket. Valószínűleg akik más táncműfajokban köteleződtek el, azok inkább

ragaszkodnak eredeti választásukhoz, és akik kevésbé sikeresek ezekben, azok

választják a versenytáncot. Fontos eredmény ugyanakkor, hogy sokan valamilyen

csapat- vagy páros sport után kezdik a táncot, vagyis a másokkal való együttműködés

már ismert készség számukra, és a másokkal együtt végzett mozgást kedvelik.

6. táblázat: A versenytánc előtt és mellett űzött egyéb sportok

sportolt a tánc
előtt

sportol a tánc
mellett

nem sportol 16 % 66 %
csak hobbiszerűen 45 % 32 %

csak versenyszerűen 16 % 0 %
hobbiszerűen és versenyszerűen is 23 % 2 %

együttműködést igénylő(csapat vagy páros) sport 49 % 10 %
állóképességi sport (pl. futás, úszás) 43 % 18 %

labdajáték 40 % 10 %
másik táncműfaj vagy művészi sport 28 % 6 %

küzdősport 18 % 1 %
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A versenytánc elkezdésének okaként (7. táblázat) legtöbben (38 %) azt

említették, hogy megtetszett nekik ez a mozgásforma, miután valahol láttak egy

táncversenyt vagy bemutatót. Másik gyakori indíttatás a szülők – elsősorban az anya –

akarata, főleg azoknál, akik fiatalon kezdték a táncot. Régebb óta táncolnak azok, akik

a szüleik hatására kezdték, míg rövidebb ideje azok, akiknek megtetszett a tánc, és ezért

kezdtek el vele foglalkozni (vagyis ők nem annyira fiatalon kezdték) (Brown-Forsythe-

próba: BF(7; 76) = 2.965**).

Mivel ez egy olyan sport, amit fiúk és lányok együtt csinálnak, lényeges

motiváció sokaknál, hogy barátnőjük vagy barátjuk kérésére mentek el először táncolni,

vagy éppen azért, mert ilyen módon szerettek volna párkapcsolatra szert tenni (ez a

válasz egyébként a fiúknál volt sokkal gyakoribb).

Érdekes összefüggés, hogy azoknak, akik a táncot az önkifejezés lehetősége

miatt kezdték, a legmagasabb az önmegvalósítás értékük az érzelmi intelligencia

tesztben (Welch-próba: W(6; 19) = 4.707**). Vagyis a teszt jól mutatja a motiváció

mögött meghúzódó személyiséget. Ebből is látszik, hogy a tánc alkalmas arra, hogy

segítségével megvalósítsuk önmagunkat, kifejezzük érzéseinket, vagy éppen

nőiességünket, férfiasságunkat.

7. táblázat: A versenytánc kezdésének oka

megtetszett a tánc 38 %
szülők hatására 30 %
barátok hatására 12 %

szerelme kérésére vagy ismerkedési céllal 7 %
mozgás fejlesztése, önkifejezés lehetősége miatt 5 %

külsőségek miatt (szép ruhák, szereplés) 3 %

Főleg a korai kezdéssel magyarázható, hogy a legtöbben a szülők anyagi és lelki

támogatását emelik ki (80 %), míg viszonylag kevesen (13 %) mondhatják el, hogy

kizárólag önerőből képesek finanszírozni kiadásaikat (8. és 9. táblázat). E sportág hazai

elismertségének hiányát mutatja a szponzori támogatások igen alacsony (2 %) aránya.

Emellett láthatjuk, hogy a táncosoknak leginkább pénzbeli támogatásra van szükségük

(70 % elsőként ezt említi).
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8. táblázat: A versenytáncosok támogatói, karrierjükben segítséget nyújtók

elsőként említi említi
szülők 65 % 80 %

tánctanár, edző 21 % 63 %
saját maga, önerő 7 % 13 %

táncpartner 3 % 14 %
barátok, klubtársak 3 % 15 %

szponzor 0 % 2 %

9. táblázat: Mivel segítik a támogatók a versenyzők tánckarrierjét?

elsőként említi említi
pénz 70 % 40 %

szakértelem, tudás 17 % 23 %
lelki támasz 13 % 27 %

Az irodalmi adatokkal egybevág, hogy a táncosok legfőbb motivációja a tánc

szeretete (10. táblázat), ugyanakkor sokaknak fontos az eredményes szereplés és

sikerek elérése a versenyeken. Több táncos a szubjektív pontozás helyett egy

objektívabb mércét választva arra törekszik, hogy saját magához képest legyen egyre

jobb, és célja saját tánctudásának fejlesztése. Néhányan, főleg a magasabb osztályban

táncolók említik, hogy versenyzői pályafutásuk befejeztével tánctanárként szeretnének

tevékenykedni, így számukra a tánc megélhetést is nyújt.

Fontos megállapítás, hogy azok versenyeznek legrövidebb ideje (átlagosan 4,77

éve), akiket a siker, az eredmény motivál, míg legrégebben azok (átlagosan 8,50 éve),

akiket a fellépés és a szereplés motivál (Welch-próba: W(6; 9) = 3.694*). Elképzelhető,

hogy e sportág szubjektivitásával hosszú távon csak az tud együtt élni, akit más célok

mozgatnak, mikor a parkettre lép, hiszen a csak sikert hajszolók gyakran csalódnak,

míg a tánc szeretetéért, vagy a csillogás gyönyörűségéért táncolók nem.

10. táblázat: A versenytáncosok motivációja

elsőként említi említi
a tánc szeretete 50 % 58 %

tánctudás fejlesztése 23 % 50 %
siker elérése a versenyeken 20 % 57 %

később tanítani szeretne, jó tanár szeretne lenni,
megélhetés 1 % 14 %

fellépés, szereplés, a nézőknek való tetszeni akarás 1 % 9 %
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elsőként említi említi
jó társas közeg

(klubtársak, versenytársak, táncpartner) 1 % 9 %

önkifejezés 1 % 9 %

A siker okának a legtöbb táncos a szorgalmas és kitartó edzésmunkát tartja (11.

táblázat), és kevesebben (46 %) gondolják úgy, hogy tehetség útján lehet valaki igazán

eredményes. A pénzt viszonylag sokan említik (36 %), hiszen nemcsak a méregdrága

ruhák és cipők, hanem a költséges magánórák is elengedhetetlenek a sikerhez. A

sportág jellegét mutatja, hogy az előadókészség, az exhibicionizmus, valamint a

pontozók személye (a velük való jó kapcsolat) és a „táncpolitika” (pl. a híres, ismert

klubban való tagság) is helyet kapott a listában. A tánctudás fontossága talán azért

kapott viszonylag kisebb szerepet (8 %), mert a szorgalom és kitartás pont ennek

fejlesztéséhez nélkülözhetetlen, vagyis aki előbbi kettőt említette, tulajdonképpen arra

utalt, hogy sok gyakorlással lehet csak megszerezni azt a tudást, ami a siker záloga

lehet. A tánc fiatal korban való kezdését nem tartják igazán fontosnak a táncosok.

11. táblázat: A siker oka a versenytáncosok szerint

elsőként említi említi
szorgalom 26 % 60 %

kitartás 25 % 53 %
tehetség 16 % 46 %

a tánc szeretete 7 % 15 %
pénz 5 % 36 %

önbizalom, pozitív hozzáállás 4 % 16 %
céltudatosság, akaraterő 3 % 16 %

fanatizmus, áldozatvállalás 3 % 11 %
alázat a tánc iránt, türelem 3 % 9 %

tánctudás (pontosság, állóképesség) 3 % 8 %
előadókészség, exhibicionizmus 2 % 10 %

jó táncpartner 1 % 23 %
jó tanár, edző 1 % 21 %

pontozók személye, táncpolitika 1 % 8 %
a tánc fiatalkorban való kezdése 0 % 5 %

Az eredményessé válást leginkább megnehezítőtényezők között elsőhelyen

szerepel az időés a pénz hiánya (12. táblázat). Ez szintén arról árulkodik, hogy sok

munka és nem kis anyagi ráfordítás szükséges a sikerhez. A jó edzőés a jó táncpartner
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hiánya ugyancsak akadályt képez, előbbit inkább a magasabb osztályos versenyzők

említették, akik elsősorban külföldi trénerekkel edzenek, míg utóbbi főleg a lányoknak

gond, hiszen sokkal több lány keres táncpartnert, mint ahány fiú. A sérülések

viszonylag kevés táncos karrierjét törik derékba, hiszen ennél a sportnál ez talán

kicsivel ritkábban fordul elő, bár hosszú távon űzve bizony lehetnek káros hatásai, mint

minden élsportnak. Nem meglepő, hogy a nehézségek között sok olyan tényezőt

sorolnak fel, amiknek ellentétje pontosan szükséges feltétele a sikernek. A két kérdést

összesítve tehát megállapíthatjuk, hogy a versenytáncban az alábbi tényezők járulnak

hozzá a sikerhez:

- kitartó és szorgalmas edzésmunka (ehhez sok szabadidőés motiváció, valamint

egy megfelelőméretűés kellőidőben rendelkezésre álló táncterem szükséges),

- megfelelőtáncpartner (alkatilag, tudásban, és emberileg egyaránt),

- jól képzett tánctanár (és elég pénz a megfizetésére),

- pénz (a magánórákra, ruhákra, cipőkre, terembérletre, tagdíjra, utazásokra, stb.)

- tehetség és fizikai adottságok (főleg előnyös külső),

- megfelelő személyiség (magabiztos, céltudatos, kellő akaraterővel és jó

előadókészséggel bíró, fanatikus, aki ugyanakkor szerény és alázatos a tánc

iránt, és szívből szereti ezt a sportot),

- némi szerencse és jó kapcsolat a pontozóbírókkal.

12. táblázat: A siker elérését megnehezítőtényezők a versenytáncosok szerint

elsőként említi említi
időhiány 30 % 40 %

pénzhiány 22 % 44 %
kitartás, motiváció hiánya 10 % 11 %
nem megfelelőtáncpartner 8 % 18 %

pontozók személye, táncpolitika 5 % 12 %
nem megfelelőtánctanár, edző 4 % 14 %

nem megfelelőkörülmények (tárgyi feltételek hiánya) 4 % 12 %
rossz hozzáállás a tánchoz (beképzeltség, türelmetlenség) 3 % 7 %

önbizalomhiány, félénkség 3 % 4 %
tánctudás hiánya, tehetségtelenség 2 % 6 %

sportsérülés 2 % 3 %
magánéleti problémák 1 % 4 %
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elsőként említi említi
a tánc késői elkezdése (nem fiatalon) 1 % 4 %

többi versenyző, sok a jó táncos 1 % 2 %

A sikeresség tényezőinek pontosabb vizsgálata céljából az általam fontosnak

tartott tényezőket (amikről utóbb kiderült, hogy nagyjából megfelelnek a táncosok által

felsoroltakkal) rangsoroltattam a táncosokkal, hogy megállapíthassam, melyik

mennyire fontos. A kapott rangátlagokat varianciaanalízissel hasonlítottam össze, és így

alakult ki az összesített sorrend (több tényezőközött nem volt szignifikáns különbség,

így azok „holtversenyben” szerepelnek egy-egy helyezésnél). Az eredmények szerint

(13. táblázat) a sok edzés (kitartás és szorgalom) után a második helyen egyforma

fontosságúnak tartották a jó táncpartnert (és ez feltételezi a vele való jó kapcsolatot,

hatékony együttműködést is), az edzőt és a tehetséget. Harmadik helyen szerepel az

edzések mennyisége, valamint a pénz. A tárgyi feltétek csak ezután következtek, és

némiképp meglepő, hogy a táncról való elméleti tudás (pl. figurák pontos ismerete, ami

a tánctanárok képzésének alappillére) viszonylag háttérbe szorult. A versenytáncot

szubjektivitása miatt ellenzők számára némiképp megnyugtató lehet, hogy a táncosok a

pontozók személyét tartják legkevésbé meghatározónak a siker szempontjából.

Ugyancsak utolsó helyre szorult a versenyhelyszín adottságainak döntőszerepe, pedig

sok táncos szereti kudarcát a parketta csúszósságával, a rossz szervezéssel (pl. túl sokat

kellett várni két kör között, vagy nem volt elég lehetőség a bemelegítésre), és a nem

megfelelőzenével magyarázni.

13. táblázat: A sikert meghatározó tényezők (versenytáncosok által felállított rangsor)

rangátlag szórás legtöbben erre
a helyre tették

1. szorgalom és kitartás 2,34 1,91 1. (45 %)
2. táncpartner tudása, személyisége 3,73 2,01 3. (22 %)

edzőtudása, személyisége 4,08 1,94 5. (23 %)
tehetség (veleszületett adottságok) 4,18 2,63 1. (21 %)

3. edzések mennyisége 4,44 2,01 3. (19 %)
pénz 4,92 2,42 6. (17 %)

4. tárgyi feltételek (terem, cipő, ruha) 6,64 1,87 7. (24 %)
5. elméleti tudás a táncról 7,64 2,07 8. (26 %)
6. pontozók személye 8,39 1,92 10. (37 %)

versenyhelyszín adottságai (parketta, zene) 8,64 1,63 9. (37 %)
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A siker szempontjából meghatározó tényezőkre tehát két kérdésben kérdeztem

rá. Ha az ezekre adott válaszokat összesítjük (és csak a mindkét kérdésnél szereplő

tényezőket vesszük figyelembe), akkor a táncosok szerint vitathatatlanul a legfontosabb

a siker szempontjából a szorgalmas és kitartó munka, majd ezt követi a tehetség.

Harmadik helyen a jó táncpartner, és ezáltal a táncpartnerrel való jó kapcsolat áll, majd

ezt követi az edzőés pénz fontossága. A pontozók személye nem annyira meghatározó

a versenyzők többsége szerint, mint amennyire ezt sok táncos hangoztatja.

Ezek az eredmények egyértelműen mutatják, hogy a táncosok számára a sok

gyakorlás (szorgalom és kitartás), valamint a magas szintűtechnikai tudás (amihez

fontos a jó edző) mellett a partner személye (tudása, személyisége) és a vele való jó

együttműködés döntőfontosságú az eredményes versenyzéshez. Éppen ezért ezt a

kapcsolatot igyekeztem jobban megérteni a többi válasz feldolgozásával és

értelmezésével.

Táncpartnerek közötti kapcsolat

Az eredményes versenyzésben a párkapcsolat fontosságát mutatja, hogy a

táncosok által felállított rangsorban (melyet a sikert meghatározó tényezőkről alkottak)

a táncpartner tudása és személyisége az előkelőmásodik helyet kapta (megelőzve

többek között az edzések mennyiségének és a pénznek a szerepét). A siker okaként a

versenyzők 23 %-a jelöli meg a jó táncpartnert, ami az ötödik legtöbbet említett

tényezőa válaszul kapott 15 ok közül. A táncosok 18 %-a említi a megfelelő

táncpartner hiányát a siker elérését megnehezítőtényezők között, ami így a harmadik

leggyakrabban említett probléma az összesen felsorolt 14 nehezítőkörülmény közül. A

táncosok 14 %-a saját táncpartnerét nevezi meg legfontosabb támaszának, karrierje

támogatójának (ami magasabb arány, mint ahányan barátjukat, klubtársukat vagy

szponzorukat adták meg válaszként).
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Hogyan definiálhatjuk a kapcsolatot, ami a férfi és a női táncos között kialakul a

sok közös edzés és versenyzés eredményeképpen? A táncosok közül a legtöbben (49

%) jó barátjuknak tartják partnerüket, de igen gyakori, hogy ennél szorosabb közöttük

az érzelmi kapcsolat, vagyis az életben is párok, együtt járnak (22 %). Néhányan

közülük testvérek, vagy éppen házastársak, de viszonylag kevesen tartják ezt a

kapcsolatot munkakapcsolatnak (15 %), vagyis egyfajta szükséges együttműködésnek a

siker érdekében (14. táblázat). Ez az eredmény egyébként összefügg a szakirodalomban

talált véleményekkel, miszerint az együtt táncolás szükségszerűen bizalmi viszonyt

alakít ki férfi és nőközött.

14. táblázat: Táncpartnerek közötti viszony

jó barátok 49 %
együtt járnak 22 %

munkakapcsolat van közöttük 15 %
együtt jártak, de már szakítottak 6 %

házastársak 4 %
testvérek 2 %

A közös munka, a rengeteg edzés nagyon megterheli a kapcsolatot, hiszen sok

konfliktus forrása lehet. Míg a közös sikerek összekovácsolják a párt, a kudarcok

ugyanakkor bomlasztják. Mindezek ellenére örömteli, hogy a táncosok többsége saját

kapcsolatát jól működőnek és harmonikusnak tartja (63 %), és csak nagyon kevesen

ítélik azt rossznak (2 %). Ugyanakkor elég magas a változékony (hol jó, hol rossz)

minőségűpárkapcsolatok aránya (35 %), ami arra figyelmeztet, hogy ha rosszul kezelik

a problémáikat, akkor ez akár a kapcsolat és a közös táncos pályafutás végét is

jelentheti.

Partnerük pozitív tulajdonságaként a táncosok főleg a kitartással, szorgalommal,

tánc iránti elköteleződéssel kapcsolatos tulajdonságokat emelnek ki (15. táblázat), de

ezek mellett megemlítik a jó együttműködéshez szükséges megértő, empatikus,

türelmes jellemzőket is (45 %). Vagyis a tánchoz szorosan kapcsolódó képességek

mellett a harmonikus párkapcsolathoz szükséges készségeket is fontosnak tartják a

táncosok párjukkal kapcsolatban, így a vidámságot (17 %) és a jó konfliktuskezelési

képességet (14 %).
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15. táblázat: A táncpartner pozitív tulajdonságai

kitartó 46 %
megértő 45 %
motivált 42 %

szorgalmas 28 %
céltudatos 19 %

jól tud táncolni 19 %
vidám 17 %

jól kezeli a konfliktusokat 14 %
tehetséges 10 %

okos 10 %
csinos 9 %

Az ideális párról alkotott jellemzésükben (16. táblázat) viszont már elsőhelyen

áll a megértő, együttműködni képes tulajdonság (36 %), és szintén fontos szerepet kap,

hogy hasonló gondolkodású (28 %), konfliktusokat kezelni tudó (17 %) személy legyen

a partner.

16. táblázat: Az ideális táncpartner tulajdonságai

megértő 36 %
kitartó 33 %

magas szintűa tánctudása 32 %
szorgalmas 31 %

társ a mindennapokban
(hasonlóan gondolkodik, barát) 28 %

céltudatos 28 %
maximalista 22 %

jól kezeli a konfliktusokat 17 %
csinos 14 %
okos 12 %

olyan, mint a jelenlegi párom 9 %
megfelelőháttere van (pénz, idő) 6 %

Táncpartnerük negatív tulajdonságainak említésekor a versenyzők az önzőséget

és akaratosságot emelik ki leggyakrabban (37 %), illetve előkelőhelyen szerepel a

hisztisség és ingerlékenység (25 %), de itt is említésre kerül az eltérőgondolkodásmód

(14 %) és a rossz konfliktuskezelési képesség (9 %) (17. táblázat). Összességében

elmondható tehát, hogy a jól működőkapcsolatra vonatkozó elvárások legalább annyira

fontosak, ha nem fontosabbak, mint a jó tánctudásra, szorgalomra és tánc iránti

elkötelezettségre vonatkozó elvárások.



109

17. táblázat: A táncpartner negatív tulajdonságai

Az előbbiekben részletezett eredmények világosan mutatják, hogy a jó

konfliktuskezelési képesség fontos a tartós és jól működőkapcsolathoz a táncpartnerek

között. De vajon mennyit veszekednek párjukkal a táncosok? És milyen módon tudják

ezeket a helyzeteket megoldani?

A táncosok többsége (44 %) saját bevallása szerint nagyon ritkán veszekszik

párjával, és mindössze 11 % mondja azt, hogy igen gyakran (18. táblázat). Kérdés

persze, hogy mit értettek veszekedés alatt: az egymással kiabálást vagy az egyet nem

értés során kibontakozó szakmai vitát. Mindkettőre van példa bőven, ha táncos párokat

megfigyelünk edzéseik közben. Az eredmények alapján annyi bizonyos, hogy

valamennyi pár előbb-utóbb valamilyen fokú összeütközésbe kerül partnerével (mint

ahogyan ez a legjobb házasságokban is előfordul), és ilyenkor fontos, hogy mit tudnak

kezdeni a konfliktussal.

18. táblázat: Veszekedések mennyisége a táncpartnerek között

A táncosok által használt konfliktuskezelési stratégiákat egyrészt a vizsgálati

módszereknél említett teszt segítségével mértem, másrészt a kérdőívben is

megkérdeztem őket arról, hogyan szokták kezelni a problémás helyzetüket párjukkal. A

önző, akaratos 37 %
nem elég céltudatos 28 %
hisztis, ingerlékeny 25 %
eltérőa véleménye,

másképp gondolkodik 14 %

szétszórt, figyelmetlen 14 %
nem elég magabiztos 10 %

nem elég jó a tánctudása 10 %
nincs ilyen tulajdonsága 10 %

rosszul kezeli a konfliktusokat 9 %
túlságosan maximalista 5 %

nagyon ritkán 44 %
kb. havonta egyszer 21 %
kb. hetente egyszer 23 %

majdnem minden edzésen 11 %
szinte mindig 1 %
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különbözőkonfliktuskezelési stratégiák összehasonlítása (varianciaanalízis, illetve az

átlagok Tukey-féle páronkénti összehasonlítása) alapján kijelenthetjük, hogy

szignifikáns (p<0,05) különbség van közöttük, vagyis a versenytáncosokra leginkább a

kompromisszumkereső, illetve az alkalmazkodó stratégia jellemző, míg legkevésbé az

elkerülő(19. táblázat).

19. táblázat: Konfliktuskezelési stratégiák a teszt szerint

átlag szórás minimum maximum
problémamegoldó 13,85 2,50 5 20

alkalmazkodó 14,25 2,17 9 19
versengő 13,04 2,68 6 19

kompromisszumkereső 14,98 2,41 7 20
elkerülő 11,26 3,13 4 19

Ez némiképp ellentmond annak, amit a táncosok magukról állítottak (20.

táblázat), mikor arról kérdeztem őket, hogy hogyan oldják meg az edzések közben

felmerülőproblémákat párjukkal. A válaszokat a tartalomelemzés módszere alapján

megpróbáltam ugyanazon kategóriákba besorolni, mint amit a konfliktuskezelési

stratégiákat mérőteszt használ. Ez nem minden esetben sikerült, hiszen az igen gyakori

„megbeszéljük válasz” lehet kompromisszumkeresővagy problémamegoldó stratégia

is. A kompromisszum szót igen kevesen (11 %) említették szó szerint válaszukban. Az

elkerülőstratégia jól azonosítható volt, hiszen sokan mondták, hogy veszekedés esetén

abbahagyják az edzést, és kimennek a teremből, hogy kiszellőztessék a fejüket, majd

mikor visszatérnek, mintha mi sem történt volna, folytatják az edzést (vagyis a

problémát szőnyeg alá söprik). Így igen magas lett az elkerülés aránya a versenyzők

által adott válaszokban (31 %), míg a teszt szerint ez a legritkább stratégia. Ennek oka

talán az lehet, hogy a táncosok nem akarják a drága edzésidőt vitatkozással tölteni,

azonban utána gyakran találnak arra alkalmat, hogy megbeszéljék párjukkal a korábban

felmerült problémát, ami talán így (megnyugodva és némi távolságból) könnyebben

megoldható. Vagyis az elkerülőstratégia inkább csak átmeneti, semmint végleges

megoldási mód. Az alkalmazkodás mindkét kérdés alapján igen gyakran alkalmazott

stratégia, ami a jól működőkapcsolatokhoz elengedhetetlen, főleg, ha nem nagy

jelentőségűellentétekről van szó, esetleg pusztán az egyik fél kimerültsége vagy

ügyetlensége okozza a problémát. A táncosok saját konfliktuskezelési módjai között
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még két, tesztben nem szereplő stratégia jelent meg: a bagatellizálás (ami

tulajdonképpen tekinthetőaz elkerülés egy pozitívabb formájának) és a harmadik fél

bevonása. Ez utóbbi igen fontos lehet, hiszen sok vitás kérdést (elsősorban szakmai

jellegűt, például hogyan kell kivitelezni egy-egy mozdulatot) csak az edző(vagyis egy

kívülálló kompetens személy) tud megoldani, sok felesleges feszültségtől és

konfliktustól megkímélve ezzel a párt.

20. táblázat: Konfliktuskezelési módok a táncosok szerint

megbeszélés a partnerrel 54 %
elkerülés 31 %

alkalmazkodás 19 %
kompromisszum-keresés 11 %

harmadik fél (edző) bevonása 5 %
bagatellizálás (elviccelés) 3 %

versengés 3 %

Meddig működhet hatékonyan egy táncpartneri kapcsolat? Az általam vizsgált

versenytáncosok átlagosan 2,52 éve táncolnak együtt (a szórás 2,1), a legrövidebb ideje

táncolók 1 hónapja, míg a legrégebb óta együtt táncoló pár 18 éve. A táncosoknak

átlagosan eddig 2,46 táncpartnerük volt (a szórás 1,59), a legtöbb partnerrel rendelkező

személynek eddig 8 táncpartnere volt.

A táncpartneri kapcsolat jövőjét nagymértékben befolyásolja, hogy a pár tagjai

mennyire elégedettek egymással. A versenyzők nagy többsége (83 %) elégedett

jelenlegi párjával, és hosszú távon vele szeretné folytatni a táncot, míg 11 % többnyire

elégedett partnerével, de hosszú távon váltani szeretne (talán azért, mert távlati céljaik

nem egyeznek). Mindössze 4 % mondta azt, hogy elégedetlen, és új párt fog keresni, ha

párja nem változtat a viselkedésén, 2 % pedig már keresi következőpartnerét (és

azonnal váltana, ha lenne jobb alternatíva). Talán az elégedetlenek viszonylag alacsony

arányát az magyarázza (főleg ha összevetjük a veszekedések magasabb arányával),

hogy elég nehéz megfelelőúj párt találni (különösen a nőknek). Ezzel a kijelentéssel a

versenyzők többsége (89 %) egyetért (21. táblázat).
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21. táblázat: Új táncpartner találásának esélye

nagyon könnyen találna új párt 11 %
nem könnyen, de azért sikerülne 50 %
nehezen és sok időalatt találna 31 %

szinte reménytelen, hogy találna 8 %

A fenti adatok alapján úgy tűnhet, hogy a táncpartneri kapcsolat egy viszonylag

szilárd együttműködés. Ennek azonban ellentmond, hogy az utánkövetés szerint a

vizsgálatot követőegy éven belül a vizsgált táncospárok 32 %-a szakított, befejezve

ezzel közös táncos pályafutásukat. A táncosok egy része rövid időn belül új párt talált,

de többségük jelenleg is partner keres, vagy végleg befejezte a versenyzést.

Fontos kérdése kutatásomnak, hogy miként befolyásolja a táncpartnerek közötti

együttműködést, ha együtt járnak. A kutatásban részt vevőtáncosok 22 %-a jelenlegi

partnerével nemcsak a táncparketten, hanem az életben is egy párt alkot (további 6 %

pedig együtt járt párjával, de már szakítottak). Ugyanakkor a versenyzők 48 %-a járt

valamelyik táncpartnerével (vagy a jelenlegivel vagy valamelyik korábbival). Így tehát

nagyon gyakori jelenség a tánc világában, hogy szerelem szövődik a partnerek között.

Fontos kérdés, hogy ez a megerősödött érzelmi kötelék hogyan hat a teljesítményükre.

A legtöbben (47 %) úgy vélik, hogy az együtt járás hatására javult a táncban

nyújtott teljesítményük, hiszen szívesebben vannak együtt, több időt tudnak az

edzésekre szánni, és nagyobb lett közöttük az összhang. A pozitív hatás azonban közel

sem ennyire egyértelmű. A versenyzők 36 %-a szerint az együtt járásnak rossz hatása is

volt a teljesítményre (ebből 9 % szerint csak rossz), míg jelentős azok aránya is (19 %),

akik szerint a szerelemnek nem volt hatása a táncukra.

További fontos kérdés, hogy hogyan hat a szakítás a táncos pár teljesítményére.

Képesek-e továbbra is együtt táncolni, ha már az életben nem párok többé? A többség

(39 %) esetében az együtt járás befejezése a közös táncos pályafutás végét is jelentette

(22. táblázat). És ugyancsak sokan (38 %) mondják azt, hogy ez rányomta bélyegét a

versenyen nyújtott teljesítményre (vagyis rosszabbak lettek a szakítást követően, hiszen

sok lett közöttük a feszültség). Érdekes, hogy néhányan (5 %) a szakítás pozitív

hatásairól számolnak be, ami talán abból adódik, hogy a rosszul működőpárkapcsolat

befejezésével kevesebb konfliktus lett közöttük, és a közös célt szem előtt tartva tovább
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tudták építeni táncos karrierjüket. Összességében tehát úgy tűnik (a szakirodalmi

adatokkal összhangban), hogy a táncosok teljesítményét csupán átmenetileg javíthatja,

ha együtt járnak, és hosszú távon inkább károsan hat. Kivéve persze, ha jó kapcsolatuk

megmarad és házasságban végződik, erre azonban hazánkban igen kevés a példa (nem

így külföldön).

22. táblázat: A szakítás hatása a táncban nyújtott teljesítményre

vége lett a táncpartner kapcsolatnak is 39 %
negatívan hatott, rosszabbak lettek 38 %

nem volt hatása 8 %
először rossz hatása volt, de aztán jó 7 %

pozitívan hatott, jobbak lettek 5 %
jó és rossz hatása is volt 3 %

Az egész vizsgálati mintára jellemzőeredmények bemutatása után szeretnék

rátérni a különbözőszempontok szerint képzett csoportok összehasonlítására, melyből

még több információt nyerhetünk a párkapcsolati dinamikát illetően.

A pszichológiai tesztek eredményeinek összefoglaló táblázata a mellékletben

található. Mivel az ezekből kapott adatokat az összehasonlításokban szeretném

felhasználni, bemutatásuktól ehelyütt eltekintenék.

Csoportok összehasonlítása

A különböző szempontok alapján képzett csoportokat valamennyi változó

mentén összehasonlítottam, itt azonban csak a szignifikáns eredmények kerülnek

ismertetésre. Amennyiben ezen eredmények között nem szerepel demográfiai adat

(életkor, végzettség), akkor ez azt jelenti, hogy a vizsgált csoportok ezen változók

mentén nem különböztek egymástól.

Elsőként fontosnak tartottam annak vizsgálatát, hogy vajon hasonlóan

gondolkodnak-e a sikeresség kérdéséről a különbözőkategóriákban táncolók, vagyis

azok, akik nagyon sikeresek, és akik kevésbé, illetve azok, akik még kezdők a tánc

világában. A csoportokra bontás feltételeinek leírása a vizsgálati személyekről szóló

részben található. A kapott eredményeket a 23. táblázat tartalmazza.
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Nem meglepőadat, hogy minél magasabb osztályban táncol valaki, annál

régebb óta táncol és versenyez. Igazoltnak látszik ugyanakkor az a szakirodalmi adat,

hogy legalább 10 év kell ahhoz, hogy valaki kimagasló teljesítményt érjen el egy

sportágban (a legjobb versenytáncosok átlagosan 12 éve táncolnak és 11 éve

versenyeznek).

A legjobbak nagyobb arányban szüleik támogatásának köszönhetik

tánckarrierjüket, ami feltehetően a korai kezdéssel magyarázható, hiszen a kezdők

felnőttként kezdtek foglalkozni a tánccal, és ilyen módon inkább saját erőből

finanszírozzák azt. Ugyanakkor fontos megfigyelés, hogy a legjobbak a táncpartnerük

támogatására is jobban számíthatnak, mint az alacsonyabb osztályos párok, ami szintén

jól mutatja, hogy mennyire szükséges az együttműködés ebben a sportágban.

A pénz fontossága, sikerhez való hozzájárulása egyértelműen a magasabb

osztályokban hangsúlyosabb. A legjobb párok sokkal többet költenek táncra (ami

egyrészt a sok külföldi versenyre való utazásnak, valamint a nagynevű, külföldi

trénerektől vett magánóráknak köszönhető), és lényegesen nagyobb szerepet

tulajdonítanak az anyagiaknak a sikerhez való hozzájárulást tekintve. Érhetőokokból a

legtöbben az elsőosztályos táncosok közül a pénz hiányát nevezik meg a sikerül útjába

álló egyik legfontosabb tényezőnek. És mivel a sok pénz leginkább a jó tanárok

megfizetését biztosítja, így a siker okai között a legjobbak ugyancsak előkelőhelyen

említik az edzőt. A megfelelőtréner megtalálása nem könnyűfeladat, hiszen a magas

osztályos párosoknak sokkal nagyobbak az elvárásaik is, mint a kezdőtáncosoknak

(alapokat sokan tudnak jól tanítani, de a legjobbak oktatásához bizony már külföldön

kell keresgélni). Az időhiánya inkább az alacsonyabb osztályosoknak okoz nehézséget,

feltehetően azért, mert a legjobbak szinte csak a tánccal foglalkoznak, a többiek pedig

vagy tanulnak, vagy dolgoznak mellette.

Ugyancsak nem meglepőadat, hogy a magas osztályos párosok többet edzenek,

mint a kezdők. A legjobbak talán csak azért nem edzenek többet, mint a haladók, mert

már elérték azt a maximális edzésmennyiségét, ami mellett a legoptimálisabb a fejlődés

(vagyis többet már nem lenne értelme edzeniük).

A siker okaként a legjobbak gyakrabban említik meg a tehetséget, talán azért,

mert egy bizonyos szintig minden szorgalmas táncos eljut, onnan feljebb viszont már

csak a kiváló adottságokkal rendelkezőknek vezet tovább az út. Az önbizalom



115

fontosságának hangsúlyozása talán azzal magyarázható, hogy alacsonyabb osztályban a

pontos technikai tudás elegendőa sikerhez, magasabb osztályban pedig már sokkal

jelentősebb szerepet kap az előadásmód, a művészi oldal, amihez az önbizalom

elengedhetetlen. Érdekes, hogy a tánc iránti alázat szerepét a haladók emelik ki, talán

azért, mert technikai tudásuk fejlődésével egyre inkább érzik, hogy jók, viszont aki

beképzelté válik, az nem fejlődik tovább, vagyis aki megőrzi szerénységét, és alázatát a

tánc iránt, az megérti, hogy ez egy örökké tartó kemény munka, és soha véget nem érő

fejlődés. Talán ezen gondolatmenet mentén érthetőmeg az is, hogy miért a haladók

számára fontos motiváció a fellépés, a közönség előtt szereplés. Ők már látványos

figurákat táncolhatnak, fürdőznek a nézők ámulatában, és ez fontos a számukra, míg a

legjobbak már inkább saját belsőelvárásaiknak akarnak megfelelni, és a külsőségek

háttérbe szorulnak náluk, a mozgás tökéletességéből fakadó öröm maga mögé utasítja a

csillogást.

A sikerhez hozzájáruló tényezők rangsorba állításánál is fontos különbségeket

találhatunk az alacsonyabb és magasabb osztályos versenyzők között. Előbbieknek

fontosabb az edzés mennyisége és az edzőszemélye, míg utóbbiaknál a pénz foglal el

előnyösebb helyet a rangsorban. Itt találhatunk némi ellentmondást a korábban

leírtakkal szemben, hiszen pont a legjobbak emelték ki, hogy mennyire fontos a jó edző

a sikerhez. Talán azzal oldható fel ez a látszólagos ellentét, hogy a kezdőknek

folyamatos tanári kontrollra van szükségük, a magas osztályosok pedig többet

gyakorolnak egyedül, saját ötleteiket is beépítik a koreográfiáikba, és csak időnként

utaznak el egy-egy trénerhez, hogy az újabb ötletekkel, meglátásokkal lássa el őket a

további önálló gyakorláshoz irányt mutatva. A kezdők számára fontosabbak a

versenyhelyszín adottságai a siker szempontjából, míg a rutinosabb táncosok már

bárhol tudnak jól táncolni.

A legjobbak táncolnak leghosszabb ideje táncpartnerükkel, vagyis a jó, hosszan

tartó párkapcsolat elengedhetetlen a sikeres versenyzéshez. Egy új párral összeszokni

sok idő, utána még el kell fogadtatniuk magukat a pontozókkal, ismertségre kell szert

tenniük. Akik régóta együtt táncolnak, összecsiszolódtak, és ez az összhang meglátszik

a táncparketten is. Ebből adódik, hogy a legjobbak tartják fontosnak, hogy párjuk

legyen intelligens (nyitott az új dolgokra), és ne legyen önző, vagyis együttműködő,

alkalmazkodó legyen. Ugyanakkor az is igaz, hogy a legtöbb táncpartnerük szintén a
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magas osztályosoknak volt, ami igazolható a hosszabb táncos múlttal, de jól mutatja azt

is, hogy az igazán jó pár megtalálása nem könnyű feladat (bár a legjobbak

optimistábbak e kérdésben, talán azért, mert jó tánctudás és eredmények birtokában

könnyebben válogathatnak, mint a kezdők).

Érdekes a partnerek közötti viszonyban megfigyelhető különbség is.

Legnagyobb arányban a legjobbak járnak vagy jártak korábban együtt partnerükkel

(talán a hosszan tartó együtt táncolás eredményeként), illetve náluk figyelhetőmeg az

is, hogy a szakítást követően továbbra is együtt táncolnak, míg az alacsonyabb

osztályokban ilyenkor sokkal gyakoribb, hogy a pár táncospárként is szétválik. Emellett

a legjobbak maradtak együtt legmagasabb arányban az egy éves utánkövetés alatt. Ezek

is mutatják, hogy a magas osztályosok számára nagyon fontos a közös siker, illetve,

hogy képesek együttműködésre, alkalmazkodásra. A baráti viszony gyakoribb az

alacsonyabb osztályokban (talán azért, mert a barátságból alakul ki idővel az együtt

járás). A legjobbak között leggyakoribb, hogy testvérek táncolnak együtt (ami igazolja

a korai kezdést és a szülők hatását), míg a házastársak inkább a táncot felnőtt korban

kezdők között fordulnak előnagyobb arányban. Munkakapcsolatnak leginkább a

kezdők írják le partnerkapcsolatukat, ami jól mutatja, hogy egy hatékony táncospár

kapcsolat ennél több kell, hogy legyen, hiszen egyrészről nagyon intim a kapcsolat

jellege a táncban meglévőtestkontaktus miatt, másrészről a sok közösen eltöltött idő, a

nehézségek, amiket együtt kell leküzdeni, barátokká, igazi társakká kovácsolják a párt.

Az előbb leírtaknak némiképp ellentmond, hogy a magas osztályosok

gyakrabban veszekednek párjukkal. Ez magyarázható a több együtt töltött idővel, de a

nehezebb feladatokkal is, amik a magasabb kihívások miatt előttük állnak. A rövid

ideje együtt táncoló párok (és ilyen a kezdők nagy része) még igyekeznek jó oldalukat

mutatni egymásnak, még az egymásra találás mámorában élnek, míg idővel előjön a

rosszabbik énük, és már nem annyira toleránsak a másikkal szemben. Kicsit olyan ez,

mintha egy nagy szerelemmel kezdődőegyütt járást hasonlítanánk össze egy húsz éves

házassággal: előbbi idillikusabb és veszekedés-mentesebb, utóbbi azonban sokkal

összecsiszoltabb és szilárdabb alapokon áll. A sok veszekedés mellett ugyanakkor a

legjobbaknál ott találjuk hatékony konfliktuskezelési módként a magas

kompromisszumkeresési értéket. Vagyis igaz, hogy többet vitáznak, de ezeket jól meg

tudják oldani, és így talán előremutató, fejlesztőhatásuk van a kapcsolatra és táncukra
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nézve is. Kérdés persze, hogy miért lehet hatékony konfliktuskezelési stratégia a

kompromisszumkeresés a versenytáncban. Lehetséges válasz talán, hogy nincs időaz

edzés alatt a problémamegoldó stratégia alkalmazására, az elkerülés az edzés

abbahagyásához vezetne, a versengés pedig tovább rontaná az edzés hatékonyságát.

Akárcsak a házastársi kapcsolatokban, itt is a gyors és „fájdalommentes” megoldások

működnek, amiben nem bántjuk meg a másikat, mégis túllépünk a konfliktuson, ami

gyakorta kisebb jelentőségű, mint amilyennek a felek látják az edzés „hevében”.

23. táblázat: A különbözőkategóriájú versenytáncosok véleményének összehasonlítása

legjobbak (1) haladók (2) kezdők (3)
12,20 9,69 5,76

tánccal töltött idő(év) varianciaanalízis: F(2; 221) = 59.996**
átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:

T12= 5.16** T13= 14.15** T23= 10.52**
10,83 7,09 2,65

versenyzéssel töltött idő(év) Welch-próba: W(2; 87) = 153.851**
átlagok Games-Howell-féle páronkénti összehasonlítása:

T12(3; 94)=8.38**T13(3; 53)=22.99** T23(3;101)=13.24**
97237 35313 15490

táncra költött pénz havonta (Ft) Welch-próba: W(2; 73) = 37.930**
átlagok Games-Howell-féle páronkénti összehasonlítása:

T12(3; 39)=5.30** T13(3; 37)=7.06** T23(3;102)=10.37**
11,95 11,73 7,97

heti edzésmennyiség (óra) varianciaanalízis: F(2; 164) = 14.389**
átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:

T12= 0.32 T13= 6.07** T23= 6.49**
98 81 73

szülőtámogatta (%) khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 10.856**
kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):

X2(1-2)= 6.37* X2(1-3)= 10.71** X2(2-3)= 1.30
30 10 11

táncpartnere támogatja (%) khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 10.702**
kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):

X2(1-2)= 7.51* X2(1-3)= 8.24* X2(2-3)= 0.05
5 18 5

fellépés, szereplés motiválja (%) khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 9.415**
kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):

X2(1-2)= 3.78 X2(1-3)= 0.01 X2(2-3)= 7.63*
62 47 21

a siker oka a pénz (%) khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 26.488**
kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):

X2(1-2)= 2.08 X2(1-3)= 22.69** X2(2-3)= 14.60**
41 21 14

a siker oka a jó tanár (%) khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 12.438**
kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):

X2(1-2)= 5.12+ X2(1-3)= 12.38** X2(2-3)= 1.34
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legjobbak (1) haladók (2) kezdők (3)
67 46 38

a siker oka a tehetség (%) khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 9.318**
kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):

X2(1-2)= 4.41 X2(1-3)= 9.32** X2(2-3)= 1.00
28 17 11

a siker oka az önbizalom (%) khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 6.764*
kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):

X2(1-2)= 2.05 X2(1-3)= 6.85* X2(2-3)= 1.37
10 19 3

a siker oka a tánc iránti alázat
(%)

khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 14.481**
kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):

X2(1-2)= 1.57 X2(1-3)= 3.76 X2(2-3)= 14.69**
21 46 44

időhiánya okoz nehézséget (%) khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 7.813*
kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):

X2(1-2)= 6.96* X2(1-3)= 6.65* X2(2-3)= 0.08
64 61 26

pénz hiánya okoz nehézséget
(%)

khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 29.863**
kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):

X2(1-2)= 0.10 X2(1-3)= 18.38** X2(2-3)= 22.71**
4,95 4,38 3,57

edzőfontossága a sikerhez
(rangsor)

varianciaanalízis: F(2; 213) = 9.171**
átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:

T12= 2.13 T13= 5.59** T23= 3.98*
5,41 4,81 3,83edzés mennyiségének

fontossága
a sikerhez (rangsor)

varianciaanalízis: F(2; 212) = 11.690**
átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:

T12= 2.21 T13= 6.24** T23= 4.65**
8,46 9,06 8,39

versenyhelyszín adottságainak
fontossága a sikerhez (rangsor)

Welch-próba: W(2; 95) = 5.417**
átlagok Games-Howell-féle páronkénti összehasonlítása:

T12(3; 52)= 2.55 T13(3; 63)= 0.29 T23(3; 174)= 4.41**
4,26 4,19 5,64

pénz fontossága a sikerhez
(rangsor)

Welch-próba: W(2; 95) = 10.592**
átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:

T12= 0.20 T13= 4.50** T23= 5.68**
4,47 2,01 2,14

jelenlegi partnerrel együtt
táncolt idő(év)

Welch-próba: W(2; 92) = 11.590**
átlagok Games-Howell-féle páronkénti összehasonlítása:

T12(3; 49)= 6.78** T13(3; 56)= 6.22** T23(3; 173)= 0.62

33 27 15
15 4 4
26 51 55
10 1 0
3 3 5
13 9 20

táncpartnerrel való viszony (%):
- együtt járnak

- jártak, de szakítottak
- jó barátok
- testvérek

- házastársak
- munkakapcsolat

khi-négyzet-próba (f = 4): Khi2 = 14,030**
kategóriák páronkénti összehasonlítása khi-négyzet-próbával:

khi2(1-2)= 4,26 khi2(1-3)= 10,78* khi2(2-3)= 6,64
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legjobbak (1) haladók (2) kezdők (3)
59 37 30

nem szereti partnerében,
hogy önző(%)

khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 10.819**
kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):

X2(1-2)= 5.09+ X2(1-3)= 10.80** X2(2-3)= 1.02
139,09 114,83 100,75

veszekedések gyakorisága
(rangátlag)

Kruskal-Wallis-próba: H(2) = 11.608**
rangátlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:

T12= 2.89 T13= 4.88** T23= 2.20
26 13 5

kompromisszumos
konfliktuskezelés (%)

khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 13.842**
kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):

X2(1-2)= 3.08 X2(1-3)= 14.50** X2(2-3)= 4.03
87,91 117,25 114,87

új pár találásának nehézsége
(rangátlag)

korrigált rang Welch-próba: rW3(2; 107) = 4.867**
rangátlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:

T12= 3.56* T13= 3.51* T23= 0.38
3,39 3,20 1,67

eddigi táncpartnerek száma (db)
Welch-próba: W(2; 84) = 37.282**
átlagok Games-Howell-féle páronkénti összehasonlítása:

T12(3; 64)= 0.76 T13(3; 46)= 7.63** T23(3; 114)=
10.65**

72 49 39
együtt járt valamelyik
táncpartnerével (%)

khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 12.295**
kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):

X2(1-2)= 5.21+ X2(1-3)= 12.25** X2(2-3)= 1.77
23 15 6

az ideális partner intelligens (%) khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 8.701*
kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):

X2(1-2)= 1.04 X2(1-3)= 8.65* X2(2-3)= 4.05
80 74 47

együtt maradt a párjával (%) khi-négyzet-próba (f = 2) = 10.77**
kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):

X2(1-2)= 0.44 X2(1-3)= 9.02* X2(2-3)= 6.22*

Érdekesnek tartottam összehasonlítani a csak standardot, illetve csak latint

táncoló párokat, valamint a tíztáncosokat, hogy valóban alátámasztható-e az irodalmi

hivatkozásokban található különbségek. Az összehasonlításban kapott szignifikáns

különbségek a 24. táblázatban láthatóak.

Nem meglepő, hogy a tíztáncosok táncolnak legrégebben (és ezért több náluk a

szülői támogatás említése), hiszen gyakran csak az egyik tánccal (általában latinnal)

kezdik a táncot, majd később tanulják hozzá a másik táncágat. Talán ezzel is

magyarázható, hogy a standardosok is régebb óta táncolnak, mint a latinosok, mivel

közülük sokan talán latinnal kezdtek, majd áttértek a standardra, és végül most már

csak ez utóbbit űzik. Ugyanezen gondolatmenettel magyarázható az is, hogy miért a
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latinosok versenyeznek legrövidebb ideje. Másrészről úgy gondolom, hogy egy kezdő

táncos hamarább el tud indulni versenyen latinból, mint standardból (mivel utóbbinál

nehezebb megtanulni a partnerrel való együttmozgást).

Az sem meglepőeredmény, hogy a tíztáncosok költik a legtöbb pénzt a táncra

(és ők tartják legfontosabbnak a sikerhez a pénzt), hiszen nekik több ruhára, cipőre és

órázásra van szükségük, továbbá több versenyre is utaznak. Természetesen ők edzenek

a legtöbbet, viszont nem kevesebbet, mint a latinosok, akik talán a nehezebb versenyek

(népszerűsége miatt latinból sokkal többen indulnak egy versenyen, mint standardból),

vagy rövidebb táncmúltjuk miatt teszik ezt. Nehézségként időhiányra a tíztáncosok

hivatkoznak legkevésbé (a latinosokkal együtt, akik mint említettük szintén sokat

edzenek). Talán csak az vállalhatja be a tíztáncot, akinek van rá elég ideje, és sokan

pont ennek hiányában kénytelen választani a két műfaj között. A tárgyi feltételek

(terem, cipő, stb.), az edző, valamint az edzés sikerhez való hozzájárulása a

latinosoknak fontosabb, mint a tíztáncosoknak.

Érthetőaz is, hogy a tíztáncosoknak volt eddig a legtöbb táncpartnere, hiszen

két különbözőműfajhoz még nehezebb jó párt találni. Talán ezért is hangsúlyozzák a

tíztáncosok, hogy az ideális partner legyen társ (hasonló érdeklődésűés személyiségű)

és intelligens, hiszen ők töltik a legtöbb időt együtt. Az elkerülőkonfliktuskezelési

stratégia is rájuk jellemzőleginkább, talán azért, mert sokszor sem idejük, sem

lehetőségük nincs arra, hogy az edzésen megbeszéljék a problémákat, egyszerűen

tovább kell lépniük.

Összegezve azt mondhatjuk, hogy a tíztáncosoknál a legösszetettebb a

táncpartnerek közötti kapcsolat: nehezebb a feladatuk (hiszen tíz táncból kell

felkészülniük), többet vannak együtt, vagyis egyszersmind összeszokottabbak, másrészt

több nehézséggel kell megküzdeniük.
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24. táblázat: Standard és latin táncosok összehasonlítása

standard
táncosok (1)

latin táncosok
(2)

tíztáncosok
(3)

9,44 6,67 10,62
tánccal töltött idő(év) varianciaanalízis: F(2; 196) = 24.637**

átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:
T12= 3.79* T13= 1.60 T23= 9.84**

6,22 3,73 8,24
versenyzéssel töltött idő(év) varianciaanalízis: F(2; 194) = 34.654**

átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:
T12= 3.57* T13= 2.89 T23= 11.76**

24781 31232 50500
táncra költött pénz havonta (Ft) Welch-próba: W(2; 101) = 6.946**

átlagok Games-Howell-féle páronkénti összehasonlítása:
T12(3; 95)= 1.29 T13(3; 86)= 5.28** T23(3; 179)= 3.26+

7,81 10,87 11,07
heti edzésmennyiség (óra) Welch-próba: W(2; 54) = 7.485**

átlagok Games-Howell-féle páronkénti összehasonlítása:
T12(3; 50)= 4.29* T13(3; 34)= 5.25** T23(3; 111)= 0.31

69 73 92
szülőtámogatta (%) khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 11.943**

kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):
X2(1-2)= 0.14 X2(1-3)= 6.94* X2(2-3)= 10.74**

38 31 51
a siker oka a pénz (%) khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 7.344*

kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):
X2(1-2)= 0.27 X2(1-3)= 0.92 X2(2-3)= 7.29*

69 39 35
időhiánya okoz nehézséget (%) Khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 6.327*

kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):
X2(1-2)= 4.89+ X2(1-3)= 6.25* X2(2-3)= 0.29

7,00 6,20 7,02
tárgyi feltételek

fontossága a sikerhez (rangsor)
Welch-próba: W(2; 40) = 4.205*
átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:

T12= 2.10 T13= 0.06 T23= 4.00*
3,80 3,74 4,57

edző
fontossága a sikerhez (rangsor)

varianciaanalízis: F(2; 188) = 4.378*
átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:

T12= 0.16 T13= 2.04 T23= 4.08*
4,00 4,15 5,13

edzés
fontossága a sikerhez (rangsor)

varianciaanalízis: F(2; 187) = 6.016**
átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:

T12= 0.39 T13= 2.89 T23= 4.62**
2,25 2,11 3,20

eddigi táncpartnerek száma (db) varianciaanalízis: F(2; 194) = 12.201**
átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:

T12= 0.48 T13= 3.28+ T23= 6.86**
13 20 38

az ideális táncpartner
társ a mindennapokban (%)

khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 9.345**
kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):

X2(1-2)= 0.46 X2(1-3)= 3.81 X2(2-3)= 7.33*
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standard
táncosok (1)

latin táncosok
(2)

tíztáncosok
(3)

6 7 20
az ideális táncpartner okos (%) khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 = 7.352*

kategóriák páronkénti összehasonlítása (f = 2):
X2(1-2)= 0.02 X2(1-3)= 1.74 X2(2-3)= 6.47*

10,50 10,65 11,77
elkerülőkonfliktuskezelési

stratégia (teszt alapján)
varianciaanalízis: F(2; 189) = 3.547*
átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:

T12= 0.26 T13= 2.12 T23= 3.58*

A nemi különbségek vizsgálatát nem hagyhattam ki, és az eredmények alapján

néhány fontos eltérést lehet megfigyelni a férfi és a női versenytáncosok között (25.

táblázat). Ezek egy része nagyon jól magyarázható a bevezetőben bemutatott irodalmi

adatokkal, az ismert nemi különbségekkel.

A nők gyakrabban említik (26 %-uk, míg a férfiaknak csupán 11 %-a), hogy

nehézséget jelent számukra, hogy nem találnak megfelelőpartnert. Fontos tudni, hogy

kb. tízszer annyi nőtáncol, vagy szeretne táncolni, mint ahány férfi. Erre vonatkozó

pontos adatok sajnos nem állnak rendelkezésre, elég azonban megnézni a táncpartner-

keresőadatbázisokat, vagy a kezdőtánciskolákba jelentkezők nemi összetételét. Ezzel

összhangban a nők a táncpartner fontosságát a siker szempontjából előrébb

rangsorolták, és többen említik, hogy a siker oka a jó partnerben keresendő, valamint

nehezebbnek érzik, hogy új párt találjanak.

A nők párjuk pozitív tulajdonságaikat felsorolva gyakrabban említik, hogy

megértő, míg a férfiaknak a csinosság kiemelt fontosságú, és az ideális táncpartnerre

vonatkozó kérdésben is inkább ezt hangsúlyozzák, bár itt már az intelligencia is

megjelenik, mint szempont. Táncpartnerük negatív tulajdonságai közül a nőket inkább

zavarja, hogy párjuk nem elég céltudatos.

A férfiak saját bevallásuk szerint alkalmazkodóbbak, ugyanakkor a teszt alapján

ez a konfliktuskezelési stílus (akárcsak a kompromisszumkeresés) inkább a nőkre

jellemző. Úgy tűnik tehát, hogy a nők inkább felelősek a jó konfliktuskezelésért, mivel

ez a feladat gyakran rájuk hárul az edzéseken, és talán éppen ezért vágynak olyan

partnerre, aki jól kezeli a konfliktusokat.

A férfiak nem ritkán (főleg kezdők esetében) azért táncolnak, hogy nőkkel

ismerkedhessenek (talán ezért is fontos számukra, hogy partnerük csinos legyen), vagy
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éppen szerelmük csábítja el őket először táncolni. Ezzel összhangban áll, hogy a

férfiakra jellemzőbb (55 %), hogy együtt jártak valamelyik táncpartnerükkel.

A nőket jobban motiválja a szereplés, a fellépés, ami magyarázható a szép

ruhákért való rajongásukkal, hogy a tánc által igazi nővé válhatnak. A férfiak általában

kevésbé szeretik a sok „cicomázkodást”, amivel a versenytánc jár. Ugyancsak nem

váratlan eredmény, hogy a nők többet említik, hogy valakitől lelki támaszt kapnak, és

ez segítiőket a táncban.

A pszichológiai tesztekben többnyire olyan eredményeket kaptam, amik

összefüggenek a szakirodalomban leírtakkal: a nőknél magasabb a szomatikus

szorongás, az empátia, és a társas felelősségtudat, a férfiaknál az önbizalom, az érzelmi

stabilitás, a függetlenség, és ami némiképp meglepő, a stressztűrés és az

impuluskontroll. Ezek alapján elképzelhető, hogy a táncos lányok valóban izgulósabbak

(a versenyeken rosszul bírják a stresszt) és „hisztisebbek” (vagyis nehezebben

kontrollálják érzelmeiket), ahogyan a férfi táncosok ezt gyakran hangoztatják.

25. táblázat: Férfiak és nők közötti különbségek

férfiak nők
22 34lelki támaszt nyújtanak neki (%)

khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 4.033*
5 13fellépés, szereplés motiválja (%)

khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 4.081*
30 17a siker oka a jó partner (%) khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 5.081*
11 26megfelelőpartner hiánya okoz nehézséget (%)

khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 8.451**
4,08 3,46partner fontossága a sikerhez (rangsor)

Welch-féle d-próba: d(191) = 2.234*
36 53szereti partnerében, hogy megértő(%)

khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 6.581*
15 2szereti partnerében, hogy csinos (%)

khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2=12.950**
21 35nem szereti partnerében,

hogy nem elég céltudatos (%) khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 5.729*
25 13alkalmazkodó konfliktuskezelés (%)

khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 5.015*
87,54 134,68új pár találásának nehézsége (rangátlag)

FPW-próba: FPW(219) = -6.781**
55 41együtt járt valamelyik táncpartnerével (%) khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 4.059*
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férfiak nők
11 22az ideális táncpartner jól kezeli a konfliktusokat

(%) khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 5.337*
23 5az ideális táncpartner csinos (%) khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2=16.742**
17 7az ideális táncpartner okos (%)

khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 5.212*
18,25 20,41szomatikus szorongás (CSAI-2)

kétmintás t-próba: t(212) = -2.938**
24,77 22,93önbizalom (CSAI-2) kétmintás t-próba: t(211) = 2.554*
13,82 14,68alkalmazkodó

konfliktuskezelési stratégia (teszt alapján) kétmintás t-próba: t(215) = -2.947**
14,38 15,58kompromisszum-kereső

konfliktuskezelési stratégia (teszt alapján) Welch-féle d-próba: d(206) = - 3.764**
7,56 7,06érzelmi stabilitás (TIPI)

kétmintás t-próba: t(218) = 2.181*
24,81 23,18függetlenség (EQ)

kétmintás t-próba: t(117) = 2.042*
18,25 20,05empátia (EQ) kétmintás t-próba: t(118) = -3.373**
34,15 37,26társas felelősségtudat (EQ)

kétmintás t-próba: t(118) = -4.441**
32,29 30,33stressztűrés (EQ)

kétmintás t-próba: t(118) = 2.139*
31,59 28,21impulzuskontroll (EQ) kétmintás t-próba: t(118) = 2.841**

Nagyon izgalmas kérdés, hogy mi különbözteti meg azokat a párokat, akik

együtt maradtak, és azokat, akik a vizsgálatot követőegy éven belül befejezték a közös

táncot. A kapott különbségeket a 26. táblázat mutatja.

Az együtt maradt párok idősebbek és régebb óta űzik a versenytáncot, valamint

jelenlegi partnerükkel is több ideje táncolnak együtt. Talán az ezekből adódó

tapasztaltságuk miatt tudják jobban megbecsülni partnerkapcsolatukat, vagy

hatékonyabbak a felmerült nehézségek kezelésében, hiszen már összeszokottabb párt

alkotnak. Érdekes hogy a magasabb osztályban standardozó párok inkább együtt

maradtak, mutatva azt, hogy ebben a műfajban csak az kerül a legjobbak közé, aki

képes a harmonikus partnerkapcsolatra (hiszen ez a tánc műfajából is adódik).

Nem meglepőugyanakkor, hogy az együtt maradt párok nagyobb arányban (24

%) említik, hogy partnerük támogatja őket, vagyis számíthatnak egymásra, valóban

működik a kapcsolatuk. És tudják is, hogy ez milyen fontos, hiszen inkább
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hangsúlyozzák, hogy az ideális partner megértő. A különvált párok pedig partnerük

pozitív tulajdonságaként a vidámságot emelik ki nagyobb mértékben, ami nagyban

hangulatfüggőtulajdonság, tehát konfliktusban nem sokat segít. Egyértelmű, hogy ők

elégedetlenebbek partnerükkel, ami már sejteti a kapcsolat végét. A különvált párokat

inkább a tánc szeretete motiválja (és nem annyira a siker), vagyis elképzelhető, hogy

amikor a tánc a partnerrel való sok konfliktus miatt már nem nyújt annyi örömöt

számukra, akkor új párt keresnek, és nem maradnak benne a rossz kapcsolatban pusztán

a siker hajszolása miatt.

Az együtt járás úgy tűnik megvédi a párokat a különválástól, vagyis amíg az

életben működik a párkapcsolat, addig a táncban is együtt maradnak. Ugyanakkor az

együtt járt, de már szakított párok fele nem tudja továbbvinni a táncpartneri

kapcsolatot. A testvérek és a házaspárok valamennyien együtt maradtak a vizsgált egy

év alatt, így ezek a kapcsolatformák biztosítják leginkább a tartós táncpartneri

együttműködést. Amennyiben a pár két tagja között jó barátság van, inkább együtt

maradnak, mint ha csak munkakapcsolat. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy

szoros érzelmi kötelék (ami lehet szerelem, de lehet barátság is) kell ahhoz, hogy egy

táncos pár legyőzze a nehézségeket, és kitartson egymás mellett.

26. táblázat: Együtt maradt és közös karrierjüket befejezett táncosok összehasonítása

együtt maradt
párok különvált párok

23,95 21,93életkor (év) kétmintás t-próba: t(120) = 2.265*
7,61 5,85versenyzéssel töltött idő(év)

Welch-féle d-próba: d(94) = 2.326*
3,51 2,75standard osztály

Welch-féle d-próba: d(93) = 2.630*
24 5táncpartnere támogatja (%) khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 6.839**
52 75a tánc szeretete motiválja (%)

khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 5.694*
3,12 2,06jelenlegi partnerrel együtt táncolt idő(év)

Welch-féle d-próba: d(114) = 2.659**
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együtt maradt
párok különvált párok

93 7
50 50
59 41
100 0
100 0
41 59

táncpartnerrel való viszony (%):
- együtt járnak (1)

- együtt jártak, de már szakítottak (2)
- jó barátok (3)
- testvérek (4)

- házastársak (5)
- munkakapcsolat (6)

khi-négyzet-próba (f = 3): Khi2 = 16,105**
kategóriák páronkénti összehasonlítása khi-
négyzet-próbával (df = 1):

Khi2(1-2)= 10,04** Khi2(1-3)= 10,51**
Khi2(1-6)= 14,99** Khi2(2-3)= 0,34
Khi2(2-6)= 0,22 Khi2(3-6)= 1,71

14 30szereti párjában, hogy vidám (%)
khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 4.689*

55,79 71,55elégedetlenség a táncpartnerrel (rangátlag)
FPW-próba: FPW(41) = -3.373**

46 23az ideális partner megértő(%) khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 6.105*

Összehasonlítva a különböző kapcsolati formákban lévő táncos párokat

ugyancsak néhány érdekes eredmény született. Az együtt járó párokra a baráti

viszonyban lévőkhöz képest jellemzőbb, hogy támogatják egymást a felek (Khi2=

12,35**). Ugyanakkor a barátok értékelik legjobbnak táncpartnerükkel való

kapcsolatukat (korrigált rang Welch-próba: rW3(3;43,9)=8,489***), és ők veszekednek

a legkevesebbet (korrigált rang Welch-próba: rW3(3;44,0)=26,749***), míg az együtt

járók a legtöbbet, ami mutatja, hogy mennyire nehéz összeegyeztetni a táncpartneri

szerepet a magánéletben betöltött férfi-nőszerepükkel.

Az együtt járt, de szakított (ám még együtt táncoló) párok táncolnak legrégebb

óta (varianciaanalízis: F(3;198)=3,838*), versenyeznek leghosszabb ideje

(varianciaanalízis: F(3;196)=3,657*), és táncolnak legrégebben jelenlegi párjukkal

(varianciaanalízis: F(3;192)=5,529**). Így nekik van legnagyobb tapasztalatuk a

partnerkapcsolati együttműködésről, és van annyira fontos nekik a siker és a táncban

nyújtott teljesítmény, hogy együtt maradnak a szakítás után is. Nem véletlen tehát, hogy

leggyakrabban (saját bevallásuk szerint) ők alkalmazzák az elkerülőkonfliktuskezelési

módot (Khi2=19,333**). Talán csak így tudják biztosítani, hogy a közöttük lévő

számos feszültség ellenére táncpartneri kapcsolatuk megmaradjon.



127

Érdemes azt is megnézni, hogy a kapcsolatukat harmonikusnak tartó párok

miben különböznek a kapcsolatukat változékonynak (hol jónak, hol rossznak) jellemző

pároktól (27. táblázat). A rosszabb viszonyban lévőpárok közül többen elégedetlenek

eredményességükkel, mint a harmonikus párok közül (akik között több a magát még

csak kezdőnek tartó táncos). Kérdés persze, hogy melyik az ok, és melyik az okozat. A

változékony viszonyban lévőpárok gyakrabban panaszkodnak arról, hogy partnerük

önző, továbbá nem meglepő módon többet veszekednek és elégedetlenebbek

partnerükkel. Emellett többször használják az elkerülést konfliktusaik megoldásában,

míg a harmonikus kapcsolatokban a problémamegoldó konfliktuskezelés dominál.

A változékony viszonyban lévőpárok régebb óta táncolnak együtt, vagyis a

hosszabb partnerkapcsolat során elkerülhetetlenek a konfliktusok (hisz ahogy láthattuk

a jól működőpárok közül sok csak még kezdőtáncos). Ugyancsak fontos lehet a

harmonikus párkapcsolathoz a megfelelőszemélyiség, hiszen az ilyen kapcsolatban

lévőpárokat magasabb érzelmi stabilitás, empátia és impulzuskontroll jellemzi.

27. táblázat: Harmonikus és változékony kapcsolatban lévőpárok összehasonlítása

harmonikus kapcsolat változékony kapcsolat

12 2
82 86
6 13

eredményesség (%):
- kezdő

- jól fejlődő
- rosszabb, mint remélte

khi-négyzet-próba (f = 2): Khi2 =7,786*

2,10 3,26jelenlegi partnerrel együtt
táncolt idő(év) kétmintás t-próba: t(210) = -3,412***

29 49nem szereti táncpartnerében,
hogy önző(%) khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 8,186**

86,29 151,47veszekedések mennyisége
(rangátlag) Mann-Whitney-próba: Z = -7,722***

21 50elkerülőkonfliktuskezelés (%)
khi-négyzet-próba (f = 1): Khi2 = 20,017***

97,29 130,33elégedetlenség a táncpartnerrel
(rangátlag) Brunner-Munzel-próba: BM(91,2) = -5,248***

14,35 13,14problémamegoldó konfliktus-
kezelési stratégia (teszt alapján) kétmintás t-próba: t(208) = 3,549***

7,55 6,90érzelmi stabilitás (TIPI)
kétmintás t-próba: t(215) = 2,721**

19,57 18,39empátia (EQ)
kétmintás t-próba: t(116) = 2,068*

31,20 27,82impulzuskontroll (EQ) kétmintás t-próba: t(116) = 2.715**
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Megvizsgáltam azt is, hogy milyen különbség van azok között a táncosok

között, akik együtt jártak valamelyik táncpartnerükkel és azok között, akik soha nem

léptek magánéleti kapcsolatba párjukkal (28. táblázat). A táncpartnerükkel valaha

együtt járók régebb óta táncolnak, illetve versenyeznek, vagyis minél régebb óta táncol

valaki, annál valószínűbb, hogy előbb-utóbb összejön valamelyik partnerével. Emellett

a valamelyik táncpartnerükkel együtt járók nyitottabbak, magabiztosabbak,

éntudatosabbak, függetlenebbek, és jobban tűrik a stresszt. Talán mondhatjuk úgy is,

hogy elég bátrak ahhoz, hogy kezdeményezzenek egy kapcsolatot, és nem félnek

keverni a sportot a magánélettel, pedig táncos körökben általánosan elterjedt nézet,

hogy ez ritkán szerencsés.

28. táblázat: A táncpartnerükkel valaha együtt járók és soha nem járók összehasonlítása

együtt járt valamelyik
táncpartnerével

nem járt soha
táncpartnerével

8,96 7,37tánccal töltött idő(év)
kétmintás t-próba: t(220) = 2.781**

6,56 4,53versenyzéssel töltött idő(év)
Welch-féle d-próba: d(198) = 3.619**

8,32 7,94nyitottság (TIPI) Welch-féle d-próba: d(214) = 2.164*
21,75 20,57magabiztosság (EQ)

kétmintás t-próba: t(117) = 1.992*
27,32 25,37éntudatosság (EQ)

kétmintás t-próba: t(117) = 2.252*
24,67 22,87függetlenség (EQ)

kétmintás t-próba: t(116) = 2.184*
32,11 30,07stressztűrés (EQ) kétmintás t-próba: t(117) = 2.047*

A magukat kezdőtáncosnak tartók büszkélkedhetnek (saját bevallásuk szerint) a

legjobb kapcsolattal táncpartnerükkel (korrigált rang Welch-próba: rW3(4; 19) =

9.045**), ésők veszekednek a legkevesebbet (Kruskal-Wallis-próba: H(4) = 17.608**).

Ez a tény ismét azt támasztja alá, hogy a kezdetben idillinek induló partneri viszony a

későbbi nehézségekben romlik meg, vagy legalább is ütközik nehézségekbe. Nem

meglepőa táncpartnerrel való viszony, valamint a veszekedések mennyiségének

összefüggése az eredményességgel. Az ok-okozati viszony nem tárható fel, sőt, úgy

gondolom, nem is lenne értelme ezt kutatni, hiszen öngerjesztő, ördögi körről van szó,
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hiszen minél rosszabbak az eredmények, annál inkább megnőa pár két tagja közötti

nézeteltérés, ami ugyanakkor a teljesítmény további romlását vonja maga után.

A saját teljesítményüket mélyponton lévőnek értékelő párok alkalmazzák

legnagyobb mértékben az elkerülőkonfliktuskezelési stratégiát (saját elmondásuk

alapján) (khi-négyzet-próba (f = 5): Khi2 = 20.477**), ami legkevésbé a kezdő, illetve

jól fejlődő párokra jellemző. A problémamegoldó stratégiát (a teszt alapján)

ugyanakkor a kezdőtáncosok használják leggyakrabban, a mélyponton lévők pedig a

legkevésbé (varianciaanalízis: F(4; 203) = 3.154*). Láthatjuk tehát, hogy nemcsak a

konfliktusok nőnek meg idővel, illetve a sikertelenséggel, hanem egyre inkább

választják a párok azt a megoldást, hogy nem beszélnek a gondjaikról, szőnyeg alá

söprik őket, ami tovább ronthatja viszonyukat. Talán ha hatékonyabban tudnák kezelni

a közöttük lévőproblémákat, a közös munka és a táncba addig befektetett sok-sok

energia is megmenthetőlenne, és a pár nem szakítással fejezné be közös karrierjét.

Változók kapcsolatának vizsgálata

Korrelációs elemzéseket végeztem (Spearman-féle rangkorrelációt), hogy

megállapítsam, milyen kapcsolat van az általam vizsgálat változók között. A

pszichológiai tesztek skáláinak egymás közötti korrelációját nem vizsgáltam, mivel ez

nem kapcsolódik szorosan kutatási témámhoz. A KRV változóinak elemzése pedig a

következőfejezetben található.

Az életkorral kapcsolatban nem meglepőeredmény, hogy minél idősebb valaki,

annál magasabb végzettségű(29. táblázat). Az viszont érdekesebb, hogy a standard

magas osztályokban inkább fiatalabbak vannak, feltehetően azok, akik nagyon korán

kezdték a táncot, és elég ügyesek voltak ahhoz, hogy gyorsan feljussanak. Korábban

említettem, hogy a legtöbben a latinnal kezdik a táncot, és esetleg utána váltanak

standardra, így a kezdőstandardosok idősebbek, míg a magas osztályosok fiatalon már

standarddal kezdtek. Az idősebbek fontosabbnak tartják a siker szempontjából az edzést

és kevésbé lényegesnek a pénzt. Emellett impulzus kontrolljuk magasabb. Érdekes

eredmény az is, hogy a magas osztályos latinosok alacsonyabb iskolai végzettségűek,

ami azzal magyarázható, hogy korán elköteleződtek a tánc mellett, ezért nem folytattak
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többen közülük főiskolai tanulmányokat. Minél magasabb végzettségűvalaki, annál

rövidebb ideje táncol együtt jelenlegi párjával, hiszen az egyetemi tanulmányok

megnehezítik a tánc melletti elkötelezettséget, és sok esetben konfliktushoz vezetnek a

táncpartnerek között. Talán ugyanezzel magyarázható, hogy az iskolai végzettséggel

együtt nőa partnerkapcsolat konfliktusossága is. Ugyanakkor a magasabb végzettség

számos előnyös tulajdonsággal is együtt jár, ilyen az érzelmi stabilitás, a társas

felelősségtudat, és az impulzuskontroll.

Természetes, hogy a tánccal töltött időszorosan összefügg a versenyzéssel

töltött idővel, és mindkettőegyütt jár a tánctudás szintjével (amit a standard és latin

osztályok mutatnak). Emellett mindkettőösszefügg a táncra fordított költséggel, a

jelenlegi táncpartnerrel együtt töltött idővel, valamint az eddigi partnerek számával,

amikről korábban már esett szó. A versenyzéssel töltött időkorrelál az edzések heti

óraszámával és a pénz sikerben játszott szerepével, ami ismét csak nem meglepőadat.

Az edzés fontossága csökken a tánccal (versenyzéssel) töltött idővel, talán azért, mert

más tényezők fontossága előtérbe kerül, illetve azért, mert a versenyzők elérik azt az

edzésmennyiséget, amit már értelmetlen lenne tovább növelni. Fontos ugyanakkor,

hogy minél régebb óta táncolnak és versenyeznek, annál többet veszekednek a párok,

vagyis a közös munka egyre növekvőkihívásai és nehézségei konfliktusokat szülnek.

További kedvezőtlen adat, hogy a versenyévek számával romlik a problémamegoldó

képesség, talán azért, mert egyre több helyzetben élik meg azt, hogy nem tudják

eredményesen kezelni a konfliktusokat, miközben a feladatok egyre nehezebbek. A

standard és latin kategória összehasonlítására már korábban kitértem, így az itt kapott

eredményeket most nem részletezném.

Egyértelműösszefüggés, hogy az edzések számával megnőa táncra fordított

költség (főleg az órázások díja miatt). Ugyanakkor a heti edzések és költségek

növekedésével az edzés fontossága a siker tekintetében csökken, hiszen a párok már

maximális erőbedobással edzenek, és más tényezők jelentősebbek az

eredményességhez (pl. ki az edző, milyen a kapcsolat a partnerrel).
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29. táblázat: Változók közötti korrelációk I.

életkor vég-
zettség

tánc-
idő

verseny-
idő standard latin költség heti

edzés
életkor - 0,69** - 0,25*
végzett. 0,69** - - 0,23*
táncidő - 0,86** 0,49** 0,45** 0,45**
vers. id. 0,86** - 0,58** 0,59** 0,57** 0,21*
stand. - 0,25* 0,49** 0,58** - 0,40** 0,40**
latin - 0,23* 0,45** 0,59** 0,40** - 0,64** 0,40**

költség 0,45** 0,57** 0,40** 0,64** - 0,40**
heti ed. 0,21* 0,40** 0,40** -
pár sz. 0,53** 0,58** 0,49** 0,47** 0,36**
együ. év - 0,23* 0,37** 0,39** 0,31** 0,25**
kapcs. 0,27*
veszek. 0,23* 0,20*
elégede. - 0,29**
új pár -0,35**
edző 0,25*
edzés - 0,28* 0,24* 0,26** 0,37** 0,34** 0,32** 0,31**
pénz 0,32** - 0,23* -0,25** -0,33**

érz. sta. 0,25*
probl. - 0,31**

társ. fe. 0,28* - 0,20*
imp. k. 0,23* 0,30**

Ugyancsak evidens adat, hogy a kapcsolat konfliktusossága, a veszekedések

mennyisége, és a táncpartnerrel való elégedetlenség mértéke összefügg egymással (30.

táblázat). Itt is megerősítődik az az eredmény, hogy az együtt töltött évek megnövelik a

táncpartneri kapcsolatban a veszekedések mennyiségét, a kapcsolat konfliktusosságát,

és így a partnerrel való elégedetlenséghez vezetnek, valamint a versengő

konfliktuskezelési stratégia is nagyobb arányban fordul elő, a rugalmasság pedig

csökken. Az edzőfontosságának csökkenése ugyanakkor jelezheti, hogy itt már a

partnerkapcsolat kezelése (illetve egyéb tényezők, pl. pénz) döntőbb a siker

szempontjából. Ha valaki úgy érzi, hogy nehezen találna új párt, akkor jobban

megbecsüli jelenlegi partnerét, ezért kevesebb a veszekedés és a konfliktus. Ezek a

táncosok emellett szorongóbbak és kisebb az önbizalmuk. A partnerrel való

elégedetlenség alacsonyabb érzelmi stabilitással és impulzus kontrollal jár együtt, ami

talán utal arra, hogy ezek a táncosok gyakran saját maguk helyett párjukat okolják a

közöttük lévőnézeteltérésekért.
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További fontos eredmény, hogy a veszekedések és konfliktusok több

személyiségvonással is fordított arányban járnak együtt, így például a barátságosság, az

érzelmi stabilitás, az impulzuskontroll, a rugalmasság, az optimizmus, és az

alkalmazkodó és problémamegoldó konfliktuskezelés alacsony szintjével.

Összességében azt mondhatjuk tehát, hogy a partnerkapcsolatban idővel

szükségszerűen megjelenő nehézségek szülte problémák megoldása a felek

személyiségjellemzőinek (érzelmi intelligenciájának) és konfliktuskezelési

képességeinek függvénye.

30. táblázat: Változók közötti korrelációk II.

pár szám együtt
év kapcsolat veszekedés elégedet-

lenség új pár

kapcsolat 0,29** - 0,62** 0,37** - 0,27*
veszekedés 0,47** 0,62** - 0,21* - 0,27*

új pár -0,31** - 0,27* - 0,27* -
edző 0,23*

helyszín 0,22*
elmélet 0,20*

pontozók 0,24*
kognitív szor. 0,33**
szomatikus sz. 0,28**

önbizalom -0,28**
barátságosság - 0,23* - 0,30**
lelkiismeretes. - 0,26**
érzelmi stab. - 0,24* - 0,33** - 0,22*

versengő 0,22*
alkalmazkodó - 0,21* - 0,30**
kompromissz. - 0,19*
probl. megold. - 0,26** - 0,20*
társas felelős. - 0,21*
rugalmasság - 0,20* - 0,19*

impulz. kontr. - 0,25** - 0,29** - 0,23*
optimizmus - 0,21*

A siker szempontjából meghatározó tényezők fontossága közötti kapcsolat is

szolgáltat még néhány érdekes információt (31. táblázat). Minél lényegesebb a

táncpartner szerepe, annál kevésbé fontosak az egyéb feltételek (terem, felszerelés) és a

versenyhelyszín adottságai. Akinek fontos a táncpartner, az inkább
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kompromisszumkereső, míg aki az egyéb feltételekben keresi a siker okát, az nem

annyira lelkiismeretes, vagyis nem annyira szorgalmas, precíz, inkább a nem megfelelő

feltételekben keresi sikertelensége magyarázatát.

Az edző fontossága fordítottan korrelál a tehetség és a versenyhelyszín

fontosságával, míg az edzés szerepe összefügg a szorgalom hangsúlyozásával, és

fordítottan korrelál a pénz fontosságával. Akik a siker okaként az edzőt emelik ki, azok

verseny előtt kevésbé szoronganak (szomatikusan), ugyanakkor kevésbé magabiztosak,

éntudatosak, és nyitottak (interperszonális viszony), vagyis más szóval

teljesítményükért inkább az edzőben keresik a felelősséget, és inkább benne bíznak,

mint magukban. Az elméleti tudás fontosságát hangsúlyozók kevésbé hisznek a

tehetség, a pénz, a versenyhelyszín, vagy a pontozók sikert meghatározó szerepében.

Akik viszont teljesítményüket a versenyhelyszín adottságaitól teszik függővé, érhető

módon jobban szoronganak a verseny előtt (mind szomatikusan, mind kognitíven).

31. táblázat: Változók közötti korrelációk III.

táncpartner feltételek edző edzés helyszín elmélet
feltételek - 0,19* -
tehetség - 0,23* - 0,28**

szorgalom 0,39**
helyszín - 0,23* - 0,21* - - 0,27**

pénz - 0,19* - 0,33**
pontozók - 0,32**

kognitív sz. - 0,28*
szomatikus sz. 0,22* - 0,27*
kompromissz. - 0,32**
lelkiismeretes. 0,22*
magabiztosság 0,20*
éntudatosság 0,29*

interp. viszony 0,27**
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Hasonlóság a táncpartnerek között

A szakirodalomban sokszor vizsgált kérdés, hogy vajon a jó párkapcsolathoz

fontos-e, hogy a felek hasonló személyiségűek, érdeklődésűek legyenek. Kutatásomban

ezért én is megnéztem, hogy milyen mértékben függnek össze a táncos pár férfi és nő

tagjának személyiségjegyei, konfliktuskezelési készségei, és táncról vallott nézetei.

A táncos múltat tekintve láthatjuk, hogy többnyire hasonló tapasztalattal és

tudással rendelkezőtáncosok alkotnak párt, bár az sem ritka, hogy egy tapasztaltabb

táncos egy kezdőbb, alacsonyabb osztályos, ám tehetséges és motivált párt választ,

hogy aztán segítve őt együtt fejlődjenek (a pár két tagjának tánccal töltött idejét

összehasonlítva a korrelációs érték 0,49***, míg a versenyzéssel töltött időesetében r =

0,69***). A közös teherviselést jól mutatja a tánccal kapcsolatos költségek közel

egyenlőmegosztása (r = 0,85***), ugyanakkor néha előfordul, hogy az egyik fél többet

vállal a közös teherviselésből, ha anyagi lehetőségei alapján ezt megteheti.

Érdekes adat, hogy saját eredményességük megítélésében egyáltalán nem

értenek egyet a párok (r = 0,15), ahogyan abban is jelentősen eltér a véleményük, hogy

mi motiválja őket a táncban (r = 0,08). Ez részben magyarázható azzal, hogy mindenkit

más hajt, de nehéz elképzelni, miképpen lehet sikeres egy táncos pár, ha egyiküket a

versenyzés, másikukat pedig egészen más (pl. tanári ambíciók) motiválják. Ugyanígy

meglepőszámomra, hogy a táncosok abban sem értenek egyet párjukkal, hogy mi a

siker titka, mitől lesznek eredményesek (r = 0,16). A tánc szempontjából fontos

tényezők rangsorolásánál sem találtam egyetlen szignifikáns korrelációt sem. Hogyan

lehet úgy együtt edzeni, ha nem közös a motiváció, és nem azonos irányba látják a

célhoz vezetőutat?

Táncpartneri kapcsolatukat többnyire hasonlóan látják a táncosok (r = 0,67***),

bár érdekes lenne megtudni, hogy vajon miben tér el véleményük. A

válaszlehetőségeket figyelembe véve feltehetően a baráti viszonyt és a

munkakapcsolatot ítélik meg különbözőképpen. Ugyancsak érdekes, hogy kapcsolatuk

minőségét sem látják azonosan (r = 0,57***), hiszen mindössze három

válaszlehetőségből kellett választani (és ezt figyelembe véve nem annyira magas a

kapott korrelációs érték). Felmerül bennem a gyanú, hogy talán nem beszélnek nyíltan

egymásnak érzéseikről, partnerükről alkotott véleményükről. Pedig ez lenne mindenféle
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konfliktuskezelés alapja. Mindezek után az sem meglepő, hogy mást becsülnek,

értékelnek partnerükben a táncosok, mint partnerük őbennük, szignifikáns korrelációt

csupán a megértő (r = 0,28*), vidám (r = 0,36**) és okos (r = 0,43***)

tulajdonságoknál találtam, ami azért mutatja, hogy a jó kapcsolatot meghatározó

tényezőket kölcsönösen elismerik egymásban. Ezzel összefügg, hogy partnerük negatív

tulajdonságai közül mindketten csupán az önzőséget emelték ki (r = 0,28*), ami ismét

döntő lehet a kapcsolat minősége szempontjából. Az ideális partnerről alkotott

elképzelések terén sincs semmilyen összefüggés a pár két tagja között, ami bizonyosan

megnehezíti, hogy megfeleljenek egymásnak, hiszen mindkettőjüknek más az elvárása.

A partnerrel való elégedettség kapcsán is nagy különbségek mutatkoznak a felek

között, ami ismételten felveti, hogy nem beszélnek nyíltan a problémákról, talán azért,

mert félnek, hogy nem tudnák őket megfelelően kezelni.

A veszekedések mennyiségét illetően viszonylagos egyetértés mutatkozik a

táncos pár két tagja között (r = 0,69***), ugyanakkor az alkalmazott konfliktuskezelési

technikák közül egyik sem mutatott szignifikáns korrelációt, vagyis mindketten

másképpen próbálják megoldani a közös problémákat, és így felmerül a kérdés, hogy

lehet-e ez ilyen módon hatékony. A teszttel mért konfliktuskezelési stratégiák mentén

sem találtam semmilyen összefüggést (szignifikáns korrelációt) a partnerek között, ami

alátámasztja eddig megfogalmazott feltevéseimet.

A személyiséget, szorongást, valamint érzelmi intelligenciát mérő tesztek

eredményei ugyancsak kevés korrelációt mutatnak a táncos pár két tagja között, ami

ellentmond számos szakirodalmi adatnak, amik szerint fontos a jól működő

párkapcsolathoz a személyiségbeli hasonlóság. Érdekes, hogy a függetlenség terén

találtam szignifikáns összefüggést a pár két tagja között (r = 0,29*), ami nem éppen a

kapcsolat erősödését segíti elő(legalább is amennyiben mindkét fél értéke magas).

Ennél kedvezőbb eredmény, hogy empátiában (r = 0,29*) és társas felelősségtudatban (r

= 0,34**) is hasonlítnak a felek értékei.

Megvizsgáltam azt is, hogy a pár két tagja között nagyobb-e a hasonlóság

azoknál a pároknál, akik együtt maradtak, szemben azokkal, akik a vizsgálatot követő

egy éven belül különváltak. Az eredmények árnyalják az előbbiekben bemutatott,

nehezen magyarázható adatokat (32. táblázat).
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Életkorban és végzettségben hasonlóbbak azok a párok, akik együtt maradtak.

Emellett ugyancsak ők jobban egyetértenek kapcsolatuk definiálásában, minőségében,

és eredményességük megítélésében. Fontos különbség továbbá, hogy a különvált párok

tagjai nagyon eltérően viszonyulnak a siker (a versenyzés) motiváló erejéhez.

Egyiküknek ez a fontos, ezért táncol, míg a másik félnek nem ezen van a hangsúly, így

feltehetően nehezen tudják meghatározni a közös célokat. A nehézségek kapcsán ismét

az együtt maradt pároknál látunk hasonlóságot, szerintük a táncban való előrelépésüket

a tánc késői életkorban való kezdése, valamint tánctudásbeli hiányosságaik gátolják. A

különvált párok ebben a kérdésben sem értenek egyet.

Partnerük pozitív tulajdonságainak felsorolásakor az együtt maradt párok

értettek egyet abban, hogy szeretik a másikban, ha megértő, vidám, és okos. A később

különvált párok ezek egyikét sem említették kölcsönösen, ahogyan olyan sem volt

közülük, aki úgy nyilatkozott volna, hogy partnerének egyetlen negatív tulajdonsága

sincs (az együtt maradt pároknál ezt többen tették, ráadásul kölcsönös egyetértésben).

A veszekedések mennyiségében szintén az együtt maradt párok értenek egyet

inkább (ami mutatja, hogy a feltehetően többet veszekedő, később különvált párok

tagjai másként élik meg a viták mennyiségét, valamelyiküket jobban zavarják ezek, és

így többnek véli őket). A konfliktusok lehetséges megoldási módjai közül az együtt

maradt párok egyet értenek abban, hogy időnként hasznos lehet egy harmadik személy

bevonása is a vitás helyzetek megoldása érdekében, míg a különvált pároknál nem

mutatható ki semmilyen egyezés a konfliktuskezelés terén.

Az érzelmi intelligenciát vizsgálva megállapítható, hogy az együtt maradt párok

férfi és nőtagja hasonlóbb egymáshoz az empátia, a társas felelősségtudat, és a

rugalmasság tekintetében (amik fontosak a jó partnerkapcsolathoz), míg a különvált

párok tagjai között nincs hasonlóság egyetlen tulajdonság mentén sem.
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32. táblázat: Táncpartnerek közötti hasonlóság (korreláció) együtt maradt és különvált
pároknál

együtt maradt párok különvált párok
életkor 0,78*** 0,52*

végzettség 0,38* - 0,46
eredményesség 0,24 - 0,04

a siker motiválja 0,26 - 0,69**
a tánctudás hiánya okoz nehézséget 0,48** - 0,12

a tánc késői kezdése okoz nehézséget 0,48** nem volt ilyen válasz
partnerrel való viszony 0,70*** 0,56*
kapcsolatuk minősége 0,61*** 0,50*

szereti partnerében, hogy megértő 0,39* 0,05
szereti partnerében, hogy vidám 0,56*** 0,08
szereti partnerében, hogy okos 0,47** nem volt ilyen válasz

nem lát semmi negatívat partnerében 0,38* nem volt ilyen válasz
veszekedések mennyisége 0,79*** 0,56*
harmadik fél bevonásával
oldják meg a konfliktust 0,37* - 0,06

empátia 0,33* 0,23
társas felelősségtudat 0,38* 0,25

rugalmasság 0,32* - 0,03

Összességében számomra meglepőeredmény, hogy mennyire különbözőképpen

gondolkodik a táncos pár férfi és nőtagja a táncról (motiváció, célok, célhoz vezető

utak) és saját táncpartneri kapcsolatukról, mennyire másként kezelik a konfliktusokat,

és mennyire eltérősok tekintetben a személyiségük. Ugyanakkor az is jól látható, hogy

az együtt maradt párok hasonlóbban gondolkoznak a tánccal kapcsolatos kérdésekről

(pl. motiváció, nehézségek), illetve saját kapcsolatukról, továbbá személyiségük

(érzelmi intelligenciájuk) is több egyezést mutat.
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Közös Rorschach Vizsgálat eredményei

A Közös Rorschach Vizsgálatban mindegyik pár szívesen vett részt, és

többségük láthatóan jól érezte magát közben, néhány pillanat alatt (de az elsőtábla után

mindenképpen) bevonódtak a feladatba. Az utána következőrövid beszélgetés (a

táncosok partnerkapcsolatáról) pedig meggyőzött arról, hogy a KRV valóban jól

megmutatja a párkapcsolati dinamikát, ugyanis a felvétel alatti elsőbenyomásaimat a

párok megerősítették. Nézzük azonban, hogy mindezen kedvezőelőjelek miképpen

mutatkoznak meg a statisztikai számításokkal alátámasztott eredményekben.

A KRV egyes kódjegyeinek teljes mintában való előfordulási gyakoriságát

mutató táblázat a mellékletben található. A KRV felvétele közben megfigyelt és

lejegyzetelt nonverbális viselkedéseket a verbális közlések értelmezéséhez használtam

fel, külön elemzésben ezekkel – jelen tanulmány terjedelmi korlátai miatt – nem

foglalkozom, ahogyan a KRV válaszok tartalmának kódjegyeken túlmutató

vizsgálatával sem. Az elemzés során a mellékletben részletesen bemutatott kódjegyek

mellett az alábbi mutatókat használtam:

- összes verbális aktivitás (sumverb): a személy megszólalásainak száma,

- elfogadott tartalmak száma (elftart): a személy által javasolt és végső

döntésként elfogadott tartalmak száma,

- negatív affiliáció (negaffil): a személy által mondott kritikák, elutasítások és

kötözködések együttes száma,

- kooperáció (koop): a személy által mondott integrálások, továbbszövések,

vélemény- és magyarázatkérések együttes száma,

- dominancia (dom): a személy által mondott független javaslatok, első

függelten javaslatok, instrukciók, hasonló javaslatok, és ragaszkodások

együttes száma,

- negatív tartalmak (negtart): a személy által mondott agresszív és élettelen

tartalmak együttes száma,

- konstruktív tartalmak (konstart): a személy által mondott család, játék,

együttes élmény, és pozitív érzelem tartalmak együttes száma.
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A KRV változóinak kapcsolatát vizsgálva a legfontosabb megállapítás az, hogy

az összes verbális aktivitás nagymértékben meghatározza sok kódjegy előfordulási

gyakoriságát. A 33. táblázat mutatja, hogy az összes verbális aktivitás milyen más

kódjegyekkel korrelál szignifikánsan (Spearman-féle rangkorrelációs mátrix alapján).

Éppen ezért a KRV változóinak más általam mért változókkal (a kérdőívben és

tesztekben lévőkkel) való kapcsolatvizsgálatánál (amennyiben az az összes verbális

aktivitással korrelált) ennek hatását kiszűrtem, és az így kapott eredményeket mutatom

be. Legelőször a csoportok összehasonlítása következik.

33. táblázat: Az összes verbális aktivitás korrelációja a többi KRV kódjeggyel

zv int zv össz zv k2 krit-j elut kötözk tov v-m tm
0,29** 0,32** 0,33** 0,33** 0,51** 0,64** 0,46** 0,55** 0,49**

fj hj inst rag d-agr szex élm poz szimm
0,62** 0,26* 0,58** 0,51** 0,51** 0,27* 0,30** 0,31** 0,26*

annull biz negaffil koop dom zavar negtart konstart
0,28* 0,29** 0,62** 0,63** 0,76** 0,37** 0,46** 029*

A különböző kategóriában táncolók csoportjait összehasonlítva

megállapíthatjuk, hogy a Közös Rorschach Vizsgálatban a legjobbak kommunikálnak

legintenzívebben partnerükkel (34. táblázat). Ugyanakkor ők kritizálják legtöbbet

partnerük javaslatait, ami mutatja azt, hogy nyíltan fel merik vállalni egymás iránti

érzéseiket, véleményüket. A legjobb táncosok közötti jó együttműködésre utal, hogy

náluk a legmagasabb az integrálás és a tisztázó magyarázat mennyisége.

34. táblázat: A különbözőkategóriájú versenytáncosok összehasonlítása a KRV alapján

legjobbak (1) haladók (2) kezdők (3)
103,75 61,71 49,97

összes verbális
aktivitás

varianciaanalízis: F(2; 77) = 5,513**
átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása (k = 3, df = 77):

T12= 3,69* T13= 4,62** T23= 1,25
1,56 0,24 0,40

partner javaslatának
kritizálása

korrigált mintaátlagok összehasonlítása: F(2; 76) = 5,123**
korrigált átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:

T12= 4,84** T13= 3,31+ T23= 1,77
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legjobbak (1) haladók (2) kezdők (3)
1,25 0,62 0,30

integrálás korrigált mintaátlagok összehasonlítása: F(2; 76) = 2,825+
korrigált átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:

T12= 2,34 T13= 3,67* T23= 1,71
3,38 2,35 2,33

tisztázó magyarázat korrigált mintaátlagok összehasonlítása: F(2; 76) = 3,160*
korrigált átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:

T12= 2,65 T13= 3,89* T23= 1,60

A különbözőtáncágak művelőinek összehasonlítása alapján megállapítható,

hogy a tíztáncos párok között volt legaktívabb a kommunikáció (35. táblázat). Jó

együttműködésükre utal, hogy ugyancsak náluk a legmagasabb a továbbszövések

aránya, viszont ennek némiképp ellentmond magas ragaszkodás és dominancia értékük.

Úgy tűnik, mintha nem lennének egyértelműen elosztva náluk a szerepek (talán éppen a

feladatok sokfélesége miatt), és ezért vívnak egyfajta dominanciaharcot. A kettőséget

szintén jól magyarázza a korábban már vázolt feltevés, miszerint a tíztáncosok

kapcsolata ambivalens, sokat vannak együtt, szorosan kötődnek egymáshoz, de több a

konfliktus is közöttük, feltehetően a nehezebb és sokrétűbb feladatok miatt.

35. táblázat: Standard és latin táncosok összehasonlítása a KRV alapján

standard táncosok
(1)

latin táncosok
(2)

tíztáncosok
(3)

46,20 43,77 84,45
összes verbális

aktivitás
robusztus Welch-féle varianciaanalízis: W(2; 19,9) = 6,064**
átlagok Games-Howell-féle páronkénti összehasonlítása:

T12(3; 10)= 0,60 T13(3; 43)= 4,56** T23(3; 49)= 5,00**

1,40 2,00 2,41
továbbszövés korrigált mintaátlagok összehasonlítása: F(2; 65) = 2,670+

korrigált átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:
T12= 1,32 T13= 0,59 T23= 3,54*

0,80 0,64 2,07
ragaszkodás korrigált mintaátlagok összehasonlítása: F(2; 65) = 4,259*

korrigált átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:
T12= 0,30 T13= 2,09 T23= 4,32**

12,00 10,36 16,48
dominancia korrigált mintaátlagok összehasonlítása: F(2; 65) = 3,092+

korrigált átlagok Tukey-Kramer-féle páronkénti összehasonlítása:
T12= 1,01 T13= 1,06 T23= 3,81*
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A nemi különbségek tekintetében a férfiaknál az elfogadott tartalmak száma

magasabb volt (5,03, míg a nőknél 3,46; kétmintás t-próba: t(76) = 4.556**), ami

mutatja az erősebb nem dominanciáját a KRV során, és összhangban van a táncban

betöltött vezetőszerepükkel.

Ha összehasonlítjuk a vizsgálatot követőegy év alatt különvált párokat az

együtt maradt táncpartnerekkel (36. táblázat), akkor a KRV során előbbiek

kommunikációjában több volt az elutasítás és az elakadás, míg az együtt maradt

pároknál több volt a tisztázó magyarázat, az instrukció (ami jelentheti az

együttműködés iránti igényt is) és érdekes módon a tánctartalom (talán, mint közös

tevékenység, és így kapcsolatuk szimbóluma). Vagyis a KRV jelezte a rosszul működő

táncpartneri kapcsolatot.

36. táblázat: Együtt maradt és közös karrierjüket befejezett táncosok összehasonítása
a KRV alapján

együtt maradt párok különvált párok
1,23 2,21elutasítás

kétmintás t-próba: t(78) = -2.072*
2,92 1,86tisztázó magyarázat Welch-féle d-próba: d(65,9) = 1,677*

együtt maradt párok különvált párok
1,48 0,68instrukció kétmintás t-próba: t(78) = 2.492*
0,50 0,18tánc tartalom

Welch-féle d-próba: d(74) = 2.112*
0,08 0,43elakadás

kétmintás t-próba: t(78) = -2.397*

A táncpartnerek közötti baráti kapcsolat nagyobb fokú intimitását mutatja, hogy

a viszonyukat munkakapcsolatként leírókhoz képest a barátok több szex választ adtak

(átlagok Games-Howell-féle páronkénti összehasonlítása: T(4;46)=4,71**). Esetleg ez

utalhat arra is, hogy a felszín alatt már elkezdtek szövődni közöttük az érzelmi szálak.

Az elmondásuk alapján harmonikus kapcsolatban lévő párok többet

kommunikálnak, míg a változékony kapcsolatú pároknál gyakoribb az elutasítás, a

leépítés és a zavar (37. táblázat). Tehát itt ismét azt látjuk, hogy a KRV jól jelzi a

párkapcsolat konfliktusosságát.
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37. táblázat: Harmonikus és változékony kapcsolatban lévőpárok összehasonlítása
a KRV alapján

harmonikus kapcsolat változékony kapcsolat
77,17 47,28összes verbális aktivitás

Welch-féle d-próba: d(68) = 2.742**
1,54 1,76elutasítás

korrigált mintaátlagok összehasonlítása: F(1; 74) = 2,831*
0,08 0,21leépítés korrigált mintaátlagok összehasonlítása: F(1; 74) = 3,811*
1,54 1,55zavar

korrigált mintaátlagok összehasonlítása: F(1; 74) = 3,533*

A saját bevallásuk szerint jól fejlődőpárok összes verbális aktivitása nagyobb

(átlag: 68,26), mint azoké a pároké, akik saját teljesítményükkel elégedetlenek

(rosszabbnak tartják azt, mint amiben korábban bíztak) (átlaguk: 39,50) (Welch-próba:

W(3; 9) = 4.630*).

A csoportok összehasonlítása után megvizsgáltam, hogy milyen összefüggés

van a tánccal kapcsolatos adatok és a KRV eredmények között (38. táblázat).

Megállapítható, hogy minél idősebb valaki, annál gyakrabban instruálja párját, ami jól

összeegyeztethetőa korral járó szereppel (az idősebb irányít). A végzettséggel sok

KRV jegy együtt jár. A magasabb iskolai végzettségűek több befolyásoló és közös

kreatív záróválaszt adnak, valamint többször kérdezik meg partnerük véleményét.

Emellett kevesebbszer kritizálják párjukat, és ritkábban utasítják el a másik javaslatát,

alacsonyabb a negatív affiliációs értékük, valamint kevesebb a paca tartalmú válaszuk.

Összességében úgy látszik tehát, hogy a magasabb iskolai végzettségük

együttműködőbbek. Minél többet edz valaki, annál több a partner válasza iránti

elutasítás, valamint magasabb a negatív affiliáció, és kevesebb a játék tartalom. Úgy

tűnik tehát, hogy a túl sok edzés nem hat jól a partnerkapcsolatra.
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38. táblázat: A tánccal kapcsolatos adatok összefüggése a KRV jegyekkel

életkor végzettség heti edzés
befolyásoló záróválasz 0,31*

közös kreatív záróválasz 0,32*
partner javaslatának kritizálása - 0,40**

elutasítás - 0,31* 0,23*
vélemény- és magyarázatkérés 0,32*

instrukció 0,29**
játék tartalom - 0,23*
paca tartalom - 0,40**

negatív affiliáció - 0,38* 0,24*

A partnerkapcsolatra vonatkozó változók összefüggését is vizsgáltam a KRV

jegyeivel (39. táblázat). Az eredmények alapján minél több partnere volt eddig

valakinek, annál magasabb a verbális aktivitása a KRV során, továbbá annál többször

integrál és ad élmény választ. Talán gyakorlottabbak az együttműködésben, és ezért

hangsúlyozzák a közös élményeket, valamint ezért beszélnek többet. Érdekes továbbá,

hogy minél régebb óta táncol valaki együtt a partnerével, annál kevesebb közös

élményre utaló választ mondanak (holott nyilván annál több ilyen élményük van).

Talán a közös évek előrehaladtával egyre kevésbé fontos hangsúlyozni az

összetartozást (mert ez már megvan, biztosak benne), ahogyan a hasonlóságok

kiemelése is inkább a friss kapcsolatokban gyakori. Másrészt az is lehet az ok, hogy

minél régebb óta vannak együtt, a párok annál többet vitáznak (lásd az erre vonatkozó

eredményt korábban), és így annál kevésbé emlegetik közös élményeiket. Aki úgy érzi,

hogy nehezen találna új párt, az többször kérdezi meg partnere véleményét, vagy kér

tőle magyarázatot, jobban kooperál, és kevésbé erőlteti saját ötleteinek elfogadását,

vagyis vigyáz arra, hogy jelenlegi partnerével jól működjön a kapcsolat, és ne

szakítsanak.

Minél jobbnak ítélik kapcsolatukat a táncosok, annál nagyobb a verbális

aktivitásuk, és annál ritkább partnerük javaslatának leépítése. A veszekedések

mennyiségével együtt növekszik az összesítő záróválaszok (vagyis a meg nem

egyezések), az instrukciók, és a ragaszkodások száma, valamint a dominancia mértéke,

míg a verbális aktivitás csökken. A partnerrel való elégedetlenség nagyobb mértéke

több élettelenítőválasszal jár együtt. Összességében elmondható tehát, hogy a KRV jól

jelzi a táncpartnerek közötti feszültségek és konfliktusok meglétét, a kapcsolat
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problematikus mivoltát. A rossz kapcsolatban kevesebb az interakció mennyisége és

több az egyéni érvényesülési szándék.

39. táblázat: A partnerkapcsolatra vonatkozó adatok összefüggése a KRV jegyekkel

eddigi
párok
száma

együtt
táncolt
évek

kapcsolat
konflik-

tusossága

veszekedés
mennyisége

elégedet-
lenség a

partnerrel

új pár
találásának
nehézsége

zv össz 0,25*
elftart - 0,28*
integ 0,24*
leépít 0,29*
v-m 0,30*
inst 0,33**
rag 0,25*

sum verb 0,41** - 0,34** - 0,26*
d-élett 0,39**
élmény 0,28* - 0,24*
koop 0,26*
dom 0,23*

Megvizsgáltam azt is, hogy az egyes KRV kódjegyek a pszichológiai tesztek

mely változóival (skáláival) korrelálnak, vagyis ebből következtethetünk arra, hogy

valóban azt mérik-e, mint ami az elnevezésükből következik (természetesen nem

gondolnám mindezt validitásvizsgálatnak, pusztán érdekességnek és a KRV-kutatás

újabb kiegészítésének, bővítésének).

Kognitív szorongás mellett kevesebb a szexuális tartalom és a közös élmények

felidézése, vagyis a pozitív érzelmek háttérbe szorulnak (40. táblázat). Szomatikus

szorongásnál pedig megnőa regresszív válaszok száma, tehát a belsőfeszültség gátolja

a konstruktív feladatmegoldást. Kérdés persze, hogy a verseny előtti szorongás

értékeiből következtethetünk-e a szorongás általánosan magasabb szintjére (irodalmi

adatok alátámasztják ezt). Az önbizalommal együtt nőaz élmény válaszok száma a

KRV-ban.
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40. táblázat: A CSAI-2 skáláinak korrelációja a KRV jegyekkel

kognitív szorongás szomatikus szorongás önbizalom
zv reg 0,24*
szex - 0,23*

élmény - 0,28* 0,23*

A versengőés az alkalmazkodó konfliktuskezelési stratégia semelyik KRV

jeggyel nem korrelál. Az elkerülő stratégiával jellemezhető személyek kevesebb

destruktív záróválaszt adnak, ami talán azzal magyarázható, hogy nem fejezik ki nyíltan

(pl. agresszív válaszokban) ellenérzéseiket, esetleges indulataikat (41. táblázat). A

kompromisszumkeresőkonfliktuskezelési móddal együtt jár a befolyásoló záróválasz,

ami jelzi a közös megoldás, a középút (kompromisszum) keresését. Emellett a pozitív

érzelem tartalmak is gyakrabban fordulnak előnáluk, tehát törekszenek az összhang

megteremtésére partnerükkel. Végül a problémamegoldó stratégia fordítottan korrelál

az egyéni kreatív válasszal, ami talán arra utal, hogy aki a közös megoldást keresi, az

nem javasol egyéni kreatív ötletet, mert feltehetően ezt nehezebben tudja majd

elfogadni a másik fél, ezért inkább vulger választ javasol.

41. táblázat: A konfliktuskezelési stratégiák korrelációja a KRV jegyekkel

elkerülő
konfliktuskezelési

stratégia

kompromisszumkereső
konfliktuskezelési

stratégia

problémamegoldó
konfliktuskezelési

stratégia
zv bef 0,31**
zv k1 - 0,27*

zv dest - 0,24*
poz 0,23*

A személyiségdimenziók közül a barátságosság és a nyitottság egyik KRV

jeggyel sem korrelál. Az extraverzió magas szintjével jellemezhető személyek

kevesebb regresszív záróválaszt adnak, talán, mert nyitottak a kommunikációra, és így

ennél konstruktívabb megoldásra is képesek (42. táblázat). A lelkiismeretesség az

élmény tartalommal, valamint a hasonló javaslattal korrelál. Utóbbi talán azzal

indokolható, hogy a precíz személyek már-már kötekedésig elmennek azzal, hogy a

másik válaszát helyesbítik, javítják, pontosítják. Az érzelmileg instabil személyek több

összesítéses záróválaszt adnak, talán azért, mert félnek belemenni egy konstruktív
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vitába partnerükkel, inkább kimondják mindkettőjük válaszjavaslatát, semmint

eldöntenék, kiét fogadják el. Ugyanők több destruktív záróválaszt is adnak, ami pedig

arra utalhat, hogy érzelmeiket kevésbé uralják, indulataikat azonnal kimondják, és így

az agresszió kontroll nélkül megjelenik a válaszokban.

42. táblázat: A TIPI skáláinak korrelációja a KRV jegyekkel

extraverzió lelkiismeretesség érzelmi stabilitás
zv össz - 0,28*
zv dest - 0,27*
zv reg - 0,28*

hj 0,23*
élmény 0,23*

Az érzelmi intelligencia teszt skálái közül az önmegvalósítás és a boldogság

nem korrelált egyik KRV jeggyel sem. A magabiztos személyek több hasonló javaslatot

mondanak, talán azért, mert fel merik vállalni a másikétól némiképp eltérő

véleményüket, és hisznek saját igazukban (43. táblázat). Hasonló magyarázat adható az

éntudatos személyek magasabb kötözködési értékére is: azt akarják, hogy nekik legyen

igazuk és vitatják a másik álláspontját. Az önbecsülés magas szintje a megemelkedett

szex tartalommal jár együtt, hiszen az önelfogadás a szexuális érzések, fantáziák

felvállalását is magában foglalja. Nem meglepőaz eredmény, miszerint a független

személyek kevésbé bizonytalanok, ők a KRV során is, akárcsak más helyzetekben,

képesek az önálló munkára és döntéshozatalra. Az empátia fordítottan korrelál a

regresszív záróválasszal, valamint a paca tartalommal, ugyanakkor pozitívan a tánc

tartalommal, talán azért, mert a táncpartnerre való odafigyelés, a vele való

összehangolódás a közös tevékenységükkel összefüggőválaszokat hívja elő, és nem a

tartalmatlan válaszokat. A társas felelősségtudat magas szintje az elfogadott tartalmak

alacsony szintjével jár együtt, hiszen aki másoknak segíteni akar, az nem saját

elképzeléseit juttatja érvényre. Akik jó interperszonális viszonyra képesek, azok

ritkábban jutnak el a döntésképtelenségig, hiszen képesek együttműködni partnerükkel.

A valóságérzékelés magas szintje pedig összeférhetetlen a játékos tartalmakkal, vagyis

a realitás hangsúlyozása elfojtja gyermeki énünket. A problémamegoldás ugyancsak a

játékos tartalmak ellen hat, de az ezzel járó önállóság egyben a szimbiotikus válaszok
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előfordulását is csökkenti. A rugalmasság együtt jár az elsőfüggetlen válaszok magas

arányával, ami azt mutatja, hogy a személy képes az új helyzethez (tintafolthoz)

gyorsan és jól alkalmazkodni. Aki jól tűri a stresszt, az kevésbé bizonytalanodik el a

KRV során, és a zavar jeleit sem mutatja olyan nagy mértékben. A jó

impulzuskontrollal rendelkező személyek kevesebb destruktív záróválaszt adnak,

hiszen indulataikat képesek kontrollálni. Végezetül pedig megállapíthatjuk, hogy az

optimistábbak kevésbé bizonytalanok, mivel bíznak a pozitív kimenetelben, és nem

tartanak attól, hogy esetleg rossz választ mondanak.

43. táblázat: Az érzelmi intelligencia skáláinak korrelációja a KRV jegyekkel

maga-
biztosság

én-
tudatosság önbecsülés függet-

lenség empátia
társas

felelősség-
tudat

zv reg - 0,29*
elftart - 0,23*
kötözk 0,31**

hj 0,27*
szex 0,26*
paca - 0,24*
tánc 0,23*
biz - 0,26*

interper-
szonális
viszony

valóság-
érzékelés

probléma-
megoldás

rugal-
masság

stressz-
tűrés

impulzus
kontroll

opti-
mizmus

döntké. - 0,23*
zv dest - 0,24*

1 fj 0,26*
játék - 0,33** - 0,23*
szimb - 0,29*

biz - 0,24* - 0,26*
zavar - 0,26*

Kíváncsi voltam arra is, hogy a kutatásomban kapott KRV eredmények

mennyiben hasonlítanak az eddig elvégzett Közös Rorschach Vizsgálatok adataihoz.

Eredményeimnek a hazai adaptációs alapvizsgálattal (Bagdy, 2002) való matematikai

statisztikai összehasonlítására csak bizonyos változók esetében van lehetőség, hiszen a

kódrendszeren azóta több átalakítást végeztek. A régi és a jelenleg használatos
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kódrendszerben összehasonlíthatóak az alábbi kódjegyek: indító javaslat (1 fj),

továbbszövés, tisztázó magyarázat, felszólítás (inst), kritika (krit-j),

zavar, bizonytalanság, független válaszajánlás (fj), és döntésképtelenség (ez utóbbit

azonban kihagytam, mivel saját mintámban rendkívül ritkán fordult elő).

Emellett, hogy a többi kódjegy se maradjon ki az elemzésből, az összehasonlításhoz

egy folyamatban lévőkutatás előzetes standardjait is felhasználtam (Mirnics és mtsai,

2008/d). Az összehasonlítást változóim középértékre (átlagra) vonatkozó

hipotézisvizsgálatával végeztem. A kapott eredményeket bemutató részletes táblázat a

mellékletben található.

Az együtt járó táncospárok leginkább az ifjú házasokhoz hasonló párkapcsolati

dinamikát mutatnak. Nem különböznek tőlük az első független javaslatok, a

továbbszövések, a tisztázó magyarázatok, valamint a független javaslatok számában.

Ugyanakkor az együtt járó táncosok kevesebb instrukciót (annyit, mint a

házasulandók), kevesebb bizonytalanságot (annyit, mint az érett házasok), továbbá

minden más csoportnál kevesebb zavart, és több kritikát (annyit, mint a perben állók)

használnak. Az újabb kutatás eredményeivel összevetve (ahol házaspárokat vizsgáltak

KRV segítségével) az együtt járó táncosok kevesebb továbbszövést, leépítést,

vélemény- és magyarázatkérést, független javaslatot, élettelenítést, élmény tartalmat,

valamint több hasonló javaslatot és tisztázó magyarázatot mondanak. Összességében

ugyanazt az ambivalens kommunikációt mutatják, ami a fiatal házasokra jellemző:

együttműködnek, de közben saját ötleteiket is érvényre próbálják juttatni.

A baráti viszonyban lévőtáncospárok kommunikációja sok tekintetben hasonló

az együtt járó párokéhoz, és így az ifjú házasok mintájához. Ugyanakkor több tisztázó

magyarázatot, illetve független válaszajánlást használnak és kevesebb instrukciót.

Talán azt mondhatjuk, hogy függetlenebbek, és kevésbé akarják uralni a kapcsolatot,

vagyis nem vetélkednek úgy a dominanciáért, mint az együtt járók.

A partnerükkel való viszonyukat munkakapcsolatnak tekintőtáncosok több

szempontból a meddőpárokra (vagyis a rejtetten konfliktusos párokra) hasonlítanak

(elsőfüggetlen javaslat, továbbszövés, tisztázó magyarázat, valamint független javaslat

tekintetében). E hasonlóság ugyanakkor nyilvánvalóan nem több, puszta

kommunikációs hasonlóságnál, hiszen a munkakapcsolatban lévő pároknál nem

feltételezhetőklinikai szintűpszichodinamikai probléma. Érdekes ugyanakkor, hogy



149

ezen táncosok kevesebb kritikát és felszólítást fogalmaznak meg partnerük felé, mint a

szorosabb érzelmi kapcsolatban lévőtáncosok, valamint náluk a legalacsonyabb a zavar

és a bizonytalanság. Összegezve azt mondhatjuk, hogy az érzelmi értelemben vett

távolságtartás leegyszerűsíti a kommunikációt (és e tekintetben hasonlíthatnak a meddő

párokra, akik elrejtik valódi érzéseiket a másik elől). Ez azonban nem feltétlenül

eredményez hatékonyabb párbeszédet, és egyértelműen nem okoz annyi örömet a

feleknek (igaz, annyi indulat sem jelenik meg).

A vizsgálat vége óta különvált táncos párok kommunikációja különbözik

leginkább a többitől, illetve a más vizsgálatban szereplőműködőkapcsolatban élő

párok interakciós dinamikájától. Nagyobb mértékű náluk a függetlenségi igény

(legmagasabb az elsőfüggetlen javaslat és a független javaslat száma), és kevesebb az

együttműködés (továbbszövés és tisztázó magyarázat viszonylag alacsony).

Egy másik szemszögből nézve a táncos párokra a házastársi kapcsolatban

lévőkhöz képest jellemző egy sajátos kommunikációs dinamika. A táncosok

kezdeményezőkészsége (elsőfüggetlen javaslat, független javaslat, hasonló javaslat,

elfogadott tartalom) viszonylag magas, ugyanakkor kevesebb instrukciót mondanak,

ritkábban szövik tovább partnerük javaslatát, kevesebb a vélemény- és

magyarázatkérésük, és kevésbé vannak zavarban. Ugyanakkor gyakrabban integrálnak,

ritkább náluk a leépítés és a ragaszkodás, de több az elakadás és a szimbiotikus válasz.

A bizonytalanság, a kritizálás, és a tisztázó magyarázat terén egymásnak ellentmondó

eredményeket kaptam. Az egyik összehasonlítás szerint a táncosok kevésbé

bizonytalanok, mint a házaspárok, míg a másik szerint inkább. Hasonló eredmény

látható a tisztázó magyarázat előfordulási gyakorisága kapcsán is. Ezeket a kérdéseket

tehát csak további vizsgálatokkal lehet eldönteni. A partnert érőkritikákat tekintve a

táncosok többet bírálnak, mint a párkapcsolat elején lévők (házasulandók és ifjú

házasok), de kevesebbet, mint az érett kapcsolatban élők. Kevesebb a táncosoknál a

regresszív válasz (regresszív záróválasz, illetve élettelenítés), ugyanakkor több az

agresszió (destruktív záróválasz, agresszív tartalom). Kevésbé kreatívak a versenyzők

(egyéni és közös kreatív záróválasz) és talán érthetőmódon kevesebb a közös

élményük partnerükkel, mint a házastársaknak.
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Elsőránézésre talán nehéz mindezen eredményeknek közös magyarázatát adni.

Úgy gondolom, hogy a különbségekben jól tetten érhető, hogy tulajdonképpen egy

versenysportról van szó, és amellett, hogy egy partnerkapcsolat részesei, a táncosok

sportolók, versenyzők, és kommunikációjukban megjelenik a sportolói hozzáállás és

szerep. Teljesíteni akarnak (így kevés a regresszív, élettelenítőválasz, ugyanakkor

kreatívnak lenni is nehezebb teljesítményhelyzetben), szeretnének tevőlegesen részt

venni az eredményben (a közös megoldásban), ezért aktívak és kezdeményeznek. Nem

ijednek meg a kihívástól, a feladattól (alacsony a bizonytalanság és a zavar), hanem

minél jobban meg akarják oldani azt: nem annyira a partner javaslatának a

továbbszövése a fontos (és így a neki való megfelelés), hanem inkább az, hogy legyen

közös megoldás (így többször integrálnak, és nem építik le a másik javaslatát (ám ha

kell, kritizálják azt), vagy ragaszkodnak indokolatlanul saját ötletükhöz). A sport

természetes velejárója az indulat, és nemegyszer az agresszió is, így érhető, ha ez a

táncosok válaszaiban is megjelenik. A teljesíteni akarás szépséghibája, hogy megfelelő

konfliktuskezelési készség nélkül elakadásba torkollhat, ha egyikük sem enged a másik

javaslatának. Egyszóval (és így szükségszerűen leegyszerűsítve) a táncosok

partnerkapcsolata egy „sportos alapokon” nyugvó párkapcsolat.
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ÖSSZEGZÉS

Kutatásom célja egyrészről információgyűjtés volt egy olyan koedukált

sportágról, aminek pszichológiai hátterét, valamint sikerhez vezetőtényezőit ez idáig

kevéssé vizsgálták. Fontos adatok születtek a magyar táncos társadalom legjavának

igen széleskörűfelmérésével arról, hogy miként gondolkodnak hazánk versenyzői a

sikerről, a tánchoz elengedhetetlen partnerkapcsolatról. A siker titka igencsak összetett

ebben a sportágban, hiszen a technikai tudás, a szépség, a partnerrel való harmónia, a

zenével összhangban lévőelőadásmód mind-mind kellenek ahhoz, hogy eredményesen

űzhessük ezt a versenysportot, ami egyszersmind művészet is. Lényeges kiemelni, hogy

a tehetségnek talán kisebb szerep jut, mint a kitartó és kemény munkának, ugyanakkor

az anyagiak igencsak fontosak (főleg magasabb szinten) a hosszú távú és eredményes

pályafutáshoz. Legalább ennyire lényeges a táncpartnerrel való kapcsolat minősége,

ami jóval több puszta munkakapcsolatnál: férfi és nőnagyfokú együttműködését, együtt

gondolkodását, hatékony konfliktusmegoldását, és egyfajta testi-lelki összhangját

kívánja meg, ami nemcsak az éveken át tartó napi edzéseken, hanem a táncparketten is

meg kell, hogy jelenjen, elbűvölve a nézőket és elismerésre késztetve a pontozóbírókat.

Mindez nagyon szépen alátámasztja, hogy a tánc egy páros sportág, és mint ilyen,

lehetetlen hatékonyan művelni magas szintűkooperáció és összeszokottság (együtt

mozgás és együtt gondolkodás) nélkül.

Kutatásom célja másrészről ennek a táncpartneri kapcsolatnak a mélyebb

megismerése volt. Férfi és nőkapcsolata a táncban egyaránt követi a tradicionális

mintát (vagyis a férfi a domináns, őirányít) és az egyenrangúságon alapuló modernebb

kapcsolati formát (együtt tűzik ki a célokat, közösen és egyformán küzdenek a sikerért).

Ez a kettősség mindenképpen nehezíti, de ugyanakkor színesebbé és gazdagabbá teszi a

táncpartnerkapcsolatot. E kapcsolat fejlődésének ugyanúgy megvannak a szakaszai,

mint a párkapcsolatnak (a házasságnak): a kezdeti összhangtól a szerepek (dominancia-

viszonyok) elosztásának viharos időszakán keresztül a tartós, összeszokott

együttműködésig (vagy szakításig). A sikeres partnerkapcsolat elsősorban azon múlik,

hogy a felek képesek-e a szükségszerűen megjelenőnehézségeket mindkettőjük

megelégedésével megoldani, a köztük fellépőfeszültségeket kezelni. Ehhez a megfelelő

konfliktuskezelési képességen kívül az is fontos, hogy hasonlóan gondolkodjanak a
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táncról, céljaikról, és személyiségük (főleg érzelmi intelligenciájuk) is illeszkedjen

egymáshoz. Hosszú távon csak az lehet eredményes, aki képes partnerével együtt

maradni, a konfliktusokat megoldva és egymást segítve közösen fejlődni.

Aki valaha táncolt, az pontosan tudja, hogy a tánc nagyon szoros testi és lelki

kapcsolatot teremt férfi és nőközött. Így érthető, hogy a versenyzők között is igen

gyakran fordul elő, hogy a partnerek az életben is párrá válnak. Az együtt járás csak

átmenetileg javítja a táncosok teljesítményét (és ez a hatás is ellentmondásos), míg

hosszú távon sok veszekedés, és a szerepütközésekből adódó feszültségek jelentkeznek.

Ha a pár az életben is tartósan együtt marad, akkor kialakulhat közöttük olyan

harmonikus együttműködés, ami a táncban is gyümölcsözőlehet (erre azonban inkább

külföldön láthatunk több példát). A szakítás ugyanakkor könnyen a tánckarrierjük végét

is jelenti (a kezdők, akik nem régóta táncolnak, a szakítás után leginkább befejezik a

közös táncos karriert, míg a régóta együtt táncolók a szakítás után is kitartanak egymás

és a közösen elért eredmények folytatása mellett). Új párt találni pedig igencsak nehéz.

A táncpartneri kapcsolat elején általában nagyon lelkes mindkét fél, örülnek, hogy

egymásra találtak, nagy terveket dédelgetnek, és óriási erővel kezdenek bele a közös

munkába. Ha ennek megvan az eredménye (sikeresek), akkor kapcsolatuk tovább

erősödik, nemritkán ilyenkor szövődik közöttük a szerelem (sok pár számolt be róla,

hogy egy-egy jól sikerült verseny után jöttek össze). Elkerülhetetlen azonban, hogy a

teljesítmény ingadozik, és ilyenkor lesz döntőa táncpartneri kapcsolatra nézve, hogy a

pár hogyan kezeli a nehézségeket: egymást hibáztatják, vagy összefogva keresik a

megoldást. Ha az eredménytelenség hatására többet veszekednek, és az edzések emiatt

egyre rosszabbul sikerülnek, könnyen kialakulhat az a megoldás, hogy inkább ne is

beszéljenek a gondokról, mert akkor oda az edzés (amire pedig nagy szükség lenne). A

rossz kapcsolatban lévőpárok a KRV során kevesebbet kommunikálnak egymással,

összes verbális aktivitásuk alacsonyabb. Ez összefügghet azzal, hogy rájuk jellemzőbb

az elkerülőkonfliktuskezelés, vagyis ha nem is értenek egyet a másik javaslatával,

inkább ráhagyják, semmint szóvá tegyék. Ha viszont mindenki csak nyel, előbb-utóbb a

feszültség kirobban, és ilyenkor gyakran véget vetnek a táncpartneri kapcsolatnak. Ha

viszont közös erővel túl tudnak jutni a nehézségeken, és megértik, hogy a kitartó

együttes munka meghozza gyümölcsét, akkor van rá esély, hogy hosszú távon hatékony
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és harmonikus lesz a kapcsolat, márpedig, mint láttuk, nagy sikerre csak az számíthat a

versenytáncban, aki képes jó kapcsolatban lenni partnerével.

Éppen ezért fontosnak tartom a versenytáncosok (különösen a magas osztályban

táncoló elit) számára, hogy megfelelőfelkészítést kapjanak a hatékony és eredményes

konfliktuskezelésről, a partnerrel való együttműködésről, amihez persze nagy adag

önismeret is szükséges. Ugyancsak lényeges, hogy a krízisben lévőtáncos párok

segítséget kapjanak problémáik megoldásához, a köztük lévő feszültségek

csökkentéséhez. Ebben sokszor tud támaszuk lenni az edző(feltéve, hogy megfelelően

képzett táncpedagógus), de véleményem szerint bizonyos esetekben pszichológus

segítsége is nélkülözhetetlen, aki tanácsadásban és párterápiában gyakorlott. Egy

eredményes terápia hatására a nemzetközi sikerekre is esélyes pár tovább építheti

táncos karrierjét, míg e nélkül sokévi munka veszik kárba, mivel a pár szétválik. Sajnos

mindezekre egyenlőre nagyon korlátozott a magyar versenytáncosok lehetősége, mivel

kevés a sportpszichológus, illetve a párterápiában is jártas táncos tapasztalatokkal is

bíró pszichológus.

Az eredmények ismeretében megállapíthatjuk, hogy elsőhipotézisem igazolás

nyert, hiszen a táncosok elsőként a kitartást és a szorgalmat említették a sikerhez vezető

tényezők felsorolásában, és tulajdonképpen ezek kellenek ahhoz, hogy valaki nap, mint

nap órákat töltsön a táncedzésen. A jó edzőszerepét inkább a magas osztályos táncosok

emelték ki, tehát ezen a ponton némiképp módosítani kell kiinduló feltételezésemen,

ugyanakkor a pénz szerepe valóban csak a legjobbak számára döntőa további sikeres

versenyzéshez. A táncpartner fontosságát ugyancsak alátámasztották a kapott adatok.

Második hipotézisemet nem sikerült teljes mértékben alátámasztanom, mivel

igen kevés összefüggést lehetett kimutatni a táncos pár két tagjának személyisége és

táncról való véleménye között. Az eredmények azonban utalnak arra, hogy a hosszú

távon együtt maradó (vagyis együttműködésre képes) párok férfi és nőtagja hasonlóbb

egymáshoz, mint azok, akik a vizsgálatot követőegy éven belül különváltak, tehát eme

hipotézisem is helytálló.

Harmadik hipotézisem beigazolódott, hiszen a táncosok többsége jó barátjának

tartja partnerét, és inkább az alacsonyabb osztályokban fordul előa munkakapcsolat

jellegűegyütt táncolás, az eredményesebb párok nem jellemezték így viszonyukat. A
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bizalmas, jó viszony segíti a pár együtt maradását, míg a munkakapcsolatban működő

párok nagyobb arányban váltak szét.

Negyedik hipotézisemet is sikerült alátámasztanom, hiszen a táncosok 48 %-a

járt valamelyik táncpartnerével, 22 %-uk pedig jelenlegi partnerével alkot párt az

életben is. Továbbá minél régebb óta táncol valaki, annál több partnerével járt, illetve

minél régebb óta táncol együtt egy pár, annál valószínűbb, hogy egymásba szeretnek. A

tánc tehát valóban közelebb hozza (és ideális esetben összekovácsolja) a férfit és a nőt,

mind testileg, mind lelkileg. A táncpartnerek közötti együtt járás sok feszültséggel jár,

és teljesítményfokozó hatása többnyire rövid ideig tart (és ez a hatás is

ellentmondásos), ugyanakkor nagy a veszélye, hogy miután szakítanak, a táncot sem

folytatják együtt tovább.

Ötödik hipotézisem szintén igazolást nyert. A kutatásban részt vevőtáncosok 32

%-a szakított párjával a vizsgálatot követőegy éven belül, pedig a kérdőív tanúsága

szerint csupán 4 % mondta azt, hogy új párt szeretne. Vagyis nagyon hamar változik a

véleményük, romlik meg a viszonyuk, és váltanak párt. Éppen ezért lenne fontos időben

felismerni a konfliktusos táncpartnerkapcsolatot, hogy segítséget nyújthassanak a

(sport)pszichológusok, edzők, és táncos társak a megoldáshoz, és megelőzzék egy

amúgy ígéretes karrier derékba törését. Hiszen láthattuk, hogy a konfliktuskezelés

területén még van mit tanulniuk a versenytáncosoknak, különösen kiemelve azt a tényt,

hogy a rossz viszonyban lévők alkalmazzák leginkább az elkerülést. A Közös

Rorschach Vizsgálat jól alkalmazható, megbízható módszernek tűnik a táncosok

párkapcsolatának megismeréséhez, a közöttük lévő konfliktusok feltárásához.

Legjellemzőbb, hogy a jól működőkapcsolatban lévőpárok többet kommunikálnak

egymással és nagyobb közöttük az együttműködés (egymás válaszainak elfogadása,

továbbépítése), míg a rossz kapcsolatban lévők inkább egyedül akarnak érvényesülni a

válaszadás során. A KRV jól magyarázható összefüggéseket mutat az általam használt

pszichológiai tesztekkel, így érvényessége ismét bizonyítást nyert.

Kutatásom eredményeinek összegzéseként felvázolható egy hipotetikus

táncpartnerkapcsolat fejlődési vonal, mely jól mutatja, hogy milyen változásokon megy

keresztül a táncos pár a megismerkedéstől a szakításig, illetve milyen irányokat vehet

kapcsolatuk alakulása (mik a lehetséges kimenetelek, illetve rizikótényezők), ami

meghatározza annak további alakulását, fejlődését. Ennek összefoglalása az 1. ábrán
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látható. Az ismerkedés és összeszokás időszakában a felek igyekeznek fenntartani a

tökéletes egyetértés illúzióját és a felmerülőproblémákat nem beszélik meg nyíltan. Ha

ez továbbra is így marad, akkor kialakul a munkakapcsolat, amely csak átlagos

teljesítményre elegendőa versenytáncban, illetve a később felmerülőproblémáikat (pl.

eredménytelenség) nem tudják hatékonyan megoldani. Ha ebben a szakaszban

egymásba szeretnek, az együtt járás alatt még kevésbé vállalják fel a konfliktusokat, így

a szakítást követően nagy valószínűséggel nem képesek tovább folytatni a közös táncot,

hiszen addigra már mindketten rengeteg sérelmet halmoztak fel. Ideális esetben az

ismerkedési szakaszt követően a pár megvívja dominancia harcát, melynek

legfontosabb feladata a szerepek és az elvárások tisztázása egymás felé. Ha ezt

sikeresen megoldják, képessé válnak a későbbiekben felmerülő problémák nyílt

megbeszélésére. Így létrejöhet közöttük egy igazi barátság, ami kiállja a veszekedések

és nehézségek próbáját, és emellett nagy teljesítményre képesek, ugyanakkor

hosszútávon a rossz konfliktuskezelés okozhatja a közös tánckarrier befejezését. Ha a

„viharzóna” után szövődik szerelmi kapcsolat a pár két tagja között, akkor ez már

sokkal mélyebb, intimebb, és a táncpartneri kapcsolat nagyobb eséllyel kibírja a

szakítást is, igaz ilyenkor rossz konfliktuskezelésként megjelenik az elkerülés.

Természetesen ezen elképzelés alátámasztására további kutatások szükségesek.

1. ábra: A táncpartner kapcsolat fejlődése
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Úgy érzem, kutatásom sok kérdésre választ adott, de a táncpartnerkapcsolat

jellemzése, és dinamikájának megértése közel sem teljes még. Érdemes lenne más

módszerek (pl. mélyinterjúk) segítségével is feltárni, hogy mit gondolnak a táncosok

partnerkapcsolatukról, annak működéséről, milyen segítségre van szükségük e téren,

hogy a versenytáncban eredményesek legyenek.

Táncosokkal végzett párterápiák, illetve versenyzőknek tartott pszichológiai

tréningek arra hívták fel a figyelmemet, hogy szükségük van segítségre

partnerkapcsolati, illetve párkapcsolati konfliktusaik megoldásához, és ezen keretek

között eredményesen lehet e problémákra megoldást találni, és így a pár sikerességét

elősegíteni.

A tánc csodálatos és magával ragadó világa továbbra is bűvkörében tart, igazi

szép példáját mutatva ezzel a koedukációban rejlő előnyöknek. Férfi és nő

kapcsolatának táncban megjelenővonásai egyediek, máshoz nem hasonlíthatók. A tánc

által olyan mélységeit lehet megtapasztalni, és talán megérteni e kapcsolatnak, ami

véleményem szerint semmilyen más módon nem átélhető. Férfi és nőörök ellentéte és

tökéletes egysége valahogy együtt van jelen a táncban, annak minden nehézségével és

szépségével. Csak kívánni tudom, hogy ezt egyszer mindenki átélhesse, és utána nem

fog tudni, de nem is akar majd ettől az élménytől megválni!
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ÖSSZEFOGLALÁS

Ahhoz, hogy valaki sikeres legyen a versenytáncban szükség van a

táncpartnerrel való nagyfokú együttműködésre. A tánc során szoros testi kapcsolatba

kerül egymással férfi és nő, és ezen keresztül egy sajátos, intim viszony alakul ki

közöttük, aminek eredményeképpen gyakorta egymásba szeretnek, és ez hatással van a

táncban nyújtott teljesítményükre. Mindezek ellenére a táncosok közötti

partnerkapcsolattal szinte egyetlen irodalom sem foglalkozott eddig.

Vizsgálati módszerként kérdőívet, pszichológiai teszteket (versenyszorongást,

konfliktuskezelést, személyiséget és érzelmi intelligenciát mérőket), valamint Közös

Rorschach Vizsgálati módszert használtam (melynek során a táncos pár két tagja közös

válasz ad a Rorschach táblákra). Kutatásomban 226 felnőtt versenytáncos (113 férfi és

113 nő) vett részt, akik különbözőtáncágakban (standard, latin) és kategóriákban (D, C,

B, A, S osztály) jelenleg is aktív versenyzők Magyarország egész területéről.

Az eredmények egyértelműen mutatják, hogy a táncpartner személye (tudása,

személyisége) és a vele való jó együttműködés döntőfontosságú az eredményes

versenyzéshez. E kapcsolat fejlődésének ugyanúgy megvannak a szakaszai, mint a

párkapcsolatnak: a kezdeti összhangtól a szerepek (dominancia-viszonyok)

elosztásának viharos időszakán keresztül a tartós, összeszokott együttműködésig.

A táncosok közül a legtöbben (49 %) jó barátjuknak tartják partnerüket, de igen

gyakori (22 %), hogy együtt is járnak (48 % járt valaha valamelyik táncpartnerével),

ugyanakkor viszonylag kevesen (15 %) tartják ezt a kapcsolatot munkakapcsolatnak. A

táncpartnerek közötti együtt járás teljesítményfokozó hatása ellentmondásos,

ugyanakkor nagy a veszélye, hogy miután szakítanak, a táncot sem folytatják együtt

tovább.

A Közös Rorschach Vizsgálat szerint a jól működőkapcsolatban lévőpárok

többet kommunikálnak egymással és nagyobb közöttük az együttműködés (egymás

válaszainak elfogadása, továbbépítése), míg a rossz kapcsolatban lévők inkább egyedül

akarnak érvényesülni a válaszadás során. A házaspárokhoz képest a versenytáncosokra

kezdeményezőbb, aktívabb, teljesítmény-centrikusabb, magabiztosabb és több

agresszív tartalmat hordozó kommunikáció jellemző, ami jól mutatja sportolói

(versenyzői) szemléletüket.
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SUMMARY

To be successful in the world of ballroom dancing a high-level co-operation

with the dance partner is necessary. While dancing, man and woman get in close

physical contact, through which a special and intimate relationship is formed between

them, and its frequent consequence is that partners fall in love with eachother, and this

influences their dancing performance. But almost none of the available literature has

concentrated on the relationship between the dance partners.

My research method included a questionnaire, psychological tests (measuring

personality, anxiety, emotional-social intelligence and conflict management) and the

Couple Rorschach Test (the dance partners had to formulate a mutual response to each

of the ten Rorschach tables). 226 adult ballroom dancers (113 of which were male and

113 were female) in various dancing styles (standard and latin-american) and categories

(D, C, B, A and S classes) from all over Hungary participated in my research.

The results show clearly that the partner's importance (skills, personality) and

the co-operation with him or her are all essential for the dancers' success in

competitions. The development of the relationship between dancers have the same

stages as those of romantic relationships (marriages): from the initial harmony through

the stormy period of distributing roles (dominance) to long-term, effective co-

operation.

Most of the dancers (49 per cent) considered their partners good friends, but it

was frequent (22 per cent) that they are coupled in real life too (and 48 per cent had

already had a romantic relationship with at least one of their dance partners), and

relatively few (15 per cent) consider this relationship a work-type relationship, a kind

of co-operation needed for success. Romantic relationships between dance partners

have a controversial effect on performance, and there is a great danger that they will

stop dancing together after breaking up.

The Couple Rorschach Test seems to be a well functioning, reliable method for

mapping the relationship between dance partners and their conflicts. Partners in a good

relationship communicate more with each other and show higher rates of co-operation

(accepting one another's response and building on it), while partners having a bad

relationship try to rely on their own responses while providing responses to the test.



159

IRODALOMJEGYZÉK

Adams, C. R. (1946): The prediction of adjustment in marriage. Educational and

Psychological Measurement, 6, 185-193.

Adler, A. (1927): A házasság, mint közösségi feladat. In: Keyserling, H. (szerk.)

Könyv a házasságról, Nova Kiadó, Budapest.

Alfermann, D. (1995): Students’ attitudes and behavior in coeducational physical

education classes. IX. European congress on sport psychology, Brussels, 4-9

July, 1995.

Angyal A. (2006): Szakmai felkészítés egy versenyévadra. Szakdolgozat, Magyar

Táncművészeti Főiskola, Modern Társastánc Pedagógus Szak, Budapest.

Aries, E. (1987): Gender and Communication. In: Shaver, P., Hendrick, C. (eds.): Sex

and Gender, Review of Personality and Social Psychology 7, Sage Publications,

149-176.

Atkinson R. L., Atkinson R. C., Smith E. E., Bem D. J., Nolen-Hoeksema S.

(2001): Pszichológia, Osiris Kiadó, Budapest.

Bagdy E. (szerk.) (2002): Párkapcsolatok dinamikája. Animula Kiadó, Budapest.

Bagdy E. (2008): A nemek igényei: nő és férfi. In: Párkapcsolatok, Saxum –

Pszichodiák, Budapest, 9-53.

Bagdy E., Baktay G., Mirnics Zs. (szerk.) (2006): Pár- és családi kapcsolatok

vizsgálata. HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest,

www.webcreator.hu/tankonyv.



160

Bagdy E., Kóta H., Safír E. (2002): A Közös Rorschach Vizsgálat: felvétel, jelölés,

interaktometriai elemzés. In: Bagdy E. (szerk.) Párkapcsolatok dinamikája,

Animula Kiadó, Budapest, 99-125.

Bagdy E., Oláh E., Zolnai E. (2002): Történeti és módszertani áttekintés a Közös

Rorschach Vizsgálat (KRV) alkalmazásáról a gyakorlatban és a kutatásban. In:

Bagdy E. (szerk.) Párkapcsolatok dinamikája, Animula Kiadó, Budapest, 53-

68.

Bagdy E., Tóth K. (2002): Házasulandók, valamint jól működő, tartós párkapcsolatban

élők viszonymintáinak és kommunikációs jellegzetességeinek tükröződése a

Közös Rorschach Vizsgálatban. In: Bagdy E. (szerk.) Párkapcsolatok

dinamikája, Animula Kiadó, Budapest, 186-206.

Bakker, F. C. (1991): Development of personality in dancers: A longitudinal study.

Personality and Individual Differences, 12(7), 671-681.

Bakó T. (2002/a): A szuicid párkapcsolati dinamika vizsgálata. In: Bagdy E. (szerk.)

Párkapcsolatok dinamikája, Animula Kiadó, Budapest, 313-331.

Bakó T. (2002/b): Önveszélyeztetett pár interperszonális kapcsolatának elemzése. In:

Bagdy E. (szerk.) Párkapcsolatok dinamikája, Animula Kiadó, Budapest, 332-

350.

Bakó T., Kulcsár É. (2002): Funkcionális (pszichogén) meddőségben szenvedőnők és

házastársuk kapcsolatának dinamikája. In: Bagdy E. (szerk.) Párkapcsolatok

dinamikája, Animula Kiadó, Budapest, 263-266.

Bakonyi F. (1960): A testnevelési koedukáció problémái az általános iskola alsó

tagozatában, TTKI, Budapest.



161

Balogh K. (2002): Kommunikációs sajátosságok szocializációs meghatározói a

párkapcsolatok minőségének tükrében. Szakdolgozat, Eötvös Lóránd

Tudományegytem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Szak, Budapest.

Balogh L., Barta T., Dominik GY., Koncz I. (2004): Vezetéspszichológiai

sarokpontok. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 165-186.

Bányai É. A., Szili I. (2002): Alkoholisták és házastársaik Közös Rorschach

vizsgálata. In: Bagdy E. (szerk.) Párkapcsolatok dinamikája, Animula Kiadó,

Budapest, 351-360.

Barnes, G. G. (1984): Család, terápia, gondozás. Animula Kiadó, Budapest.

Bar-On, R. (2006): The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI).

Psicothema, 18, Suplemento, 13-25.

Bata R. (1995): A koedukált testnevelési óra pedagógiai lehetőségei, Szakdolgozat,

Magyar Testnevelési Egyetem.

Bateson, G. (1972): Steps to an Ecology of Mind. Ballantine Books, New York.

Bateson, G, Ruesch J (1951): Communication. The Social Matrix of Psychiatry.

Norton, New York.

Beauvoir, S. (1971): A második nem, Gondolat, Budapest, 77-309.

Beavers, R., Hampson, R. (1993): Measuring Family Competence: The Beavers

Systems Model. In: Walsh, F (ed.) Normal Family Processes, Guilford, New

York.



162

Becker, H. S. (2001): Art as Collective Action. In: Harrington, C. L., Bielby, D. D.

(eds.) Popular Culture: Production and Consumption, Blackwell Publishing,

Malden, 67-79.

BelsőN. (2008): A szexualitás fejlődése élethosszig – Kérdések és válaszok. In:

Párkapcsolatok, Saxum – Pszichodiák, Budapest, 211-235.

Benelli, B., Padino, S., Perli, M., Pazzaglia, F. (2005): Mental rotation and

alignement effect in ballroom dancers. International Journal of Sport

Psychology / Movimento, 2005/1.

Benevento, A. (2007): Dancing Through Life: Lessons Learned On and Off the Dance

Floor. St. Martin’s Press, Nem York.

Bentler, P. M., Newcomb, M. D. (1978): Longitudinal study of marital success and

failure. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46, 1053–1070.

Bende Zs., Radnai T., Habis M., Mirnics Zs. (2008): Anya-gyermek interakciók két

korcsoportnál a Közös Rorschach Viszgálatban. In: Bagdy E., Mirnics Zs.,

Vargha A. (szerk.) Egyén, pár, család, Animula Kiadó, Budapest, 75-87.

Beretvás A., Mirnics Zs., Máth J. (2008): Férfiak és nők manifeszt és látens

önérvényesítési stílusa: kvalitatív vizsgálat. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha

A. (szerk.) Egyén, pár, család, Animula Kiadó, Budapest, 200-214.

Berne, E. (1984): Emberi játszmák. Háttér Kiadó. Budapest.

Berne, E. (1996): Szex a szerelemben. Osiris Kiadó, Budapest.

Berne, E. (1997): Sorskönyv. Háttér Kiadó, Budapest.



163

Bernstein, B. E. (1979): Ballroom dancing: the therapy and the ecstasy. International

Journal of Sport Psychology, 10(4), 259-262.

Biba, J. (2005): DanceSport, a New Dimension to the Summer Games. DanceSport

Today, 2005/2.

Blanchard, W. H. (1959): The group process in gang rape. Journal of Social

Psychology, 29, 259-266.

Bodorik A. (2007): A táncpedagógusi hivatás értékválasztásainak jellemzése, a pálya

bemutatása. Szakdolgozat, Szent István Egyetem, Gazdaság- és

Társadalomtudományi Kar, Munkavállalási Tanácsadó Szak, Gödöllő.

Bognár G., Telkes J. (1986): A válás lélektana. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,

Budapest.

Bognár J., Trzaskoma-Bicsérdy G., Révész L., Géczi G. (2006): A szülők szerepe a

sporttehetség-gondozásban. Kalokagathia, 44(1-2), 86-95.

Botwin, M. D., Buss, D. M., Shackelford, T. K. (1997): Personality and mate

preferences: Five factors in mate selection and marital satisfaction. Journal of

Personality and Social Psychology, 65,107–136.

Boulding, K. (1962): Conflict and Defense. Harper and Row, New York.

Brannon, L. (1996): Gender: Psychological Perspectives, Allyn & Bacon, Boston.

Bredahl-Baker, C. (2006): What I Wish I’d Known Then on Clarity and Leadership.

Dressage Today, 12(12), 68.

Browne, J. (1992): Coed or not coed? That is the question. ACHPER National Journal,

136/Winter, 20-23.



164

Buda B. (1988): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei.

Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 81-127.

Buda B. (1997): A szexualitás lélektana, MAPET Kiadó, Budapest.

Buda B. (2002): Emberi kapcsolatok. Tipológiák, dinamika, vizsgálati lehetőségek. In:

Bagdy E. (szerk.) Párkapcsolatok dinamikája, Animula Kiadó, Budapest, 23-33.

Buda B., Szilágyi V. (1978): Párválasztás. A partnerkapcsolatok pszichológiája.

Gondolat Kiadó. Budapest.

Budai K. (2005): Családban és lakásotthonban élőgyerekek érzelmi készségeinek

összehasonlítása. Szakdolgozat, Kossuth Lajos Tudományegyetem,

Pszichológiai Intézet, Debrecen.

Buss, D. M. (1991): Conflict in married couples: Personality predictors of anger and

upset. Journal of Personality, 59, 663–688.

Carter, E. A., McGoldrick, M. (1980): Family Life Cycle. John Wiley & Sons,

Hoboken.

Cattel, R.B., Nesselroade, J. R. (1967): Likeness and completeness theories examined

by Sixteen Personality factor measures on stably and unstably married couples.

Journal of Personality and Social Psychology, 7, 351-361.

Caughlin, J. P., Huston, T. L., Houts, R. M. (2000): How does personality matter in

marriage? An examination of trait anxiety, interpersonal negativity, and marital

satisfaction. Journal of Personality & Social Psychology, 78, 326–336

Chapman, G. (2002): Egymásra hangolva – Az öt szeretetnyelv a házasságban.

Harmat Kiadó, Budapest.



165

Cobb, T., Cobb, C. (2003): Partners in dance – partners in life. Pennsylvania Journal

of Health, Physical Education, Recreation and Dance, 73(3), 14-15.

Cole, M, Cole, S. R. (1997): Fejlődéslélektan, Osiris Kiadó, Budapest.

Côté, J. (1999): The Influence of the Family in the Development of Talent in Sport.

The Sport Psychologist, 13(4), 395-417.

Czeizel E. (1985): A nők biológiai természete és társadalmi lehetőségei. Nők és férfiak,

hiedelmek, tények. Magyar Nők Országos Tanácsa, Kossuth Kiadó, Budapest.

Csákvári Zs. (2007): Személyiség és párkapcsolati interakciós jellegzetességek

összefüggései. Szakdolgozat, Károli Gáspár Református Egyetem,

Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest.

Csákvári Zs., Bagdy E., Vargha A. (2008): Személyiség és párkapcsolati interakciós

jellegzetességek összefüggései. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk.)

Egyén, pár, család, Animula Kiadó, Budapest, 88-103.

Csepeli Gy. (2001): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.

Darnyik A., Márián R., Szabó B., Mirnics Zs., Bagdy E. (2008): Nemi szerepek

vizsgálata a Közös Rorschach tartalomelemzése útján egyéni, páros és családi

helyzetben. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk.) Egyén, pár, család,

Animula Kiadó, Budapest, 185-199.

Deckner E. (2002): Gyermekelhelyezési perben álló párok együttműködési

sajátosságainak elemzése egyéni és közös Rorschach vizsgálat útján. In: Bagdy

E. (szerk.): Párkapcsolatok dinamikája, Animula Kiadó, Budapest, 244-261.

DeYoung, G. E., Fleischer, B. (1976): Motivacional and personality trait relationships

in mate selection. Behavior Genetics, 6, 1-6.



166

Dinkmeyer, D., McKay, G. D. (1982): Parents’ handbook: Systematic training for

effective parenting. Am Guidance Service, Circle Pines.

Donnellan, M. B., Conger R. D. (2004): The Big Five and enduring marriages.

Journal of Research in Personality, 38, 481-504.

Doyle, J. A. (1989): The male experience. William C. Brown, Dubuque.

Eccles, J. S., Harold, R. D. (1991): Gender differences in sport involvement: Applying

the Eccles’ expectancy-value model. In: Journal of Applied Sport Psychology,

3, 7-35.

Endreffy J. (2002): Anorexiás gyermekek és édesanyjuk interakciós mintázatának

vizsgálata a Közös Rorschach Vizsgálat útján. In: Bagdy E. (szerk.)

Párkapcsolatok dinamikája, Animula Kiadó, Budapest, 371-386.

Engel, G., Olson, K. R., Patrick, C. (2002): The personality of love: Fundamental

motives and traits related to components of love. Personality & Individual

Differences, 32, 839–853.

Erdélyi I. (2002): Közös Rorschach Vizsgálat pszichodráma-csoportokban. In: Bagdy

E. (szerk.) Párkapcsolatok dinamikája, Animula Kiadó, Budapest, 371-386.

Ericsson, K. A., Lehmann, A. C. (1996): Expert and Exceptional Performance:

Evidence of Maximal Adaptation to Task Constraints. Annual Review of

Psychology, 47, 273-305.

Erikson, H. E. (1991): A fiatal Luther és más írások. Gondolat Kiadó, Budapest.

Fazey, D. M. A., Keely, P. (1992): Children’s perceived athletic competence in sex-

stereotyped physical activities. Journal of Sport Science, 10, 623-624.



167

Freud, S. (1986): Álomfejtés. Helikon Kiadó, Budapest.

F. Várkonyi Zs. (2008): Férfiak és érzelmek. In: Párkapcsolatok, Saxum –

Pszichodiák, Budapest, 111-125.

Géczi G., Révész L., Bognár J., Vincze G., Benczentleitner O. (2005): Talent and

talent development in sports: The issue of five sports. Kalokagathia, 43(3), 113-

123.

Geiger Á., Berghammer R. (1993): Családi Rorschach vizsgálatok elhízott gyermekek

családjával. Magyar Pszichológiai Szemle, 1-2, 99-106.

Goleman, D. (1995): Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó, Budapest.

Gosling, S. D., Rentfrow, P. J., Swann W. B. (2003): A very brief measure of the

Big-Five personality domains. Journal of Research in Personality, 37(6), 504–

528.

Graydon, J., Whelan, S., Keen, S., Dowling, C. (1995): The effect of gender and

gender appropriateness of activities on self confidence and anxiety. IX.

European congress on sport psychology, Brussels, 4-9 July, 1995.

Gray-Little, B., Burks, N. (1983): Power and satisfaction in marriage. Psychological

Bulletin, 933, 513-538.

Griffin, P. (1984/a): Coed physical education: problems and promise. Journal of

Physical Education, Recreation and Dance, 55(6), 36-37.

Griffin, P. S. (1984/b): Girl’s participation patterns in a middle school team sports

unit. Journal of Teaching in Physical Education, 4, 30-38.



168

Griffin, P. S. (1985/a): Boys participation patterns in a middle school physical

education team sports unit. Journal of Teaching in Physical Education, 4, 100-

110.

Griffin, P. S. (1985/b): Girls’ and boys’ participation styles in middle school physical

education team sport classes: a description and practical applications. Physical

Educator, 42 (1), 3-8.

Haboush, A., Floyd, M., Caron, J., LaSota, M., Alvarez, K. (2006): Ballroom dance

lessons for geriatric depression: An exploratory study. The Arts in

Psychotherapy, 33(2), 89-97.

Hájas K. (2004): Férfi és nő táncpedagógus szemmel. Szakdolgozat, Magyar

Táncművészeti Főiskola, Modern Társastánc Pedagógus Szak, Budapest.

Hajduska M. (2008): Társfüggőség vagy elköteleződési válság? In: Párkapcsolatok,

Saxum – Pszichodiák, Budapest, 151-175.

Haley, J. (1971): A pszichoterápia stratégiái. A tünetek, mint taktikai lépések az

emberi kapcsolatokban. Kontroll a kapcsolatban. In: Buda B. (szerk.) A

pszichoanalízis és modern irányzatai, Gondolat Könyvkiadó, Budapest.

Haley, J. (1981): Házasságterápia. In: Buda B. (szerk.) Pszichoterápia, Gondolat

Kiadó, Budapest, 461-498.

Hamilton, L. H., Hamilton, W. G., Meltzer, J. D., Marshall, P., Molnar, M. (1989):

Personality, stress, and injuries in professional ballet dancers. The American

Journal of Sport Medicine, 17(2), 263-267.

Hammond, S. N. (2000): Ballet Basics, Mayfield Publishing, Mountain View.

Hankiss Á.(1978): A bizalom anatómiája. MagvetőKiadó. Budapest.



169

Hanna, J. L. (1988): Dance, Sex and Gender: Signs of Identity, Dominance, Defiance,

and Desire. University of Chicago Press, Chicago.

Harris, J., Penney, H. (2000): Gender issues in health-related exercise. European

Physical Education Review, 6(3), 249-273.

Harsányi L. (2000): Edzéstudomány I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs.

Hatvani A. (2002): Ibsen Solness építőmester címűdrámájának értelmezése a Közös

Rorschach Vizsgálat segítségével. In: Bagdy E. (szerk.) Párkapcsolatok

dinamikája, Animula Kiadó, Budapest, 395-402.

Heaven, P. C. L., Smith, L., Prabhakar, S. M., Abraham, J., Mete, M. E. (2006):

Personality and conflict communication patterns in cohabiting couples. Journal

of Research in Personality, 40(5), 829-840.

Heavey, C. L., Layne, C., Christensen, A. (1993): Gender and conflict structure in

marital interaction: A replication and extension. Journal of Consulting and

Clinical Psychology, 61, 16-27.

Hetherington, E. M., Parke, R. D. (2005): Child Psychology: A Contemporary

Viewpoint. McGraw-Hill, New York.

Hewstone, M., Stroebe, W., Codol, J. P., Stephenson, G. M. (1995):

Szociálpszichológia: Európai szemszögből. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,

Budapest, 219-270.

Honinger N. (2003): A sikeres kooperáció partnerkapcsolati feltételeinek vizsgálata

két versenytáncos párnál. Személyiséglélektan műhelymunka, Károli Gáspár

Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet,

Budapest.



170

Honti B. L. (1986): A családterápia kommunikációs elmélete. In: Füredi J., Buda B.

(szerk.) A család szociálpszichiátriája, Medicina, Budapest, 49-78.

Jackson, D. (1965): Family rules: marital quid pro quo. Archives of General

Psychiatry, 12, 589-594.

Jackson, S. A., Csíkszentmihályi, M. (2001): Sport és flow. Vince Kiadó, Budapest.

Józsa Zs. (2008): „Se vele, se nélküle” – Játszmák a párkapcsolatokban. In:

Párkapcsolatok, Saxum – Pszichodiák, Budapest, 127-149.

Jung, C. G. (1927): A házasság, mint lélektani vonatkozás. In: Keyserling, H. (szerk.)

Könyv a házasságról, Nova Kiadó, Budapest.

Kalliopuska, M. (1989): Empathy, self-esteem and creativity among junior ballet

dancers. Perceptual And Motor Skills, 69(3/2), 1227-1234.

Kaszás G. (1988): Párkapcsolati diagnosztika közös Rorschach próbával.

Bölcsészdoktori értekezés, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Pszichológiai

Intézet, Debrecen.

Kaszás G. (2002): A Közös Rorschach Vizsgálat (KRV) alkalmazása szomatoform

(szomatizációs és konverziós) zavarban szenvedő betegek és partnereik

interakciómintáinak felderítésére. In: Bagdy E. (szerk.) Párkapcsolatok

dinamikája, Animula Kiadó, Budapest, 269-283.

Keenan, W. J. F. (2001): Dressed to Impress: Looking the Part. Berg Publishers,

Oxford.

Kelly, E. L., Conley, J. J. (1987): Personality and compatibility: a prospective analysis

of marital stability and marital satisfaction. Journal of Personality and Social

Psychology, 52, 27–40.



171

Kenrick, D. T. (1987): Gender, Genes, and the Social Environment: A Biosocial

Interactionist Perspective. In: Shaver, P., Hendrick, C. (eds.) Sex and Gender,

Review of Personality and Social Psychology, 7, 14-43.

King, L. A. (1993): Emotional expression, ambivalence over expression and marital

satisfaction. Journal of Social and Personal Relationships, 10, 601-607.

Kiss D. (1997): Párkapcsolati Közös Rorschach jegyzőkönyvek kollúziós és

processzometriai vizsgálata. Szakdolgozat, Károli Gáspár Református Egyetem,

Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest.

Kiss D., Bagdy E., Vargha A. (2008): Kolluzív viszonyminták és kapcsolati

folyamatdinamika feltárása Közös Rorschach Vizsgálattal. In: Bagdy E.,

Mirnics Zs., Vargha A. (szerk.) Egyén, pár, család, Animula Kiadó, Budapest,

104-121.

Kiss I., Balogh L. (2004): Kellemes problémák. In: N. Kollár K., Szabó É. (szerk.)

Pszichológia pedagógusoknak, Osiris Kiadó, Budapest.

Klein S. (2002): Vezetés- és szervezetpszichológia. Edge 2000 Kft, Budapest, 509-534.

Koltai M. (2004): Családterápiás Protokoll, www.csaladterapia.hu

Komlósi P. (1997): A család támogató és károsító hatásai a családtagok lelki

egészségére. In: Gerevich J. (szerk.) Közösségi mentálhigiéné, Animula Kiadó,

Budapest.

Komlósi P. (2000): Családterápiák. In: Szőnyi G., Füredi J. (szerk.) A pszichoterápia

tankönyve, Medicina Könyvkiadó, Budapest.

Körtvélyes G. (1999): Művészet, tánc, táncművészet. Planétás Kiadó, Budapest.



172

Kraut, R. E., Higgins, E. T. (1984): Communication and social cognition. In: Wyer,

R. S., Srull, T. K. (eds.) Handbook of Social Cognition (Vol. 3), Lawrence

Erlbaum Associates, Hillsdale, 87-127.

Krombholz, G., Leis-Haase, A. (1997): Társastáncok, Planétás Kiadó, Budapest.

Kunhalmi I. (2008): Társas kapcsolatok a táncban. Szakdolgozat, Magyar

Táncművészeti Főiskola, Modern Társastánc Pedagógus Szak, Budapest.

Laird, W. (1964): Technique of Latin Dancing. International Dance Teachers'

Association Ltd, Brighton.

Lakó G. (2008): Latin táncok és érzelmi intelligencia. Személyiségpszichológiai

műhelymunka, Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar,

Pszichológiai Intézet, Budapest.

Lányi, K. (2008): Same-Sex Ballroom Dance: A Challenge to Patriarchal Gender

Order. Verlag, Dr. Müller, Saarbrücken.

Lazarus, R. S., Folkman, S. (1984): Stress, appraisal and coping. Springer, New York,

117-180.

Lénárt Á. (2002): Téthelyzetben. Sportpszichológiáról edzőknek és versenyzőknek.

Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest.

Lenney, E. (1977): Women’s self-confidence in achievement settings, Psychological

Bulletin, 84, 1-13.

Lewis, R. J., Spanier, G. B. (1982): Marital quality, marital stability, and social

exchange. In: Nye, F. I. (ed.) Family Relationships, Sage Publications,

Thousand Oaks, 49-64.



173

Lirgg, C. D. (1993): Effects of same-sex versus coeducational physical education on

the self-perceptions of middle and high school students. Research Quarterly for

Exercise and Sport, 64, 324-334.

Lopata, H. Z., Noel, J. R. (1967): The Dance Studio – Style Without Sex. In: Stone,

G. P. (ed.) Games, sport and power, E. P. Dutton and Company, New

Brunswick, New Jersey, 183-201.

Loveland, N. T., Wynne, L., Singer, M. T. (1963): The Family Rorschach: A new

method for studying family interaction. Family Process, 2, 187-215.

MacDonald, D. (1990): The relationship between sex composition of physical

education classes and teacher-pupil verbal interaction. Journal of Teaching in

Physical Education, 9, 152-163.

Majoross K. (2002): Koedukált sportolás és mentális egészség. Szakdolgozat, Eötvös

Lóránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Szak,

Budapest.

Marion, J. S. (2005): „Where” is „There”?: Towards a Translocal Anthropology in

Competitive Ballroom Dancing. Anthropology News, 46(5), 18-19.

Marion, J. S. (2006): Beyond Ballroom: Activity as Performance, Embodiment, and

Identity. Human Mosaic, 36(2), 7-16.

Marion, J. S. (2008): Ballroom: Culture and Costumes in Competitive Dance. Berg

Publishers, Oxford.

Martens, R., Vealey, R. S., Burton, D. (eds.) (1990): Competitive anxiety in sport,

Human Kinetics, Champaign.



174

Meleg O. (1999): Testvérpárok és baráti párok kapcsolati jellegzetességeinek elemzése

a közos Rorschach módszerével. Szakdolgozat, Kossuth Lajos

Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Debrecen.

Mérei F. (1975): Az utalás – az élményközösség szemiotikai többlete. In: Voigt V.,

Szépe Gy., Szerdahelyi I. (szerk.) Jel és közösség, Szemiotikai

tanulmánygyűjtemény, Akadémiai Kiadó, Budapest.

Merényi M. (1991): Mozgásművészet pszichoterápia. In: Juhász S. (szerk.)

Nonverbális pszichoterápiák, Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest, 72-92.

Mező-Mészáros I., Erdélyi-Szabó H., Bagdy E., Pászthy B., Mirnics Zs. (2008):

Anorexiás családok működési jellegzetességei és változása családterápia

nyomán. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk.) Egyén, pár, család,

Animula Kiadó, Budapest, 395-413.

Mikkelson, M. D. (1979): Coed gym – it’s a whole new ballgame. This survey reveals

the students’ attitudes about coeducational physical education classes. Journal of

Physical Education and Recreation, 50 (8), 63-64.

Mikulincer, M. (1995): Attachment style and the mental representation of the self.

Journal of Personality and Social Psychology, 69, 1203-1215.

Milosevic, L. (1996): Pupils’ Experience of P.E. Questionnaire results. British Journal

of Pyhsical Education, 27(1), 16-20.

Mirnics Zs. (2006): A médiahasználat és az érdeklődési kör sajátosságai a vajdasági

magyarságnál. Kézirat, Károli Gáspár Református Egyetem,

Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest.



175

Mirnics Zs., Bagdy E. (2006): A Közös Rorschach-vizsgálat története; A Közös

Rorschach-vizsgálat hazai alkalmazásának története. In: Bagdy E., Baktay G.,

Mirnics Zs. (szerk.) Pár- és családi kapcsolatok vizsgálata, HEFOP-Bölcsész

Konzorcium, Budapest, www.webcreator.hu/tankonyv.

Mirnics Zs. Bagdy E., Máth J., Vargha A., Tóth A. (2006): A KRV integrált jelölési

rendszere. In: Bagdy E., Baktay G., Mirnics Zs. (szerk.) Pár- és családi

kapcsolatok vizsgálata, HEFOP-Bölcsész Konzorcium, Budapest,

www.webcreator.hu/tankonyv.

Mirnics Zs., Bajor A., Sztankovjánszky Sz., Nick Sz. (2008/a): Kötődési stílus és

párkapcsolati interakciók. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk.) Egyén,

pár, család, Animula Kiadó, Budapest, 156-166.

Mirnics Zs., Komlósi P., Sztankovjánszky Sz., Lengyel R., Bajor A., Könyves K.,

Lukács M. (2008/b): A Közös Rorschach Vizsgálat családterápiás alkalmazása:

kvalitatív vizsgálat. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk.) Egyén, pár,

család, Animula Kiadó, Budapest, 414-444.

Mirnics Zs., Kovács G., Zolna M., Bajor A., Sztankovjánszky Sz. (2008/c): Vezetői

személyiség és vezetői szerep: személyiségjegyek és kommunikáció

összefüggései munkahelyi teamekben. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A.

(szerk.) Egyén, pár, család, Animula Kiadó, Budapest, 462-475.

Mirnics Zs., Bajor A., Sztankovjánszky Sz. (2008/d): A Közös Rorschach Vizsgálat

Integrált Jelölési Rendszere. Kézirat, Károli Gáspár Református Egyetem,

Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest.

Moore, A. (1983): Társastánc. Zeneműkiadó, Budapest.



176

Nagy H. (2007): Az érzelmi intelligencia szerepe az egészség alakulásában. In:

Demetrovics Zs. Kökönyei Gy., Oláh A. (szerk.) Személyiség-lélektantól az

egészségpszichológiáig. Tanulmányok Kulcsár Zsuzsa tiszteletére, Trefort

Kiadó, Budapest, 99-110

Napier, A. Y. (2000/a): Making a marriage. In: Nichols, W. C., Pace-Nichols, M. A.,

Becvar, D. S., Napier, A. Y. (eds.) Handbook of Family Development and

Intervention, Wiley, New York, 145-171.

Napier, A. Y. (2000/b): A törékeny kapcsolat. Animula Kiadó, Budapest.

Németh K. (2006): A táncművészek énképének vizsgálata megküzdési stílusuk,

testképük és korábbi sérüléseik tükrében. Szakdolgozat, Károli Gáspár

Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet,

Budapest.

Nieminen, P. (1997): Participation profiles and socialisation into dance among non-

professional dancers. Sport, Education & Society, 2(2), 221-234.

Nieminen, P., Varstala, V. (1999): Finnish dancers attitudes toward folk, competitive

ballroom, ballet, and modern dance. Dance Research Journal, 31(2), 63-80.

Oláh E., Zolnai E. (2002): Erőviszonyok, avagy egy párkapcsolat anatómiája –

Strindberg Haláltánc című drámájának elemzése. In: Bagdy E. (szerk.)

Párkapcsolatok dinamikája, Animula Kiadó, Budapest, 389-394.

Pálhegyi F. (2008): A viharálló kapcsolat titka. In: Párkapcsolatok, Saxum –

Pszichodiák, Budapest, 191-209.

Papajoannou, A., Taxildaris, K. (1995): Students’ perceptions of gender-related

differential patterns in physical education. IX. European congress on sport

psychology, Brussels, 4-9 July, 1995.



177

Pataki N. (2003): Kézilabdacsapatok szervezeti felmérése. Szociálpszichológiai

műhelymunka, Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar,

Pszichológiai szak, Budapest.

Pease, A., Pease B. (2000): Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak, és miért nem

tudnak eligazodni a térképen a nők? Fiesta Kft. Budapest.

Peters, S. (1992): The Elegant Passion. Journal of Popular Culture, 25(4), 163-172.

Philipp, J. A., Wilkerson, J. D. (1990): Teaching team sports: a coeducational

approach. Human Kinetics Books, Champaign, Illinois

Philpot, C. L. (2000): Socialization of Gender Roles. In: Nichols, W. C., Pace-Nichols,

M. A., Becvar, D. S., Napier, A. Y. (eds.) Handbook of Family Development

and Intervention, Wiley, New York, 85-109.

Plattner, P. (1961): Glücklichere Ehen. Verlag Hans Huber, Bern.

Pléchaty, M. (1987): Perceptual congruenc of five attitudes among satisfied and

unsatisfied couples. Psychological Reports, 61, 527-537.

Pléh Cs., Síklaki I., Terestyéni T. (2001): Nyelv – kommunikáció – cselekvés. Osiris

Kiadó, Budapest.

Radler, D. (1998): Pontozási szempontok a versenytáncban. www.tanc.hu.

Ranschburg J. (1996): A nőés a férfi. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Rigler E., Szabó É. (1997): Edzői vélekedések a kiválasztásról. Kalokagathia, 1997/1-

2, 58-66.



178

Rókusfalvy P. (1985): Tehetségkutatás,- kiválasztás- és gondozás. Testnevelés és

Sporttudomány, 1, 16-21.

Ruskó Gy. (1987): Családdinamikai elemzés lehetőségei Közös Rorschach

Vizsgálattal. Szakdolgozat, Eötvös Lóránd Tudományegytem,

Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Szak, Budapest.

Sabatier, C., Pfister, R. (1995): Rule breaking and players’ gender in team sports. IX.

European congress on sport psychology, Brussels, 4-9 July, 1995

Sárai T. (2002): Alkoholisták és partnereik párkapcsolati kommunikációs

jellegzetességei. In: Bagdy E. (szerk.) Párkapcsolatok dinamikája, Animula

Kiadó, Budapest, 361-370.

Satir, V. (1997): Sokféle arcunk. Lélek-kontroll sorozat, Háttér Kiadó, Budapest.

Satir, V. (1999): A család együttélésének művészete. Coincidencia Kft. Kiadó,

Budapest.

Schneewind, K. A., Gerhard, A. K., (2002): Relationship personality, conflict

resolution, and marital satisfaction in the first 5 years of marriage. Family

Relations, 51(1), 63-71.

Schulz von Thun, F. (1991): Miteinander Reden. Störungen und Klärungen.

Allgemeine Psychologie der Kommunikation, Rowohlt Verlag, Hamburg.

Searle, J. R. (2000): Elme, nyelv és társadalom: a való világ filozófiája. Vince Kiadó,

Budapest.

Secord, P. F., Backman, G.W. (1972): Szociálpszichológia. Kossuth Könyvkiadó-

Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest.



179

Selby, R. (1977): What’s wrong (and right) with coed physical education classes:

secondary school physical educators’ views on Title IX implementation.

Physical Educator, 34(4), 188-191.

Shannon, C., Weaver, W. (1949): The Mathematical Theory of Communication.

University of Illinois Press, Urbana.

Sipos K., Kudar K., Bejek K., Tóth L. (1999): Standardisation and Validation of the

Hungarian Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2) of Martens et al.

(1990). 20th International Conference of STAR, Cracow, Poland, July 12-14.

Abstarct Book, 131.

Sólymos J. (szerk.) (2002): Tánctörténet. Magánkiadás, Debrecen.

Stenberg, R. J. (1985): In search of the human mind. Harcourt Brace, Forth Worth.

Smith, E. R., Mackie, D. H. (2001): Szociálpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest.

Spanier, G. B., Cole, C. L. (1976): Toward clarification and investigation of marital

adjustment. International Journal of Sociology of the Family, 6, 121-146.

Spencer, P. (1985): Society and the Dance: The Social Anthropology of Process and

Performance. Cambridge University Press, Cambridge.

Stamm, C. L. (1979): Evaluation of coeducational physical activity classes. Journal of

Physical Education and Recreation, 50(1), 68-69.

Strobl D. (2005): Párkapcsolatok belső dinamikájának és tranzakció-analitikus

mintázatának vizsgálata a szexuális élet tükrében. Szakdolgozat, Károli Gáspár

Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai szak, Budapest



180

Szilasi Gy. (1967): Koedukált iskolák testnevelésének pedagógiai problémái,

Szakdolgozat, Testnevelési Főiskola, Budapest.

Szili I. (2002): A megküzdés kognitív tényezőinek hatása a kommunikációs

viselkedésre depressziós betegeknél és családtagjaiknál. In: Bagdy E. (szerk.)

Párkapcsolatok dinamikája, Animula Kiadó, Budapest, 305-312.

Szondi L. (2007): A Szondi-Teszt. A kísérleti ösztöndiagnosztika tankönyve. Új

Mandátum Kiadó, Budapest.

Tajet-Foxell, B., Rose, F. D. (1995): Pain and pain tolerance in professional ballet

dancers. British Journal of Sports Medicine, 29(1), 31-34.

Tannen, D. (1990): You just don’t understand: Men and women in conversation.

Ballantine Books, New York.

Tarcsay I. (1940): Pszichodiagnosztika. A Rorschach-vizsgálat és klinikai

alkalmazása. Eggenberger-féle Könyvkereskedés, Rényi Károly, Budapest.

Tari A. (2008): Elvárások a párkapcsolatokban. In: Párkapcsolatok, Saxum –

Pszichodiák, Budapest, 73-87.

Teale, M., Dispenza, V., Flynn, J., Currie, D. (1996): Management Decision-Making:

Towards an Integrated Approach, Pearson Education, Upper Saddle River.

Tepperwein, K. (2005): A párkapcsolat művészete. A szeretet, a szexualitás, és a

harmonikus kapcsolat titkai. Holistic Kiadó, Budapest.

Thomas, H (ed.) (1993): Dance, Gender and Culture. St. Martin’s Press, Nem York.

Thomas, K. W., Kilmann, R. H. (1974): The Thomas-Kilmann conflict mode

instrument. Xicom, New York.



181

Tiboldi T. (1961): A koedukáció és a testnevelés problématikája az általános iskola

felsőtagozatában, Sport és tudomány, 3, 92-93.

T. Kiss T. (szerk) (2005): Beszélőviszony. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest

Ternovszky F. (2000): Nemzetközi vezetési és szervezési ismeretek. Szókratész

Külgazdasági Akadémia, Budapest.

Ternovszky F. (2003): Nemzetközi menedzsment európai szemmel. Szókratész

Külgazdasági Akadémia, Budapest.

Tóth M. (2007): „Sine morbo” családtípusok személyiségi, kötődési és megküzdési

jellegzetességeinek összefüggése (Három családtípus Magyarországon).

Szakdolgozat, Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar,

Pszichológiai Intézet, Budapest.

Tóth M., Vargha A. (2008): Családtípus és a házastársak személyisége. In: Bagdy E.,

Mirnics Zs., Vargha A. (szerk.) Egyén, pár, család, Animula Kiadó, Budapest,

310-341.

Treanor, L., Graber, K., Housner, L., Wiegand, R. (1998): Middle school students’

perceptions of coeducational and same-sex physical education classes. Journal

of Teaching in Physical Education, 18(1), 43-56.

Urbán R. (1996): Felnőtt kötődés és intim kapcsolatok. Magyar Pszichológiai Szemle,

36(4-6), 347-361.

Uzunovic, S., Zagorc, M., Kostic, R., Jarc-Sifrar, T. (2002): Tactical Experience in

Sport Dancing. Facta Universitatis: Series Physical Education & Sport, 1(9), 63-

71.



182

Varga E., Szili I. (2002): Depressziósok párkapcsolati interakciójának jellemzői:

önkéntes, önalávetőkapcsolati fogság. In: Bagdy E. (szerk.) Párkapcsolatok

dinamikája, Animula Kiadó, Budapest, 284-304.

Varga K., Józsa E., Urbán R. (2002): KRV alkalmazása a diádikus interakciók

élményvilágában megmutatkozó harmónia vizsgálatára. In: Bagdy E. (szerk.)

Párkapcsolatok dinamikája, Animula Kiadó, Budapest, 178-185.

Vargha A. (1992): a házaspárok személyisége és a házasság jósága. Magyar

Pszichológiai Szemle, 32, 61-98.

Vargha A. (2007): Robustness Ordinality Personality Statistical software package for

32-bit Windows operating systems. www.ropstat.com

Vermey, R. (1994): Latin. Thinking, Sensing and Doing in Latin American Dancing.

Kastell Verlag, Munich.

Vetier A., Vargha A., Bagdy E. (2008): A felnőtt kötődési stílus és a kommunikációs

mintázat összefüggése. In: Bagdy E., Mirnics Zs., Vargha A. (szerk.) Egyén,

pár, család, Animula Kiadó, Budapest, 140-155.

Viorst, J. (2002): Szükséges veszteségeink. Háttér Kiadó, Budapest.

Watson, D., Hubbard, B., Wiese, D. (2000): General traits of personality and

affectivity as predictors of satisfaction in intimate relationships: Evidence from

self and partner-ratings. Journal of Personality, 68, 413–449.

Watzlawick, P. (1989): A helyzet reménytelen, de nem súlyos. Helikon Kiadó,

Budapest.



183

Watzlawick, P., Beavin, J. K., Jackson, D. D. (1967): Pragmatics of human

communication: A study of interactional patterns pathologies and paradoxes.

Norton, New York.

White, J. K., Hendrick, S. S., Hendrick, C. (2004): Big five personality variables and

relationship constructs. Personality and Individual Differences, 37, 1519-1530.

Wiemann, J. M., Giles, H. (1995): Az interperszonális kommunikáció. In: Hewstone,

M., Stroebe, W., Codol, J. P., Stephenson, G. M. (szerk.) Szociálpszichológia,

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 222-244.

Willi, J. (1968): Der gemeinsame Rorschach Versuch: ein diagnostisches Mittel zum

Studium von Partnerbeziehungen. Psychotherapie, Psychosomatik,

Medizinische Psychologie, 16, 375-384.

Willi, J. (1981): Az összejátszás, mint a házasságpszichológia és a házasterápia

alapjelensége. In: Buda B. (szerk.) Pszichoterápia, Gondolat Kiadó, Budapest,

500-507.

Wilson, E. (2007): A Note on Glamour. Fashion Theory, 11(1), 95-108.

Winkelhuis, M., Townsed, P. (2001): Dance to your maximum. Danceplaza,

Amsterdam.



184

SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE

Majoross Kinga (2002): Koedukált sportolás. II. Országos Neveléstudományi
Konferencia, 2002. okt. 24-26. Budapest, Program tartalmi összefoglalók, MTA
Pedagógiai Bizottság, 419. old.

Majoross Kinga (2003): Coeducated sporting and its psychological effects. 7th Annual
Congress of the European College of Sport Science, 2003. július 9-12.,
Salzburg, Book of Abstracts, 115. old.

Majoross Kinga, Lénárt Ágota (2003): Beszámoló a 8. ECSS Kongresszus
pszichológiai vonatkozású témáiról. Magyar Sporttudományi Szemle, 2003/4,
50-52. old.

Majoross Kinga, Lénárt Ágota, Tóth László (2004): A study on STPI-Y, CSAI-2,
ACSI-28, and Lifestyle Defense Mechanisms in student groups of coaching and
sport management. 25th International Conference of Stress and Anxiety
Research Society, Amsterdam, 2004. július 8-10.

Acsai Irén, Majoross Kinga (2005): Konfliktuskezelési stratégiák felmérése a TF
hallgatóinak körében. In: Mónus András (szerk.) IV. Országos Sporttudományi
Kongresszus I., Magyar Sporttudományi Társaság, 312-317. old.

Majoross Kinga (2005): Korfball: egy ideális koedukált sportág. In: Mónus András
(szerk.) IV. Országos Sporttudományi Kongresszus II., Magyar Sporttudományi
Társaság, 199-203. old.

Kovács Krisztina, Kurimay Dóra, Majoross Kinga, Lénárt Ágota (2006):
Személyiségvonások, posztok, eredményesség; a férfi kézilabda válogatott
elemzése. Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos
Nagygyűlése, 2006. május 25-27., Budapest, Előadás kivonatok, 267. old.

Bartha Csaba, Majoross Kinga, Puhl Sándor, Hamar Pál (2006): Labdarúgó-
játékvezetők és -játékvezető-asszisztensek konfliktuskezelő képességének
összehasonlító vizsgálata. Alkalmazott Pszichológia, VIII/1, 90-100. old.

Kinga Majoross, Csaba Bartha, Pál Hamar, Sándor Puhl (2008): The Attention
Capabilities of Football Referees as Determined by Pieron’s Test. Studia
Universitatis Babes-Bolyai, Educatio Artis Gymnasticae, LIII, 1, 3-13.

Kinga Majoross, Pál Hamar, Imre Dózsa, Henriette Dancs (2008): The relationship of
couples in competitive dancing. Journal of Human Sport and Exercise, 3(2), 12-
24.



185

Lénárt Ágota, Acsai Irén, Gyömbér Noémi, Majoross Kinga (2008): A doppingellenes
tanácsadás pszichológiája. In: Doppingellenes tanácsadó képzés, jegyzet,
Elemental 500 Bt., Budapest (megjelenés alatt)

Majoross Kinga (2008). Versenytáncosok partnerkapcsolatának elemzése Közös
Rorschach Vizsgálattal. Alkalmazott Pszichológia (megjelenés alatt)

Majoross Kinga (2009). Mitől lesz valaki sikeres a versenytáncban? In: Bognár József
(szerk.) Tanulmányok a kiválasztás és a tehetséggondozás köréből. Magyar
Sporttudományi Társaság, Budapest, 313-331. old.



186

Melléklet



187

Kérdőív

Köszönöm, hogy vállaltad a kérdőív kitöltését!
Ezzel egy táncról szóló tudományos kutatás elkészüléséhez járulsz hozzá, aminek eredményeit
közétesszük különbözőtáncos fórumokon.
Kérlek, hogy minden kérdésre válaszolj, még akkor is, ha néha úgy érzed, hogy a kérdések ismétlődnek!
Fontos, hogy őszintén válaszolj! Az adatokat bizalmasan kezeljük (azokhoz a kutatócsoport tagjain kívül
más nem férhet hozzá), és csupán statisztikai alapon (nem pedig egyénileg) lesznek kiértékelve. A
válaszaidat aláhúzással vagy bekarikázással jelöld!
Még egyszer köszönöm a részvételedet és a türelmedet!

Életkorod: .......... év Nemed: férfi nő

Hány éve táncolsz? .......... év Hány éve versenyzel? .......... év

Átlagosan hány órát edzel egy héten? ......... óra

Milyen osztályban táncolsz?

standard: nem versenyzem standardban D C B A S

latin: nem versenyzem latinban D C B A S

Sportoltál-e mást mielőtt elkezdtél táncolni?

igen, hobbiszerűen ..................................................................................sportokat

igen, versenyszerűen ...............................................................................sportokat

nem sportoltam a tánc előtt mást

Sportolsz-e mást most a tánc mellett?

igen, hobbiszerűen ..................................................................................sportokat

igen, versenyszerűen ...............................................................................sportokat

nem sportolok mást most a tánc mellett

Átlagosan mennyi pénzt költesz egy hónapban táncra (edzés, órázás, terembérlet,

tagdíj, útiköltség a versenyre, nevezési díj, ruha, cipő, stb.)? ............................ forint

Mennyire tartod magadat sikeresnek a táncban?

még kezdők vagyunk

közepes szinten vagyunk, és ennél jobbak már nem hiszem, hogy leszünk

nagyon jól fejlődünk, folyamatosan egyre jobbak leszünk

most vagyunk a csúcson (vagy nagyon közel ahhoz, amit el szeretnénk érni)

rosszabbak vagyunk annál, mint amit reméltem korábban

jelenleg mélyponton vagyunk
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Miért kezdted el a táncot?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ki és mivel támogatta eddigi tánckarrieredet? (Ki segített, hogy eljussál jelenlegi

szintedre?)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Miért táncolsz most, mi motivál? Mi a célod?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Szerinted mitől lesz valaki sikeres a táncban? (Több dolgot is felsorolhatsz!)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Mi az, ami megnehezíti, hogy sikeres legyél a táncban? (Több dolgot is felsorolhatsz!)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Rangsorold a sikerhez való hozzájárulásuk fontossága szerint az alábbi tényezőket (1-
est írj a szerinted legfontosabb dolog elé a négyzetbe, 2-est a második legfontosabb elé,
és így tovább, végül 10-est a legkevésbé fontos dolog elé)!

táncpartner tudása, személyisége

tárgyi feltételek (terem, cipő, ruha, stb.)

edzőtudása, személyisége

edzések mennyisége (hetente hányszor, hány órában)

tehetség (veleszületett adottságok)

szorgalom és kitartás

a versenyhelyszín adottságai (parketta minősége, zene, szervezés, stb.)

pénz

elméleti tudás a táncról (pl. figurakatalógus ismerete)

pontozók személye a versenyen (kik pontoznak)
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Mióta táncolsz együtt a jelenlegi táncpartnereddel? .......... év

Milyen viszonyban vagy a táncpartnereddel?

együtt járunk

együtt jártunk, de már szakítottunk

jó barátok vagyunk

testvérek vagyunk

házastársak vagyunk

munkakapcsolat van közöttünk (csak együtt edzünk, semmi más)

egyéb: .....................................................................................................................

Milyen a kapcsolatod a táncpartnereddel?

harmonikus, jól megvagyunk

hol jó, hol rossz (változékony)

nagyon rossz, sok a konfliktus közöttünk

Sorolj fel 3 dolgot, amit becsülsz, szeretsz a táncpartneredben!

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Sorolj fel 3 dolgot, amit nem szeretsz a táncpartneredben!

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Milyen gyakran veszekedtek a táncpartnereddel?

nagyon ritkán

kb. havonta egyszer

kb. hetente egyszer

majdnem minden edzésen

szinte mindig

Hogyan oldódnak meg ezek a konfliktusok (mit teszel te, és mit tesz a párod)?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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Mennyire vagy elégedett a jelenlegi táncpartnereddel? Hogyan tervezed a jövődet vele?

elégedett vagyok vele, hosszú távon vele szeretnék táncolni

többnyire elégedett vagyok vele, de hosszú távon nem vele szeretném folytatni

elégedetlen vagyok vele, ha nem változtat dolgokon, akkor nem fogok vele táncolni

már keresem az új páromat (ha lenne jobb alternatíva, azonnal váltanék)

Ha a mostani pároddal szétmennétek, mit gondolsz, mennyire könnyen találnál új párt?

nagyon könnyen, hiszen rengetegen keresnek párt

nem könnyen, de azért viszonylag rövid időn belül sikerülne

nagyon nehezen és sok időalatt találnék csak új párt

szinte reménytelen, hogy találok magamnak megfelelőúj táncpartnert

Hány táncpartnered volt eddig összesen (akikkel versenyen indultál)? ………. db

Jártál-e valaha valamelyik táncpartnereddel? igen nem

Hogyan hatott a teljesítményetekre, amikor együtt jártatok?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Hogyan hatott a teljesítményetekre, amikor szakítottatok?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Szerinted milyen a jó (ideális) táncpartner?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Köszönöm szépen, hogy kitöltötted a kérdőívet!
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Big Five rövidített változata (TIPI)

Jelöld meg, hogy az alábbi állítások mennyire jellemzők rád!

egyáltalán nem közepesen nagyon
jellemző jellemző jellemző

1. Társaságkedvelő, lelkes 1 2 3 4 5
2. Kritikus, veszekedős 1 2 3 4 5
3. Megbízható, önkontrollal rendelkező 1 2 3 4 5
4. Nyugtalan, hirtelen haragú 1 2 3 4 5
5. Újdonságokra nyitott, összefüggésekben gondolkodó 1 2 3 4 5
6. Visszahúzódó, csöndes 1 2 3 4 5
7. Megértő, melegszívű 1 2 3 4 5
8. Szervezetlen, figyelmetlen 1 2 3 4 5
9. Nyugodt, kiegyensúlyozott 1 2 3 4 5
10. Konvencionális (hagyománytisztelő), nem kreatív 1 2 3 4 5

Kiértékelés (fordított tételek kiemelve és aláhúzva):

- extraverzió: 1, 6
- barátságosság: 2, 7
- lelkiismeretesség: 3, 8
- érzelmi stabilitás: 4, 9
- nyitottság: 5, 10
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Versenyszorongást mérőteszt (CSAI-2)

Jelöld meg, hogy az alábbi állítások közül melyik mennyire jellemzőrád közvetlenül a
verseny előtt!

egyáltalán nem valamennyire eléggé nagyon
1. Nagyon foglalkoztat ez a verseny. 1 2 3 4
2. Ideges vagyok. 1 2 3 4
3. Gondtalannak érzem magam. 1 2 3 4
4. Kevés az önbizalmam. 1 2 3 4
5. Nyugtalannak érzem magam. 1 2 3 4
6. Kellemesen érzem magam. 1 2 3 4
7. Aggódom amiatt, hogy ezen a versenyen nem fogok

úgy szerepelni, ahogy szeretnék. 1 2 3 4

8. Feszültséget érzek magamban. 1 2 3 4
9. Elég önbizalmat érzek magamban. 1 2 3 4
10. Félek attól, hogy veszíteni fogok. 1 2 3 4
11. Összeszorul, remeg a gyomrom. 1 2 3 4
12. Biztonságban érzem magam. 1 2 3 4
13. Arra gondolok, hogy verseny közben leblokkolok. 1 2 3 4
14. A testem ellazult. 1 2 3 4
15. Bízom abban, hogy kiállom a próbát. 1 2 3 4
16. Félek attól, hogy rosszul fogok szerepelni. 1 2 3 4
17. A szokásosnál gyorsabban ver a szívem. 1 2 3 4
18. Bízom abban, hogy jól fogok szerepelni. 1 2 3 4
19. Arra gondolok, hogy elérem-e a célomat. 1 2 3 4
20. Valami furcsa émelygést érzek a gyomromban. 1 2 3 4
21. Nyugalmat érzek magamban. 1 2 3 4
22. Félek attól, hogy teljesítményem csalódást okoz. 1 2 3 4
23. Nedves a tenyerem. 1 2 3 4
24. Bizakodó vagyok, mert el tudom képzelni, hogy

elérem a célomat, győzök. 1 2 3 4

25. Félek attól, hogy nem tudok koncentrálni. 1 2 3 4
26. Megfeszülnek az izmaim. 1 2 3 4
27. Tétversenyen is sikeresen szerepelek. 1 2 3 4

Kiértékelés (fordított tételek kiemelve és aláhúzva):

- kognitív szorongás: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25
- szomatikus szorongás: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26
- önbizalom: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27
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Bar-On érzelmi intelligencia skála (EQ)

Kérlek, hogy gondosan olvasd el az alábbi állításokat, majd az alábbi válaszlehetőségek
alapján jelöld meg, hogy az egyes állítások mennyire igazak (jellemzőek rád)! A
megfelelőszámot írd az állítás után!
Befejezés előtt, kérlek, ellenőrizd, hogy minden tételt megválaszoltál-e!

5 – nagyon jellemzőrám
4 – jellemzőrám
3 – néha jellemzőrám, néha nem
2 – nem jellemzőrám
1 – egyáltalán nem jellemzőrám

1. Nehezen tudom megértetni magam másokkal.
2. Elég könnyen ki tudom fejezni, hogy mit érzek.
3. A legtöbb helyzetben magabiztos vagyok.
4. Jobban szeretem az olyan munkát, ahol megmondják, hogy mit kell tennem.
5. Megpróbálom a lehetőlegértelmesebb módon élni az életemet.
6. Nehezen értem meg mások érzéseit.
7. Szívesen segítek másokon.
8. Nehezen tudom kimutatni az érzéseimet.
9. Megpróbálom fantáziálás és álmodozás nélkül látni a dolgokat, úgy ahogy

azok a valóságban vannak.
10. Nehezen vágok bele új dolgokba.
11. A nehézségek leküzdésében szeretek lépésről-lépésre haladni.
12. Tudom, hogyan kezeljem a nyugtalanító helyzeteket.
13. Nehéz visszafogni magam, ha feldühítenek.
14. A legtöbb helyzetben magabiztos vagyok.
15. Nehezemre esik élvezni az életet.
16. Ha valakire dühös vagyok, azt megmondom neki.
17. Tisztában vagyok az érzéseimmel.
18. Önbizalomhiányban szenvedek.
19. Amikor másokkal együtt dolgozom, inkább az ő elképzeléseikre

támaszkodom, mint a sajátomra.
20. Nem igazán tudom, hogy mihez értek.
21. Nagyon jól megértem mások érzéseit.
22. Nyugodt szívvel kihasználom az embereket, különösen akkor, ha ezt

megérdemlik.
23. A legbensőbb érzéseimet nehezen tudom megosztani másokkal.
24. Nehéz megértenem az érzéseimet.
25. Általában nehezemre esik alkalmazkodni a körülményekhez.
26. Ha egy nehéz problémával szembesülök, szeretek annyi információt

összegyűjteni a helyzetről amennyit csak tudok.
27. Úgy gondolom, hogy a nehéz helyzeteken is úrrá tudok lenni.
28. Ha elkezdek beszélni, nehezen hagyom abba.
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29. Azt hiszem, hogy a nehéz helyzeteken is úrrá tudok lenni.
30. Nehezemre esik mosolyogni.
31. Ha valakivel nem értek egyet, azt a szemébe mondom.
32. Érzéseimet nehezen tudom megosztani másokkal.
33. Jó az önbecsülésem.
34. Jobban szeretem, ha mások döntenek helyettem.
35. Az utóbbi néhány évben nem értem el túl sokat.
36. A barátaim legbensőbb dolgaikat is elmesélik nekem.
37. Mások nem bíznak bennem.
38. Meglehetősen vidám személy vagyok.
39. Voltak olyan szokatlan és furcsa élményeim, amiket nem tudok

megmagyarázni.
40. Nehezen változtatom meg a véleményemet.
41. Szeretem átlátni a feladatot, mielőtt megpróbálnám megoldani.
42. Tudom kezelni a stresszes helyzeteket anélkül, hogy túl idegessé válnék.
43. A megfontolatlanságom sokszor okoz problémát.
44. A legtöbb dologban optimista vagyok.
45. Elég vidám egyéniség vagyok.
46. Nehezen tudok nemet mondani.
47. Érzéseimet nehezen értem meg.
48. Nem tudom magam elfogadni.
49. Nehezen tudok egyedül dönteni.
50. Nem okoz örömet számomra az, amit csinálok.
51. Érzékenyen reagálok mások érzéseire.
52. Én még akkor is megállnék segíteni egy síró gyermeknek, hogy megtalálja a

szüleit, ha éppen nagyon sietnem kellene valahová.
53. Könnyen barátkozom másokkal.
54. Az emberek nem értik a gondolkodásmódomat.
55. Könnyen alkalmazkodom az új körülményekhez.
56. Mikor felmerül egy probléma, az elsődolgom, hogy leállok és átgondolom.
57. Nehezen viselem a stresszes helyzeteket.
58. Ha magyarázok valamit, többnyire rám szoktak szólni, hogy halkabban

beszéljek.
59. Általában bizakodó vagyok.
60. Elégedett vagyok az életemmel.
61. Sokan azt hiszik, nem vagyok elég rámenős.
62. Nehezen tudom kifejezni a legbensőbb érzéseimet.
63. Nehéz elfogadni magamat olyannak amilyen vagyok.
64. Inkább beosztott típus vagyok, mintsem vezető.
65. Nem hoznak igazán lázba azok a dolgok, amik fontosak számomra.
66. Mások érzéseit igyekszem tiszteletben tartani.
67. Érdekel, hogy mi történik másokkal.
68. A barátaim szívesen megosztják velem a legbensőbb érzéseiket.
69. Gyakran elvesztem a kapcsolatot a körülöttem történődolgokkal.
70. Nem vagyok képes változtatni a már régen kialakult szokásaimon.
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71. Amikor egy problémát meg kell oldani, minden lehetőséget mérlegelek, és a
lehetőlegjobb mellett döntök.

72. Úgy érzem, hogy nem tudok a félelmeimen úrrá lenni.
73. Türelmetlen vagyok.
74. Általában kitartó vagyok, akkor is, ha a dolgok rosszabbra fordulnak.
75. Mások jól szórakoznak a társaságomban.
76. Nehezen tudok kiállni az igazamért.
77. Érzéseimmel tisztában vagyok.
78. Meg vagyok elégedve saját magammal.
79. Ragaszkodó vagyok.
80. Próbálom fenntartani azokat a tevékenységeket, amelyekben örömömet

lelem.
81. Bizonyos helyzetekben biztos, hogy megszegném a törvényt, ha tudnám,

hogy megúszom.
82. Nehezen jövök ki másokkal.
83. A fantáziám és a képzeletem gyakran elragad.
84. Általában nehezen változtatok a mindennapos tevékenységeimen.
85. Ha egy probléma merül fel, nehezen tudom eldönteni, hogy melyik a legjobb

megoldás.
86. Nehéz helyzetekben is meg tudom őrizni a nyugalmam.
87. Nagyon indulatos vagyok, nehezen tudom kontrollálni magam.
88. Általában bízok benne, hogy a dolgok jobbra fordulnak, még akkor is, ha

időnként csalódás ér.
89. Hajlamos vagyok a depresszióra.
90. Nehezen tudom megfogalmazni azt, hogy mit érzek.
91. Jól érzem magam a bőrömben.
92. Úgy érzem, inkább nekem van szükségem másokra, mint másoknak rám.
93. Nem tudom, hogy mihez kezdjek az életemmel.
94. Nem tudok tisztelni másokat.
95. A közeli kapcsolataim sokat jelentenek nekem és a barátaimnak.
96. Még akkor is tudatában vagyok, hogy mi történik velem, ha ki vagyok

borulva.
97. Nehezen változtatom meg az elképzeléseimet.
98. A felmerülőproblémák megoldásához igyekszem az összes lehetőséget

végiggondolni.
99. Nehezen tudok a kellemetlen dolgokkal szembesülni.
100. Lobbanékony természetűvagyok.
101. Bízom benne, hogy a legelkeserítőbb helyzeteket is képes vagyok

megoldani.
102. Nem vagyok túlságosan elégedett az életemmel.
103. Elégedett vagyok a külsőmmel.
104. Szerintem fontos, hogy az ember törvénytisztelőlegyen.
105. Jó a kapcsolatom másokkal.
106. Hajlamos vagyok túlzásokba esni.
107. Nehezen tudnék alkalmazkodni ahhoz, ha el kellene hagynom az

otthonomat.
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108. Általában megtorpanok, amikor egy probléma kezelése során többféle
megoldást is át kell gondolnom.

109. Bízom benne, hogy képes vagyok kezelni a legtöbb nyugtalanító problémát.
110. Ingerlékeny vagyok.
111. Mielőtt belekezdenék valamibe, általában úgy érzem, hogy nem fog

sikerülni.
112. Minden jó és rossz tulajdonságaimat mérlegelve, elégedett vagyok

magammal.
113. Nehezen tudom elviselni, ha más embereket szenvedni látok.
114. Mások szerint társaságkedvelőés könnyen barátkozó vagyok.
115. Könnyen abba tudom hagyni az ábrándozást, és rá tudok hangolódni a

pillanatnyi helyzetre.
116. Könnyen dühbe gurulok.
117. Imádom a hétvégéket.
118. A barátaimmal nem tartok szoros kapcsolatot.
119. Nehezen tudom a helyes nézőpontból szemlélni a dolgokat.
120. Szeretek szórakozni.
121. Aggódó természetűvagyok.

Kiértékelés (a fordított tételek kiemelve és aláhúzva):

- magabiztosság: 1, 16, 31, 46, 61, 76
- éntudatosság: 2, 17, 32, 47, 62, 77, 90
- önbecsülés: 3, 18, 33, 48, 63, 78, 31, 103, 112
- függetlenség: 4, 19, 34, 49, 64, 79, 92
- önmegvalósítás: 5, 20, 35, 50, 65, 80, 93
- empátia: 6, 21, 36, 51, 66
- társas felelősségtudat: 7, 22, 37, 52, 67, 81, 94, 104, 113
- interperszonális viszony: 8, 23, 38, 53, 68, 82, 95, 105, 114, 118
- valóságérzékelés: 9, 24, 39, 54, 69, 83, 96, 106, 115, 119
- rugalmasság: 10, 25, 40, 55, 70, 84, 97, 107
- problémamegoldás: 11, 26, 41, 56, 71, 85, 98, 108
- stressztűrés: 12, 27, 42, 57, 72, 86, 99, 109, 121
- impulzuskontroll: 13, 28, 43, 58, 73, 87, 100, 110, 116
- optimizmus: 14, 29, 44, 59, 74, 88, 101, 111
- boldogság: 15, 30, 45, 60, 75, 89, 102, 117, 120
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Konfliktuskezelési stratégiát mérőteszt

Jelöld meg, hogy milyen gyakran alkalmazod konfliktushelyzetben a következő
stratégiákat!

ritkán gyakran

1. Kitartóan képviselem álláspontomat. 1 2 3 4 5
2. Megpróbálom mások igényeit az enyémek fölé helyezni. 1 2 3 4 5
3. Megpróbálok olyan megoldást találni, amit mindenki el tud

fogadni. 1 2 3 4 5

4. Kerülöm a konfliktusokat. 1 2 3 4 5
5. Arra törekszem, hogy közösen elemezzük a helyzetet. 1 2 3 4 5
6. Próbálok hibát találni a másik álláspontjában. 1 2 3 4 5
7. Harmóniára törekszem. 1 2 3 4 5
8. Tárgyalok, hogy a javaslataimnak legalább egy része

megvalósuljon. 1 2 3 4 5

9. Ellentmondásos ügyekben kerülöm a nyílt vitákat. 1 2 3 4 5
10. Az egyetértés elérése érdekében nyíltan megosztom másokkal a

rendelkezésemre álló információkat. 1 2 3 4 5

11. Örülök, ha nekem lesz igazam. 1 2 3 4 5
12. Figyelembe veszem mások ajánlásait. 1 2 3 4 5
13. Az egyet nem értés megszüntetése érdekében keresem a

középutat. 1 2 3 4 5

14. Érzéseimet magamban tartom, hogy elkerüljek nehéz
helyzeteket. 1 2 3 4 5

15. Támogatom a nyílt vitákat. 1 2 3 4 5
16. Vonakodom elismerni, hogy nincs igazam. 1 2 3 4 5
17. Segítek másoknak, hogy megőrizhessék önérzetüket, ha nem

születik megegyezés. 1 2 3 4 5

18. Hangsúlyozom az „adok-kapok” előnyeit. 1 2 3 4 5
19. Buzdítok másokat arra, hogy vegyék át az irányítást a

problémamegoldásban. 1 2 3 4 5

20. Saját álláspontomat úgy adom elő, mint egyet a sok közül. 1 2 3 4 5

Kiértékelés:

- versengő: 1, 6, 11, 16
- alkalmazkodó: 2, 7, 12, 17
- elkerülő: 4, 9, 14, 19
- kompromisszumkereső: 3, 8, 13, 18
- problémamegoldó: 5, 10, 15, 20
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Pszichológiai tesztek eredményei

átlag szórás minimum maximum
CSAI-2

kognitív szorongás 18,85 4,50 11 32
szomatikus szorongás 19,36 5,47 9 35

önbizalom 23,85 5,32 10 36
TIPI

extraverzió 8,18 1,84 3 10
barátságosság 7,52 1,64 2 11

lelkiismeretesség 8,21 1,46 4 10
érzelmi stabilitás 7,31 1,70 2 10

nyitottság 8,12 1,33 4 10
EQ – intraperszonális skálák

magabiztosság 21,32 3,20 13 28
éntudatosság 26,56 4,65 17 35
önbecsülés 33,61 6,39 16 45

függetlenség 23,99 4,41 14 34
önmegvalósítás 30,17 3,77 16 35

EQ – interperszonális skálák
empátia 19,17 3,04 11 25

társas felelősségtudat 35,73 4,13 26 44
interperszonális viszony 39,36 5,35 20 50

EQ – adaptáció
valóságérzékelés 35,52 5,56 23 50

rugalmasság 27,42 4,52 16 40
problémamegoldás 30,64 4,36 17 39

EQ – stresszkezelés
stressztűrés 31,34 5,36 17 43

impulzuskontroll 29,88 6,71 14 43
EQ – általános hangulat

optimizmus 31,00 4,48 19 40
boldogság 36,32 4,87 19 44
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A Rorschach Vizsgálat képei (I-V. tábla)
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A Rorschach Vizsgálat képei (VI-X. tábla)
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Közös Rorschach Vizsgálat kódjegyei

Döntési formák:

Integratív döntés (ZV INT): két vagy több javaslatból egy közös létrehozása úgy,
hogy az újban mindkét javaslat teljes egészében benne marad: egy komplex
tartalomban sűrűsödik össze.

Összesítés (ZV ÖSSZ): a résztvevők közös döntésben felsorolják a két fél részéről
elhangzott válaszjavaslatokat, vagy azok egy részét.

Kompromisszum (ZV KOMP): két (vagy több) javaslatból egy közös létrehozása
kölcsönös szűkítéssel vagy lényegtelen részlet tekintetében való kölcsönös
változással.

Kölcsönös befolyásolás (ZV BEF): az egyik fél elfogadtatja saját javaslatát a
másikkal, de adott tartalom eközben – kis mértékben – módosulhat a társ hatására.

Behódolás/meggyőzés (ZV B-M): az egyik fél javaslata teljes mértékben, változtatás
nélkül érvényesül a másik fél egyetértésével.

Független döntés (FD): az egyik fél a másik megkérdezése nélkül fogalmazza meg a
döntését.

Döntésképtelenség (DÖNTKÉPT): Egyik fél megfogalmazza, hogy nem tudnak
dönteni, és a másik fél ezzel aktívan vagy passzívan egyetért.

Döntések színvonala:

Egyéni kreatív záróválasz (K-1): olyan jó színvonalú kreatív válasz, döntés, amelynek
egy személytől származnak a tartalmi előzményei.

Közös kreatív záróválasz (K-2): a legmagasabb színvonalú, több elemű, kombinatív
döntés, amelyben a partnerek gyakorlatilag egyedien érdekes, kombinatív választ
„hoznak össze”.

Egyszerűzáróválasz (1-X): ide tartozik minden vulger, vagy egyeleműválasz, amely
nem kifejezetten kreatív. Ide sorolódnak azok a válaszok is, amelyek az interakciós
folyamatban csak minimálisan szövődnek tovább, részleteződnek, színvonaluk
ezáltal még nem magas.

Destruktív záróválasz (DEST): a végsőválasz nyilvánvaló vagy szimbolikus szinten
agressziót, destruktivitást, élettelenítést, pusztulást-romlást tartalmaz.

Regresszív záróválasz (REG): alacsony színvonalú végsőválaszok: "bogár", "béka",
"légy" "varangy" és egyéb alacsony rendű állatok, amorf pacák, alacsony
színvonalú absztrakciók tartoznak ide.

Affiliáció jegyei:

Dicséret (DICS): a partner direkt, egyértelmű, verbális megerősítését mutatja. A
nonverbális jegyekhez képest jóval explicitebb, tehát nemcsak finom, burkolt
elismerés hanem a vizsgálatvezetőelőtt e megerősítés felvállalását is tartalmazza.

Továbbszövés (TOV): a partner asszociációinak továbbgondolása, melyben
hangsúlyozódik a másik fél véleményének az egyén számára való fontossága,
valamint a másik fél nézőpontjának átvétele.
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Integrálás (INTEG): az alkufolyamat során (nem a döntésnél!) két fél válaszának
ötvözése, összekapcsolása. A továbbszövéstől abban tér el, hogy a továbbszövés a
másik válaszának továbbgondolása, az integrálás pedig egy kombinációs pont.
Vélemény- és magyarázatkérés (V-M): kérdések vagy kérés útján annak
kifejezése, hogy a pár egyik tagja kíváncsi a partner nézőpontjára (mit lát és
hogyan, miről gondolkodik).

Nem destruktív humor (HUM): a feszültségoldás szándékával, spontán keletkező
viccelődés.

Kritika (KRIT): célja a partner negatív minősítése, véleményének megkérdőjelezése,
az interakciós folyamatból való kiiktatása. Megkülönböztetjük a partnernek (KRIT-
P) vagy a partner javaslatának (KRIT-J) szóló kritikát.

Indulat (IND): kontrollálatlan érzelmek megjelenése verbális és/vagy nonverbális
formában (pl. gúny, cinizmus, csapkodás, káromkodás). Hatása egyértelműen
destruktív és negatív.

Elutasítás (ELUT): a partner válaszának, javaslatának egyértelmű és direkt
visszautasítása.

Leépítés (): a továbbszövés kedvezőtlenül értelmezhetőmegfelelője, ritka, de
markáns jegy.

Figyelmen kívül hagyás (NEG): a figyelmen kívül hagyás ritka jegy, amelynek
lényege, hogy az egyik fél a másik egyértelműen hozzá intézett kérdésére,
felszólítására, indítványára egyszerűen nem reagál.

Kötözködés (X): párszintűjegy, amelyet akkor adunk meg, amikor legalább egyik fél a
másik javaslatának két részletét egymás után kérdőjelezi meg, láthatóan nem azzal a
szándékkal, hogy megértse az illetőnézőpontját, inkább a burkolt elutasítás
szándékával.

Tisztázó magyarázat (TM): rákérdezésre magyarázat adása. Párszintűjegy, tehát a
párnak együtt adjuk.

Dominanciamutatók:

Független javaslat (FJ): a személy egy, a másik véleményétől (asszociációjától)
független új ötletet fogalmaz meg, képvisel és hoz be az interakciós folyamatba.

Hasonló javaslat (HJ): amikor egy javaslat után a másik fél egy tartalmilag hasonló
másik javaslatot mond.

Instrukció (INST): az egyén irányító szerepet vállal, pl. megmondja, hogy a táblát
hogyan kell nézni, hogy csak egy válaszra van szükség, hogy a pirosakkal is kell
valamit kezdeni, hogy legyen konkrétabb a válasz.

Ragaszkodás (RAG): annak a jele, hogy a személy saját javaslatát szeretné
érvényesíteni, és ennek érdekében vissza is tér hozzá. Fontos, hogy közben már
legyen alternatív ötlet.

Záróválasz kimondása (ZV): annak összgyakorisága, hogy az egyén hányszor zárta le
az alkufolyamatot, akár saját tartalommal, akár a másik fél ötletével.

Elfogadtatott tartalmak száma (ELFTART): a döntésben megjelenített „saját”
asszociációk, tartalmak száma.

Független döntés (FD): a független döntés, amellett, hogy a párműködést minősíti,
arra is utal, hogy ki törekszik a felek közül kizárólagos dominanciára.
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Zavarjegyek:

Elárasztás (FLOOD): egy-egy fél részéről hosszú, követhetetlen, „lehengerlő” közlési
szekvenciák, melyek nem ritkán indulatokat is közvetítenek, vagy szorongást
hordoznak, s így „rátelepednek” a vizsgálati személyekre.

Annullálás és önkorrekció (ANNULL): a hagyományos Rorschachban is
problémajegy, a szakirodalomban pedig a kommunikációs zavar egyik formája.
Magától értetődőhelyzetekben ide számít az is, ha a személy saját magát korrigálja,
helyesbíti.

Önkizárás (SELF-DISQ): az érthetetlen és értelmezhetetlen, a partnert megzavaró
beszéd.

Kétértelműség (AMBIG): az egyik fél közlését a másik tévesen érti, vagy átértelmezi.
Ez történhet akár annak érthetetlensége miatt, vagy motivációs okból.

Elakadás (STOP): hagyományosan a „zavarjegy” megfelelője. Csak olyan helyzetben
használjuk, ahol hosszabb ideig tétovázás vagy hallgatás folyik. Az elakadás csak a
pár szintjén adható, egyéni szinten nem. Ez különbözteti meg a bizonytalanságtól.

Bizonytalanság (BIZ): tanácstalanság, tehetetlenség kifejezése az egyén részéről,
általában azzal együtt, hogy segítségre vár, vagy erre szorulna rá a döntési
folyamatban. Kiegészítő jeggyel, „bizonytalanság-ütközéssel” (BIZ-ÜTKÖZ)
látjuk el a bizonytalanságot akkor, ha az indításnál jelentkezik zavartság valamely
partner részéről.

Perszeveráció (PERS): adott tartalom többszöri előfordulása ugyanannál a személynél,
több táblán, a tábla hívóingereitől függetlenül.

Tartalmi jegyek:

Destruktivitás - agresszió (D-AGR): ide tartozik minden aktív agresszióra utaló
válasz, sőt a veszekedés tartalom, a fegyverek, bombázók, más károkozásra
alkalmas eszközök és a gonosz lények (pl. ördög, boszorkány) is.

Destruktivitás - romlás, pusztulás, élettelenítés (D-ÉLETT): többnyire befejezett
agresszióra, tönkretevésre utaló tartalmak, amelyek valamiféle elpusztult,
dimenziótlan élőlényt vagy élőlény-testrészt mutatnak be, valamit, aminek
"megszűnt a folytonossága".

Bizarr (BIZARR): a maguk sajátos módján kreatív, de megdöbbentő, sokkoló
tartalmak, melyek többnyire alacsony színvonalúak. Pl. „agytörzsön felmászó két
állat”, „véres játék”, „egy ember négykézláb a tükörjégen, levágott lábbal, keres
valamit.” Sokszor járnak együtt az agresszió kategóriával.

Szexuális tartalmak (SZEX): olyan asszociációk, amelyekben nemiségre, nemi
szervekre, vagy másodlagos nemi jellegre való utalás van.

Gondolkodási zavarra utaló absztrakt és egyéb tartalmak (GONDZAV): ide
tartozik a konkrét és absztrakt gondolkodási szint patológiás keveredésére utaló
bármely jegy, továbbá az Absztrakt B, a Konkretizálás és esetlegesen a torzítások
által születőneologizmák.

Együttes élmény (ÉLM): ide tartoznak a közös pozitív élményeket felidéző
asszociációk, amelyek gazdagítják a pár légkörét, és oldják a feszültséget. Ezek
lehetnek akár ténylegesen megtörtént események, vagy akár közös irodalmi
élmények is.
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Pozitív érzelmek (POZ): olyan asszociációk (érzelmek, cselekvések) amelyek a KRV-
ben megjelenőalakok (emberek, állatok) egymással kapcsolatos pozitív viszonyára,
jó hangulatára utalhatnak.

Hatalom gyakorlására utaló tartalmak (DOM): olyan tartalmak, amelyek
szimbolikus szinten egyértelműen valamely domináns hatalmi funkciót betöltő
személyt, vagy hozzá tartozó tárgyi "kellékeket" mutatnak meg.

Játékosság (JÁTÉK): bármilyen konstruktív tartalomra megadható, amely a KRV
interpretációban megjelenőalakok játékos aktivitására utal.

Családi élet (CSALÁD): valamennyi konstruktív tartalomra megadható, amely a
KRV-ben megjelenített alakok részéről a családi életben, a ház körül vagy a
háztartásban végzett tevékenységekre utal.

Szimmetria (SZIMMETRIA): olyan jelcsoport, amely bármelyik félnél a
szimmetrikus ábrázolás értelmezésének problémájára utal.

Szimbiotikus tartalmak (SZIMBIÓZIS): bármiféle szimbiotikus együttélésre utaló,
projiciált asszociációk.

Gyász, bánat, szomorúság (GYÁSZ): projiciált veszteségélményt mutató,
szimbolikus, vagy direkt módon kifejezett kategóriák.

Tintapaca, paca (PACA): hárító, rejtőzködőválasz, melyben tartalomként paca,
tintapaca, folt kifejezések szerepelnek.
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Közös Rorschach Vizsgálat eredménye

átlag szórás minimum maximum
döntések minősítése

integratív döntés 0,24 0,48 0 2
összesítés 0,16 0,49 0 2

kompromisszum 0,28 0,53 0 2
befolyásolás 1,34 1,11 0 4

behódolás - meggyőzés 2,86 1,65 0 8
független döntés 0,0083 - 0 1

döntésképtelenség 0,04 0,19 0 1
döntések színvonala
egyéni kreatív (K1) 0,15 0,45 0 2
közös kreatív (K2) 0,13 0,37 0 2

egyszerű(1X) 3,99 1,83 0 7
destruktív 0,58 0,78 0 3
regresszív 0,09 0,28 0 1

összes záróválasz (ΣZV) 4,93 1,94 0 10
összes elfogadott tartalom 4,2 1,70 0 10
affiliáció – érzelmi töltés

dicséret 0,0083 - 0 1
kritika partner javaslatára 0,56 1,15 0 7

partner kritikája 0,14 0,41 0 2
indulat 0,0083 - 0 1

elutasítás 1,58 2,07 0 10
figyelmen kívül hagyás 0 - 0 0

kötözködés 0,33 0,76 0 3
összes negatív affiliáció 2,60 3,30 0 18

kooperáció
továbbszövés 2,08 2,31 0 12

integrálás 0,63 0,97 0 5
leépítés 0,14 0,35 0 1

vélemény- és magyarázatkérés 2,84 3,50 0 23
tisztázó magyarázat 2,55 3,53 0 20

pozitív humor 0,0083 - 0 1
összes kooperáció 8,09 8,63 1 58

dominancia
független javaslat 5,54 4,44 0 22

elsőfüggetlen javaslat 4,60 1,77 0 9
hasonló javaslat 1,06 1,29 0 6

instrukció 1,20 1,42 0 7
ragaszkodás 1,45 1,57 0 6

összes dominancia 13,85 6,49 3 38
aktivitás

összes verbális egység 65,71 56,09 16 359
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átlag szórás minimum maximum
zavarjegyek
annulláció 0,10 0,41 0 3

elakadás (STOP) 0,20 0,64 0 5
bizonytalanság 1,28 1,79 0 12
perszeveráció 0,0083 - 0 1
összes zavar 1,58 2,13 0 15

szimbólumok
agresszív tartalom 2,09 1,90 0 11

élettelenítés 0,18 0,44 0 2
szex 0,68 1,04 0 4

együttes élmény 0,15 0,42 0 2
pozitív érzelem 0,26 0,50 0 2

hatalom 0,0083 - 0 1
játékosság 0,06 0,24 0 1
családi élet 0,20 0,46 0 2
szimmetria 0,15 0,48 0 3

szimbiotikus tartalom 0,14 0,35 0 1
gyász, bánat, szomorúság 0,0083 - 0 1

paca 0,16 0,43 0 2
tánc 0,39 0,74 0 3

összes konstruktív tartalom 0,68 0,91 0 4
összes negatív tartalom 2,43 2,04 0 13

Az alábbi kódjegyek csak egyetlen egyszer fordultak elő a teljes mintában, így a statisztikai
elemzésekben nem szerepelnek: független döntés, dicséret, indulat, figyelmen kívül hagyás, pozitív
humor, elárasztás, perszeveráció, hatalom, gyász.
A vizsgálatban egysze sem fordult előelárasztás, önkizárás, kétértelműség, bizarr, és gondolkodási zavar
jegy.
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Táncosok KRV eredményeinek összehasonlítása a hazai adaptációs
alapvizsgálattal (Bagdy, 2002)

összes
táncos

együtt járó
táncosok

baráti
viszonyban

lévő
táncosok

munkakap-
csolatban

lévő
táncosok

különvált
párok

indító
javaslat

(1 fj)
4,60 4,35 4,71 4,30 4,71

házasulandók
3,22

egymintás
t-próba: t(79) =

6,978***

egymintás
t-próba: t(19) =

3,557**

egymintás
t-próba: t(37) =

4,670***
-

egymintás
t-próba: t(27) =

5,158***

ifjú házasok
4,10

egymintás
t-próba: t(79) =

2,528*
- - -

egymintás
t-próba: t(27) =

2,116*

érett házasok
0,95

egymintás
t-próba: t(79) =

18,456***

egymintás
t-próba: t(19) =

10,675***

egymintás
t-próba: t(37) =

11,758***

egymintás
t-próba: t(9) =

4,681**

egymintás
t-próba: t(27) =

12,967***

pereskedők
0,58

egymintás
t-próba: t(79) =

20,326***

egymintás
t-próba: t(19) =

11,852***

egymintás
t-próba: t(37) =

12,931***

egymintás
t-próba: t(9) =

5,205***

egymintás
t-próba: t(27) =

14,258***

meddők
3,67

egymintás
t-próba: t(79) =

4,702***

egymintás
t-próba: t(19) =

2,144*

egymintás
t-próba: t(37) =

3,263**
-

egymintás
t-próba: t(27) =

3,608**
továbbszövés 2,08 1,95 2,34 1,5 1,82
házasulandók

3,30

egymintás
t-próba: t(79) =

-4,754***

egymintás
t-próba: t(19) =

-3,265**

egymintás
t-próba: t(37) =

-2,122*

egymintás
t-próba: t(9) = -

3,772**

egymintás
t-próba: t(27) =

-4,926***
ifjú házasok

2,38
- - - - -

érett házasok
2,30

- - - - -

pereskedők
1,88

- - - - -

meddők
2,5

- - - -
egymintás

t-próba: t(27) =
-2,261*

tisztázó
magyarázat 2,55 1,75 3,29 3,10 1,86

házasulandók
2,68

-
egymintás

t-próba: t(19) =
-2,885**

- -
egymintás

t-próba: t(27) =
-3,446**

ifjú házasok
1,20

egymintás
t-próba: t(79) =

3,422***
-

egymintás
t-próba: t(37) =

2,817**
-

egymintás
t-próba: t(27) =

2,742*

érett házasok
3,55

egymintás
t-próba: t(79) =

-2,535*

egymintás
t-próba: t(19) =

-5,565***
- -

egymintás
t-próba: t(27) =

-7,063***

pereskedők
2,48

-
egymintás

t-próba: t(19) =
-2,242*

- -
egymintás

t-próba: t(27) =
-2,578*
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összes
táncos

együtt járó
táncosok

baráti
viszonyban

lévő
táncosok

munkakap-
csolatban

lévő
táncosok

különvált
párok

tisztázó
magyarázat 2,55 1,75 3,29 3,10 1,86

meddők
2,47

-
egymintás

t-próba: t(19) =
-2,217*

- -
egymintás

t-próba: t(27) =
-2,544*

felszólítás
(inst) 1,20 1,65 1,16 0,90 0,68

házasulandók
1,72

egymintás
t-próba: t(79) =

-3,280**
-

egymintás
t-próba: t(37) =

-2,173*

egymintás
t-próba: t(9) =

-2,951*

egymintás
t-próba: t(27) =

-4,889***

ifjú házasok
3,90

egymintás
t-próba: t(79) =

-17,033***

egymintás
t-próba: t(19) =

-7,462***

egymintás
t-próba: t(37) =

-10,659***

egymintás
t-próba: t(9) =

-10,835***

egymintás
t-próba: t(27) =

-15,167***

érett házasok
2,33

egymintás
t-próba: t(79) =

-7,129***

egymintás
t-próba: t(19) =

-2,239*

egymintás
t-próba: t(37) =

-4,537***

egymintás
t-próba: t(9) =

-5,146***

egymintás
t-próba: t(27) =

-7,751***

pereskedők
0,78

egymintás
t-próba: t(79) =

2,650**

egymintás
t-próba: t(19) =

2,902**
- - -

meddők
2,43

egymintás
t-próba: t(79) =

-7,760***

egymintás
t-próba: t(19) =

-2,597*

egymintás
t-próba: t(37) =

-4,956***

egymintás
t-próba: t(9) =

-5,537***

egymintás
t-próba: t(27) =

-8,260***
kritika
(krit-j) 0,56 0,65 0,55 0,30 0,29

házasulandók
0,17

egymintás
t-próba: t(79) =

3,064**

Johnson-próba:
J(19) = 2,813*

Johnson-próba:
J(37) = 2,437* - -

ifjú házasok
0,13

egymintás
t-próba: t(79) =

3,377**

egymintás
t-próba: t(19) =

2,258*

Johnson-próba:
J(37) = 2,762** - -

érett házasok
1,15

egymintás
t-próba: t(79) =

-4,587***

egymintás
t-próba: t(19) =

-2,150*

egymintás
t-próba: t(37) =

-2,728**

egymintás
t-próba: t(9) =

-5,565***

egymintás
t-próba: t(27) =

-6,417***

pereskedők
0,88

egymintás
t-próba: t(79) =

-2,479*
- -

egymintás
t-próba: t(9) =

-3,764**

egymintás
t-próba: t(27) =

-4,375***

meddők
1,20

egymintás
t-próba: t(79) =

-4,977***

egymintás
t-próba: t(19) =

-2,365*

egymintás
t-próba: t(37) =

-2,957**

egymintás
t-próba: t(9) =

-5,892***

egymintás
t-próba: t(27) =

-6,788***
zavar 1,58 1,35 1,97 0,80 1,54

házasulandók
2,32

egymintás
t-próba: t(79) =

-3,123**

egymintás
t-próba: t(19) =

-2,890**
-

egymintás
t-próba: t(9) =

-6,082***

egymintás
t-próba: t(27) =

-2,846**

ifjú házasok
3,50

egymintás
t-próba: t(79) =

-8,071***

egymintás
t-próba: t(19) =

-6,425***

egymintás
t-próba: t(37) =

-3,390**

egymintás
t-próba: t(9) =

-10,824***

egymintás
t-próba: t(27) =

-7,156***

érett házasok
3,08

egymintás
t-próba: t(79) =

-6,310***

egymintás
t-próba: t(19) =

-5,155***

egymintás
t-próba: t(37) =

-2,446*

egymintás
t-próba: t(9) =

-9,120***

egymintás
t-próba: t(27) =

-5,608***
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összes
táncos

együtt járó
táncosok

baráti
viszonyban

lévő
táncosok

munkakap-
csolatban

lévő
táncosok

különvált
párok

zavar 1,58 1,35 1,97 0,80 1,54
pereskedők

3,93

egymintás
t-próba: t(79) =

-9,873***

egymintás
t-próba: t(19) =

-7,695***

egymintás
t-próba: t(37) =

-4,334***

egymintás
t-próba: t(9) =

-12,528***

egymintás
t-próba: t(27) =

-8,704***

meddők
2,17

egymintás
t-próba: t(79) =

-2,495*

egymintás
t-próba: t(19) =

-2,442*
-

egymintás
t-próba: t(9) =

-5,480***

egymintás
t-próba: t(27) =

-2,300*
bizony-
talanság 1,28 1,30 1,47 0,60 1,04

házasulandók
2,60

egymintás
t-próba: t(79) =

-6,636***

egymintás
t-próba: t(19) =

-3,997***

egymintás
t-próba: t(37) =

-3,052**

egymintás
t-próba: t(9) =

-9,045***

egymintás
t-próba: t(27) =

-7,274***

ifjú házasok
2,58

egymintás
t-próba: t(79) =

-6,536***

egymintás
t-próba: t(19) =

-3,920***

egymintás
t-próba: t(37) =

-2,984**

egymintás
t-próba: t(9) =

-8,932***

egymintás
t-próba: t(27) =

-7,158***

érett házasok
1,73

egymintás
t-próba: t(79) =

-2,279*
- -

egymintás
t-próba: t(9) =

-5,088***

egymintás
t-próba: t(27) =

-3,205**

pereskedők
4,00

egymintás
t-próba: t(79) =

-13,648***

egymintás
t-próba: t(19) =

-8,301***

egymintás
t-próba: t(37) =

-6,846***

egymintás
t-próba: t(9) =

-15,377***

egymintás
t-próba: t(27) =

-13,784***

meddők
2,93

egymintás
t-próba: t(79) =

-8,289***

egymintás
t-próba: t(19) =

-5,021***

egymintás
t-próba: t(37) =

-3,954***

egymintás
t-próba: t(9) =

-10,55***

egymintás
t-próba: t(27) =

-8,822***
független

válaszajánlás
(fj)

5,54 4,75 5,68 4,70 5,79

házasulandók
2,77

egymintás
t-próba: t(79) =

5,574***

egymintás
t-próba: t(19) =

2,218*

egymintás
t-próba: t(37) =

3,994***
-

egymintás
t-próba: t(27) =

3,770***

ifjú házasok
3,85

egymintás
t-próba: t(79) =

3,399**
-

egymintás
t-próba: t(37) =

2,511*
-

egymintás
t-próba: t(27) =

2,417*

érett házasok
0,43

egymintás
t-próba: t(79) =

10,287***

egymintás
t-próba: t(19) =

4,837***

egymintás
t-próba: t(37) =

2,511*

egymintás
t-próba: t(9) =

4,014**

egymintás
t-próba: t(27) =

6,695***

pereskedők
2,45

egymintás
t-próba: t(79) =

6,219***

egymintás
t-próba: t(19) =

2,573*

egymintás
t-próba: t(37) =

4,428***

Johnson-próba:
J(9) = 2,328*

egymintás
t-próba: t(27) =

4,166***

meddők
3,30

egymintás
t-próba: t(79) =

4,507***
-

egymintás
t-próba: t(37) =

3,264**
-

egymintás
t-próba: t(27) =

3,104**
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Táncos párok és házaspárok (Mirnics és mtsai, 2008/d)
KRV eredményeinek összehasonlítása

összes táncos (1) együtt járó
táncosok (2) házaspárok (3)

0,15 0,25 0,28egyéni kreatív záróválasz
(1-3) egymintás t-próba: t(79) = -2,589*

0,13 0,10 0,23közös kreatív záróválasz
(1-3) egymintás t-próba: t(79) = -2,517*

0,58 0,65 0,34destruktív záróválasz
(1-3) egymintás t-próba: t(79) = 2,695**

0,09 0,10 0,20regresszív záróválasz (1-3) egymintás t-próba: t(79) = -3,646***
4,20 4,30 3,54elfogadott tartalom

(1-3) egymintás t-próba: t(79) = 3,468***
2,08 1,95 3,33

továbbszövés (1-3) egymintás t-próba: t(79) = -4,872***
(2-3) egymintás t-próba: t(19) = -3,339 (p = 0,0034)**

0,63 0,45 0,43integrálás
(1-3) Johnson-próba: J(79) = 2,030*

0,14 0,10 0,26
leépítés (1-3) egymintás t-próba: t(79) = -3,038**

(2-3) egymintás t-próba: t(19) = -2,255 (p = 0,0361)*
2,84 2,65 4,33vélemény- és

magyarázatkérés (1-3) egymintás t-próba: t(79) = -3,827***
(2-3) egymintás t-próba: t(19) = -3,701 (p = 0,0015)**

2,55 1,75 0,98
tisztázó magyarázat (1-3) egymintás t-próba: t(79) = 3,989 (p = 0,0001)***

(2-3) egymintás t-próba: t(19) = 2,393 (p = 0,0272)*
5,54 4,75 8,72

független javaslat (1-3) egymintás t-próba: t(79) = -6,403***
(2-3) egymintás t-próba: t(19) = -4,436 (p = 0,0003)***

1,06 0,90 0,01
hasonló javaslat (1-3) egymintás t-próba: t(79) = 7,350 (p = 0,0000)***

(2-3) egymintás t-próba: t(19) = 3,734 (p = 0,0014)**
1,45 1,95 1,97ragaszkodás

(1-3) egymintás t-próba: t(79) = -2,957**
0,20 0,00 0,08elakadás (1-3) Johnson-próba: J(79) = 2,372*
1,28 1,30 0,78bizonytalanság

(1-3) egymintás t-próba: t(79) = 2,495*
2,09 1,85 1,52agresszív tartalom

(1-3) egymintás t-próba: t(79) = 2,686**
0,18 0,15 0,66

élettelenítés tartalom (1-3) egymintás t-próba: t(79) = -9,832***
(2-3) egymintás t-próba: t(19) = -6,259 (p = 0,0000)***

0,15 0,15 0,46
élmény tartalom (1-3) egymintás t-próba: t(79) = -6,527***

(2-3) egymintás t-próba: t(19) = -3,777 (p = 0,0013)**
0,14 0,15 0,06szimbiózis tartalom

(1-3) egymintás t-próba: t(79) = 2,018*
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