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Hargita Megye Tanácsának Műemlékvédelmi Közszolgálata által meghirdetett Épített örökségünk – Tér és Hely elne-
vezésű fotópályázatára beérkezett fotót Erőss Miklós készítette. A kép címe: Csíkszentlélek. A fotó egy sorozat része, 
melyet dicsérettel jutalmazott a zsűri.
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Romantikusabbak lettek a férfiak?

A férfiak gyorsabban esnek szerelembe, 
és háromszor annyi férfi vall szerelmet 
elsőként, mint nő – állítja kutatásai 

alapján egy amerikai pszichológus.
Marissa Harrison, a Pennsylvaniai Álla-

mi Egyetem professzora 172 egyetemistával 
készített interjút arról, hogy voltak-e valaha 
szerelmesek, és ha igen, mennyi időbe tellett, 
amíg belebolondultak partnerükbe. Azt is 
megkérdezte tőlük, milyen messzire jutottak 
el a kapcsolatban, mire nyíltan megvallották 
érzelmeiket – ismertette a Journal of Social 
Psychology című folyóiratban publikált 
tanulmányt a The Daily Telegraph online 
kiadása. A vizsgálódás meglepő eredmény-
hez vezetett: az érzelmek terén korábban 
nyíltabbnak tartott nők, akiket a férfiaknál 
sokkal romantikusabbnak mutattak az eddigi 
kutatások, szerelmi téren jóval körülménye-
sebbnek bizonyultak a férfiaknál. A felmérés 
szerint míg a férfiak néhány hét alatt szere-
lembe estek, a nőknél ez hónapokig tartott. 
Ráadásul háromszor annyi férfi mondta ki 
elsőként, hogy „szeretlek”, mint ahány nő.

A professzor szerint ez arra utal, hogy a 
nők pragmatikusabbá váltak a szerelemmel 
kapcsolatban, mint azt a társadalom gondolja 
róluk.

A kutatásból – nem meglepő módon – 
az is kiderült, hogy a férfiak már néhány hét 
kapcsolat után elérkezettnek látták az időt a 
testi szerelemre, míg a legtöbb nő inkább várni 
akart ezzel pár hónapot.

Lehet azzal érvelni, hogy a férfiak azért es-
nek gyorsabban szerelembe, és vallják ezt meg 
elsőként, mert ez abból fakad, hogy egyenlő-
ségjelet tesznek a szerelem és a szexuális vágy 
közé. Ám a kutatások azt mutatták, hogy a 
szenvedélyes szerelem és a szexuális vágy tel-
jesen más mechanizmusok – emlékeztetett 
Harrison. „Minden férfi más, és nincs olyan, 
hogy tipikus férfi” – jegyezte meg Gary Wood 
brit szociálpszichológus a tanulmánnyal kap-
csolatban. Ugyanakkor azt is hozzáfűzte, hogy 
a brit férfiak az utóbbi ötven évben drámaian 
megváltoztak, és a fiatalabbak általánosan  
sokkal nagyobb hajlandóságot mutatnak az 
érzelmeik kifejezésére.
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Helyenként csak lassan oszlik fel az éjszaka 
képződött köd. Csapadék ma nem várható. Ál-
talában gyenge lesz a légmozgás is.
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skandi  KÉszÍTeTTe: benedeK eniKő

Egyre jobban kezd elterjedni Facebook-
szerte a megosztás funkció is. Így sokkal 
egyszerűbben visszakövethető, hogy kik-
től erednek az adott esetben „poénosnak” 
számító tartalmak, „életbölcsességek”, kü-
lönböző állapotok. Egy blogbejegyzésben 
olvastam nem túl régen azt a hasonlatot, 
miszerint a Facebook olyan, mint egy nagy 
szemétdomb: ha sokat kajtat az ember a 
nagy halom büdös ganyéban, előbb-utóbb 
csak talál valami számára hasznosat. A 
„hasznos” tartalommal való szimpatizá-
lásunkat általában a „tetszik” opcióval 
tudjuk megfelelően a barátokból előlépett 
követők tudatára juttatni. A megosztás 
opcióval pedig mi is egy bizonyos szinten 
szerzőivé válunk az adott tartalomnak, 
hisz továbbadjuk, reklámozzuk a látot-
takat, tapasztaltakat. A „lájkolás”, vagy 
ha úgy nevezzük, „tetszikelés” már mond-
hatni életformává nőtte ki magát. Sokak 

pedig így próbálnak népszerűséget ková-
csolni maguknak: mindenfélét összevissza 
„lájkolgatnak”, hogy megmutassák, mi-
lyen sokszínű emberkék is ők valójában. 
Ami nem feltétlenül érdekel mindenkit. 
Emellett pedig egyre jobban kezdtek ter-
jedni a vírusvideókhoz hasonló tartal-
mak, amiknek figyelemfelkeltő címe után 
tartalmához az ember csak úgy férhet 
hozzá, hogy először „lájkolja” az oldalt és 
megosztja minden egyes ismerősével, hogy 
utána a saját kíváncsiságát is kielégítse. 
De sokszor be kell érnie egy táncoló macs-
kával, vagy olyan összeesküvés-elméletek 
információival, amelyek már elveszítették 
aktualitásukat.

A közösségi oldalak végeredményben 
szociális térré alakulnak át, ahol ugyanúgy 
összeverődnek különböző emberek, társa-
ságok. Csak kár, hogy a kávézást, sörözést 
egyedül kell megejteni közben.

Facebook-mizéria
         villanás n Tamás Attila
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