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ELŐSZÓ
A mentálhigiénés szemléletű családkonzultációt végző szakemberek a családon belül
megjelenő problémák kezelése során a legkülönfélébb életfelfogású és világnézetű családok
segítésére hivatottak, akik a kliensek vallási szükségleteinek, élményeinek megértése mellett a
legmodernebb mentálhigiénés ismeretekre épülő módszereket alkalmazzák. A segítő
szakemberek számára szerkesztett kötet a családi problémák kezelése során a nemzetközi
gyakorlatban már meghonosodott családmegtartó és családközpontú szemléletmód elméleteit
és gyakorlati lehetőségeit tárgyalja.
A 17 fejezetből álló tankönyv átfogóan ismerteti a mentálhigiénés alapismeretek, a
családszociológia, a családkonzultáció, a pszichopatológia, a prevenció, szupervízió és a
családtanulmányozás témaköreit. Az olvasó megismerkedhet a családi kapcsolatok
rendszerszemléleti működési sajátosságaival a mai modern családstruktúrákhoz igazodó
funkciók mentén. Külön értéke a tankönyvnek, hogy a kiterjedt módszertani fejezeten túl, a
segítő mentálhigiénéjével is foglalkozó tananyagtartalmakat is felvonultat, mellyel a humán
segítők lelki egészségvédelmének fontosságára is ráirányítja a figyelmet.
A szerkesztett kötetet ajánljuk a gyermekekkel, családokkal, privációkkal vagy
egészségkárosodással jellemezhető klienscsoportokkal foglalkozó szakemberek és leendő
szakemberek számára.
(A szerkesztő)
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SZERZŐK
GEREBENICS - SZÍN RÓZSA
Békés Megyei Központi Kórház
Egészségfejlesztő mentálhigiénikus

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán, Gyulán szerzett diplomás ápolói
végzettséget 2000 évben. A Békés Megyei központi kórházban 1994 évtől oktatói
feladatokat, majd 1996 évtől ápolói osztályvezetői feladatokat látott el 2011-ig.
Rendszeresen részt vesz ápolással kapcsolatos szakmai kutatásokban és az ápolás
szakmához kapcsolódó minőségbiztosítás fejlesztésében. A Magyar Ápolási Egyesület
vezetőségi tagjaként az Etikai bizottság munkáját segíti.
2011 évtől Intézményi egészségfejlesztő mentálhigiénikusként dolgozik. Egészségfejlesztő
mentálhigiénikus diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző
Kar Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetében szerezte. Munkája
során a rehabilitációban lelki egészség vonatkozásában egészségfejlesztő tevékenységek, ill.
munkahelyi egészségfejlesztés területén aktív programok szervezését látja el. A burnout
team vezetőjeként a dolgozók mentális egészségének előmozdítását célzó preventív
programok lebonyolítása kiemelt feladata.
A Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Karán, Harruckern János
Közoktatási Intézményben óraadói tanári feladatokat lát el.
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HERCZEGNÉ SZÁMEL ANNAMÁRIA
Egyensúly AE Egyesület
szociálpolitikus, szociális munkás, szociális kompetenciát
fejlesztő tréner és családkonzulens

Szociális munkásként 2002-ben végzett a Debreceni Egyetemen, ezt követően 2006-ban a
Pécsi Tudomány Egyetem Szociálpolitikai intézetében szerzett szociálpolitikusként
diplomát. Folyamatos képzésekkel fejleszti szakmai kompetenciáit. Mentorként,
mediátorként, családterapeutaként, közművelődési szakemberként, pszichodráma
asszisztensként is szerzett végzettséget, illetve tréneri és család konzulensi képzettséggel is
rendelkezik, amit a munkája során gyakorlatban is használ. Jelenleg a Békéscsabai Család és
KarrierPont – Irodavezető és szakmai vezetője, illetve a Békés megyei Család, Esélyteremtő
és Önkéntes Ház irodavezetői pozícióját látja el.
Korábban dolgozott a Békéscsabai Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő központnál
módszertani munkatársként és családgondozóként. A szociális alap és szakellátás segítésén
túl részt vett az oktatás és képzés szervezésben, a pályázatírásban.
Az Egyensúly AE Egyesület, Békéscsabai Kistérségi Szociális Kikötő Szolgálatnál volt
intézményvezető, pályázatíró és programszervező, ahol jelenleg önkéntes. Az egyesületnél
szerteágazó munkát végzett: program és rendezvények szervezése, véleményezés,
pályázatírás, azok lebonyolítása, szakmai programok kidolgozása. Önismeretei,
pszichodráma, önsegítő, képességfejlesztő csoportok szervezése, vezetése. Munkája
hatékonysága, ismeretei és kompetenciái bővítése érdekében folyamatosan képzi magát a
pályázatírói, tréneri területen, illetve 2017 áprilisától önkéntes menedzsment képző lett.
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PAKAI TÍMEA
Békés Megyei Központi Kórház
diplomás ápoló, mentálhigiénés szakember
hospice szakápoló és koordinátor, gyásztanácsadó

1998-ban szereztem meg a diplomás ápolói végzettségemet a Debreceni Orvostudományi
Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán.
1998 óta jelenleg is a Békés Megyei Központi Kórház hospice osztályán dolgozom, 2001 óta
főnővéri beosztásban, a szakoktatói feladatokat is ellátva.
2001 óta jelenleg is óraadó tanár vagyok a Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális
Tudományi Karán, diplomás ápolókat, szociális munkásokat, szociálgerontológus
hallgatókat tanítok.
2002-ben a Semmelweis Egyetemen mentálhigiénés szakember lettem, azóta a
mentálhigiénés feladatokat is ellátom a hospice osztályon. Mentálhigiénés szakember
hallgatóknak tanatológiát oktattam.
2006-ban hospice szakápoló és koordinátor végzettséget szereztem a főnővéri feladatok
hatékonyabb elvégzéséhez.
2006-ban pszichodráma asszisztensi vizsgát tettem, burn out tréningek és pályaválasztási
tanácsadások során kamatoztattam ez irányú tudásomat.
2008-ban gyásztanácsadást tanultam, mert munkám során igen hasznosnak éreztem
tudásom ez irányú elmélyítését.
2009-2011 között hospice koordinátorként dolgoztam egy hospice otthonápolás békés
megyei régiójában.
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DR. PETRINÉ LITAUSZKI BEÁTA
Békés Megyei Központi Kórház
szakvizsgázott szociális munkás - mentálhigiénés szakember

2005. 12. 01- től - jelenleg is a BMKK Gyulai Pándy Kálmán Tagkórház Drogambulancia
osztályának szociális munkás - mentálhigiénés szakembereként dolgozik. Szerteágazó
feladatai közé tartoznak a következők: életvezetési konzultációk, család/párkonzultációk,
segítő beszélgetések tartása, csoportvezetés (szülő, gyerek) pályázatírás, tereptanári
feladatok ellátása.
2001. 08. 01. és 2005. 12. 01. között a BMKK Gyulai Pándy K. Tagkórház Szociális Irodájában
volt szociális munkás és csoportvezető. A kórház különböző osztályain (pszichiátria,
krónikus pszichiátria, gyermekpszichiátria, hospice) szociális ügyek intézésével, segítő
beszélgetések lefolytatásával foglalkozott.
1997. 08. 01. - 1999. 08. 01. Kispesti Gyermekjóléti Szolgálat asszisztens, később szociális
munkásaként dolgoztott, ahol az adminisztratív teendőkön túl családgondozói feladatokat
látott el.
Pszichodráma asszisztensi képesítéssel rendelkezik, melynek módszertanát rendszeresen
alkalmazza a szenvedélybetegekkel és hozzátartozókkal folytatott munkámban.
Elvégezte a Magyar Családterápiás Egyesület családterápiás képzését, ahol a záróvizsga
letétele folyamatban van. A családterápiás képzésen tanultakat is napi szinten alkalmazza
munkája során.
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klinikai szakpszichológus, szupervízor
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DR. SZUCSIGÁNNÉ ROKSZIN MÓNIKA
Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium
pedagógiai szakpszichológus

A pszichológiai és pszichológiai szakos tanári diplomáját a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte meg 2018-ban.
Ezt követően a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményben
helyezkedett el, ahol egyéni és csoportos terápiás jellegű foglalkozásokat; egyéni
tanácsadásokat, konzultációkat, család- és párterápiákat tart.
2008 és 2011 között a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és
Módszertani Központban dolgozott, ahol részt vett a Szakértői Bizottság munkájában,
valamint örökbefogadásokban (annak minden területén). Ezen tevékenységét a mai napig
megbízási ellátja.
2008. 09. 15.és 2011. 06. 01. között a Harruckern János Közoktatási Intézményben óraadó
tanári feladatokat látott el.
2011. 09. 01. és 2016. 03. 31. a KLIK Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sarkadi
Tagintézményében, nevelési tanácsadási feladatokat, szülő konzultációt végzett.
2016. 04. 01.–jelenleg a Nicolae Bᾰlcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium,
fő állású pszichológusa, ahol egyéni és csoportos konzultációkat, tanácsadást, egyéni
terápiás jellegű foglalkozásokat, szülő és pedagógus konzultációkat, preventív
foglalkozásokat, filmklubot tartok és csapatépítő tevékenyégeket végez.
2017. 07. 03.-ban szereztem meg a pedagógiai szakpszichológusi végzetséget a Szegedi
Tudományegyetem Pszichológiai szakon.
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TAKÁCS TÍMEA
Békés Megyei Központi Kórház
klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus

A Békés Megyei Központi Kórház Gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályán dolgozik
klinikai pszichológusként 1997 óta. Klinikai pszichológiai munkája során gyermekekkel,
serdülőkkel és családjukkal foglalkozik. Számos preventív értékű civil és egészségügyi
kezdeményezéssel működik együtt: kortárssegítők képzése, koraszülöttek családjának
támogatása. Egészségügyi, nevelési, szociális továbbképzések aktív előadója. Pályája
kezdetétől óraadóként részt vesz különféle egészségügyi és szociális szakmai és
felsőoktatási képzésekben előadóként.
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WERTÁN KATALIN
Családi Élet Szolgálatában Egyesület
okleveles családtudományi és családterápiás szakember,
viselkedéselemző, középiskolai tanár

2015-ig középiskolai tanárként dolgozott Budapesten. 2015-ben viselkedéselemző
(pszichológia BA) diplomát szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
2017-ben a SE Mentálhigiéné Intézet családtudományi és családterápiás mester képzésén
diplomázott mint családterápiás szakember.
Jelenleg a kollégáival alapított Családi Élet Szolgálatában Egyesületben dolgozik, mint az
egyesület elnöke. Pszichodrámával és coachinggal is foglalkozom.
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1. MENTÁLHIGIÉNÉS ALAPISMERETEK
GEREBENICS - SZÍN RÓZSA
Békés Megyei Központi Kórház
Egészségfejlesztő mentálhigiénikus

BEVEZETŐ
1986-ban az első Nemzetközi Egészségfejlesztési Konferencián kiadták az Egészségfejlesztés
Ottawai Chartáját, mely az egészségfejlesztés legfontosabb alap dokumentuma. A
dokumentumban meghatározásra került fogalomként az egészségfejlesztés: „Az
egészségfejlesztés (health promotion) az a folyamat, amely képessé teszi az embereket
egészségi állapotuk fokozottabb ellenőrzésére és javítására.”
Tág meghatározása szerint az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító
módszer gyűjtőfogalma. Magába foglalja a prevenciót, mentálhigiénét, egészség
felvilágosítást, egészségnevelést, egészségtanítást, önsegítést.(Benkő, 2009)

1.1. A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA
A Pszichológiai értelmező szótár szerint:
„A mentálhigiéné: a lelki egészség megőrzésének és elősegítésének a tudománya. Tartalmazza
mindazokat az ismereteket és szükséges intézkedéseket, amelyek arra irányulnak, hogy
megelőzzék a lelki rendellenességeket, és javítsák az egyén pszichológiai beilleszkedését a
társadalomba, illetve képességeit a harmonikus szociális kapcsolatok kialakítására.”
A mentálhigiéné egy sokforrású elméleti és gyakorlati tudomány. Mindenkinek fontos, aki
emberekkel foglalkozik
Fogalmába az alábbiak mind beletartoznak:
◼ pszichés megbetegedések és magatartászavarok prevenciója
◼ pozitív tartalmú lelki egészségvédelem (=mindazon folyamatok, tevékenységek
összessége, melyek a személyiséget és a közösségi kapcsolatokat erősebbé, fejlettebbé
teszik)
◼ egy ország, régió, társadalmi réteg vagy közösség lelki egészségének állapota
◼ intézmény-és programrendszer
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◼ társadalmi ellátórendszer fejlettsége (szociálpolitika, szociális gondoskodás)1

1.2. MENTÁLHIGIÉNÉ KIALAKULÁSA, TÖRTÉNETE
Már az ókori görögök, rómaiak filozófiai írásaiban is gyakran olvashatunk a "lélek
harmóniájáról". A filozófiai és az orvosi gondolkodás már az ókortól kezdve befolyásolta
egymást. A pszichiátria irányzat első képviselője Hippokratész, aki a testnedvek (fekete - sárga
epe, vér, nyál) keveredésével, azaz testi okokra vezette vissza a lelki bántalmakat. (Hárdi,
1992)
Középkorban részben misztikus, babonás szemléletek uralkodtak. Az elmebántalmakat ördögi
megszálltságnak vélték. Ördögűző eljárásokat alkalmaztak, ill. bezárásra, leláncolással,
izolálásra ítélték a betegeket. (Hárdi, 1992)
A mentálhigiéné kifejezés először W. Sweestster könyvében fordult elő 1843-ban. Ez időben
több könyv is megjelent a témában, melyek főként az elmebetegek intézeti és polgárjogainak
védelmezésével foglalkoztak.
Clifford Beers depresszióból gyógyult beteg foglalkozott könyvében először szakszerűbben a
kérdéssel (1908). Saját elmegyógyintézeti élményeiből kiindulva a pszichiátriai ellátás
javításában kereste a lelki egészség védelem megoldásait. Az elmegyógyintézetekben
kialakítandó emberséges bánásmód, kedvezőbb feltételek megteremtése indította el a
mentálhigiénés mozgalmat a józanságért, erkölcsi tisztaságért, elmebetegek jogaiért. . (Hárdi,
1992)
Kríziselmélet kialakulásával a megelőzésre helyeződött a hangsúly. A válságos élethelyzet
terápiás megoldása (krízisintervenció) lett az alapköve a "preventív pszichiátriának", mely
Gerald Caplan nevéhez fűződik. Tehát kezdetben a mentálhigiéné a pszichiátriai szempontból
vett lelki egészséget jelentette. (Hárdi, 1992)
20. század közepe táján viszont elválik a pszichiátriai indíttatástól és az orvostudomány
egészére kialakul egy mentálhigiénés koncepció, a közegészségügy részévé válik. Testi
higiénére alapozzák a lelkit. A járványok leküzdése, megfelelő lakásviszonyok alapjai a lelki
egészségnek: " Ép testben ép lélek" Ebben a megközelítésben is az orvosi szemlélet uralkodik;
orvosi fogalmakat használnak (egészség-betegség, diagnózis, engedelmes páciens stb.)
Sigmund Freud a
korszakalkotó volt.

pszichoanalízis

megalkotásával

a

mentálhigiéné szempontjából

1960-as évektől mentálhigiénés fordulat pozitív mentálhigiéné nonmedikális szemlélet,
jellemző. A humanisztikus lélektanból ered, mely irányzat középpontjában az önmegvalósító,
önaktualizáló ember áll. Egészségfelfogása: nem a betegség hiánya, hanem sajátos minőség,
növekedő kiteljesedés. Ezt a fogalmat Jahoda (1955) vezeti be. Előzménye, hogy Gordon (1950)
bevezeti az egészség-gradiens fogalmát. Lényege: egészség-betegség nem egymást kizáró,

1

http://www.budabela.hu/dokumentumok/onallokotetek/mentalhigienetext.pdf
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élesen elhatárolódó fogalmak, hanem egymást kiegészítő, komplementer fogalmak. Egészség
nem a betegség hiányaként, hanem új minőségként jelenik meg.
1960-as évektől USA-ból induló új mozgalom - közösségi mentálhigiéné/ ökológiai
mentálhigiéné. Alapelve: a mentálhigiéné „házhoz szállítása”, a személyiség egészsége az őt
körülvevő társas támogató rendszerek segítségével megőrizhető. A természetes segítő háló
döntő a személyiség egészségében: ezek a család, rokonság, barátok, szomszédság, valamint a
„közösségi kapuőrök”: lelkész, tanító, pedagógus, szociális munkás, családgondozó, orvos
stb..(azok a személyek, akik hivatásuknál fogva sok emberrel foglalkoznak). (Hárdi, 1992)
A társadalom, társas kapcsolatok fontosságának felismeréséből nő ki a „közösségi pszichiátria”
(szociálpszichiátria): kórházi ellátás helyett inkább gondozói hálózatok, családban tartás a cél.
Kórházi kezelés esetében is fontos a kapcsolati tényezők szerepének felismerése, kapcsolatok
segítése. A szociálpszichiátria hangsúlyozza, hogy a lelki egészség védelme nem csak a
szakemberek feladata. Vezetők, egészségügyi dolgozók, pedagógusok, papok,
intézményvezetők, politikusok, média stb. fontos szerepe a lelki egészségvédelemben.
A közösségi mentálhigiéné kialakulásához az vezetett el, hogy egyre inkább fölismerték az
individuális, egyéni megközelítés korlátait.
Rapport tanmeséje

"Egy társaság eszik-iszik, beszélget a folyóparton. Segélykiáltás a folyó felől, valaki
vízbe esett. Az egyetlen úszni tudó kimenti a fuldoklót. Tovább beszélgetnek- újra és
újra vízbe esik valaki, és sorra kimenti az úszni tudó a fuldoklókat.
Egyik barát odalép. ”Fantasztikus dolgokat művelsz itt a folyóban. De nem lenne
hatékonyabb azon gondolkodnunk, hogy miért estek ezek az emberek a vízbe?”

 Magyarázat: helytelen szinten és formában történő problémamegoldás
Egyéni megközelítés korlátai:
◼ Sokszor nem a beteg, hanem a hozzátartozó minősíti a személyt betegnek, nehéz
megállapítani, ki a beteg.
◼ A tünetek megállapításában is sok a szubjektív elem. A beteg és hozzátartozó
elmondása, megfigyelése néha teljesen ellentmondó
◼ Időigényes, költséges
◼ Csak szűk csoportokat ér el a társadalomból
◼ Kezelés során új tünetek alakulhatnak ki, hospitalizáció, inaktivitás
◼ A felső rétegek számára hozzáférhetőbb bármely ellátás, a peremre szorultak nem is
keresnek segítséget
◼ Gyakran a családi rendszer működésében van a probléma és nem elegendő az egyénnel
történő foglalkozás. (Gerewich, 1997)
Egészségpszichológia, szociálpszichológia és magatartástudomány 1970-es évektől szintén a
prevencióra helyezi a hangsúlyt.
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Egészségpszichológia:
nonmedikális,
preventív
szemléletű
tudomány,
életmód
befolyásolásával akarja elérni az egészség megőrzését (kutatási területe: személyiség adaptív
működése, megküzdés stb.)
Szociálpszichológia a megelőzés társadalmi, környezeti szempontjaira helyezi a hangsúlyt.
Magatartástudomány: medikális szemléletű tudomány, (kutatási területe: pszicho vegetatív
zavarok, stressz betegségek stb.)
Magyarországon rendszerváltás után lendületes fejlődés volt tapasztalható
◼
◼
◼
◼
◼

mentálhigiénés képzés indult, főként posztgraduális formában;
a legkülönbözőbb szakmák képviselői részt vesznek benne;
mentálhigiénés programok, projektek indultak;
sokféle civil szerveződés is bekapcsolódott a munkába;
a mentálhigiéné pozitív felfogása érvényesül; (Hárdi, 1992)

A mentálhigiéné fejlődését során paradigmaváltást figyelhetünk meg. A klasszikus felfogás
szerint kizárólag az egészségügy felelős a betegek gyógyulásáért, addig a pozitív, nem
medikális szemlélet szerint értelmezett helyzet megoldó kulcsa nagymértékben az érintett
személy kezében van.
A két felfogás szerinti különbségeket az alábbi a táblázatba szemléltetjük. (Bagdi, 2006)
1-1. táblázat: Mentálhigiéné kétféle értelmezésének összehasonlítása

Medicinális mentálhigiéné

Pozitív mentálhigiéné

egészség  betegség

egészség-betegség kontinuum

páciens, beteg

kliens, problémahordozó

Ok- okozati szemlélet

dinamikus,
szemléletű

betegség, diagnózis (címke, stigma)

probléma, állapot, helyzet, zavar

emberi bajok medikalizálhatók

nincs medikalizáció

terápia, kezelés, gyógyító
egyoldalú szakértés modell

holisztikus,

rendszer-

modell, konzultáció, integráció, re/edukáció,
kompetenciamodell, kölcsönös szakértés
(közös tanulás)

terapeuta, orvos, szakértő

facilitátor,
segítő,
problémafogadó

hiányközpontú megközelítés

meglévő értékekre épít

páciens nem felelős
helyzetért, alárendelt fél
egészségügyön
szeparáció

belüli

a

konzultáns,

kialakult a kliens felelős a kialakult helyzetért,
aktív, egyenrangú fél
elkülönítés, egészségügyön
szeparáció

belüli

elkülönítés,
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A modern társadalom a maga előnyei mellett annyi pszichés zavart és megbetegedést is
magával hozott, hogy ma már nyilvánvaló, hogy a mentálhigiéné nem lehet csupán egy szakma,
a pszichiátria ügye, és nem is szűkíthető le általában orvosi feladattá. Szinte minden szakma
képviselőjének, vezetőjének mentálhigiénés szemlélettel és kultúrával kell végeznie munkáját.
(Bagdi, 2006)

1.3. MENTÁLHIGIÉNÉ PREVENCIÓS SZEMLÉLETE
Megelőzés során alapvető célunk a lelki egészség védelme.

A lelki egészség a WHO megfogalmazásában: a lelki jóllét állapota, amelyben
az egyén képes: saját képességeit a felszínre hozni, az élet normál szintű
stresszével megbirkózni, a munkában teljesíteni, hozzájárulni ahhoz a
közösséghez, amelyhez tartozik

A lelki egészségvédelem célja a lelki betegségek okainak elhárítása, lelki bántalmak
előfordulásának csökkentése.
Lelki zavarok kialakulása, ha megbillen az egyensúly:
◼ diffúz panaszok (általános szorongás)
◼ parciális panaszok (pl. fejfájás, hasfájás)
◼ deviancia – öndestrukció (pl. alkoholizmus)
Lelki betegségek - rendellenesnek tekinthető, ami:
◼
◼
◼
◼

deviáns (átlagostól eltérő)
distresszel jár (nyugtalanság, szorongás)
diszfunkcionális (felborítja az ember mindennapi életvezetését)
veszélyeztetéssel jár (ön/közveszélyesség)

Megelőzés során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:
◼ a személyiség működésének és képességének védelme
◼ a fejlődés maximális elősegítése
◼ a lelki megterhelésekkel (stressz, krízis) szemben az egyén lelki erejének, megküzdési
képességének (coping) fenntartása, támogatása
◼ a sérülékenység figyelembevétele. (Hárdi, 1992)
Caplan (1964) háromféle prevenciós célt említ:
a. primer prevenciót - a lelki bántalmak előfordulásának csökkentését;
b. szekunder prevenciót - a tartalmuk megrövidítését;
c. tercier prevenciót - a pszichés betegségek által okozott kár csökkentését.
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1.3.1. Primer prevenció
Célja a lelki egészség erősítés, védelme, sérülékenység felismerése, szűrése.
Területei:
◼ Testi, szomatikus állapot
◼ Pszicho szociális helyzet
◼ Szociokulturális helyzet
Testi, szomatikus állapot:
◼ A fizikai higiéné alapja a lelkinek (tisztálkodás, fertőzés, védőoltás, szűrővizsgálatok..)
◼ Rizikómagatartások (dohányzás, túlsúly, mozgáshiány..)
◼ Élelem, víz, környezet… biztosítottsága
Pszicho szociális helyzet
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

A családdal való kapcsolat minősége
Emberi kapcsolatok iránti igény kielégítése
Tekintélykapcsolatok Önérvényesítés, konfliktuskezelés
Rizikótényezők felismerése
Alacsony szociális helyzet, szegénység
Felbomlott család, csonka család
Beteg a családban
Erőszak a családban
Idős, magányos ember…

Szociokulturális helyzet
◼ Társadalomban elfoglalt hely (diák, nyugdíjas, kisebbség, munkanélküli, hajléktalan,
bevándorló..)
◼ Ember és környezetének viszonya
◼ Természeti környezet hatása (vidék, tanyavilág, kertváros…)
◼ Épített környezet hatása (városi zsúfoltság, fűtés, világítás, szűk lakás..)
◼ Lelki környezeti viszonyok (agresszió..)

1.3.2. Szekunder (másodlagos) prevenció
Célja
◼ a kóros állapot időtartamának lerövidítése (pl. terápia, ártalomcsökkentés)
◼ Korai stádiumban lévő esetek gyors, hatékony megoldása
◼ Szakemberhez küldés felismerése (adekvát irányok meghatározása)

1.3.3. Tercier (harmadlagos) prevenció
Célja a pszichés megbetegedések által okozott kár csökkentése
◼ A környezet segítségének mozgósítása
◼ elszigetelődés elleni lépések
◼ kitaszítottság elleni lépések
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◼ produktivitás serkentése
(Hárdi, 1992)

1.4. A STRESSZ, STRESSZ KEZELÉS
A stressz fogalmát Selye János (osztrák-magyar származású kanadai vegyész, belgyógyász
endokrinológus) vezette be a köztudatba. Selye stressz alatt a szervezetünk nem specifikus
válaszát értette valamely igénybevételre.

1.4.1. Selye-féle generális adaptációs szindróma
(General Adaptation Syndrome/GAS)
A stressz általános (nem specifikus) hatását tükrözi a szervezetet érő terhelés és válasz
folyamatában. Az általános jelleg abban tűnik ki, hogy a szervezet válasza függetlenül a terhelés
sokféleségétől, mindig azonos. Az általános adaptációs szindróma három szakaszból áll. Az első
az alarm (riasztó) reakció, amelyben a szervezet ellenálló képessége lecsökken, létrejön a riadó
készültség. A második szakasz a rezisztencia szakasza. Ez az ellenállás időszaka. Ha a
stresszorhoz való alkalmazkodás lehetséges, akkor az ellenálló képesség a normálszint fölé
emelkedik. Ha a stresszor továbbra is fennáll, akkor következik be a harmadik szakasz, a
kimerülés szakasza, amikor a szervezet már nem képes alkalmazkodni. Ilyenkor az alarm
reakció tünetei véglegesen megjelennek.

1-1. ábra: Általános adaptációs szindróma fázisai

A stressznek nem kizárólagosan negatív hatása van. Az első fázis nem csupán nem káros
önmagában, hanem mind a fizikai, mind a pszichológiai fejlődés alapvető feltétele. Selye szerint
valamilyen stresszre mindig szükség van (ez “az élet sója”), az élethez szükséges, mert
hiányában káros ingerszegénység (depriváció) lép fel, ha viszont túl nagy, akkor a túlterhelés
lehet a betegség forrása. Ezért megkülönböztet úgynevezett pozitív vagy eustresszt és negatív,
másnévvel distresszt. (Selye,1976)
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1-2. ábra: Fiziológiai stressz válaszok2

1.4.2. Stressz mértékének meghatározói
Atkinson és munkatársai (2005) négy olyan tényezőt említenek, amelyek nagymértékben
meghatározzák az átélt stressz mértékét: befolyásolhatóság, bejósolhatóság, életkörülmények
változása, belső konfliktusok.
A befolyásolhatóság azt jelenti, hogy az egyes eseményeket mennyire tudjuk irányítani,
mennyire vagyunk képesek befolyásolni azok alakulását. Ha minél inkább úgy érezzük, hogy
egy történésre nincs hatásunk, annál stresszesebbnek tűnik.
Bejósolhatóság alatt azt értjük, hogy van információnk egy esemény bekövetkezésének
tényéről és idejéről. Egy előre látható esemény kevesebb stresszt okoz, mint egy előre
beláthatatlan.
Az életkörülmények változásának mértéke is hatással van arra, mekkora feszültséget élünk át.
Holmes és Rahe szerint egy eseménynek a megváltozását annál stresszesebbnek éljük meg,
minél nagyobb alkalmazkodást igényel tőlünk.
A belső konfliktusok, vagyis a bennünk (lelkünkben) lejátszódó tudatos és tudattalan
csatározások is növelhetik az átélt feszültség mértékét.

2

Forrás: http://magnetovital.hu/?page_id=52
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1.4.3. A stressz, mint folyamat
Kállai és munkatársai (2014) alapján, az alábbi tényezőkből tevődik össze:
1. Stresszor – az a tényező, ami előidézi a folyamat beindulását. Ha nincs stresszor, nincs (di)
stressz sem, a folyamat nem indul el.
2. Értékelés – szerveztünk értékeli, hogy a kialakult helyzet ártalmas, rossz-e, avagy
kellemes, jó, majd eszerint minősíti a történést annak fontossága és érzelmi jelentése
szerint.
3. Megküzdési folyamatok – Miután a szervezetünk károsnak, rossznak minősítette a
behatást, testünk és lelkünk elkezd azon dolgozni, hogy kezelni, kontrollálni tudja a
helyzetet.
4. Eredmény – a folyamat mindig valamilyen eredménnyel zárul, testi és lelki szinten
megmutatkozik hatása.

1.4.4. Stressz észlelése és minősítése, értékelése
Ugyanazon helyzeteket mindenki másképp értékeli. Ugyanazon stresszorra kiváltódó
válaszreakció, akár ellentétes is lehet. Ezt a magatartás döntések sorozata határozza meg és
számos belső, egyéni és külső, szociális tényező modulálja.
Az információ feldolgozás folyamatában több szakaszt különítünk el.
1. Kapufunkció: Az elsődleges szűrés az érzékelés, észlelés szintjén zajlik. Eldöntődik,
hogy a helyzet, alkalmazkodást igényel- e.
2. Összehasonlító funkció: Információkat összevetjük korábbi információkkal. a
személyiségfejlődés során kialakult sémákkal.
3. Döntési funkció: Az egyén tudatosan, ill. tudattalanul is kialakítja a válaszreakciót,
mely magába foglalja érzelmi, élettani, motivációs változásokat és a viselkedést.

1.4.5. A kognitív tranzakcionalista modell
Megküzdés minden olyan kognitív vagy viselkedéses erőfeszítés, amellyel az egyén azokat a
külső vagy belső hatásokat próbálja kezelni, amelyeket úgy értékel, hogy azok felülmúlják vagy
felemésztik aktuális személyes forrásait. (Lazarus)
A megküzdés modellje
Potenciális stresszor ➔ elsődleges értékelés ➔ helyzet pozitív / negatív színezete ➔
kihívás / fenyegetés / veszteség ➔ másodlagos kiértékelés ➔ probléma / emóciófókuszú
megküzdés
Az értékelés tartalma
Elsődleges értékelés
◼ Érint-e és milyen mértékben személyes célokat az adott változás
◼ Az adott hatás mennyire tér el a személyes céloktól
Másodlagos értékelés
◼ Kontrollálhatóság

10 | 1. Mentálhigiénés alapismeretek

◼ Coping stratégiák számbavétele
◼ Megküzdési források számbavétele
◼ A jövőre vonatkozó elvárások az egyes stratégiák alkalmazása esetén
Lazarus főbb megállapításai
◼ Az emberek a legtöbb alapvető stratégiát minden stressz keltő helyzetben alkalmazzák.
◼ Ha értékelésük szerint a helyzeten tudnak változtatni, problémafókuszú, ha nem,
emóciófókuszú megküzdést használnak.
◼ A nők és férfiak ugyanazokban a helyzetekben hasonló megküzdési mintázatot
mutatnak.
◼ Néhány stratégia stabilabb, mások sajátos helyzetekben jönnek elő.
◼ A megküzdési stratégiák a stresszhelyzet különböző állomásain változnak.
◼ A megküzdési mintázat hasznossága függ a stresszhelyzettől és a következmény
modalitásától. (Kállai, Varga és Oláh, 2014)

1.4.6. Megküzdési stratégia
Megküzdési stratégia (coping) az a tudatos megvalósított viselkedés, melynek célja a szervezet
egyensúlyának fenntartása, helyreállítása.

Megküzdési stratégia osztályok
◼
◼
◼
◼
◼

Adaptív – maladaptív
Problémaorientált - érzelemorientált
Aktív – passzív.
Környezetre irányuló – selfre irányuló.
Reaktív (múltra irányul, kár és veszteség értékelése) – anticipált (előttünk álló esemény,
veszély kezelésére felkészülés) – preventív (távoli jövő ismeretlen kockázataival
szembeni biztosítás) – proaktív (távoli, bizonytalan kockázatú helyzetekre készülés,
fejlődés; cél az elérés és nem a kikerülés). (Kállai, Varga és Oláh, 2014)

1.4.7. Tartós stressz következményei
Tartós stressz következményei: kóros érzelmi reakciók, kognitív funkciók károsodása,
viselkedési anomáliák, fizikai problémák.
Pszichológiai válaszreakciók:
◼ Szorongás: debilizáló/ facilitáló; neurotikus; szorongásos zavarok (generalizált
szorongás, pánik-zavar, fóbiák, poszttraumás stressz-zavar
◼ Frusztráció – harag – agresszió vagy regresszió.
◼ Fásultság – tanult tehetetlenség – depresszió.
◼ Kognitív károsodások – információfeldolgozás hibái
Pszicho fiziológiai megbetegedések:
◼ Kardiovaszkuláris tünetek
◼ Fekélyek az emésztőrendszerben, emésztőszervi panaszok
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◼ Immunszupresszió – fertőzés, daganatos betegségek, allergia, autoimmun betegségek
◼ Szexuális működészavarok
◼ Légzőszervi panaszok
Izom- és csontrendszer – fájdalomtünetek, ízületi gyulladás (Kállai, Varga és Oláh, 2014)

1.4.8. A stressz hatásait befolyásoló tényezők
Korai pszichés tényezők
◼ Magzati hatások – anyai stressz mértéke
◼ Kötődési minőség (Bowlby, Ainsworth)
További tényezők
◼ Protektív személyiségfaktorok – elsődleges szerep a kontrollé.
◼ Kognitív értékelés.
◼ Társadalmi hatások – viszonylagos lemaradás, anómia, biztonság hiánya, alacsony
társas támogatás.
◼ Coping

1.4.9. Stressz kezelést segítő technikák
Stressz értékelést és a stressz választ számos tényező befolyásolja.
Számos beavatkozási lehetőség van arra, hogy a folyamatot pozitív irányba befolyásoljuk.
beavatkozások formája, intenzitása széles skálán mozog.
A stressz folyamat egyéni elemzése, meghatározása elengedhetetlen abból a szempontból,
hogy hol kell beavatkozni.
Ha az egyén életében sok a stresszhelyzet a stressz források lehetőség szerinti csökkentésére
van szükség. Az estek nagy részében a stresszhelyzetek nem elkerülhetőek, ilyenkor a
megküzdési készségek fejlesztését kell kitűzni célul, ill. a stressz szervezetre gyakorolt negatív
hatásait csökkentő technikák elsajátítását.
Stressz csökkentők:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

nemet mondás
hatékonyabb időgazdálkodás
értékek/prioritások tisztázása
figyelemelterelés
jutalmazás
spirituális tevékenység
társadalmi-politikai döntések

Megküzdést fejlesztők
◼
◼
◼
◼
◼

probléma több szempontú elemzése
érzések felismerése, elvárások tudatosítása, kimondása
támogatás, segítség keresése
Stresszel összefüggő testi reakciók befolyásolása
testmozgás
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◼
◼
◼
◼
◼

relaxáció
pihenés
zene, ének
táplálkozás - koffein, alkohol
gyógyszerek
(Kállai, Varga és Oláh, 2014)

1.4.10. Stressz kezelő programok
Stressz kezelő programok alatt azokat a magatartás orvoslási beavatkozásokat értjük, melyek
többféle technika együttes alkalmazásával, a stresszel való megküzdés képességeit javítják.
Optimális időtartama 12-16 óra heti rendszerességgel 2 órás találkozások.

Pszicho edukációs elemek
A résztvevők tudatosítják, hogy a stresszorok ill. stressz kezelő technikák milyen hatással
lehetnek test, lelki, szociális működésükre. Megtanulják felismerni saját életükben lévő stressz
keltő tényezőket. Hangsúlyt kap a társas támogatás, a csoport keretet biztosít az
élményközösség megélésére, a modelltanulásra.

Kognitív terápiás elemek
Az egyén önmagával és kapcsolataival szemben irreális elvárásai gyakori stressz források. A
problémamegoldás sikertelensége gyakran a nem reálisan látott helyzetnek a következménye.
A megfelelő információk megszerzése elsődleges fontosságú a probléma megoldása
érdekében. A gondolkodási hibák felismerése, korrigálása a cél. Program elemei lehetnek:
asszertív készségek fejlesztése, indulatkezelés, kognitív átkeretezés technikájának elsajátítása.

Viselkedés terápiás elemek
Leghatékonyabb feszültség levezető technikák relaxáció, meditáció rendszeres gyakorlást,
tanulást feltételez. Kommunikációs készségek javítása a sikeresebb probléma megoldás, a
minőségi társas kapcsolatok kialakításával segíti a stressz kezelést.
(Kállai, Varga és Oláh, 2014)

1.5. MENTÁLHIGIÉNÉ LAIKUS, ÉS PROFESSZIONÁLIS INTÉZMÉNYEI
Laikus
◼ Család, barátok
◼ Közösségi kapuőrök
◼ Önsegítő csoportok
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Professzionális intézmények
◼ Egészségügyi intézmények
◼ Szociálpolitika intézményei
◼ Oktatási-nevelési intézmények

1.5.1. A család szerepe a lelki egészség megőrzésében
Számos vizsgálat támasztja alá, hogy a családban élő személyek egészségkilátásai jobbak, mint
a családon kívül élőkéi. A felnőtt személy mentális egészsége szempontjából a családi
szocializáció esélyei kedvezőbbek bármely más neveltetéssel szemben. A család minden más
megoldásnál jobb esélyt jelent a későbbi felnőtt személyiségének harmóniája szempontjából.

A család funkciói
◼ Gazdasági funkció
◼ Reprodukciós funkció, utódok felnevelése, szocializációja
◼ Segítő-támogató –mentálhigiénés funkció
A család támogató funkciói:
◼ A világra vonatkozó információk összegyűjtése és terjesztése. Tapasztalatokat,
ismereteket adnak át egymásnak a családtagok, Sok forrás, de az információkat minősíti
is a család!
◼ Visszajelentő, útmutató rendszer. Próbaterep, visszajelzést kapnak viselkedésükre a
családtagok, és ezt beépítik személyiségükbe. Saját értékrend szerint minősíti egyik
családtag a másik viselkedését.
◼ A világról kialakuló kép, az életfilozófia forrása. Belső értékeiket közvetítik a szülők, a
vélekedéseket, erkölcsi értékeket meghatározzák.
◼ Problémák megoldásában eligazít, közbenjár.
◼ Gyakorlati és konkrét segítség forrása. Észlelik egymás nehézségeit, kríziseit, kérés
nélkül felismerik egymás szükségleteit.
◼ Pihenés, regenerálódás színtere.
◼ Referenciacsoportként és kontrollcsoportként hat. Jól ismerik egymást, érdeklődést
mutatnak egymás iránt, ezért a minősítést, visszajelzést elfogadhatónak érzik
egymástól.
◼ Az identitás forrása. Egyén önképének, önértékelésének forrása, alapokat a családban
kapja az egyén.
◼ Az érzelmi teherbírást fokozza. Bajban, külső probléma esetében a család a megértő,
gyámolító, elfogadó közeg.
(Caplan 1964)

1.5.2. Iskolai mentálhigiéné
Az iskolát a lelki egészségvédelemmel foglalkozó szakirodalomban „nagy hatású
mentálhigiénés intézményként „tartják számon tekintettel arra, hogy az iskolával mindenkinek
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van kapcsolata. A gyermekkor fogékony évei a legalkalmasabbak a személyiség formálására,
ill. a gyerekek kortárs csoportokban elérhetők.
Az iskolai mentálhigiéné az iskolában tanítható, fejleszthető ismeretek, képességek átadásával
foglalkozik, melyek a lelki egészség megőrzését, egészséges életmód, életforma kialakítását
segítik elő, továbbá foglalkozik az iskolához kapcsolódó problémákkal, főleg ezek
megelőzésével.
A mai társadalom elvárásai a pedagógusoktól igen magas. Elvárjuk a pedagógusoktól, hogy egy
személyben képviseljék:
◼
◼
◼
◼
◼
◼

személyiségformáló, fejlesztő funkció, betöltését.
oktató ismeretátadó funkciót
a családi szocializáció hiányosságait reszocializáló, korrigáló funkciót
zavarfelismerő, diagnosztikai funkciót
családdal kapcsolattartó, rekreációs, családgondozó funkciót
és a gyermek személyiségfejlődési, magatartási problémát
„pszichoterapeutai” funkció betöltését is.

helyreigazító

Ez igen összetett feladat, melynek nem lehet eleget tenni csak megfelelő szakemberekből álló
team segítségével. (Bagdy, Telkes, 2002)
Az iskolai mentálhigiéné lehetőségei: a mentálhigiénés oktatás, de ez gyakorlatilag
felvilágosítást jelent, ami önmagában kevéssé hatékony. Mentálhigiénés prevenció során olyan
programokat szerveznek, amelyek felkészítik a gyermeket az helyes életmódjuk érdekében
megfelelő egészség kulturáltsággal rendelkezzenek. A korrektív programok a korrekciót
célozzák. Ilyenek például azok a programok, amelyek a kommunikációs készségeket fejlesztik
pl. magyar óra keretein belül, vagy a saját testtel, annak lehetőségeivel, képességeivel való
bánást testnevelés óra során, személyiségfejlesztés stb.(Buda, 2003)
Mentálhigiénés beavatkozások célja:
◼
◼
◼
◼
◼

Növelni a gyermek viselkedésével szembeni felelősségét,
Fokozni azt a bizonyosságérzést, hogy a gyerekre hatással lehetünk,
Mentálhigiénés prevenciós tudatosságot kialakítani,
Egészségneveléssel kapcsolatos információk tudatosítása /emocionális+fizikai/,
Pszichés készségek fejlesztése, melyek védő szerepet játszanak azokkal a negatív
hatásokkal szemben, aminek a gyermek ki van téve fejlődése során.

Készségek:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Döntéshozás
Problémamegoldás
Kritikus gondolkodás
Kreatív gondolkodás
Hatékony kommunikáció
Kapcsolati készségek
Önismeret
Empátiás készség
Megbirkózás az érzelmekkel
Stressz kezelés

Mentálhigiénés szolgáltatások:
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Pedagógusok számára:
◼
◼
◼
◼

Mentálhigiénés konzultáció
Esetmegbeszélő csoport
Konfliktuspedagógiai tréning
Műhelymunka

Gyerekek számára:
◼
◼
◼
◼
◼

Önismereti csoport, játék csoport
Szociális készségfejlesztő csoport
Szülők számára:
Konzultáció
Konfliktuskezelő tanfolyam

1.5.3. Munkahelyi mentálhigiéné
A munkahely mindenki életében fontos szerepet tölt be, nem csak megélhetésünket biztosítja,
hanem ébren töltött időnk igen jelentős részét is ebben a környezetben töltjük, ezért is a
közösségi mentálhigiéné jelentős színtere. A megfelelő munkahelyi légkör, munkakörnyezet,
az egyértelmű és teljesíthető elvárások a munkáltató részéről nagy hangsúlyt kapnak.

Munkahelyi mentálhigiénés kutatások
Korai mentálhigiénés törekvések: Kezdetben az egyént, mint „idegrendszert” vizsgálták
mentálhigiénés szempontból. Stresszornak tekinteték a zajt, rossz megvilágítást, alacsonymagas hőmérsékletet, rossz szellőzést, negatív fizikai körülményeket.
Üzemszociológiai irányzat: Hawthorne kís: General Electric-nél akárhogy rontották a
környezeti feltételeket, a dolgozók hangulata jobb lett, termelékenység nőtt, mert egyre jobb
közösség lett a kísérleti csoportból. Vagyis: a pszicho szociális tényezők felülírták a környezeti
feltételek hatását. Ebből az irányzatból alakul ki a human relations irányzat, mely az emberi
viszonyokat tekinti a legfontosabbnak a termelékenység szempontjából.
Munkahelyi emberi viszonyok vizsgálata (human relations - Mayo): Felismeri, hogy a formális
csoportokon belül nagy szerepe van az informális csoportoknak, hiszen az emberek ezeken
keresztül kötődnek a munkahelyekhez. Módszerei: csapatépítés, közös programok munkahelyi
vezetők képzése (vezető = pszichológiai folyamatok szabályozója)
Pszichológiai stressz ingerek kutatása: A hajszolt munka, döntési szituációk nagy gyakorisága
pszichoszomatikus megbetegedések talaja. A monotónia IQ és reakcióképesség csökkenéséhez
vezethet.
Szociálpszichológiai kutatások: Szerepek nagy megterhelést rónak az egyénre a szervezeten
belül, potenciális stressz források. A stressz teljesítmény zavarokhoz, tüneti viselkedéshez,
betegséghez vezet. (Hárdi, 1992)
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A munkahelyi megbetegedések mentálhigiénés vonatkozásai
Minden munkavégzésnek van szellemi és fizikai komponense, mely különböző megterhelést
okoz.
A munkahelyi pszichés terhelés függ: a munkakörnyezeti tényezőktől, munkafeladatokból
adódó tényezőkből és a munkaszervezetben betöltött szereppel kapcsolatos terheléstől.
Az információ tudatos feldolgozásából alapján határozzuk meg az adott helyzetre a
válaszreakciónkat, mely tartósan fáradságot, kimerültséget, információterhelést okoz.
A szellemi munka lényege az információfeldolgozás. 20 döntés – 60 döntés/perc optimális a 40
döntés.
Mivel a szellemi munkát többnyire másokkal együtt végezzük, az ún. működési terhelésre
konfliktusterhelés is járul.
Napjaink felgyorsult tempójában a pszichológiai megterhelés egyre nagyobb szerepet kap.

Az információterhelés összetevői
1. Készenléti állapot (felelősség).
2. Környezetből származó információmennyiség fogadása (alkalmazkodás).
3. Fogadás, feldolgozás során keletkező alkalmazkodás (monotónia, telítődés,
alkalmazkodási elégtelenség - Stressz).
1. Készenléti állapot (felelősség)
A felelősség, olyan objektív tényező, mely sajátos jellegű és irányú alkalmazkodást követel a
dolgozótól, mely hatására megnövekedett sympatikus idegrendszeri aktivitás jön létre, mely
többlet energiafelhasználást eredményez.
Túl sok, vagy túl kevés felelősség a kompetencia határok megfelelő szabályozásával
elkerülhető.
2. Környezetből származó információ mennyiség fogadása (alkalmazkodás)
Az egyén és a környezet összhangjának megteremtése érdekében minden munkavégzés
szabályozási tevékenységet követ, mely a szervezet alkalmazkodását vonja maga után.
Az alkalmazkodás nehezebb, ha személyhez és nem tárgyhoz kötődik.
A nem megfelelő munkakörnyezet elégedetlenséget okoz, mely fizikai és pszichés
fáradságérzetet eredményez. Ilyen tényezők rossz munkaszervezés, rossz munkahelyi
kialakítás, és technológia, ill., ha nem biztosítottak a munkavégzéshez szükséges megfelelő
eszközök.
A nem megfelelő munkaritmus folyamatos koncentrációt igényel, melynek fenntartása komoly
erőfeszítést jelent. Mennyiségi túlterheléskor időkényszer áll fenn, minőségi túlterhelés esetén
az elvégzendő feladat bonyolultsága okozza a feszültséget.
A szociális munkakörnyezethez való alkalmazkodást a vezetők magatartása határozza meg,
mivel a vezető ellenőrzi a szükségletek kielégítéséhez vezető utakat (pl. karrier).
Az alkalmazott szükségszerűen függ a vezetőtől, mely függőséget, frusztrációt és ingerültséget
is okozhat, mivel a függés egyrészt kényelmet is biztosít, viszont kiszolgáltatottságot is jelent.
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A sikeres alkalmazkodás motivációs és érzelmi összetevőktől függ. Az érzelmek és a
motívumok szorosan összetartoznak. Az érzelmek ugyanúgy aktiválhatják és irányíthatják a
viselkedést, mint a motívumok. Az érzelmek viszont kívülről irányítottak és mindig aktiválják
a sympatikus idegrendszert, míg a motívumok belülről aktiválódnak és nem aktiválják a
sympatikus idegrendszert.
Az alkalmazkodás tehát szintén jelentős energia felhasználással jár, és ha negatív emóció kísér
egy feladat elvégzését jelentős pszichológiai terhet, stresszt okozhat egyénenként eltérő
mértékben.
Munka során szerep kétértelműség, akkor állhat elő, ha a dolgozó nem tudja, milyen
elvárásokat támasztanak vele szembe felettesei, kollegái. A szerep kétértelműség csökkent
munkahelyi elégedettséghez, önértékeléshez vezethet.
Szerep konfliktus jöhet létre, ha a dolgozóval szemben támasztott követelmények egymásnak
ellentmondóaik, olykor kizáróak. Összetartás hiánya, csoporton belüli konfliktusok, felettessel
való rossz kapcsolat egy csoportban, a csoport célok elérését nehezítik, kellemetlen légkört
okoznak. A jó munkahelyi kapcsolatok bizalmon alapulnak. Jellemzője, hogy a csoport tagjai
érdeklődnek egymás problémái iránt, segítik egymást. Ezek a támogató kapcsolatok jelentős
mértékben tudják csökkenteni a munkahelyi stresszorok hatását.
Ellenőrzési rendszerek is stressz forrásai lehetnek, ha igazságtalanok vagy nem világosak az
elvárások a dolgozó számára ill., ha nem kapnak pozitív csak negatív visszajelzéseket.
Karrierfejlődés túlzott ütemű vagy nem megfelelősége szintén stressz keltő lehet. Magas
bérezésű státusz sem okoz feltétlen elégedettséget. A dolgozó csak a bérezés miatt marad az
állásban és számára az a munka már nem kielégítő. Túlzott mértékű előléptetés is frusztrációt
okozhat, mivel csak jelentős túlmunkával lesz képes az egyén ellátni feladatát, így leplezve
bizonytalanságát. Fiatalabb dolgozók karriertörekvéseit a munkáltató általában megfelelően
támogatja saját előnyöket is kovácsolva ebből. Középvezetői szint után karrierfejlődés lelassul,
tovább lépési lehetőség egyrészt korlátozott, másrészt családi feladatok társulnak a
munkahelyi feladatok mellé, melyek nehezítik a meglévő tudás aktualizálását.
3. Fogadás, feldolgozás során keletkező alkalmazkodás (monotónia, telítődés,
alkalmazkodási elégtelenség-stressz)
Monotónia: csökkent pszichológiai aktivitás, mely fokozott fáradtságot és reakciókészség
csökkenést okoz.
Telítődés: olyan feszült, ingerült pszichológiai (emocionális) állapot, amelyben a késztetés az
adott tevékenység gyakorlása helyett annak megszüntetésére irányul.
A monotónia átmehet telítődésbe, de reverzibilis. A telítődés irreverzibilis maradhat.
A belső egyensúly megbomlása stresszt okoz. (Ungváry, 2000)

A munkahelyi mentálhigiéné jelentősége
A munkahelyi mentálhigiéné feladata, hogy felderítse a dolgozók lelki egészségére leselkedő
veszélyeket, megelőzze a lelki egészség romlását, a lelki betegség kialakulását.
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Célja:
Növeli az egyén vagy csoport önismeretén keresztül a csoportkohéziót
A felszínes közösségi kapcsolatokat láthatatlanul átformálja, tartalmasabbá teszi
Növeli a vállalat iránti elkötelezettséget és odaadást a munkavállalóban
Csökkenti a csoporton belüli és csoportközi konfliktust, agressziót
Felismerhetővé teszi a munkaszervezet fejlesztését gátló tényezőket
Támogatást biztosít a munkaszervezetben időlegesen segítségre szoruló
munkavállalóknak.
◼ Kikapcsolódási és feltöltődési lehetőséget biztosít
◼ Visszacsatolást biztosít a munkaszervezet mentális potenciáljáról
Területei:
◼ A dolgozó ember támogatása saját önismereti erőfeszítései elősegítésében
◼ Szűrés (csoport és az egyén számára egészségtelen jelenségek felismerése,
felismertetése, kezelése)
◼ Iránymutatás – az egyén ellátó rendszer felé történő irányba-állítás
◼ Együttműködés és társas kapcsolatok tovább építése, közösségi értékek fejlesztése,
illetve pszicho-edukáció (tréningek)
Forrás: http://www.human-service.hu/mmhp.pdf
◼
◼
◼
◼
◼
◼

1.6. A SEGÍTŐK MENTÁLHIGIÉNÉS PROBLÉMÁI – BURNOUT
SZINDRÓMA
A szakirodalom 1974 óta használja a kiégés fogalmát. Először Herbert Freudenberger,
pszichoanalitikus alkalmazta a szakmai viselkedés leírására.

"Tünet együttes, amely hosszú távú fokozott érzelmi megterhelés, kedvezőtlen
stressz hatások következtében létrejövő fizikai – érzelmi - mentális kimerülés."

Maslach és Jackson értelmezésében:

"A kiégés olyan mentális egészségügyi zavar, amely szinte minden foglalkozásnál
előfordulhat, de azok tartoznak az igazán veszélyeztetett csoportba, akik viszonylag
hosszú időn keresztül emberekre irányuló, állandó koncentrálást és érzelmi
igénybevételt követelő munkát végeznek (egészségügyben, szociális szférában
dolgozók, pedagógusok, rendőrök, menedzserek, ügyfélszolgálati dolgozók,
lelkészek…) "

A kiégés mérésében mérföldkő volt az általuk kidolgozott Maslach Burnout Inventory (MBI)
kiégés kérdőív. Maslach a kiégést többdimenziós jelenségként írta le. Olyan tünetegyüttesként,
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amelyben az emocionális kimerültség, a deperszonalizáció (elszemélytelenedés) távolságtartó,
negatív attitűd a személy klienseivel szemben, és a teljesítménycsökkenés egyszerre van jelen.

1.6.1. Kiégés kialakulása
Különböző hajlamosító személyiség jellemzők is megemlítendők a kialakulás tekintetében.
Túlzott önzetlenség (altruizmus), ha mindenben segíteni akarunk másoknak. A megküzdési
képesség, megküzdési stratégiák hiánya. Magányosság, védtelenség, kiszolgáltatottság
jelenléte életünkben. Túlzott igénybevétel mindennapi tevékenységeink során. Számos kutatás
eredményeként elmondható, hogy az alacsony érzelmi intelligencia is rizikótényező a
kialakulásban. Kiégésre hajlamosít a munkahely szervezeti sajátosságai is: hiányos
teljesítménymérés (kontroll), visszajelzés hiánya, megerősítés hiánya, alacsony jövedelem,
extra igénybevétel mellett nagy felelősség, gyakori krízishelyzet, adminisztratív terhek,
korlátozott előrejutási lehetőségek. Kialakulása ciklikus, a folyamat számtalanszor
megismételheti önmagát. Tisztázni kell, hogy az egyén hol tart a folyamatban!
Freundenberger (1974) szerint a kiégés 12 lépcsős folyamatként képzelhető el.

A kiégés 12 lépcsős folyamata Freundenberger szerint
1. A bizonyítani akarástól a bizonyítási kényszerig - ideálok követése (cél: „Legyek ideális!”)
2. Fokozott erőfeszítés - bizonyításkényszer miatt a feladatok egyre sürgetőbbé válnak
3. A személyes igények elhanyagolása - személyes dolgok háttérbe szorulnak - a hivatalos
elfoglaltság az egyetlen időtöltés
4. A személyes igények és konfliktusok elfojtása - mindent megtesz, hogy a környezet ne
vegye észre, hogy nincs jól - a testi kimerültség jeleire túlteljesítéssel reagál.
5. Az értékrend megváltozása - felborul korábbi értékrend, ítélő- és érzékelő képesség is
deformálódik
6. A fellépő problémák tagadása - feladatvégzésre irányuló fixálódás - minden megszűnik,
ami a teljesítményen kívül létezik.
7. Visszahúzódás - nem hat rá környezeti inger, befolyás - tájékozódási igény kimerül
8. Magatartás- és viselkedésváltozás - nem hallgatja meg a külső véleményeket, minden
kritika számára.
9. Deperszonalizáció - önérzékelő képesség elvesztése; megszűnik a belső világgal való
kapcsolat
10. Belső üresség - gyakran lelki betegségbe fordul át, félelem, pánikrohamok, klausztrofóbia,
stb.
11. Depresszió - az élet értelmetlennek, reménytelennek, örömtelennek, tehernek tűnik
12. Teljes kiégettség - szomatikus és a pszichés veszélyeztetettség egyidejűleg megjelenik

A kiégés folyamata Brodsky és Becker felosztása szerint
(Brodsky és Becker, 1980)
1. Idealizmus szakasza - szakmáért való lelkesedés, élénk kapcsolattartás - személyiségét
tekinti a legfontosabb munkaeszköznek
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2. Realizmus szakasza (egészséges, kreatív szakasz) - elkötelezett a szakmája iránt együttműködik a kollégákkal - érdeklődik a környezetében megjelenő emberek iránt
3. Stagnálás szakasza - teljesítőképesség és érdeklődés csökken
4. Frusztráció szakasza - negativitás - Szakmájukban visszahúzódnak, a klienseket
becsmérlik, egyre több negatív változást észlelnek rajtuk. - visszavonul a kapcsolatok elől
- kétségbe vonja saját szaktudását, képességeit
5. Apátia szakasza - sematikusan végzi munkáját - kerüli a társas kapcsolatokat

1.6.2. A kiégés három területe
A kiégés három területet érint a testet, az érzelemvilágot és viselkedést.
Test: A testi tünetek sokszínűek. Pszichoszomatikus tünetek jelentkezése figyelhető meg:
kipihenhetetlen fáradtság érzése, alvászavar, kifejezett testsúlyváltozás, mellkasi fájdalom,
izomfájdalmak, szívdobogásérzés, szédülés stb…, gyakori betegállomány.
Az érzések: A kialakulás előre haladásával változnak. Kezdetben nélkülözhetetlenség érzése,
időhiány, hangulatingadozások, türelmetlenség. Későbbiekben munkakedv elvesztése, belső
üresség érzés, túlterheltség érzés, kimerültség, szorongás és depressziós időszakok jelennek
meg.
Viselkedés: Magatartási tünetek is szakaszonként változóak. Kezdetben hiperaktivitás, majd
csökken a teljesítő képesség, koncentráló képesség, mely sokáig nem vevődik észre. Továbbá
kialakulhat ingerlékenység, változások iránti nagy ellenállás. Negatív coping eredményeként
szenvedélybetegségek figyelhetők meg. Végül kialakul az általános érdektelenség. (Thomas M.
H. Bergner: Burnout. A kiégés megelőzése 12 lépésben, 2012)

1.6.3. Kiégés kezelése
Ahogy a külső (munkahely, munkafeltételek) és belső (az egyén személyisége és viselkedése)
tényezők, ugyanúgy a köztes tényezők (a másokkal való interakciók) is kiválthatják a kiégés
állapotot. Valójában ezen területek összefonódása olyan erős, hogy lényegében mindhárom
tényező növeli a burnout hatásának kockázatát. A burnout megelőzés során fontos, hogy az
egyén mit, hogyan és milyen mértékben képes megváltoztatni!
A burnoutban szenvedőknél legtöbbször az alábbi 5 tényező állapítható meg a betegség
kiváltójaként:
1. Időhiány - a szükséges időkeret túlságosan is szűknek bizonyul,
2. Állandósult/mindig visszatérő helyzetek - melyek során nagy a leterheltség, s az illető úgy
érzi, alig van befolyása a saját életére (az elbizonytalanító érzés a tehetetlenség egyik
formája),
3. Állandó elégedetlenség,
4. Stressz (főleg az elégedetlenséggel párosulva),
5. Minden olyan tevékenység, amely más emberekkel való személyes kapcsolatot feltételez
- ha a szakmát gyakorló képességei nem elegendőek a saját és mások érzelmeinek
kezeléséhez, beszűkül.
A burnout megelőzéséhez először is meg kell állapítanunk, hogy a burnout betegségünk
mennyire van előrehaladott állapotban. Csakis ezután tervezhetjük meg a gyógyuláshoz vezető
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további útvonalat - immár több ismeret birtokában. Burnutot kizárólag személyre szabott
módszerekkel lehet megelőzni - ezért szükséges a szubjektív állapotok és körülmények
vizsgálata.

A 12 szintű burnout megelőző program lépései

1-3. ábra: A 12 szintű burnout megelőző program lépései

1. szint - A valóság elfogadása: meg kell bizonyosodnunk arról, hogy valóban burnoutban
szenvedünk, mennyire előrehaladott állapotú a betegség. Ezután lehetünk biztosak a
változás szükségességében.
2. szint - Erőforrásgyűjtés: a megelőzés kezdete elején még tele vagyunk problémákkal,
kételyekkel, bizonytalansággal, félelmekkel. Azonban mindenkinek vannak ún. titkos
erőforrásai, melyek könnyítenek az előbb felsoroltakon.
3. szint - Az önismeret: a saját helyzetünk, illetve az önmagunk iránti vakságunk adja a
burnout táptalaját. Ha megtanuljuk, hogyan ismerjük meg jobban önmagunkat, azzal
elősegítjük a gyógyulást is.
4. szint - Az időtől való függetlenség: nem igazi időhiányról van szó, hanem a határidők
kényszeréről. Egy jó időbeosztás a burnout esetében nem elég, hatásos határidő-kezelési
móddal kell kiegészíteni.
5. szint - Az önbizonyosság: aki burnoutban szenved, úgy érzi, hogy semmire sincs már
hatással - ezért célszerű az önbizonyosságunkat erősíteni.
6. szint - A tartós elégedettség: a stressz önmagában nem vezet burnout kialakulásához.
Ugyan fontos a stressz csökkentése, de lényegesebb a személyes elégedettség növelése.
Hiszen mikor is elégedett az ember? Ha elvárásai teljesülnek - sokkal nagyobb
biztonságban érzi magát. Mivel nincs olyan ember a világon, aki a nap 24 órájának minden
percében elégedett lenne, így az elégedetlenség működhet a folyamat indíttatásaként is.
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7.

8.

9.

10.
11.

12.

Azonban a legjobb gyógyító hatás a valódi belső elégedettséggel érhető el, pozitív
önértékelés, én hatékonyság fejlesztésével.
szint – Stressz tolerancia: stresszt akkor érzünk, ha belső védekezésben
vagyis antipátia kezdünk. A stressz mindig egyénfüggő, akárcsak az érzéseink. Míg
néhányan igénylik a stresszt, addig mások szinte összeomlanak tőle. Stressz hatására az
érzéseink és a viselkedésünk odafigyelő érdeklődése, vagyis a szimpátiánk egyre
alacsonyabb szintű lesz. A stressz kezelés elsajátítása azt jelenti, hogy antipátiánkat és
szimpátiánkat mi magunk összhangba hozzuk - különféle technikákkal.
szint - Kettős kompetencia: hozzájárul ahhoz, hogy kapcsolatainkat éltre keltsük és
jóváhagyjuk a kommunikatív kapcsolatkezelés értelmében. A kettős komptencia
megértéséhez fontos leszögeznünk, hogy a burnout és a szakmai kettőség közvetlenül
összefügg az érzelmi kompetencia jelentésével. Miből is tevődik össze az érzelmi
kompetenciánk? Az érzelmi kompetenciánk magában foglalja az önérzékelésünket, az
önirányításunkat, az önmotivációnkat valamint a szociális kompetenciánkat is. Ezek mind
stabil alapot képeznek a burnout ellen, minden másnál jobban növeli a
magabiztosságunkat! A kettős jelenség szempontja szerint az érzelmi kompetenciánkra
összpontosítunk jobban.
szint - Helyzettolerancia: a burnout egyik alapösszefüggése, hogy sokszor egy konkrét
helyzetet már nem lehet, nem tudunk elviselni, sem megváltoztatni, sem elkerülni. Ezért
ez a szint a láthatóan elviselhetetlen helyzetek sikeres kezelését, röviden a
helyzettoleranciát foglalja magában.
szint - Szerepbiztonság: burnout akkor fenyeget, ha már nem tudjuk betölteni az általunk
kitűzött szerepet.
szint - Célfelismerés: a burnout szoros összefüggésben áll azzal is, hogy valódi célunkat
nem érhetjük el. Olyan módszerek szükségesek, melyek segítik felismerni belsőnk valódi
hivatással kapcsolatos, illetve magánéleti céljait.
szint - Célmegközelítés: A kitűzött célok megközelítése.

Ez a 12 szint együtt igen hatékony és komoly burnout elleni programot alkot. A program
összetevői a romboló tartalmak (stressz, határidő- és időiány), továbbá tartalmaz
építő tartalmakat (erőforrásgyűjtés, elégedettség, önbizonyosság és érzelmi kompetencia)
valamint felismerő kompetenciákat (valóságelfogadás, önmegértés, szerepek, tényleges célok,
a megváltoztathatatlannak tűnő helyzetek kezelése, a célmegközelítés).
A leghatásosabbak azok a változások, melyeket önmagunk idézünk elő. Az ember azonban
sokszor hajlamos rá, hogy a megoldásokat valamiféle külső vagy magasabb hatalomtól várja talán így próbáljuk meg a saját felelősségünket másra hárítani. Burnout esetében azonban
fontos, hogy vissza kell nyernünk saját irányításunkat az életünk és a munkánk felett. A belső
erőforrások életre keltése a burnout igazi ellenszere. (Thomas M. H. Bergner: Burnout. A kiégés
megelőzése 12 lépésben, 2012)

ÖSSZEFOGLALÁS
Ebben a fejezetben megismerkedhettünk a mentálhigiéné alapfogalmaival, a mentálhigiéné
történetiségén keresztül a közösségi mentálhigiéné kialakulásával, jelentőségével.
Ismertetésre került a mentálhigiéné prevenciós szemlélete. Megismerjük a lelki
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egészségvédelem színtereit, az egyes színterek céljainak, eszközrendszerének bemutatásával,
átfogó képet kapunk a mentálhigiénés feladatokról. Tárgyalásra került a kiégés, mint segítő
foglalkozásúak prevenciót igénylő mentálhigiénés problémája.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hasonlítsa össze a medicinális és a pozitív mentálhigiéné szemléleteit!
Ismertesse a mentálhigiénés prevenció általános szempontjait!
Ismertesse a Selye-féle generális adaptációs szindróma jelentőségét!
Ismertesse a stressz folyamat összetevőit!
Ismertesse a Tartós stressz következményeit!
Ismertesse a stressz kezelést segítő technikák, programok formáit!
Sorolja fel Mentálhigiéné Intervenciós színterei!
Ismertesse az iskolai mentálhigiénés beavatkozások céljait!
Ismertesse a mentálhigiéné lehetőségeit az iskolában!
Sorolja fel a munkahelyi mentálhigiéné célját, területeit!
Ismertesse a kiégés prevenció jelentőségét a segítő szakmákban!
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2. CSALÁDSZOCIOLÓGIA
Herczegné Számel Annamária
Egyensúly AE Egyesület
szociálpolitikus, szociális munkás,
szociális kompetenciát fejlesztő tréner és családkonzulens

BEVEZETŐ
A családszociológia egy összetett tudomány. Kutatások során történeti, demográfiai, etnológiai,
szociálpszichológiai és szociológiai-antropológiai szempontokat használ. A család az a kis
csoport, intézmény, mely végigkíséri az emberiséget megjelenésétől napjainkig. Minden
társadalom kiemel sajátos családi kapcsolatrendszert, mely egyrészt a nemek, másrészt a
szülők és gyermekek közötti kapcsolatot szabályozza. A családi rendszerek lehetnek nagyon
eltérőek, de minden társadalomban létezik valamilyen családrendszer. A családrendszerek
eltérőek lehetnek attól függően, hogy mennyire átfogó a családi szervezet, hogyan közvetíti az
örökösödést, miként rendelkezik az újonnan létrejövő család megtelepedéséről és melyek a
családi autoritás mechanizmusai.

2.1. DEFINÍCIÓK
A család fogalma
◼ Társadalmi intézmény:
normák és értékek egymással összefüggő tevékenységekre vonatkozó elfogadott
rendszere – közvetítő szerep az egyén és a makrotársadalom között – a társadalmi élet
szervezése (ilyen társadalmi intézmények: a család, az oktatási rendszer, a vállalatok, a
kormányzat, vallás...)
◼ Csoport:
-

kiscsoport: kis létszám, személyes ismeretség, szoros kapcsolat

-

informális csoport: a személyes kapcsolatok a meghatározóak – szimpátia, közös
érdekek!

-

elsődleges csoport: az egyén teljes személyiségével vesz részt a csoportban –
érzelmileg színezett (érzelmi biztonság, segítségnyújtás, személyiségfejlesztés
elősegítése – a csoporttagoktól kapott pozitív visszajelzések alapján)
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◼ Szociológiai definíció:
olyan együtt élő kiscsoport, amelynek tagjait vérségi vagy örökbefogadási kapcsolat köti
össze (házassági, leszármazási)
◼ Statisztikai definíció:
a szülők vagy az egyedülálló szülő + a velük/vele együtt élő nem házas
gyermek/gyermekek = nukleáris család (családmag- 2 generáció együtt)

A házasság fogalma
A házasságnak általában a család az alapja.
◼ monogám házasság (nyugati kultúrkör)
◼ poligám házasság
◼ többnejűség (poligínia): elterjedtebb (pl. mohamedánok) – nem mindenki engedheti
meg magának! – társadalmi rang, ha valaki több feleséget tarthat
élhetnek külön-külön háztartásban a feleségek – külön családmagok
élhetnek egy közös háztartásban a feleségek – egy családmag
◼ többférjűség (poliandria): ritkább (Tibet, indiai toda népesség) – főleg ott fordul elő,
ahol nagy a szegénység: a fiúgyermek “értékesebb” (nagyobb a teherbírása, többet tud
dolgozni), ezért a fiúkra jobban vigyáznak – több fiú éri meg a felnőttkort – kevesebb
lány nő fel – nem jut minden fiúnak lány!
-

egyes területeken a biológiai apaságnak van jelentősége

-

máshol a biológiai apaságnak nincs jelentősége – ceremoniális apaság: az egyik
potenciális apa egy szertartás során ünnepélyesen elvállalja az apaságot

◼ csoportházasság: több férfi + több nő együttélése közös házas kapcsolatban
◼ incestus: vérrokonok közti tiltott szexuális kapcsolat
◼ endogámia: csoporton (törzsön, klánon, falun) belüli házasságkötés
◼ exogámia: csoporton kívülivel kötött házasság
◼ homogámia: egy adott társadalmi osztályon, rétegen, felekezeten, etnikumon belüli
házasságkötés
◼ heterogámia:
házasságkötés

más-más

osztályok,

rétegek,

felekezetek,

etnikumok

közötti

◼ válás: a házasság felbontása, a két házastárs különválása (Magyarországon: bíró által
kimondva)

A háztartás fogalma
Nem feltétlenül rokonság.
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◼ Együtt lakó, megélhetési költségeiket megosztó, együtt fogyasztó emberek csoportja,
akik általában, de nem szükségképpen rokonok. (lehetnek pl. közös albérletben lakó
egyetemisták...)
◼ Háztartástípusok- Peter Laslett tipológiája:
1.
2.
3.

nukleáris családi háztartások – egy nukleáris család
kiterjesztett családi háztartások – egy nukleáris család + más, a családmaghoz
nem tartozó rokonok (özvegy szülő, nem házas testvér...)
több családmagból álló háztartások – több családmag együtt

▪
törzscsalád-háztartás: szülők + egy házas gyerek
▪
“nagycsalád”: szülők + több házas gyerek
▪
házas testvérek együttélése
▪
összetett háztartások
4.
olyan háztartások, amelyek tagjai nem tartoznak ugyanazon családmaghoz (pl.
két nem házas unokatestvér)
5.
egyszemélyes háztartás
◼ Más tipológia: együtt élő nemzedékek száma szerint: egy, két három, több nemzedék...

A rokonság fogalma
A nyugati kultúrákban inkább csak a közeli rokonok vannak egymással kapcsolatban, a
távolabbi rokonság jelentősége csökkent.
Vannak olyan kultúrák, ahol a távoli rokonok szerepe is meghatározó – klán: minden
tagja egy, néhány nemzedékkel korábban élt közös őstől származtatja magát, önálló
identitással rendelkeznek, közösséget alkotnak
Például:
◼ maffia – a klán fejének akarata döntően meghatározza a klán tagjainak életét- egyedi
vélemények helyett közös klán-vélemény
◼ skót klánok – a közös kulturális tudaton alapszik
◼ cigány kultúra, arab kultúra

2.2. A PÁRVÁLASZTÁS KÉRDÉSEI
A legtöbb korlátozás a leggazdagabbaknál és a legszegényebbeknél van.

Milyen szempontok számítanak a döntésben?
A párválasztás során a felek közötti homonómia (hasonlóság) szempontjai, Girarte vizsgálatai
alapján:
◼ etnikai hasonlóság (bőrszín!) a legerősebb
◼ vallás (zsidóknál nagyon erős szempont, egyes európai országokban kisebb a
jelentősége)
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◼ lakóhely (a lakóhelyi közelség egyéb hasonlóságokkal is együtt járhat: azonos iskola,
egyházközség...)
◼ társadalmi helyzet, iskolázottság – a társadalom alsóbb rétegeiben és a
csúcspozíciókban inkább férfiak – a nők eloszlása egyenletesebb, inkább középpozíciók,
diplomás pályákon is - a magyar társadalomban általában a nők házasodnak lefelé: a nő
iskolai végzettsége magasabb, de ez ellentétes a hagyományos férfi-női szerepekkel,
ezért szerepkonfliktusokhoz vezethet!
◼ egyéni vonások, sajátosságok (külső megjelenés + személyiségjegyek)
Legtartósabbak: az egymást kiegészítő tulajdonságok (komplementer jegyek) + a
homonóm személyiségjegyek.

Házasság előtti párkapcsolatok
A tudatosabb házastárs-választáshoz kell az előzetes tapasztalat – a történelem során sokáig
nem legitim.
Az erkölcsi megítélés az I. világháború után változik meg - nők radikális változása: bubifrizura,
rövid szoknya, nyilvános szórakozás, ital, cigaretta – a házasság előtti párkapcsolat
nyilvánosan felvállalhatóvá, társadalmilag elfogadottá válik – a házasodási életkor kitolódik, a
nemi érés felgyorsul, ezért a házasság előtti kapcsolatok időszaka hosszabbá válik.

Házasság előtti párkapcsolatok szakaszai
◼ Randevúzási szakasz
Nem annyira elismert társadalmilag, a felek még nem köteleződnek el
Tini korra jellemző: a partner kiválasztásánál a referenciacsoport előtti megfelelés
dominál + nem a konkrét személy, hanem a randevú-élmény iránti vágyakozás a
konkrét motivációs tényező
Népszerű randevúpartner: anyagi javak birtoklása (fiúk), külső megjelenés (lányok)
Kezdeményezés: még mindig többnyire a férfiak – összefüggésben van a kettős nemi
erkölccsel - a társadalom eltérően ítéli meg a két nemet: férfiakkal toleránsabb
Férfiak: sok kapcsolat – pozitívabb megítélés
Nők: sok kapcsolat – negatívabb megítélés
Jelentősége: alkalom az ismerkedésre, a másik nem képviselőjével való
kommunikációra + hozzájárul az önismerethez
A sikeres randevúpartner nem biztos, hogy jó házastárs – a randevú többnyire közös
szórakozás + az alkoholfogyasztás is jobban tolerált.
◼ Együttjárási szakasz
társadalmilag elfogadottabb
Sikeres randevúpartnerrel, aki állandósult.
Pszichés-fizikai energiamegtakarítás: nem kell állandóan újabb és újabb partnert
keresni.
Az érzelmek felerősödnek, kialakul az intimitás.
Fontos elem a közös szórakozás.
◼ Együttélés
Sikeres együttjárásból alakul ki.
Elkötelezettség, hosszú távú célok nincsenek.
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bizonytalansági tényező (ha nem válik be a kapcsolat, könnyű szétválni)
Többnyire a gyerekvállalás nem jellemző.
Inkább fiatal korosztályt érint.
Általában a házasságot megelőző időszak – kivéve: skandináv országok, ahol az
együttélés a házasságon alapuló család valódi alternatívájává vált.
◼ Más alternatív kísérletek
o kommunák (’60-as évek – hippi divat – hosszú távon nem maradtak fenn)
o kibucok (Izrael – gazdasági életközösség – esetleg szexuális is)
o Tudatosan vállalt egyedül élés + gyereknevelés – jómódú, nagyvárosi értelmiség
körében jellemző a legújabb trendek szerint

Házasság
Sikeres együttélésből származik.
Hosszú távú célok, gyerekvállalás, nagyobb elköteleződés, áldozatvállalás jellemzi.
Egyik sikeres fázis sem garantálja a következő fázis sikerét!
A házasságon alapuló család még ma is a legfontosabb életközösségi típus.

Válás
A válság jele.
– a válási arányszám több objektív tényezővel függ össze: jogrendszer milyensége, anyagi
helyzet (szegények ritkábban válnak, mert nincs pénzük az újrakezdésre!), vallásosság
pl. Dánia: nagyon magas a válások aránya, a jogi liberalizmus és a gazdasági újrakezdés
lehetősége miatt;
Olaszország: nagyon alacsony a válások aránya, az erőteljesebb vallásosság és a nem liberális
jogrendszer miatt – a válások többnyire nem a család intézményét kérdőjelezik meg, hanem a
család túlidealizáltságát jelzik: túl magasak az elvárások + túl sok konfliktus marad kezeletlen.

Szerelem-elméletek
1. Erik Fromm:
A szerelemre jellemző:
- a partner idealizálása
- a másikért hozott áldozat – fontos aspektus: adni!(önzetlennek tűnik, de a célja:
megnyerni vagy megtartani a másik szerelmét)
Változás a történelmi idők során:
- az áldozatvállalási motívum csökkenése
- a szexualitás változása – a szex lehetővé vált a házasságkötés előtt is
Alapvetően két szükséglet húzódik meg a szerelem mögött:
- az intimitás szükséglete (ipari forradalomtól kezdődött)
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2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

- a magány leküzdésének szükséglete (szintén az ipari forradalomtól) – a modern ember
már nem közösségi ember, hanem individuum, a szekularizáció következtében magára
maradt az élet legfőbb kérdéseivel.
Kirpatrik:
Szelektív szükséglet-teória: pozitív érzés, pozitív élmény kapcsolódik a szerelemhez –
az emberek erre törekszenek, ezt akarják átélni
Centers:
instrumentális elmélet – a partner eszköz, a szükségletek kielégítésének eszköze
Thibaut Kelley + Blau:
csere-elmélet: a szerelembe is egyfajta csere zajlik: haszon / ráfordítás mérlegelése –
arra törekszenek a felek, hogy a ráfordításuk megtérüljön
Winch:
komplemetáris szükséglet elmélete: a partnerek kiegészítik egymást
Girate, Burgess:
homonómia-elmélet: a hasonlóság dominál
Bergler:
kivetítés elmélete: a tulajdonságainkat kivetítjük a partnerre – a másikban saját
magunkat szeretjük
Murstein:
szakaszok fontossága:
1. stimulus-szakasz: választás külső jegyek alapján
2. érték-szakasz: interakciók – a másik gondolkodásmódjának, értékrendszerének
megismerése
3. szerep-szakasz: a partner viselkedésének, tetteinek megismerése
Berger- Lukmann:
A valóság társadalmi felépítése
fenomenológiai irányzat – a hétköznapi élet törvényszerűségeinek vizsgálata
tudományos világ: újítások, felfedezések
hétköznapi világ: szokások, rutin fontossága
A két világ gondolkodása, viselkedése eltérő!
családban: közös valóságépítés
- egymás múltjának közös értelmezése
- közös jelen megalkotása
- közös jövő tervezése
Ehhez folyamatos egyeztetésre, interakciókra van szükség a felek között – fontos
szerepe van a kommunikációnak – a kommunikáció áthidal teret, időt
intézményesült cselekvések: generációról generációra átörökített cselekvési módok,
algoritmusok (a szocializáció során adódnak át!) – támpontok lehetnek
A két ember közötti kommunikáció kibővül a gyerekek születésével – “szimpózium”őket is be kell vonni a közös valóságépítésbe.
Thibaut-Kelley és Homans:
csere-elmélet bővebb kifejtése (nem csak a szerelemre vonatkoztatva)
Alapfogalmak:
a) jutalom = nyereség – valamely személy tevékenysége elősegíti egy másik
személy szükségleteinek kielégítését
b) ráfordítás: valamely tevékenység vállalásának költsége – fáradozás, lemondás
valamilyen alternatív tevékenységről
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c) egyensúly = ráfordítás – nyereség
d) összehasonlítási szint: Ehhez viszonyítanak a felek az egyensúly mérlegelésekor
változhat – pl. korábbi nyereségek egy idő múlva csak egyre költségesebben
biztosíthatók.
Előfordulhat, hogy az egyik fél egyre inkább növekvő ráfordításokat követel a másiktól.
A felek attitűdjei is megváltozhatnak.
A külső szituáció is megváltozhat – pl. munkahelyi pozícióváltás
A változások lehetnek ciklikusak is – pl. a ráfordítás csökken- a másik motiválttá válik,
hogy fokozza az erőfeszítéseit, és újra biztosítsa a szükséges költségeket – a ráfordítás
megnő
Az összehasonlítási szint változásai mérhetőek:
▪ - saját korábbi tapasztalatok alapján
▪ - más kapcsolatokra, személyekre vonatkozó észlelések alapján
▪ - egy alternatív kapcsolatról való elképzelések alapján (“Ha a Hufnágel Pistihez
mentem volna...”)
A kapcsolat tartóssága függ az összehasonlítási szinttől, de ez nem az abszolút
magyarázata az adott kapcsolatnak – pl. előfordul, hogy a nyereség csökken, a kapcsolat
mégis jól működik (pl. alkoholisták családszerkezete), vagy a nyereség nő, mégis
elválnak.

Alkoholisták családszerkezete
Alkoholistává válás
◼ klinikai megközelítés: prealkoholista személyiségjegyek: hangulati labilitás =
lobbanékonyság (explozivitás) és depresszivitás váltakozása
◼ tanuláselméleti megközelítés: nehezített tanulási képesség – nehezen viselik a jutalom
késleltetését, nem ismerik fel a jutalmat- függ attól is, hogy ki milyen időperspektívában
tud gondolkodni (kitágult vagy szűk idődimenzió)
◼ szociálpszichológiai megközelítés: a szociális hiánylények a veszélyeztetettebbek, ahol
problémák vannak a primer és szekunder kapcsolatok kialakításban (szociális izoláció!)
Miért köt valaki partnerkapcsolatot olyannal, akinek alkoholproblémája van vagy várhatóan a
jövőben lesz?
◼ feltételezhető, hogy az illető személyiségében problémák vannak – pl. mazochisztikus
hajlam, átformálási-átnevelési fantáziák táplálása
◼ hagyományos családi kapcsolat: a férj domináns- az alkoholista férj viszont elveszti
dominanciáját, és a feleség veheti át a domináns szerepet!
◼ az alkoholista partnerének is van vágya az alkohol iránt, de nem meri kiélni, csak a
másikon keresztül
◼ az alkoholproblémák megjelenésekor a család megpróbál úgy tenni, mintha nem lenne
semmi baj – tagadás, meg nem történtté tétel
◼ egy idő után ezt kénytelenek feladni – pillanatnyi megoldások keresése: csökkentik az
elvárások szintjét – részben felmentik az alkoholistát a kötelességei teljesítése alól –
már nem várják el, hogy maximálisan gondoskodjon a családról
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◼ következő stádium: az alkoholista elveszíti domináns pozícióját – más családtag veszi át
a családfő szerepét (általában a feleség, a legidősebb fiú vagy más férfirokon) – emellett:
gondoskodó, együttérző segítség az alkoholista felé, aki gondozotti szerepkörbe kerül
A családstruktúra átalakul, de attól még stabil lehet – probléma akkor alakul ki, ha sikerül
kikezelni az alkoholbeteget, aki vissza szeretné kapni a domináns szerepet – a családstruktúra
már nem tud visszaalakulni – felbomlik

Nem-deviáns alkoholizmus
Nem okoz komolyabb problémát a családban – az alkoholista nem jelent stresszt a család
számára, mert:
◼ az adott család olyan szociokulturális réteghez tartozik, amelyre jellemző a gyakori
alkoholfogyasztás – pl. Bourdieu vizsgálatai: azokban a rétegekben, ahol a fizikai erőnek
nagy szerepe van, férfias jellemvonásnak számít az erős italok fogyasztása, itt az a
deviáns, aki nem iszik alkoholt (pl. dokkmunkások)
◼ kedvező pszichikai adottságúaknál nem alakulnak ki az alkoholistákra jellemző zavaró
pszichopatológiai jellegzetességek (vagy csak nagyon sokára)
◼ eleve a szociális kötelességek minimumát várják el az adott személytől (pl. már eleve
munkanélküli volt, nem a jól fizető munkáját veszítette el az alkoholizmus miatt)
Az európai kultúrkörre a “szociális ivó” jellemző – ezt nem tartják alkoholizmusnak – az
alkoholizmus köznapi értelemben a függőség.

2.3. CSALÁDI ÁLLAPOTOK
1.
2.
3.
4.

nőtlen/hajadon
házas
elvált
özvegy

Családi állapotok részletes kategorizálása
1. nőtlen/hajadon
a.
egyedül él
b.
élettárssal él
2. házas
a.
együtt élnek
b.
külön él a házastársától - egyedül él
c.
külön él a házastársától - élettárssal él
3. elvált
a.
egyedül él
b.
élettárssal él
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4. özvegy
a.
egyedül él
b.
élettárssal él

2.4. A CSALÁDOK TÍPUSAI
◼ 3 típus:
o csak házaspár
o házaspár + gyermek/gyermekek
o 1 szülő + gyermek/gyermekek
◼ Néprajzi definíció: egymással szoros kapcsolatban élő rokonok (vérségi kapcsolat nagyszülők, távolabbi rokonok is) – nem kell feltétlenül egy fedél alatt élniük

2.5. CSALÁDI KAPCSOLATOK RENDSZERE ÉS MŰKÖDÉSE
◼
◼
◼
◼

konszenzus-elmélet
konfliktus-elmélet
kapcsolati nézőpontot figyelembe vevő elmélet
kommunikációszemléleti elmélet

2.5.1. Konszenzus-elmélet
A családi kapcsolatok fontos meghatározója: az együttműködés, a szolidaritás, a
szerepelvárások egyeztetése.
Parsons: strukturalista-funkcionalista elmélet + konszenzuselmélet (egyensúly vagy
harmóniaelmélet) – konfliktusok elvetése!
baloldali gondolkodók: harmóniaelméletek kritikája – csak konzerválják a problémákat
(helyette: konfliktuselméletek – Marx)
◼ a konszenzus nem valódi – az egyik tag kizsákmányolásán, elnyomásán alapul
◼ a konfliktus elnyomása, a túlzott együttműködésre való törekvés a kapcsolat
szétbomlásához vezethet – a konfliktusok elkerülése gyakran több feszültséget teremt
és több energiát kíván, mint maga a konfliktus
◼ gyakran csak látszatra harmonikusak a kapcsolatok – a valódi problémákat elkendőzik,
elfojtják, mert félnek a konfrontációtól – “pszeudokölcsönösség”
Habermas - a konszenzuselmélet feltételei:
◼ kölcsönös szükségletkielégítés révén biztosítható az integráció
◼ a megállapodássszerű elvárásokkal biztosítható az identitás
◼ az érvényes normák automatizmusa biztosítja a konformitást
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2.5.2. Konfliktus-elmélet
A konfliktusok hozzátartoznak a családi élethez – a kölcsönösen megoldott konfliktusok a
stabilitás alapjai – a konfliktusok megszüntetése, mindenáron való elkerülése árt a
kapcsolatnak – az együttműködés nem szünteti meg a konfliktusok forrását
De: vannak destruktív, nem megoldható = destruktív konfliktusok! – az elmélet kritizálói
szerint a konfliktusok többsége destruktív, és olyan külső körülményekből adódik, amelyeket
a család belülről többnyire nem tud megváltoztatni (pl. gazdasági problémák –
munkanélküliség, lakáshiány)

2.5.3. Kapcsolati nézőpont
Konszenzuselmélet és konfliktuselmélet szintéziseként is értelmezhető.
Alapvetően a családi kapcsolat struktúráját vizsgálja:
◼ ki miben és hogyan dönt?
◼ milyen szokások és hagyományok alakulnak ki?
◼ milyen interakciós szabályok léteznek?
Komoly eltérések szociális tényezők szerint – pl. vallásosság, gyerekszám, iskolázottság

2.5.4. Kommunikációszemléleti elmélet
jelentéstulajdonítások vizsgálata
pl.: “Kész a vacsora!”
◼ jelentheti azt, hogy minden kész, csak le kell ülni az asztalhoz
◼ vagy: a gyereknek meg kell teríteni, a férjnek kenyeret kell vágni
Szándéktulajdonító feltételezések sorozata segíti elő a családok közti megértést.
Akkor működnek jól a kapcsolatok, ha a tulajdonítások a befogadónál is ugyanazok, mint a
közlőnél (“egy nyelvet beszélnek”).

A kölcsönös megértés tapasztalati forrásai:
◼ a nonverbális kommunikáció
◼ a partner megfigyelése különböző helyzetekben (másokkal kapcsolatos viselkedése)
◼ külső információforrások a partnerről (más személyek véleménye, megfigyelése –
rokonok, barátok, kollégák)
◼ Szülő-gyermek kapcsolat: eltérő kommunikációk alakulhatnak ki a gyermek és a két
szülő között (gyerek-anya és gyerek-apa)
A kommunikációnak eltérő elvárási szintjei lehetnek:
◼ külső szint: az idegen szintje – kevesebb elvárás, alacsonyabb megértési szint
◼ ismerős szintje (“pincér-szint”: bizonyos alapjeleket megért, de személyesebb
jelzéseket nem) – partikuláris (részleges) elvárás
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◼ partner szintje (“a feleség szintje”) – legmagasabb a megértés szintje, az elvárások
sokkal sokrétűbbek
A jelentéstulajdonítások értelmezésének szabályai:
◼ koordinációs szabályok: külső helyzetből adódnak
◼ mélyszerkezeti (konstitutív) szabályok: saját magunk által kialakított feltételek
A bizonytalan szabályok problémát okozhatnak –a kommunikáció során tisztázni kell a
szabályokat!

A megértés egyensúlyi feltételei:
Vizsgálható:
◼ - a közelség dimenziója
◼ - a nyilvánosság (kizárás kérdése)
◼ - az önállóság
A megértés mentén létrejövő családtípusok:
a) izoláló család:
nincsenek közös barátok
külön ügyek és azok megjelenítésének gátlása
b) zárt család:
másokkal kielégítően érintkeznek, de csak közösen – nem tűrik meg a külön ügyeket
c) szétszórt család:
mindenkinek vannak családon kívüli kapcsolatai – ezeket nem jelenítik meg a családon
belül
nincs összehangoltság
d) egyensúlyban levő család:
lehetővé teszik a családon kívüli kapcsolatok megjelenítését
együtt és külön-külön is jól tudnak érintkezni másokkal
A kapcsolattartás függ a személyi kompetenciától (más személyek választását, döntéseit
befolyásoló képességtől = “szociális ügyesség” – pl.: Tom Sawyer- kívánatossá tette a nénikéje
által rákényszerített kerítésmeszelést a pajtásai számára, így ők végezték el helyette, sőt, még
fizettek is érte)
◼ - a kompetenciát befolyásolja:
o hatalom
o szeretet
o testi vonzerő
◼ - a személyi kompetencia jellemzői:
o extenzitás (kiterjedtség)
o intenzitás (mélység, erősség)
o változékonyság
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A kompetenciaviszonyok kiegyenlítettsége szempontjából a kapcsolat lehet:
◼ szimmetrikus: kiegyenlített kompetencia (befolyásolás)
◼ asszimetrikus: kiegyenlítetlen befolyásolás – összefügghet gazdasági szempontokkal,
hagyományokkal

2.6. CSALÁDVIZSGÁLATI MÓDSZEREK
◼ Statisztika
nyers házasságkötési arányszám: házasságkötések száma osztva az összes
népességszámmal – házasságok aránya ezer főre megadva
nyers válási arányszám: válások száma osztva az összes népességszámmal – válások
aránya ezer főre megadva
korspecifikus házasságkötési arányszám: korcsoportonként megadva az 1000 nem
házasra jutó házasok számát
korspecifikus válási arányszám: korcsoportonként megadva az 1000 házasra jutó
válások számát
◼ népszámlálás

2.7. A CSALÁDFEJLŐDÉSRE VONATKOZÓ ELMÉLETEK
Evolucionista elmélet
XIX. század – Bachofen(1861), Morgen, Engels
A családtípusok történeti fejlődésében is lezajlott egyfajta szelekció (mint a Darwin-i
fejlődéselméletben) – a fejlettebb típus kiszorította a fejletlent.
Kezdeti állapot: csoportházasság- szabályozatlan szex – nem volt korlátozva a szaporodás
(nem biztos, hogy így volt – lehet, hogy az ember párválasztása biológiailag determinált).
Fokozatos korlátok megjelenése: vérségi tabuk (közeli hozzátartozóval ne!), partnerek
számának korlátozása.
A házasság intézményének megjelenése – még nem monogám.
Monogám házasság megjelenése (az elmélet szerint ez a típus ki kellett szorítsa az előzőket, de
a valóságban ez nem így van, a különböző családtípusok egyidejűleg vannak jelen a világon)
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Posztmodern elmélet
sokszínűség! – egyidőben különböző kultúrákban különböző családtípusok léteznek- nincs
fejlettebb és kevésbé fejlett! – Murdock (1957): antropológiai vizsgálatok- az emberiség
történetében a leggyakoribb házasságtípus a monogám, kevésbé gyakori a poligínia, ennél is
kevesebb a poliandria, még ritkábban fordul elő a csoportházasság, de a különböző típusok
egymás mellett létezhetnek!

2.7.1. A nyugati-keresztény civilizáción alapuló családok
történeti fejlődése:
1. Ősközösség
kisebb, mobilizálható családok – nukleáris családtípus
nomád életmód – nem teszi lehetővé, hogy túl nagy közösség mozogjon együtt/ha egy-egy
helyen ideiglenesen megtelepedtek, szűk volt az életterük (barlangok)
nem halmozódott fel a hulladék – nem alakultak ki fertőzések
a problémát a sérülések jelentették (vadászat, harcok)
változatos, egészséges táplálkozás (hús, magvak, gyökerek, gyümölcsök) – a probléma az
egyenlőtlen hozzáférhetőség (vagy volt táplálék, vagy nem)
férfi-női szerepek elkülönülése:
◼ férfiak: vadászat (fejlettebb térbeli, matematikai gondolkodás)
◼ nők: gyereknevelés, gyűjtögetés (fejlettebb kommunikációs készség)
fordulat: letelepedés (kb. 10 ezer éve)

2. Letelepedett életforma
hagyományos, kiterjesztett család – többcsaládos együttműködés és együttélés
mezőgazdasági tevékenység, állattenyésztés - ehhez már nagy és szervezett családra van
szükség (“ezt néhány bóklászó emberrel már nem lehet megoldani!” – Szőke Kriszta)
folyamatosan biztosított az élelem – homogén jellegű (inkább gabonafélék, hús kevésbé – a
kezdetleges háziállatok még kicsik és soványak) – de ehhez éjjel-nappal dolgozni kellett (a
terméshozam kezdetben még igen szerény)
felhalmozódik a hulladék – fertőző betegségek!
családfő: pater familias (ezt az elnevezést a római jog rögzíti) – a család többi tagja teljesen alá
van rendelve a családfőnek, szinte cselédsorban élnek – a családfői pozíció fiúágon tovább
öröklődik (legidősebb fiú)
a család legfontosabb funkciója: a közös termelés – minden ennek rendelődik alá! – az
érzelmeknek nincs szerep – a házasságkötések inkább gazdasági tranzakciók
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Munkamegosztás:
◼ férfiak: nehéz fizikai munka
◼ nők: csak a családon belül dolgoznak (házi és ház körüli munka, mezei munka) – női
munkavállalás családon kívül elképzelhetetlen – “kitörési lehetőség”: apáca vagy
prostituált
◼ gyerekek: “kis felnőttek” – nincs mai értelemben vett gyerekkor – cél: minél hamarabb
bevonni a gyereket a közös termelő munkába – nagy a gyerekhalandóság – nem alakul
ki szoros érzelmi kapcsolat a szülők és a gyerekek között – a gyerekeket a közösség
neveli, gondozza – oktatás: elitképzés (egyházi, főnemesi jellegű - egzakt, a hétköznapi
élettől idegen tanulnivalók) – később: falusi iskolák (egyházi oktatás: erkölcsi-hitbeli
nevelés, gyakorlati ismeretek nem – fő cél: tehetségkutatás- leendő papok kiválasztása)
alacsony átlagéletkor (járványok, háborúk, szülés, gyermekágyi láz) – a házasságok gyakran
csak pár évig tartanak – nem ritka a többszöri újraházasodás
otthonok: egy élettérben a nagy család, születéstől halálig (gyakran a háziállatok is a családdal
egy fedél alatt élnek, főleg télen) – nincs elkülönülés, nincs magánélet – minden nyilvánosan
zajlik – a főúri kastélyokban is egymásba nyíló termek – nincs igény az elkülönített szobákra
munkaidő-szabadidő nem különül el (pl. kukoricamorzsolás, fonás közben ének, mesélés)
munkahely-lakóhely egyben
a kereszténység elterjedésével a házasság a szentségek szintjére emelődik – magas szintű,
védett intézménnyé vált – felbonthatatlan, monogám (az özvegyülések miatt lehetett sorozatos
monogám házasság)
a családok egy szélesebb közösséghez kötődnek (pl. faluközösség) – a család életének minden
fontos eseménye a közösségre tartozik, előttük zajlik (esküvő, temetés...)
újabb változás: ipari forradalom

3. Ipari forradalom
szabadidős családok – újra nuklearizálódó tendencia
urbanizáció, ipari munkavállalás – a családtagok külön munkahelyeken dolgoznak, elkülönült
munkakörökben – elkülönülnek a nukleáris családok (a városokban csak kisebb lakásokra van
lehetőség – csak a szülők és gyerekek laknak egy fedél alatt)
nő, mint önálló munkavállaló a családon kívül
nincs közös termelés, csak közös fogyasztás
munkahely-lakóhely élesen elkülönül
munkaidő-szabadidő is elkülönül
a családok csak a szabadidejükben érintkezhetnek
gyerekek: eleinte dolgoznak, később a gyári törvények visszaszorítják a gyerekmunkát – a
gyerekek az utcára kerülnek: a szülők dolgoznak, nincs ki vigyázzon rájuk – az első iskolajellegű intézmények célja: a gyerekek begyűjtése – később: az oktatás szerepe is megnő –
szakirányú képzés (a technika fejlődésével szükségessé válik) – az iskola a munkaerőpiachoz
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idomul – a gyerek értéke megnő (potenciális munkaerő, a szülő jövőjének záloga –a
megöregedett szülők csak a jó szakmát szerzett gyermekeikre támaszkodhatnak) –
“gyermekkultusz”: kevesebb gyerek, de velük többet törődnek – nincs meg a korábbi nagyobb
közösség a gyerekek körül, a gyereknevelés a szülők feladatává válik
lakótér: kisebb, elkülönült – funkciója: a pihenés helye a munka után, a regenerálódás színhelye
– megjelenik az elkülönülési vágy, az intimitásra való igény
felértékelődnek az érzelmi szempontok – kisebb az anyagi szempont jelentősége a
párválasztásban, nagyobb szerep jut az érzelmeknek – erős szülő-gyerek érzelmi kötődés
komoly szekularizáció: a vallás háttérbe szorulása + a jogrendszer liberalizálódása – lehetővé
válik a válás

4. Mai, modern családok jellemzői
monogám házasság (esetleg monogám házasságok sorozata)
nukleáris család (két generáció együtt)
neolokális (elköltözik az új család az előző generáció lakhelyéről, és új otthont teremt)
erőteljes érzelmi kötelékek
pater familias “maradványa”: a férj neve öröklődik tovább- patrilineáris öröklés

A család funkciói
◼
◼
◼
◼
◼

- termelés
- fogyasztás
- reprodukció
- felnőttek pszichés védelme
- gyermekek szocializációja

Lasch (1977):
A család = “menedék egy szívtelen világban”
Giddens (1992):
modern társadalom: instrumentális, csak meghatározott célt szolgáló kapcsolatok – emellett
intimitásigény kielégítése: párkapcsolatban, családban
A történelem során a család termelési és fogyasztási funkciójának jelentősége csökken – ezzel
együtt: érzelmek fontossága nő (házasságkötés: régebben gazdasági szempontok szerint,
modern társadalomban érzelmi szempontok alapján).

A házasság fejlődése
Európa: a történelem folyamán egyre nagyobb szabadság a házasságkötés terén (Indiakasztrendszer: a legszigorúbb korlátozások)
Kezdetek:
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Szentpétervár-Trieszt tengelytől (Hajnal János állapította meg) nyugatra:
Komoly elvárások a házassággal kapcsolatban (legyen vagyona, földje, műhelye, vagy
valamilyen keresetforrása a választottnak) – a másod-, harmadszülött fiúk esélyei rosszak: a
vagyont, címet, földet az elsőszülött fiú örökli, a többi kénytelen katonának vagy papnak állni,
vagy valamilyen mesterséget tanulni – a házasodási életkor kitolódik (’20-as évek vége felé) –
van, aki soha nem jut el arra a szintre, hogy családot alapítson – elterjedt az agglegénység,
vénlányság
Szentpétervár-Trieszt tengelytől keletre:
Pater familias hatalma erősebb
- nagyméretű, kiterjesztett család - több családmag – az új házasokat befogadja a nagy család
- korai házasságkötés (tizenévek elején)
- kevesen maradnak pár nélkül – agglegénység, vénlányság ritka
- kelet-nyugat eltérő jellege a II. világháború után elmosódik:
Újjáépítési láz – munkaerőigény megnő - mindenkinek jut munkalehetőség – oktatás,
felsőoktatás kiterjesztése a szélesebb néprétegekre – generációk közti mobilitás megnő
(szegényparaszt szülők gyári vezető, diplomás fia!) – a feltételek kedveznek a
családalapításnak: van munka, van jövedelem, van előrejutási lehetőség – keleten, nyugaton
egyaránt a huszonévek elején alapítanak családot
- ’60-as évek vége: a gazdasági fellendülés megtorpan
az oktatás széles körben folyik tovább – túl sok értelmiségi jelenik meg a munkaerőpiacon –
nincs elég munka számukra – tömeges diplomás munkanélküliség! – válság! (mai magyar
helyzet nagyon hasonló!) – diáklázadások (1968 – lásd Merle: Üvegfal mögött), tüntetések,
hippi-mozgalom – a feltételek nem kedveznek a családalapításnak!
- ’70-es-’80-as évek: válságkezelés
kormányzati beavatkozás - az alapprobléma konszolidálása: a munkanélküliség
megszüntetését célzó intézkedések (munkaidő csökkentése, átképzések, tanfolyamok
– korszerűbb, gyakorlatiasabb képzések!) – újra kedvezőbbé válnak a feltételek a
családalapításhoz, de ezzel együtt mégis csökken a házasságkötések és gyermekszülések
száma!
házasságkötési életkor nő, elterjedtebb a házasság előtti együttélés, a házasságon kívüli
születések száma nő (fiatal egyedülálló nők- USA vagy együttélő párok- Skandinávia), válások
aránya nő (eleinte: jelentős újraházasodás, később: válás után inkább együttélés), családok
átlagos gyerekszáma csökken
- ’80-as-’90-es évek:
yuppie-jelenség/nőknél: szingli-jelenség (Magyarországon napjainkban!)
Erőteljes individuális törekvés, ambíció, karrier, önérdekérvényesítés mindenek felett +
erőteljes materiális szemlélet , fogyasztás-központú gondolkodás (fogyasztási cikkek, mint
státusz-szimbólumok) + változatos, színes életstílus, szórakozás, utazások
- ’90-es évek, Nyugat-Európa: yuppie-életforma hanyatlása – nyitás a posztmateriális értékek
felé
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A fiatal értelmiség számára már nem csak az anyagi értékek fontosak! – középpontba kerül a
család, a barátság, a közösen eltöltött szabadidő – a munkában inkább a kreativitás, az
önmegvalósítás a fontos, nem pedig az agresszív önérdekérvényesítés a fogyasztásban:
racionalizálódás (egyszerűbb az öltözködés, a használati cikkek) – Magyarországon még
kiugróan materiális az értékrend.
a házasság története során igényszint-kitolódás figyelhető meg: ötven éve még általánosan
elfogadott volt, hogy a fiatal pár a szülőknél kezdi a közös életet, mára már megnőttek az
igények (házasságkötés csak akkor, ha van új lakás, kocsi, stb.)

Német kutatások
2 nagy változási tendencia
- az egyéni és a családi életpályák szabványtalanítása
korábban:
egyéni életpályaszakaszok: gyerekkor – fiatalkor – munkavállalás, családalapítás – gyerekek
nevelése – gyerekek elköltözése – özvegység
családi életciklusok: házasság, gyerekek születése – gyerekek felnevelése, gyerekek elköltözése
– családmag: magukra maradt szülők – özvegység
napjainkra:
a régi sablon megváltozott – válás, újraházasodás, utána következhet újra egy kisgyerekes
szakasz
- családi életformák pluralizálódása: új családtípusok – együttélés, válás után újraházasodás,
együttélés az új partner előző kapcsolatából származó gyerekekkel

2.8. CSALÁDI KONFLIKTUSOK
Konfliktusok csoportosítása
családon belüli konfliktusok = háztartási konfliktusok
Gazdálkodásból adódó konfliktusok
a munka eredményét a felek nem egyformán ítélik meg
a jövedelem megszerzése áldozatokkal jár (szabadidő, családdal eltöltött idő csökken)
gazdasági hiány (pl. lakásproblémák)
Szexuális ellentétekből fakadó konfliktusok
visszavezethető a családi szocializációra (mennyire volt tabutéma a szex?)
óriási feszültség: a médiában eltúlzott, irreális kép a szexről, ami távol esik a hétköznapi
élet realitásaitól
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ezek a problémák nehezen kommunikálhatók
gyakori “megoldás”: a partnerváltás (alternatív szexuális partner megjelenése)
A gyermek okozta konfliktusok:
a gyermek megjelenése a családban általában többletáldozatot jelent a családtagok, főleg
a nő számára – anyagi terhek növekedése, szabadidő, szórakozás idősávjának beszűkülése
a családon belüli figyelem átcsoportosítódik: az újszülött kerül középpontba- emiatt:
féltékenykedések (főleg, ha több gyerek van)
Baráti kapcsolatokból adódó konfliktusok:
házasság előtt, a kapcsolat kezdeti szakaszában intenzívebbek a baráti kapcsolatok
házasság során, főleg a gyerekek születése után a család egyre jobban bezárul, a külső
kapcsolatok egyre inkább kiszorulnak
újabb nyitás a külső kapcsolatok felé: ha már nagyobbak a gyerekek
A szabadidő felhasználásából adódó konfliktusok:
a családokhoz nem kapcsolódó, családon kívüli hobbitevékenység komoly konfliktus
forrása lehet – eltávolodási folyamat indulhat el, ha a partnerek érdeklődése gyökeresen
eltérő, és nem tudnak osztozni egymás hobbijában
Az alkoholizmusból adódó konfliktusok:
az alkoholizmus általában komoly gazdasági következményekkel jár együtt:
az alkohol drága
az alkoholista munkavégző képessége csökken
az alkoholizmussal fizikai bántalmazás is együtt járhat

Külső személyek beavatkozása a konfliktusokba
◼ szülők (anyós): elfogultak, nem tudnak objektívek lenni – a partner ellen hergelhetik a
gyereküket – ez tovább gerjeszti a problémát
◼ barát, barátnő: ő is elfogult
◼ objektív külső személy, szakember: pszichológus, terapeuta, szociálpedagógus –
Magyarországon ez még nem elfogadott társadalmilag
◼ rendőr, ügyvéd, bíró: ultima ratio (végső érv!)

2.9. SZOCIALIZÁCIÓS SZÍNTEREK
1. Család
– elsődleges szocializációs színtér
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A család a társadalom alapegysége, és egyben a legősibb intézménye. A családok őrzik és adják
tovább a társadalom kezdetei óta a hagyományt, a kultúrát, az értékeket, a hitet. Az emberiség
több tízezer éves történelme során a házasság intézménye fennmaradt, és népszerűségéből
nem sokat veszített. A házasság intézményének különösen a gyermeknevelésben betöltött
szerepe ma is meghatározó, de egyre több pár dönt úgy, hogy együttélését nem szentesíti
házasságkötéssel, élettársi kapcsolatban nevelik gyerekeiket. A modern társadalmakban a
korai szocializáció többnyire szűk családi körben történik, ezt tekintjük az elsődleges
szocializációs szintérnek. A család biztosítja a gyermek gondozásának a feltételeit, és biztosítja
a személyiség fejlődését is.
Családi szocializáció háromféle típusú lehet:
◼ gyermekközpontú
◼ felnőtt központú
◼ fejlődés központú
Természetesen a szocializációt befolyásolja az, hogy család milyen környéken él, és milyen
társadalmi osztályhoz tartozik. A gyerekek a szüleikre, vagy az őket körülvevő közösség
tagjaira jellemző viselkedésformákat veszik át. A szociális tér növekedésével elsősorban a
kortárscsoportok jelentősége fokozódik.

2. Intézmények
◼ másodlagos szocializációs szintér
◼ Kortárs csoportok: Piaget szerint a kortárs csoportok demokratikusabbak, mint a szülő
és gyermek kapcsolat. Egyenrangúak benne a tagok, a szabályokat és a viselkedési
formákat szabadon alakítják. Minden nemzedéknek meg van a maga kortárs csoportja.
◼ Óvoda, Iskola: Óvoda az első intézmény, amikor a gyermek távol van a szülőtől, a
kortársak kerülnek előtérbe, rendkívül fontossá válik a társakkal való együttlét. Nagyon
erős személyiségformáló hatása van, és egyben felkészíti a gyermeket az iskolai
oktatásra. Az iskola szándékos szocializációs szintér, az iskolai oktatás egy szabályozott
folyamat, amely meghatározott tanterv alapján működik. Emellett beszélnünk kell egy
rejtett tantervről, ami mindaz, amit a gyermek az iskolában a tanterven túl elsajátít. Az
oktatás egyben nevelés is, kultúrát ad át, és veselkedés módokat közvetít a tanulók felé.
◼ Munkahely: A felnőttek idejük nagy részét a munkahelyen töltik, ahol egy közösség
tagjai. Minden közösségnek meg van a maga kultúrája, értékrendje, szabályai, amihez
alkalmazkodni kell.
◼ Tömegkommunikációs eszközök: A mai világban tömegkommunikációs eszközök
befolyásolják az egyének viselkedését és nézeteit. Olyan információt közölnek, amit az
egyén másként nem tudna megszerezni. Tehát megállapíthatjuk a szocializáció
elsődleges színtere a család, majd később – a gyermek növekedésével egyre nagyobb
szerepe lesz a tágabb környezetnek, a kortársaknak, az óvodának, az iskolának, tágabb
értelemben az egész társadalomnak.
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2.10. A CSALÁDI SZOCIALIZÁCIÓ HIÁNYA, ZAVARAI
Korai szocializáció hiánya
Aveyroni vad fiú: az 1800-as években egy francia erdőben találták mintegy tíz évesen, ott nőtt
fel a rengetegben, emberektől távol
Gennie: az 1970-es években egy amerikai farmon az apja egy szobába bezárva tartotta a
kislányt, teljesen izolálta, csak ételt adott neki – mintegy tíz éves volt, amikor az anyja
megszökött vele a farmról
Sosem tanultak meg beszélni, képtelenek voltak a legalapvetőbb társadalmi normák
elsajátítására (szobatisztaság, stb.) – az elmaradt korai szocializációt nem sikerült később
pótolni (a gyerekek már túl idősek voltak)
’80-as évek vége, ’90-es évek eleje, romániai árvaházak: embertelen, ingerszegény
körülmények – több gyerek kikerült Amerikába, ahol örökbe fogadták őket, és normál családi
körülmények közé kerültek – pl. 2 éves kislány kikerülésekor egy 1 éves kisgyerek szintjén volt
– a befogadó család teljes érzelmi-fizikai biztonságot nyújtott neki, és sikerült a korai traumát
leküzdenie, beilleszkedni a kortárs csoportokba, szociális-érzelmi problémák nélkül – még
időben sikerült kompenzálni a hátrányokat.
Somlai Péter: a család Janus-arcú intézmény
2 arcú: legjobb és legrosszabb is egyben
◼ legjobb, mert: a családi szocializáció fontossága, a család funkciói
◼ legrosszabb, mert: családon belüli erőszak – a legtöbb erőszakos cselekmény családon
belül történik (nagy a látencia)

Nevelési elvek változása az elmúlt években
direkt nevelési módszerek (verés, szidás, fenyegetés – büntetések) helyett indirekt módszerek
(rábeszélés, lelkiismeretre való hivatkozás)
tekintélyelvű nevelés helyett egyenlősítő szellemű nevelés
◼ tekintélyelvű nevelés:
o nagyon fontos a tekintélyszemély - mindent elfogadnak tőle
o megkérdőjelezhetetlen döntések, ítéletek, utasítások – abszolút engedelmeskedés!
o az eredmény: irányítható robot
◼ egyenlősítő szellemű nevelés:
o cél: önálló döntés, a tettek következményeinek vállalása
o nehezebb, de az eredmény: felelősségteljes, önálló ember
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2-1. táblázat: Társadalmi célok és eszközök a nevelésben

Egyéni viselkedés

Társadalom által sugallt cél Társadalom által megengedett
(pl. anyagi jólét, elismerés)
eszközök

konformitás

+ : elfogadja a társadalom által + : elfogadja a társadalom által
közvetített célokat
megengedett eszközöket (pl.
munka, tanulás)

újítás

+ : elfogadja a társadalom által - : az eszközöket elutasítja, új,
közvetített célokat
“alternatív” eszközöket keres
(pl. bűnözés)

ritualizmus

- : nem fogadja el a társadalom + : bár nem fogadja el a célokat,
által kínált célokat, nem ezek nem motiválják, de mégis
azonosul velük
dolgozik, tanul (rutinból,
megszokásból)
–
Magyarországon gyakori!

visszahúzódás (vegetálás a társadalom
peremén,
kivonulás a társadalomból – pl.
hajléktalan, szektatag)
lázadás

◼

-

- / + : a fennálló rend céljai - / + : a fennálló rend által
ellen lázad, de van elképzelése kínált eszközöket elveti, de van
új célokról
elképzelése új eszközökről
Családi szocializációban:
o konform szülő: konform gyereket nevel!
o újító szülő: általában átörökítődik a bűnözői minta, de előfordulhat konformitás is a
következő generációban – ha az újító szülő a maga eszközeivel elérte a célját, a
gyerekei már konformitással stabilizálják a helyzetet
o ritualista szülő: a felszínen konformistának tűnhet – a gyerekeknek nincs
motivációjuk, ezért nem biztos, hogy konformmá tudnak válni
o visszahúzódó szülő: többnyire nincs családja, gyereke
o lázadó szülő: a szülő későbbi társadalmi megítélésétől függ, hogy a gyerek konformmá
válhat vagy sem ( a szülőt hősnek tartják vagy deviáns elemnek?!)

2.11. A VÁLÁS ÉS HATÁSAI
◼ Válás:
o jogi aktus
o általában 10-15 évi házasság után a legjellemzőbb (35-40-es korosztály)
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A válás szakaszai
1. Döntéshozó szakasz:
- megfogalmazódik a válás gondolata
- a legtöbb házasságban legalább egyszer megtörténik
- “próbaválásra” is sor kerülhet – különköltözés
2. Döntés a válás mellett:
- a felek felvállalják a válást és annak következményeit: anyagi körülmények
megváltozása, lakáshelyzet megváltozása, szülők, barátok reakciói
3. Felszámolási-egyezkedési stratégiák:
- cél: a felelősség elhárítása
- Magyarországon főleg nők adják be a válókeresetet, a válás őket viseli meg jobban, de
hamarabb állnak talpra
4. Alkalmazkodás:
- a jogi válással kezdődik
- újra kell rendezni a személyes kapcsolatokat, a gyerekekkel való kapcsolattartást, a
megváltozott gazdasági helyzetet – Magyarországon a válás utáni gazdasági újrakezdés
lehetőségei többnyire nem biztosítottak
- a liberális jogrendszer és a gazdasági újrakezdés lehetősége növeli a válási kedvet
5. A társas kapcsolatok átrendeződése:
- a gyerekekkel kapcsolatos problémák esetleg újra közelebb hozhatják a szülőket, de ez
csapdahelyzet: az alapprobléma nem változott meg!
- az elvált partnerek érzelmi viszonya és lelkiállapota általában hullámzó
- új támaszok keresése az új helyzetben – új partner keresése- előtte szükséges az előző
kapcsolat érzelmi lezárása, átértékelése, saját identitás megtalálása – gyakori probléma,
hogy ha túl hamar lépnek új kapcsolatba az elvált felek, reprodukálják az előző kapcsolat
hibáit – kapcsolattípusok ismétlődnek: gondozott-gondozó, domináns-szubmisszív
- Magyarországon a válások száma nő, a házasságkötések száma csökken – főleg a válás
utáni újrakezdés jelent sok problémát

A környezet reakciója a válásra
a) barátok:
- többnyire elköteleződnek valamelyik fél mellett
- a közös barátok általában nem maradnak meg
- távolabbi rokonok:
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általában nincs velük közvetlen napi kapcsolat – többnyire nem látnak bele a pár
hétköznapjaiba, problémáiba – ennek ellenére negatívan viszonyulnak a váláshoz, felelőst
keresnek
b) szülők:
elkötelezettek a gyerekük mellett – a másik felet tekintik bűnbaknak
gyakran saját kudarcukként élik meg a gyermekük válását
gyakori Magyarországon, hogy válása után valamelyik fél hazaköltözik a szüleihez- újra gyerekszerepbe kerül!
c) gyerekek:
2 éves kor alatt: a nem együtt élő szülővel nem alakul ki erős kötődés
iskoláskor előtt:
normális reakciók: túlzott ragaszkodás, rémület, elhagyástól való félelem
patologikus reakciók: depresszió, önvád, ágybavizelés
6-8 évesen:
normális reakciók: szomorúság, vágyakozás a távollevő szülő iránt, félelem
visszautasítástól

a

patologikus reakciók: koncentrációzavar, depresszió
9-12 évesen:
normális reakciók: intenzív, tárgyra irányuló harag
patologikus reakciók: depresszió, romló iskolai teljesítmény, alacsony önértékelés
13-18 évesen:
normális reakciók: kiábrándultság, gátlásosság, jövőtől való félelem
patologikus reakciók: éretlen szexuális kapcsolatok vagy a szexualitás teljes elutasítása
lányok hamarabb nyerik vissza a lelki egyensúlyukat
a gyerekekkel kapcsolatos problémák nem rögtön a válás után a legsúlyosabbak, hanem
általában a válás után egy évvel érik el a maximumot
a problémák mintegy öt év alatt teljesen megoldódnak
azoknál a gyerekeknél enyhébbek a reakciók, ahol mindkét szülővel fennmarad a
kiegyensúlyozott kapcsolat

2.12. A MAI MODERN CSALÁD - A CSALÁD FUNKCIÓI
◼ reprodukciós funkció:
mennyiségi és minőségi reprodukció - stabil jólétben a mennyiségi törekvések kevésbé
jellemzőek
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Magyarország:
legszegényebb, legiskolázatlanabb rétegre jellemző a reprodukció – nem minőségi,
inkább mennyiségi
házasságon kívül született gyerekek aránya nő
◼ gazdasági funkció:
hagyományosan ez termelési funkció volt, a család mint termelési egység működött
mai család: fogyasztási egység – fogyasztási funkció került előtérbe (túlságosan is) – a
gyermek fogyasztási igényeinek kielégítése különösen fontossá vált (a reklámok ezt
használják ki)
◼ pszichés védelmi funkció:
különböző krízisek, kudarcok elviselésében nagyon fontos (azóta, hogy az érzelmek
szerepe megnőtt)
öngyilkosság, deviáns viselkedések kisebb arányban fordulnak elő a családban élőknél
◼ szocializációs funkció:
még mindig a család a legfontosabb szocializációs színtér

2.13. TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ÉS CSALÁDI SZOLIDARITÁS
Magyarország népesedési adatai
honfoglalás: a letelepedő magyarok száma kb. 400 ezer ( + 200 ezren éltek már itt a
Kárpát-medencében)
letelepedés, stabilizálódás, Árpád-ház: kereszténység felvétele – komoly
népességnövekedés (tatárjárás visszavetette) – a török hódoltság előtt Magyarország
lélekszáma: 3,5 millió
Mohács, 150 éves török uralom, Rákóczi szabadságharc: instabil időszak – a népesség
nem növekedett tovább – Mária Terézia: külföldi telepesek pótolják a lakosság hiányát
II. József: népszámlálás (adószedési szempontokból!) – nagy ellenállásba ütközött
megbízható adatok csak a XIX. századból- 10 évente népszámlálás!
XIX.-XX. század: a lakosság száma mintegy 9 millió – ma: kb. 10 millió
népességcsökkenések:
- emigráció (Amerikába)
- I. világháború
- tanácsköztársaság – újabb emigráció (Bécs, Párizs, Moszkva)
- II. világháború
- ’56 – újabb emigráció (Nyugat-Európa, Amerika)
időszakos, robbanásszerű népességnövekedések (“babyboom”):
- 1953-1956: Ratkó-korszak- abortusz-tilalom
- ’70-es-’80-as évek: ekkor kerülnek szülőképes korba a Ratkó-korszak gyermekei –
gyes, pótlékok, kedvezmények bevezetése
A babyboom-ok nem oldanak meg semmit, csak problémákat generálnak:
- óriási beruházásokra volt szükség (óvodák, iskolák, pedagógusok képzése) – ezek a
következő szakaszban feleslegessé váltak
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- megnőtt a foglalkoztatási igény (felnőttek és munkaképes korba kerültek a nagyobb
számban született gyerekek)

A népesedés jelenlegi helyzete
◼ kétgyerekes családtípus jellemző – nem elég a népesség pótlására
◼ az általános iskolák I. osztályába kevesebben iratkoztak be (103 ezer), mint a
felsőoktatási intézmények I. évfolyamaira (108 ezer!)
◼ az általános iskolák első osztályaiban a cigány népesség jelenléte jelentősebb, mint a
felsőoktatásban

2.14. CSALÁD ÉS ÉLETMÓD
Minden család egy jól, kevésbé jól, vagy rosszul működő önszabályozó rendszer. A gyermek
számára szűrőt képez a társadalommal és a kultúrával szemben. A társadalmi normák közül
szelektálja azokat, amelyek a családban érvényes egyedi szabályrendszerré válnak. A család
struktúrája nagymértékben meghatározza a személyiség fejlődését. Ha azt az élethelyzetet
elemezzük, hogyan alakul ki egy újonnan létrejött család napi ritmusa, a családban megoldásra
váró feladatokkal kapcsolatos állásfoglalása, az egyes családtagok családon belüli szerepe,
akkor érdemes megvizsgálni, hogy a család felnőtt tagjai milyen tapasztalatokkal, ismeretekkel
kerültek be a családba. Egy új párkapcsolatba lépve az egyik legfontosabb teendő, hogy a pár
összehangolja egymással a "hozott" szokásaikat, a fontosnak és továbbra érvényesítendő
értékeket, a napi rutinokat és ezzel együtt kialakítsa a közös életvitelt. A család egyik fontos
funkciója az, hogy tagjai elvárásait ki tudja elégíteni. Vegyünk egy olyan családot, amelyben van
egy újszülött csecsemő, egy 3 éves még törődést igénylő kisgyermek, egy kamasz, aki szeret
elvonulni és zenét hallgatni, egy munkájával alaposan megterhelt anya, egy apa, aki
szabadidejében szeret fúrni-faragni, és egy nagymama, akinek egyre több segítségre van
szüksége. Egyértelmű, hogy a családtagok igényeit összeegyeztetni nem kis feladat, és hogy
lehetetlen mindenkinek az igényeit mindig egyformán figyelembe venni. A családok azonban
ennek a feladatnak a megoldásában nincsenek magukra hagyva. Bizonyos szükségleteket ki
tudnak elégíteni más intézmények is, mint például az iskolák, vagy a kórházak, szociális vagy
egyéb intézmények. Mégis annak a kialakítása, hogy a család, hogy éli meg minden napjait,
hogyan oldja meg a napi feladatokat, milyen légkört teremtenek a szülők, milyen feladat és
szerep megosztási formákat választanak, hogyan oldják meg problémáikat, milyen szabályokat
és normákat állítanak fel, mely értékek képviseletét tartják fontosnak a család életmódjából
derül ki, fogalmazhatunk úgy is, hogy annak a következménye.
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3. CSALÁDI RENDSZERSZEMLÉLET
ELMÉLETE
WERTÁN KATALIN
okleveles családtudományi és családterápiás szakember,
viselkedéselemző, középiskolai tanár

BEVEZETŐ
A Családi rendszerszemlélet elmélete tantárgy célja, hogy megalapozza a rendszerszemléletű
gondolkodást a családokkal folytatott munkában. Bemutatja a rendszerszemlélet
episztemológiai alapjait, meghatározza a körkörös (cirkuláris) oksági modell biológiai,
pszichológiai és társadalmi összefüggésekre épülő megismerési rendszerét.
Bemutatja a rendszerszemlélet alkalmazását a család működésére. Ismerteti a családszerkezet
elemeit, a család működésének legfontosabb szabályait, kereteit és az ezekhez tartozó
fogalmakat.
Áttekinti a főbb rendszerszemléletű családterápiás iskolák elméleti alapjait, módszereit,
kiemeli a változás előidézésében szerepet játszó tényezőket, technikákat.: pszichodinamikus,
élményközpontú, transzgenerációs, strukturális, stratégiás, milánói szisztémás, kognitív
viselkedéses, szociális konstruktivista, narratív, pszichoedukatív modellek.
Elhelyezi a családkonzultációt a segítő foglalkozások rendszerében, tisztázza
kompetenciákat, a családkonzultáció kereteit és az elvárható hatásmechanizmusokat.

a

A konzultációs folyamat áttekintése során rendszerezi a folyamat szakaszait, meghatározza az
egyes szakaszokhoz tartozó fontosabb terápiás intervenciókat és hatásmechanizmusokat.

3.1. A CSALÁD FOGALMA
A család kapcsolatok rendszere. A család több, mint tagjainak együtt élő közössége: a
családtagok között fennálló összetett kapcsolati háló elválaszthatatlan a mindenkori tágabb
környezet rendszerétől, amely befolyásolja működését (Goldenberg I., 2008; Feuer, 2008;
Dalos, Procter, 2001).
Korunkra jellemző, hogy a hagyományosan házasságra épülő nukleáris család képe már nem
tekinthető általánosnak, a családi formációk számos változata létezik, a mozaik családtól
kezdve a szivárványcsaládig. Bármilyen formáról is van szó, ha a tagok családként definiálják
magukat, akkor bizonyos, hogy egy olyan rendszert alkotnak, amely nagy hatással van a benne
élőkre, akár még a földrajzi távolság vagy az elhalálozás ellenében is. Ez a közösség három-
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négy generációt ölel fel, felneveli, elbocsájtja és megtartja a tagjait, úgy őrzi a hagyományait,
hogy közben megújulásra és alkalmazkodásra képes (Goldenberg I., 2008; Feuer, 2008).
A család működését számos tényező együttes jelenléte és befolyása határozza meg. Ezek közül
legfontosabbak a családot jellemző
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

szabályok,
szerepek,
alrendszerek, hierarchia,
kommunikációs stílus,
érzelmi kötődés és lojalitás
közös előtörténet,
közös célok,
világról alkotott elképzelések,
érték- és hiedelemrendszer,
családi életciklus,
szexuális orientáció,
vallási meggyőződés,
fizikai és mentális állapot,
iskolázottság foka,
társadalmi beágyazódás: adott tér és idő, társadalmi osztály, rassz, etnikum
(Goldenberg I., 2008).

Bármilyen típusú is a család, elsődleges törekvése, hogy a fentebb felsorolt tényezők
rendszerében harmonikusan, tagjai érdekében működő szervezetté fejlődjön. Az érzelmi
kötődés és a lojalitás az, ami összetartja a családot, ezért a családi rendszer szabályozása
kimondatlanul is arra hat, hogy ez az elköteleződés erősödjön és megóvja a család egységét.
Egy jól működő család esetében ez jelentheti a családtól való eltávolodást is, ha az a kötődés
fennmaradását szolgálja: segíti az egyéni fejlődést, biztosítja a szabadságot, a választás
lehetőségét még akkor is, ha az a tagok között disszonanciát okoz. Kevésbé rugalmas családok
merevebben ragaszkodnak korábbi mintáikhoz, nehezebben alkalmazkodnak az új ismeretlen
helyzetekhez (Goldenberg I., 2008; Feuer, 2008).
Különösen igaz ez a család életében törvényszerűen jelentkező ún. életciklus-váltásokra (pl.
gyermek születése), amikor az új helyzet okozta kihívásokra csak változással, a rendszer
megújulásával képes adaptív módon reagálni a család. Az ún. életciklus modellek rendszerezik
azokat a normatív (fejlődési) kríziseket, amelyek ezekben a helyzetekben megjelenhetnek és
alkalmazkodás mentén meg is szűnnek. Amennyiben a család nem képes megfelelni az
elvárásoknak, nem tud új sémákat, mintákat, megküzdési módokat kialakítani, úgy a normatív
krízis paranormatívvá (patológiás) válhat, amelynek kezelése már beavatkozást igényel.
Ennek az önszabályozó, egyensúlyi állapotra (homeosztázis) törekvő rendszernek a
megértésére és segítésére jött létre a rendszerszemléletű családterápia. A
rendszerszemléletben gondolkodó segítő nem a családi problémák ok-okozati összefüggését,
az egyéni motivációkat és a bűnbakokat (indexpáciens, tünethordozó) keresi, hanem a családi
mintázatokat és interakciókat, amelyek csak az egész család együttes vizsgálatában ragadhatók
meg.
A családi mintázatok gyakran tudattalanul működtetett verbális és nonverbális viselkedéses
megnyilvánulások, amelyek hosszas egyezkedés és kompromisszumkeresés során jönnek
létre. A család kidolgozza mindazt a rutint, ami a mindennapokban útmutatást nyújt az
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elfogadható működéshez, segít az események értelmezésében, a problémák kezelésében a
szabályok és a hierarchia fenntartásában. Egy-egy mintázatnak van a saját „hívó szava”, amely
egyszerre von be mindenkit a közös cselekvésbe, hogy lefuttassa a jól begyakorolt interakciót
(pl. ki ül le először az asztalhoz, ki szólalhat meg először, ki hozza a döntéseket stb.) (Bagdy,
2018; Sárváry, 2011; Goldenberg I., 2008).
Az interakciós minták mentén alakulnak ki a családi rítusok (ünnepek, esküvők, temetés,
keresztelés stb.) megszervezésének jellegzetességei. A mintázatok működtetése befolyással
van a családi hiedelmek, narratívák és meggyőződések tartalmára is, mivel ezek a történetek a
közös élményvilág mentén alakulnak ki. Ezek a közös mentális konstrukciók teremtik meg a
család identitástudatát, amely egyszerre teszi egyedivé a családot a társadalomban és
kapcsolja hozzá a tágabb szociális környezethez. A család önmagáról alkotott képét
meghatározza az a közeg, ahol él, mivel nem hozhat létre tartósan olyan identitást, amely
lényegében eltér a „szomszédság” nézeteitől, tehát a család maga is egy alrendszer.
Családtagok közössége és tágabb környezet: együttes vizsgálatuk vezet a család működésének
megértéséhez (Sárváry, 2011; Goldenberg I., 2008).

3.2. AZ ÁLTALÁNOS RENDSZERELMÉLET
„Az 1980-as évektől a családterápiában egyre inkább nemcsak a családra, mint rendszerre,
hanem az ún. „problémarendszerre”, a kommunikációk olyan rendszerére irányult a figyelem,
amely egy bizonyos probléma vonatkozásában témává válik.” (Klammer, Klar, 2008. 64.). Mivel
a problémát mindig szubjektív módon észleljük, ezért a figyelem a probléma személyes
tartalmára tevődött át. Ez a posztmodern társadalom keretében azért is fokozottan érvényes,
mert az emberek számos eltérő szociális közegben léteznek, különböző párképződési és családi
formákat hoznak létre, maga a társadalom is hálózatszerűen szerveződik. A normalitás fogalma
relatívvá vált, így a terapeuták számára sem maradt más lehetőség, mint a feladni a szakértő
szerepet és megfigyelőként jelen lenni a szubjektív valóságok és normalitások dzsungelében
(beleértve saját szubjektivitásukat is). Ezek a rendszerek már semmiképp sem írhatók le
lineárisan. Ennek értelmében új elméletekre és koncepciókra lett szükség, melynek kiinduló
pontja a konstruktivizmus lett (Klammer, Klar, 2008; Goldenberg I., 2008).
A nem –lineáris rendszerekről való gondolkodás valójában már a XIX. században megkezdődött
és az I. világháború után folytatódott, de lényegi méltatásban alig részesült. (Henri Poincaré,
Pierre Fatou, Benoit Mandelbrot, Mitchell Feigenbaum elméletei). Wolfgang Köhler
gestaltpszichológus és a „nyílt rendszer” fogalmát bevezető Ludwig von Bertalanffy biológus,
(az általános rendszerelmélet alapító teoretikusa, 1932) foglalkozott komolyabban a témával.
A rend önszerveződésére vonatkozó koncepciók a II. világháború után alakultak ki a
kibernetika, a biológia, a rendszerelmélet és a szinergetika területén (Wieszt, 2015; Klammer,
Klar, 2008).

3.2.1. Elsőrendű és másodrendű kibernetika
A kibernetika fogalma Norbert Wiener matematikus nevéhez köthető. A kibernetika (gör.
kübernétész = kormányos) központi gondolata, hogy a vezérlés és a szabályozás folyamatainak
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formális törvényszerűségei a gépek, az organizmusok és a társas képződmények esetében
ugyanazok. A rendszer lényege a szabályozókör, amely visszacsatolásai révén tart egyensúlyt
az organizmus működésében: a rendszert kívülről vagy belülről érő hatások felborítják az
egyensúlyt, a rendszer válaszának (visszacsatolás) célja az egyensúly helyreállítása. Negatív
visszacsatolásról beszélünk, ha a rendszer az eredeti értékeihez áll vissza, míg pozitív a
visszacsatolás, ha az eltérő értékeket ugyanabba az irányba erősíti tovább a szabályozó kör
(Wieszt, 2015; Klammer, Klar, 2008; Goldenberg I., 2008).
A szabályozókör fogalmát a családterápia is átvette és az így létrejött családmodell alapvető
működési mechanizmusa a homeosztázisra (állandóságra) törekvő nyílt rendszer, amely
folyamatosan szabályozza a külső és belső változások okozta egyensúlyvesztést (Klammer,
Klar, 2008; Goldenberg I., 2008; Feuer, 2008).
Az elmélet további differenciálódását jelentette, amikor megkülönböztette az elsőrendű és a
másodrendű kibernetika fogamát. Az utóbbi, amely a „kibernetika kibernetikájaként”
értelmezhető, arra utal, hogy a folyamatok észlelése és leírása a valóságkonstrukció része,
vagyis az észlelés az elemzés része kell, hogy legyen. Ezt követően már nem a megfigyelés
tárgya volt az elsődlegesen vizsgálandó terület, hanem a megfigyelő és a megfigyelés
elemzésére fókuszáltak az elméletalkotók (Klammer, Klar, 2008; Goldenberg I., 2008).
Következő lépésben a kialakuló általános rendszerelmélet elkülönült a lineáris-kauzális és az
analitikus-elemző elméletektől és figyelmét a jelenségek közötti kapcsolatok leírására
fordította. Az elmélet lényege, hogy „rendezett struktúrákkal és folyamatokkal leírhatónak
tekintik a rendszereket (rendszertörvények: egész, „az egész több a részek összességénél”,
nyitottság, operacionális zártság) (…), melyben a rend növekedése csak nyílt rendszerekben
lehetséges. (…) a határok meghatározzák azt, amit kizárnak, egyidejűleg azokat a feltételeket
is definiálják, amelyek mellett a „bezárt entitás” önmagára van utalva.” (Wieszt, 2015;
Klammer, Klar, 2008. 67-68.).
A rendszertörvények értelmében a szociális rendszerek nem emberek halmazát jelentik,
hanem a kommunikáció folyamatának keretét teremtik meg (Klammer, Klar, 2008).

3.2.2. A szinergetika
A szinergetika (H. Haken) az együtthatás tana, amely a „struktúrák önszerveződés általi
spontán kialakulásával foglalkozik” (Klammer, Klar, 2008. 70.). Lényege, hogy ha egy
többszereplős rendszert közelről megvizsgálunk, akkor működését kaotikusnak látjuk. A
megfigyelt káosz ellenére, ha változást provokálunk a rendszerben, akkor egy távolabbi
nézőpontból azt tapasztaljuk, hogy a rendszer strukturáltabbá válik, vagyis önszerveződés
játszódik le.
Ez a folyamat a terápiában is lezajlik: az észlelés a megfigyelőtől függ (a megfigyelő hozza létre,
konstruálja), a megfigyelés tapasztalattá alakul, amelyet a megfigyelő visszaforgat a
rendszerbe, amely a rendszer további változását eredményezi. A megfigyelés és a
tapasztalatszerzés alapfeltétele, hogy a megfigyelés tárgyát a megfigyelő el tudja különíteni a
környezetétől, meg tudja nevezni és le tudja írni azt. A leírás egyrészt belső folyamat (korábbi
tapasztalatok alapján) és külső információfelvétel, vagyis a környezet tapasztalatának
integrálása. Ez a kommunikációs oda-visszahatás (közlésfolyamat) eredményezi a
szinergetikát és a szociális konstruktivizmust.
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3.2.3. Szociális konstruktivizmus
„A szociális konstrukcionizmus szociálisan konstruáltnak tekinti a tapasztalatok világát. (…)
Abból a feltételezésből indul ki, hogy együtt, párbeszédben konstruáljuk világunkat.”
(Klammer, Klar, 2008. 72.). Ez a konstrukciós folyamat magában hordozza a komplexitás
redukcióját (sokszínűség csökkentését), mivel ezzel teremthető meg a rendezettség a dolgok
átláthatóságának és megoszthatóságának érdekében. Így alakulnak ki makroszinten a
szabályrendszerek, mikroszinten a mintázatok. Az észlelések, tapasztalatok, mintázatok
narratívába rendeződnek, vagyis egy elbeszélésmódba, ahogyan kapcsolatok teremtünk az
élményeink között és megosztjuk azokat. „Mindent, ami elhangzik, egy megfigyelő mond el”
(Klammer, Klar, 2008. 76.), tehát az interpretáció inkább szól a megfigyelőről, mint a
megfigyelés tárgyáról. Az élmény megélése és elbeszélése nem tart igényt a valóságra, nem
törekszik igazságra, az egyént tükrözi és képviseli minden rendszerben, így a családban is. A
realitást a megfigyelő cselekvése teremti meg, ez vezet a felismeréshez, amellyel megokolja
cselekedeteit. Így az élményvilág logikus rendbe szerveződik, „tudássá” válik, amit a további
tapasztalatok tesztelnek és validálnak (Klammer, Klar, 2008; Goldenberg I., 2008).
Mindez, ahogy fentebb is áll, a társas közegben történik: az individuum egy adott társadalomba
és kultúrába születik, azzal együtt szocializálódik. A társadalmi megismerés és gondolkodás fő
iránya az egyénről a szociális szintre, a kölcsönös függésre helyeződött át.

3.2.4. Rendszerelmélet és szinergetika
„A rendszerek a megfigyelőtől függő konstrukciók, olyan modellek, amelyek segítségével
leírják a megismerés tárgyait.” (Klammer, Klar, 2008. 78.). De ez nem jelenti azt, hogy a
megismert mintázatok a megfigyelő puszta konstruktumai lennének (fantáziatermékek). A
megfigyelés előfeltétele a megfigyelési keret meghatározása, vagyis először döntést kell hozni
a megvizsgálandó probléma tárgyáról és azt össze kell kapcsolni egy megfelelő
rendszerkoncepcióval. Így a kiválasztott megfigyelési keret és a hozzá rendelt elmélet
biztosítja, hogy a megfigyelés eredményében konszenzus legyen a megfigyelők között.
A családterápia gyakorlatára lefordítva három mintázatot érdemes szemügyre venni, amelyek
a keret és a koncepció megfelelő kiválasztásával válnak vizsgálhatóvá:
Dinamikus rendszerben eleinte nincs jelen a mintázat, csak később jön létre – csoportdinamika
alakulása, különösen újonnan alakult csoportok esetében.
A struktúra csak külső behatásra válik láthatóvá (kívülről érkező dinamizálás) – családszobor
felállítása, amely az „itt és most”-ban megjeleníti a család rendszerét.
A struktúra könnyebb megfigyelése érdekében a meglévő struktúrákat dinamizálják –
cirkuláris kérdezéstechnika, amely egymásra reflektáltatja a családtagokat.

3.2.5. Evolucionáris ismeretelmélet
Konrad Lorenz (1979): „A környezet egy adott adottságához való alkalmazkodás egyet jelent
az ezzel az adottsággal kapcsolatos információ megszerzésével.” (idézi: Klammer, Klar, 2008.
80.). A konstruktivista elméletek kritikájaként jelent meg az evolúcióra alapozott
ismeretelmélet. Ennek értelmében léteznie kell egy, a megismerőtől független külső világnak,
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amely információt közvetít az egyed felé. De ennek a világnak a megismerése sem független a
megfigyelőtől, hiszen az evolúció nézőpontjából kiindulva a megismerés lényege az, hogy a
túlélés és a szaporodás szempontjából helyesen értelmezzük az információkat és adaptív
válaszaink legyenek a környezeti kihívásokra.
Az ember döntéshozó képességének ún. raciomorf apparátusa (alakzat- és mintakonstruáló
tevékenység) gyorsabban működik, mint az egyéb kognitív (logikus rendbe szervező)
rendszer. A megismerési folyamat vonzódik a mintázatokhoz, az asszociációkhoz, mivel gyors
döntéseket hozhat általuk (evolúciós termék). Ezzel együtt viszont az ember az egyetlen olyan
lény, amely olyan felimeréseket is megtarthat, amelyek nem szolgálják a túlélést és olyan
evidenciákkal élhet, amelyek tetszés szerint alkotott összefüggésekből jöttek létre (pl.
babonák) (Klammer, Klar, 2008).

3.2.6. Az intervenció mint mintafeldolgozás
A családok és a kliensek világát többen konstruálják, ez gyakran disszonanciát okoz, a
konszenzushoz a rendszer változására van szükség. A terapeuták feladata, hogy egyidőben
foglalkozzanak a megismeréssel, a cselekvéssel, mindkettő változásával és megváltoztatásával.
Ez utóbbihoz, a célzott megváltoztatáshoz a rendszer alapos ismerete szükséges.
A rendszerállapotok folyamatos csekély változása minőségi struktúraváltást eredményezhet.
Ebben az értelemben a tünetek egyfelől képviselik a diszfunkciót, de jelzik az átalakulás, a
változás jelenlétét is. Mivel a tünet bejósolhatatlan, a rendszerben megjelenik a véletlen, ami
az instabilitást helyezi előtérbe az egyensúllyal szemben.
Nehéz előre megmondani, hogy akár apró behatások milyen eredményre vezetnek egy család
életében. Ezt a kiszámíthatatlan folyamatot kezeli a társadalmi szocializáció, amely az
alternatívák csökkentésére szolgál és az előrelátást segíti. A családokban ez a szocializáció az
elvárások alapján szerveződik. A rendszer tagjai tisztában vannak azzal, hogy egy adott
cselekvést a családon belül hogyan kell értelmezni. Nem feltétlenül a tényleges cselevésre
ragálnak, hanem arra, amit az szerintük jelent. Ha ez a folyamat túlságosan merev, akkor a
család nem képes kilépni a megszokott értelmezési kategóriáiból és megakadályozza a
változást.
A terápiás helyzetben szükséges a mintafelismerést és az összefüggések észlelését mindig
megújítani. A terapeuta részéről ez a hipotézisalkotás folyamatában valósul meg, míg a
kliensek a jelentésadás ösvényén haladva folyamatosan újradefiniálják rendszerük működését.
Ez ugyanúgy magában hordozza az alternatívák csökkentését (komplexitás redukció), hiszen
minden megegyezés egyben bizonyos aspektusokról való lemondást is jelent. A terápiában ez
hol előnyös (cselekedni kell!), hol hátráltató (új ötletek kellenek!) folyamat.
Erre példa a metafora használata. A metafora egyfelől csökkenti a komplexitás, de mivel
jelentése ideiglenes (csak az „itt és most”-ban értelmezendő), nem a megegyezés a fontos,
hanem a kliensek eltérő látásmódja, amely életre hívta azt a metaforát. A tünet (diagnózis)
metaforaként történő értelmezése újra lehetővé teszi, hogy beszéljünk róla és ne tekintsük
megkérdőjelezhetetlen valóságnak. A metafora tehát úgy segít a komplexitás redukcióban,
hogy közben nem rögzíti a jelentésadást, fenntartja a témáról szóló diskurzust.
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3.2.7. Az intervenció mint feltételezések tesztelése
„Hogyan interveniálok, hogyan végzek terápiát?” – kérdést megelőzi a „Hogyan lehetséges
intervenció és hogyan lehetséges terápia?” kérdése (Klammer, Klar, 2008. 85.). A rendszert ért
hatások következményét előre megjósolni nehéz feladat (ld. fentebb!). Míg bizonyos
behatásokra alig reagál a rendszer, addig mások lényeges változást eredményeznek. Az
intervenció feltétele, hogy megtaláljuk az érzékeny pontokat és folyamatokat: fel kell tennünk
magunknak „a kérdést, hogy mi a rendszer funkcionális összefüggése, mi vezérli a felszínen
zajló folyamatait, mi a rendszer alapvető cirkularitása, és optimális integrációjának feltételei.”
(Klammer, Klar, 2008. 85.).
Következő fontos feltétel, hogy csak úgy idézhetünk elő változást a rendszerben, hogy nem
romboljuk le a rendszer önszerveződő hálózatát. Ezért az ún. kódok, az alapvető vezető
cselekvési sémái nem változtathatók meg, csak az ún. programok, vagyis a kódok által
kidolgozott cselekvési formák. A program megváltozása visszahathat a kódolásra is.
A család és a terapeuta kölcsönösen nem tudnak egymásról semmit, ezért mindkét fél
egymásról alkotott feltételezésekkel dolgozik. A feltételezések tesztelése (hipotézisek), addig
zajlik, amíg meg nem születnek a kölcsönös leírások. Ezek a leírások ideiglenesek, addig vannak
érvényben, amíg képesek magyarázni a rendszer viselkedését. A párbeszéd kevésbé a
konszenzus, sokkal inkább a disszenzus mentén halad, az eltérések azok, amelyek korrekcióra
bírják a leírást. „A terapeuta művészete abban áll, hogy képes a disszenzus puszta erejét
produktív irányba átfordítani.” (Klammer, Klar, 2008. 87.). A végső eredmény a kölcsönösen
elfogadott rendszerdiagnózis.

3.2.8. Az intervenció mint párbeszéd
Egy család akkor keres fel egy terapeutát, ha elakad a kommunikáció, vagyis bizonyos
gondolatok, lehetőségek, problémák stb. nem kerülnek megvitatásra. Ennek feloldására ki kell
alakítani azt a nyelvet, a kommunikációnak azt a szintjén, ahol a családtagok képesek
hozzáférni egymás gondolataihoz. A terapeuta bekapcsolódik a család történetébe,
kérdéseivel, kíváncsiságával új típusú párbeszédet kezdeményez. A cél az, hogy olyan változat
jöjjön létre, amelyben mindenkinek a története szerepet kap. A szociálkonstruktivista
terapeuta egy olyan párbeszéd moderátora lesz, amelyben a kliensek megalkothatják közös
koherens történetüket (Klammer, Klar, 2008.).

3.3. A RENDSZERFOGALOM A CSALÁDI FOLYAMATOK
MEGFIGYELÉSÉBEN
Don Jackson, a rendszerszemlélet meghatározó teoretikusa megfigyelte, ha valamelyik
páciense javulni kezdett, gyakran lett - a beteg környezetéből - valaki más beteg, illetve a
hozzátartozók ahelyett, hogy örültek volna a javulásnak, ingerültek vagy depressziósak lettek.
Viselkedésük visszahatott a páciensre, amitől az ő állapota rosszabbodott. 1957-ben vetette fel
egy cikkében, hogy a családok működése hasonlatos a kibernetikai rendszerekhez, azaz a
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rendszerelméletű modell hasznos lehet annak megértésére, ami a családban történik (Dallos,
Procter, 2001; Sárváry, 2011).

3.3.1. A rendszerszemléletű modell alapelvei
Homeosztázis, határok és szabályok
Egy rendszer működésében alapvető, hogy a részei kapcsolatban vannak egymással és
működésük egymásra visszahat. A rendszer dinamikus egyensúly állapotában van: minden
eltérés folyamatosan korrigálódik. Ez a folyamat a homeosztázis.
A rendszer rendelkezik határral, ami elválasztja a belső világot a külsőtől. Általában
alrendszerekre tagolódik, amelyek belső határokkal különülnek el egymástól: házastársi,
gyermeki, férfi, női, nagyszülői, dolgozó, iskolás stb. családtagok közössége alkot egy-egy
alrendszert. Minuchin szerint három alapvető alrendszer van: házastársi, gyermeki és
végrehajtó alrendszerek (Sárváry, 2011; Goldenberg I., 2008; Dallos, Procter, 2001).
A határok lehetővé teszik az egységek közötti interakciót, szabályozzák a be- és kijutó
információt, védelmeznek a fenyegető hatásokkal szemben, összetartják az egységet (kijelölik,
hogy kik a tagjai az adott rendszernek).
A jól működő határok egyértelműek és rugalmasak, a családtagok tisztában vannak a
határokkal és tiszteletben tartják azokat. A diszfunkcionális családoknál a határok vagy túl
merevek (rigid) vagy elmosódottak (diffúz): mindkét esetben tünet jelzi a hibás működést.
Elmosódott határokkal rendelkező családokra jellemző:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

szoros a kapcsolat a tagok között, de gyenge az egyéni autonómia,
alacsony a tagok differenciáltsági szintje,
mindenki beleszól mindenbe, kommentál, magyaráz,
mindenki tudja a másik gondolatát, érzéseit, egymás helyett beszélnek,
túlféltés, túlgondoskodás,
nincs magánügy, titok,
nyitott ajtók a lakásban,
csoportfelelősség (egyéni felelősség helyett),
konfliktuskerülés,
trianguláció.

Merev határokkal rendelkező családokra jellemző:
◼
◼
◼
◼

az összetartozás érzése gyenge,
mintha mindenki külön világban élne,
keveset tudnak egymásról – sok a magánügy és a titok,
védelmező funkció alacsony, nagy trauma váltja ki (pl. betegség, öngyilkosság, drog)
(Sárváry, 2011; Goldenberg I., 2008).

Megfelelően működő rendszerekben fellép a hiba által vezérelt feedback (ún. negatív
visszacsatolás), de létrejöhet hibát felerősítő feedback-mechanizmus is (pozitív visszacsatolás)
(Goldenberg I., 2008; Dallos, Procter, 2001).
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A homeosztázis fenntartása a folyamatos változások révén lehetséges (elsőrendű változás). Ez
a morfosztázis, vagyis az állandóságot fenntartó változás. Ha a rendszer egy másik egyensúlyi
állapoton kezd működni, természete és jellege is változik, akkor másodrendű változásra van
szükség (pl. családi életciklus váltásoknál) Ez a morfogenezis, a rendszerszintű változást
előidéző folyamat. Ezt normatív (fejlődési), akcidentális és paranormatív krízisek is
kiválthatják (Sárváry, 2011; Goldenberg I., 2008; Dallos, Procter, 2001).
A homeosztázis folyamatából jól megérthető a családi interakciók ismétlődése és
bejósolhatósága. A visszatérő mintákat nevezzük cirkularitásoknak. Külső szemlélőnek úgy
tűnik, mintha a család bizonyos mintákat követne, vagyis a homeosztázis a családi szabályokkal
való műveletek összessége. Ezek a szabályok gyakran rejtettek, a mindennapos működés során
a tudatosság szintjét nem érik el, a családok nehezen tudatosítják működésük ezen aspektusait,
így változás is nehezen történik meg (Goldenberg I., 2008; Sárváry, 2011).

Diádok, triádok, hierarchia és trianguláció
Diádikus viszony (két személy közötti kapcsolat) lehet:
◼ szimmetrikus: mindkét partner részvétele azonos jellegű,
◼ komplementer: az egyik fél akciója a másik akciójának a kontrasztja/kiegészítése.
Hierarchia: a kapcsolatban azt fejezi ki, hogy az egyik fél hajlamos kezdeményezni vagy
irányítani, a másik pedig követni és engedni, hogy a másik irányítson. Ez lehetséges
szimmetrikus viszonyban is. Két ember kapcsolatában a komplementer és a szimmetrikus
helyzetük között viszonylag rövid ideig tartó, de szabályszerű fluktuáció van, és ugyanígy a
komplementer mintán belül is választhatnak a partnerek az alul-felül pozíciók között.
Előfordul nagyfokú merevség is, ami éveken keresztül sem változik. A szimmetrikus és
komplementer folyamatok hajlamosak a hibát felerősítő visszacsatolásra, az eszkalációra
(Dallos, Procter, 2001; Goldenberg I., 2008).
A „felül” pozíció nem jelenti azt, hogy az illető szükségszerűen erősebb vagy kontrollálni tudja
a helyzetet, csak azt, hogy befolyásolni tudja a másikat, miközben önmagát nem, tehát pusztán
interakcionális elvről van szó! Családok vizsgálatánál a hierarchia témája központi kérdés
(Dallos, Procter, 2001; Goldenberg I., 2008).
Pszichológiai határok kérdése (Minuchin): A párok osztályozhatóak a közel/távol pszichológiai
fogalmai szerint is, ebben is lehetnek szimmetrikusak vagy komplementerek. Adott intimitási
szinten a kapcsolat stabil. A távolságot tovább lehet jellemezni a határ minősége szerint. Lehet
merev, rigid (a pár nem teremt egymással kapcsolatot), és lehet: diffúz (egybeolvadt). Tiszta
határ: két ember kapcsolata nagyon meghitt, de mégsem olvadnak össze. Ilyenkor a pár
távolsága is hajlékony (Sárváry, 2011; Goldenberg I., 2008; Dallos, Procter, 2001).
Triádok (Haley): abból a felismerésből indult ki, hogy egy szülők és gyermek hármasban egy
problémás gyerek képes a kapcsolatot stabilizálni.
Interakciós lehetőségek a triádban:
Stabil helyzetek:
◼ mindhárom személy egyetért egymással,
◼ egy pár egyetért egymással, és abban is, hogy a harmadikkal nem értenek egyet.
Instabil helyzetek:
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◼ a triád mindhárom tagja konfliktusban áll egymással, ahhoz, hogy együtt tudjanak
maradni bizonyos mértékű egyességre kell jutniuk,
◼ egy pár konfliktusban áll egymással, de egy harmadikkal mindkettő egyetért. Itt az egyik
stabil kapcsolat a másikat fenyegeti.
Az instabil helyzetek tendenciája a stabillá alakulás (Sárváry, 2011; Goldenberg I., 2008; Dallos,
Procter, 2001).
Szövetség (Haley): két személy egyetért, vagy közös érdeket képvisel.
Koalíció: két személyt a harmadikkal szembeni kritikájuk köt össze – tagadják, hogy a koalíció
létezne.
A triádok hierarchiája: triádoknál két és három generációs családokkal találkozunk
hierarchikus elrendeződéssel. Előfordulhat egy generáción belül is (3 testvér).
Parentifikált gyermek (Minuchin): valamelyik testvér excesszív mértékben szülői feladatokat
lát el. Az is konfliktus forrás, ha a fiatalabb gyermek irányítja az idősebbet.
A Haley-féle „perverz háromszög”: a generációs vonalban titkos koalíció alakul ki. Az ily módon
társult pár sikertelenül próbálkozik a nehézség megoldásával, vagy arra további tagadással
reagál (pl.: anya + lány az alkoholista apa ellen, itt a kizártság érzése tovább fokozza az
alkoholizálást – önmagát fenntartó káros visszacsatolás jön létre.).
Változó koalíció: pl.: súlyosan beteg gyerek váltogatva hol az egyik, hol a másik szülővel társul
a másik ellen. (Ilyenkor fordul elő, hogy az egyik szülő megfelelő reagálásait a másik szülő
viselkedése aláássa.)
A családok hierarchiája erősen kultúra- specifikus (Sárváry, 2011; Goldenberg I., 2008; Dallos,
Procter, 2001)!

3.4. A CSALÁDTERÁPIÁS IRÁNYZATOK ELMÉLETI ALAPJAI,
LEGFONTOSABB ELJÁRÁSTECHNIKÁI ÉS CÉLJAI
A rendszerszemléletű családterápia történetére lásd: Goldenberg I., 2008. 5. fejezet; Nebehay
et al. 2008.!

3.4.1. Pszichodinamikus modell
Pszichoanalitikus, tárgykapcsolat, szelfpszichológia.
Fő téma: múltbéli megoldatlan, tudattalan folyamatokra, korai kötődésre, családtagok közti
konfliktusokra, tárgykapcsolatokra utal. A múltban rögzült problémák okozzák a jelen
konfliktusait.
Tanulmányozott egység: az egyén (monádikus), az egyéni intrapszichés konfliktus érvényesül
az aktuális családi kapcsolatban. Az egyes családtagok önálló, egyéni dinamikája hatással van
a család dinamikájára, mivel az egyéni és a családi dinamika cirkuláris természetű.
Időkeret: múlt, korai internalizált kapcsolatok vezetnek az aktuális kapcsolati konfliktusokhoz.
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Vezető teoretikusok: Ackerman, Scharf, Framo, Kohut
Főbb koncepciók: egymásba kapcsolódó patológia, bűnbak szerep, komplementaritás
(Ackerman), introjektumok, kötődés, projektív azonosulás, hasítás (Scharf, Framo), nárcizmus,
szelftárgyak (Kohut).
Terapeuta szerepe: semleges, üres vászon, amelyre a családtagok rávetíthetik a fantáziáikat,
stb.
Becslési eljárás: nem strukturált, folyamatos kísérlet a rejtett kapcsolati konfliktus feltárására.
Beavatkozás főbb módjai: értelmezések és közlések a viselkedéses tudattalan jelentéséről és
hatásukról a család működésére.
Belátás vs. cselekvés: a belátás megértéséhez, a konfliktus csökkentéséhez és végső soron az
egyéni belső rendszerváltozáshoz vezet.
Kezelés céljai: egyéni belső változás, a családi patogén konfliktus feloldása. Trianguláció oldása,
projekció leállítása, individuáció (Goldenberg II., 2008; Goldenberg III. 2008., 153., 167.).

3.4.2. Élményközpontú modell
Szimbolikus érzelemközpontú, Gestalt, érzelemfókuszú.
Fő téma: a személyes kiteljesedés elnyerésének folyamatában a zsákutcák meghaladásával
elért szabad választás; önrendelkezés; az én növekedése és az érettség.
Tanulmányozott egység: diádikus; a problémák
kölcsönhatásokból erednek a családtagok között.

a

hibás

kommunikációból

és

Időkeret: a jelen; „itt és most” adatok a közvetlen, folyamatos kölcsönhatásokból.
Vezető teoretikusok: Whitaker, Kempler, Satir, Greenberg, Johnson
Főbb koncepciók: szimbolikus tényezők képviselik a család belső világát és determinálják a
külső valóságnak adott jelentést, a pillanat éntudata, önbecsülés, a kommunikáció tisztasága, a
belső élmények és kapcsolatok feltárása.
Terapeuta szerepe: egyenlőségre törekvő, aktív facilitátor, aki a találkozással egyben új,
mozgósító élményt nyújt.
Becslési eljárás: nem strukturált; a fejlődést blokkoló elfojtott érzések és késztetések keresése.
Beavatkozás: az önfeltárás provokálására konfrontálás, a terapeuta modellezi a kívánt
viselkedést, a kimondatlan érzelmek felfedezésére gyakorlatok (családrekonstrukció, szobor).
Belátás vs. cselekvés: az egyén közvetlen létezésének tudatosulása választáshoz, felelősséghez
és változáshoz vezet.
Kezelés céljai: együttesség és egészséges autonómia egyidejű átélése. Hitelesség elérése,
önérték építése, szenvedés enyhülése, túllépés a személyes fejlődés gátján Negatív kapcsolati
minták legyőzése (Goldenberg II., 2008; Goldenberg III. 2008., 153., 167.).
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3.4.3. Transzgenerációs modell
Családrendszer-elmélet, kontextuális.
Fő téma: a származási család iránti érzelmi kötődés oldása.
Tanulmányozott egység: triádikus; a problémákat a kapcsolati viszonyulások keltik és tartják
fenn
Időkeret: múlt és jelen; az aktuális házassági nehézséget a partner és származási családjának
fúziója eredményezi, vagy kifizetetlen „adósságok”, kötelezettségek
Vezető teoretikusok: Bowen, Kerr, Friedmann, Papero, Böszörményi-Nagy Iván
Főbb koncepciók: az én elkülönülése vs. fúzió, háromszögek, többgenerációs áttételi folyamat
családi főkönyv, etika, családi hagyatékok; jogosultság, felhatalmazások.
Terapeuta szerepe: direktív, de nem konfrontáló, segíti a családot a kapcsolati korrektség
fejlődésében.
Becslési eljárás: családi értékelő interjú a tagok bármely kombinációjában, genogramok,
figyelem a generációk közötti adósságra.
Beavatkozás: az elkülönülés, individuáció, „én” pozíció tanítása, kapcsolatok újra felvétele a
tágabb családdal, családi főkönyv kiegyensúlyozása.
Belátás vs. cselekvés: a családi és transzgenerációs kapcsolatok megértése, lépések a
származási család felé.
Kezelés céljai: szorongás, tünetek enyhülése, az egyének fokozott elkülönülése a
családrendszer változásához vezet, bizalom, korrektség, etikai felelősség (Goldenberg II., 2008;
Goldenberg III. 2008., 153., 167.).

3.4.4. Strukturális modell
Strukturális családelmélet.
Fő téma: Az egyén tünetei a családi tranzakciós mintákban gyökereznek, a család
restrukturálása szükséges ahhoz, hogy a tünetek szűnjenek
Tanulmányozott egység: triádikus; családi összeolvadás/elhatárolódás bevonja a családi
alrendszereket és a teljes családot is.
Időkeret: a jelen; a non-adaptív családi struktúra által fenntartott interakciók jellemzően
képtelenek kezelni a családi életciklus átmeneteit.
Vezető teoretikusok: Minuchin, Montalvo, Aponte, Fishman
Főbb koncepciók: határok, alrendszerek, koalíciók, összeolvadtság és szétkapcsoltság.
Terapeuta szerepe: aktív; rendezőként manipulálja a családi struktúrát a hibás működések
változtatása érdekében.
Becslési eljárás: a struktúrából eredő tranzakciós minták megfigyelése, családtérkép, lejátszás,
nyomkövetés.
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Beavatkozás: csatlakozás, alkalmazkodás, átkeretezés, rugalmasabb határok és működő
alrendszerek építése.
Belátás vs. cselekvés: a cselekvés megelőzi a megértést, a tranzakciós minták változása új
élményekhez és belátáshoz vezet.
Kezelés céljai: átstrukturált családszerveződés, változás a diszfunkcionális mintákban, az egyes
családtagoknál a tünetek javulása (Goldenberg II., 2008; Goldenberg III. 2008., 154., 168.).

3.4.5. Stratégiás modell
Kommunikációelmélet, stratégiás családszemlélet.
Fő téma: a redundáns kommunikációs minták utalnak a családi szabályokra és a lehetséges
diszfunkciókra; a tünet a kapcsolati kontroll egyfajta stratégiája, azt az akaraton kívülinek
állítva be.
Tanulmányozott egység: diádikus és triádikus; a tünet legalább két személy közötti
kommunikációt jelent, a reciprok kapcsolat valószínűleg három résztvevőt fog be.
Időkeret: a jelen; az aktuális problémákat vagy tüneteket a tagok közötti folyamatos ismétlődő
sorozatok tartják fenn.
Vezető teoretikusok: Haley, Madanes, Weakland, Watzlawick, Jackson, Keim
Főbb koncepciók: szimmetrikus és komplementer kommunikációs minták, paradoxon, családi
hierarchia.
Terapeuta szerepe: Aktív; manipulatív, problémafókuszú, paradox intervenciókat alkalmazó.
Becslési eljárás: Nem strukturált; a család ismétlődő destruktív mintáit keresi, és a problémát
fenntartó „megoldási kísérleteket”.
Beavatkozás: paradox intervenciók, tünetelőírás, terápiás kettős-kötés, utasítások, színlelő
technikák.
Belátás vs. cselekvés: cselekvés-orientált, a tüneti enyhülést és a változást az utasítások
betartása hozza.
Kezelés céljai: a tünetek és a probléma megszüntetése (Goldenberg II., 2008; Goldenberg III.
2008., 154., 168.).

3.4.6. Milánói szisztémás modell
Szisztémás családelmélet.
Fő téma: a működésképtelen családok destruktív játszmák, az élet valóságához nem illeszkedő
hiedelemrendszerektől irányítottan.
Tanulmányozott egység: triádikus; a problémák a családtagok közötti kapcsolati mintákat
fejezik ki.
Időkeret: a jelen; az aktuális problémák körkörös természetének a felismerése segít abban,
hogy a család felhagyjon a korábbi, korlátozott lineáris személettel.
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Vezető teoretikusok: Selvini-Palazzoli, Prata, Boscolo, Cecchin, Tomm
Főbb koncepciók: paradoxon és ellenparadoxon, állandó előrások, körkörös kérdezés,
másodrendű kibernetika
Terapeuta szerepe: neutrális; aktív terápiás partner, hipotézisek, mint új információk nyújtása
a családi hiedelemrendszerről, megfigyelői csapat a tükör mögött.
Becslési eljárás: nem strukturált és nem manipulatív; kollaboráció a családdal a problémájuk
szisztémás hipotéziseinek kifejlesztésében.
Beavatkozás: pozitív átfogalmazások, cirkuláris kérdezés, átkeretezés, paradox intervenciók,
invariáns előírás, rituálék.
Belátás vs. cselekvés: hangsúly inkább az új jelentés elérésén, és nem a belátáson.
Kezelés céljai: az életmintáikról nyert új jelentés megszakítja a destruktív családi „játszmákat”,
a család ezzel a rendszer változását választja (Goldenberg II., 2008; Goldenberg III. 2008., 154.,
168.).

3.4.7. Kognitív-viselkedéses modell
Tanuláselmélet, szociális tanuláselmélet, kognitív viselkedési elmélet.
Fő téma: a személyes működést a viselkedés kölcsönhatásai határozzák meg, és annak
kontrolláló társas körülményei.
Tanulmányozott egység: monádikus; a tünethordozó tag a probléma; az okságot lineárisnak
tekintik.
Időkeret: a jelen; az egyén maladaptív viselkedését mások aktuális megerősítései tartják fenn.
Vezető teoretikusok: Patterson, Stuart, Liberman, Alexander, Falloon, Ellis, Beck, Gottman,
Meichenbaum
Főbb koncepciók: megerősítéses kondicionálás, formálás, sémák modellezése.
Terapeuta szerepe: oktató, tréner, modellezi a kívánt viselkedést, szerződéskötő.
Becslési eljárás: strukturált; formális standardizált tesztek és kérdőívek alkalmazása,
viselkedés-elemzés, a kezelés megkezdése előtt.
Beavatkozás: kívánt viselkedés megerősítése, készségek tréningje, kontingencia-szerződés,
gondolatok és aktivitás önszabályozó mérséklése.
Belátás vs. cselekvés: a megtanított cselekvések jó kivitelezésének jutalmazása, a nem kívánt
viselkedés ignorálása vagy büntetése, a belátással nem foglalkozik.
Kezelés céljai: a kapcsolati viselkedési következmények módosulása megszünteti a maladaptív
viselkedést és/vagy csökkenti a tüneteket; kognitív módosulás jön létre (Goldenberg II., 2008;
Goldenberg III. 2008., 155., 168.).

3.4.8. Szociális konstruktivista modell
Szociális konstrukció elmélete.
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Fő téma: az emberek a nyelv révén konstruálják a valóságról alkotott szubjektív nézeteiket, ez
az alapja „történeteiknek” önmagukról.
Tanulmányozott egység: triádikus; a családi problémák olyan történetek, amelyekben a tagok
megegyeznek, hogy magukról mondjanak.
Időkeret: jelen és jövő; az aktuális problémák az aktuális választást és viselkedést befolyásoló
múltbéli „történeteken” alapulnak.
Vezető teoretikusok: de Shazer, O’hanlon, Goolishian, Hoffman, Andersen, Anderson
Főbb koncepciók: nincsenek rögzített igazságok, csak a valóság többszörös perspektívái
vannak; a jelentés konstrukciói.
Terapeuta szerepe: kollaboratív; terápiás beszélgetésbe vonódik, nem szakértői pozícióban.
Becslési eljárás: nem strukturált; az „igazságról” vallott családi magyarázatok és értelmezések
vizsgálata.
Beavatkozás: inkább megoldás- mint problémaközpontú, csoda-kérdések, kivételt kereső
kérdések, visszajelző csapat használata, beszélgető partnerség a probléma „feloldásában.
Belátás vs. cselekvés: hangsúly a család önmagáról elmondott történeteinek narratív
rekonstruálásából származó új jelentések megtalálásán van.
Kezelés céljai: a régi problémahalmazra új konstrukciók és jelentések megtalálása új
szempontok megismeréséhez és megalkotásához vezet (Goldenberg II., 2008; Goldenberg III.
2008., 155., 169.).

3.4.9. Narratív modell
Narratív elmélet.
Fő téma: az emberek probléma-telített történetei önmagukról szervezik a tapasztalataikat és
formálják a viselkedésüket.
Tanulmányozott egység: triádikus; a család egyesülve felülvizsgálja destruktív történeteit.
Időkeret: a múlt, mint sikeres erőfeszítések raktára, a történetek újrakomponálása a jövőre
vonatkozóan, fejlődő opciók.
Vezető teoretikusok: White, Epston
Főbb koncepciók: posztstrukturális, szegényes és gazdag leírások.
Terapeuta szerepe: kollaboratív; segít a régi, öndestruktív történetek újraírásában,
helyettesítve azokat több választási lehetőséget hozó megerősítő történetekkel.
Becslési eljárás: nem strukturált; nincs privilegizált helyzetben a kliensekkel szemben, nem
hisz a szakértő-helyzetben, sem az objektív valóság megismerhetőségében.
Beavatkozás: a korlátozó probléma externalizálása és átdefiniálása kellemetlen külső hatássá,
új választások és egyedi kimenetek keresése, definiáló ceremóniák és terápiás levelek.
Belátás vs. cselekvés: kísérlet a kognitív változás elérésére, és új jelentést adni az együtt
konstruált alternatív történeteknek.
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Kezelés céljai: elválasztani a személyt a problémától, a múlt felszabadító áttekintése, a jövő
kilátásainak újraírása (Goldenberg II., 2008; Goldenberg III. 2008., 155., 169.).

3.4.10. Pszichoedukatív modell
Neveléslélektan, kognitív viselkedésterápia, családrendszer elmélet, pszichoedukatív
családterápia, orvosi családterápia.
Fő téma: az edukatív információ csökkenti a családi stresszt és javítja a megküzdési képességet.
Tanulmányozott egység: diádikus és triádikus; a párok, illetve családok nem klinikai
súlyosságú problémáira terjed ki.
Időkeret: jelen és jövő; a meglévő készségek erősítése az életminőség javítására.
Vezető teoretikusok: Falloon, Goldstein, McFarlane, McDaniel, Guerney, Markman, Vishner
Főbb koncepciók: empirikus eljárások a skizofréniakezelésére, érzelemkifejezés, kollaboratív
családgondozás, házassági felkészítés, kapcsolati erősítés.
Terapeuta szerepe: támogató, együttműködő partnerség kiépítése és fenntartása a családdal, a
család készségeinek fejlesztése.
Becslési eljárás: a stressz és az EE mértékének becslése, a problémás területek azonosítása
után a családhoz szabott probléma-megoldó tréning megtervezése.
Beavatkozás: edukáció, szociális támogatás, készségek fejlesztése, kapcsolat-építés.
Belátás vs. cselekvés: cselekvés; fejlesztő technikákkal redukálni a visszaesés veszélyét,
partnerség a kezelőorvossal, rövid edukációs programok.
Kezelés céljai: a család belső erőinek és rugalmasságának hasznosítása a kommunikációs
minták javítására és a hatékonyabb megküzdéshez (Goldenberg II., 2008; Goldenberg III. 2008.,
155., 169.).

3.5. CSALÁDKONZULTÁCIÓ FOGALMA
A családterápia "a családot egységként, többnyire rendszerként kezelő, segítő és gyógyító
beavatkozás, amely az emberi kölcsönhatás, tehát az interakció és kommunikáció révén
törekszik változást létrehozni az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint
a magatartásában. A beteget az egész családdal való foglalkozás segítségével gyógyítja, ezáltal
a diszfunkcionális családi rendszer maga is rendeződik" (Komlósi, Hardy, 2004. 117.).
„A családkonzultáció olyan szakmailag kvalifikált munka, amely az egyén és család
interperszonális kapcsolataival foglalkozik. A mindennapi életvitelben elakadt, de klinikai
értelemben nem beteg személyek, párok, családok konfliktuskezelésének megsegítése,
krízishelyzeteik rendezése és valamely család fejlődési ciklusban fellángoló problémáik
megoldásának facilitálása képezi a családkonzultáció feladatát. A családokban rejlő sui generis
fejlődési potenciál felszabadításában segédkezhet ez a professzionális segítési forma. A két
módszer közti hasonlóságokat és különbségeket Komlósi és Hardy (2004) nyomán
szemléltetjük."
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http://www.webcreator.hu/tankonyv/pf3.html). (Bagdy, 2018)
Családkonzulens, ahogy a táblázat (ld. alább!) is említi, legyakrabban segítő foglalkozású
szakember lesz. Elsősorban a szociális munkások, családgondozók, ifjúsági tanácsadók, utcai
segítők, pedagógusok, védőnők, szülésznők, pszichológusok, orvosok és jogászok azok, akik
gyakran találkoznak családokkal és érzékeli azt, hogy a hozott probléma az egész rendszer
kezelésével oldható meg.
A család által hozott problémák fakadhatnak
◼ az aktuális élethelyzetből (árvaság, özvegység, munkanélküliség, krónikus betegség,
szenvedélybetegség, állami gondozás, stb.),
◼ egzisztenciális problémákból (lakáskörülmények, munkahely, élelmezés, iskoláztatás,
rezsiköltség, stb.),
◼ kötelezettségekből adódó kihívásokból (gyerek felügyelete, iskoláztatás, védelem, stb.).
3-1. táblázat: Családterápia és családkonzultáció összehasonlítása

Terápia

Konzultáció

Célcsoport

Család, beteg taggal

Egészséges család

Probléma

Zavarok a testi,
szociális szférában

Alapképzettség

Orvos, pszichológus

Segítő foglalkozású szakember

Elméleti iskolák

Szorosabb kötődés

Kevésbé elkötelezett egy irányzat
mellett

Módszertan

Körülhatároltabb

Eklektikusabb

Keretek

Szigorúak

Lazábbak

Indikáció

Krízis (elakadással)

Elakadás

Egészségkép

Jól funkcionáló

Autopoiezis = az élet önszervező
ereje sui generis növekedési erő

Intervenciók

Módszertanilag,
irányzatilag tiszta elvűek

Célorientáltan eklektikusak

Betegségkép

Rosszul funkcionáló

Fejlődésben elakadt

Betegbiztosító

Magasabb kulccsal térít

Alacsonyabb kulccsal térít

lelki, Elakadás
a
fejlődésben,
normatív/paranormatív krízis,
kapcsolatzavar

Forrás: http://www.webcreator.hu/tankonyv/pf3.html
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A családkonzulens első feladata, hogy meggyőzze a családot arról, hogy érdemes az egész
családot bevonni a folyamatba, ne csak a problémás személy (indexpáciens, tünethordozó)
viselkedésének a megváltoztatása legyen a cél. Ebben a szakaszban nagy szerepe van az ún.
küldőnek, aki mintegy előprogramozza a családot a családkonzultációra. Ebben a stádiumban
segíti a munkát a család „vevő, panaszos és látogató” típusú besorolása:
◼ „vevő” – felismeri, hogy a probléma kialakulásában szerepe van, motivált a változásra,
◼ „panaszos” – bizonytalan, másokat, külső körülményeket hibáztat, neki nem kell
változnia, részleges motivált,
◼ „látogató” – neki nincs köze a problémákhoz, küldött” családok tartoznak ide, aki
kötelességből érkeznek, alig motivált (Bagdy, 2018; Komlósi, Hardy, 2004).
A családkonzulensnek nem kevés munkája fordítódik arra, hogy hosszú távon „vevő” típusú
családdal dolgozhasson.
A családdal folytatott beszélgetés elsődleges feladata, hogy fenntartsa és megerősítse a család
önsegítő erejét, támogassa az adaptív megküzdési formák kialakítását (ld. narratív és a
szociális konstruktivista modell!). Amennyiben elakadás történik vagy eredménytelenül zárul
a folyamat, úgy a konzulens szupervízió keretében megvizsgálja a folyamatot. A családsegítés
rendszere pedig továbblép és egyéb módszerek, elsősorban a szociális munka lehetőségei
mentén foglalkozik tovább a családdal. Ez a módszer lehet:
◼ tanácsadás: probléma megbeszélése, megoldási lehetőségek felsorolása,
◼ tárgyalás: az adott problémában érintettek közös megbeszélése a segítő moderálásával,
◼ közbelépés: az érintettek akaratán kívül a segítő beavatkozik, hogy egy önmagát
képviselni nem tudó személy (kiskorú, gyámság alatt lévő) érdekei szerint eljárjon,
◼ képviselet: jogi ügyben a kliens érdekében jár el,
◼ beszerzés: anyagi javak, munkahely vagy szolgáltatások megszerzése a segítő által,
◼ gondoskodás: a mindennapi életben történő segítségnyújtás, ha a kliens nem tud a saját
érdekében eljárni (Komlósi, Hardy, 2004).
A családkonzultációs módszer hatékony formája a családi csoport konferencia. Elsősorban
gyermekek körüli problémák megoldására alkalmazzák. A család számára nagyobb keretet
biztosítanak a megoldások kidolgozására azáltal, hogy bevonják a rokonságot, a barátokat, a
tágabb lakókörzet fontos szereplőit, az iskolát, az orvosi, védőnői hálózatot stb. Ezzel fokozzák
a család felelősségérzetét, új erőforrásokat aktivizálnak, hosszú távon működőképes
megoldásokat dolgoznak ki, hatékonyabbá teszik a család és az intézmények közötti
együttműködést. Ebben a rendszerben a konzulens, mint koordinátor szervezi meg a közös
munkát és a moderálja a tagok közötti együttműködést.
A családkonzulensi szerepkör mind az intézményen belüli, mind az intézmények közötti
(network) munkában interdiszciplináris gondolkodást igényel. Mivel a konzulens együtt
dolgozik a segítő szakmák egyéb képviselőivel, rugalmasan kell kezelnie a különböző szakmai
elgondolásokat és kereteket. Érdemes eleve egy tágabb perspektívából szemlélni a helyzetet
és nem a pszichés vagy szociális problémák szintjén kezelni a kérdést, hanem egy „problémás
rendszerben” gondolkodni, ahol a család, a segítők és az intézmények interakciója adja a
vizsgálati keretet (Komlósi, Hardy, 2004).
A családkonzulens kompetenciáit meghatározni nem egyszerű feladat. Nehéz elkülöníteni
azokat a tulajdonságokat, amelyek támogatják a hatékony segítő munkát. Ami biztos, hogy nem
válik a konzulens előnyére, az a klienssel való túlzó érzelmi azonosulás, a bevonódás, az
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előítéletesség, hatalommal való visszaélés, az éretlen viselkedés, tehát mindaz, ami az érett
empatikus attitűd ellen hat (Komlósi, Hardy, 2004).

3.6. A CSALÁDKONZULTÁCIÓ FOLYAMATA ÉS SZAKASZAI
3.6.1. Kezdeti fázis - interjúztatás
A konzultációra érkező család fogadása és bevezetése a segítő folyamatba felkészültséget és
előzetes tájékozódást igényel. Gyakorlatilag minden családról, már az első találkozást
megelőzően, van egy előfeltevése (hipotézise) a segítőnek azokból az információkból,
amelyeket a jelentkezés során megkapott. A legkisebb adat is beszédes lehet, elindítja a
gondolkodást: mivel is érkezik majd a család, mi lehet majd az első interjú témája. Ennek
eldöntésében is segíthet annak a három szerephelyzetnek a meghatározása (látogató,
panaszos, vevő), amelyről fentebb már említést tettünk.
Az alábbi pontok iránymutatást nyújtanak az első találkozó strukturálásához:
1. A család bevezetése a konzultáció folyamatába:
szakmailag strukturált fogadás az első találkozásnál oldja a szorongást (pl: űrlap kitöltés).
Tájékozódás a család helyzetéről: a segítő el tudja helyezni a családot a kapcsolati
kontextusban (kor, életciklus, párkapcsolati ciklus, stb.)
2. A probléma megbeszélése:
külön-külön kérdezzük meg a családtagokat mi késztette őket arra, hogy eljöjjenek
(beleszólás nélkül hallgassák meg egymást, megjegyzéseket ne tegyenek). Érdemes
megtudnunk miért pont most jelentkeztek.
3. A pár megfigyelése:
hogyan helyezkednek el, fizikai kapcsolat, kommunikációs stílus, érzelmek, fantáziák
megjelenése a segítőkben.
4. Az információk rendszerezése:
hipotézisalkotás és ellenőrzés. Az interjú központi eleme.
5. A konzultációs cél és struktúra meghatározása:
külön-külön, mit szeretnének elérni. Próbáljuk megfogalmazni azt a célt, ami a családnak
elfogadható. Visszajelzéssel, tükrözéssel, átkeretezéssel, összefoglalásokkal segítsük a
családot a közös cél megtalálásában. Mérjük fel mennyire motiváltak a konzultációra és
hangsúlyozzuk a saját felelősségüket. Amennyiben nem tudnak a célban megállapodni,
ajánljunk egy rövid moratóriumot, melyben átgondolhatják a problémát.
A szakember határozza meg az ülések struktúráját (Székely, 2003).
A kezdeti szakasz kihívásai:
◼ mindkét fél azt szeretné, hogy neki adjunk igazat,
◼ óvakodjunk a tanácsadástól,
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◼ ne maradjunk a vita tárgyánál, próbáljuk a családot arra vinni, hogy kinek-kinek
személyesen mit jelent az ügy,
◼ ne támogassuk a család hasítását: valaki a jó, másik a rossz,
◼ a titoktartás csapdája: egyéni terápiától eltérő, mert a segítő nem az egyén, hanem a
család iránt kötelezte el magát. Előfordul, hogy egy titkot egyénileg elmond az egyik tag
és kéri a titoktartást. Ez nem engedhető meg hosszú távon, kérni kell az adott fél
bizalmát, hogy majd együtt a folyamatban a segítő behozza a titkot vagy ő saját maga
vállal felelősséget a titok nyilvánossá tételéért (Székely,2003).

3.6.2. Középső fázis – interjú, intervenció, eszközhasználat
A családkonzulensnek szabadságában áll, hogy az alkalmazott elméleti és gyakorlati keretet, az
intervenciót a család problémája mentén válassza ki. Számos eszköz és módszer áll a segítő
rendelkezésére, a választás körültekintést és mérlegelést igényel. A választott stratégiának
illeszkednie kell a családhoz, a hozott problémához, számolnia kell a várható hatással és
terveznie kell a következő lépést.
Három fontos terület van, amire mindig érdemes figyelni:
1. A származási család pszichológiai öröksége:
őskapcsolati minták, mennyire kaptak megbecsülést. Adjunk figyelmet, hogy affektív szinten
újra átéljék a még zavaró sérüléseket.
2. Projektív identifikáció:
intim társak között lényeges mechanizmus. Vannak családok, ahol visszatérően destruktív
projektív identifikációba lépnek egymással a tagok. Ennek oka, hogy képtelennek tűnnek arra,
hogy legsérülékenyebb részeikkel kapcsolatos érzéseket önmaguk határain belül kezeljék,
ehelyett családtagjaikra vetítik azokat. Probléma, ha a családtag által a beléjük vetített
tudatalattival nem tudnak azonosulni és süketek lesznek a másik igényeire vagy, ha a fogadó
be tudja fogadni, de zavaró érzése támad, mintha a másik valamit meg akarna változtatni
benne. Így jön létre a „meg nem értettség” és az „el nem fogadás” érzése.
3. A szakember viszontáttétes reakciói (önismeret!).
A középső szakasz kihívásai:
◼ ne maradjunk a család által megjelölt problémánál, tünetnél és a tünethordozónál,
bővítsük a család látóterét (cirkuláris kérdezés, családszobor, üres szék technika),
◼ mindenkit vonjunk be az interakcióba, kisgyerekeket is hívjuk el legalább egyszer
(családszobor, családi otthon alaprajz),
◼ ne foglalkozzunk egy alcsoporttal vagy alrendszerrel sokáig kiemelt figyelemmel, ne
engedjük, hogy egy személy magához ragadja a figyelmet, mert ez a család ellenállását
tükrözi (cirkuláris kérdezés),
◼ szülők eredeti családjával foglalkozzunk (geogram),
◼ tartsuk tiszteletben a szülők, ősök, iránti lojalitást, ne hivatkozzunk az elődök negatív
tulajdonságaira, még ha elhanyagolták is a klienst, mert ez mélyíti a kliens negatív
önértékelését,
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◼ ha szülők a gyerekek miatt jelentkeznek családkonzultációra, még akkor se ajánljunk
párterápiát, ha ez egyértelmű, várjuk meg míg ők kezdeményezik, különben elriasztjuk
őket,
◼ fontos a konzultáció korlátainak és a családtagok felelősségének hangsúlyozása, ezek
nélkül kevésbé sikeres a folyamat (Székely, 2003).

3.6.3. A folyamat befejezése
Optimális esetben a kitűzött célt elérte a család: a holding tér erősödött, a beszélgetés
könnyebb és szabadabb lett.
Sokszor a család kezdeményezi a leválást. A jó segítő kapcsolat lezárása mindig ambivalens
érzésekkel jár, a siker öröme és a leválás nehézsége együtt jelenik meg (Székely, 2003).

ÖSSZEFOGLALÁS
A Családi rendszerszemlélet elmélete című fejezet összefoglalta a rendszerszemlélet
episztemológiai alapjait, meghatározta a körkörös (cirkuláris) oksági modell biológiai,
pszichológiai és társadalmi összefüggésekre épülő megismerési rendszerét.
Bemutatta a rendszerszemlélet alkalmazását a család működésére. Ismertette a
családszerkezet elemeit, a család működésének legfontosabb szabályait, kereteit és az ezekhez
tartozó fogalmakat.
Áttekintette a főbb rendszerszemléletű családterápiás iskolák elméleti alapjait, módszereit,
kiemelte a változás előidézésében szerepet játszó tényezőket, technikákat: pszichodinamikus,
élményközpontú, transzgenerációs, strukturális, stratégiás, milánói szisztémás, kognitív
viselkedéses, szociális konstruktivista, narratív, pszichoedukatív modellek.
Elhelyezte a családkonzultációt a segítő foglalkozások rendszerében, tisztázta a
kompetenciákat, a családkonzultáció kereteit és az elvárható hatásmechanizmusokat.
A konzultációs folyamat áttekintése során rendszerezte a folyamat szakaszait, meghatározta
az egyes szakaszokhoz tartozó fontosabb terápiás intervenciókat és hatásmechanizmusokat.
Ez a fejezet a fentebb felsorolt témák tömör összefoglalását nyújtja. Az egyébként roppant
szerteágazó és alapos ismereteket igénylő témákban történő eligazodást bőséges fogalomtár
és a hivatkozott szakirodalom segíti.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Mi indokolja a rendszerszemlélet alkalmazását a családterápiában?
Milyen terápiás attitűdöt feltételez a lineáris vs cirkuláris oksági modell alkalmazása?
Melyek egy rendszer önszabályozó mechanizmusának jellemzői?
Mit értünk másodrendű kibernetikán?
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5. Egy terápiás folyamatban hogyan konstruálódik meg a kliensek világa?
6. Mi a metafora szerepe a terápiás folyamatban?
7. Melyek azok a legfontosabb rendszerszemléletű fogalmak, amelyek segítségével leírható
egy család működése? Definiálja a fogalmakat!
8. Hasonlítsa össze a terápia és a konzultáció folyamatát! Mutasson rá a lényeges eltérésekre!
9. Határozza meg a konzultáció szakaszait! Milyen megismerési módok jellemzik az egyes
szakaszokat?
10. Egy konzultációs folyamatban milyen kihívásoknak kell a segítőnek megfelelnie?
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4. EGYÉNI, PÁR ÉS CSALÁDI
ÉLETCIKLUSOK
Pakai Tímea
Békés Megyei Központi Kórház
diplomás ápoló, mentálhigiénés szakember
hospice szakápoló és koordinátor, gyásztanácsadó

BEVEZETÉS
Ez a fejezet három alfejezetből áll. Az első alfejezet az egyéni életciklusokat, az egyéni
személyiségfejlődést tárgyalja az értelmi, a pszichoszexuális, a pszichoszociális és a pszichikus
fejlődéselméletek ismertetése révén. A második alfejezet a párkapcsolati ciklusok ismertetését
tartalmazza, míg a harmadik alfejezetben pedig a családi életciklus modellek kerülnek
bemutatásra.
Az életciklus a fejlődési fázisok összessége a születéstől a halálig.
Egy gondolkodási keret arról, hogyan működik az egyén, egy pár és egy család a kulturális és
társadalmi normák mentén. A tantárgy célja, hogy részletes áttekintést nyújtson a természetes
fejlődési életciklusokról egyéni, pár és családi szinten.
A pszichológiai fejlődéselméletek többféleképpen csoportosíthatóak. Egy részük genetikai
meghatározottságú, a biológiai oldalt tekinti elsődlegesnek, másik részük az előzővel ellentétben
a környezeti tényezők hatását tartják fontosnak. Vannak olyan elméletek, amelyek a teljes
személyiségről alkotnak képet (pszichoanalízis), míg mások csupán meghatározott témát (értelmi
fejlődés, egyéni és társas viselkedés stb.) elemeznek.

4.1. EGYÉNI ÉLETCIKLUSOK
4.1.1. Az értelmi fejlődés megközelítése - Piaget
A gyermekek értelmi fejlődését legátfogóbban és a legnagyobb hatással Jean Piaget (18961980) svájci pszichológus írta le. Piaget előtt két, egymással szembeállított nézet uralkodott, a
kizárólag az „öröklés” szerepét hangsúlyozó biológiai, érésközpontú, és a környezeti,
tanulásközpontú megközelítés. Piaget ezzel szemben úgy gondolta, hogy a gyermek képességei
- melyek maguktól érnek -, és a környezet közötti kapcsolat az, ami számít. Elméletének
alaptémája a fejlődés, amely egymást követő minőségi változások sorozata. Nézete szerint az
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értelmi fejlődés több, egymást követő szakaszban történik, a szakaszok kezdete és vége
változhat, de sorrendjük állandó.
Piaget szakaszaiban a kognitív képességek a környezettől viszonylag függetlenül, egy belső
érés hatására alakulnak ki, és a cselekvéses tapasztalat révén jutnak el a felnőttre jellemző
formáig. A gyermek a felnőttől nem minőségileg különbözik, hanem értelmi képességeinek
másságában, annak sajátos gyermeki szerveződésében. A gyermek nem a folyamat passzív
elszenvedője, hanem aktív résztvevője. Gyermeki kíváncsisága miatt minden iránt érdeklődik,
kipróbál dolgokat, kísérletezget. Alkalmazkodik az állandóan változó külső és belső
környezethez, amiben két alapvető, ellentétes irányú mechanizmus segíti, az asszimiláció és az
akkomodáció. Az asszimiláció révén a tapasztalata beépül a már meglévő ismeretszintbe, a
sémába. Ennek a mechanizmusnak a prototípusa a játék. A gyermek rendelkezik a
környezetéről egy adott ismerettel, sémával, játék közben kipróbál valami újat, megtapasztalja,
és megkísérli a már meglévő sémái segítségével megérteni, azaz asszimilálni őket. Ha a régi
séma erre nem alkalmas, akkor módosítani fogja, vagyis akkomodációt hajt végre. Az
akkomodáció a viselkedés külső mintához való igazítását jelenti, a már meglévő séma
átalakítását az új helyzetnek megfelelően. Ennek a mechanizmusnak a prototípusa az utánzás.
A gyermek így tágítja a világgal kapcsolatos ismereteit. A két mechanizmus egyensúlyt hoz
létre, ami azonban viszonylagos, rendszeresen felborul, a külső környezet megváltozása, vagy
a szervezet érése következtében. Az egyensúly felbomlásakor a két mechanizmus elkezd
dolgozni, segítségével újra egyensúly teremtődik, de ez már egy, a korábbinál magasabb
szinten történik. Piaget szerint maga az adaptáció a fejlődési folyamat, azaz az egyensúly
kialakulása, majd felbomlása és újra szerveződése következtében jut a gyermek a korábbinál
magasabb szintű ismeretekhez.
Az értelmi fejlődést négy fő szakaszra, és több alszakaszra osztja fel. A fő szakaszok a
szenzomotoros szakasz, a műveletek előtti szakasz, a konkrét műveletek szakasza és a formális
műveletek szakasza.
A gyermek az első két évben önmaga és a külvilág közötti összefüggéseket, a cselekedetei és
azok következményei közötti kapcsolatot tanulja, amiben eleinte csupán mozgásos
cselekvéseinek sémái segítik. Mozgástevékenysége és érzékelése között szoros kölcsönhatás
van, ezért Piaget ezt a szakaszt érzékszervi mozgásos periódusnak, vagy szenzomotoros
szakasznak nevezte el. Ebben a szakaszban a gyermek igen nagy érdeklődéssel szemléli a
cselekvése és annak következményei közötti kapcsolatot. A gyermek saját testének
mozgatásával kapcsolatos kísérleteket végez, megtanulja, milyen távolságra kell nyúlnia, ha el
akar érni valamit, mi történik, ha a pohara leesik a földre, felfedezi végtagjait, képes
megkülönböztetni önmagát a környezetétől. Kialakul saját teste és a környezet
megkülönböztetésének képessége. A szakasz során az egyik legfontosabb felfedezés, a
tárgyállandóság, vagyis, hogy a tárgyak akkor is léteznek, ha nincsenek jelen, vagy ha nem
érzékeljük őket. Ha egy ronggyal letakarunk egy játékot a nyolc hónapos gyermek elől, nem
keresi tovább. Ám ha ezt egy tíz hónapossal tesszük meg, élénken elkezdi keresni, vagyis
megérti, hogy egy tárgy akkor is létezik, ha nem látja. Egy éves kortól keresi az eltűnt tárgyakat
ott, ahol a szeme előtt eltűnt, korábban a keresés még korlátozott, azaz ott keresi ahol korábban
már megtalálta.
Másfél-két éves kor között megjelennek az első szavak, a gyermek beszélni kezd. Nemcsak a
konkrét, kézzelfogható tárgyak reprezentálhatnak, jelezhetnek egy másik tárgyat (például a
műanyag autó az igazi autót), de az olyan, nagymértékben elvont dolgok is, mint a szavak
hangalakja.
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A következő szakasz a művelet előtti szakasz (2-7 év). A második életévben kibontakoznak a
szimbolikus működések. A gyermek beszélni kezd, tárgyak és szavak is szimbolizálhatnak egy
másik tárgyat. A gyermek mentálisan nem képes elszakadni az érzékszervileg hozzáférhetőtől,
a rendelkezésre álló tapasztalatai eltérítik a gondolkodását. Például, ha egy magas, vékony
pohárból alacsony, vastag pohárba öntünk vizet, egy felnőtt tudja, hogy a vízmennyiség nem
változott (megmaradási elv), és ugyanez a vízmennyiség visszaönthető lenne, ezzel szemben a
gyermek úgy hiszi, hogy a víz mennyisége csökkent. Piaget szerint egy konzervációs
folyamatban a gyermek képtelen egy tárgyat jellemző mennyiségek közül, egyszerre többet
figyelembe venni (egydimenziós gondolkodás), azaz vagy egyik, vagy másik tulajdonságát veszi
alapul, még nem képes a logikai gondolkodáshoz elengedhetetlenül szükséges műveletek
használatára. Ha például egy pénzkupacot egyenes sorba rakunk, a gyermek úgy véli, abban
több korong van, mint a kupacban, mert ő a számára legjellemzőbb méretet, a hosszúságot
veszi csak tekintetbe. Ez a műveletek előtti szakasz alapvető jellegzetessége.
Ebben a szakaszban a fejlődés nemcsak a fizikai, hanem a társas világ megértésére is hatással
van. A gyermeket e szakaszban erkölcsi realizmus jellemzi, úgy véli, az erkölcsi és
játékszabályok állandó létezéssel bíró, módosíthatatlan igazságok, például ha megsértené a
szüleit, okvetlenül kapna valami büntetést, még akkor is, ha szülei nem büntetnék meg. A
gyermek számára az erkölcsi törvények éppoly törvények, mint a fizikaiak.
Hat-hét éves korára a gyermekek többsége már képes fejben, képzetek segítségével
műveleteket elvégezni. Absztrakt műveletek, szabályok felfogására képesek, azonban ezek a
műveletek még a korábban lejátszott cselekvésekhez kötődnek, vagyis csak konkrét tárgyakra
képesek alkalmazni. Ezt a szakaszt konkrét műveletek korának (7-11 év) nevezi Piaget.
A serdülőkor kezdetétől - formális műveletek szakasza (11. életévtől) - jellemző lesz a
logikus gondolkodás, a különböző változók közötti összefüggések megértése. Képessé válnak a
lehetséges kombinációk számbavételére, hipotézisek felállítására és módszeres ellenőrzésére.
Jövőre, lehetőségekre és ideológiai problémákra vonatkozó kérdésekkel is képesek foglalkozni.
Piaget elméletét kortársai tudománytalannak minősítették, kisszámú (saját gyermekin
végzett) megfigyelései miatt. Piaget tanaival sokan nem értenek egyet. Számos kísérletet
végeztek annak bizonyítására, hogy az általa formálisnak nevezett problémákat a 12 év körüli
életkornál korábbi életkorban is meg lehet ismerni. Ennek ellenére az ő felosztását tekintik a
fejlődésről való gondolkodás alapjának. (József, 2011)

4.1.2. Az egyéni fejlődés pszichoszexuális megközelítése Freud
Az egyik legkorábbi fejlődéselmélet Sigmund Freud (1856-1939) pszichoszexuális fejlődésteóriája. Az elméletnek számos problematikus eleme van, rengetegen támadják, több éles
kritika is megfogalmazódik vele kapcsolatban (többek között rengetegen elutasítják a szexuális
megközelítést, nehéz empirikusan igazolni vagy cáfolni, illetve a felnőtté válással lezártnak
tekinti a személyiségfejlődést), ennek ellenére a mai napig ez a legbefolyásosabb elmélet,
amely a személyiség működését érinti.
Freud elsősorban felnőttek terápiás eseteire alapozta elméleteit, de a gyermekek
személyiségfejlődését is kutatta. Elmélete feltételezi, hogy a gyermek a biológiai energiának
két alapvető formájával, az életösztönnel (erosz) és a halálösztönnel (thanatosz) jön a világra.
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Az erosz- a személyiségen belül - a nagyobb egységek létrehozásáért és megőrzéséért felel,
azaz célja a kötődés, a kapcsolat. Az életösztön rendelkezésére álló energia a libidó, amely a
fejlődés során irányítja az ösztöntörekvések megnyilvánulási formáit. A thanatosz célja
ellentétes, az erosz által létrehozott kapcsolatok felbontása, tönkretétele. A két ösztön
küzdelmét Freud katexisnek nevezi.
Freud elméletének alapja, hogy minden cselekedetnek, gondolatnak és érzelemnek oka van.
Ezek a kiváltó okok gyakran nem racionálisak, hanem a tudattalan, vágyak és a kielégítetlen
késztetések befolyásolják viselkedésünket. Ebből következik, hogy a lelki működés
megértéséhez nem a tudatos, hanem a nem tudatos (tudattalan) folyamatok megértésére kell
törekedni. A tudatos irányítás úgy aránylik a tudattalanhoz, mint a jéghegy víz feletti csúcsa a
víz alatti részhez.
A személyiség alakulása szempontjából a kora gyermekkori hatások alapvetően
meghatározzák a személyiségfejlődés folyamatát, azaz a felnőttek megértésének kulcsa a
gyermekkorban található.
Freud a személyiséget strukturáltnak tekinti, eredetét és működésmódját tekintve három
részre osztja. Azt a struktúrát, amivel a gyermek születik, ösztön-énnek (Id vagy Es) nevezi. Az
ösztön-én arra készteti a gyermeket, hogy ösztöneit kielégítse, mégpedig azonnali kielégülésre
törekedve. Az ösztön-én működési elve az örömelv. Freud úgy véli, hogy az ember születésekor
már rendelkezik bizonyos vele született késztetésekkel (pl.: éhség, szomjúság, stb.), ezek
hordozója az ösztön-én. Ezek a késztetések azonnali kielégülést követelnek, így a gyermek,
mivel ekkor még nem képes az impulzusokat korlátozni, fékezni, vagy késleltetni, a sürgető
vágynak elemi erővel ad hangot mindaddig, amíg a vágy ki nem elégül. Fejlődése során azonban
sorozatosan beleütközik az őt körülvevő realitásba, meg kell tanulnia alkalmazkodni ehhez a
realitáshoz, meg kell tanulnia vágyai halasztását, a lemondást az azonnali kielégülésről,
sokszor a vágy teljesüléséről is. Ennek hatására az ösztön-én eredeti struktúráján belül
kifejlődik az én (Ego vagy Ich), ami kontrollfunkciót gyakorol a külvilág és az ösztön-én felett
egyaránt.
Az én működési elve a valóságelv vagy realitáselv, funkciója a realitás vizsgálata, a környezettel
való kapcsolattartás, a környezetből megfogalmazódó elvárások és az ösztön-én impulzusai
közötti egyensúly megtartása.
Az én-en belül a szociális környezet, ezen belül elsősorban a szülők hatására kialakul a felettesén (Super-ego, Über-ich), amely a társadalmi és a tradicionális értékek, szülői képek, családi-,
szűkebb- és tágabb környezeti normák belső, idealizált reprezentációja (leképeződése). A
felettes-én, az én cselekvésmódját és az ösztön-én törekvéseit szabályozza. Ha az énnek nem
sikerül az ösztön-én és a felettes-én törekvéseit összhangba hozni, akkor az ösztönök a felettesén nyomására elfojtódnak (tudattalanul elnyomódnak). Ekkor az ösztönök már nem tudnak
szabadon megnyilvánulni, hanem látensen (rejtetten) fejtik ki hatásukat, ami abban nyilvánul
meg, hogy az egyén olyan cselekvéseket hajthat végre, melyek oka és jelentése elfogadhatatlan
a számára. A kínos érzések hatására és a veszélyesnek ítélt ösztöntörekvések elhárítására az
én, ún. énvédő (vagy elhárító) mechanizmusokat fejleszt ki, amelyek speciálisak és tudattalanok.
Szinte minden ember használ elhárító mechanizmusokat, mert azok segítenek elfogadhatóvá
tenni nehéz élethelyzeteket, de nem szerencsés, ha a hárítás a problémamegoldás elsődleges
eszközévé válik. Az egyén fejlődése során, az én erősödésével az elhárító mechanizmusok egyre
fejlettebbek lesznek, egyre hatékonyabban biztosítják a fenyegető tudattartalmak
kiküszöbölését. Bizonyos esetekben - ha egy késztetés az egyén számára jelentős személyekkel
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szemben jelentkezik, vagy azt a személyiségbe már beépült normák letiltják -, a késztetés
energiája kerülő utakon, álmokban vagy más, nem tiltott cselekvésekben (elszólások,
elvétések, téves cselekvések stb.) fejti ki hatását. Az elhárító mechanizmusok alkalmazásuk
során egyéni színezetet öltenek, mivel minden ember sajátos, rá jellemző módon valósítja meg
azokat.
Freud fejlődéselmélete szerint a szexualitás nem a nemi szervek pubertáskorban történő
érésével kezdődik. A szexuális ösztönnek az a funkciója, hogy az ember bizonyos testrészeken
örömöt legyen képes megélni, és a szaporodást csak egy későbbi fázisban szolgálja. A fejlődés
egymást követő szakaszai az ösztön-én örömkereső impulzusai által kitüntetett testi zónák
kielégüléséhez kötődnek. A pszichoszexuális fejlődési stádiumokat a testi érés határozza meg.
A libidó minden érési periódusban az újonnan funkcióképessé vált testtájat szállja meg, és
fokozott működésre készteti, majd a következő szakaszba történő tovább lépéskor elfojtódik
az addig preferált testrész részösztöne. Az első három szakasz mindegyikében valamilyen
konfliktussal találja szemközt magát a fejlődő személyiség. Ha a konfliktus nem oldódik meg
kielégítően, akkor nagy mennyiségű libidót kell az adott szakaszba befektetni. Ezt a folyamatot
nevezte Freud fixációnak, mely abból ismerhető fel, hogy az egyént elsősorban az adott
szakaszra vonatkozó attitűdök, és érdeklődési kör jellemzi. A fixáció oka kettős, egyrészt, ha
egy adott szakaszban valamely igényt túlságosan kiszolgálnak, nem szívesen lép tovább,
másrészt, amennyiben túlságosan frusztráltak a szükségletek, nem képes továbblépni, amíg
azok ki nem elégülnek. Mindkét esetben teljesen, vagy részben stagnál a személyiség fejlődése,
mivel a további szakaszok konfliktusainak kezelésére kevesebb energia marad, ezáltal kevéssé
sikeres lesz a konfliktusmegoldás.
Az első 18 hónapban a csecsemő első „örömforrása” a száj. Egyrészt a gyermek a szájával
táplálkozik - és szopás közben érzi az anyamell melegét -, másrészt a ritmikusan szopó mozgás
örömérzést kelt benne. Tehát a szexuális ösztöntörekvés, mint pótélvezet, az éhség
kielégítésén túl a szopás élvezetében fedezhető fel. Ezt a szakaszt orális fázisnak nevezi Freud,
ahol a száj az a szerv, amivel a gyermek benyomásokat akar szerezni és ezért mindent a szájába
vesz, hogy megnyalja, szopogassa, mintegy „bekebelezze, felfalja” a világot. Ebben az „orálisbekebelezés fázisában” több személyiségvonás is kialakulhat fixáció (rögzülés) révén:
pesszimizmus/optimizmus, bizalom/bizalmatlanság, függőség, hiszékenység. Az első fogak
megjelenésével agresszív (szadista) impulzusok keletkeznek, melyek az „orális-szadisztikus
fázisban” teljesednek ki. Itt a szexuális pótélvezet a harapásból és a rágásból származik, ebben
a szakaszban alapozódik meg a verbális agresszió személyiségvonása. Az orális fázis
legnagyobb konfliktusa az elválasztás, amikor az anya nem szoptatja tovább gyermekét. Fontos
cél a bizalmon alapuló függőségi kapcsolat kialakítása, mely absztrakt szinten zajlik a világ
megismerésének egyik legfontosabb módján, a táplálkozáson keresztül. Ha az orális fázis során
felmerülő konfliktusok adekvátan oldódnak meg, a gyermek személyiségfejlődésére jellemző
lesz a kölcsönösség a kapcsolatokban, az önbizalom és bizalom mások iránt. Amennyiben
patológiás megoldások születnek (fixáció),ún. orális karakter alakulhat ki, amelynél jellemző
lesz a szájhoz kapcsolódó tevékenységek preferenciája („orális vigasztalódások”: evés, ivás,
dohányzás, ujjszopás, körömrágás stb.), mint a fokozott interperszonális érdeklődés, erős
motiváltság mások szimpátiájának, közelségének elnyerésére, túlzott dependencia,
követelődzés, pesszimizmusra vagy optimizmusra való beállítódási hajlam, és irigység.
A 18. hónaptól, az ún. libidinális fejlődés második szakaszában (megközelítőleg négy éves
korig) a kiválasztás lesz az örömforrás, a gyermek a széklet visszatartásában és elengedésében,
a széklet őrzésében, szétkenésében, önmaga sárral, tejbegrízzel, sűrű festékkel történő
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bekenésében talál örömet. A szakaszt anális fázisnak nevezzük, amelyben a gyermek a saját
kompetenciáját, kontrollját tapasztalja meg a saját teste fölött. A szexuális pótélvezet az
izomtevékenység feletti uralom, illetve a széklet szimbolikus értékéhez kapcsolódik. A szakasz
jellemzője, hogy az anus a központi erogén zóna, az élvezet a székletürítéskor érzett ingerlésből
ered. A fejlődési szakasz tétje, hogy a gyermeknél kialakuljon az autonómia és a függetlenség.
Ebben a fázisban a család negatívan befolyásolhatja a gyermek fejlődését a szobatisztaságra
való szoktatással, amennyiben a szobatisztaságra szoktatást nagyon szigorú fegyelmező
eszközökkel akarják megoldani. Rossz hozzá állással ugyanis nem csak a gyermek és a szülők
közötti viszonyt ronthatják el, hanem a pszichoszexuális fejlődést, illetve az egész
jellemalakulást is károsan befolyásolhatják. A „produkció” jutalmazásakor autonómia és
kezdeményezőképesség, illetve minimális ambivalencia jellemzi a gyereket, ez megalapozza a
felnőttkori produktivitást és kreativitást. A kudarc büntetése, a nevetségessé tételt és a
megszégyenítést hangsúlyozza, később súlyos problémákat okozva. Ez utóbbi esetben a
gyermek anális kiürítő lehet, vagyis az ellenállás aktív formájaként akkor ürít, amikor a
legkevésbé kellene, ami rendetlenségre, kegyetlenségre, pusztításra, nyílt ellenségességre
hajlamosít. Másik esetben anális visszatartóvá válhat, ami passzív ellenállás formájában jelenik
meg. A világgal kényszeresen lép kapcsolatba, merev, kényszeres személyiségben, kontroll
kényszeres gyakorlásában nyilvánul meg. Azokat a személyiségjegyeket, amelyek ezt a
mintázatot alkotják, anális triásznak nevezzük. Ezek a fösvénység, konokság, túlzott rend-, vagy
tisztaságszeretet.
Az anális fázis fokozatosan megy át a férfi nemi szervről elnevezett fallikus fázisba, amely
három és hat éves kor között van jelen a gyermek életében. A szobatiszta gyermek figyelme a
külvilág felé fordul, felfedezi a nemi különbségeket, kialakul a nemi kíváncsiság és a nemi
izgalom. Felfedezi, hogy a nemi szervek ingerlése kellemes érzésekkel jár, ezért ebben a korban
gyakori a maszturbáció. Ennek a periódusnak a legfontosabb fejleménye az ún. identifikáció
(azonosulás), amely a gyermek és az azonos nemű szülője között zajlik le. A folyamat elsődleges
célja a nemi identitás megalapozása, az elsődleges genitális-szexuális orientáció kialakulása. A
gyermek szinte szerelmesen ragaszkodik az ellentétes nemű szülőhöz, ugyanakkor az azonos
nemű szülővel szemben negatív érzelmeket táplál. A folyamat egy ún. rivalizációs feszültséget
gerjeszt, aminek következtében egyrészt bűntudat alakul ki a gyermekben, másrészt agresszív
indulatai keletkeznek. Ezt az érzelmi krízist Freud ödipális konfliktusnak nevezte el. Öt-hat éves
korban a fiúgyermekek szexuális impulzusai az anyára irányulnak, az apa pedig vetélytársuk
lesz az anya szeretetéért vívott harcban. A probléma elnevezése a görög mitológiából ered,
amelyben Öidipusz tudtán kívül megöli apját és feleségül veszi anyját. A folyamat során a fiúk
félni kezdenek attól, hogy apjuk a bűnös vágyuk miatt bosszúból kasztrálni fogja őket. Ezt az
érzést kasztrációs szorongásnak, nevezte el, és minden későbbi szorongás prototípusának
tekintette. Normális esetben a fiúk azonosulnak (identifikálódnak) az apjukkal, csökkentve
ezzel a feszültséget, és beérik anyjuk iránti érzéseiknek más személy (az apa) révén történő
kielégítésével. Lányok esetében is erős rivalizálás lép fel az anyával szemben. A folyamat
elnevezését Freud szintén a görög mitológiából vette, és Elektra komplexusnak nevezte el. A
lányok az anyjukkal szemben erős rivalizálást élnek át, ami kiváltja az ún. péniszirigységet,
vagy péniszféltést. Az anya iránti szeretet átalakul az apa iránti szerelemmé, ami akkor
történik, mikor felfedezik, hogy nincs péniszük és az anyát vádolják a kasztrált állapotért.
Ekkor az apa – a pénisz birtokosa – felé fordulnak azt kívánva, hogy apjuk szexuális együttlét
során ossza meg velük péniszét, vagy ajándékozza meg annak szimbolikus megfelelőjével – egy
csecsemővel. A péniszirigység megfelel a fiúknál fellépő kasztrációs szorongásnak.
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Ez a folyamat is identifikációval – az anyával való azonosulással – oldódik meg, a lányok így
jutnak az apához. Normális esetben az azonosulás következménye a felettes én kialakulása,
impulzuskontroll, és a nemi identitás alapjainak megerősödése. Patológiás – azaz a normálistól
eltérő – esetben neurotikus személyiségfejlődés, hiszteroid karakter alakulhat ki. Férfiak
esetében macho viselkedés, agresszív szexualitás, túlzott karriertörekvés vagy szexuális és
szakmai impotencia fordulhat elő, nők esetében a szexuális tartalmat tagadó, de mégis
félreérthető, túlzottan kacér, kihívó viselkedés lehet a jele a szakaszban kialakult fixációnak.
Az ödipális konfliktus feloldása vet véget a fallikus fázisnak, és az ösztönkésztetések
szempontjából nyugodt időszak következik. A gyermekek látványosan elfordulnak a
szexualitástól, mivel még nem tudnak vele mit kezdeni, egyre kevéssé foglalkoznak belső
világukkal, testükkel, figyelmüket a külső kihívások, a külvilággal kapcsolatos készségeik felé
fordítják. A libidó energiája a testen kívülre irányul, egy semleges „tárgyra”, az intellektuális
tevékenységre helyeződik. A szakaszt Freud lappangási vagy látencia fázisnak nevezte el. Öthat éves kortól a serdülőkorig tart ez az időszak. Jellemzője, hogy a szexuális és agresszív
késztetések kevésbé aktívak (kialakult a felettes én), felébred az intellektuális és szociális
érdeklődés, barátságok alakulnak ki, ezek kölcsönös szereteten alapulnak, a korábbi (szülőkkel
szembeni) azonosulási minták kiegészülnek bizonyos tekintélyszemélyekkel (nevelőkkel) való
azonosulással. A gyermeknek nincs igazán konfliktusa, inkább csak a tapasztalatai bővülnek.
Szublimált kíváncsiság jellemzi a kort. A nemi szerepek tanulása és gyakorlása tovább folyik,
bővülnek a nemiségre vonatkozó ismeretei, attitűdjei. A szakasz látszólagos nyugalma ellenére,
bizonyos konfliktusok előfordulhatnak a gyermek és környezete között a korábbi részösztönök
visszaérése, illetve az emberiség kódolt félelmeinek megjelenése kapcsán. Ezek a részösztönök
a látencia fázisban megjelenhetnek, de a szakaszra jellemző szexuális tartalom nélküliség itt is
fennáll. Az orális fázisra jellemző szájjal történő tevékenységek, ebben a szakaszban, mint
csámcsogás, böfögés, köpködés, káromkodás fordulnak elő. Az orális-szadisztikus alszakasz
visszatérése a szadista cselekedetek megjelenésében érhető tetten. Kisiskoláskorban bizonyos
szadista viselkedések azonosíthatóak, egyrészt az állatok kínzása (legyek szárnyának kihúzása,
majd versenyeztetése, békák cigarettáztatása, macska, kutya farkára konzervdoboz erősítése,
stb.), másrészt a kortársak pszichés bántalmazása (csúfolódás, árulkodás, verbális agresszió,
stb.). Az anális fázis jellemző központi eleme az anus, illetve annak terméke a bélsár. Ebben a
korban gyakori az irigység, a ruházat akaratlan összemocskolása, a sáron való szándékos
keresztülhaladás, illetve a rendkívül „mocskos” verbális kommunikáció. A fallikus fázis hatása
a kortársak közötti erős versengésben nyilvánul meg. Bizonyos, emberiségre jellemző kódolt
félelmek is megjelenhetnek, mint például a tűztől való félelem, ami miatt kialakul a gyújtogatási
hajlam. A gyermekben erős késztetés él a hagyományos lánggal égő tűz létrehozására, így
amennyiben lehetősége van rá, tüzet gyújt. Utólag általában nem tudnak magyarázatot adni
tettük okára. A nem hagyományos láng nem hozza tűzbe őket, így a gáztűzhely „rózsa
lángjának” látványa nem okoz gyújtogatási késztetést. Az „igazi láng” látványa viszont erős
hatással van a gyermekre, csillogó szemmel élvezi a hatást. A tevékenység mögött a tűztől való
félelem állhat, a meggyújtott lángot uralni próbálja, ezért gyújtogat.
A látencia fázisban felmerülő fenti problémák szinte minden gyermeknél előfordulhatnak, de
többségüknél a megfelelő nevelői hatások következtében nem befolyásolják károsan a
személyiségfejlődést. Ugyanakkor egyes gyermekeknél ezek a problémák rosszul dolgozódnak
fel, és ennek hatására személyiségfejlődésük antiszociális irányba indulhat el.
A serdülőkorban a részösztönök ténylegesen egyesülnek és hierarchizálódnak. A korábbi
fejlődési szakaszok történései, élményei újraelevenednek és újrarendeződnek. Ez a szakasz a
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genitális szakasz, és a serdülőkor kezdetétől a felnőttkorig tart. A genitális szakasz a fallikus
szakasz organizációjának tekinthető, mely a részösztönöket a nemi szervek
elsőbbrendűségének rendeli alá. A pubertással a libidinális és agresszív vágyak újra felélednek
– az ödipális konfliktus ismét felszínre kerül -, de míg a kisgyermek ezt a konfliktust a családon
belüli tárgyválasztás miatt az azonosulással, addig a serdülő ugyanezt a családon kívüli, tehát
nem tiltott tárgyválasztással oldja meg. Eleinte a szexuális energia aktusban való levezetése
még nem elfogadott, ezért a serdülő fantáziál és maszturbál. A hatalmas impulzusmennyiséggel
való megküzdés módját nagyban befolyásolják az előző szakaszok sikerei-kudarcai. Ideális
esetben az ifjú képes lesz szeretetteljes, gondoskodó kapcsolatban megosztani a szexuális
gyönyört partnerével, és egyre jobban képes lesz kontroll alatt tartani impulzusait. Patológiás
esetben: perverziók – a normális nemi céltól független libidótörekvések fordulhatnak elő.
Freud úttörő munkássága óta a pszichoanalízis számos változáson ment keresztül.
Elméletének ellenzői, de követői is számos ponton javasoltak változtatást. Az újabb elméletek
(énpszichológiai irányzatok) az embert az ösztönei által kevésbé determináltnak tartják,
születésétől fogva független, autonóm ént feltételeznek, melynek kielégülései
összekapcsolódnak kognitív folyamatokkal is. A csecsemőkort komplexebben kezelik, már
egészen pici kortól bonyolult lelki folyamatokat tételeznek fel. Kiemelik a korai anya-gyerek
kapcsolat jelentőségét, a környezet személyiségre gyakorolt hatását, és következményeit.
(József, 2011)

4.1.3. A pszichoszociális fejlődéselmélet - Erikson
A viszonylag egyoldalú freudi szemléletmódot Erik H. Erikson (1902-1994) fejlesztette
tovább. Ellentétben sok más pszichoanalitikussal, ő nem tagadta, és nem is módosította Freud
téziseit, hanem tovább gondolta és kiterjesztette azokat, megpróbálva kapcsolatot teremteni a
pszichológiai, pedagógiai és társadalmi-kulturális jelenségek között. Nyolcszakaszos, a
felnőttkort is magába foglaló fejlődési modelljét, pszichoszociális fejlődés-elméletnek hívjuk,
amely az egyik legkevésbé vitatott, népszerű elmélet. Népszerűségét annak köszönheti, hogy
az embert élete során mindig új és újabb énerőket kialakító, kreatív lénynek tekinti, aki képes
pozitív változásokra, és életének aktív irányítására. Elfogadja a freudi ösztönfejlődés és a
tudattalan elvét, de nem olyan hangsúlyozottan, mint azt Freud gondolta. Erikson a tudatos
folyamatokra helyezi a nagyobb hangsúlyt. Szerinte minden társadalom alapvető struktúrái
abban mutatkoznak meg, ahogy a gyerekeket természetes környezetükben nevelik. Kiemeli,
hogy a társadalom az ösztönökre építve segíti az egyént a fejlődésében úgy, hogy bevezeti az
adott kultúrába, olyan eszközöket és technikákat biztosítva a számára, melyekkel az a változó
körülmények között is képes alkalmazkodni.
Elképzelésének középpontjában az identitás (énazonosság) keresése áll. Az identitás
alakulását egész életen át tartó folyamatnak tartja, vagyis Freud-dal ellentétben szerinte a
fejlődés nem zárul le a serdülőkorral, hanem egész életen át tartó folyamat, melyben a
személyiségfejlődés mozgatórugójának az intrapszichés és szociális tényezők egymásra
hatását, konfliktusait tekinti. A személyiség egyes szakaszokban megnyilvánuló
jellegzetességei, fejlődése formálják az identitást, amelyek egymásra épülő sorrendben követik
egymást. Két fejlődési fázis között ún. fejlődési krízis alakul ki, az újabb életszakaszok új
elvárásokat támasztanak, azaz újabb feladatok megoldását követelik meg, melyekhez új
konfliktusmegoldó stratégiákat kell mozgósítani. Minden életszakasz váltáskor
pszichoszociális krízist, konfliktust élünk meg, melyek adekvát megoldása szükséges a
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következő életszakaszba lépéshez. Erikson felosztása az adott korra jellemző krízisek és
elérendő értékek alapján történik. Az első négy korszak a születéstől a gyermekkor végéig tart,
az ötödik a serdülőkor, az utolsó három pedig a felnőttkort foglalja magába. A szakaszhatárok
hozzávetőlegesek, a pontos életkorhoz kötésük nem lehetséges, mert az egyes személyek eltérő
ritmus szerint haladnak.

1. szakasz
Az első szakasz az ősbizalom vagy bizalmatlanság szakasza, ami a születéstől két éves korig
tart. Ebben a korban az első évek tapasztalatai alapján, ki kell alakulni a gyermekekben a
bizalomnak a szociális környezet irányába, melyet ebben az időben a szüleik, illetve a
gondozóik jelentenek. Ebben a szakaszban az egész életre kitartó attitűd alapozódik meg. Az
ősbizalom az anyai szeretetből fakadó kora gyermekkori biztonságérzetet jelenti. Az anya a
megbízható és elvárt külső jelenségekből belső biztonsággá válik. A krízishelyzetet a bizalom
kialakulása, illetve ki nem alakulása jelenti, ami a felnőtt gondoskodásának függvénye.
Amennyiben a szülő vagy gondozó mindig megjelenik, ahányszor a gyermeknek szüksége van
rá, amikor az éhes, fájdalmai vannak, vagy fél, akkor a gyermekben kialakul a bizalom, későbbi
élete folyamán nyitottabb lesz, megbízik társaiban. Ezzel ellentétes esetben, ha a gyermek
szükségleteinek kielégítése akadályozott, vagy nem akkor elégítik ki, amikor igazán szüksége
van rá, nem alakul ki az ősbizalom és a gyermek később sem fog ragaszkodni, nem fog tudni
bízni embertársaiban. Erikson szerint az is pozitívan hat a további fejlődésre, ha a krízis negatív
pontját is megtapasztalja a gyermek. Ahhoz, hogy a kompetencia-érzés megjelenjen, a személy
kell, hogy érezze azt is, amikor nem tud hatékonyan megbirkózni a különböző helyzetekkel.

2. szakasz
A második szakasz az autonómia vagy a szégyen és kétely stádiuma, a gyermek 2-3 éves kor
közötti időszaka. Jellemző erre a szakaszra az akaratlagos szabályozás kialakulása, a saját test
feletti uralom, az önuralom, és a környezet utáni kíváncsiság megjelenése. Ebben az életkorban
a gyermekek vagy megtanulják akaraterejüket, önkontrolljukat gyakorolni, vagy
bizonytalanokká válnak, és kételkedni kezdenek abban, hogy ők is képesek a kihívásoknak
eleget tenni. A gyermek önállóságának fajtája és foka a szülőktől függ. Túl merev, vagy korai és
erős külső kontroll esetén az önállóság nem tud kialakulni. Megszégyenítés esetén a gyermek
elidegenedik a saját testétől, ami kényszeres cselekedetek kiváltója lehet.

3. szakasz
A harmadik szakasz az óvodáskorra (3-6 év) tehető és a kezdeményezés vagy bűntudat
dimenzióján értelmezhető. Ebben a korban a gyermek fokozatosan leválik környezetéről,
független lesz, rengeteg kezdeményező képességgel rendelkezik. Mindent meg szeretne
tapasztalni, önálló akciókat kezdeményez. Ha nem ütközik akadályokba, és biztosítják számára
az önállóan végzett munka lehetőségét, akkor a későbbiek folyamán a gyermek
kezdeményezővé válik, kreatív lesz, képes lesz örülni teljesítményének. Ellenkező esetben
állandó bűntudat kíséri, mindig szorongani fog attól, hogy valamit nem helyesen cselekszik,
kétségei lesznek saját erőforrásait illetően.
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4. szakasz
A negyedik szakasz (6-11 éves kor) a kisiskoláskor, a teljesítmény vagy kisebbrendűség
szakasza. Ebben a szakaszban kerül a gyermek iskolába, válik le egyre jobban a családjától. Az
eddigi játék szerepét átveszi a szisztematikus tanulás, melyben már teret kap az állandó
minősítés. Az iskola teljesítmény centrikus intézmény, megkezdődik a kortársak közötti
versengés. A gyermek énképe saját iskolai teljesítménye függvényében alakul, mert a szülői,
rokoni elismerés, a barátok választása is a jó teljesítményhez kötött. Ha nem sikerül
megfelelnie a követelményeknek, kisebbrendűségérzés lesz úrrá rajta, s valamilyen
pótcselekvésben próbálja kompenzálni iskolai sikertelenségeit. Ha ez a társadalom szemében
kompetens tevékenység, sport, művészet stb., akkor kialakulhat a teljesítményérzés, ha nem,
akkor lelkiismeret furdalása, kisebbrendűségi érzései lesznek.

5. szakasz
Az ötödik szakaszra - a serdülőkorra - az identitáskeresés jellemző, az identitás alakulása
szempontjából ez a legfontosabb szakasz. Ez az identitás vagy szerepdiffúzió stádiuma. A
serdülő megpróbálja felfedezni saját értékeit, pozitív vonásait, megpróbálja megtalálni a saját
helyét a világban. Az alapképességekből kibontakozhat a tehetség, és elkezdődik a szerepekkel
való azonosság. Kiválaszt néhány olyan társadalmi szerepet, melyet elfogadhatónak tart és
ezeket gyakorolja, ezáltal megtalálja helyét a világban. A gyermekkori azonosításokat integrálja
a serdülő identitásban, így egyfajta személyes identitást alakít ki a társas csoport részeként. Ha
ez nem sikerül, ha egyetlen szerepet sem talál megfelelőnek, összezavarodik, nem találja a
helyét, énképe összetevői között nem talál kongruenciát, én ideálja nagyon eltávolodik
énképétől s ez szerepzavart eredményez. Ilyenkor összezavarodva keresi identitását. (Ki
vagyok én? Hol a helyem a világban?)

6. szakasz
A hatodik szakasz az intimitás vagy izoláció, a 20-40 éves kor, az ifjúkor és a fiatal felnőttkor
időszaka. Az érett genitalitás, az én uralkodása a test felett jellemzi ezt a szakaszt. Ebben az
életkorban fejezi be a személy a tanulmányait, megjelenik az intimitás iránti igény és képessé
is válik az intim kapcsolatok felvállalására. Kialakítja saját személyes életterét, baráti
társaságot alakít ki, beilleszkedik egy családba. Amennyiben ez nem sikerül, izolálódik
(elszigetelődik), fokozatosan leválik környezetéről, magányos lesz, ami akár tartós állapottá is
válhat. Elszigetelődés bekövetkezhet olyan esetben is, amikor valaki saját kezdeményezésére
marad távol a többiektől, vagy akkor is, ha intimitását féltve nem enged közel magához senkit.
Munkahelyén fontossá válik az egyre magasabb státusok betöltése, de ezeket össze kell
egyeztetni a családon belül betöltött szerepeivel. A konfliktus legtöbbször abból adódik, hogy
a személy nem tud megfelelni mindkét elvárásnak, és ez is elszigetelődéshez vezethet.

7. szakasz
A hetedik szakasz az alkotóképesség kibontakozásának vagy a stagnálásnak a stádiuma, a 4060 éves kor, a középső felnőttkor. Ezt a szakaszt Erikson a generativitás, illetve a stagnálás
szakaszának tekinti. Ebben az életkorban a személyek még nem érzik öregnek magukat ahhoz,
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hogy bizonyos változtatásokat hozzanak életükben, legtöbben ekkor érik el alkotóképességük
csúcsát. Érdeklődésüket fokozatosan kiterjesztik, termékenyek a munkában. Kialakul a szülői
felelősségérzet. Amennyiben ez sikerül, nyugodtan készül az öregedésre. Ellenkező esetben a
tespedtséget kockáztatják, a személy stagnálhat, beletörődik abba, amit elért, nem akar
változtatni, vagy szubjektíven úgy ítéli meg, hogy nincs lehetősége a változtatásra.

8. szakasz
Az utolsó –nyolcadik- szakasz 60 éves kor után zajlik, ez az integritás vagy kétségbeesés
stádiuma, a késő felnőttkor, vagy időskor. Az egyén elfogadja egyszeri és páratlan életútját,
elemzi mindazon eredményeket, teljesítményeket, melyeket élete folyamán elért és elbírálja
ezeket. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem élt hiába, hogy hagyott valamit maga után, akkor
nyugodtan készül fel a halálra. Ezt nevezi Erikson énintegritás-érzésnek. Amennyiben a
személy úgy véli, hogy hiába élt, nincs megelégedve azokkal a dolgokkal melyeket megélt,
alkotott, kétségbeesés vesz erőt rajta, mert belátja, hogy most már lehetetlen változtatnia.
Erikson szerint a fejlődés során minden korábban átélt periódus hozzájárul a teljes
személyiség kialakításához, vagyis egész életünkben jelen van. Az egyes szakaszokban
felmerülő konfliktusok a maguk kitüntetett szakaszában a legfontosabbak, de nem zárulnak le
teljesen, lappangó formában egész életünket végig kísérik. Ez az epigenetikus elv, ami egyrészt
azt jelenti, hogy egy adott krízissel való találkozásunkkor magunkkal hozzuk az összes előző
szakasz kimenetelét, másrészt azt, hogy ha egy szakasz fő krízisét megoldjuk, ezzel egy időben
megoldásokat találunk a később következő válságokra is. Erikson epigenetikus elve szerint a
krízisek nem oldhatók meg egyszer s mindenkorra, mert egy konfliktus megoldása új és új
formában visszaköszön későbbi életünkben. (József, 2011)
4-1. táblázat: Freud, Erikson és Piaget fejlődési szakaszai

Életkor

csecsemőkor
0-2 év
kisgyermekkor
2-3 év

Freud

Erikson

Piaget

pszichoszexuális
fejlődés szakaszai

pszichoszociális
konfliktusok

az értelmi fejlődés
szakaszai

orális

I. bizalom vagy
bizalmatlanság

I.szenzomotoros
intelligencia

anális

II. önállóság vagy
kétely
II. művelet előtti kor

óvodáskor
3-6 év
kisiskoláskor
kb. 6-10-12 év

fallikus

III. kezdeményezés
vagy bűntudat

latencia

IV. teljesítmény vagy
csökkentértékűség

III. konkrét
műveletek kora
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serdülőkor
kb. 11-13-19 év
fiatal felnőttkor
kb. 20-40 év
középső felnőttkor
kb. 40-60 év
késő felnőttkor
kb. 60 év -

genitalis

V. identitás vagy
szerepdiffúzió

IV. formális
műveletek kora

VI. Intimitás vagy
elszigetelődés
VII. alkotóképesség
vagy stagnálás
VIII. integritás vagy
kétségbeesés

4.1.4. A korai anya–gyermek kapcsolat
jelentősége – Konrad Lorenz, Bowlby

és

a

kötődés

Egy újszülött számára a környezete legfontosabb tényezője az anyja, vagy az őt pótló személy.
A gyermek idegrendszeri fejlődését, magatartásának kialakulását alapvetően meghatározza az
anyával való kapcsolata. Konrad Lorenz (imprinting) kutatásai óta ismert, hogy létezik a
születés után egy szenzitív periódus, ahol az idegrendszerben mély lenyomatok képződnek. A
Harlow házaspár majomkísérletei („ drótanya”, „szőranya”) igazolták, hogy ez a jelenség a
magasabb rendű gerincesekben is kimutatható. Később több más állatkísérlet is bizonyította,
hogy a születés utáni szenzitív periódusnak nagy szerepe van a kötődés kialakulásában, illetve
az anyai viselkedés „beépített programjának” előhívásában. Ez utóbbi különösen fontos az
először szülő anyáknál, ezért lényeges, hogy az anyának a szülés után azonnal legyen
lehetősége gyermekével fizikai kapcsolatba lépni. Ha ez valamely okból nem jöhet létre, az
anya-gyermek kapcsolat sérülékenyebb lesz, mely az elsődleges szocializációs folyamatban
gyakran „kommunikációs zavarokban” nyilvánul meg.
Az emberi kötődés vizsgálatánál abból célszerű kiindulni, hogy az újszülött nem képes aktív
helyváltoztatásra, ezért hiába is rögzítené édesanyja képét születése után, követni semmilyen
formában nem tudná őt. Esetében a kötődési viselkedés az, ami az anyát és gyermekét nem
engedi eltávolodni. A kötődés egy jól fejlett szabályozórendszer, melynek működése a gyermek
mozgékonyságának növekedésével párhuzamosan válik hangsúlyossá. A 7-8 hónapos
gyermeket két, egymásnak ellentmondó vágy vezérli, egyrészt fel akarja fedezni a világot,
megérinteni, megtapasztalni mindent, másrészt keresi a felnőtt közelségét, mely számára a
biztonságot jelenti. A kötődési rendszer többek között e két vágy közötti egyensúlyt teremti
meg. A kötődési rendszerben az anya is részt vesz, a gyermek távolodása, sírása esetén az anya
közelít gyermekéhez, felveszi és megnyugtatja őt. A kötődés tehát egy komplex viselkedési
rendszer, melyben mind az anyának, mind a gyermeknek aktív, kezdeményező szerepe van. A
kötődéselmélet egyik kulcsmotívuma szerint a biztonság élményének korai megtapasztalása –
illetve ennek elmaradása – mentén kiépül a gyermekben egy modell, mely későbbi
kapcsolatainak is alapjául szolgál. A biztonságosan kötődő gyermek magabiztosabb,
társaságban jobban feltalálja magát, együttérzőbb társaival és közeli kapcsolatait valódi
érzelmi mélység jellemzi.
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A kötődéselmélet megalkotása John Bowlby, angol pszichiáter nevéhez fűződik. Bowlby
szerint velünk születik a késztetés a kötődésre és ennek megfelelő az újszülött viselkedési
repertoárja: sírás, nevetés, kapálózás, stb., mind olyan viselkedések, melyek – optimális
esetben – biztosítják a közelséget és elősegítik a kontaktust az anyával. Hangsúlyozta az anya
válaszkészségének fontosságát, mivel a gyermek kontaktuskereső viselkedése csak a
párbeszéd egyik oldala, és csak megfelelő válasz esetén alakulhat ki a biztonságos kötődés.
Feltételezte, hogy az ember esetében is létezik egy szenzitív periódus, melynek folyamán ki kell
alakulnia a kötődésnek. Ez a kritikus időszak természetesen nem olyan rövid és pontosan
meghatározható, mint az állatok imprintingje esetén. (József, 2011)

Kötődési mintázatok (Ainsworth-féle Idegen Helyzet Teszt vizsgálat
alapján)
Biztonságos kötődés
A biztonságosan kötődő gyermek anyja jelenlétében bátran indul el felfedezni a szobában
található játékokat, míg az anya távozásakor a nyugtalanság jeleit mutatja és az anya
visszatéréséig, nem is talál vigaszt, sem a játékokban, sem idegen személy társaságában. A
kötődési rendszer az ilyen esetekben jól működik, a biztonságosan kötődő gyermek a számára
veszélyes helyzetben édesanyját hívja. Idegen személy viszont nem képes megnyugtatni a
gyermeket - ami a biztonságos kötődés egyik fontos ismérve -, aki nem tolerálja az egyedüllétet
idegen helyen és hangot ad kétségbeesésének.
Elkerülő kötődés
A gyermekek egy része az anya távozásakor nem reagál arra, és az idegen személy jelenlétére
sem, de nem vesz tudomást az anya visszatéréséről sem. Az így viselkedő gyermekeket elkerülő
kötődés jellemzi, ami nem azt jelenti, hogy a kötődési rendszer egyáltalán nem működik, és
alapvetően hiányzik az a kötelék, mely az anyához fűzné gyermekét. A kötődés működik, csak
az elkerülő kötődéssel jellemezhető gyermekek egy éves korukra megtanulják nem kimutatni
érzelmeiket. Az ilyen gyermekek ugyanolyan stresszt élnek át anyjuk távozásakor, mint síró
társaik, csak nem kommunikálják érzelmeiket. A kutatások kimutatták, hogy ezeknél a
gyermekeknél a nem megfelelő anyai válaszkészség az, ami arra készteti a gyermeket, hogy
elkendőzze érzelmeit, vagyis a gyermek stratégiája: ha nem reagálnak, nem érdemes
kommunikálni. Az ilyen anyák sokszor nyíltan elutasítóak, és nem szeretik a testi kontaktust.
Ambivalens kötődés
Az így kötődő gyermek már az anya jelenlétében felfokozott érzelmi reakciót mutat, melyet
nehéz lecsillapítani. Nyugtalan, nem merül el semmilyen tevékenységben. Az anya távozása
teljesen kiborítja, de a visszatérése is alig-alig tudja megnyugtatni, egyszerre kapaszkodik az
anyába, illetve tolja el magától. Ebben az esetben a gyermek nem tekinti az anyát biztonságos
háttérnek, hiába van jelen, a gyermek nem indul felfedezni a világot. Ráadásul az anya valóban
képtelen gyermeke megnyugtatására, hiába tér vissza hozzá, a gyermek hosszasan sír tovább.
Az ilyen anyákat a hétköznapokban többnyire kiszámíthatatlan viselkedés jellemzi, nem a
gyermek jelzéseinek, hanem önmaguk belső állapotának függvényében reagálnak, így alakul ki
az ambivalens kötődés.
Dezorganizált kötődés
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A fentiektől eltérő - azoknál súlyosabb - tüneteket produkáló gyermekek is vannak. Ezek a
gyermekek sokszor menekülnek az anya elől, vagy teljesen váratlan helyzetekben
lemerevednek, autoagresszív cselekedetet hajtanak végre, például fejüket a falba verik.
Ezeknek a gyermekeknek az anya egyszerre a félelem és a megnyugvás forrása, és ez az
ellentmondás vezet a kötődési rendszer széteséséhez. Ebben különbözik ez utóbbi kötődési
mintázat az előzőektől, itt a gyermeknek nincs stratégiája, saját maga által kifejlesztett
módszere az anya távozása okozta stresszhelyzet esetén, viselkedése szabálytalan,
rendszertelen. A dezorganizáltan kötődő gyermekek történetében gyakori a súlyos érzelmi
elhanyagolás és a szülői bántalmazás.
A fentiekből kitűnik, hogy az anya és a gyermeke közötti kapcsolat milyen fontos a gyermek
személyiségfejlődése szempontjából. Az újszülött gyermekkel fenntartott gyakori testi
kapcsolat pedig a gyermek idegrendszerének fejlődésére van rendkívül pozitív hatással. Az
anya testének melege, légzésének és szívműködésének állandó érzékelése a méhen belüli
állapotot idézi, „emlékeztetve” a gyermeket, a biztonságot nyújtó méhen belüli életre, emiatt a
testi kapcsolat jelentős hatással van a gyermek érzelmi életének és biztonságérzetének
kialakulására. Születése után a gyermek nincs tudatában az individuumának, szimbiózisban,
duál unióban él az anyjával. Ebben az együttélési és együtt létezési formában mindkét félnek
egyformán szüksége van a másikra. Mivel kapcsolatuk kölcsönös és dinamikus, mindketten
képesek befolyásolni a másik viselkedését. Megjelenik a felélénkülési reakció, amelyet az anya
megjelenése vált ki. Ennek a reakciónak reflex jellege van, de az anya nagyobb jelentőséget
tulajdonít neki és visszanevet a gyermekre, utánozza a hangadását, gügyög hozzá. Meg van
győződve arról, hogy a gyermek felismeri őt, pedig csak a homlok, a szemek és az orr az,
amelyek vizuális ingere kiváltja a gyermek reakcióját. A felélénkülési reakció fokozza az anya
pozitív, emocionális viszonyát a gyermekhez.
Az anya-gyermek kapcsolat korai szakaszában a fizikai kapcsolat a meghatározó, melyben
elsődleges az érintés. A gyermek az érintés és anyai közelség érdekében erőfeszítéseket is
képes tenni, mely az alábbi fázisokban történik:
1. Felélénkülési reakció – úgy harcolja ki az érintést (a rendelkezésére álló mozgási és
hangadási repertoárja segítségével), hogy viselkedésével kiváltja az anya figyelmét és
érdeklődését.
2. Megkülönböztető közeledés – az ötödik, hatodik hónap táján jelenik meg, lényege, hogy a
gyermek különbséget tud tenni az anya és az idegenek között.
3. Helyzetváltoztatás – a gyermek úgy kerül fizikai kapcsolatba, hogy odamegy (kúszik,
mászik) a felnőtthöz
A korai anya-gyermek kapcsolat során a gyermek megtanulja, hogyan kell jelet adni és
válaszolni ahhoz, hogy a szülőtől is választ kapjon. Ez a kommunikációs séma lesz az alapja a
későbbi információcserének és tanulási folyamatnak. (József, 2011)

4.1.5. Az éntudat kialakulása – a „pszichikus születés” - Mahler
A pszichikus születés kifejezés M. Mahlertől származik. A születéssel megszűnik a gyermek és
az anya közötti mindaddig fennálló biológiai egység, helyét a pszichikus egység veszi át. Mahler
szerint az újszülött gyermek képtelen különbséget tenni az én és a másik között. Életük korai
szakaszában a csecsemő pszichológiai egységet alkot az anyával. Ezt a szimbiotikus kapcsolatot
Mahler anya-gyerek duáluniónak nevezte el. Az elmélet szerint a személyiség fejlődése nem
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más, mint az anya-gyermek egysége felbomlásának folyamata. Ez a szakasz a hatodik hónap
körül kezdődik. Ekkor kezdi a gyermek érzékelni, hogy másoktól különálló entitás. Ez a
folyamat fokozatosan megy végbe. Mahler és munkatársai gyermek-anya párok éveken át
történő megfigyelésével alapozták meg a kora gyermekkori kapcsolatok befolyásoló szerepére
vonatkozó fejlődéselméletet.
A megfigyelések alapján bizonyos változások meghatározott életkori szakaszokban, fejlődési
fázisokban lépnek fel.

Normál autisztikus fázis (0-1 hónap)
Ebben a szakaszban a csecsemő a születés előtti állapothoz hasonlóan védve van a külső
ingerektől. Nem vesz tudomást a külvilágról, csupán belső észlelései kötik le. Míg azonban az
anyaméh folytonos kielégülést nyújtott, addig a csecsemőnek már egyre több feszültséget kell
átélnie, mivel szükségletei kielégítésében a környezetére van utalva. A szükségletekből
származó feszültség, illetve a szükségletek kielégítésének az észlelése által képződnek a
gyermekben az ingerek ellentétesen érzékeli: örömteli-örömtelen, jó-rossz. Az újszülött még
nem észleli, hogy a szükséglet kielégítése egy másik tárgy által történik, hanem azt a saját
mindenható, autisztikus környezetétől függőnek észleli. Ezt az állapotot primer nárcizmusnak
nevezik.

Szimbiotikus szakasz (2. hónaptól 4-5. hónapig)
A kezdeti homályos észlelés által, miszerint a szükségletek kielégítése egy külső tárgytól
függ, az autisztikus burok repedezni kezd. A csecsemőnek a tárgyhoz való viszonya
szimbiotikus: az Én még nem tud elkülönülni a nem Én-től. Az anyával közös testhatárú,
mindenható összeolvadás egységét éli meg. A csecsemő számára ő és az anya egy közös,
mindenható rendszert alkotnak a külvilággal szemben. Az anyával kapcsolatos első
tapasztalatok a világról való első tapasztalatok is egyben. Ezen tapasztalatok mintájára
alakulnak a későbbi emberi kapcsolatok. Az érzékszervek érése, a hallás, de elsősorban a látás
fontossága kerül előtérbe. Az anyai arc megjelenése kellemes élményeket ígér.

A testséma differenciálódása és fejlődése
A csecsemő ebben a fázisban kezd különbséget tenni közte és az anya közt. Kezdi saját
testhatárait felfedezni, és egyben azt is, hogy a számára oly fontos anyai test ezen kívül esik.
Megjelenik az anya felé irányuló specifikus mosoly, ez utal a differenciáció szakaszának
kezdetére. A gyermek ébredés utáni tekintete megváltozik, figyelmesebbé válik. A leválás és
individuáció kipróbálása 6 hónapos korban azzal kezdődik, hogy a gyermek “megvizsgálja” az
anya arcát és testét vizuálisan és tapithatóan egyaránt. Ez a kifürkészés, mely az Én és nem Én közti különbségtevést célozza – az individuáció folyamatát segíti. 7-8 hónapos kortól kezdi
a csecsemő az anya összehasonlító letapogatása során az ismertnek az ismeretlennel való
összehasonlítását. Megfigyelései alapján Mahler azt a következtetést vonta le, hogy a gyerekek
között nagy különbségek vannak az idegenekkel szembeni viselkedés tekintetében. Olyan
gyermekeknél, akik optimális szimbiotikus fázison estek át, kíváncsiság és rácsodálkozás
figyelhető meg. Akik nem tudták kialakítani az ősbizalmat, az idegenektől való szorongás
különböző erősségű formái jöttek létre.
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Winnicott átmeneti tárgyaknak nevezete azokat a tárgyakat, melyeket a gyermek az anya
pótlására használ. Elsősorban ezek puha, szőrös tárgyak, amelyek az anya távollétének
elviselésében nyújtanak segítséget.

A leválás gyakorlása
Korai gyakorló fázis
A motoros fejlődés révén a gyermek erősebben fordul a környezete felé – eltávolodhat az
anyától, miközben az anya marad a gyermek számára a fix pont, a háttérbázis, ahová visszatér
érzelmi feltankolás céljából. Minél jobban tud az anya és gyermeke a távolságon keresztül
kontaktust tartani, annál könnyebben és messzebb tud a gyermek az anyától eltávolodni, és
felfedezni a külvilágot. Ezzel az érzelmi leválás kezdetét veszi. Ebben az időszakban különös
jelentőségűvé válik az átmeneti tárgy.
A tulajdonképpeni gyakorlás fázisa
Míg a korai gyakorló fázisban a kisgyermek főleg anyja közelében tevékenykedik, a
tulajdonképpeni gyakorló fázisban a járás elsajátításával birtokba veszi a külvilágot.
Megkezdődik a “külvilággal való szerelmi viszony”, a nárcizmus a tetőpontján van. A járással
kitágul a tér, a gyermeket szinte elkábítják az új lehetőségek. A járás az anya számára is nagy
jelentőségű: mintha a gyermek bizonyítaná, hogy már önálló emberi lény, ez az anyában
ambivalenciát vált ki: egyrészt büszke, másrészt félti is. A szimbiózis mély egységét a szoros
együttlét váltja fel.

Újraközeledés
Kb. a 2. életév felénél lép a gyermek az újraközeledés fázisába. A kisgyermek az anyától való
elváláskor ismét megnövekedett szorongást él át, amit az előző szakaszban látszólag elfelejtett.
A gyermek megszerezte az identitás első formáját, de ehhez le kellett válnia az anyáról, amit a
nárcisztikus túláradásban még nem élt meg fájdalmasan. Az újraközeledés szakaszában
tudatosul a gyermekben az anyától való tényleges leválás, és ezzel együtt fellép az anya iránti
igény. Mahler az újraközeledési fázisban három stádiumot különít el:
az újraközeledés megkezdését,
az újraközeledési krízist,
ennek a krízisnek az individuális megoldását.
Az anyától való elkülönülés megélése által a tárgyvesztéstől való félelmet a szeretett tárgy
szeretetének elvesztésétől való félelem váltja fel. Kibővül a gyermek világa: az apát (aki nem
áll kívül ugyan a szimbiotikus egységen, de nem is integrált része) bevonja. A gyerek felfedezi
az anatómiai különbségeket, kapcsolatot teremt pót-tárgyakkal és más gyerekekkel. Létrejön a
“nem”, a célirányos bosszúság és agresszivitás. A 18. hónap körül szaporodnak a konfliktusok,
amelyek részben a gyermek mindenhatóság iránti igényéből, másrészt az anyára való
rászorultságból és a tőle való függésből erednek = újraközeledési krízis. A gyermek hangulata
ingadozó, gyakran elégedetlen, határozatlan. Az újraközeledés krízise kevésbé kifejezett olyan
gyerekeknél, akik bizalmas viszonyban vannak az anyával. A krízis leküzdésének fontos
összetevője, hogy az anya legyen optimálisan elérhető, és fogadja el (értse, kezelni tudja) a

90 | 4. Egyéni, pár és családi életciklusok

gyermek ambivalenciáját. Szükséges az is, hogy az anya kész legyen a gyermek érzelmi
elengedésére. A 21. hónap körül csökkennek az újraközeledési harcok, a gyerekek megtalálják
az anyához való optimális távolságot.

A belső biztonság megszilárdítása
Egy olyan én struktúra kialakulását és stabilizálódását jelenti, amely már eredményesen tud
védekezni az ösztönkésztetésekkel szemben, elfogadhatóan tájékozódik a külvilágban és a
szabályokat, tilalmakat egyre inkább képes állandó külső korlátozás nélkül is követni. Ha a
tárgyállandóság elér egy bizonyos fokot, az anya távolléte helyettesíthető a belső képével, de
az anya távolléte csak bizonyos időtartamon belül elviselhető. A beszéd elsajátításával lehetővé
válik a kisgyermek számára, hogy az őt körülvevő világot belsőleg elevenítse meg.
Ez a folyamat három éves kor körül érik be, a gyerekek ekkor élnek át nagyobb távolságot,
amikor óvodába kerülnek. A jó anyakép biztonságot ad a gyermeknek. (Barta, Vikár,
Debreczeni, 1993)

4.2. PÁRKAPCSOLATI CIKLUSOK
Ahogy az egyén életének, úgy a párkapcsolatnak is dinamikusan változó „élete” van. A kapcsolat
is születik, alakul, szakaszai, jellegzetes időszakai, gyerekbetegségei vannak. Ezek a szakaszok
különböző feladatokat tartogatnak a számunkra, és a jellegzetes problémák és nehézségek is
mások. Egy pszichológus házaspár, Ellyn Bader és Peter Pearson az anya-gyerek kapcsolat
szakaszaihoz hasonlította a párkapcsolatok fejlődését, Margaret Mahler elméletéhez illesztve
írta le az egyes szakaszok jellemzőit. Az elgondolás alapja, hogy valóban nagy a hasonlóság az
anyával (vagy apával) és a párunkkal kialakított kapcsolat között: mindkettő intim, bensőséges
szeretetkapcsolat, mindkettőben elfogadást, szeretet, megértést, gondoskodást várunk,
mindkettőben fontos szerepe van a testi közelségnek, adott életszakaszunkban mindegyik a
legszorosabb emberi kapcsolatunkat jelenti.
Néhány alapelv a szakaszokról: egymásra épülnek, az egyes fázisok sorrendben követik
egymást, minden fázisnak megvan a funkciója, a maga megoldandó feladatai. Azonban gyakran
nem megy minden tökéletesen, az egyes szakaszokban történhetnek elakadások, amik
nehezítik, vagy teljesen gátolják a tovább lépést. És mivel egy párkapcsolathoz két ember kell,
előfordul, hogy a pár tagjai nem egyforma ütemben fejlődnek a kapcsolat terén, ami újabb
feszültségeket okozhat. Az azonban nagyon fontos, hogy az egyes elakadások nem ítélik a
kapcsolatot kudarcra: van lehetőség a változtatásra később is.
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4.2.1. A párkapcsolat fejlődésének 4 szakasza – Mahler
elméletéhez illesztve
A. A párkapcsolat kezdetén – a szimbiotikus szakasz
A szerelem kezdeti szakaszában a pár szinte egybeolvad, a két személy határai összemosódnak.
A nagybetűs MI időszaka. Nagy szerelem, az én határok megnyílnak, az adás és a kapás
egyensúlyba kerül. A hangsúly a hasonlóságokon van, a különbségek nem számítanak, talán fel
sem tűnnek. A másik gyengeségeit sem veszik észre, vagy kifejezetten tetszik is, ez a szexepilje,
mondják. Csak egymással akarnak lenni, minél többet, minél intenzívebben, minél hosszabban.
A külvilág nem fontos, a barátokra sem szán egyik fél sem annyi időt, mint korábban. „Csak mi
ketten.” A pár valamilyen mértékben izolálódik mindenki mástól. A szoros közelség
természetesen a testiség területén is megnyilvánul, gyakoriak az érintések, csókok, ölelések, a
szexuális élet is intenzív. A telefonszámla talán ekkor a legmagasabb, rengeteg az sms, az email,
az ajándékok. Sokszor a napi feladatok ellátása is nehéz, annyira lekötheti az ember figyelmét
a másik (vajon hol van most, mit csinál, milyen jó lenne együtt lenni, stb.).
Az anya-gyerek kapcsolatban ez az első néhány hónapnak (kb. fél év) felel meg, amikor a
gyermek tökéletesen a szüleire van utalva, a testi közelség az életet jelenti a teljesen
kiszolgáltatott gyermeknek. Mahler szerint ilyenkor az én-határok nem világosak a csecsemő
számára.
Mi történik akkor, ha a pár hosszabb időre megreked ezen a szinten? Ha nem sikerül
továbblépni, ugyanakkor mégis együtt folytatja tovább az életét a pár, több kimenet is
lehetséges, azonban ezek mindegyikét elakadásnak nevezik (utalva ezzel arra, hogy nem
optimális az állapot).
Az egyik lehetséges elakadás a tartós összeolvadás, amikor a pár tagjai nem merik felvállalni
az esetleges különbségeket, véleményeltéréseket. Ennek alapja az elhagyástól való félelem (mi
lesz, ha kiderül, hogy én ilyen és ilyen vagyok). Fontos ilyenkor, hogy a határok tágítására, a
személyes felelősségvállalás erősítésére törekedjünk.
A második elakadás-típus az ellenséges-függő viszony, ez a tipikus „se veled, se nélküled”
kapcsolat. Örök harc és kapaszkodás együttesen jellemző, sok a veszekedés, nagy a szenvedély,
de ritkán van nyugalom. A pár fél az elszakadástól, ugyanakkor a bekebelezéstől, a túl szoros
kapcsolattól is. Megoldást jelenthet az empátia, a bizalom és az autonómia erősítése.

B. Leválás – a differenciálódás szakasza
A rózsaszín köd elszállta után a pár tagjai rádöbbennek, hogy nem mindenben értenek egyet a
szerelmükkel. A pár kezdi reálisabban látni egymást, a különbségeket és a negatív
tulajdonságokat is észreveszik, ami csalódást okozhat. A pár tagjai, de legalábbis az egyik fél
igyekezne lazítani a kapcsolat szorosságán (és ez nem hűtlenséget jelent!), de még mindig
fontos a kapcsolódás.
Az anya-gyerek kapcsolatban Mahler elméletében ekkor jelennek meg az ún. átmeneti tárgyak
a gyerekeknél (plüssállatok, kistakaró, stb), amik biztonságot nyújtó „ismerősökként” rövid
ideig pótolhatják az anyát.

92 | 4. Egyéni, pár és családi életciklusok

A párkapcsolatban is ismerős jelenség ez: kölcsönkérni a másik pulcsiját, sálját, vagy valami
jellemző tárgyat, tőle kapott ajándékot magunkkal vinni, amikor kénytelenek vagyunk
egymástól egy időre elválni. Ekkor válnak hangsúlyossá a különbségek, amikkel meg kell
birkózni. A szokások különbözőek lehetnek, csakúgy, mint a képviselt értékrend, a követett
minták, és betöltött szerepek. Megjelennek az eltérő vélemények, a független döntések, amik
sokszor vitát szülnek. Ez azonban nem baj, sőt, szükséges ahhoz, hogy a kapcsolat egy érettebb
szinten működhessen tovább. Ezek a viták azok az „egyeztető tárgyalások”, amik lehetőséget
adnak a közös nevező kialakítására, a közös élet alapjainak lefektetésére. Függetlenség és
kapcsolódás – e két igény érzékeny egyensúlya elengedhetetlen a gyermek egészséges
fejlődéséhez. Nincs ez másként a párkapcsolatban sem.
Ha az egyik fél bennragad a szimbiotikus szakaszban, míg a másik már vágyik a
differenciálódásra, a kapcsolat elakadhat. Az a fél, aki nem mer távolodni a másiktól, dühös, és
bűntudatot kelt abban a félben, aki már a következő szakaszba lépne. Ennek a hátterében
valamilyen korábbi veszteség sejthető, amikor egy fontos kapcsolatban a fokozódó
függetlenség egyben az elszakadást is jelentette (lehet ez párkapcsolati, de gyerekkori emlék
is).
Az elakadások egy másik típusa ebben a szakaszban, amikor a pár egyik tagja sem tud
megbirkózni a különbségekkel, a viták meddők maradnak, nem születik valódi konszenzus,
ehelyett feltételeket szabnak egymásnak: változom, ha te is. Elindul a másik megváltoztatására
induló törekvés. Egy nyílt, vagy burkolt harc veszi kezdetét, melynek tétje egymás másságának
elfogadása, az elvárások egyeztetése és kölcsönös elfogadása, a közös identitás kidolgozása. Ha
ez sikerül, elindulhatnak az egyéni és közös fejlődés útján, ahol kölcsönösen támogatják
egymást. Ha azonban a leválás nem sikeres, a szimbiózis elvesztése krízishez vezet.

C. A gyakorlás fázisa – énközpontúság
Amikor a kisgyerek megtanul mászni, majd járni, és képes lesz arra, hogy fizikailag is leváljon
édesanyjáról, elkezdi megtapasztalni, megtanulni, hogy milyen önállónak lenni. Eddig a
figyelme inkább befelé fordult és közvetlen környezetére irányult, most felfedezheti a tágabb
környezetét, megismerkedhet új dolgokkal, érezheti a saját erejét, kontrollját bizonyos tárgyak
felett.
Gyakorló anyukák-apukák biztosan be tudnának számolni arról, hányszor is kellett
visszapakolni a gyermekük után a fiókokat, hányszor kellett a kíváncsi csemetét leszedni az
ablakpárkányról, hányszor kellett elvenni tőle a nem neki való dolgokat. Hát, a gyakorlás
szakasza mozgalmas mind a szülőnek, mind a gyermeknek. A szülő szerepe azonban most
„csak” a biztonságos háttér nyújtása ahhoz, hogy a gyermek szabadon élvezhesse újdonsült
képességeit.
A fókusz nem az ő kettejük kapcsolatán van, azonban a szülő figyelme, távoli óvó pillantásai
elengedhetetlenek az egészséges fejlődéshez. Amikor valamilyen ismeretlen, új, esetleg
félelmetes helyzetbe kerül a gyermek, a szülőre néz, tőle várva útmutatást. Ezt nevezik a
szociális referencia jelenségének. Ha az anya arcára ijedtség, félelem ül ki, mikor a csecsemő
azt próbálgatja, vajon fel tud-e állni a kanapé szélére, az a gyermeknek is jelzés lesz arról, hogy
amit tesz, az veszélyes.
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A szülő szerepe olyan ebben az időszakban (és ahogy nő a gyermek, ez egyre inkább igaz lesz),
mint egy benzinkúté. A gyermek időről időre megjelenik majd az üzemanyagért (szeretetért),
hogy aztán tele tankkal folytathassa felfedezőútját.
Ez történik a gyakorlás szakaszában a párkapcsolatban. A fő hangsúly nem magán a
párkapcsolaton van, hanem az egyéni karrieren. A saját érdekeit mindkét fél előrébb valónak
tartja, mint a közös érdeket. Fontos annak megértése, hogy ez a pár fejlődésében teljesen
normális szakasz! Ebben az időszakban nagyobb távolságra van szükségük, hogy tudjanak
önmagukkal, igényeik és terveik változásával, eddig elért eredményeikkel, meg nem oldott
problémáikkal foglalkozni. Ha adnak lehetőséget egymásnak a befelé fordulásra és új
erőforrások felfedezésére, könnyebb átvészelni ezt az időt. Ha sikerül támogatniuk egymást
abban, hogy külön-külön is megtalálják az érvényesülési lehetőségeiknek, érdeklődési
körüknek legmegfelelőbb tevékenységeket és közösségeket, mindketten jobban fogják érezni
magukat; ez pedig hosszútávon a kapcsolatukat is erősíti.
Fontos lesz az önbecsülés építése, erősítése, méghozzá a szakmai sikerek által. Ugyanakkor a
pár, mint biztos háttér jelen van, akárcsak a szülő a gyermek esetében. Ahhoz, hogy ez az
időszak ne szakítsa szét a kapcsolatot, elengedhetetlen az előző időszakok feladatainak
megoldása. Akkor tudják a felek bizalommal elengedni a társukat, hogy az elmerülhessen a
saját identitásának, karrierjének építésében, ha azt megelőzően tisztázták a szerepeket,
feladatokat, és sikeresen kialakították azt a bizonyos „közös nevezőt”.
Ha ez nem valósul meg, és az egyik fél például még a szimbiotikus szakaszban tart, míg a másik
már a gyakorlás fázisában, az sok konfliktust szülhet, hiszen teljesen eltérőek, sőt, egymásnak
ellentmondóak lesznek az igényeik. (Tipikus példa lehet erre a hosszú ideje gyesen lévő anya,
aki a gyermekével épít ki szoros kapcsolatot, a férje rovására. A férfi sokat dolgozik, építi a
karrierjét, kifelé él. A felesége gyakran a fejéhez vágja, hogy nincs otthon eleget, ugyanakkor
nem is engedi be abba a szoros kapcsolatba, amit ő a gyerekükkel kiépített. A férj és a feleség
élete ebben az esetben egyre inkább távolodik egymástól, egyre kevesebb lesz a közös téma,
egyre csökken az egymás iránti empátia, megértés. Persze ez az ördögi kör is megszakítható,
vagy, ami még jobb: megelőzhető.)
Az sem szerencsés, ha a pár mindkét tagja teljes erőbedobással „önmegvalósít”, elfeledkezve a
társáról, a mahleri hasonlattal élve, elfeledkezve az érzelmi feltankolásról. Ennek pedig
garantáltan „lefulladás”, vagyis a kapcsolat kifulladása lesz a vége. Egy párterápia célja lehet
ilyenkor annak megerősítése, hogy elkülönült identitás mellett is létezhet összetartozás és
áldozathozatal is.

D. Újraközeledés- elfogadás szakasza
Ebben a szakaszban a gyermek ismét szorosabb közelséget keres az anyával, mert megérti,
hogy új képességei révén el tud távolodni az anyától, és ez időnként ijesztő lehet számára.
Ugyanakkor ez a közeledés egészen más természetű kapcsolatot hoz létre anya és gyermeke
között, mint a szimbiotikus szakaszban. Akkor ugyanis a közelség magáról értetődő és
természetes volt, most viszonyt a gyermek akarata is ott van, ő maga kezdeményez.
A párkapcsolat ezen szakaszában kialakul az egyensúly az „én” és a „mi” között. A gyakorlás
időszaka után, amikor a hangsúly az önmegvalósításon volt, most ismét előtérbe kerül a
kapcsolat. Mozgósítódnak az érzelmi tartalékok, ekkorra megtanulnak segíteni a másiknak
akkor is, ha az nehéz, vagy terhes. A kapcsolat elmélyülése, a kölcsönös elköteleződés annak
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függvénye, hogy mennyire tudják a pár tagjai elfogadni egymás különbözőségét; mennyire
támogatják egymás egyéni törekvéseit, mennyire vállalják saját érzéseiket és igényeiket.
Amennyiben ez sikerül, a szimbiotikus szerelemből induló pár összecsiszolódik, és kialakul a
felnőtt, érett, stabil párkapcsolat. Az ilyen kapcsolatban jól működik a közelség-távolság
szabályozása, az optimális távolság megtalálása. (Komlósi, 2001)

4.3. CSALÁDI ÉLETCIKLUSOK
„Az egyik legnehezebb feladat a mai világban, hogy a család eredeti funkciója szerint
teljes életközösséggé válhasson, ne csak ágyrajáró szállás legyen.” (Skrabski−Kopp
2009)
A család fogalmának a meghatározása során sokféle verzió található. A családról, mint egységről,
kapcsolati rendszerről való gondolkodás irányát a család szerkezetének meghatározása adja.
Hagyományos értelemben a család egy olyan elsődleges szociális csoport, amelybe az egyének
beleszületnek, intim viszonyaival hozzájárul fizikai és lelki védelmükhöz (Barnes, 1991). Bowlby
(1982) szerint a tagok egymáshoz való ragaszkodásából származó konstrukció. Rendszerként
olyan csoport, amelynek tagjai befolyással vannak egymásra, családként definiálják magukat és
koherenciát mutatnak értékrendben, identitástudatban (Lask 2004). A családot, mint a legkisebb
formális társas szerveződést, jogok és kötelezettségek illetik meg (Bagdy 2007).

4.3.1. A családi életciklus-szemlélet
A családi életciklus gondolatát először részletesen Evelyn Duvall fejtette ki „Családi fejlődés”
című könyvében. Meghatározta a család fejlődésének legfontosabb szakaszait, és elemezte az
egyes családi szakaszokra jellemző családi feladatokat. Az általa megkezdett munkát Roy H.
Rogders folytatta tovább, egy még következetesebb, szigorúbb kategória rendszert dolgozott
ki a családi életciklusok felállítása során. A gyakorlati kutatásban a Rodgers által kidolgozott
modell némileg módosított változata terjedt el. Reuben Hill és Roy H. Rodgers közösen írt
tanulmányt a gyakorlatban alkalmazott fogalmakról, és a családi életciklusokról (1964).
A pszichoterápiában a 70-es években jelentett áttörést az egyéni tüneteknek a család életciklus
problémáival való összefüggésbe hozása, mely Jay Douglas Haley nevéhez fűződik. Ő volt
családterápia és a pszichoterápia stratégiai modelljének egyik alapító alakja.
A különféle családi életciklus modellek eltérő szempontok alapján szakaszolják a család
fejlődését.

4.3.2. A család fejlődési krízisei (Reuben Hill és Rodgers)
A családi élet változásait az élet fontosabb eseményeire vezetik vissza, mondván, hogy ezek
alapvető változásokat hoznak a család egész életében, interakciós és érzelmi rendszerében. Hill
és Rodgers szerint a családi élet természetes változásait „normál krízisnek” kell tekinteni és
meglátni bennük a fejlődési lehetőséget. A család működésének az egyének szükségleteit kell
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mindenek előtt szolgálnia, tehát az egyéni fejlődési ciklusok szükségletei körül alakulnak ki az
ún. családi életciklusok.
Eszerint a családi rendszer működésének minden életciklusban másként kell az aktuális
prioritásokat/szükségleteket szolgálnia, amihez a család rendszerének mind a működés
szabályozása, mind a szerepviselkedések kivitelezése terén jelentős változásokat kell
kidolgoznia.
Hill komplex modellje tulajdonképpen átfogja egy család alakulástól elmúlásig tartó időszakát,
azokat egymástól jól elkülöníthető és a családdinamika szempontjából meghatározó
szakaszokra bontva. Ezen életciklusok mindegyike normál krízisek formájában alakul egyikből
a másikba. Ezeket a kríziseket azonban nem mindenki éli meg normálisnak!
Hill az alábbi szakaszokat azonosította a családi életciklusoknak:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Az újonnan házasodott pár családja
A csecsemős család (0-3 éves korig)
A kisgyermekes család (3-6 éves korig)
Az iskolás korú gyermekes család (6-14 éves korig)
A serdülő korú gyermekes család
A felnövekedett gyermeket kibocsátó család
A magukra maradt, aktív korú szülők családja
Az inaktív öreg házaspár családja (Komlósi, 1997)

A. Az újonnan házasodottak
Sokak számára ismeretes az az állapot, amikor a fiatal pár szerelmük és egymás iránti
elköteleződésük jeléül házasságot kötnek (bár Kopp Máriáék ez irányú kutatása azt mutatja,
hogy a házasságkötések száma az évek során idáig folyamatosan csökkent). Az új életforma
kialakítása és a hozzá kapcsolódó életmód jelentős megváltozása idézi elő a családi életciklusok
első krízisét. A pár (akik már nem két különálló személy laza kapcsolódása) számára az új
életszakasz jellemzőinek kialakítása a kezdeti mézeshetek után igazi kihívások sokaságává
alakul. Ez mindaddig nem okoz igazi elakadást, amíg az adott ügy a közös érdekek mentén
könnyen egyeztethető.
Ebben az életciklusban új szükségletként jelentkezik a férj és feleség szerep tartalmainak
kialakítása és működtetése, a nemi szerepek kiteljesítése, a harmonikus szexuális élet, a
kapcsolati intimitás megtanulása és működtetése. A párnak elsősorban arra kell törekednie,
hogy az elfogadottság és a szeretve levés szükségletét ki tudják elégíteni egymás számára.
Ehhez szorosan kapcsolódik a szerető képesség fejlesztése, a másokra hangolódás vagy
alkalmazkodás kialakítása, illetve a lemondásokra való képessé válás kialakítása is.
A szakasz egyik sajátos feladata a pár számára, az “adok-kapok” egyensúly kialakítása és
fenntartása. Ehhez érteniük kell azt az új helyzetet, amelyben az eddig kétféle értékrend
összekapcsolódásával, egy új, harmadik lesz.
Fejlődési cél: szülői szerepre felkészülés, stabil, teherbíró, olajozottan működő kapcsolat
kialakítása, felkészülni a krízisek, nehézségek elviselésére, további személyek felelős nevelése,
fészekrakás.
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Újfajta viselkedést kíván meg ez a szakasz: férjezett-nős házasember szerep, térbeli, időbeli
határok kijelölése, konfliktuskezelő viselkedés, újfajta döntéshozó viselkedés.
Újfajta kapcsolódások: elkötelezett párkapcsolat, szülői és rokoni dimenzió, baráti körben
átrendeződnek a viszonyok. (Komlósi, 1997)

B. A csecsemős család (0-3 éves korig)
Egy gyermek érkezése számtalan örömmel, és legalább ennyi operatív feladattal és
tennivalóval jár. Már a gyermekvárás időszakában átrendeződik a pár belső struktúrája, a férfi
és női szerepek egyre inkább elválasztódnak, és elkezdenek erősebben működni az eredeti
családból hozott minták is. A házastársak kapcsolata, egymáshoz viszonyulása megváltozik,
amiben szerepet játszik a gyermeket váró pár és a (leendő nagy-) szülők közötti távolság.
Felbukkan a hiányzó minták, és a szükséges segítség megszerzésének igénye. Ebben a
szakaszban jelennek meg az anya problémái önmagával, illetve a csecsemővel, ami
természetesen kihat az apa működésére is. Az anyai szerep belső ambivalenciája, a
gyermeknevelés/önmegvalósítás dilemma felerősödik, illetve a korábbi családi életszakaszban
lezáratlanul maradt problémák itt a gyermek érkezésével egy időre félretevődnek
(megoldatlanul maradnak, de nem akadályoznak). Megváltozik a házastársi kapcsolat és egy
időre a szexualitással kapcsolatos igények is nehezebben összeegyeztethetők. Ezt a szakaszt
terhelheti még egy kistestvér születése is, amely a család számára egy az addigiakban
kialakított struktúra teljes újrarendezését igényli.
A szülői szereppel való azonosulás nagy próbatétel. Az eddig szabadabban, elsősorban
önmagát előtérbe toló pár mostanra másfajta fontossági sorrendeket alakít ki, és a szerepek
teljesen új rendszerét építi fel. Hangsúlyosabb lesz az egymás támogatására fordított
erőfeszítések köre, mind a feladatok, mind pedig a pszichés síkon egyaránt. A pár egy újfajta
integrálódáson megy keresztül a tágabb családi hálózatban.
Ebben a szakaszban a párnak egy számára teljesen új családi helyzettel is meg kell birkóznia,
amit triangulátusnak (vagy háromszöghelyzetnek) hívunk. Ezekben a helyzetekben a
féltékenység és a gyermekhez való túlzott kötődés játssza a legnagyobb szerepet.
Új szükségletek: a gyermek számára 24 órás ügyelet kialakítása, nagy odafigyelés a gyermekre
és az anyára egyaránt, regresszió kialakulásának kezelése, kompenzálása, anyává válás
készségének kialakulása, ami generációról generációra adódik át anyáról-anyára.
Fejlődési cél ebben a szakaszban: a gyermeknek adaptálódni a világhoz, az anyának beletanulni
az anyaszerepbe, az apának beletanulni az apaszerepbe, a házastársi szerep folyamatos
fókuszban tartása.
Újfajta kapcsolatok: az erőviszonyok megváltoznak, a nő megerősödik a gyermek által, a
frusztrált férfi elveszíti a nőt és az anyát, nagy család, megváltozik az anya-lánya viszony,
megváltozik a meny-lánya viszony is.
Veszteségek: elveszik az addig stabil párkapcsolat, ez a kapcsolat csak idővel épül újra,
beintegrálva a szülői szerepet.
Zavarok, elakadások: A nő nem tud elég apát kapni (odafigyelő, gyengéd apa, apa nélküli
felnövés); a férjek elveszítik az „anyát”, nem tudnak elég jó apák lenni, ezért ott marad a síró,
elbizonytalanodott kisfiú (önfegyelem, önuralom már nem érték). (Komlósi, 1997)
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C. A kisgyermekes család (3-6 éves korig)
Sok család ebben az időszakban arról számol be, hogy alig várták már hogy a gyermek “végre”
óvodába menjen. Később ebből a nagy vágyból a teljesülést követően szívesen visszavettek
volna.
Ez az életszakasz alapvetően négy nagy krízis lehetőséget hordoz magában. A gyermek
óvodába kerülése, az anya munkába állása, az apa professzionális problémái, és a házastársi
kapcsolat alakulása. Ezek nem szükségszerű, de jellemző fejlődési krízisek, amelyek megoldása
hosszú időn keresztül (akár évekig) folyamatosan igénybe veszi a szülőpár problémamegoldó
képességét.
Gyermek az oviban
A közösségbe csak háromévesen kerülő gyermek érzelmileg feltehetően érett arra, hogy
napi több órát az anyjától távol, egykorúak között töltsön. A fokozatos „beszoktatás”
mindenesetre csökkenti ennek a radikális életmód változásnak a megrázó voltát.
Az óvoda széles skáláját nyújtja a társas érintkezéseknek, az utánzásos viselkedéstanuláshoz
sokszínű mintát kínál, az identitásérzés kialakulásához jelentős lökést ad, sokféle kulturális és
szubkulturális megnyilvánulással szembesít, és jó esetben az életkori szükségletekhez
igazodva spontán, játékos életformára, mozgástérre ad lehetőséget.
Mi tehát a család teendője? Az óvoda feszített programjaival szemben otthon laza, játékos,
„haszontalan” együttléteket kell biztosítani. A modern életben kiveszőben lévő közös családi
étkezések olyan állandó, biztos lehetőséget jelenthetnének a családon belüli kommunikációra,
a napi élmények természetes megbeszélésére, amit más forma nem képes pótolni.
Anya újra munkában
Az anya munkába való visszatérésének csak néhány motiváló tényezőjét elemezték (főleg
az anyagiakat). A gyesen lévő anyák zöme már nagyon várja a munkába járással bekövetkező
változatosabb életmódot, a társas tér kitágulását, a teljesebb önmegvalósítást, anyagi
könnyebbséget. A beilleszkedés váratlanul sok feszültséggel járhat. Egy munkahelyen három
év alatt sok minden megváltozik, főleg a kapcsolatok szférájában, s a „teljes értékű munkaerő”
szerepét nem könnyű kialakítani akkor, ha az anya gyakran táppénzre kényszerül a gyermeke
betegeskedései miatt.
Az apa professzionális problémái
Hogyan igazodnak az apák az anyák munkába állásával kialakult új helyzethez? Ismeretes
az az általános családdinamikai törvényszerűség, amely szerint a család életében
bekövetkezett változásokra mindkét szülő úgy reagál, hogy az eredeti struktúrában élvezett
privilégiumokhoz ragaszkodik.
A kisgyermekes apák zöme (arra a feltételezésre építve, hogy az első gyermek születése 24-27
éves kor között megtörténik) jellemzően pályakezdő. Eközben a GYES-en lévő feleségre mint
érzelmi támaszra kevésbé számíthatnak, sőt annak újfajta támaszigényeit is ki kellene
elégíteniük. Az anya munkába állásával annak korábbi, nagyfokú rájuk utaltsága megszűnik. Ez
egyrészt „tehermentesítő tényezőként” jelentkezik, másrészt viszont a feleség önállósodásával
a férj veszít kizárólagos családeltartó szerepéből, így az ezzel járó többlet presztízsbőI és
érzelmi biztonságból is.
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Az apák ilyen típusú elakadásainak kezelésére, és az apa szerep tudatosságának kialakítására
ma is működnek apa-csoportok.
A házastársi kapcsolat (át)alakulása
Mindez úgy hat a házaspár kapcsolatára, hogy az egymással való nyílt konfliktusaik száma
rendszerint megnő. A feleség munkába állásával nem következik be látványos életszínvonalemelkedés, s mivel a „kereső nő”-szerep nálunk sok tekintetben elvárás, nem képvisel
különösebb értéket, tehát nem hoz “hatalom- és tekintélynövekedést” a családban. Ezzel
szemben a munkahelyi kapcsolatok hálózata külső kompenzáló erőként hat a családon belüli
konfliktusokkal szemben. Ennek a sajátos dinamikának sajnos része van a válások ama
részében (kb. 30%), amely 6-8 éven belül történik, vagyis a gyerekek óvodás éveiben zajló
konfliktusok végkifejleteként. (Komlósi, 1997)

D. Az iskoláskorú gyermekes család (6-14 éves korig)
Az iskoláskorú gyermekes család életszakasz az első olyan időszak, amikor a szülők egy
várhatóan elnyúló, hosszú időszakra kell, hogy felkészüljenek. Ebben az időszakban (éppen a
hosszú volta miatt) több idő áll rendelkezésre a fejlődési krízisek családi életbe való
integrálására, és az újonnan alakuló szerepek kimunkálására. Ebben a szakaszban a
gyermek(ek) már teljesen másféle szülői gondoskodást is igényelnek, és folyamatosan
erősödik az önálló működési igény mértéke. A kiskamasz korig tartó időszak tele van
felfedezéssel és kihívásokkal!
Az iskolakezdés idején a gyermekek érettségi szintje jelentősen eltérő lehet, így ez számos
kudarc forrása is egyben. Sok szülőt eleve megterhel a saját teljesítményelvárása, ami a
gyermek iskolába kerülésével szinte kézzel fogható. Számos ilyen irányú szakmai kiadvány,
illetve cikk foglalkozik azzal, hogy a gyerekek egy része mennyire unatkozik az iskola első
éveiben, mert a szülők már eleve úgy hozzák őket, hogy ismerik a betűket, vagy akár olvasnak
is. Ez (bármennyire is furcsa) nem a gyerekek, hanem a szülők igénye, akik a saját teljesítményprojekcióikat vetítik a gyerekekre.
Ez a teljesítmény-centrikus beállítódás számos feszültséget okoz mind a gyereknek, mind pedig
a szülőknek. A korai pszichés gyermekbetegségek egy része mögött fellelhető a
teljesítményelvárás, mint problémaforrás. Egy ártatlan tikkelés a szem vagy a száj környékén
már árulkodó jel lehet. Ebben az esetben a gyermek, mint tünethordozó teszi a maga jelzéseit
a szülők felé, érzékeltetve azt, hogy valami nem megfelelően működik.
A prepubertás kori viselkedésváltozások szinte teljesen felkészületlenül érik a szülőket. Ebben
ugyan különbség van a fiús és a lányos viselkedési jellemzők között, de a szülők tehetetlenségét
mi sem jellemzi jobban, mint az a mondat, hogy: “- Teljesen kezelhetetlenné vált, olyan, mint
akivel egyáltalán nem lehet semmit megbeszélni!” Ami persze csak részben igaz, de ez üzenet
éppen azt mutatja, hogy a szülő a maga felkészületlenségével egyáltalán nincs tisztában. Ebben
az időszakban sajnos egyre természetesebbé és gyakoribbá válnak a válások, melyek a
gyermekek számára nem csak megterhelő időszakként, hanem mintaként is szolgálnak, így
valószínűsítik, hogy az ő felnőttkori megküzdéseik között is szerepet játszhat ez. (Komlósi,
1997)
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E. A serdülőkorú gyermekes család (14+)
“Túl kell élni!” Így foglalható össze a szülők számára a serdülőkor. A frappáns összegzés mögött
a családi életciklusok leginkább konfliktusos időszaka van. A “függetlenségi háború” családi
változata számos szülő időszakos csatavesztését jelenti, és álmatlan éjszakák sokaságát. A
gyermek pedig a saját élettér kialakításának küzdelmes és rögös útját járja.
A gyermek függetlenedési kísérletei alapvetően szemben állnak a szülőktől való függésükkel, a
rászorultságukkal. Ebben a helyzetben a szülők szinte minden jó szándékú intelme, javaslata
vagy iránymutatása meddő, mert a serdülő vagy kamasz azokat leginkább a saját
elképzeléseinek kontrolljaként hallja. Ebben a helyzetben a szülők addig kialakult eszköztára
“csődöt mondani látszik”, türelmük pedig mintha hatványozottan gyorsabban fogyna.
A szülők viselkedési mintákat nyújtanak, normákat és értékeket adnak át, melyekkel a kamasz
gyakran száll szembe. Bármennyire is követendőnek tűnik, ezt a mintát a kamasz nem feltétlen
látja a maga számára értékesnek. Ebben az életciklusban felerősödik a kortárs csoport
befolyása, és ezzel együtt a szülők (gyermekük elvesztésétől való) félelme. Olyan ez, mint egy
önmagát gerjesztő spirál. Minél inkább erősödik a szülői befolyás kiterjesztése annak
érdekében, hogy a kamaszt irányítani lehessen, annál inkább növekszik az ellenállás a szülői
felügyelet kereteivel szemben. Beláthatjuk, ez a helyzet feszültségeket szül, mindenkiben.
Generációs problémákat okozhat a kamaszok egyéni világszemlélete, a szülők értékei elleni
lázadása.
A lányok számára az önállóság, a független élet elérését az teszi nehézzé, hogy végleg le kell
válniuk anyjukról. Mindkettejük számára ez komoly gond. Gyakran kialakul egy „központi
metafora”, amely köré a harcok sűrűsödnek. Ilyen ütközőpont az öltözködés kérdése és az evés.
A serdülő lány önálló személy, önálló nő akar lenni, de az anya felé való (sokszor tudattalan)
hűség akadálya lehet ennek a folyamatnak. A másik ütközőpont az ún. „női rivalitás”. A serdülő
lánynak arra van szüksége, hogy az anya ne akarja „túlsegíteni”. Az anyának a gyermekén kívül
legyen más erőforrása és saját érdeklődése, célja. A kellőképpen jelenlévő apa fontos szerepet
játszik az elválási folyamatban!
A fiúknak kevésbé szoros kapcsolatuk alakul ki szüleikkel (tisztelet a kivételnek.) Mire elérik a
serdülőkort, többször találkoztak már ilyen kihívásokkal, helyzetmegoldásokkal önálló
erőfeszítéseik közben. Erre való felkészítésük a sport keretein belül is történik. A családon
belül az apától általában kevés segítséget kapnak a felnőtté váláshoz. Az apák többnyire távol
vannak tőlük, nehezen fejezik ki érzelmeiket. Sok esetben az anya mellé állása sem segít, annak
ellenére, hogy az anyák közeli érzelmi kapcsolatot képesek kialakítani kamasz fiaikkal. Néha
talán túl közel is van az anya, azután átmenet nélkül dühös lesz a határokat feszegető kamasz
fiára. Nehéz a gyereknek ezzel az ambivalenciával mit kezdeni. (Komlósi, 1997)

F. A felnövekedett gyermeket kibocsátó család
A felnőtté vált gyermek önállósodása jóval előbb kezdődik, mint az elköltözése, önálló
családalapítással jelzett kilépése a családból. Minél alacsonyabb kvalifikáltságot szerez a
gyermek, annál hamarabb válik pénzkeresővé, ami az önállósodás útján jelentős lépés.
A hosszabb tanulás következtében a biológiai érettségen messze túlnyúlik a családtól való
anyagi függés, amely természetszerűleg lassítja mind a szociális, mind az emocionális érést,
illetve leválást. Ebben a fázisban a család legfőbb funkciója az, hogy a gyermeket felkészítse az
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önálló életre, és hogy az ehhez szükséges készségei alakulásában asszisztáljon. A szülők
számára nagy a csábítás, hogy továbbra is a korábban megszokott módon irányítsák
gyermekeik életét. Mivel napjainkban a fiatalok önálló életkezdéséhez szükség van a szülők
anyagi támogatására (pl. lakásszerzésben), ez megerősíti azt a természetes tendenciát, hogy a
felnőtté vált emberben is tovább éljen a „gyermeki igény”, hogy szüleitől maximális segítséget
várjon el, s természetes „járandóságként” fogadjon el mindent.
Az anyagi függés megnehezíti az érzelmi és szociokulturális önállósodást. Magyarországon az
a tipikus, hogy ebben az életciklusban a szülők még mindketten aktív dolgozók (az anyák kb.
40-50 évesek). Így a gyermek leválása a családról nem hagy kínzóan nagy űrt maga után, hiszen
az anyát még igencsak elfoglalják a munkahelyi gondjai. Emiatt a magára maradt szülőpár
életét még kitöltik családon kívüli élményeik, így az egymásra utaltságuk még nem válik
probléma forrásává.
Eléggé gyakori azonban az a helyzet, hogy a felnőtt gyermek „kibocsátása” a családból csak elvi
szinten történik meg: a gyermek házastársát szülei lakásába viszi, s megszülető gyermekükkel
egy ideig ott is élnek. Bár ezek az együttélések valójában az egymás mellett élést igyekeznek
megvalósítani, a gyermeki, ill. házastársi lojalitás feszültségei, s a szülők menyet-vejet
befogadni kényszerülése, illetve az idegen közösségbe, szokásrendbe belecsöppenő házastárs
alkalmazkodási nehézségei komoly igénybevételt jelentenek valamennyi családtag számára, s
ezen csak keveset enyhít a helyzet átmeneti voltának tudata.
Ez a helyzet próbára teszi mind a gyermek érzelmi érettségét, önállóságát, a saját családja iránti
elköteleződésre, felelősségvállalásra való készségét, mind a szülők rugalmasságát, hogy
„átengedjék” gyermeküket, s lemondjanak tekintély helyzetükrőI. Ha sikerül a kölcsönös
elfogadás légkörét kialakítani, a születendő gyermek körüli teendőket a nagycsalád sokszor
hatékonyabban oldhatja meg, mint egy izolált, „nukleáris” család. (Komlósi, 1997)

G. A magukra maradt, aktív korú szülők családja
Miután a gyermekek elhagyták a szülői házat, a szülők életmódjában lényeges változások
következnek be. Rendszerint még mindketten dolgoznak. A változás alapvető
megkönnyebbülést jelent a szociális, gazdasági, fizikai igénybevétel s az állandó felelősség
tekintetében. Ha ezt a szülőpár képes pozitívan megélni, az újra megtalált szabadság,
függetlenség örömet okozhat.
Energiáik nagy részét kereső munkakörük még leköti, de több szabad idejük juthat egymásra,
közös tevékenységre. Gyakori jelenség, hogy éppen az egymásra maradás, az eddig „közvetítő”
szerepet betöltő gyermekek távozása feszültséget okoz a szülők között. Számos olyan
konfliktus, melyet korábban nem tudtak ugyan megoldani, de a gyermek jelenléte elfedett,
most élesebben jelentkezik.
A házastársi kapcsolat érzelmi kiürülésével nehéz szembenézni. Ennek elodázására gyakran
külső megoldásokkal (pluszmunkák vállalása, illetve a gyermekek „leválásának” akadályozása)
próbálkoznak. Szükségessé válik a kapcsolat megújítása, az eddigi szerepmegosztásban való
változtatás. Ha az elköltözött gyermekkel a kapcsolat viszonylag intenzív marad, a fiatalok
sokat segíthetnek a szüleiknek e változások kialakításában. Elsősorban azzal, hogy az új
megoldásokat bátorítják, a szülők változtatásra való készségét értéknek tartják, s nem egy
megszokott, mindenekelőtt a saját számukra biztonságot jelentő kapcsolati és életviteli formát
várnak el tőlük. Bátorítaniuk kell új kapcsolatok építését és egyéni érdeklődéseik, ambícióik
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vállalását. Ilyenkor nyílhat tere olyan hobbiknak, tevékenységeknek, amelyekről eddig
kényszerűen lemondtak. Az anyagi lehetőségek korlátai miatt azonban csökken ezek
realizálhatósága.
A háttérbe szorult szülőszerep helyett két újfajta szerepkör nyílik meg előttük: az anyós/após
szerepe, valamint a nagyszülő szerepe.
A szakirodalom adatai szerint a civilizált társadalmakban az anyós-meny kapcsolat több
konfliktussal jár, mint a többi reláció. Ennek okát abban látják, hogy a nagycsaládok interakciói
az anya-lány kapcsolat köré rendeződnek, s a rokoni rendszerben a nők involváltsága nagyobb.
Másik összetevő az anya-fiú kapcsolat érzelmileg hangsúlyozottabb, intenzívebb volta, amivel
összefügg a házasodó fiak nehezebb leválása, ill. nehezebb elengedése. Az anyós-meny
kapcsolat feszültségei károsan befolyásolhatják a születendő gyermekek körüli anyai és
nagyanyai szerepek adekvát betöltését is.
A nagyszülői szerepnek korunkban két oknál fogva is egyre nagyobb a jelentősége. Egyre
fiatalabbak s hosszabb életűek a mai nagyszülők, s a nagyszülő-unoka relációnak kedveznek a
szociokulturális viszonyok. (Összehasonlító antropológiai vizsgálatok szerint azokban a
társadalmakban, amelyekben az idős emberek megőrzik a háztartásban való autoritásukat
[gazdasági hatalmuknál fogva] ott az unoka-nagyszülő viszonyt nem barátságos egyenlőség,
hanem formalitás és autoriter légkör jellemzi.)
Hazánkban a nyugdíjas nagyszülők ritkán bírnak gazdasági hatalommal a családban, ehelyett
számos analóg élmény (pl. érzelmi és egzisztenciális függés a környezettől) érzelmileg az
unokákhoz közelíti őket. E kapcsolatok létrejötte és működése mind a nagyszülők, mind a
gyermekek számára felbecsülhetetlen jelentőségű, és e kapcsolatok által olyasmit nyújtanak
egymásnak, amit sem a társadalom, sem a család nem képes más módon biztosítani. Ebben a
kapcsolatban jól megragadható a kölcsönös érzelmi támogatás komponense, mint
mentálhigiénésen preventív hatótényező. Sajnálatos tehát, hogy az életciklusok mai alakulása
mellett az unokák életének első évtizedében a nagyszülők java része még dolgozik. Mi több,
intenzív pénzkeresők, gyermekeik anyagi támogatása, valamint a saját szűkösebb nyugdíjas
éveik bebiztosítása érdekében. (Komlósi, 1997)

H. Az inaktív, öreg házaspár családja
„Lélekben az ember öregen is olyan szerelmes lehet, mint húsz éves korában. Csak a
teste már nem engedelmeskedik ennek a szenvedélynek. Kötelező-e ezt tragédiaként
megélni? Segíthet-e némi életbölcsesség?” Bagdy, Belső, Popper (2004).
Ennek az életciklusnak meghatározója az a tendencia, hogy a nyugdíjas létforma (főként az
anyagi korlátok és a fizikai erőnlét csökkenése miatt) az életlehetőségeket beszűkíti. A
házaspár nyugdíjas létre való átállásának sikere nagyrészt a férj újfajta szerepmegoldásától
függ. A pénzkereső teljesítményre való beállással szemben nehezebb pótaktivitást találni. A
„nincs rám szükség” érzését a házastárs segíthet csökkenteni, ha férjét bevonja az otthoni
munkába, ha értékként hangsúlyozódnak érzelmi biztonságot nyújtó gesztusai s felesége
számára nyújtott társasága. Ezek mind segíthetik az énkép, az elvárások és a viselkedések
szükségszerű módosításait.
Akik a nyugdíjasságot passzívan fogadják, várhatóan kevesebb örömteli élményt tudnak
kialakítani maguknak, s egyre több negatív érzéssel, keserűséggel viszonyulnak helyzetükhöz.
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Az idős házaspárok elidegenedéséről szóló mitikus megállapításokat több vizsgálat eredménye
is cáfolja.
Egybehangzó az idősnek az az igénye, hogy gyermekeiktől függetlenek lehessenek, kapcsolatuk
egyfajta kölcsönös be nem avatkozáson alapuljon, s lehetőség szerint külön lakhassanak. Ezek
az igények jórészt azért kapnak ekkora hangsúlyt, mert a gyakorlatban az idősek szükségleteit
kevésbé akceptálják, elvárják tőlük a fiatalok életritmusához való alkalmazkodást. Az idős
szülők zöme kategorikusan elhárítja az anyagi támogatás bármely formáját a gyermekei
részéről. E kérdésben jelentős kulturális különbségeket figyeltek meg egy amerikai
vizsgálatban: a kelet-európai emigránsok családjaiban inkább mutattak elvárást a
gyermekeiktől jövő támogatást illetően, míg az angol-amerikai környezetben felnőttek jóval
kevésbé várták el ezt.
Ebben az életciklusban következik be a megözvegyülések zöme. Ezt az eseményt lélektanilag
feldolgozni (ún. gyászmunka), majd bizonyos szerep-reintegrációt kialakítani olyan
megterhelő feladat a társát vesztett, egyedül maradt idős emberre nézve, hogy a család
támogatása ilyenkor nélkülözhetetlen. Amire a család segítségnyújtásának irányulnia kell, az a
gyászoló ember érzelmi teherbírásának javítása. Bár ezek a lelki mechanizmusok nemcsak a
halál miatt bekövetkezett veszteségnél, hanem más, érzelmileg jelentős személyi, illetve
egzisztenciális veszteségnél, pl. válás, munkavesztés esetén is felléphetnek. Az elvesztett
házastárssal együtt mintha a saját érték is csökkenne, s ehhez járul a házastársi szerepkör
elvesztése. Ezekkel ellensúlyozhatja a családon belüli új feladatok, szerepkörök lehelővé tétele,
gyakran, hosszú időn keresztül, a saját új életút fokozatos kialakításáig. (Komlósi, 1997)

4.3.3. A családi életciklus modell (Haley szerint)
A család dinamikus egység, amely az idők során változik és fejlődik. Haley (1973) szerint a
családok állandó változási folyamata két irányból ered: egyrészt a rendszerre ható külső
tényezők, másrészt a belső hatások változásából. Utóbbihoz tartoznak a készségek, lehetőségek
természetes fejlődéséből, a gyermekek növekedéséből származó igények. Haley vezette be a
családi életciklus fogalmát, hogy a folyamat fontos szakaszai és az átmenet időpontjai
markánsabban kiemelődjenek:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

az udvarlás periódusa
a házasság korai szakasza
az első gyermek születése, és a vele való törődés időszaka
a házasság középső szakasza – a gyermekek iskoláskora
a gyermekek „kirepülése a fészekből”
nyugdíjaskor és öregkor
a halál és a veszteségek korszaka

Amikor a család átjut egy fejlődési fázison, a rendszeren belüli viszonyokat újra kell tárgyalni,
ennek elmaradása szabályszerűen problémákat okoz. A családi élet fejlődési folyamatában
elkülöníthető szakaszok vannak, melyek mindig újabb és újabb megoldandó feladatokat
hoznak magukkal. Az új fejlődési szakasz elérése új működésmód kialakulását is szükségesé
teszi, ami egy úgynevezett „normál krízis”. Ezek változtatásokra provokáló hatásokat
jelentenek, fordulópont jellegű időszakok. Igazi krízis akkor keletkezik, ha a család nem tudja
funkcióit rugalmasan működtetni. A rugalmas működés pedig csak úgy lehetséges, ha az
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egyéneket nagyfokú stabilitás jellemzi és alkalmasak az életciklus – váltásokkal együtt járó
szerepváltásokra is. (Horváth-Szabó, 2001)
A fenti szakaszokat Dallos és Procter (2001) a válás, a válás utáni új család, az állásváltoztatás,
a földrajzilag jelentős elköltözések életszakaszaival egészíti ki, mely változások szintén érintik
a család valamennyi tagját.

ÖSSZEFOGLALÁS
Ebben a fejezet a természetes fejlődési életciklusokat tárgyalja egyéni, párkapcsolati és családi
szinten. A különféle pszichológiai fejlődéselméletekbe való betekintés révén egy átfogó képet
kaptunk az emberi személyiség alakulása folyamatáról, mely a mentálhigiénés tevékenység
gyakorlati végzésének alapjául szolgál.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Határozza meg az értelem fejlődésének Piaget szerinti főbb lépéseit!
Elevenítse fel, hogyan határozta meg Freud az egyén pszichoszexuális fejlődési jellemzőit!
Fogalmazza meg, hogyan határozta meg Erikson a pszichoszociális fejlődés-elméletét!
Mi a kötődés jelentősége?
Sorolja fel a pszichikus éntudat kialakulásának fázisait!
Sorolja fel és részletezze a párkapcsolat ciklusait!
Hasonlítsa össze a családi életciklus modellek jellemzőit!
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5. KRÍZISHELYZETEK A CSALÁDBAN I.
GEREBENICS - SZÍN RÓZSA
Békés Megyei Központi Kórház
Egészségfejlesztő mentálhigiénikus

BEVEZETÉS
Az állandó változás mindennapi életünk természetes velejárója, melyek okozhatnak kisebb
nagyobb mértékű kríziseket életünkbe. Ezek a krízisek próbára teszik testünket, lelkünket,
megváltoztatják nézeteinket. A krízis szót általában negatív értelemben használjuk, válságként
azonosítjuk. A krízis görög eredetű szó, melynek pontos jelentése: válság, fordulat. De a válság
magába foglalja a változás és választás lehetőségét is, mely fejlődésre ösztönöz. Lelki életünkben
a krízisek megoldása a megküzdő mechanizmusaink fejlődésével növelik az énerőt, önbizalmat,
személyiségünk problémamegoldó képességét. (Csürke, Vörös, Osváth és Árkovits, 2009)

5.1. KRÍZISKUTATÁS TÖRTÉNETE
1942 novemberében, egy futballmérkőzés után, az egyik legrégebbi bostoni klubban nyolcszáz
ember ünnepelt, amikor az épület kigyulladt, és leégett. A tragédiában közel ötszáz ember
vesztette életét. Családok százai vesztették el hozzátartozóikat. A túlélőkkel és az áldozatok
családtagjaival végzett terápiás munka alapozta meg, Lidemann: „Az akut gyász
szimptomatológiája és kezelése” című művének megírását. Ez a gyászreakció dinamikájának
kutatásáról szóló munka jelentősen hozzájárult a kríziselméletek fejlődéséhez. (Csürke, Vörös,
Osváth és Árkovits, 2009)
Kríziselméleti tudományos megfigyelések kezdete Gerald Caplan nevéhez fűződnek (1950).
Krízisintervenciós tapasztalatait integrálta és megfogalmazta máig érvényes alapelvét:

" A krízis, olyan lélektanilag kritikus állapot, melyben:
- a veszélyeztető helyzet nem elkerülhető.
- a személy számára kitüntetett fontosságú a helyzet.
- minden figyelme, erőfeszítése erre irányul és kénytelen szembenézni a
helyzettel.
- szokásos probléma megoldási módjaival nem képes boldogulni. "
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Caplan munkásságának hatására Gerald Jacobson Los Angelesben krízis ambulanciát
szervezett (1965). Megfigyelései szerint a krízisállapot 6-8 hétig tart. A krízis önmagában nem
tekinthető betegségnek, de betegséget okozhat.
A krízisekkel foglalkozó különböző magyarázó elméletek közösek abban, hogy kiindulási
pontjuk szerint az ember alapvető törekvése, hogy testi, lelki egyensúlyát, a környezettel való
harmonikus, rendezett viszonyát, külső-belső egyensúlyát fenntartsa.
Sok ember úgy el át válság helyzeteket, hogy nem definiálja azokat krízisként, ugyanakkor
nincs ember, aki ne élt volna át krízis helyzetet élete során. Minden ember életében kialakulhat
dezorganizációval, nagy érzelmi felindultsággal es a korábban adekvátan működő coping
stratégiák összeomlásával jellemezhető krízis állapot.
Pszichopatológiai értelemben a lélektani krízis nem sorolható a betegségekhez, a krízisek
többsége nem kerül az ellátás rendszerébe. Nem betegség, de betegséget okozhat. (Csürke,
Vörös, Osváth és Árkovits, 2009)

5.2. KRÍZIS TÍPUSAI
Lélektani kríziseknek több formája létezik. Erik H Ericson alapján megkülönböztetünk, un.
fejlődési kríziseket, melyek az emberi pszichoszociális érési folyamat természetes velejárói.
Caplan vezette be az akcidentális krízis fogalmát, mely külső stressz, trauma, negatív
életesemény hatására alakul ki.
(Jacobson 1979. krízismatrix elmélete fejlődési és akcidentális krízisek egybeesésének
időszaka)

5.2.1. A fejlődési krízisek
Az egyéni életút folyamatos fejlődést jelent. Emberi létünk két végstádiuma a születés és a halál
között életszakaszok váltják egymást. Erikson az egész életen át tartó fejlődés lehetőségét
hirdeti pszichoszociális fejlődéselméletében, melyben az élet során megtapasztalt társas
hatások jelentőségét angsúlyozza. A fejlődést nyolc szakaszra osztja, ezek mindegyike egy
pszichoszociális krízis köré szerveződik (ebben az értelemben kritikus időszakok). A válság
mindig fordulópontot jelent: óriási növekedési lehetőséget rejt magában, ugyanakkor
sérülékennyé is teszi a személyt, Az egészséges személyiségfejlődés során át kell esnünk az ún.
normatív kríziseken, és erőfeszítést kell tennünk, hogy az adott szinten megfelelő fejlődési
feladatot megoldjuk és képességeinket kifejlesszük. Minden szakaszban két egymással
ellentétes kimeneteli lehetőség adódik: az egyik adaptívabb, a másik "megbetegítő" lehet.
Elméletének kulcsfogalmai:
◼ Énidentitás
◼ Kompetencia
◼ Pszichoszociális krízis
Az életet állandó identitás-keresésként fogja fel
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8 életkori ciklust különít el, melyek meghatározott sorrendben követik egymást
Csecsemőkor
(Ős) bizalom a bizalmatlansággal szemben: az anyával való kapcsolatban alapvető
szükségleteinek kielégítése során a csecsemőnek az, az alapélménye alakul ki, hogy a világ
megbízható és biztonságos. A bizalom alapja az anyával való kapcsolat minősége. Ha a
gondoskodás nem megfelelő (pl. következetlenség, érzelmi elzárkózás vagy elutasítás), akkor
a bizalmatlanság élményét eredményezi. Erikson a bizalom élményét a reménnyel hozza
összefüggésbe. Remény annak a hite, hogy alapvető igényeink kielégülnek „Az vagyok, amiben
reménykedem, s amilyen reményt nyújtok.”
Kisgyermekkor
Autonómia a szégyennel és a kétellyel szemben: a záróizmok akaratlagos irányítása az
önkontroll és az anyától való függetlenség, autonómia érzetét adja. Bátorítani kell az
autonómia-törekvéseket, miközben meg kell védeni a kisgyermeket a szégyen és kétely korai
élményétől, ami akkor jön létre, ha kudarcot vall, bírálják, gúnyolják vagy megakadályozzák az
önálló cselekvésben. Kialakuló énminőség: az akarat „Az vagyok, amit szabadon akarhatok.”
Óvodáskor
Kezdeményezés a bűntudattal szemben: a gyermek megéli, hogy hatással van a környezetére
(aktív, ön indította mozgás, kísérletezés, a világ felfedezése, a környezet tárgyaival való
manipulálás formájában). Veszélye a bűntudat, ami akkor jön létre, ha a kezdeményezést
korlátozzák, leértékelik, esetleg büntetik annak érvényesítését. A krízis sikeres megoldása:
szándék, énminőségét alakítja ki. „Az vagyok, aminek el tudom képzelni magam.”
Iskoláskor
Teljesítmény a csökkentértékűséggel szemben: a Freud által leírt latencia szakaszban a
gyermek megtanulja, hogy azzal szerezhet elismerést, ha teljesít valamit. Fontos hajtóerővé
válik a teljesítményvágy, az intellektuális kíváncsiság, képes kitartóan feladatot végezni és
kialakul a tevékenység befejezéséből adódó öröm. Ha azonban a gyermeket ezen a területen
kudarcok érik, akkor elveszti bizalmát képességeiben és kisebbrendűségi érzés alakul ki
benne. Kialakuló énminőség sikeresség esetén a kompetencia.
Serdülőkor
Identitás a szerepkonfúzióval szemben (12-20 év): a serdülőkor az identitás (önazonosság)
keresésének és kialakításának időszaka, a különböző szerepek próbálgatása, a foglalkozás,
eszmék melletti elköteleződés megtalálása. Ha nem sikerül szilárd identitást kialakítani, akkor
szerepzavar jön létre, amit az elköteleződés hiánya jellemez. „Az vagyok, amit működtetni
tudok” A hűség énminőségét alakítja ki.
Fiatal felnőttkor
Intimitás az izolációval szemben: a fiatal felnőttkor feladata intim kapcsolat létrehozása egy
másik személlyel úgy, hogy szorongás nélkül képes legyen magát átadni az intimitást igénylő
helyzeteknek. Csak azok képesek intim kapcsolatok (szoros barátság, munkahelyi kapcsolatok,
párkapcsolat) kialakítására, akik tisztában vannak önmagukkal, vagyis szilárd identitással
rendelkeznek. Kialakuló énminőség a szeretet Ha a fiatal fél az én-vesztéstől, a másikban való
feloldódástól, akkor kerüli ezeket a helyzeteket, aminek következtésben elmagányosodik.
„Azok vagyunk, amit szeretünk.”
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Felnőttkor
Alkotóképesség a stagnálással szemben: az alkotóképesség (generativitás) a felnőttkor
feladata, olyasvalami létrehozása, ami túlél bennünket (pl. utódok gondozása és a következő
nemzedék felnevelése, vagy tágabb értelemben eszmék, tárgyak létrehozása). Ellenkező
esetben a stagnálás állapotában a személy képtelen a jövőnek szentelni magát, csak saját
szükségleteivel van elfoglalva, önmagába zárul, élete sivárrá válik. A krízis sikeres megoldása:
gondoskodás énminőségét alakítja ki.
Időskor
Én-integritás a kétségbeeséssel szemben: az időskor az érettség időszaka, a visszatekintés és
számadás ideje, amely pozitív esetben az integritás (teljesség) élményét hozhatja. Az élet
alkonyán a személy képes elfogadni, hogy élete egyszeri és megismételhetetlen és képes együtt
élni a múlttal. A kialakuló énminőség a bölcsesség. Ennek hiánya azonban kétségbeeséshez és
halálfélelemhez vezet. Az éretté váláshoz szükséges az összes előző szintnek megfelelő énminőség kifejlesztése. Az vagyok, ami fennmarad belőlem.”3

5.2.2. Akcidentális krízisek
Külső, provokatív tényezők hatására létrejövő kríziseket nevezzük akcidentális krízisnek.
Holmes és Rahe (1967) Az életesemények hatásának felmérése céljából kidolgozták az
életesemények skáláját. Holmes az életesemények befolyásoló szerepét pontozta, rangsorolta,
mely alapján egy krízis kialakulásának esélye, ill. pszichés vagy pszichoszomatikus betegségek
megjelenésének valószínűsége megbecsülhető
5-1. táblázat: Holmes & Rahe (1967): Stressz keltő életesemények skálája4

Esemény

Pontszám

Házastárs halála

100

Válás

73

Házastárs elköltözése

65

Közeli családtag halála

63

Sérülés vagy betegség

53

Házasság

50

Elbocsájtás munkahelyről

47

Nyugdíjba vonulás

45

Családtag betegsége

44

Terhesség

40

Szexuális problémák

39

Új családtag megjelenése

39

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/20130002_pszichologia_es_szemelyisegfejlesztes_i/tananyag/JEGYZET-12
3

4

Forrás: https://andalodo.wordpress.com/stressz/stressz-elsosegely
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Üzleti problémák

39

Anyagi helyzet változása

38

Házassági konfliktusok

35

Nagyobb adósságok

32

Új munkakör

29

Gyermekek elköltözése otthonról

29

Problémák anyóssal, apóssal

29

Konfliktus a főnökkel

23

A munkaidő, munkakörülmények megváltozása 20
Költözés, lakhelyváltozás

20

Üdülés

13

Karácsony

12

Az akcidentált krízisek lefolyásában jellegzetes szakaszok különíthetők el.
◼ A készenlét fázisában a stressz hatására egy szorongásos készenléti állapot jön létre,
melyet a megoldásra való erős motiváció jellemez.
◼ A következő a küzdelem fázisa: Ha a korábbi problémamegoldó stratégia nem működik,
de az egyén erőlteti azt, frusztráció, dezorganizáció lesz a következménye.
◼ Sztereotip kísérletek fázisában a környezetben látott megoldási képteleket alkalmazza,
szélesedik a repertoár, de továbbra sincs eredménye. Ebben a szakaszban a
krízishelyzet még megoldódhat, ha a külső körülmények megváltoznak, vagy az egyén
átminősíti a helyzetet.
◼ Amikor az alkalmazkodó képesség megszűnik, következik a kimerülés szakasza,
melynek jellemzői: a reménytelenség, kilátástalanság érzés, destruktív (önromboló)
magatartás.
(Csürke, Vörös, Osváth és Árkovits, 2009)

5.3. KRÍZISBEN LÉVŐ EGYÉN JELLEMZŐI
A krízisben lévő egyén az adott problémára, azon belül is egy-egy részletre fókuszál. Sokat tud
a helyzetéről, de ismereteit képtelen strukturálni. Keresi a megoldásokat, de szorong, érzelmeit
nehezen kontrollálja, impulzív, szenved. A tájékozódó megnyilvánulások, attitűdök megszokott
rendje felborul, megszűnik az egyén önmagára vonatkozó jövőképe. A mindennapos
rutintevékenységek nehézkessé válnak. Függőségi igénye jelentős, mély regresszióba süllyed.
A jelenség analógiás a fejlődés lélektani folyamatok azon részével, amikor bizonyos
helyzetekben a személyiség egy már elért fejlődési fokról visszacsúszik a már túlhaladottra.
Krízis regresszió során a személy a kiváltó tényező hatására regresszióba kerül, ahol képtelen
a korábbi válságmegoldási módjait alkalmazni. Alacsonyabb fejlettségi szintű megküzdési
stratégiát használ, gyermeki kiszolgáltatott helyzetet él át. Jellemzője: Irracionális, mágikus
gondolkodás. Múlt és a jövő átértékelődik, elveszti kapcsolatát a jelennel. Önállótlanná,
döntésképtelenné válik.
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A krízis egyúttal a kommunikáció válsága is, az egyén az egyensúlyi állapottól eltérő módon
közöl, fokozottan használ utalásokat, szimbólumokat. Környezete nehezebben értheti meg,
melynek következtében elszigetelődése fokozódik. A cry for help nyílt, vagy rejtett
segélykiáltás jelentősége az öngyilkosságok megelőzésében elengedhetetlen.
J. L. Austin brit analitikus filozófus alkotta meg a” beszédaktus elméletet”, mely lehetőséget ad
a beszédet, mint viselkedésformát értelmezzük. A nyelvhasználat nem egyszerűen a cselekvés
irányítója, hanem maga a cselekvés is. Ez az elmélet igen nagy jelentőségű az öngyilkosság
prevenciója céljából.

5.4. KRÍZIS KIMENETELEI
◼ Megoldás: A legkedvezőbb kimenetel: a kiváltó tényező vagy spontán elhárul vagy a
személyiség belső illetve a környezet külső erőforrásainak mozgósításával megoldja a
helyzetet. Ez esetben a krízis gazdagítja a problémamegoldó stratégiák repertoárját,
megerősíti a személyiséget, mely a korábbinál magasabb fejlődési szintre léphet. Az
egyensúlyi állapot ismételt elérése a személyiség krízise következtében megvalósuló
érésekor KREATÍV krízisről beszél a szakirodalom.
◼ Kompromisszum: Kompromisszum esetén az egyén alkalmazkodik egy, a számára
korábban elfogadhatatlan élethelyzethez, melynek értékeivel nem képes azonosulni,
ezért a krízisállapot újra kialakulhat az ismétlődő döntéskényszer hatásaként.
◼ Ineffektív megoldások: Ineffektív megoldások például a pszichoszomatikus betegségek,
szenvedélybetegségek. (prolongált suicídum)
◼ Összeomlás: E kimenetel két fő típusa pszichózis, és öngyilkosság. A mentális folyamatok
összeomlása jellemzi ezt a szakaszt. A gondolatok, érzések és cselekedetek közötti
összhang felbomlik. Az egyén realitásérzékét elveszítve negatív érzelmeit, indulatait
önmaga ellen fordítja.5
Veszélyeztetettek:
◼ Alacsony színvonalú én védő mechanizmusok
◼ Halmozódó kudarcélmények
◼ Impulzus kontrollzavarai
◼ Alacsony frusztrációs tolerancia
◼ Önértékelési problémák
◼ Szorongó személyiség
◼ Depresszív személyiség

5

http://eszteralapitvany.hu/wp-content/uploads/2015/04/Kr%C3%ADzisprotokoll-v%C3%A9gleges.pdf
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5.5. KRÍZISELLÁTÁS
A krízisben lévő személy nagyon befolyásolható, erősen szuggesztibilis, ugyanakkor érzelem
vezérelt, labilis, zaklatott lehet, figyelme, gondolkodása beszűkült. Legfontosabb feladat a
beszűkült tudatállapot tágítása.
Alapelvek:
◼
◼
◼
◼

Feszültségcsökkentés
Támasznyújtás
Érzelmi realitás megőrzése
Valóság elfogadtatása

Krízis szupporció (krízistámogatás) célja a kliens támogatása, hogy megóvjuk a krízis negatív
kimenetelétől és helyreállítsuk az egyén funkcionalitását, adaptációs készségeit.
A krízisintervenció során specifikus szakmai beavatkozás történik, mely célja a személyiség egy
korábbinál magasabb szinten történő integrációja. Az aktuális helyzet megoldásán túlmutatva
a jövővel is foglalkozik és képes lesz későbbi hasonló helyzetekben a megfelelő megküzdésre.
A krízisintervenció a tanácsadás speciális formája, egy pszichoterápiás jellegű beavatkozás, de
nem önálló pszichoterápiás módszer. Leginkább a rövid dinamikus pszichoterápiákhoz áll
közel. (Csürke, Vörös, Osváth és Árkovits, 2009)
Pszichoterápia és krízisintervenció összehasonlítása
Céljában a lélektani gyógykezelés az egész személyiségre irányul, a krízisintervenciónál csak
coopingokat keresünk, fejlesztünk, tanítunk.
A
pszichoterápiánál
egészleges
a
cél.
Krízisintervenciónál
nem
akarunk
személyiségkonstrukciót vagy reparációt (kijavítás, helyrehozás) végrehajtani, csak a
maladaptív magatartást megszüntetni. Krízisintervenciónál cél a tünetkiemelés,
pszichoterápiánál a rehabilitáció, a társadalomba való visszaillesztés (reintegráció) a feladat.
A válsághelyzetbe való segítő szándékú beavatkozás időben korlátolt, sürgetettség jellemzi. A
pszichoterápiában nincs időbeni megszorítottság. Krízisintervenciónál minimális jelen
helyzetet érintő információkkal dolgozunk. Krízisintervenciónál fel kell kutatni azt a szociális
hálót, amely segíti a klienst, ezért a krízisintervenció cselekvő, a pszichoterápia kiváró
(kivárjuk, míg a kliens személyiségében megérik az aktivitás).
Részletesebb összevetését láthatjuk az alábbi táblázatban:
5-2. táblázat: Krízisintervenció és a pszichoterápia összehasonlítása 6

Pszichoterápiák

Krízisintervenció

Fő cél:

Személyiség fejlődése, épülése

Lelki elsősegélynyújtás

Terápiás cél:

Alapkonfliktus megoldása
Tünetredukció
Személyiségváltozás, fejlesztés

Aktuális konfliktus megoldása –
krízisoldás

6

Forrás: Csürke József, Vörös Viktor, Osváth Péter, Árkovits Amaryl (2009, szerk.): Mindennapi kríziseink.

112 | 5. Krízishelyzetek a családban I.

Személyiség
magasabb
történő integrációja

Terápiás hatás
Terápiás
fókusz

Elsődlegesen a kapcsolat

szinten Lélektani beszűkülés, regresszió,
szorongás oldása, tünetek enyhítése
Ineffektívnek
bizonyuló
problémamegoldó
eszközök
helyreállítása
Alkalmazkodás elősegítése
Érzelmi egyensúly helyreállítása
Személyiség
funkcionalitásának
visszaállítása vagy
magasabb
szinten
történő
integrációja
Prevenció
Tovább irányítás szükségességének
felmérése
Kliens előkészítése krízisintervenciót
követő pszichoterápiára
Elsődlegesen a segítés

Változó fókusz
pszichoterápiás
iskolák
irányelveinek megfelelően
A személyiségpatológia tudatos és
tudattalan feltárása
Alapvető személyiség konfliktusra
centrál
Intrapszichés konfliktus
Terápiás hatás Konfrontáció
Reparáció
Rekonstrukció
Integráció
Fejlődés
Egyéb terápiás Nem
specifikus:
Rogersi
változók
változók(empátia, feltétel nélküli
elfogadás, kongurencia) terapeuta
személyisége
Specifikus:
különböző
pszichoterápiás
iskoláknak
megfelelően
Terápiás
Jól strukturált
folyamat
Különböző
pszichoterápiás
iskoláknak megfelelően
Módszerek,
technikai
elemek

Egyértelmű fókusz kijelölés
Aktuális
krízishelyzet
és
azt
közvetlenül megelőző események
átdolgozása
Tudatos
lelki
folyamatok
és
környezeti stresszorok
Kiváló eseményre centrál
Pszichoszociális konfliktus
Stabilizáció
Tünetredukció
Prevenció
Adaptáció
Promóció
Nem
specifikus:
Rogersi
változók(empátia, feltétel nélküli
elfogadás,
kongurencia)
segítő
személyisége
Specifikus kompetencia, technikai
elemek

Integrativ, eklektikus
Dinamikus elemek
magatartásterápiás módszerek
Humanisztikus attitűd
Különböző
pszichoterápiás Teljes elfogadás
iskoláknak megfelelően
„ Én transzfúzió”
Megnyugtatás, Bátorítás
Szupporció
Szuggeszció
Újra keretezés
Tanácsadás
Preformált döntések megerősítése
Stáb egyéb tagjainak bevonása
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Kapcsolati
Terapeuta - Páciens
viszony
Segítő attitűd, Visszafogottabb aktivitás
magatartás
Megengedő (non - direktív)
szakember
Belátás orientáltság
Kizárólagosság
Kiváró
Különböző
pszichoterápiás
iskoláknak megfelelően
Kliens attitűd
Motiváció, szenvedésnyomás
Kooperáció
Ventilláció
Emocionális újratanulás
Integrált belátás
Terápiás
Különböző
pszichoterápiás
elrendezés
iskoláknak megfelelően
Terápiás szerződés az alapja

Segítő - Kliens

Időbeliség

Jelen és jövő
„Itt és most” „Ott és majd”
Krízis helyzet (bármilyen patológiás
kórkép áll a háttérben)

Indikáció

Ki végezheti

Múlt - jelen
„Ott és akkor” „Itt és most”
Mentális zavarok
Személyiség zavarok
Reaktív kórképek
Személyiségfejlesztés
Önismeret
Képzés

Nagyobb aktivitás
Kontroláló (direktív) szakember
Cselevés orientáltság
Mások bevonása
Pozitív érzések kiaknázása
Elfogadó, szupportív
Dependencia igény kielégítése
Elfogadja a segítséget, ha mégsem,
akkor alkalmazni kell
Ventilláció
Kognitív újratanulás
Intellektuális belátás
Nincsennek
szigorú
feltételek
bármikor alkalmazható

Pszichoterapeuta,
szakvizsgával Segítő foglalkozású szakember
rendelkező szakember

A krízisintervenció lépései (Hajduska, 2008) nyomán:
1. Előzmények feltérképezése (interjú), ideiglenes megnyugvás találása, bizalom kiépítése.
2. Támasznyújtás, követés, figyelés, intenzív érzelmi odafordulás, a személy elfogadása.
3. Bizonyos érzelmi realitás megőrzése és képviselete, érzelmek, fájdalmak, indulatok
átérzése és lereagáltatása.
4. Beszűkült állapot óvatos tágítása.
5. A feszültség, impulzivitás csökkentése, a realitás kontroll képviselete.
6. A remény fenntartása, énerősítés, önértékelés helyreállítása, pozitív beállítódás
erősítése. Előremutató kreatív megoldások megerősítése
7. Aktív beavatkozás a destruktív tendenciák ellen.
8. Speciális segítség, hospitalizáció igénylése szükség esetén.
9. A család, szűkebb környezet válságának kezelése adott esetben.
10. Támogató személyek mozgósítása.
11. A személy dependenciájának fokozása kerülendő, a mélyebb dinamikai összefüggések
elemzése, a szerződés nélküli pszichoterápiába való átmenet nem ajánlatos.
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5.6. CSALÁDI KRÍZISEK
Hazánkban a család és a házasság intézményének megítélése és értéke jelentősen
megváltozott.
A házasság népszerűsége és stabilitása csökkent, a házasodási életkor kitolódott, a válás,
valamint a nem-házasodás egyre gyakoribb, elfogadottabb és folyamatosan emelkedik az
élettársi kapcsolatban élők, elváltak, illetve soha nem házasodók aránya.
Számos vizsgálat bizonyítja, hogy a házasság egészségvédő faktor. E vizsgálatok szerint a
házasokat jobb szomatikus és mentális egészségi állapot, nagyobb pszichológiai jóllét,
kevesebb krónikus betegség és hosszabb élettartam jellemzi (Kim és McKenry, 2002; Kopp és
Skrabski, 2006;Peiro, 2006).

A család, mint támogató rendszer funkciói - Caplan alapján
1. világra vonatkozó információk összegyűjtője és terjesztője, ismeretátadás egymás közt ez a funkció mára az információbőség miatt redukálódott
2. visszajelentő-útmutató rendszer - Próbaterep, visszajelzést kapnak viselkedésükre a
családtagok, és ezt beépítik személyiségükbe. Kritika elfogadhatóbb elfogadó légkör,
érzelmi biztonság mellett
3. világról kialakult kép, életfilozófia forrása - Belső értékeiket közvetítik a szülők, a
vélekedéseket, erkölcsi értékeket meghatározzák
4. problémamegoldásban eligazít és közbenjár
5. gyakorlati és konkrét segítség forrása - Idősek ellátása, gyerekek, unokák segítése
ellátása. Jó esetben nem kell kérni - észlelik egymás nehézségeit, kríziseit, felismerik.
6. pihenés, regenerálódás színtere
7. érzelmi teherbírást fokozza
8. referencia- és kontrollcsoportként hat - az egyén családtagjaihoz méri önmagát + többiek
kontrollálják az egyén viselkedését, így segíti a világhoz alkalmazkodásban,
beilleszkedésben az egyént
9. identitás forrása - önazonosság, énkép, önértékelés alapját adja főleg krízishelyzetben
jelent biztos támpontot
A házastársi kapcsolat minősége meghatározó. A rossz házastársi kapcsolatból adódó
házastársi stressz viszont több úton is hozzájárul az egészség romlásához, ill. krízisek talajául
is szolgálhat pl. válás.
A család a számtalan feladatát akkor képes ellátni, ha megfelelően működik.
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

a családban a kommunikáció nyílt
érzelmeket kifejezik
támaszt nyújtanak egymásnak
család együttélési szabályai világosak, rugalmasak, megbeszélhetők, követhetők
családtagoknak egymással és a külvilággal bizalom teli kapcsolatuk van
Önértékelésük, elégedettségük magas
külső és belső határaik rugalmasak

(Virginia Satir)

5.6. Családi krízisek | 115

Krízisek, változások idején a támogatás a családtól várható, támaszkodva családvédő
funkcióira, melyet Caplan foglalt össze:
◼ Megszűri a külvilágból származó információkat, véd a nyomasztó hírdömpinggel
szemben
◼ útmutatást, gyakorlati, konkrét segítséget nyújt a problémák megoldásához;
◼ az identitás forrása, a világról kialakuló egyéni elképzelések, életfilozófiák
kimunkálásának és átadásának helye;
◼ színtere a pihenésnek, a regenerálódásnak, az érzelmi teherbírás fokozásának.
Ezt a sokrétű funkciót azonban a családok jó része hiányosan vagy alig tudja ellátni, így a
krízisekre való fogékonyság fokozódhat.
A család működése a folyamatosan változó körülmények ellenére mindig állandóságot mutat.
Mint minden rendszer, úgy a család is igyekszik egy optimális egyensúlyi állapotot
kialakítására. Ez biztosítja azt az állandóságot, ami szükségtelenné teszi az egyes helyzetekben
az ismételt érdek- és szabályegyeztetést, így marad idő és energia az adott életszakaszból
fakadó fejlődési feladatok megoldására. Fontos ugyanakkor, hogy az újonnan felmerülő
igényekre, kihívásokra is tudjon reagálni a rendszer. Ezek az új hatások mindig fokozzák a
rendszer feszültségét, és egyben a rendszert alkotó egyének szorongását. Ilyenkor egy újfajta
egyensúly kell, hogy kialakuljon, ami egy ideig megint jól szolgálja a rendszer optimális
működését. Egy család életében ezt a folyamatosan változó egyensúlyi állapotot a családi
életciklus modellek írják le.
A családot érő, feszültséget növelő hatásokat két csoportra oszthatjuk (Carter, McGoldrick,
1989.) Az egyik csoport a „vertikális stresszorok". Ezek közé tartoznak a generációkon
átadódó kapcsolódási és együttműködési minták, a családi attitűdök, tabuk, elvárások,
hiedelmek. Ezen stresszorokat befolyásolni nincs módunk.
A másik csoport a „horizontális stresszorok”, melyek egy része előre látható, a család
jelenben zajló működéséből fakad. Ezek a normális fejlődés során kialakuló krízisállapotok
(normatív krízisek) az életciklus váltásoknál felmerülő feszültségek.
Egy másik részük az un. paranormatív krízisek, melyek nem bejósolhatóak – természeti
katasztrófák, krónikus beteg, beteg gyermek a családban, deviancia a családban, gyász, válás
stb.
Krízisek szempontjából elengedhetetlen megjegyezni, hogy a család egy nagyobb rendszer – a
társadalom – része, így nem mentesülhet azoktól a (szociális, kulturális, gazdasági, politikai)
negatív hatásoktól sem, mely az ebben a rendszerben elfoglalt helyzetéből fakad. (Csürke,
Vörös, Osváth és Árkovits, 2009)

A patológiás családok jellemzői
◼ Az érzelmi kötelékek lazák, hiányoznak vagy torzultak, így képtelenek érzelmi támaszt
nyújtani.
◼ Koalíciós működés alakulhat ki (amikor két családtag szövetkezik egy harmadik ellen),
melynek okai lehetnek, elhidegülés, féltékenység.
◼ A szülők közötti súlyos kapcsolati konfliktusok családi biztonságos bázisát rendíti meg.
◼ A szerepek és a szabályok túlzott merevsége konfliktushelyzeteket rugalmatlan
alkalmazkodást, megküzdési képtelenséget okozhat.
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◼ Gyakran a minimálisan szükséges anyagi, gazdasági életfeltételeket sem tudják
biztosítani.
(Csürke, Vörös, Osváth és Árkovits, 2009)
Paranormatív krízisek részletezése: jellemzői, előfordulás gyakorisága, prevenciója,
megoldások lehetőségei, a tervezett tantárgyak keretein belül részletezésre kerülnek.

ÖSSZEFOGLALÁS
Ebben a fejezetben megismerkedhettünk a krízisállapot felismerésének, meghatározásának
főbb ismérveivel, a krízis kialakulásának és lefolyásának jellemzőivel. Részletezésre kerültek a
beavatkozás és segítségnyújtás módszerei, kompetenciahatárai. Ismertetésre kerültek az érési
és akcidentális krízisek pszicho dinamikai és szociális sajátosságai, ill. Családi krízis
sajátosságai.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ismertesse a krízis fogalmát, mely Gerald Caplan nevéhez fűződik!
Mit jelent az akcidentális krízis? Ismertessen példákat!
Jellemezze az iskoláskor fejlődési krízisét!
Ismertesse a krízisben lévő egyén jellemzőit!
Ismertesse a krízis lehetséges kimeneteleit!
Sorolja fel a krízis ellátás alapelveit!
Ismertesse a Pszichoterápia és a krízisintervenció közti jelentősebb eltéréseket!
Ismertesse a családtámogató funkcióit!
Ismertesse a patológiás családok jellemzőit!
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https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/20130002_pszichologia_es_szemel
yisegfejlesztes_i/tananyag/JEGYZET-12-2.2._A_pszichologiai_fejlodes.html
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6. KRÍZISHELYZETEK A CSALÁDBAN II.
Pakai Tímea
Békés Megyei Központi Kórház
diplomás ápoló, mentálhigiénés szakember
hospice szakápoló és koordinátor, gyásztanácsadó

BEVEZETÉS
Ez a tananyag 2 részből áll. Az első rész a veszteségélményeken belül kiemelten a haldoklás és
halál témakörével foglalkozik, a második része a gyásszal.
E fejezet célja, hogy részletes áttekintést nyújtson a krízishelyzeteken belül:
◼ egyrészt a haldoklás pszichológiai szakaszairól gyermek- és felnőttkorban, a haláltudat
kialakulásáról és kifejeződéséről gyermekkorban, a világvallások halálról való
tanításáról, a haldokló gyermek és felnőtt támogatásáról egyéni és családi szinten, a
családnak történő segítségnyújtás lehetőségeiről;
◼ másrészt a gyász folyamatáról egyéni és családi szinten, a társadalom gyászhoz való
viszonyáról, a gyász jellegzetességeiről, a nemi különbségekről, a gyászmunkáról, a
kóros gyászról, a segítségnyújtás lehetőségeiről.
Polcz Alaine szavaival élve:

"Ha nem foglalkozol a halál kérdésével, alacsonyabb szellemi-emberi boltozattal
éled le az életed, hogy aztán tanácstalanul állj szeretteid és saját problémád előtt,
amikor szembe kell nézni az elkerülhetetlennel."

6.1. HALDOKLÁS, HALÁL
A tanatológia a haldoklás, a halál és a gyász elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó
tudományág. Elemzi a halállal kapcsolatos egyéni és közösségi attitűdöket, a haldoklók és a
gyászolók gondozásának lehetőségeit, a halálközeli élményeket, a temetkezések kultúráját, a
túlvilággal kapcsolatos elképzeléseket, stb.
Thanatosz a görög mitológiában a halál istene, az alvilág-másvilág megszemélyesítője. A Titok
őrzője. Ikertestvére Hüpnosz, az álom birodalmának ura, szemlélője mindannak, amit lelkünk
elfedve-eltakarva álmainkban feltár. (Pilling, 2010)
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6.1.1. A mítoszok halálképe
A mítosz egy sajátos kulturális produktum, mely egy népcsoport kollektív lelkületét jeleníti
meg, hagyományokat őriz és teremt. Érthetővé és értelmezhetővé teszi az élet eseményeit,
szervezi a hétköznapokat és az ünnepeket. Üzenete talán segítséget nyújthat a félelmeikkel és
bizonytalanságaikkal egyedül megbirkózni kényszerülő embereknek.
Sumér Gilgames eposz: Gilgames, a hős, a király, aki sok csatában harcolva rengeteg halált lát,
először barátja, Enkidu halálán rendül meg. Ekkor zuhan rá saját halandóságának rettenete.
Tiltakozni kezd a pusztító végzet ellen. Elindul megkeresni a halál ellenszerét, meg akarja
szerezni a halhatatlanságot, de nem sikerül. Mindenki az alvilágba kerül, ami nem túl kedélyes
hely, de demokratikus.
Egyiptomiak: barátságosabb a túlvilágképe. Sokat foglalkoztak a halál utáni létezéssel. Hittek a
lélek halhatatlanságában. A lélekmadár a test halála után az égbe szárnyal a napisten udvarába,
s maga is istenné válik, vagy csillaggá lesz az égbolt északi részén. Ez az építészetben is
megnyilvánul, minden halotti építmény bejáratai északra néznek, hogy az útrakelő lélek el ne
tévedjen.
A lélek testet öltött részének kell leszállni az alvilágba megküzdeni a veszélyekkel. A Halottak
könyve segít erre az útra felkészülni, sőt az itt maradó gyászolók is segíthetnek neki. Ha az
Ítélet csarnokában az alvilági bíróság feje, Ozirisz igaz életűnek ítéli, akkor üdvözült lélekként
élvezheti a halhatatlanságot. Ha nem, felfalja az alvilág ugrásra kész szörnye.
Görögök: halálképe pesszimista. A túlvilág (Hadesz birodalma) a sápadt, erőtlen árnyak
otthona, amire az élő csak borzadva gondolhat. Az alvilágba bejutni sem könnyű, de kijutni
lehetetlen. Az alvilági folyó 9-szer keríti körül Hadesz birodalmát, melyen csak egy odaút
lehetséges Kharon ladikján. Az alvilágba jutva a lelkek isznak a feledés folyója vizéből, hogy ne
fájjon az elveszített élet. A görög mítosz szerint jobb halva lenni, mint múlhatatlan gyászban
élni. (Pilling, 2010)

6.1.2. A középkor és a halál viszonya
Középkori halálkép: A középkori ember számára a haldoklás, a halál, a pusztuló testek látványa
a járványok, a háborúk, az orvostudomány fejletlensége miatt mindennapos, s ezáltal
természetes volt. A kereszténység tanai előtérbe kerülnek, mert az üdvözülés lehetőségét
hordozták. A középkori ember a szenvedést, a fájdalmat a betegségeket Isten ”ajándékának”
tekintette, mellyel sok dologra megtanította őket. Az üdvösség elnyerésének előfeltétele a
fájdalommal szembeni alázat volt.
A haldoklást és a halált nem kezelték tabuként, a haldoklót gondozó vagy a halott felett
virrasztó gyászolók között a kisgyermekeket ugyanúgy meg lehetett találni. A középkori
festmények is jól illusztrálják ezt. (Pilling, 2010)

6.1.3. A jelenkor és a halál viszonya
A mai fejlett társadalmak tabuként kezelik a halált, talán az utóbbi pár évben javult egy keveset
ez a helyzet. A ma élő ember számára a tudomány került előtérbe, amely nem ad választ a végső
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kérdésekre, ezért a halált tiltott témaként kezelik. A média ontja magából a halállal kapcsolatos
híreket, de csak felületi szinten. Mindig csak a burkot érinti, sohasem a lényeget.
Az emberek racionalista, materialista gondolkodásúvá váltak. A régi korok egyik fontos
kapaszkodója – a hit – háttérbe szorult. A mai ember mindenre tud elfogadható magyarázatot
adni. Ez azonban csak látszólagos. A halállal nem tudnak mit kezdeni, mert elveszítették
kultúrájuknak azon szálait, amelyek segítséget nyújtottak a halál elfogadásához. (Pilling, 2010)

6.1.4. A világvallások tanítása a halál utáni létezésről
Hinduizmus
Az indiai vallás szerint semmi sem véletlen, sem az élet, sem a halál. Mindennek oka, értelme
és küldetése van, s nemcsak az emberi szférában, hanem azon kívül is. Ez a kozmikus rend az
örök erkölcsi világtörvény, a Dharma működésének az eredménye. Az emberi lélek örök vágya
a vele való egyesülés. Ez azonban csak a teljes megtisztulás, a tökéletesség állapotában
lehetséges. A létezés legtökéletesebb szintje a Nirvána. Az ide vezető út születések és halálok
sorozatán át vezet: Minden születés azt jelzi, hogy a lélek még nincs felkészülve a Nirvánára. A
Nirvánába való eljutás legfőbb akadálya az erős, élethez kötött vágyak. Az ezektől való
megszabadulás segít az előrejutásban.
A megváltó ítélet: az újjászületéstől való örök megszabadulás.

Buddhizmus
A buddhizmus halál-felfogásában sok a hasonlóság és a különbség a hinduizmushoz képest.
Hasonló: a reinkarnáció, az újraszületés vagy újratestesülés hitében. Az élet ebből következően
lehetőség a lélek tökéletesedésében, s cél a fájdalmaktól és szenvedésektől kísért élettől való
örök megszabadulás. Ez maga a Nirvána: az életvágy teljes kioltottsága, az akarat és az érzelem
teljes hiánya, tehát maga a Semmi. A Semmi a múlandó életek végső célja.
A különbség: a hinduizmussal ellentétben vallja azt, hogy a legkiválóbbak számára lehetséges
már az életben is a megtisztulás, a tökéletesség legmagasabb szintjére, a buddha szintre jutni.
Aki eljutott ide, segíthet másoknak is saját útjuk megtalálásában.
Tibeti halottaskönyv: a lélek a halál után próbatételeken megy át, s e köztes lét ( a halál és a
következő megszületés közti idő) alatt dől el, hogy a lélek megleli az üdvözülés útját. A halott
lelki füleibe súgják a megoldásokat.

Zsidó vallás
A halál utáni létről nincs sok mondanivalója. A halál után nincs igazságosztás, a bűnök
büntetése evilágon történik, a bűnös életében, vagy akár a vétlen utódokéban. A sivár alvilágot
csak az ősatyák legkiválóbbjai kerülhették el (Mózes, Illés), akik szellemük és lelkük minden
értékével ragadtattak el az atyához.
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Kereszténység
Az emberi élet egyedi és egyszeri ajándék, melynek a halállal való lezárása Isten akarata szerint
következik be. A halál az emberiség kollektív büntetése, mely az első emberpár engedetlensége
miatt sújt minden megszületőt. A halál elkerülhetetlen, de nem végső lezárása az emberi
létezésnek. A halál csupán a test számára pusztulás, az Istentől való lélek halhatatlan. A
Krisztus által véghezvitt áldozat nyitja meg az utat az örök üdvözülés felé.

Iszlám
(Mohamed próféta i. sz. 7 század)
Halálképében a zsidó keresztény tanítások néhány vonása megjelenik. A Korán, az iszlám szent
könyve, Ábrahámtól Krisztusig sok ószövetségi atyát ismer el igaz prófétának, s támaszkodik a
tanításukra.
A halálnak itt sincs hatalma a lélek felett. A jók jutalma, hogy bepillanthatnak a mennyországba,
de be nem léphetnek, majd csak a végső ítéletkor. A gonoszokra kárhozat és szenvedés vár. A
mennyország nem teljesen üres: a szent háborúkban életüket vesztett emberek, a hit harcosai
azonnal bebocsátást nyernek. (lsd.: öngyilkos akciók). Allah mérlegén a hit minden bűnt
kiegyenlít. (Pilling, 2010)

Ahogyan élünk, úgy halunk meg?!
Hiányzik annak a belátása, hogy amikor a halálról gondolkodunk, óhatatlanul is az életről, az
élet értékeiről gondolkodunk.
Teréz anya számára a legfontosabb a haldoklóval való törődés, mert igen értékesnek tartotta
az életet.
David Gessler: „Ne csak életben legyünk, de érezzük is, hogy élünk.”
Nagyon sok örömforrás van az életünkben (pl. a napsütés), csak nem aknázzuk ki, mert rohanó
életünkben nem adunk erre időt magunknak, nem is vesszük észre és nem tudjuk értékelni az
élet apró örömeit sem (pl. a napsütés). Ha az életünkben bekövetkezik egy tragédia (egy
szerettünket elveszítjük, vagy súlyos betegségbe esünk), sokszor akkor gondolkozunk el igazán
először, hogy mi a fontos számunkra az életben. Értékrendünk megváltozik. De miért kell
megvárni, hogy egy tragédia történjen velünk? Gondolkozzunk el azon, mi számunkra a
legfontosabb az életben. Vajon ha a halálos ágyunkon leszünk, akkor is így fogjuk látni? Akkor
tud valaki nyugodtan és békében meghalni, ha visszagondolva az életére, lát benne értékes és
fontos dolgokat, amit –ha újra születne- ugyanúgy csinálna.
Az emberi kapcsolatok a halálos ágyon előtérbe kerülnek, mert senki sem akar halála óráján
egyedül maradni, szeretteivel kíván együtt lenni. Ne csak a halálos ágyunkon döbbenjünk rá
arra, mennyire fontosak az emberi kapcsolataink! Mindig ápoljuk őket!
Egy haldokló más szemmel látja a világot: életszeretet lehet tőlük tanulni!
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6.1.5. A haldokló beteg chartája
(Southwestern Michigan Inservice Education Council, 1975.)

6.1.6. A haldoklás pszichológiai szakaszai
Félünk a haláltól, mert nincsenek magatartási mintáink. Nem is a halál jelenti a legnagyobb
félelmet, hanem az odáig vezető út.

1. Elutasítás
„Az ember barikádot emel saját maga ellen.” (Tagore)
A beteg a halálos diagnózisát megtudva elutasítja, nem hiszi el, egyik orvostól a másik orvosig
rohan. Ezzel időt akar nyerni magának – persze nem tudatosan -, hogy képes legyen elfogadni
a súlyos betegségét. Ebből kifolyólag egy tapasztalt orvos természetesnek találja, hogy a beteg
látszólag nem hisz neki, nem bízik benne és más orvoshoz fordul, hiszen tudja, hogy erre
szüksége van a betegnek. A beteg elutasító a hozzátartozóival, az őt ellátó egészségügyi és
szociális személyzettel is egyaránt. Türelmesnek és megértőnek kell lennünk ebben az
időszakban, támogatnunk a beteget. Ne akarjuk meggyőzni őt mindenáron a diagnózisát
illetően, hagyjuk, hogy ő azt saját maga fogadja el, ha elérkezettnek érzi arra az időt.

2. Düh, harag
„Járkált mind, ki élni fog, még holnap is, a vád
Hogy még élhet tovább, míg néki vége van,
Féltékenység, mely érte kelt, szinte határtalan.” (E. Dickinson)
A betegben a leggyakrabban felmerülő kérdés: Miért pont én? Miért pont én lettem beteg, miért
pont most? Dühös az egész világra, ezt elsősorban a családja, barátai és az őt körülvevő
emberek felé közvetíti. Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy a beteg dühe nem nekünk szól,
hanem a helyzetnek, az állapotának. Nem szabad haraggal vagy sértettséggel válaszolnunk a
beteg reakcióira, legyünk türelemmel és megértéssel felé, ezzel az ő helyzetét is
megkönnyítjük, előbb fogja felismerni, hogy nem ez a helyes viselkedési mód. A vallásos
emberek gyakran az Istennel is szembe fordulnak, ez további lelki nehézséget okoz számunkra.

3. Alkudozás
„Hol a reménység cseppje csillan,
hol a kétségbeesés tengere dühöng.” (Lev Tolsztoj)
A beteg ebben a szakaszban elfogadta már betegségét, annak halálos kimenetelét. Időt szeretne
még nyerni, befejezni számára fontos dolgokat, megélni egy –két olyan eseményt, ami által
könnyebben tudna meghalni (pl. a fia ballagása). Kisebb célokat tűz ki maga elé, és minden
testi-lelki erejét összeszedve próbálja is azokat elérni. Ezáltal mintha apró lépésekben élne
életének utolsó szakaszát, de csak így képes erre. Előfordul, hogy a beteg egy kitűzött cél
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megélése után békében meghal, de előfordul, hogy újabb célt tűz ki maga elé, és próbálja azt
elérni. A vallásos emberek gyakran az Istennel is alkudoznak.

4. Depresszió
„Mi haszna is, mi haszna
Kél egyhangú panaszra
Belőlem a dal?” (Arany: Dal fogytán)
A beteg ebben a szakaszban teljesen magába fordul, elutasít magától mindent: szeretteit, az őt
ápoló-gondozó személyzetet, ételt-italt, gyógyszereit. Ne próbáljuk meg felvidítani, mert ezzel
nem segítünk neki. A legtöbb, amit tehetünk, tiszteletben tartjuk az érzéseit, és érzékeltetjük
vele, hogy –bár tudjuk és értjük, jelenleg nincs szükség a társaságunkra - nem hagyjuk egyedül,
bármikor újra odafordulhat hozzánk, ha úgy érzi. A betegek később nagyon hálásak ezért, ha
utólag visszagondolva rádöbbennek arra, hogy mennyi megértő és elfogadó ember áll
mellettük, akik nem hagyják magára.

5. Belenyugvás
„Nem bírom már harcom vitézül.
Megtelek Isten szerelemmel!
Szeret kibékülni az ember, Mikor halni készül.” (Ady: Álmom az Isten)
A beteg beletörődik a megváltoztathatatlanba, elfogadja állapotának halálos kimenetelét, és
felkészül a halálára. Ehhez a betegnek le kell zárnia életét, ebben kell támogatnunk őt (pl.
végrendelet készítése, emberekkel való kapcsolatok rendezése, beteg kenet felvétele, stb.).
(Kübbler-Ross, 1988)

6.1.7. A gyermek és a halál
A haláltudat kialakulása és változása gyermekkorban
A haláltudat alakulása állandó folyamat, amely végigkíséri a gyermeket a különböző fejlődési
szinten. Három éves kortól kezdve mást és mást jelent számára a halál
személyiségfejlődésének és átélt élményeinek megfelelően.
A gyermek állandóan kutatja az emberiséget érintő nagy problémát. A mai társadalom
felkészületlenül áll ennek megválaszolása előtt. A legkényelmesebb legyinteni, hogy ehhez még
kicsi, úgysem érti, nem tudhatja, mi a halál. Miközben különböző életszakaszokban pontosan
erre a problémára keresi a választ. A gyermek sokkal többet foglalkozik ezzel a kérdéssel, mint
gondolnánk.
Haláltudatuk kialakulása, változása fokozatos és folyamatos. A 2-3. és 5. életév között az
animista felfogás a domináns. A halált, mint végleges történést, azaz irreverzibilis tényt nem
ismeri, a halálban élete lát. A halott nemcsak gondolkodik, de érez is, bármikor visszajöhet,
mint testi lény. A halál csak egy átmeneti állapot, nem állandó és nem okoz nagy változást.
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Az animizmus tehát élettel és öntudattal ruházza fel az emberen kívüli világot. Két nehezen
elkülöníthető fajtája van:
1. A halál a gyermek számára nem más, mint elmenetel. Ebből azonban nem az
következik, hogy a gyermek könnyebben elfogadja a halál gondolatát. Pontosan
ezért lesz része több halálélményben, mint a felnőtteknek, mivel ami nekünk
egyszerű eltávozás, az a gyermekben olyanféle élményt támaszt, amit csak
halálesetek alkalmával élünk át.
2. A halált fokozatosnak és időlegesnek élik meg. Fokozatosnak, mert a gyermek
szerint lehet kicsit és nagyon meghalni. Időlegesnek, mert a halál nem örök alvás,
mivel a halott felébred.
A perszonifikáló felfogás leggyakrabban az 5-9. életkor között jellemző. A perszonifikálás
megszemélyesítés. Lényege, hogy fogalmakat személyeknek képzel el, személyes
tulajdonságokkal ruház fel. A gyermek számára a halál élő, gondolkodó személy. Az animista
szemlélettől ez nagyban eltér, mivel itt nem a halott él, hanem a halál, aki az embert elviszi,
megöli.
A halál megszemélyesítésének alakjai:
◼ A halál lehet külön személy. Lehet csontvázember, fehér lepelben kaszás, szellem.
Bármi, ami a gyermek képzeletét megragadja a halállal kapcsolatban. Nagy hatása van
erre nézve a környezetnek, a tapasztalatoknak, a halálhoz való érzelmi beállítottságnak,
s nagyon fontos a gyermek fantáziájának erőssége és minősége.
◼ A halálembert egyénileg is megszemélyesítheti. Egy kellemetlen élményből adódóan
bárkit képzelhet halálnak: a bolti eladót, az éjjeli őrt, stb. Általában félelmetesnek és
gonosznak vélik. Nem egy gyermek el akarja pusztítani a halálembert, hogy aztán senki
ne haljon meg.
A reális felfogás a 9. életkortól kezd kialakulni, de csak a gyermekkor végén válik uralkodó
típussá. A gyermek a halálban nem lát mást, mint egy testi folyamatot. Tudják, hogy a halál a
testi élet teljes, végleges megszűnése. Reális haláltudattal bíróknak csak azokat a gyermekeket
nevezhetjük, akikben sem animista, sem perszonifikáló törekvés nincs. Az ilyen gyermekek
lassan már belenőttek a felnőttek világába.
A három típus tehát a gyermekkor három különböző szakaszában jelentkezik. Ezek a fokozatok
nem határolódnak el élesen egymástól, hanem az egyik felfogás lassan megy át a másikba,
megőrizve az elhagyott fázis maradványait. A kevert típusok is gyakoriak, amit a gyermek
diffúz mentalitása még jobban elősegít. (Nagy Mária Ilona: A gyermek és a halál, 1936, 2015)

A haldoklás szakaszainak sajátosságai gyermekkorban
A haldoklásnak öt fő szakaszát különítjük el, amelyek megjelenése gyermekenként különböző.
Elképzelhető, hogy egyes gyermekek nem élik át mind az öt szakaszt, míg másoknál az időbeli
megjelenés az eltérő. Gyermekeknél ez nagymértékben az őket körülvevő környezet halálhoz
való hozzáállásától, halálfélelmétől, viselkedési, közlési módjától függ. Nemcsak a gyermekek
élik át a haldoklás folyamatának stádiumait, hanem velük együtt a mellettük lévő szülők,
legtöbb esetben az anyák. A legoptimálisabb az lenne, ha az anya a gyermekével a haldoklás
szakaszait együtt élné meg. A nehézséget az okozza, hogy a gyermeki és felnőtti lét
különbözőségéből adódóan eltérő időben jelentkezhetnek a haldoklás egyes szakaszaiban
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jellemző emocionális szükségletek, és eltérő ideig tarthatnak. Ebből az egymás viselkedésének,
érzéseinek meg nem értése származhat, amely konfliktusok sorát vonja maga után. Azért, hogy
ezeket kiküszöbölhessük, nemcsak a gyermeket kell támogatni, hanem az anyát is, ill. a
szülőket.

1. Elutasítás
A gyermek gyógyíthatatlan betegségéről először a szülei értesülnek, így az elutasítás náluk
jelenik meg reakcióként. A hírről való tudomásszerzés felnőttek esetében is felfoghatatlan,
nemhogy egy gyermeknél. Így teljesen érthető a szülők viselkedése. Meg vannak győződve
arról, hogy az eredményeket összekeverték, más leletét küldték vissza gyermeke nevével. Több
orvost is felkeresnek abban a reményben, hogy biztató választ kapjanak. Van, akitől megkapják,
míg mások a már felállított diagnózist erősítik meg. Jelentős szerepe van a szülők
felvilágosításának. Nem szabad idő előtt vagy hirtelen közölni a hírt anélkül, hogy a szülők
befogadó készségét mérlegelnénk. Az elutasítással mindenki él, mivel ez az egyetlen módja
annak, hogy a fájdalmas helyzettel szembe tudjanak nézni. Az elutasítás pajzsként működik a
sokkoló hírt követően, lehetőséget nyújt arra a szülőknek, hogy összeszedjék magukat. Akkor
tudnak jobban megbirkózni a helyzettel és kevésbé félni gyermekük halálának eljövetelétől, ha
az időben még távolabb van. Hagyni kell a szülőket kapaszkodót keresni ebben a kilátástalan
helyzetben, hiszen az elutasítás rendszerint csak egy időleges védekezési módszer, amit
hamarosan felvált a helyzet részleges elfogadása.
A gyermek reakciói már kevésbé egyértelműek, mivel a szülők jelentős hatást gyakorolnak
betegségélményének alakulására és feldolgozására. A gyermek visszatükrözi saját helyzete
szülői megítélését.
A gyermek esetében az elutasító magatartás ritkább, mivel ő fokozatosan ismeri meg a
helyzetét, érzi át betegségének súlyosságát, így a hír sokkoló hatása – ami az elutasítást
eredményezheti – nem érvényesül. Azonban nemcsak a betegség elején, hanem a végén is
jelentkezhet az elutasítás reakcióként. Egy igen súlyos, haldokló beteg gyermeket az utolsó
időszakban nehéz érzelmileg megközelíteni, érthetően, mert már akkor nincs szüksége új
kapcsolatok kialakítására, csak akik számára fontosak voltak eddig az életében. Tiszteletben
kell tartani a gyermek elutasító magatartását, de nem szabad kerülni. Érezze, hogy nyitottak
vagyunk rá, előbb-utóbb kialakul a bizalom érzése. Nem kell kérdésekkel vagy túl optimista
beszéddel fárasztani sem a gyermeket, sem a szülőt.
A szülő lassan feladja elutasító magatartását, persze ez nagymértékben attól is függ, hogyan
világosították fel gyermeke betegségéről, illetve hogy eddigi élete során hogyan készült fel a
nehéz helyzetekkel való megbirkózásra.

2. Düh
Amikor az elutasító magatartás első stádiumát már nem lehet tovább fenntartani, akkor azt
felváltja a düh, harag érzése. „Miért pont az én gyermekem? Miért a gyermekem, miért nem én?
„- teszi fel ezeket a kérdéseket nagyon sok szülő. A gyermekben nem fogalmazódnak meg
konkrétan ilyen kérdések, bennük a dühöt, az agressziót halálfélelmük elfojtása váltja ki.
Lehetőséget kell nekik adni, hogy valamilyen formában jelezzék halálfélemüket. Sokszor ezeket

126 | 6. Krízishelyzetek a családban II.

a gyermekeket viselkedészavarral diagnosztizálják, miközben csak arra lenne szükségük, hogy
valakinek kifejezhessék félelmüket.
Ezzel a stádiummal nehéz megbirkózni a családnak és a segítő szakembereknek egyaránt. A
düh ugyanis minden irányban kivetítődik a környezetre, időnként szinte véletlenszerűen. A
probléma az, hogy kevés ember képzeli bele magát a gyermek és a szülő helyzetébe, hogy vajon
honnan ered a düh? Nem szabad személyeskedésnek venni, ha a düh felénk irányul, meg kell
tanulnunk elfogadni, tudván, hogy ennek kitörését megkönnyebbülés követi. Az a gyermek, akit
szeretnek, és a felnőtt, akit tisztelnek és megértenek, hamarosan csökkenteni fogja
agresszióját, dühös kifakadásait.

3. Alkudozás
Az alkudozást -mint reakciót mindannyian ismerjük. Gyermekkorunkban gyakran használtuk
céljaink eléréséhez. A végsőkig eljutott szülő is ezt a manővert használja. Tudja korábbi
tapasztalatokból, halvány remény mindig van arra, hogy kívánságát teljesítik és gyermeke
meggyógyul, vagy legalábbis meghosszabbítják az életét.
Az alkudozás valójában kísérlet az időnyerésre. Magában foglalja azt az ígéretet is, hogy a szülő
nem kér többet ezután, ha ezt az időhaladékot megadják neki. Általában senki nem tartja be ezt
az ígéretét, újabb és újabb haladékot szeretnének. Ez az igény érthető és természetes.
A gyermek alkudozásai kisebb dolgokért történnek. Pl. „Ha beveszem ezt a gyógyszert, játszol
velem?”
Gyakran Istennel is alkudoznak. Sokszor irreális igényeket támasztanak Istennel szemben,
hiszen ha ő a mindenható, akkor mindenre képes. A nagy csalódás elkerülésében sokat segíthet
ilyenkor egy kórházi lelkész.

4. Depresszió
A depresszió a beteg gyermek szüleinél általában rövidebb ideig tart, mint a haldokló felnőttek
esetében, hiszen itt a szülőknek nagy felelősségük van abban, hogy gyermekük hogyan
viszonyul a betegségéhez és elkövetkezendő halálához. Nem szabad hagyni, hogy nyomasztó
érzéseik elhatalmasodjanak rajtuk, mert ezzel csak megnehezítik gyermekük helyzetét, mivel
nem tudják őt érzelmileg támogatni.
A gyermek depresszióját egyrészt elfojtott halálfélelme váltja ki, másrészt a reménytelenség
érzése, ami a környezet egymásnak ellentmondó és inkongruens jelzéseiből fakad. Ezért fontos,
hogy őszinték legyünk a gyermekhez, különben ő úgy is ráérez helyzetére, aminek ismeretéről
tudomást nem ad, hanem elfojtja magában, depresszióba menekül.
A szülők depressziója eredhet önmaguk bűnvádlásából. Magukat okolják a történtekért,
indokot keresnek arra, hogy mivel érdemelték ezt ki, hogy gyermekük halálos beteg.
Depressziójuk valójában már egy előrevételezett gyászreakció, aminek alapja a
visszafordíthatatlanság ténye.
A depresszióban lévő gyermek és szülő esetében kerülni kell a felületes vigasztalást, mert az
sérti őket. Ne próbáljuk meg őket felvidítani, hiszen ha a betegség tünetei egyre jobban
jelentkeznek, nem tudják már egy mosollyal elintézni.

6.1. haldoklás, halál | 127

Ha a szülőknél a depresszió gyermekük küszöbönálló elvesztésére való felkészülés kísérője,
akkor ez legyen előkészítője is az elfogadás stádiumának. Semmiképpen nem lehet azt mondani
nekik, hogy ne legyenek szomorúak, hiszen mindannyian azok vagyunk, ha elveszítünk egy
szeretett személyt. Ha arra biztatjuk őket, hogy nézzék az élet napos oldalát, akkor csak saját
tehetetlenségünknek adunk hangot. Arra világít rá, hogy képtelenek vagyunk szembenézni a
halállal. Adjunk a gyermek és a szülő számára is lehetőséget, hogy kifejezhessék bánatukat,
szorongásukat, félelmüket. Nem szükségszerű, hogy beszélgessünk, jelenlétünk is elegendő
lehet vagy egy érintés, simogatás, amire a gyermekek különösen érzékenyek.

5. Belenyugvás
A gyermekeknél a belenyugvás akkor következik be könnyebben és gyorsabban, ha a szüleik is
elfogadják a megváltoztathatatlan helyzetet. A belenyugvás olyan, mintha a fájdalom megszűnt
volna, a küzdelemnek vége. Ilyenkor a szülőknek rendszerint nagyobb szüksége van a
támogatásra és megértésre, mint magának a gyermeknek.
Fontos, hogy a haldokló gyermek megtalálja a belenyugvást, hogy békében és nyugodtan
tudjon meghalni. Ez azonban függ a szülők hozzáállásától. Ha ők belenyugodnak az
elkerülhetetlenbe és képesek gyermekük mellett maradni az utolsó órákban, a gyermek
feltehetőleg csendes méltósággal hal meg.
A gyermek érdeklődési köre teljesen beszűkül élete utolsó óráiban. Már csak azokra az
emberekre van szüksége, akik vele együtt végigküzdötték a nehéz időszakot. Erre az időszakra
leginkább a non-verbális kommunikáció jellemző.

A haláltudat kifejeződése gyermekkorban
Az egészséges és a beteg gyermek haláltudata és halálfélelme csak bizonyos fokig hasonlítható
össze. A szenvedés-a rosszullétek, hullámokban feltörő fájdalom, más betegek látványa, társaik
elvesztése, sietteti a haláltudat kialakulását és ezzel párhuzamosan a halálfélelmet is. A félelem
okozta feszültséget a gyermek nehezebben tudja magányosan elviselni, mint a felnőtt, ezért
közölni próbálja. Félelmében társat keres és segítséget kér. Sajnos a felnőttek sokszor kitérnek
a felelet adása elől, nem válaszolnak őszintén és nyíltan. Ezzel csak gyermekük helyzetét
nehezítik meg, aki egyedül marad halálfélelmével. Számára a halál nem más, mint egy nagy
titok, ami nehezen elviselhető nyomást jelent. (Polcz, 2007)
A gyermek nem a logikai számok és képletek alapján gondolkodik, mint ahogy azt a mai
technikai civilizáció szeretné, hanem a szimbólumok képvilága nyelvén. A gyermeknek azért
van szüksége szimbólumokra, mert ezáltal bizonyos fokig távol tarthat magától olyan dolgokat,
amelyek őt közvetlenül érintve elviselhetetlen megterhelést, félelmet váltanak ki benne.
Másrészt mégis lehetőség nyílik arra, hogy jelezze azt, ami őt egzisztenciálisan foglalkoztatja.
A halálos betegségben szenvedő gyermekek különböző módon szokták kifejezni
haláltudatukat, félelmüket. A közlésmódok a következők:
Verbális közlés, verbális utalás, tréfálkozás, szimbolikus verbális közlés, szimbolikus mese,
szimbolikus játék, direkt játék, metakommunikáció, azonosítás, előrejelzés, rejtett tudás, álom,
eltolás más személyre. (Polcz, 1993)
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Előfordul, hogy a gyermekek többféle módon is közlik halálfélelmüket. Kicsiknél a játékban, a
rajzban kifejeződő szimbolikus közlés az elsődleges, míg a nagyobb gyerekek sokszor
tréfálkoznak, bagatellizálnak. A felnőtt környezet általában visszautasítja az egyenes szóbeli
közléseket, ezért fordulnak a gyermekek a célzáshoz, utaláshoz. Ha a környezet ezt sem tudja
elviselni, a gyermek felismeri: teljesen magára maradt problémájával, egyedül kell
megküzdenie vele. A mi feladatunk felismerni nemcsak a gyermek, hanem a felnőtt
halálfélelmét is, és támogatni őket. (Polcz, 1993)

Amikor válaszolni kell…
Ha egy gyermek a halállal kapcsolatban kérdez, általában nem válaszolunk őszintén, nyíltan,
hanem kitérünk a felelt adása elől. Ennek egyik oka a bennünk rejlő félelem a haláltól. Ha mi,
felnőttek sokszor még egymás között sem tudunk beszélni róla, hogyan tudhatnánk a
gyermekeknek szólni? Az elhárítás másik gyakori oka a tévhit, hogy még kicsi, úgysem érti.
Pedig a gyermek tudása életről, halálról már 2-3 éves korban kezd kialakulni.
MIT mondjunk a haldokló gyermeknek? - merül fel a kérdés.
Ha egy gyermek találkozik a halállal, meg kell mondanunk az igazat korához és
felfogóképességéhez mérten. Próbáljunk a kérdéseire úgy felelni, hogy megértse a válaszokat.
Lassan, óvatosan kell megismertetnünk betegségével, időt kell adni, mert így lesz képes lassan
elfogadni a valóságot, ami nagyon nehéz. Ha nem tabuként kezeljük a témát, akkor a gyermek
jobban meg fogja érteni és érzelmileg feldolgozni. (Polcz, 1993)
Fontos, hogy a gyermeket végig hallgassuk. Hagynunk kell, hogy kibeszélje magát, sőt
kérdésekkel segítenünk kell. A haldokló gyermek azért beszél, mert megnyugvást, reményt
akar hallani, illetve kapni. A haldokló gyermeket fel kell készítenünk a halálra, és ez nem egy
pillanat műve, hanem folyamatosan kell végbe mennie. Soha nem lehet a gyermeket
kényszerítő módon felvilágosítani (meg fogsz halni!!), mert oldhatatlan rémülete gyűlöletté
alakul át. A reményt sohasem szabad elsöpörni. Ez a keresztény tanítás egyik alapköve: amíg
élünk, reménykedünk. Az utolsó pillanatig. (Polcz, 1993)
HOGYAN válaszoljunk a gyermek halállal kapcsolatos közléseire?
Beszéljünk őszintén és nyugalommal. Ne magyarázkodjunk, ne bonyolítsuk a kérdést, mivel a
gyermeknek tudomásul kell vennie, hogy nincs kibúvó, hazug ígérgetés, hiszen egyszer
mindenki meghal, bárhogyan is szeretnénk az ellenkezőjét.
Teljes nyíltsággal forduljunk feléjük, legyen bátorságunk őszintén hozzányúlni a témához. Ha
a halálélményt el akarjuk fedni és szerepet játszunk, a gyermek visszajátszik, saját
viselkedésünket fogja visszatükrözni. A gyermek esetében a színlelés nehezebb, mint a
felnőttek esetében, mivel a gyermek őszintébb.
A felnőttek leggyakoribb elhárító reakciói a gyermek halálfélelmeire:
◼
◼
◼
◼
◼
◼

úgy tesznek, mintha meg sem hallanák,
mintha nem értették volna meg,
másról kezdenek beszélni,
gyorsan elfoglalják magukat, hogy megdöbbenésüket elfedjék,
leszidják a gyermeket,
bagatellizálják a problémát,
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◼ humorral próbálják elhárítani,
◼ áloptimizmussal válaszolnak,
◼ agresszíven elutasítják a témát.
Ebből is látszik, hogy akarva, nem akarva szembe kell nézni saját halálfélelmünkkel, mert e
nélkül nem tudunk a gyermekeken segíteni.(Polcz, 1993)
Beszélgetéseink során ügyeljünk arra, hogyan fejezzük ki magunkat, mert a gyermek már
különösen érzékeny apróbb változásokra is. Hangmagasságunk ne ingadozzon
nagymértékben, érezze a gyermek, hogy kiegyensúlyozottak vagyunk és határozottak abban,
amit mondunk. Ha halkabban, de jól hallhatóan beszélünk, árnyaltabban tudjuk kifejezni
mondanivalónkat és érzelmeinket. Beszéljünk lassabb tempóban kisebb szüneteket tartva,
hogy a gyermeknek legyen ideje megszólalni, ha akar. Lágyabb hangvételünkkel pedig pozitív
érzelmeinket fejezhetjük ki.
A haldokló gyermekek a beszélgetések alatt általában indirekt formában fejezik ki
haláltudatukat. Kisgyermekeknél nagyon fontos a mesélés. Ennek két formája van: amikor mi
mesélünk el egy történetet, és amikor a gyermekkel meséltetünk. Az utóbbi a fontosabb, mert
a kreativitásra hat és az utána kapott dicséretünk hatására sikerélménye lesz. Ha szabadon
adunk elő és nem felolvasunk egy könyvből, az értékesebb. Ez ugyanúgy vonatkozik a gyermek
teljesítményére is. Az önálló fogalmazással jobban tudja önmagát adni, és ebben a helyzetben
nem a történet a fontos, hanem az, hogy meghallgatták és ő is adhatott valamit.
Nagyobb gyermekeknél már nem a mesélés, hanem az elbeszélés a lényeges. A tizenéveseknél
bevált az életút elbeszéltetése. Elég, ha saját életünkből vett részletek elmondásával indítjuk el
az emlékezés felkeltését. Adjunk neki lehetőséget arra, hogy a történetünket a saját élményével
folytathassa. Mindezekből kitűnik, hogy feladatunk: hagyjuk a gyermeket beszélni, álmodozni,
beleélni magát a múltjába, mert ezáltal könnyebben fel tudja dolgozni halálfélelmét. (Polcz,
1993)

Nemcsak a szavak beszélnek…
Minden embernek -legyen akár gyermek, akár felnőtt- mindig kell egy bizonyos támaszték,
amelybe ha megkapaszkodhat, biztonságot nyújt neki. Gyermekeknél ezt az átkaroló, ölelő
mozdulat biztosítja. Nagyon fontos a testi közelség. Ebben legnagyobb szerepe a kéznek:
karunknak, kezeinknek, ujjainknak van. Az ölelésnek, simogatásnak és a cirógatásnak. Utóbbi
a lélek erotikája a haldokló gyermek számára. Ezek a mozdulatok kölcsönösek és el kell érni,
hogy a gyermek is gyakorolni tudja. Hagyjuk, hogy megérinthessen, simogathasson,
megölelhessen és szerethessen bennünket. Ez a mai kulturális szemlélet tükrében nehéznek
tűnik, de szokjuk meg ezt a különös érzést és helyzetet. Nem is gondolnánk, mennyit számít
egy szerető érintés, gyöngéd mozgatás, főleg az utolsó stádiumban lévő-gyakran elkábított
vagy eszméletlen-gyermeknél. Sokan azt gondolják, akkor már nem hall, nem érez. Ez nem igaz.
Az eszméletlen állapotban lévő gyermek felismeri édesanyja simogató kezét, nem egyszer
reagálnak is rá.
A mély eszméletvesztés és a kábítás között nagy a különbség. A kábítás -ami a tudatot és az
érzékszervek működését illeti - felületesebb, a gyógyszer hatása hullámzó. Bármikor váratlanul
tiszta pillanatok léphetnek fel, amikor vagy láthatóan változik a beteg állapota vagy nem, de
érzékeli, mi történik körülötte. Éppen ezért soha ne mondjunk, ne tegyünk olyat, ami zavarná
vagy bántaná a gyermeket. Viselkedjünk mellette csendesen, nyugodtan és természetesen.
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Ne feledjük, testünknek minden mozdulata jelentéssel bír. Arcmimikánk, gesztusaink,
tekintetünk önkéntelenül is elárulják érzelmeinket, gondolatainkat, gyakran többet is, mint
ami a szándékunkban áll. A gyermekek nagyon jó megfigyelők, ezért fontos, hogy őszintén
viselkedjünk velük, szavaink és metakommunikatív jelzéseink összhangban legyenek. Ne a
"felnőtti magasságból" szóljunk le hozzájuk, hanem hajoljunk, guggoljunk vagy üljünk le, hogy
szemmagasságban legyünk velük. Így máris személyesebb kapcsolatot tudunk kialakítani.
Ellenkező esetben csak az egyenlőtlenség érzését keltjük. (Polcz, 1991)

6.2. GYÁSZ
A mai korra a fiatalság és az egészség imádata, s a szenvedés kerülése a jellemző. Kórházakba
és gondozóotthonokba száműzik a betegséget és a halált, hogy az ember ne szembesüljön ezzel.
Ennek azonban következményei vannak: az ember képtelenné válik arra, hogy megbirkózzon
az életébe betörő szenvedéssel, nem lesz képes sem gyászolni, sem vigasztalni. Aligha van
életünknek még egy olyan területe, ahol annyira nyomasztó lenne tehetetlenségünk, mint
amikor egy gyászolónak kell segítséget nyújtanunk.
Valamely veszteségélményre mindig gyásszal válaszolunk.
A veszteség lehet
◼
◼
◼
◼

időleges (embertől való elválás vagy átmeneti megbetegedés)
állandó (haláleset során)
valódi vagy vélt
fizikai vagy lelki

Jellegzetes veszteséghelyzetek:
◼ a növekedés és fejlődés során bekövetkező veszteség ( tápláló mell, tejfogak, a szülői
figyelem középpontjában való állás)
◼ a saját vonzerő elveszítése
◼ a hajdani vitalitás elveszítése
◼ érzékelési vagy mozgási képesség, egy testrész elveszítése
◼ szellemi képességek elvesztése
◼ az egyén önmagához való pozitív viszonyulásának, mint pl. az önbecsülésnek az
elvesztése
◼ anyagi dolgok, pl. pénz, értéktárgyak, ingatlan elvesztése
◼ egy szeretett személy elveszítése (válás vagy halál)
◼ a jelentőségtudat elveszítése (munkanélküliség, nyugdíjazás)
◼ a biztonságérzet elveszítése (pl. háború, baleset, bűntény kapcsán)
◼ egy ki nem használt esély, lehetőség elveszítése, amikor az ember elmulasztott valamit,
ami az övé lehetett volna. (Pilling, 2003)
Ebből az egyik legfájdalmasabb veszteség egy szeretett ember halála. Más veszteségek (például
válás, szakítás, munkahely elvesztése, stb.) is előidézhetnek a gyászhoz hasonló reakciókat,
hiszen ezek az élet olyan mértékű átrendezését követelik meg, amihez időbe telik
alkalmazkodni. A kedvenc háziállat halálakor is természetes a gyászfolyamat, hiszen az állathoz
erős érzelmi szálak fűznek minket, a veszteség érzése sokszor csaknem annyira erős, mintha
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egy emberről lenne szó. Egyedül élő idősek esetében gyakori jelenség, hogy kedvenc
háziállatuk elveszítése mély megrendülést vált ki belőlük, hiszen ő volt a társuk, ezért soha
nem szabad elítélni egy másik ember gyászát.

6.2.1. A gyász fázisai (Spiegel és Pilling szerint)
„Ügyetlenül küszködünk mindnyájan, hogy aztán magunk is egyedül maradjunk,
amikor szembesülnünk kell.” (Dr. Polcz Alaine)
Hogy kit és mennyi ideig gyászolnak, arra vonatkozólag nem létezik irányelv: a gyászoló minél
inkább kötődött érzelmileg valakihez vagy valamihez, annál inkább kell gyászolnia!

A gyász fázisai Spiegel szerint
1. fázis: Sokk
„A halál másik megrázkódtatása a hátramaradottak lelki gyötrődése. A szembenézés
azzal, hogy valakit végleg elvesztettünk; akit szerettünk, és soha többé nem látjuk,
nem jön el hozzánk”(Szenti,2006).
A veszteségélmény után közvetlenül mintha sokkos állapotban lenne az érintett személy. Ez
attól függően változik, hogy a halál beállta várható volt-e, vagy sem. Nem várt halálhír esetén a
legerősebb a sokk, pl. egy baleset után. Kevésbé kifejezett akkor, ha a halál bekövetkezésére
már régóta számítani lehetett. Ez utóbbi esetben a gyász egy része megelőzi a halált
(előrevetített gyászreakció). Sok esetben, különösen hosszú ápolási időszak után még a
megkönnyebbülés érzésével is társulhat.
A sokk fázisa többnyire csak néhány óráig tart, de még elhúzódása esetén is általában egy-két
nap múlva véget ér. A sokk nagyon különböző formákban mutatkozhat meg, a lelki
összeomlástól kezdve a látszólag érzéketlen reakcióig. Előfordulhat, hogy a hátramaradt
személy ebben a szakaszban még csak sírni sem tud. Kívülállók számára úgy tűnhet, mintha
nem is gyászolna igazából. .
A sokknak ez a kordában tartott formája azt a célt szolgálja, hogy védje a gyászolót a tragédia
teljes érzelmi hatásától. A lelkét időlegesen érzésteleníti. A sokk fázisa bizonyos idő után heves
és gyakori sírásba megy át. Ez a fázis a kétségbeesés és a reménytelenség időszaka.
Sem a sokkot, sem a sírást nem szabad megtiltani a gyászolónak, hiszen ezek teljesen normális
érzelmi reakciók. A népi bölcsesség – „Sírd csak ki magad, az jót tesz!”- tudományos igazolást
nyert.
Amennyiben a halál kórházban állt be, általában az orvosra és a nővérre hárul a feladat, hogy
tájékoztassa a hozzátartozókat. Majdnem mindig azt tudakolják, kellett-e szenvednie, ill.
mennyit szenvedett az elhunyt. Esetleg elkerülhető lett volna-e a halál. Itt az orvosnak nem
csak azt kellene hangsúlyoznia, hogy orvosi szempontból mindent megtettek, hanem
biztosítani kellene a hozzátartozókat afelől, hogy ők is megtettek mindent, amit csak tehettek,
hiszen a gyászolók gyakran szemrehányásokat tesznek maguknak, hogy valamit
elmulasztottak.
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2. fázis: Kontroll
Ez a fázis általában 3-7 napig tart, a temetéssel, ill. a rokonok elutazásával ér véget. Kétféle
kontroll jellemzi: egyrészt az önkontroll, amit a gyászoló saját magával szemben gyakorol,
másrészt ellenőrzése alatt kell tartania a dolgokat, hogy rendben történjen a temetés.
Rokonokkal és barátokkal van dolga, de hivatalos személyekkel is, temetkezési vállalattal,
lelkésszel. A gyászoló ebben a szakaszban úgy érzi, mintha le lenne bénulva, és alig képes arra,
hogy saját döntéseket hozzon. Éppen környezete sürgése-forgása érezteti vele, milyen nagy lett
a távolság köztük és közte. Valószerűtlenné válik a világ körülötte.
Legyünk közel a gyászolóhoz, álljunk készen a segítségre, de ne vegyünk le azokat a feladatokat
a válláról, amelyeket maga is meg tud tenni. Minél előbb foglalkoznia kell saját problémájával,
annál jobban lesz. Bátorítsuk, hogy sírja ki és beszélje ki magát. Ne prédikáljunk.

3. fázis: Regresszió
Ez a legkritikusabb időszaka a gyászolás folyamatának. Olyan tapasztalatokkal szembesül a
gyászoló, amelyek nemcsak hogy fájdalmasak a számára, hanem sokszor meg is rémisztik. A
regresszió mechanizmusa akkor kerül alkalmazásra, ahol tehetetlenül állunk egy helyzettel
szemben, és ahol semmire nem megyünk az amúgy szokásos problémamegoldó stratégiánkkal.
A regresszióval szeretnénk egy fenyegető veszélyt elhárítani, vagy legalábbis az ellenőrzésünk
alatt tartani. Ennek a fázisnak a jellegzetessége, hogy a gyászoló kizárólag az elhunyttal
foglalkozik. Magatartását sebezhetőség, érzékenység, bizalmatlanság és félelem jellemzi.
E szakasz néhány meghatározó tapasztalata:
Elszigetelődés: A hátramaradott fél nemcsak egy embert veszített el, hanem a létezés közös
világát is. Hogy lelkivilága ne törjön össze – ami szélsőséges esetben az utánahalást jelentené-,
a környezetével való kapcsolattartásra csak minimális energiát fordíthat. Visszahúzódik
minden kihívás, döntés és beszélgetés elől, apatikussá válik. Erős feszültség uralkodik rajta,
fokozatosan ingerlékeny és sebezhető. A kívülállók számára jelentéktelennek tűnő
eseményekre is igen felindultan reagálhat, erőteljes sírásban vagy panaszkodásban törhet ki.
Hamar úgy érzi, a feladatok számára túl nagyok, és minden túl sok neki. Előfordulhat, hogy
elhanyagolja magát. Erős elhagyatottság érzés uralkodik el rajta.
Ellenségeskedés: A gyászoló haragudni kezd különböző emberekre. Az orvosokra, hogy miért
nem tettek többet, a kórházi dolgozókra, hogy nem voltak figyelmesebbek, sőt magára az
elhunytra is. Egy gyermek haragudhat az éltben lévő szülőjére is, mert az nem tett meg többet
annak érdekében, hogy ne haljon meg a másik szülő. Gyakran az Istenre is haragszik a gyászoló,
mivel megengedte a szeretett ember halálát. Hadakozik Istennel, de gyakran ennek nincs is
tudatában. Ez különösen azoknál van így, akik nem is voltak személyes kapcsolatban Istennel.
A dühnek, a haragnak ezekkel a spontán reakcióival együtt rendszerint jelentkezik a bűntudat
és a lelkiismeret-furdalás is. Ha dühét elfojtja, az mindig előtör a túlzott megterhelés
pillanataiban.
Bűntudat: Csaknem elkerülhetetlen a bűntudat, amikor a gyászoló elkezd töprengeni.
Szemrehányásokat tesz magának. Ezen mindenki keresztülmegy, még az is, aki nagyon
harmonikus kapcsolatban élt az elhunyttal, hiszen a legjobb kapcsolat sem tökéletes.
Bűntudata lehet valakinek, amiért a hosszú ápolás után megkönnyebbülést érez. Előfordulhat,
hogy a nagy megterhelés miatt kívánta a beteg halálát. Bűntudatot érezhet azok miatt a
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szemrehányások miatt is, amelyekkel az elhunytat igazságtalanul illette. Bűnként érezheti azt
is, hogy a másik meghalt, ő viszont életben maradt. Ne mentegessük a gyászolót a bűntudat alól,
egyszerűen vegyük tudomásul, anélkül hogy fokoznánk vagy mérsékelnénk. Ha a gyászoló
tisztázta kapcsolatát az elhunyttal, bűntudata mérséklődni fog.
Komplex összefüggések leegyszerűsítése: A gyászoló nagy szükségét érzi annak, hogy
egyszerűbben alakítsa az életét, az őt körülvevő világot. A leegyszerűsítés leginkább a
gondolkodásában jelentkezik, ezért gyakran találkozunk gyászolóknál a depressziósokra
jellemző gondolkodási hibákkal, mint a perszonalizáció, a rövidzárlatos gondolkodás és a
túlgeneralizálás. A perszonalizáció abban nyilvánul meg, hogy nem látja tárgyilagosan az
összefüggéseket, hanem szinte mindent személyekkel hoz összefüggésbe (gyakran a halál okát
is). Rövidzárlatos gondolkodásról akkor beszélhetünk, ha a hátramaradott fél úgy értelmezi a
szeretett személy halálát, hogy most Isten így büntette meg őt bizonyos bűnei miatt. A
túlgeneralizálás az, amikor a gyászoló elveti az elhunytat, mivel az olyan ”hűtlen volt”, hogy itt
hagyta őt egyedül, vagy pedig felmagasztalja az elhunytat annak rossz tulajdonságait látszólag
elfeledve. Az említett gondolkodási hibák a gyászolónak abból az igényéből fakadnak, hogy
egyszerűbbé tegye a saját kis világát, s ezáltal jobban kézben tudja tartani azt. A gondolkodási
hibákat nagyon visszafogottan és tapintatosan szabad csak korrigálnunk. Gyakran egyszerűen
el kell fogadnunk ezeket abban a reménybe, hogy csak átmeneti torzulásokról van szó.
Önbecsülés csökkenése: A gyászoló önbecsülése és önértékelése jelentősen lecsökkent.
Megalázva és megrabolva érzi magát. Az olyan gyerekek, akiknek nincs már apjuk vagy anyjuk,
kisebbrendűségi érzéseik vannak a kortársaikkal szemben, kevesebbnek érzik magukat náluk.
A házastárs elvesztése is válthat ki hasonló érzéseket. Különösen azokat érint ez a probléma,
akiknek a tevékenysége erősen az elhunytra irányult. Férjük ápolása identitásuk részévé vált,
és fontosságtudatot kölcsönzött nekik. Társuk halála után vákuum keletkezett, amelyet most
valahogy be kell tölteni. Bár a gyászoló ember gyakorta visszahúzódó, és saját maga kerüli az
embereket, ennek ellenére nagyon vágyik társaságra, emberi kapcsolatokra, és fáj neki, ha a
többiek kitérnek az útjából.
Megállás nélküli ténykedés: A szenvedő ember egyre inkább beleveti magát különböző
tevékenységekbe, sok mindenbe belekezd, de hamar érdektelenné is válik számára a dolog,
más feladat felé fordul. Nehezére esik visszatalálni a megszokott kerékvágásba.
Ha a gyászoló visszahúzódik, ez ne tartson vissza bennünket attól, hogy időnként
meglátogassuk, érdeklődjünk felőle, mert a látszat ellenére nagyon vágyik emberi
kapcsolatokra. Esetenként mégis elutasíthat bennünket, erre nem szabad túl érzékenyen
reagálni. Kerüljük, hogy másokat állítsunk ragyogó példa gyanánt a gyászoló elé, mint akik
hősiesen hordozták szenvedésüket. A gyászolóval való beszélgetés során kerüljük az elcsépelt
frázisokat, ne kérdezgessük ebben a szakaszban a jövőt illető tervei felől.
A gyász lényege: nincs jövője, csupán fájdalmas jelent és csordultig teli múltat jelent.

4. Adaptáció
A környezethez való növekvő alkalmazkodás fázisa. Jellemzője, hogy fokozatosan megszűnnek
a gyász regresszív formái, és helyettük alkalmazkodó vonások mutatkoznak. A gyászoló teljes
mértékben elismeri a veszteségét, és egyre inkább szabadulni kezd az elhunyt képétől. Nem
kapaszkodik többé görcsösen belé, hanem fokról fokra elengedi. Egyidejűleg kezdi magában
felépíteni azt a személyt, akit elveszített. Más képet alakít ki róla, egy sokkal reálisabb képet.
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Foglalkozni kezd magával. Ebben az időszakban is újra meg újra jönnek olyan napok,
amelyekben mintha visszaesne a regresszív fázisba. Különösen azokon a napokon, amelyek
kapcsolódnak az elhunythoz. (születésnap, halálnapja, karácsony, halottak napja). Ekkor teljes
súllyal nehezedik rá a gyász, de ezek a periódusok már rövidebbek, gyorsan le is csengenek. Ha
valakit az első veszteségét követően néhány éven belül újabb veszteség ér, a gyászmunkában
két veszteség összekeveredik. Minden újabb halálélmény azt az érzést váltja ki a gyászolóból,
mintha mindenkit, akit valaha is elveszített, újból elveszítené.
Ebben az időszakban sokan felhagynak a telefonhívásokkal, a kis figyelmességekkel, amelyek
olyan sokat jelentettek, mivel azt gondolják, hogy a gyászoló már jól elboldogul. Ezen kellene
változtatni. (Antholzer, 2001)

A gyász stádiumai (Pilling János szerint):
◼ A megelőző gyász: a halál lehetőségével már a haláleset előtt foglalkoznak.
Megkönnyítheti a halál elviselését, de nehezebbé is teheti a gyászfeldolgozást,
amennyiben mély, bensőséges kapcsolatot alakít ki a haldokló és a hozzátartozó között.
◼ Sokk – elutasítás stádiuma: a halálhír tagadása. Érzelmi bénultság, kiüresedettség,
érzelmi viharok, kontrollálhatatlan érzelmi kitörések. Néhány perctől 1-2 napig tarthat.
◼ Kontrollált szakasz: feladatok a halálesettel kapcsolatban, ügyintézés. Önbizalom
csökkenés, tehetetlenségérzés, túlzott passzivitás vagy aktivitás, düh, vádaskodás,
ingerlékenység, bizalmatlanság előfordulhat. Általában a temetésig tart. A temetésen
való részvétel nagyon fontos (tudatosítja az elválást, lehetőség az érzelmek kifejezésére,
közösségi támaszt nyújt, vallási, filozófiai vonatkozások).
◼ Tudatosulás – felszakadó érzelmek stádiuma: A temetés után következik a gyász
legnehezebb időszaka: szembesülés a veszteséggel, gondolatokkal, emlékekkel,
érzésekkel.
◼ Átdolgozás – keresés és elválás stádiuma: tudatos emlékezés, szép emlékek is;
csökken a tünetek intenzitása, az elkerülő magatartás is, nő a racionális elfogadás. Itt a
düh és a bűntudat már a keresést szolgálja. Ebben az időszakban mindazt, amit a halott
jelentett a személynek, azt beágyazza az újonnan kialakuló életstruktúrájába. Olyan
cselekedeteket hajt végre, amit az eltávozott kedvelt. Ez egyfajta kereső magatartás, ami
a gyászolót egyre jobban felkészíti a veszteség elfogadására, és nyilvánvalóvá teszi, hogy
mindazokat a képességeket, melyeket a halottra vetített ki, most belsővé kell tennie.
Általában hónapokig tart.
◼ Adaptáció – önmagunk és a világhoz fűződő új viszonyunk kialakításának
stádiuma: a gyászoló érzéseiben és emlékeiben az elhunyttal kapcsolatos múlt úgy él
tovább, hogy emellett képes a megfelelő életvitelre. (Pilling, 2003)

6.2.2. A válás -mint veszteség- fázisai
A válás érzelmi feldolgozása hasonlít egy szerettünk halálakor érzett veszteséggel, gyásszal.
Ahogyan egy gyógyíthatatlan betegség esetén is történik, a családtagok gyásza a haláleset
bekövetkezte előtt megkezdődik, ez az úgynevezett megelőlegezett gyász. Ez történik válás
esetén is, már a válás fontolgatásakor megkezdődik a gyász. Az igazi megpróbáltatás azonban
a tényleges különváláskor kezdődik.
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Tagadás: ez a leggyakoribb reakció, a legtöbb ember képtelen elfogadni, hogy a házasságának
vége lesz. Nem ritka a struccpolitika: „ha nem veszek róla tudomást, akkor nincs is.” Ebben a
fázisban sokan úgy érzik, ha nem vesznek tudomást a problémáról, nem reagálnak a másik fél
szándékára, akkor a probléma magától megoldódik, és minden újra a régi lesz.
Sokk szakasza: félelem, düh, szorongás, pánik jellemzi ezt az időszakot. Sokan rettegnek a
jövőtől, a magánytól, az anyagi bizonytalanságtól, az új élethelyzetektől, a nagyobb
felelősségtől. Az elhagyatottság miatt érzett fájdalom, csalódottság és tehetetlenség haragba
csap át. Hogy viselkedhetett vele így a másik, hogyan csaphatta be, nem ezt ígérte...
Érzelmek hullámzása: Az érzelmek nagy amplitúdón mozognak. Hol a teljes kétségbeesés
önti el az embert, hol a túlzott remény, hogy képes megmenteni ezt a házasságot. Ebben a
szakaszban gyakori jelenség a depresszió, a szomorúság, bűntudat és a harag, nagy érzelmi
kitörések váltakozása. Sokat töprengenek azon, vajon hogyan jutott el idáig a házasságuk, ki
miért és mennyiben felelős ezért.
Alkudozás: ez a szakasz még mindig a reményről szól, miszerint a házasság megmenthető.
Erőn felül vetnek be mindent, amivel úgy gondolják, ezt elérik. Nők drasztikus fogyókúrába
kezdenek, férfiak régen nem tapasztalt udvarlással próbálják visszaszerezni a másik felet. Ha
ebben a szakaszban újabb elutasítással szembesülnek, hajlamosak visszaesni egy előző
szakaszba. Még nagyobb fájdalommal, még nagyobb elkeseredettséggel jár, ami még nagyobb
dühöt és haragot vált ki. Gyakran ilyenkor fordulnak a bírósághoz, onnan várják a másik jogos
büntetését.
Elfogadás: ebben a szakaszban elfogadják azt, hogy a házasságuk visszafordíthatatlanul
tönkrement, és a válást nem tudják elkerülni. Új dolgok felé fordulnak, új hobbit találnak,
jobban figyelnek és adnak maguknak, hiszen megnő az „én-idő”. Belátják, hogy a házasságuk
vége, a kapcsolatuk kiüresedése mindkettő félen múlott. Rájönnek, hogy a válás után is lehet
teljes életet élni.
A válás és a haláleset miatt bekövetkezett veszteségek sok közös szálat hordoznak magukban.
A válás esetében különösen nehéz, hogy az elveszített személy tovább él, ezáltal az
elhagyatottság érzése is igen erős, mert nem a halál választja el a 2 embert, hanem az egyik
ember döntése. A környezet sem könnyíti meg sok esetben a dolgot, mert a váló féltől azt várják
el, hogy felszabadult legyen, örüljön, hogy új életet kezdhet, miközben a válást a váló fél
kudarcnak és veszteségnek éli meg.
A védőháló jelentősége: Házasságban élve bármilyen gond, baj esetén elsősorban a
házastárstól várható a segítség. Váláskor éppen ő az, aki a bajt okozza, elvész tehát a
legfontosabb támasz. Ebben a helyzetben valamilyen közeli családtag támogatására érdemes
és lehet számítani. Sajnos a válással a közös barátok egy része is elveszhet. Először igyekeznek
megmenteni a felbomlóban lévő házasságot, aztán előbb-utóbb valamelyik fél pártjára állnak.
Nem jobb a helyzet akkor sem, ha pártatlanok maradnak, hiszen ilyenkor a váló fél mellé
elkötelezetten álló emberek nyújtanak csak elegendő támogatást. A válási folyamatban egy
igazi jó barát, a szülők, munkatársak támogatása, az első hónapokban „életmentő” lehet.
(Singer, 2010)
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6.2.3. Gyászmunka
„Miközben átadjuk magunkat a gyásznak, feldolgozzuk a veszteséget, leválunk arról,
akit elveszítettünk, és elkezdünk újra önmagunkra figyelni úgy, hogy közben
igyekszünk a múltból a lehető legtöbbet megőrizni az emlékeinkben.” Verena Kast
Sigmund Freud a gyászmunka nevet adta annak az egész fáradságos folyamatnak, amelynek
során egy hozzánk közel álló ember elveszítésének a fájdalmas realitását észleljük és
elfogadjuk.
A gyász beindítása:
Nagyon fontos, hogy beinduljon a gyászolás folyamata, az érintett személy ne viselkedjen úgy,
mintha semmi sem történt volna. Engedjen szabad utat a fájdalmának. A gyászfolyamat
beindulását különböző körülmények akadályozhatják, nemcsak belső ellenállás, hanem esetleg
az is, hogy nem fejlődött ki kellően a gyászolás képessége. Az is lehet, hogy egy korábbi
haláleset miatt nem kerülhetett megfelelően feldolgozásra, egy új halálesetkor gátolja a
gyászolási képességet. Bizonyos helyzetekben külső körülmények nem adnak lehetőséget a
halott meggyászolására. (pl. háborúban eltűnt). A legismertebb akadályozó tényezője a gyász
beindulásának az erős ambivalencia érzése az elhunyttal szemben. Ha egyszerre szerette és
gyűlölte is az elhunytat, akkor a tudat tiltakozhat a gyász ellen. Sokszor vallási és társadalmi
normák is gátolhatják a gyászt.
Rendszerezés:
Ha beindult a gyászolási folyamat, fontos feladata lesz a gyászolónak, hogy rendet teremtsen a
kezdeti érzelmi káoszban, hiszen kezdetben belsőleg minden összezavarodik benne. Mivel
élete legkülönbözőbb síkjain kell újrarendezni a dolgokat, általában nem tudja, hol is kezdje.
Sok mindent elkezd, aztán abbahagy. Az elhunythoz fűződő viszonyát is tisztáznia kell.
A valóság elismerése:
A halálnak a véglegességét, visszafordíthatatlanságát igen nehéz elfogadnia a gyászolónak. Ha
ez nem sikerül, akkor fennáll a veszély, hogy kisiklik a gyász. Ez akkor következik be, ha a
gyászoló úgy viselkedik, mintha még jelen lenne az elhunyt.
Döntés az élet mellett:
Ha a gyászoló elismerte a valóságot, nem kerülheti el, hogy újraértékelje az életét az elhunyt
nélkül, és döntsön, egyáltalán érdemes-e élni az életet. Tudatosan kell dönteni a tovább élés
mellett. Sok példa van arra, hogy azok, akik feladják, és nem akarnak tovább élni, hamarosan
valóban meghalnak. A legtöbb esetben érvényesül az élni akarás, de hogy ez milyen
határozottsággal és milyen gyorsan történik meg, egyénenként igen változó. Ha a gyászoló az
élet mellett döntött, segíteni kell neki abban, hogy a jövőre irányítsa a tekintetét.
Elfogadhatatlan érzések és kívánságok kifejezése:
A gyászoló számára ijesztő lehet, milyen sok negatív érzés, gondolat és vágy támad benne az
elhunyttal szemben. Bár esetleg hajlik arra, hogy elfojtsa ezeket a gondolatokat és érzéseket,
feltétlenül fontos, hogy bevallja őket, és foglalkozzon velük. Mélyen belénk ivódott az erkölcsi
parancs: halottról vagy jót vagy semmit. Ez sokszor meggátolja a gyászolót negatív érzései
felszínre törésében, pedig e nélkül nem tudja viszonyát tisztázni az elhunyttal.
A veszteség felmérése:
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Egy további lépés az elszenvedett veszteség felmérése. Ez csak akkor lehetséges, ha a gyászoló
már a regresszív fázison túl van. Képesnek kell lennie, hogy szembe nézzen a valósággal, és
reálisan lássa azt. Kiértékeli veszteségét. Rájöhet arra, mennyire rá volt utalva az elhunytra, és
lehetetlennek tűnhet neki, hogy mindazt pótolja, amiivel annak jelenléte gazdagította az életét.
Vagy rájöhet arra, hogy milyen jól és problémamentesen tud élni az elhunyt nélkül.
Az elhunyt integrációja:
Ha sikerül az elhunytnak belső és külső világát újból felépítenie oly módon, hogy sikerült az
elhunytat abba beintegrálnia, akkor a végéhez közeledik a gyászolási folyamat. Se nem dicsőíti,
se nem feketíti be az elhunytat, hanem képes reálisan látni őt.
Az élet új lehetőségei:
A társ vagy valamelyik szülő halála megköveteli és egyben lehetővé teszi az új dolgok
megtalálását az élet sok területén. Ez nem csupán terhes kötelesség, hanem mindenekelőtt
lehetőség. Ha igen erős a kötődés a gyerekek és a szülők között, sokszor a gyerekek csak a
szüleik halála után képesek saját elképzeléseik szerint alakítani az életüket,
kibontakoztathatniuk saját személyiségüket. (Antholzer, 2001)

6.2.4. A gyászoló támogatása
Mire vigyázzunk egy gyászolóval való segítő kapcsolatban?
◼ Nincs olyan mérce, amivel meg lehetne mérni mások terheinek a súlyát. Nem
mindenkinek ugyanakkora a lelkiereje, teherbírása.
◼ Ne erősítsük az önsajnálatban, az önjutalmazásban, a lefelé hasonlításban. Az önsajnálat
funkciója, hogy az ember önmagát vigasztalja, balzsamot ken a saját lelkére. Az
önjutalmazással megad magának valami különlegeset, ami helyreállítja belső
egyensúlyát. A lefelé hasonlításban - lehetne ez még rosszabb is - saját helyzetét szépíti
meg.
◼ Ne nyugtatgassuk: „Hidd el, jobb így!; Majd az idő mindent megold!”. Bár igazak lehetnek
az utóbbi mondatok, a gyászolót nem segítik a fájdalmának elviselésében, csak üres
közhelyeknek fog hangzani számára.
◼ Ne hivatkozzunk a gyászoló jellemére: „Te olyan erős vagy! Most is erősnek kell lenned!
Ne hagyd el magad ennyire! Inkább ne is gondolj rá!” Még egy általában stabil és
kiegyensúlyozott ember is elgyengül a gyászában, joga van elgyengülni. Másrészt fontos,
hogy gondoljon az elhunytra, mert csak így tud a veszteségével szembenézni.
(Antholzer, 2001)
Mit tegyünk egy gyászolóval?
◼ Álljunk a gyászoló rendelkezésére. A gyász kezdeti időszakában sok minden non
verbális módon történik. Igen fontos a gyászoló számára az a tudat, hogy vannak a
környezetében olyan emberek, akik nem hagyják magára a nehéz helyzetben. Kínáljuk
fel neki a közelségünket. Ez alatt nem feltétlenül térbeli közelség értendő, sokkal inkább
emberi, érzelmi közelség. El kell tudnunk fogadni azt is, ha a gyász kezdeti időszakában
minden közelséget kerül a gyászoló, jobban szeretne egyedül lenni. Meg kell találnunk
az optimális arányt a közelség és a távolságtartás között.
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◼ Bátorítsuk a gyászolót, hogy fejezze ki a fájdalmát, hiszen ez által éli meg a gyászát. A
gyászolás folyamatának be kell indulnia, engedni kell, hogy kifejezésre jussanak az
érzelmei.
◼ Bátorítsuk a gyászolót, hogy mondja el a haragját és a bűntudatát. Csaknem minden
gyászolóban keletkezik harag és bűntudat, amiről nehéz beszélni, ezért a gyászoló
sokszor elfojtja, ami igen hajlamosít depresszióra.
◼ Segítsünk a gyászolónak elfogadni a szenvedését, megtalálnia az élet értelmét. A
gyászolónak fel kell ismernie, hogy a szenvedése nem értelmetlen. Új dolgokat fedezhet
fel magában.
◼ Segítsünk a gyászolónak kapcsolatait újraéleszteni, ha arra már felkészült. A gyászoló
sokszor elszigeteli magát a környezetétől, elutasítóan viselkedik, pedig valójában vágyik
a közelségre. Emiatt a környezete tehetetlennek érzi magát, és visszahúzódik a
gyászolótól. Ne hagyjuk magára végleg, tudjuk elfogadni az elutasítást is, mert ez csak
időleges. (Antholzer, 2001)

6.2.5. A gyermeki gyász
Mi felnőttek, szeretnénk megvédeni gyermekünket a halál realitásától és az ezzel együtt járó
gyász terheitől. Úgy gondoljuk, túlságosan fiatalok, törékenyek, ártatlanok mindehhez.
Valójában a halál az élet kikerülhetetlen része, és nem megvédeni, hanem segíteni kell őket
abban, hogy értelmi szintjüknek megfelelően megértsék azt, és hogy megbirkózhassanak
magával a veszteséggel. Saját viselkedésünkkel példát mutatunk nekik érzelmeik
kifejezéséhez, gyászuk megéléséhez, sőt sokkal általánosabban: a valódi emberi értékek
megbecsüléséhez. Hiteles tanúságot tehetünk arról, hogy a szeretet képes betölteni a hiányt, a
halál okozta űrt, s- legyen a bekövetkezett tragédia bármilyen fájdalmas-, akár még gazdagabbá
is válhatunk általa. Mert a gyász valójában nem más, mint az elhunyt iránt érzett szeretetünk
természetes kifejeződése.
A veszteség reakciói a gyermekekben sokfélék, az őt körülvevő környezet nagymértékben
befolyásolja, hogyan fejezi ki a gyászát. A gyermekek gyakran jóval erőteljesebben és
hosszabban reagálnak a közeli hozzátartozó elvesztéséhez, mint azt a felnőttek gondolnák.
Általában nehezen beszélnek megtapasztalásaikról és érzéseikről a felnőtteknek. Szégyellheti
magát, lehet bűntudata, kisebbrendűségi érzése, egy szeretett személy elvesztése után. A
gyermek elrejtheti gyászát, ezzel megőrzi, „megspórolja” a szülőt. Emiatt a felnőttek sokszor
alulértékelik a gyermek gyászoló képességét és a halállal kapcsolatos események felfogását,
úgy gondolják, túl van a gyászon, mert nem látszik rajta a szomorúság, vagy mert nem beszél
róla. Miközben ez korántsem így van.
A gyermek, ahogy fejlődik, újraértékeli és újraélheti gyászát, az újabb fejlődési szintjének
megfelelően, tehát a gyász folyamata elhúzódhat, újra és újra előtérbe kerülhet (akár egy
jelentős esemény során a gyermek életében). A gyermek kora és érettsége, személyiségének
fejlettsége határozza meg, hogy milyen megküzdési készlettel rendelkezik a halál
bekövetkezésekor.
A gyermekek gyásza is sok időt és energiát vesz igénybe. Veszteségéhez történő reagálása sok
esetben késik, akár fél – egy év elteltével a halálesetet követően kezd el gyászolni. Ez függ a
gyermekek korától és ezáltal a haláltudatuktól is. Ha még visszafordíthatónak élik meg a halált,
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akár várhatják is vissza az elhunyt személyt, és időnek kell eltelnie, mire megtapasztalják, hogy
ez egy visszafordíthatatlan állapot.
A gyermek lelkiállapota mindig összefügg a család / szülő lelkiállapotával. Fontos, hogy a
gyermek érezze és megtapasztalja a gyászoló felnőtt fájdalmát és szomorúságát. Nem szabad
előle eltitkolni, legyünk őszinték a gyermekhez, merjünk előtte sírni, ezáltal hitelesek leszünk
a szemében, és mellette egy mintát is adunk a gyász feldolgozására.
A gyermeknek nehéz elviselnie a gyászt, épp ezért igyekszik elkerülni, kiküszöbölni a fájdalmat.
De ez nem jelenti azt, hogy a gyermek nem gyászolna, vagy esetleg már túl lenne rajta.
A gyermeknek korlátolt eszközei vannak a gyász kezeléséhez. Az ismeretek kognitív kezelése,
a verbális kifejezés és a koncentrálás jóval szűkösebb a felnőttekéhez képest.
Épp ezért egy kisgyermek egyszerre csak rövid percekig képes gyászolni, úgymond
„gyászolgat”.
Gyászának kezelésében nem a beszélgetés az elsődleges segítség, hanem sokkal inkább a játék,
az alkotás és a szimbólumok. Sokszor az „aktív” gyász csak a játékokban és a rajzokban jelenik
meg. (Simkó, 2009)
A gyermekek gyászának a megnyilvánulásai:
A gyász a gyermeket összességében, teljes lényében befolyásolja. Viselkedésének
változásaiban, testi reakciókban nyilvánul meg, valamint különböző érzésekben és
gondolatokban.
◼ Érzésekben: félelem, düh, szomorúság, szégyen, szorongás, idegeskedés.
◼ Gondolatokban: képzeletek / emlékképek a halálról, nem lehet igaz, meghal-e a másik
szülő is, meghalhatok-e én is, az én hibám volt-e, mit jelent a halál…
◼ Testi reakciók: fáradtság, hasfájás, fejfájás, alvási nehézségek
◼ Viselkedésbeli változások: levertség, nehéz külön lenni a hozzátartozóktól, regresszív
viselkedés, visszahúzódás, magatartásbeli zavarok, koncentrálási nehézségek, tanulási
nehézségek, koraérés…
A gyermekek gyászára hatással van:
◼ Kit veszített el a gyermek: szülőt, testvért, nagyszülőt, barátot, stb.
◼ A haláleset körülményei: betegség, öngyilkosság, bűncselekmény, baleset, stb.
◼ Hogyan informálták a gyermeket a történtekről: megtudta-e az igazat és mindent
elmondtak számára, vagy csak részleteket hallott?
◼ A halálesethez kapcsolódó rituálék és a temetés: részt vehetett-e a gyermek, vagy kívül
maradt?
◼ A családhoz és környezethez kapcsolódó tényezők: a felnőttek cselekvőképessége a
hétköznapi rutinfeladatokban, családi kölcsönhatások módja, érzelmi légkör, kellő
támasz, egyéb változások.
◼ A gyermekhez saját magához kapcsolódó tényezők: kor, halálfelfogás szintje,
személyiség, korábban megélt veszteségek.
A halál megértésének legfontosabb tényezői:
◼ A halál visszavonhatatlan (az elhunyt nem tér vissza)
◼ A holttest élettelensége (az elhunyt nem fázik, nem érez fájdalmat, stb)
◼ A halálnak oka van (valami okozta)
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◼ A halál egyetemlegessége (egyszer mindenki meghal)
◼ Az élet valamilyen folytatása a halál után (életfelfogás)
(Forrás: http://gyermekgyaszfeldolgozas.com)

6.2.6. A férfi-női gyász
A férfigyász egyik alapvető jellemzője, hogy az érintett környezete, tágabb értelemben maga a
társadalom is nehezen ismeri fel, gyakran akaratlanul is átnéz rajta. Rosszul kódolt megküzdési
stratégia, hogy a férfit racionalitás, a nőt érzelmek jellemzik. Hogy a férfinak magának kell
megoldania lélektani problémáit, a nő „legálisan” kér segítséget, s ezért a környezet megértést
és hálát mutat.
A férfi és női szerepeket alapvetően két faktor, a velünk született követendő magatartás, illetve
a társadalmi normák alakítják. A nőket és férfiakat megkülönböztető lelki folyamatokat
elsősorban szocializációs mechanizmusokkal magyarázza a pszichológia tudománya.
A gyász esetében is hasonló helyzettel van dolgunk. A férfi és női gyász közötti különbségeket
elsősorban szocializációs és társadalmi értékrendi tényezőkkel magyarázzuk.

A láthatatlan gyász
A férfi gyász egyik alapvető jellemzője, hogy az érintett környezete, tágabb értelemben maga a
társadalom is nehezen ismeri fel, gyakran akaratlanul is “átnéz rajta”. A fenti jelenség
magyarázata a férfiak és nők gyászra adott “legális “, a társadalom által elvárt és elfogadott
viselkedésében keresendő.
Olyan sztereotípiák ezek, melyek magukra az érintettekre is hatással vannak. Rosszul kódolt
megküzdési stratégiák: a férfit racionalitás, a nőt érzelmek jellemzi. A férfi maga kell, hogy
megoldja lélektani problémáit, a nő legálisan kéri környezet segítségét, melyért a környezet
megértést és hálát mutat.
A férfi és nő gyászában alapvető különbségnek tűnik az un. aktív, illetve passzív gyász
folyamata. Az aktív gyászmunka inkább a nőkre, míg a passzív gyász leginkább a férfiakra
jellemző. A férfiak igénylik azt a megszólítást, ami elindíthatja gyász folyamatukat.
A férfiak öt, tipizálható megküzdési módot követnek abban, hogy a saját gyászukat el tudják
fogadni. Ezek a metódusok olyan eredménnyel is járhatnak, hogy saját maguk előnyére tudják
fordítani ezt a munkát.
1. Csendben maradni. Megtartják maguknak a fájdalmat. Kívülről úgy tűnik, hogy nincs
szükségük arra, hogy bármiféle kommunikációban is kifejezzék a veszteséget, de
ezzel palástolják sebezhetőségüket. Ez segíti az önvédelem kialakítását, mert ha
könnyekben fejezik ki gyászukat, sebezhetőnek tűnnek maguk és mások szemében.
2. A titkos, magányos gyászba való fordulás. Ez a viselkedés nagyon finom változását
hozza. Különös figyelmet fordítanak arra, hogy ebben az állapotban másoknak ne
okozzanak fájdalmat. Ezt a rejtett siratást azért választják, hogy másokat
kíméljenek. Alapvetően szükségük van és vágynak is az egyedüllétre. Társas
viselkedésükben ekkor feltűnő a figyelmesség, különösen, ha nem ők kísérték a
haldoklót, nem vettek részt az ápolásban. A lelkiismereti kérdések lezárásához
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szükséges a kimondása annak, hogy „szívesen ápoltam volna”, és ezután
lehetségessé válik az elengedés.
3. A megoldás keresése. Újra strukturálják az életet. A környezet az új dolgok felé
fordulást elfogadja. A cél az ehhez való alkalmazkodás, amelynek elérése energia- és
időigényes. A határidőt a férfi szabja meg magának, fizikai és szellemi
cselekedeteivel. Ez a tevékenység biztonságot ad, amellyel mások elismerését,
támogatását is biztosítani tudja magának. Ilyenkor a gyászoló a helytálló, a tudatos,
az a személy, aki „nem okoz gondot a környezetének”. Aktivitásával, bármi is a
tartalma annak, igyekszik kontrollt nyerni a veszteség felett. Ez általában időben
elhúzódó periódust jelent.
4. A cselekvések tengerében elmerülni. A legtöbb férfi ezt a megoldást választja,
többségében az előző megküzdési mód folyománya. Megtalálják mindazt a munkát,
ami lefoglalja őket; minden alkalmat, „sétáló percet” feladattal töltenek meg,
állandóan elfoglaltak mind otthon, mind a munkahelyen. Energiájuk,
gondolkodásuk a munkaszervezésre irányul, így nem marad idő a gyászra. Nincs idő
a veszteségre gondolni, a gyász fájdalmát érezni. Gyorsan visszatérnek
munkájukhoz, az együtt érző kifejezésekre nem válaszolnak. Koruk előrehaladtával
változik ez a helyzet. A feldolgozatlan veszteségek halmozódhatnak.
5. Függésbe menekülés. Korunk társadalma gyakran tagadja a halált, és ha van rá mód,
igyekszik elkerülni a fájdalmat. Azok, akik szeretnék megúszni a fájdalmat, könnyen
a különféle bódultságot okozó, és ezáltal a szorongató érzéseket elnyomó,
függőséget okozó szerekhez fordulnak.

Hogyan segíthetünk?
A legfontosabb természetesen annak tudatosítása, hogy a sokszor passzív, érzelemmentesnek
tűnő férfi gyász megfelelő feldolgozása is nagymértékű érzelmi támogatást igényel. A
tapasztalatok szerint a férfiak, amennyiben számukra otthonos közegre találnak szívesen
beszélnek gyászukról. Jellemzően tervezetlen, egyéb programokhoz kötődő együttlétek,
spontán beszélgetések és más férfiak jelenléte segítik ezt a folyamatot. A férfiak jelentős része
idegenkedik a mentálhigiénés támogató munkában megszokott tematikus, önfeltáró, vagy
pszichodramatikus módszertantól. Semmiképpen se erőltessünk, hogy egy gyászával küzdő
férfi ezeken a fórumokon kezdje gyászfeldolgozó munkáját. Amennyiben szakember segítsége
javasolható, teremtsük meg a választás lehetőségét, hogy a gyászoló dönthessen: női vagy férfi
szakemberhez fordulna szívesebben segítségért. Sok férfi számára előny, ha a segítő személye
is férfi.
Más férfiak viselkedése
Meghatározó lehet, hogy a gyászolásban érintettek között milyen közösségi norma uralkodik.
Amennyiben a gyászolók között van olyan férfi, aki érzelmeit mások számára is elfogadható
módon kifejezi, megnő az esélye, hogy más férfiak is nyíltabban kommunikálják fájdalmukat.
Előfordul, hogy a család egy másik, a férfihez közel álló barát vagy családtag támogatását kéri
a passzív gyász megtöréséhez.
Közös gyász
A férfi és nő közös gyásza akkor működhet, ha a két ember között megfelelő lélektani kapcsolat
alakult ki. Sokszor azonban előfordul az is, hogy maga a gyász folyamata választ el, vagy hoz
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közelebb egymáshoz házaspárokat, testvéreket, családtagokat. A kórós gyász folyamata
többnyire nehezen elviselhető, megterhelő és romboló hatású. A “szép gyászt” az elhunyt
emlékének békés ápolása, a szeretett személy belső visszatérése jellemzi. (Édes-Kerekes,
2011)

6.2.7. Kóros gyász
Kóros gyászfeldogozásról akkor beszélünk, ha a szenvedő megreked a gyász első három
fázisának valamelyikében. Kórosnak nevezzük mindazokat a tüneteket, viselkedéssémákat és
viszonyulási módokat, amelyek az adott szenvedésen túl további fájdalmat eredményezhetnek,
ill. hosszabb időn át csökkentik vagy tönkreteszik a gyászoló azon képességét, hogy saját
mindennapi életét tudja élni, és amelyek végül összességükben súlyos, tartós, sőt akár
visszafordíthatatlan lelki és testi károsodáshoz vezetnek. Kóros gyászolás jele továbbá az
emlékekben való intenzív időzés, a tartós álmatlanság, agresszív és destruktív álmok, az
egészségi állapot rosszabbodása, a megnövekedett nikotin-, alkohol- és nyugtatófogyasztás. Az
elfojtott düh gyakran okoz pszichoszomatikus megbetegedéseket. A ki nem mondott fájdalom
gombóccá válik.
A patológiás gyász okai többfélék lehetnek: az elhunyt és a gyászoló közti túl szoros kapcsolat,
szimbiózis; váratlan veszteség súlya; ambivalens érzelmek az elhunyt iránt. Különösen
patológiás veszélyeztető ok a gyermek elvesztése. Sérül a szülői identitás, elvész a jövőkép.
Tartós regresszió: A gyászoló még 4-6 hét elteltével sem tudja csökkenteni a regresszív
mechanizmusok alkalmazását, ami megmutatkozik minden külső segítség elhárításában, tartós
apátiában, elszigetelődésben, mindenfajta kommunikáció megszakításában, ill. tartós észlelési
zavarokban (hallucinál, víziói vannak), a halál tagadásában, érzelmileg kerül mindent, ami az
elhunyttal kapcsolatos, túlzott aktivitás és erőltetett vidámság, öngyilkosság emlegetése
jellemzi.
Önmaga feladása: A hátramaradt személy élni akarása annyira legyengült, hogy feladja
önmagát, és ennek következtében ténylegesen meg is hal (utána hal). A gyászoló nem tud mit
kezdeni a vesztesége miatt bekövetkezett tehetetlenségével.
Depresszió: Semmiképpen sem szükségszerű velejárója a gyásznak. A depresszió kóros
tünetekkel jár együtt, amelyek megjelenése a gyászfolyamat hibás irányú fejlődésére utal. Ha a
gyászoló elfojtja az elhunyttal kapcsolatos negatív érzéseit, indulatait, a gyász megreked. Minél
erőteljesebben kell elfojtania, a depresszió annál kórosabb formát ölt. A depresszív reakció
megnyilvánul
levertségben,
csökkent
életörömben,
kapcsolatnélküliségben,
ingerlékenységben, belső nyugtalanságban és intenzív szorongásban. Gyakran
pszichovegetatív tünetek is jelentkezhetnek. Fokozott a veszteségtől való félelem és a harag. A
szomorúság kisebb, mint a gyászreakció estében.
Különbség a gyászreakció és a depresszió között:
◼ a gyászoló intenzíven az elveszített személlyel foglalkozik, míg a depressziós ember
elsősorban önmagával van elfoglalva
◼ egy depressziós ember vidám környezetben még szomorúbbá válik, míg egy szomorú
személyt fel lehet vidítani
◼ a depresszív személy fél a változásoktól, a gyászoló viszont elfogadja a kikapcsolódást
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◼ a depressziós ember érzelmileg kiszáradt, halott, míg egy gyászoló képes kifejezni az
érzelmeit (tud sírni, hinni, remélni).
Ügybuzgalomba való menekülés: A gyászoló a veszteséget és vele együtt az erős érzelmeket
elfojtja, és úgy él tovább, mintha semmi nem történt volna, a munkába menekül. Ebből nehéz
kilépnie, hiszen a környezete értékeli ezt (milyen erős ember). A könnyeket elfogadhatatlan
puhaságnak tartja, idegenkedik az érzelmi megnyilvánulásoktól. Hajlamosak
pszichoszomatikus megbetegedésekre, fejfájásra, álmatlanságra, stb. (Verena Kast, 2009)
A komplikált gyász típusai:
A gyász időtartamát tekintve:
◼ Krónikus gyász: általában függő kapcsolat következménye; akár éveken át elhúzódó
szorongás, a szociális kapcsolatok beszűkülése, a halott idealizálása jellemzi. Végletes
formája a mumifikáció: a halott szobáját soha nem rendezi át, belső párbeszédet folytat
vele.
◼ Késleltetett gyász: a gyászoló mások támogatását helyezi előtérbe; ambivalens
kapcsolat jellemzi az elhunyttal. Az akut gyász jelei hiányoznak vagy gátoltak. Elhúzódó
tagadás, erős haraggal és bűntudattal jelentkezik. Gyakoriak a pszichoszomatikus
betegségek előfordulása.
A gyász intenzitását tekintve:
◼ Bagatellizáció: a gyászoló úgy él, mintha semmi sem történt volna. Gyakori a túlzott
aktivitás, hárítja a halottról való beszélgetést. Háttérben az elhunyttal való ambivalens
kapcsolat állhat, ill. harag és bűntudat. Gyakori az alkoholizmus.
◼ Hipertrofikus (túlzott mélységű) gyász: hirtelen bekövetkező halálesetnél vagy
gyermek halálakor. Szokatlanul erőteljes gyászreakciók, elhúzódó gyász. (Pilling, 2003)
A komplikált gyász általános jegyei:
◼ a gyász, a fájdalom kifejezésének tartósan fennálló képtelensége, illetve elhárítása
◼ a halál tagadása, évfordulók elfelejtése
◼ a halálról, a gyászról szóló beszélgetések túlzott és állandó kerülése
◼ a külső segítségtől való ingerült elfordulás
◼ alkohol vagy más élvezeti szerek, vagy gyógyszerek mértéktelen használata
◼ az örömforrások (szerencsejáték, szex) eltúlzott mértékű (a mindennapi élet egyéb
tevékenységeit tartósan háttérbe szorító) keresése és gyakorlása
◼ az elhunyt tartós és szélsőséges idealizálása
◼ nagyfokú izoláció
◼ hosszan tartó depresszió
◼ apátia, a napi szükségletekről való gondoskodás hiánya
◼ ismétlődő, tartósan fennálló öngyilkossági fantáziák
◼ pszichoszomatikus vagy pszichiátriai betegségek
◼ ez elhunyt halálát okozó betegség tüneteinek diagnosztizálható megjelenése
◼ erőteljes félelem a haláltól, balesetektől, utazástól, alvástól
◼ elhúzódó, túlzott félelem a betegségektől
◼ tartós valóságérzékelési zavarok: hallucináció
◼ tartós alvászavarok
◼ a gyász tüneteinek tartósan fennálló, túlzott mélysége
◼ túlzott és tartós aktivitás
◼ hirtelen karakterváltozás
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◼ gyorsan feltámadó, vad ellenségesség egyes személyekkel kapcsolatban (racionális
érvekkel nehezen befolyásolható, és a gyásznak más jele nem tapasztalható)
◼ testileg: izomfeszültség, merev nyak, feszült testtartás, feszült-rideg mosoly,
maszkszerű, kifejezéstelen arc, a feszültség egyéb jelei (szemkontaktus kerülése, fel-le
járkálás, ujjakkal való dobolás, stb.) (Pilling, 2003)

6.2.8. Gyászolók családterápiás pszichoterápiája
A rendszerszemlélet és a dinamikus családkoncepció felől közelíti meg a kérdést, figyelembe
veszi a fejlődési kríziseket. A Minuchin által leírt pszichoszomatikus családokra jellemző jegyek
párhuzamba állíthatók a gyászoló család jellegzetességeivel:
◼ Összeolvadás: mint a gyászt követő szimbiózis a gyászoló és az elhunyt, vagy a
megmaradt családtagok között.
◼ Túloltalmazás: a túlóvó, túlvédő attitűd szinte minden családban megjelenik.
Hátterében a halálfélelem okozta szorongás áll.
◼ Merevség: a gyászolók sokszor izolálódnak, bezárkóznak fájdalmukba, bánatukba.
Érzéseiket nem mutatják a kívülállóknak, megpróbálnak úgy élni, mintha mi sem történt
volna.
◼ Konfliktuskerülés: fájdalmukban és az újabb veszteségtől való félelmükben a
gyászolók inkább elkerülik a nyílt konfliktusokat. Nem konfrontálódnak a
problémahelyzetekkel, kímélik önmagukat és a megmaradt szeretteiket.
Családi gyászfolyamat:
◼ Sokk: destabilizáció jön létre, a család addigi struktúrája megváltozik, bizonytalanná
válik. Ezt a családi életciklusokkal összevetve kell értelmezni.
◼ Kontroll: restabilizációs késztetések: a régi családi stabilitás visszaállítására tett
próbálkozások. Az eddig bevált megküzdő mechanizmusaikkal próbálják megoldani a
helyzetet, de ez rendszerint nem működik.
◼ A családtagok egyéni megújulási törekvéseinek a megjelenése a családban. Új
problémamegoldási módok kidolgozása, rejtett erőtartalékok, potenciálok feltárása és
mobilizálása.
◼ Adaptáció: családi stabilizáció. Új dinamika, új egyensúly alakul ki, a család újra
működőképessé válik.
◼ A család feladata a veszteség feldolgozása:
1. El kell ismerni, és megosztani a családdal a halál tényét, ehhez családon belüli nyílt
kommunikáció szükséges. (pl. a temetésen minden családtag vegyen részt).
2. Fájdalom, veszteség, harag elismerése, és megosztása a családon belül.
3. A család reorganizálódása, a családi rendszer újra szervezése.
A gyász életünk legnagyobb krízise. Egy családtag elvesztése alapjaiban rengeti meg a
családi struktúrát, változtatja meg annak dinamikáját. A segítőnek az egész családdal
kell törődnie, nem csak az egyetlen, patológiás gyászt mutató tünethordozóval. Cél:
megelőzni a feldolgozatlan gyász miatt kialakuló pszichoszomatikus betegségeket, a
daganatos betegségeket, a szenvedélybetegséget, a kommunikációs kapcsolati
zavarokat, az izolációt, a depressziót, a patológiás személyiségfejlődést, a szuicid
késztetéseket. Ehhez szükségesek a családi életciklusok és fejlődési krízisek ismeretei,
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ezek tükrében történő segítségnyújtás. Csak a családban, a kapcsolatok rendszerében
rejlő erőforrások feltárásával és mobilizálásával várható eredmény. (Pilling, 2003)

6.2.9. A társadalom viszonya a gyászhoz – A rítusok
jelentősége
Minél erőteljesebb egy társadalomban a halál és a gyász elfojtása, annál kevésbé spontán a
gyászolóval szemben e társadalom viselkedése, annál türelmetlenebbül fogja kikövetelni, hogy
a gyászoló hagyjon már fel végre a gyásszal. A gyászolótól azt várják el, hogy „normálisan”
folytassa tovább az életét. Erre azonban nem képes, hiszen teljesen másként éli meg a világot.
Keserűségében elidegenedik az emberektől, hiszen azok nem értik meg a benne zajló
folyamatot. Ezért kell megtanulnunk gyászolni és másokkal együtt gyászolni.
A szociális környezet hozzáállása nagymértékben befolyásolja a gyászmunkát. Pl. egy elvált
ember gyászát a környezete kevésbé fogadja el, mint a megözvegyültét. Egyenesen örülnie
kellene az elváltnak, amiért a kapcsolatának vége, nincs mit gyászolni. Pedig az elvált embert a
gyászon kívül még a kudarcélmény is sújtja, és a környezetének reagálásai miatt elfojtja ezeket.
Életünket számos búcsú alakítja, amelyek, még ha olyan fájdalmasak is, de hozzánk tartoznak,
életünk elkerülhetetlen velejárói. Ha képesek vagyunk a fájdalmas helyzeteket átélni, akkor
ezek erősebbé tehetnek bennünket. Mára a rítusok érvényüket vesztették, új szertartásokat
kell keresni. A néprajzkutatók szerint amennyire kidolgozott egy népnek a kultúrája, annyira
kidolgozott a halálképe is. A rítusoknak ebben döntő szerepük van. Rajtuk keresztül ismerhető
meg egy ország bizonyos rétegeinek az életmódja, kultúrája, szellemi felfogása. A rítus egy
közösség viselkedési programja az élet fordulópontjaira, többek között a veszteségek
áthidalására is.
Régebben a gyászolót segítette a vallás, a társadalom, a család, a közösség, amelyben élt – a
rítusok segítségével. Volt gyászlobogó, gyászmise, gyászruha, gyászzene, mély gyász, félgyász.
A mély gyász idejére csak feketét viseltek, a félgyász idejére már beléphetett a szürke.
Gyermeket, szülőt egy évig gyászoltak, távolabbi rokonokat fél évig vagy hat hétig. Falun még
a szomszédok is egy-két napig viselték a gyász jelét. Fontos volt, ami a fejet fedte: a nőknél a
gyászkendő vagy gyászfátyol, férfiaknál a fekete kalap. Megvolt a rítusa az étkezésnek, az
alvásnak, a lakás átrendezésének, a takarításnak a halál után, a tor előtt és után. A rítusok
segítettek abban, hogy a gyászoló ki tudja sírni magát, panaszkodni tudjon szóban, hangban,
mozgásban (siratóénekek), le tudja vezetni bánatát. A gyászolót körülvette a család, a rokonság
és a barátok. Nem illett magára hagyni. Vigasztalták, segítséget nyújtottak a mindennapi élet
teendőiben. Megvoltak a szerepek, hogy kinek mi a teendője.
Régen a haldoklóhoz odavitték a gyermekeket is, tudta mindenki, mit kell tenni, a testtől
elköszönni, simogatás, csók, ölelés után jött a szem lezárása, az áll felkötése, a test
megmosdatása és ünnepi felöltöztetése. Előre el voltak készítve azok a ruhák, fehérneműk,
amit ilyenkor az elhunytra adtak. Falun az asszonyok egy életen át minden évben kimosták,
kivasalták a halotti inget, lepedőt.
A vallások is komoly segítséget nyújtottak. A halott test ellátásának a módja, a temetés rítusa,
az emlékharang, az imák, a zsoltárok mind segítették a gyászolót. A közösség, amely
nemzedékeken át kihordta és továbbadta a rítusokat, megkövetelte a betartásukat. Még a
gyászoló viselkedés módját is meghatározták. A gyászolónak nem illett mosolyogni, nevetni,
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vicceket mondani, társaságba járni. Csendesen és halkan kellett viselkednie egészen a
gyászévig. A félgyász idején egyes enyhébb szórakozások meg voltak engedve, pl. baráti körben
megjelenni.
A középkori nagy járványok idején a temetés méltósága, rítusa megszűnt. Az emberek
tömegsírokban, mésszel leöntve haltak meg.
A halál elutasítása, a gyász bagatellizálása a francia forradalommal kezdődött: a ráció, az ész
uralma került előtérbe, ami elhomályosította a hitet, mivel a tudományt és a hitet nem tudták
az emberek összeegyeztetni. Mindez megnehezítette a rítusok használatát.
A világháborúk tömegsírjai sem a rítusok betartásáról szóltak.
A halálkultúra az 1950-es, ’60-as évektől kezdett erőteljesen megváltozni. A rítusok nagy része
eltűnt vagy átalakult. A nagyvárosokban már nem viselnek feketét gyászként, ellenben a
fiatalok körében igen divatos lett. A gyász teljes elutasítása következett be, azt tartjuk
helyesnek és jónak, ha valaki „hősiesen” viseli a veszteségét, nem adja jelét a fájdalmának. A hit
ereje is elhalványult, nem tud segítséget nyújtani. Aki gyászol, és ennek jelét is adja, attól
igyekeznek távol tartani magukat az emberek. Nem ismerik a részvétnyilvánítás módját, nincs
sem türelmük, sem idejük hozzá, zavarban vannak, így legegyszerűbb eltávolodni a gyászolótól.
A vidék még őriz valamennyi hagyományt, de a városi temetés lassan formasággá válik. A pap
nem tudja, kit temet, rutinbeszédet mond, a temetési menetben a világ dolgairól beszélnek az
emberek, alig-alig emlékeznek meg arról, akit az utolsó útjára kísérnek. A halotti tor is kezd
kimenni a divatból. Gyakran alig esik szó az elhunytról a temetést követő összejöveteleken.
Régebben kisgyermekkorban kezdődött a gyász szocializálása, a halál, a gyász módjának a
beépülése az élet szemléletébe – főleg a rítusokon keresztül. Ez mára fokozatosan háttérbe
szorult, a mai fiatalság nem tud mit kezdeni a gyásszal és a halállal. Mára intézményesedtek a
gyásszal kapcsolatos teendők. Ma az emberek nagy része kórházakban hal meg, nincs
virrasztás, siratás, stb. Helyette menni kell a patológiára, a polgármesteri hivatalba,
megrendelni a gyászjelentéseket, koszorúkat…
A mai kor embere új rítusokat kezd kiépíteni. Pl. a hamvak szétszórása a mezőn, a temetőben,
a folyóban stb. által a gyászoló úgy érzi, az elhunyt visszakerült a teljes körforgásba. A
hamvakat haza is lehet vinni, vagy egy gyűrűben tárolni, vagy festményt készíteni az elhunyt
hamvainak a felhasználásával. Ma már fel lehet lőni az űrbe is az elhunyt hamvait, létezik már
internetes temetés is, vagy végig nézhetik a hamvasztást egy képernyőn keresztül. Újra kell
tanulnunk a rítusokat, vagy újakat kell teremtenünk. (Pilling, 2003)
„A társadalom érdeklődése megakadt a felszínes ismereteknél, szemben a
tudományéval, aki külön diszciplínát hozott létre tanatológia névvel a 60-as
években. Az ember defenzív magatartása a tanatológiával szemben alapból kizárja
az elfogadás lehetőségét, sőt még meg is próbálunk uralkodni rajta azáltal, hogy
szervezett kórházi körülmények közé parancsoljuk a haldoklók többségét”
((Kübbler,1988).
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6.2.10. A gyász és az álom
A gyászoló a halálélmény közelségében igen intenzíven álmodik, mivel a tudattalattija segíti
annak feldolgozásában. Az álmok vezérfonalul szolgálhatnak a gyászmunkához. Az
álomsorozat vége a gyászmunka befejeződését jelzi.
Gyakran találkozni olyan álmokkal, amelyekben a halott felkel a koporsóból. Ebben a
kereszténységnek a feltámadásról kialakított képzete játszik döntő szerepet.
Az álom lehet vágybeteljesítő (a halott felkel a koporsóból). Az álmokban a keresés, a
megtalálás és az elválás szakasza foglal el jelentős helyet.
Az álmokban gyakran találkozni az apa vagy az anya halálával és meggyászolásával anélkül,
hogy az valójában meghalt volna. Ilyen esetekben általában a leválást jelző álmokról van szó, a
gyermek kénytelen a leválásnak ezt a kíméletlen formáját választania.

6.2.11. Gyász csoport
Szerettüket elvesztett, gyászoló emberek csoportja, melynek során a gyászolásban segítenek
magukon és egymáson egy szakember vezetésével, speciális, a közeli hozzátartozót elvesztő
gyászoló személyek számára kidolgozott csoportmódszer felhasználásával.
„Átélni, megosztani.”
Polcz Alaine szavaival élve a csoport célja a gyászolók izolációjának csökkentése, lehetőség a
gyász fájdalmának megosztására egy értő és megértő, sorstársi közösségben, a fájdalom
enyhítése a folyamat egyes törvényszerűségeivel való megismerkedés révén. A csoportmunka
része a gyakorlati segítségnyújtás, és az önsegítés révén a tagok felismerhetik a lehetőségeket
a sorstársi tapasztalatok tükrében. A jól elvégzett gyászmunka során a fejlődik személyiség, és
az önismeret.
A szeretett személy elvesztése után legalább 3 hónapnak kell eltelnie, a gyászcsoportba
bevonható legyen. A csoport zárt, tehát állandó tagokkal működik. Egy 12 üléses
csoportmunkát követően a gyászcsoport átalakulhat önsegítő csoporttá, melynek vezetéséhez
már nem szükséges szakember.

ÖSSZEFOGLALÁS
A magánéletünkben és a segítő szakmában is elkerülhetetlen, hogy szembesülünk a
haldoklással, halállal, gyásszal. Ez a tananyag áttekintést ad a haláltudat kialakulásáról, a
haldoklás és gyász szakaszairól, a gyászmunkáról, a segítségnyújtás lehetőségeiről, melyek
ismeretei a gyakorlatban is jól alkalmazhatóak a családtagokkal folytatott segítő munka során.
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A halálhoz való viszony az ókorban, a középkorban és jelenleg?
A haldoklás pszichológiai stádiumai?
A haláltudat kialakulásának folyamata gyermekkorban?
Hogyan viselkedjünk egy haldokló gyermekkel?
A gyász fázisai?
Gyászmunka jellemzői?
Hogyan támogatunk egy gyászolót?
A férfi-női gyász jellemzői?
A kóros gyász miről ismerhető fel?
A gyászcsoport jelentősége?
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7. SZOCIALIZÁCIÓS ZAVAROK
TAKÁCS TÍMEA
Békés Megyei Központi Kórház
klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus

BEVEZETÉS
A fejezet célja áttekintést adni a szocializáció folyamatáról, a szocializáció színtereiről. Az
elsődleges kötődési kapcsolatok jelentősége mellett összefoglalja a lényegesebb nevelési elvek
személyiségfejlődésre gyakorolt hatását, valamint az egészséges pszichés fejlődést segítő
szülői funkciókat. A családi szocializáción túl a kortársak szocializációban betöltött szerepét is
ismerteti. Képet ad a szocializációs folyamatban esetlegesen bekövetkező zavarokról: válás,
bántalmazás, kóros, deviáns személyiségfejlődés. Végül röviden áttekinti a technológiai
fejlődés nyomán változó médiahasználati szokásokat, valamint ezen tényezők egyénre és
közösségre gyakorolt hatásait.
Kulcsszavak: szocializáció, identifikáció, interiorizáció, család, kötődés, kötődési zavar, nevelői
attitűdök, kortárscsoport, személyiségfejlődési zavar, viselkedési zavarok, korai deficitek,
deviáns fejlődés, abusus, cyberbullying, reszocializáció

7.1. A SZOCIALIZÁCIÓ FOGALMA, A CSALÁD SZOCIALIZÁCIÓS
FUNKCIÓI
A szocializáció az egyén társadalmi lénnyé válásának folyamata. A szocializációs folyamat
során az egyén megtanul beilleszkedni a társadalomba. Elsajátítja azokat a szociális
kívánalmakat, normákat, szokásokat, ismereteket, technológiákat melyek a gördülékeny
társadalmi részvételéhez szükségesek. A szocializáció a születés pillanatától egészen a
halálunkig tart ezt fejezi ki az élethosszig tartó szocializáció fogalma.
Az elsődleges szocializáció színtere a család. Másodlagos szocializációs színtérnek
tekintjük az intézményes (bölcsőde, óvoda, iskola, munkahely) helyzetekben megjelenő
csoportokat. A társadalmi normák, elvárások a fenti csoportok közvetítésével jutnak el az
egyénhez. A szocializáció során olyan alapvető dolgokat is elsajátítunk, mint a kommunikáció,
elemi szokások, eszközhasználat, vagy épp a nemi szerep viselkedés. A korai szocializációs
hatásokat differenciálják, bővítik a felnőtt életében megjelenő ún. késői szocializációs
hatások, ilyen például a pályaszocializáció.
Milyen módon sajátítja el az egyén a társadalmilag elfogadott viselkedéseket?
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Az alapvető szocializációs technikák az utánzás, a játék (főként a szerepjáték), az
identifikáció (azonosulás), és az interiorizáció (belsővé tétel). A fenti három tényező között
időbeli (meddig marad meg az elsajátított viselkedés) és fokozatbeli /mélységi (mennyire válik
a személyiségbe beágyazottá az adott viselkedés) különbségek vannak.
Az utánzás feltétele, hogy a modell, akinek a viselkedését mintázzuk figyelemfelhívó legyen
(nagyobb testvér, népszerű gyerektárs, szuperhős, celeb). A követett minták nem feltétlen
szociálpozitív értékekkel bírnak. (pl. médiahatások, soványságideál az anorexiás lányok
esetén). Az utánzás a Bandura által leírt szociális tanulás alapját is képezi.
A szerepjátékok (pl. papás-mamás, rendőrös, stb.) jól tükrözik, hogy a gyermek milyen
elemeket, viselkedéses mozzanatokat lát lényegesnek és utánoz az adott szerepviselkedésben.
A szerepjátékok alkalmat kínálnak a szerepek megismerésére, alakítására, gyakorlására,
csiszolására, valamint társakkal szereprelációk kialakítására. A szerepek komplexitása
természetesen az életkor előrehaladtával változik.
Az azonosulás a pozitív érzelem, a szeretet kapcsolat fonalán halad. Azzal azonosulunk, aki
számunkra érzelmileg fontos. Az azonosulást az „olyanná lenni” vágya fűti. Az azonosulás
alapvető életidőszaka a 3-5 éves kor, amikor a gyermek a saját azonos nemű szülőjével
azonosul. (ödipális konfliktus)
Az ineteriorizáció (belsővé tétel) esetén az adott viselkedés, norma már teljesen beépül,
értékrendünk részévé válik. Sajátunknak érezzük, forrását már nehéz beazonosítani.
A korai szocializáció legfőbb színtere a család. A család szocializációs és támogató funkcióval
bír.
A család szocializációs funkciói
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Táplálás, ápolás, gondozás
Biztonság nyújtás, jó anya-gyermek kapcsolat
Interakciós tér biztosítása
Kommunikáció, az anyanyelv elsajátítása
Elemi szokások kialakítása
Viselkedési szabályok kialakítása
Minta adás, a szerepek elsajátításának színtere
Identitás forrása
Másik emberhez való viszonyulás tanulásának színtere
Személyiség önmagáról alkotott képének forrása

7.2. A CSALÁD
A gyorsan változó társadalmi-kulturális közegben a család fogalma kiterjesztést nyer.
Mozaikcsaládok, élettársi kapcsolatok, nevelő szülős családok, örökbefogadó családok,
egyszülős családok, különélő családtagok speciális jellegzetességei árnyalják a családról
alkotott elképzeléseket. A változó családformák nyomán a családtagok és a segítők egyaránt új
kihívásokkal találkoznak. A családok kapcsolati, interperszonális, rendszerszemléletű
megközelítése nem jelenti az egyéni intrapszichés folyamatok ignorálását.
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A családtagok és a család párhuzamosan fejlődnek és változnak. Egymásra gyakorolt
kölcsönhatásuk megértése lényeges eleme a preventív, illetve segítő munkának. Minden család
kialakítja a maga jellegzetességeit: szokások, munkamegosztás, szabályok, a családtagok
interakciós mintázata, stresszel való megküzdésmód, stb. A család története, hagyományai a
család folytonosságát, identitását alakítják és hordozzák. A családban a változások elfogadása
és ezzel a stabilitás megőrzése rugalmasságot igényel. (Goldenberg, Goldenberg, 2008)
A család bonyolult érzelmi erőterében a családi rendszer megfelelően és hibásan egyaránt
működhet. A család működésmódja hatást gyakorol a családtagok életminőségére, fejlődésére.
A családi folyamatok hatással vannak az egyén magatartására. A család tudatos hatásai
(nevelés, minták) mellett, számos spontán, szándéktalanul közvetített hatással bír.
(Bagdy,1986) A család, mint szocializációs közeg az utódoknak a biológiai fennmaradáson túl,
a kapcsolati viselkedésre, kommunikációra, problémamegoldásra nézve mintákat ad,
meghatározza világszemléletüket.

7.2.1. Az anya-gyermek kapcsolat és a kötődés
Az újszülött és a csecsemő első kapcsolatai diádikus jellegűek. (anya-gyermek). Később a
kapcsolati keret tágul, megjelenik a triád (anya-apa-gyermek), majd bővül tovább a család
többi tagjával. Ma már számos kutatási tapasztalat bizonyítja, hogy a korai lelki fejlődés, az első
kapcsolatok minősége alapvetően meghatározza a későbbi mentális egészséget. A csecsemő
fizikai és érzelmi igényeinek megfelelő kielégítése egyaránt az anyai viselkedés minőségéhez
kötődik.
Az anya feladatai:
◼
◼
◼
◼

Életben tartani a csecsemőt
Szabályozni az állapotait
Reagálni az igényeire
Kialakítani egy új kapcsolatot a csecsemővel

A modern csecsemőkutatások bebizonyították, hogy a csecsemők aktív, kapcsolatkereső
késztetésekkel és ehhez alkalmas eszközrendszerrel (mosoly, hangadás, fogó-reflex)
születésük pillanatától rendelkeznek. Továbbá magzati korban is megfigyeltek kapcsolati
aktivitást (Lásd: Piontelli: ikervizsgálatok, külső ingerekre adott mozgásválaszok:reaktív
mozgások). A kapcsolat, az anya közel tartása biológiailag a túlélés záloga a csecsemő és
kisgyermek számára. Spitz vizsgálatai ráirányították a figyelmet, hogy a megfelelő fizikai
gondozás (a biológiai túlélés) nem elégséges feltétele az optimális fejlődésnek. Az állandó
kötődési kapcsolat nélkül nevelkedő árvaházi gyermekek a testi egészség és a lelki fejlődési
mutatók (mozgás, beszéd, kognitív, szociális fejlődés) terén egyaránt elmaradásokat mutattak.
Az optimális fejlődéshez szükséges a gondozószemély viszonylagos állandósága, érzékenysége,
válaszkészsége, teherbíró képessége. Az állandó gondozószemély megjelenésére, távozására a
csecsemő 6-8 hónapos kora táján sajátos reakciót ad. A gondozószemélyt megkülönbözteti
környezete egyéb tagjaitól és kiemelten reagál rá. Jelenlétében megnyugvással, örömmel,
távozásakor nyugtalansággal, distresszel reagál. Megjelenik a kötődés. Hermann szerint a
szeretetkapcsolat első igazi megnyilvánulása.
A kötődés szelektív ragaszkodás szeretetünk tárgyához. A kötődés erőssége azt jeleni, hogy
mennyire erős ragaszkodó viselkedést mutat a személy a számára fontos kötődési személy
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iránt. A kötődés biztonsága arra utal, hogy mennyire bízhat benne, hogy rendelkezésére áll a
kötődési személy, ha szüksége van rá. (Pulay, 1997)
Az anya gyermek kapcsolat jellemzői
◼
◼
◼
◼

közelség keresése – anyával kontaktus fenntartása, közelség keresése
biztonságos menedék – az anya a megnyugvás, a támogatás, a megerősítés forrása
szeparációs tiltakozás – az anyától való elválás distressz
biztonságos bázis – a kötődés tárgya (az anya) biztonságos kiindulási pont a környezet
felfedezéséhez és a környezettel való interakcióhoz

A kötődési viselkedés kritériumai:
◼ a gyermek nyugtalan, ha az anya magára hagyja /szeparációs tiltakozás/
◼ az anya visszatérésére örömmel és megkönnyebbüléssel reagál
◼ a gyermek akkor is az anya felé fordul, ha közvetlen kapcsolatba nem kerülhet vele pl.
hallja a hangját, figyeli a mozdulatait
◼ ha sírásra vagy hívogatásra az anya helyett idegen közeledik kétségbeesetten sírni kezd:
csalódottság, biztonságérzés elvesztése
◼ Idegenek jelenlétében a gyermek közelebb húzódik az anyához
o kevesebbet mosolyog
o ritkábban gagyog
A kötődés kialakulásának kezdete 6 hónapos kor körül történik. A gyermek az anyát képes
megkülönböztetni a környezet más tagjaitól. Az anyára többet mosolyog, a szülőt mint
ismerőst ismeri fel.
A kötődést meghatározza:
◼ milyen érzékenységgel fordulnak a gyermek felé az anya
◼ mennyi ingert nyújt számára az anya /érintés, ringatás, beszéd, ének, játék/
◼ mennyire ismeri fel az anya a gyermek jelzéseit

7.2.2. Kötődéselmélet
A kötődéselmélet alapjait John Bowlby angol pszichiáter fogalmazta meg az 1950–es évek
végén. Bowlby támaszkodott Spitz vizsgálataira (anyával és anya nélkül növekvő gyermekek
fejlődésének összehasonlítása). Bowlby elmélete három megállapításban összegezhető. Az
első, hogy a csecsemő kötődési viselkedése veleszületett viselkedés mintázat (sírás,
mosoly, csimpaszkodás, követés, ide sorolható a Hermann által leírt megkapaszkodási ösztön
is), célja az anya közelségének fenntartás, biológiai gyökere a védelem keresésében rejlik. A
kötődési viselkedés veleszületett repertoárja az első év folyamán fokozatosan egyénre
jellemző mintázattá fejlődik. Bowlby második alapvető megállapítása az anya kötődési
viselkedés kialakulásában játszott szerepét emeli ki. „Optimális esetben az anya biztonságos
menedékként áll a gyermek rendelkezésére veszély vagy fáradtság esetén. Elérhető és reagál a
gyermek közelséget kereső jelzéseire, sőt ő maga is keresi a közelséget vele. Emellett biztonságos
bázist nyújt ahhoz, hogy a gyermek új ingerek felfedezésére induljon.” (Hámori, 2016. 72.o) A
fenti gondolat kötődés és explorációs viselkedés (a környezet aktív felfedezése) összefüggését
mutatja. Az önmagát biztonságban érző gyermek aktívan keresi az új ingereket, míg a biztonság
hiánya az explorációs viselkedést gátolja. Bowlby harmadik megállapítása pedig a korai
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(szenzitív) periódusban a gondozótól való tartós elszakadás tartósan képes a személyiség
fejlődését károsítani. (Hámori, 2016)

Kötődési mintázatok
Mary Ainsworth kanadai pszichológus alakította ki a kötődési típusok meghatározására a ma
már klasszikusnak számító vizsgálati helyzetet. (Idegen Helyzet) Az Idegen Helyzet egy év
körüli csecsemők viselkedését vizsgálja az anya jelenlétében, továbbá reagálását az anya
távozására és újra megjelenésére.
Biztonságosan kötődő gyermek az anya jelenlétében nyugodtan játszik, eltávolodik az
anyától, felfedezi a számára érdekes környezetet, közben kapcsolatot tart az anyával. Az anya
távozásakor nyugtalanná válik, játékaktivitása csökken. Ha az anya újra megjelenik, a gyerek
odabújik, hamar megnyugszik az anya jelenlétében.
Bizonytalan ambivalens módon kötődő gyermekek nem mernek eltávolodni az anyától,
sírósak, nyűgösek, nehezen kezdenek el játszani az anyjuk jelenlétében is. Az anya távozására
szélsőséges nyugtalansággal, kétségbeeséssel reagálnak. Az anya visszatértére ambivalens
módon reagálnak, keresik az anya közelségét és próbálják kifejezni frusztrált helyzetükből
adódó dühüket. A játékban nem mélyednek el, folyamatosan az anyát monitorozzák.
Bizonytalan elkerülő kötődési csoportba tartozó gyerekek nem keresi az anya közelségét. Az
anyjuk jelenléte, vagy hiánya látszatra nem érinti őket. Az anyát látványos eszközökkel nem
próbálják maguk mellett tartani. Az idegen is megnyugtató számukra. (Pulay, 1997)
Dezorganizált típusba sorolható gyermekek a szülővel való találkozáskor semmilyen
konzisztens reakciót nem adnak, viselkedésük zavarodott. A dezorganizált jelző azt fejezi ki,
hogy az ebbe a csoportba tartozók viselkedésében nem alakul ki/nem figyelhető meg egy
konzisztens védekezési, viselkedési mód az anyával kapcsolatban. (Gerhardt, 2009)
A biztonságos kötődés kialakulásához az anya érzékenysége, reszponzivitása (válaszkészsége),
csecsemőre való megfelelő ráhangolódása szükséges. A biztonságosan kötődő csecsemők
anyja képes jól értelmezni a gyerek jelzéseit és alkalmazkodni a gyermek hangulatához. A szülő
elérhetősége, a csecsemő igényeit megfelelően kielégítő viselkedése a biztonságos bázis
megtapasztalását teszi lehetővé. A csecsemők 60 %-a a biztonságosan kötődő csoportba
tartozik. A biztonságos kötődés alapvető fontosságú az érzelemszabályozás optimális
kialakulása, illetve a későbbi lelki, kapcsolati egészség szempontjából.
Az ambivalens kötődés kialakulásában a szülő rapszódikus elérhetősége, valamint a
nevelésben alkalmazott szeparációval való fenyegetés játszhat szerepet. A kiszámíthatatlan
szülői viselkedés nyomán fellépő bizonytalanságérzés folyamatos szorongásos készenlétben
tartja a gyermeket. (Pulay, 1997)
Az elkerülő kötődés olyankor alakul ki, ha a szülők egymással harcolnak, vagy ha nyilvánvaló
módon sokszor dühösen viselkednek akár a gyermekkel, akár egymással. (Denham et al, 2000
idézi: Gerhardt, 2009) A fenti tapasztalatok nyomán a gyermekben az a munkamodell alakul
ki, hogy mások elutasítóak és ellenségesek lesznek az ő belső igényeivel szemben. „Bármilyen
érzelmi fájdalom, vagy izgatottság hatására a gyermek elhagyatottnak és gyámoltalannak fogja
magát érezni – és dühös lesz, hogy egyedül kell azzal megbirkóznia. De kettős kötés fogja, mivel
dühét sem tudja kifejezni a szülő felé, akitől oly nagy mértékben függ. Ezért azután elkerülő
attitűdöt alakít ki, ezzel elzsibbasztva érzéseit és letagadva haragját.” (Gerhardt, 2009)
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A dezorganizált kötődés létrejöttében a bántalmazásnak döntő szerepe van. A bántalmazás az
elutasítás egy formája, a gyermek érzelmi szükségleteinek ignorálása. A bántalmazás a szülőgyermek viszonyban jelentkező szabályozási problémaként is értelmezhető. A gyermek
zavarodott viselkedése (közeledés, kerülés dilemmája) abból adódik, hogy a bántalmazás
okozója és a biztonság adója ugyanaz a személy. A félelem és a szeretet összekeveredik.
(Gerhardt, 2009)
Azoknál az anyáknál, akik maguk is súlyosan és feldolgozatlanul traumatizáltak, depressziósak,
gyász vagy egyéb belső igény vonja el figyelmüket az „elég jó gondoskodásról”. (Gerhardt,
2009)
A korai kötődési kapcsolatok hatása hosszabb távon is érvényesül. A korai kötődési mintázatok
munkamodellként szolgálnak a későbbi kapcsolatokban is. Népszerű kutatási terület a
felnőttkori kötődési mintázatok összevetése a korai kötődés jellegzetességeivel.
A kötődés hatása más fejlődési területeken is meghatározó jelentőségű. Az önszabályozás, az
empátia és a társas kapcsolatok és az énhatékonyság kialakulását és minőségét egyaránt
befolyásolja a korai kötődés. (F. Lassú, 2011)

Az egészséges pszichés fejlődést segítő szülői funkciók
◼ egymásra hangolódás (baba – mama): az anya érzékenysége, válaszkészsége a
csecsemő jelzéseire,
◼ holding (konténerfunkció): az anyának, gondozónak képesnek kell lenni tartalmazni a
gyermeke negatív érzéseit (a síró csecsemő jelzését anyja értelmezi, reagál rá, a sírás
jelentést kap), tehát az érettebb, tapasztaltabb, tudatosabb fél segít az éretlenebb fél
érzéseinek megértésében, elviselésében, tudatosításában és kezelésében
◼ elég jó anya (Winnicott): Az anyának nem tökéletesen, hibátlanul kell működnie,
hanem elég jól. Az anyának elég jó környezetet és feltételeket kell biztosítania ahhoz,
hogy a gyermek fejlődési kapacitásait legoptimálisabban kibontakoztatni tudja.
(Lénárd, 1997) Az elég jól működő anya optimálisan szükséglet kielégítésre képes.
◼ mentalizáció (Fónagy): 1990-es évekből származó fogalom. Jelentése önmagunk és
mások mentális állapotaival (érzés, gondolat, szándék) való foglalkozás (Elme olvasás.
Elme tudatosság)
◼ Reflektív, tükröző funkció: a tükrözés szerepe, hogy segítse a csecsemőt saját belső
állapotainak felismerésében. Az érzelmi tükrözés során a szülő a csecsemőnek
módosított formában tükrözi vissza a csecsemő által átélt érzelmet. Pl a csecsemő
elkeseredését gondoskodó figyelem kifejezésével elegyítve próbálja csillapítani a
negatív érzést. A folyamat során az az észlelt érzelem tükrözésén túl a
jelentéstulajdonítás és szabályozás egyaránt megjelenik.
A tükör (anya) feladatai:
észrevétel
jóváhagyás
jelentésadás (pl. érzelem megnevezése, azonosítása)
regulálás (szabályozás, szélsőséges érzelmek csillapítása kezdetben kívülről
megtámogatva)
o megerősítés
o
o
o
o
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Az anyai depresszió hatása a fejlődésre
A depresszióval küzdő anyák saját gyermekeik viselkedését problémásabbnak látják.
Problémájuk miatt a gyermek számára érzelmileg nehezen, vagy bizonytalanabbul elérhetők,
kevésbé szenzitívek a gyermek jelzéseire. Kommunikációjuk sajátos jellemzője a
szemkontaktus csökkenése, hiánya, illetve hogy beszédük többször irányul az anyára, mint a
gyermekre. (Lénárd, 1997) Az anyai gondoskodást, odafordulást csak erős ingerek váltják ki
(pl. testi betegség). Az anyai hangulatváltások bejósolhatatlansága terhelő a csecsemő illetve a
kisgyermek számára. Az anyai arc érzelemszegény, mimikája beszűkült ezáltal is sérül a
tükrözés funkciója. A gyermek elszürkültebb érzelmi reagálásokkal találja szemben magát. A
depressziós szülőktől gyakorta elmarad a megerősítés. A gyermek csalódottsága elutasítottság
fantáziáknak adhat teret. Depresszív hangulat, mazochisztikus attitűdök, depresszív vonások a
gyermeknél is megjelenhetnek.
Fraiberg vizsgálatai mutatnak rá, hogy a csecsemők reakciója az anya depresszív állapotára az
anyai tekintet elkerülése. Ez a védekezési reakció a fejlődés korai szakaszában kimutatható.
(Lénárd, 1997) A depressziós anyák gyermekei gyakran visszahúzódóak, kerülik a
szemkontaktust mivel nem várnak figyelmet és pozitív választ saját érzelmileg nehezen
elérhető anyjuktól. A gyermek védekező visszavonulása mellett a követelőző, kontrolláló,
agresszív gyermeki reakciókkal is találkozhatunk. A depressziós anyák kevés pozitív
interakciót kínálnak gyermeküknek. „Az idő 40%-ban közömbösek, vagy figyelmetlenek, a idő
többi részében pedig mérgesek, tolakodók, durvák a csecsemőikkel”. (Gerhardt, 2009) A normál
szülő gyermek kapcsolatban ez kb. fele-fele arányban pozitív és semleges interakciókat jelent
az anya és gyermeke között zajló játékhelyzet során. (Gerhardt, 2009) Az anyai depresszió
befolyásolja
◼
◼
◼
◼

az anya-gyermek kapcsolatot
a gyermek érzelmi - indulati életét
a gyermek kommunikációs képességeit
a gyermek önmagához való viszonyát (Lénárd, 1997)

A gyermek korai életszakaszában depresszióban szenvedő anyák gyermekeinek hatszorosára
nő a rizikója, hogy felnőttként maguk is átesnek depresszív epizódon. Komoly, hosszú távú
mentálhigiénés szerepe van az anyák korai időszakban való támogatásának és az esetlegesen
kialakuló depresszív tüntetek korai felismerésének.

7.2.3. Nevelési attitűdök, nevelési stílusok
A szülők nevelési módszere hosszú távon hatással van a gyermek személyiségfejlődésére. A
nevelési stílusok vizsgálatánál és leírásánál a kontroll dimenzióját és az érzelmi dimenziót
(melynek végpontjai az érzelmi melegség illetve annak hiánya) emelik ki. A két dimenzió
egymástól független.
A kontroll fogalma és megjelenése akkor problémahordozó ha a szülői hatalom hangsúlyából
ered (büntető hatalom), szigorú, merev, ésszerűtlen, rugalmatlan szabályokat hordoz. Ez a
szülőközpontú, tekintélyelvű felfogás. A túlzott kontroll a személyiség sérülést
eredményezheti.
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A túlzottan engedékeny szülői magatartás éretlen, felelősségtudatában kialakulatlan,
alkalmazkodásában bizonytalan gyermeket eredményez. Ez a gyermekközpontú felfogás kevés
kontrollt alkalmaz a nevelésben és kevés elvárást állít a gyermek elé.
A szülő nevelési stílusát meghatározza, hogy a szülő (Kósa, 2005):
◼ mennyire kontrolláló
◼ mennyire követeli meg (várja el) a szülő a gyermektől a korának megfelelő érett
viselkedést
◼ milyen a szülő – gyermek kommunikáció
◼ mennyire érzelem telien gondoskodó a szülő (dicséret, érzelemnyilvánítás)
A szülő jelöli ki mit szabad és mit nem. A félreértett szabadság („mindig úgy jó ahogyan a
gyermek akarja”), a határok kijelölésének hiányát vonja maga után. Az ésszerű, reális korlátok
biztonságot, kapaszkodót, tartást adnak, kijelölik a szülő és a gyermek mozgásterét. A
szabályozás, a gyermek nevelése és a szülő felelősségvállalása is egyben. A gyermek igényeire
válaszoló, ésszerű mértékű kontrollt alkalmazó szülői bánásmód kompetencia fejlesztő hatású.
A szabályok elfogadását a gyermek számára a szülővel való pozitív érzelmi kapcsolat teszi
lehetővé. A hideg érzelmi háttéren megjelenő szabályozás ellenállást kelt a gyermekben, míg a
szabályozás mellett meglévő jó szülő gyermek kapcsolat teherbíróvá teszi a gyermeket és segít
elfogadni a korlátokat. A szülő és gyermek közötti kölcsönös kommunikáció segíti az érvelést,
a szabályok értelmének megismerését. A szabályozást rugalmas következetesség jellemezze.
Korlátozás hiányában önmagát omnipotensnek vélő gyermek viselkedése szorongó vagy
zsarnoki lehet. Nem alakul ki a megfelelő önszabályozás. Az önszabályozás (érzelmek,
indulatok kezelése) hiányosságai a társas beilleszkedésre, valamint a kortárskapcsolatokra is
negatívan hatnak.
Miből fakadhat a szülői kontroll (szabályozás) hiánya? A háttérben szülői érdektelenség,
motiválatlanság, ismerethiány, vagy elkényeztető nevelés, a gyermek szeretetének
elvesztésétől való félelem egyaránt állhat.
Alulkontrollált
(csökkent
működéssel bíró) gyermek:
Önszabályozás
viselkedés)

Agresszió
szülő)

szabályozó Túlkontrolláltság
gyermek:

nehézségei

(kortársagresszió,

(túlszabályozott)

(érzelmek, Perfekcionista
igények
(pl.
anorexia
nervosában szenvedőknél az alak, a
teljesítmény tökéletessége egyaránt fontos
lehet)
bántalmazott Önbüntető viselkedés

Csábíthatóság (drog, devianciák)

Lazítás nehézségei

Alkalmazkodás problémái (iskola látogatás, Spontaneitás hiánya Önállóság hiánya
magatartás)
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Bővítsük ki a kontroll dimenzióját az érzelmi reagálás móddal. A két dimenzió a kontroll,
korlátozás, elvárások mértéke és az érzelmi jelenlét minősége (válaszkész, elfogadó szülői
viszonyulás vagy elutasító szülői viszonyulás) mentén négy nevelési attitűdöt különítettek el:
7-1. táblázat: Nevelési stílusok

az érzelmi odafordulás
megfelelő mértékű

az érzelmi odafordulás
hiányos

kontroll mértéke magas

IRÁNYÍTÓ

TEKINTÉLYELVŰ

kontroll mértéke alacsony

ENGEDÉKENY

ELHANYAGOLÓ

7-2. táblázat: Nevelési stílusok és jellemzőik7

A tekintélyelvű (megkövetelő) stílus
jellemzői:

Az irányító stílus jellemzői:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

egyénközpontú nevelés
a gyermek életkorához, lehetőségeihez
mérten reális, következetes elvárások
a gyermek korának megfelelő érett
viselkedést vár el
világos szabályok
büntetés helyett érvelés, meggyőzés
a
szülő
érdeklődik
a
gyermek
tevékenységei, véleménye iránt (kétoldalú
kommunikáció)
elismeri a gyermek igényeit és jogait
támogatja kezdeményezéseit
bátorítja az önállóságot
következmény:
KOMPETENS
GYERMEK
aktív,
kezdeményező,
sikerorientált,
kreatív,
motivált,
céltudatos

•
•
•
•
•
•
•
•

szabályközpontú nevelés
a szülő saját érdekeit, hatalmát érvényesíti
a nevelés során
a gyermek igényei háttérbe szorulnak
elvárja az engedelmességet
bünteti az engedetlenséget
egyoldalú kommunikáció (utasítás)
türelmetlen, ingerült
következmény:
- VISSZAHÚZÓDÓ GYERMEK
- passzív, gátolt, félénk
- ingadozó hangulat
- kevesebb motiváció
- nem kezdeményez (mivel azt tanulta
meg a tapasztalataiból, hogy kevéssé
van hatással a környezetére)

Forrás:
Digitális
tankönyvtár
htttps//:www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/20130002_pszichologia_es_szemelyisegfejlesztes_i/tananyag/JEGYZET-14-2.3_Szocializacio_ a_csaladban.scorml
7
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Az engedékeny (megengedő) stílus
jellemzői:
•
•
•
•
•
•

érzékenyen
reagál
a
gyermek
szükségleteire
a gyermek vágyait, igényeit korlátlan
mértékben figyelembe veszi a szülő
nem követeli meg a szabályok betartását a
gyermektől (ezáltal is kerüli a
konfrontálódást a gyermekkel)
kevés korlát a nevelésben
következetlen fegyelmezés
következmény:
- ÉRETLEN GYERMEK
- indulatok, vágyak szabályozása
probléma számára
- impulzív, agresszív reakciók
- nem engedelmeskedik, önállótlan,
nincsenek célok,
teljesítménymotiváció alacsony
mértékű

Az elhanyagoló (közönyös) stílus
jellemzői:
•

•
•
•
•

a szülőt lekötik saját igényei, problémái
(pszichés probléma, szenvedélybetegség,
depr, válás, korábbi családstruktúra
szétesése)
a gyermeknevelésre fordított energia
kevés
távolságtartó, az érzelmi elfogadás
hiányos
nincs iránymutatás, nincs kontroll
következmény:
- SODRÓDÓ (deviancia irányába
veszélyeztetett) GYERMEK
- alacsony önbecsülés
- agresszivitás
- engedetlenség
- befolyásolható
- önérdek vezérelt
- hiányzik a hosszú távú cél
- valahová tartozás igénye sodorhatja
deviáns normarendszerű csoportokba

7.3. CSALÁDOK A MAI TÁRSADALOMBAN
Ebben a részben négy témát tekintünk át:
◼ az optimális működésű családok jellemzői
◼ diszfunkcionális, problémás, sokproblémás családok működésének jellemzőit
◼ a gyermekkor átalakulását (nők munkába állása, televízió hatása, válások számának
megszaporodás)
◼ a mozaikcsaládok pszichológia sajátosságai

7.3.1. Az optimálisan működő családok jellemzői
1. Barátságos, barátkozó, kapcsolatteremtő attitűd / vö. ellenséges, gyanakvó,
visszahúzódó/
2. Tiszteletben tartja az individualitást, a magánéletet.
3. Nyílt, egyértelmű, őszinte kommunikáció.
4. Biztos szülői koalíció.
5. Rugalmas szabályozás, egyezkedés /gyermek, felnőtt/, kompromisszum.
6. Spontán interakciók, humor.
7. Kezdeményező készség.
8. Bátorítják a másságot, a különbözést is értékelik.
A jól funkcionáló családok jellemzői
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◼ közösen töltött minőségi idő, egymásra figyelés, egymás kölcsönös tisztelete („egy
csapat vagyunk”)
◼ az egyén szabadsága
◼ rítusok, hagyományok
◼ kommunikáció

A család támogató funkciói
A család támogató funkciói Caplan szerint (idézi Komlósi, 1989):
1. A világra vonatkozó információk összegyűjtése és terjesztése /szocializáció/
2. Visszajelentő, útmutató rendszer
3. A világról kialakult kép forrása /értékrend, életfilozófia, a hiteles értékrend énerőt
fokozó szerepet kap/
4. A problémamegoldásban segít /ismeretek, ismeretségek/
5. Konkrét segítség / kérés nélkül azonnal elvárható/
6. Pihenés, regenerálódás szintere /biztonság/
7. Referencia és kontrollcsoport /a családból jövő minősítésekre fokozottan figyelünk,
jutalmazás - büntetés családonként változik/
8. Az identitás forrása
9. Érzelmi teherbírást fokozza
A család épségén, stabilitásán, integráltságán múlik a segítő funkciók érvényesülése.
A támogató funkcióhoz szükséges:
◼
◼
◼
◼

nyílt kommunikáció, közös nyelv
generációk közötti kapcsolat
egészséges interperszonális kapcsolatok /adni-kapni kölcsönösség!/
bizonyos mértékű egyet értés a család és tágabb környezete között

7.3.2. Diszfunkcionális, problémás, sokproblémás családok
Családi diszfunkciók:
Kommunikáció hiánya, elégtelensége
Merev vagy összefolyó szerephatárok
Szerepek felcserélődése (pl. szülő- gyermek)
Problématagadás, konfliktuskerülés „nálunk minden rendben van” (pszichoszomatikus
család)
◼ „Problémás” családi üzenetek („légy tökéletes!”, „akkor vagy szerethető, ha teljesítesz!”,
„ne bízz senkiben!”, „ a világ veszélyes!”, ”ne érezz!”)
◼
◼
◼
◼

Álljon itt egy példa a családi diszfunkciókra a pszichoszomatikus családok kapcsán.

A pszichoszomatikus család jellemzői (Minuchin, idézi:Szabóné, 2004):
◼ Összeolvadás
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o a generációk és egyének közötti határok gyengék
o szerepek, feladatok összekeverednek
◼ Túloltalmazás
o a tünethordozó családtaggal való túlzott foglalkozás
◼ Merevség
o a kóros működésű rendszerek jellemzője
o ellenállás a változásnak
o a külvilág felé „rózsaszín homlokzat” („nálunk minden rendben”)
◼ Konfliktuskerülés (Herman, Berlin, 1981)
o Problématagadás
o Konfliktuskerülő technikák (pl. elkenés, finomkodás, munka, álmosság)
o Szülők között elégtelen közvetlen kommunikáció (valódi érzelmek, gondolatok
kinyilvánítása is tilos) ---> a gyermek betegsége kommunikáció értékű
o Gyermek bevonása a konfliktusba (trianguláció, szülő-gyermek koalíció, terelőút
szerep: a gyermek betegsége köti össze a házastársakat, látszólagos egyetértés a
házastársak között)
o A konfliktuskerülés a konfliktusok újabb tömegét termeli ki

A problémás családok jellemzői Rutter szerint (Szabóné, 2004):
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

az érzelmi kötődések hiánya vagy erős torzulása (rideg, elutasító családi légkör)
kifejezett zavarok a család biztonságos bázisként való működésében (koalíció, rivalitás)
szülői modellek hiánya, vagy súlyos torzulása (egyszülős család, szenvedélybeteg szülő)
feszültségkezelés problémái
a szülők közötti kommunikáció hiánya, elidegenedés, nyílt erőszakos viselkedés
hiányos vagy eltorzult kommunikációs minták a családon belül
nevelési eljárások hiánya, vagy túlzott alkalmazása
az életkornak megfelelő életfeltételek, ingerek hiánya

Sokproblémás családok
Sokproblémásnak tekintünk egy családot, akkor, ha több terhelő tényező együttesen van jelen
a család életében: szenvedélybetegségek, krónikus betegségek, házassági konfliktusok,
gyermeknevelési nehézségek, bántalmazás munkanélküliség, lakhatási bizonytalanság, rossz
lakáskörülmények, egzisztenciális problémák.(Szabóné, 2004)
A krónikusan problémás családok szocializációs működése zavart szenved, a bennük
felnövekvő generáció tagjai is többnyire hordozzák és „továbbörökítik” a torzult
kommunikációs, viselkedési, nevelési mintákat.

A gyermekkor átalakulása - A gyermekkor elvesztése (?)
A XX. század közepén létrejött társadalmi és technikai változások jelentős hatást gyakoroltak a
családok és a gyermekek életére. Kernberg a korra jellemzően a nárcisztikus és borderline
fejlődés halmozott előfordulását hangsúlyozza. „ a modern gyermeknevelési elvek egyik
vadhajtása, illetve a szülők túlhajszoltságának gyakori következménye, hogy a gyereket minden
szempontból teljesen és kritikátlanul elfogadják, ajnározó szeretettel veszik körül –ám éppen
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ezzel narcisztikus , önimádó személyiséget alakítanak ki. A gyerek úgy nő föl, hogy nem talál más
célt önmagán kívül…az unalom, a belső üresség válhat a személyiség alapvető életérzésévé, ami
a negatív érzelmek, az állandó külső élménykeresés alapja.”(Kopp, Skrabski, 2016 130-131. o.)
A gyerekek életében bekövetkezett változások értelmezésében Winn egyenesen a gyermekkor
nélküli gyermek megjelenéséről beszél. (Winn, 1990)
Winn három tényezőt említ, mely alapvetően átalakította a posztmodern kor gyermekeinek
gyermekkorát:
1. a nők munkába állása
2. a televízió megjelenése és elterjedése
3. a válások nagy aránya
A nők munkába állása növelte a nők anyagi függetlenségét, önmegvalósítási lehetőségeik
köre az otthon falain kívül is bővült, ám csökkentette a gyermekre, a család érzelmi
összehangolására fordított időt. A gyermekek napjaik jó részét szocializációs intézményekben
töltik. A nők anyagi függetlenedése nagy mértékben hozzájárulhatott a válások számának
növekedéséhez. A nők belépése a munkaerőpiacra átalakította a családi munkamegosztást és
a nemi szerep viselkedésekben is változást hozott.
A televízió megjelenése és elterjedése az átalakuló szabadidős szokásokon túl a gyermekek
életére is hatást gyakorolt. A televízió ún. baby sitter funkciója „tökéletlen”, mert leköti ugyan
a gyermek figyelmét, de képtelen a bemutatott tartalmak válogatására, a látottak
feldolgozásának segítésére. Kósa megfogalmazásában „a televízió nem tud suttogni”, vagyis
válogatás nélkül, kendőzetlenül mutat meg tartalmakat az arra még felkészületlen vagy az
adott tartalmat csak részlegesen értő gyermek számára. A kicsinyített, tompított, játékos
„mintha” helyzetek helyett a televízión keresztül a nyers valóság ömlik rá sokszor
kontrollálatlanul a gyermekekre. (Winn, 1990) Marie Winn könyvének eredeti megjelenése óta
a helyzet sokat romlott, ha a médiahatásokat kiterjesztjük az okos eszközök által elérhető,
sokszor káros internetes tartalmakra is. A televízió káros hatásait leginkább az agresszió
gyakori látványa, az agresszió témájával kapcsolatos deszenzitizálódás (az érzékenység
elvesztése) kapcsán említik. Az agresszív minták hatásán túl a károsító tényezők közé
sorolhatjuk az esetenként torz, felszínes értékrendek kívánatosként való bemutatását
(soványságideál, celebek, mint példaképek, külsőségek hangsúlya), viselkedéses addikciók
megjelenését (sorozatfüggők).
A családok felbomlásának következményei: Válási helyzetben a gyermek igényei háttérbe
szorulhatnak, mivel a szülők saját tönkrement kapcsolatuk problémáival vannak elfoglalva. A
válási krízis feldolgozása, a megváltozott helyzethez való adaptálódás a család minden tagjának
lélektanilag megterhelő, energiaigényes folyamat.
Az egyszülős helyzetben több teher (fizikai, érzelmi, anyagi) hárul a gyermeket gondozó
szülőre, mely frusztrált, feszült, türelmetlen helyzeteket gyakrabban generálhat.
Diszfunkcionális család működés esetén a gyermek részlegesen a hiányzó szülő helyébe
emelődhet, ezzel a gyermek és felnőtt szerepek közötti határok elmosódása, valamint a
gyermek életkorának nem megfelelő terhelődése jöhet létre. Például az érzelmileg támasz
nélkül maradó szülő a gyermektől várhat vigasztalást, támogatást (ekkor a gyermek
részlegesen, vagy időlegesen az elvált szülő helyébe lép, belép a szülői alrendszerbe). A szülők
új társkeresési próbálkozása kapcsolati, érzelmi frusztrációkkal terhelheti meg a családot. Az
új ún. mozaikcsaládok létrejötte, összecsiszolódása idő és kompromisszumigényes folyamat.
Az új rendszerek kialakulása számos buktatót hordoz.

164 | 7. Szocializációs zavarok

A mozaikcsalád
Meghatározását tekintve a mozaikcsalád olyan családi együttélési forma, ahol a vérségi
kapcsolat legalább egy szülővel nincs jelen. Korábban a megözvegyültek újraházasodásával
alakultak ki a mozaik családok. (Így már Hófehérke is mozaikcsaládban nevelkedett…) Ma
elsősorban a válások nagy aránya áll a mozaikcsaládok létrejöttének hátterében. A
mozaikcsalád (korábban használatos volt a patchwork család kifejezés is) tagjainak a
nevezéktana még ma sem alakult ki (mostohaszülő, nevelőszülő, pótszülő).
A mozaikcsaládok pszichológiai sajátosságai (Krahenbühl és mtsi, 2007):
◼ Az egyik szülő csak adott időtartamban él együtt a gyermekkel, a mozaikcsaládban élő
gyermekek két családrendszernek is részei
◼ Kialakulása sajátos (a pár összecsiszolódása gyerek mellett történik)
◼ A szülő-gyerek kapcsolat megelőzi a párkapcsolatot (részcsaládba illesztődik a partner)
◼ Nincs idő szülővé válni (a pótszülő azonnal belekerül a feladatba és meg kell oldania
helyzeteket)
◼ A vérségi kapcsolat legalább egy szülővel nincs jelen
◼ A jelen nem lévő fél (másik szülő) hat a család életére Lsd. Lezáratlan válási konfliktusok
◼ Szerepek nem egyértelműek (hogyan nevelhet a pótszülő?) (az elnevezés sem világos!
Nevelő, pótszülő, helyettes szülő, mostoha…)
◼ Asszimetrikus jogi viszony, a pótszülőnek nincsenek szülői jogai új partnere
gyermekeivel szemben
◼ a mozaikcsaládban biológiailag adott szerepek (vér szerinti szülő) mellett, szerzett
szerepek (pótszülő) is megjelennek
◼ Különféle szokások, értékrend, elvárások a két családban
◼ Megkettőződés (két otthon, két szülinap, két karácsony, a nagyszülők száma is
növekszik)
◼ Nevelési elvek csorbulása (Szülők engedékenyebbek)
◼ Szülők versengése (pl. azért kit választ a gyermek) egymásról negatív információkat
adnak, gyermek lojalitás konfliktust élhet át
◼ Gyermek közvetítő szerepe (ha a szülők közötti kommunikáció probléma)
◼ A tagok a múltban átéltek egy jelentős krízist (válás), veszteséget, ebből fakadó
kudarcok, félelmek terhelik őket
◼ Bizonytalanabb családhatárok (ki kit tekint a családhoz tartozónak)
◼ a mozaikcsaládhoz tartozás sem biológiai, sem térbeli, sem jogi értelemben nincs
világosan definiálva
◼ a mozaikcsaládnak eleinte nincs közös története, ezért kisebb lehet az összetartó erő
(az új család közös történetének felépítése a mozaikcsalád előtt álló feladattá válik)
A mozaikcsaládok típusai (Krahenbühl és mtsi, 2007):
◼ pótanyás mozaikcsalád (ha egy nő csatlakozik egy férfihoz és annak vér szerinti
gyermekeihez)
◼ pótapás mozaikcsalád (ha egy férficsatlakozik egy nőhöz és annak vér szerinti
gyermekeihez)
◼ összetett mozaikcsalád (ha két rész-család kapcsolódik össze: anya gyermekeivel és apa
gyermekeivel)
◼ mozaikcsalád közös gyermekkel, vagy gyermekekkel (közös gyermekes pótanyás
család, közös gyermekes pótapás, család, közös gyermekes összetett mozaikcsalád)
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◼ részidős mozaikcsalád (a korábbi kapcsolatból származó gyermekek a külön élő
szülővel és annak partnerével bizonyos meghatározott időben együtt élnek)

7.4. A KORTÁRSCSOPORT SZEREPE A SZOCIALIZÁCIÓBAN
(Intézmények, mint a szocializáció színterei)
A másodlagos szocializáció az intézményekben zajlik. Az intézményekben felnőttek és
gyermekek, valamint intézményesített szabályok, működés közvetíti a mintákat, értékeket.
Ebben a részben a kortársak pozitív és negatív hatását emelném ki.

7.4.1. A kortárscsoport szocializációs funkciói
A gyermekközösségek a társadalom kicsinyített formái. Az iskolába lépő gyermeknél egyre
fontosabbá válik a kortársak szerepe, mely a kamasz korban különös hangsúlyt kap. Ebben az
életszakaszban a kortársak véleménye, megítélése elsőrendű fontosságú a kamasz számára
(ennek a felismerésén alapul a kortárssegítés gyakorlata). A kortárs közösségekben alkalom
nyílik szerepek kipróbálására, továbbá önbemérés (milyen vagyok? mit tudok a többiekhez
viszonyítva?), tapasztalatszerzés, önmaguk kipróbálása zajlik. Itt tanulja meg az
együttműködést, gyakorolja a konfliktuskezelés formáit. A közösségi életben a gyermeknek a
társaira és önmagára hagyatkozva kell boldogulnia, kapcsolatokat építeni, működtetni,
kommunikálni, érdekérvényesíteni problémákat megoldani. A szülők védelmező szerepe
távolabb kerül. A közösséghez tartozás erőt ad, identitást formál. A közösség elfogadott
tagjának lenni az érzelmi jóllét egyik fontos záloga. A kortársak tartós nélkülözése (társas
kapcsolatoktól izolálódó magántanuló, tartósan hospitalizált beteg, magányos, kirekesztett,
vagy nehezen kapcsolódó, szociális készségeiben gátolt gyermek) komoly pszichés
kihatásokkal, károsodással járhat. A kortársak pozitív hatásai mellett sajnos sok gyermek
tapasztalja meg a kegyetlen bánásmódot kortársai részéről. A kortársbántalmazás nem új
jelenség, sok irodalmi alkotásban is találhatunk rá példákat.

A kortársak szerepe a gyermek életében (Vajda, 1999):
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

segíti a szülőkről való leválást
önállósít
együttműködésre serkent
kommunikációs módokat tanít
spontaneitás
szerepek kipróbálása a csoportban
visszajelzések
önbemérés, összehasonlítás
valahová tartozás (biztonság)
érzelmi támogatás, szorongásoldás
szociális kompetenciát fejleszti
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A kortárs kapcsolatok -mással nem helyettesíthető- szerepe a gyermek lelki fejlődésben
kulcskérdés. A tartós kirekesztettség, elutasítottság érzés a szubjektív szenvedésen túl,
patológia forrásává is válhat. Az iskolai, közösségi elutasítottságnak szerepe van a
lemorzsolódásban, illetve a deviáns értékrendű csoportokhoz való csatlakozásban.
Az agresszív, elutasított gyermekek kevésbé ismerik be társas nehézségeiket. Az agresszív
viselkedés miatti elutasítottság összefüggést mutat a magatartászavarral és egyes szerzők
szerint (Asher és Parker, Coie és mtsi idézi Vajda, 1999) a későbbi deviancia előrejelzője.
(Vajda, 1999) Az elutasított agresszív viselkedésű gyerekek gyakran a hasonló viselkedésű
társaikhoz kapcsolódnak, egymás viselkedését kölcsönösen megerősítik. A közös, bár deviáns
értékrendű csoportban elutasítottságuk megszűnik. (Vajda, 1999) Coie és mtsai a szociálisan
elutasított gyerekek négy csoportját különítették el. Az első csoportba az agresszíven viselkedő
gyerekeket sorolták. A második csoportba az előnytelen, szokatlan külsejű gyermekek, a
harmadik csoportba a bizarr, fura módon viselkedő gyerekek kerültek. A negyedik csoportba
sorolták azokat a társaik körében nem népszerű gyerekeket, akik egyik fent említett csoport
jellegzetességeit sem hordozták. (Vajda, 1999)

7.4.2. Kortársbántalmazás (mobbing, bullying)
A kortársbántalmazásra két kifejezést használunk. A bullying vagy szekírozás és a mobbing
vagy pszichoterror.
A mobbing, jelentése: egy csoportnak az egyénnel szemben tartósan, hosszú időn keresztül
alkalmazott lelki terrorja. (Iskolára, munkahelyre vonatkoztatva is használják a kifejezést.)
A bullying kifejezés fordítása a magyar szakirodalomban szekírozás, zaklatás.
A kortársbántalmazás, iskolai zaklatás meghatározásaiban közös, hogy a nyílt vagy
rejtett formában megjelenő agresszió rendszeresen visszatérő, folyamatos
viselkedési sorozatnak tekinthető, mely esetenként komoly pszichés károkozással jár.

A kortársbántalmazás típusai (Berger, idézi: Révész, 2007):
◼
◼
◼
◼

Fizikai erőszak (verés)
Viselkedéses erőszak (tönkretenni valakinek a használati tárgyait)
Verbális erőszak (gúnyolódás, csúfolódás, megalázás, megszégyenítés)
Kapcsolati (szociális) erőszak (kirekesztés, kibeszélés)

A kortársbántalmazás okai között szerepel az intolerancia. Az el nem fogadás hátterében
társadalmi hozzáállás, társadalmi frusztrációk, előítéletek, a félelem /legjobb védekezés a
támadás, fölénykeresés/ állhatnak. A bántalmazás oki tényezői között említhetjük az unatkozó,
iskolai sikerekben gátolt tanulók ingerkereső, feltűnni vágyó viselkedését.
A bántalmazás a közösségen belül tulajdonképpen a bűnbakképzés klasszikus dinamikáját
követi, a közösségben keletkező feszültség kanalizálódik el a bántalmazáson keresztül. A
közösség előnyei tehát az agresszió levezetése, a feszültség csökkenése, unaloműzés,
szórakozás /ingerkeresés/, valamint a félelmek leküzdése.
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Három alapvető szerep jelenik meg a bántalmazó közösségben. Az elkövető, a szemlélők és az
áldozat. Az elkövetőt gyakran jellemzi az empátia, megértés hiánya (mentalizációs
deficit), fölénykereső, agresszív magatartás.
A szemlélők (a közösség többsége), akik sodródnak az eseményekkel, passzivitásuk
kiszolgálja a bántalmazót. Bár nem feltétlen tartják helyesnek a bántalmazó viselkedését, egy
részük képes látni a helyzet által hordozott problémát, érdemben mégsem szállnak szembe az
agresszorral. A fenti viselkedésük célja az önvédelem, alkalmazkodás a torzult helyzethez. Nem
szállnak szembe a hangadóval, hogy ne kerüljenek ők az áldozat szerepébe.
A szemlélők csoportja nem egységes. A szakirodalom (Vassné Figula, 2008) a szemlélők
csoportjában megkülönböztet segítő beavatkozókat, akik békítő vagy segítségkérő módon
beavatkozni próbálnak, csatlakozó beavatkozókat, akik a zaklató viselkedése mellé állnak
illetve a tényleges szemlélőket.
Az áldozatok nem ritkán a csoport peremhelyzetű, magányos egyénei, akik valamilyen látható,
feltűnő módon különböznek az érvényes normáktól. Pl. beszéd, alkat, bőrszín, méretek, testi
hibák, szemüveg, származás, gátolt viselkedés, a lazaság hiánya, szociális készségek
fejletlensége, testi ügyetlenség, gyengébb képességek.
Az áldozatok többnyire nem változtatnak a viselkedési formáikon (rugalmatlan viselkedés?),
melyek a többséget ellenségeskedésre ingerlik.
Az áldozatok a többnyire tartós bántalmazás nyomán komoly pszichés stresszt szenvednek el,
szubjektív szenvedésük is igen nagy mértékű. Kirekesztettségük révén számos sajátos
viselkedéses jegy, súlyosabb esetben akár klinikai jelentőségű tünet is megjelenhet náluk. Az
áldozatokra jellemző lehet a bántalmazás nyomán:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Sértődékeny
Agresszív
Nehezen viselik el a kritikát
Folyton elismerésre vágynak
Csoportban nem mernek megszólalni
Csökkent önértékelés
Gyakoribb betegségek
Pszichoszomatikus tünetek, fejfájás
Szorongás
Depresszió
Öngyilkosság
Tartós hiányzás az iskolából /menekülés/

A hatás igen hosszú távú lehet!
Milyen viselkedési stratégiákkal mentik magukat az áldozatok?

Az áldozatok tipikus viselkedési mintái:
1. harc az áldozat szerep ellen
◼ a gyanakvó: mindenütt rosszindulatot, gonoszságot feltételez, túl óvatos, bizalmatlan.
◼ a dicsekvő: célja jobbnak feltűnni /hátha úgy elfogadnak/
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Anyagi javakat, (valós vagy kitalált) hőstetteket erősen hangsúlyoznak. Arrogánsok,
megjátszott öntudattal, fölébe próbálnak kerekedni a többieknek. Ez a viselkedés a
többiekben visszatetszést kelt.
2. szerepek vállalása
az osztály bohóca szerep előnye:
◼ kevésbé vannak kitéve az osztály zaklatásának, ha vállalják a szerepüket
◼ figyelmet kap / a tanár is megerősítheti/
◼ elismert szórakoztató
3. szövetségesek keresése
◼ Az áldozat magányos helyzete oldására a diákok közt keres támogatókat. Pl. ajándék a
társaknak, próbálja megvásárolni a barátságukat.
◼ Az áldozat magányos helyzete oldására a tanárokkal keresi fokozottan a kapcsolatot. Ez
esetben az osztály szemében stréberré válik.
4. menekülés a csoportból (az áldozat kerüli az érintkezést a csoporttal, hogy
csökkentse az őt ért stresszhatást)
KIFELÉ:
◼ hiányzás
◼ lógás
◼ betegség
BEFELÉ /Alig védekeznek jó céltáblák./
◼ meg sem szólal, visszavonul /”itt sem vagyok hagyjanak békén”/
◼ fantáziába menekülés
Ördögi kör alakulhat ki! Egy csoport egy diákot az áldozat szerepébe kényszerít -> Reakció:
1,2,3,4 stratégia -> A csoport az áldozat viselkedésével indokolja a kirekesztő magatartását.
(Dambach, 2001)
Mit tehetünk a bántalmazás csökkentésére?
◼ Elfogadó légkör (osztályban, iskolában, társadalomban)
◼ Mobbing magatartás megakadályozása
A kortársbántalmazás prevenciós lehetőségeiről a prevenció fejezetben olvashat.

7.5. A GYERMEKOTTHON MINT SZOCIALIZÁCIÓS SZINTÉR
A gyermekotthonok alapvető funkciói a következők (Gilligani, 1999 idézi Rausch, 2013):
1. gondoskodás (fizikai, érzelmi szükségletek kielégítése)
2. védelem (biztonság nyújtás, veszélyeztető tényezők kiküszöbölése)
3. kompenzáció (hiányosságok kompenzálása pl. szocializációs deficitek, oktatás,
egészségügy)
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4. felkészítés (az önálló életre, a társadalmi beilleszkedés segítése, családba való
visszatérés segítése)
A gyermekotthonokban nevelkedő gyermekeknek számos nehézséggel kell szembenézniük. A
családban elszenvedett traumatizációk, elhanyagolás, mellett a családból való kiszakadás
többnyire együtt jár a korábbi kapcsolatok, lakókörnyezet elvesztésével is.
A gyermekek reakcióit, adaptációját az új gondozói környezethez, valamint a szocializáció
további menetét meghatározza az életkoruk a bekerüléskor, a magukkal hozott szocializációs
hiányosságok és traumatikus tapasztalatok. A nevelő hasonlóan a szülőhöz modellé (itt
korrektív modellé) válik (pl. problémamegoldásban, feszültségkezelésben, viselkedésben stb.).
Valamint figyelembe kell vennünk a gyermekotthonban élő kortársak szocializációs hatását és
mintáit.
A személytelen korai kapcsolódás, az állandóság hiánya, a változó gondozói környezet patogén
hatásának felismerése vezetett el a nagy gyermekotthonok kitagolásához. A lakásotthonok, a
nevelőszülői hálózat erősítése lehetőséget teremt a gyermekek családiasabb nevelésére, a
gyermekek a családi formához hasonlatosabb rendszerben nevelkedhetnek ezáltal. (Rausch,
2013)

7.6. A SZOCIALIZÁCIÓ DISZFUNKCIÓI A CSALÁDBAN
7.6.1. A válás
A házassági feszültségek, krízisek, valamint a válás az egész családi rendszert érzelmileg
megterheli. A család leggyengébb és ezért legsérülékenyebb láncszeme a gyermek. Jelen
áttekintés a válás és az ezzel kapcsolatos szülői reagálás gyermekekre tett hatásait tekinti át.

A válás hatása különböző életkorú gyerekekre
A válás hatásai lehetnek:
◼ Rövid távú hatások: - a válási krízis és az azt követő élethelyzethez való alkalmazkodás
◼ Hosszú távú hatás: - a válás után kialakult új családszerkezet
A megterhelő élethelyzetre adott válasz függ:
◼ a gyermek életkorától /személyiség érettsége, fejlettsége/
◼ a személyiség teherbíró képessége /elhárító mechanizmusok, problémamegoldási
stratégiák/
◼ kifelé forduló - befelé forduló gyermek
◼ a szülők hozzáállásától
Óvodáskor (3 - 5 év)
◼ szeparációs tünetek /állandóan a szülővel akar lenni, lefekvés, elválás probléma, szülő
nélkül szorongást él át, a szülővel való találkozáskor agresszív lehet/
hátterében a biztonság megszűnése áll, időélmény megélése képlékeny
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◼
◼
◼
◼
◼

regresszió
halálfantáziák - a szülő kilépése a családból
a gyermek elvesztheti saját szerethetőségébe vetett hitét
elveszített szülő visszaszerzéséről szóló fantáziák
bűntudat /szülei miatta váltak el/ háttere: decentrálás hiánya

Kisiskoláskor (6 - 8 év)
◼ iskolai alkalmazkodás problémái /érzelemvezéreltségről értelemvezéreltségre való
áttérés/
hátterében: az érzelmi szféra túlterhelése áll
◼ a szülő eltűnésére adott reakció a szomorúság
◼ vágyakozás az eltávozott szülő után
◼ azonos nemű szülő mint azonosulási minta
◼ konkrét formát öltő félelmek
◼ a szülők szövetségesnek vonhatják be a gyermeket a felek közötti harcba lojalitáskonfliktus a gyermekben
Prepubertás (9 -12 év)
◼
◼
◼
◼
◼

célra irányuló düh
valamelyik szülő oldalán kénytelen lehet részt venni a harcban
a szövetségbe vont gyermek válás utáni alkalmazkodása lényegesen nehezebb
a szülők válása megzavarhatja a formálódó identitást
viselkedési zavarok

Serdülőkor (13 - 18 év)
◼ késik a szülőkről való érzelmi leválás v. élesen szakít a gyermekszereppel és elhagyja a
családját
◼ viselkedés szabályozás probléma lehet /agresszió, szexualitás, káros szenvedélyek/
◼ párválasztás, kapcsolati problémák
◼ a válás végleges, visszafordíthatatlan - gyászmunka
◼ bűntudat /szülei miatta váltak el, "rossz, lusta volt"/
A szülők zömmel szeretnék megóvni gyermekeiket a válási hercehurcáktól. Ezt a nézetüket,
szándékukat gyakran hallatják is. A felnőttek viselkedése, azonban gyakorta korántsem
felnőttes. Az érzelmi örvények és frusztrációk nyomán félresiklott, következményeit, hatásait
tekintve át nem gondolt stratégiákat alkalmaznak. Az alábbiakban áttekintjük a válás körüli és
utáni időben megjelenő torz szülői reagálások leggyakrabban megjelenő alapeseteit. Az alábbi
tényezők a szülők igényeit, feszültségcsökkentését szolgálják, ellenben krónikus fennállásuk
esetén kifejezett károsító hatással bírnak a gyermekekre nézve. A szülői működés károsító
volta a gyermek saját érzéseinek tagadásában, autonóm igényeinek semmibevételében, még
rosszabb esetben a gyermek burkolt elutasításában rejlik. Konkrét példákért érdemes
elolvasni Feuer Mária remek összefoglalóját a témában.

Problémás szülői megoldásmódok:
◼ titkolózás: A túl kevés info helyzete. A gyerek sejti, de a szülők nem mondják. Vagy
mondják, de kérik, hogy ne mondja senkinek. A titok megterhelő, elszigetelő hatása
közismert. A bizonytalanság fantáziákat mobilizál a gyermekben. Nincs akit lehetne
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◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

kérdezni, aki segítene eligazodni a gyermeknek a zűrzavaros helyzetben. Nehéz a
szülőket kérdezni, hiszen érzelmileg maguk is érintettek, terheltek a helyzetben. A
titkolózás tovább mélyíti a gyermekben a magányt és az érzelmi krízist. A válás ténye
számos érzést, gondolatot, kérdést, problémát vet fel. A problémák ventillálása, a
megbeszélés figyelmes megértéssel társulva feszültségcsökkentő hatású. („Megosztott
teher fele teher.”)
túlbeszélés: A túlbeszélés a túl sok, vagy túl széles körben szétterített információt
jelenti. Miközben a szülők a családi magánügyeket a külvilágra öntik, vajon
megkérdezik-e a gyermeket, hogy akarja-e, hogy a tanárai, barátai informálva legyenek
a családban történő változásokról. A válás problémájával elárasztott gyermeknek kevés
lehetősége van a témától való időleges visszahúzódásra.
problématagadás: A szülő, aki úgy kommunikálja a gyermek felé a válás hatásait, hogy
semmi sem változik, tagadja a problémát. A veszteségek tagadása, a gyászfolyamat
ignorálását vonja magával. A problémák kimondásának tilalma elmagányosodást
eredményezhet, hosszabb távon pedig maladaptív problémakezelést jelent.
hibáztatás (a válásért okolt gyermek): A gyermeki fantáziákban megjelenhet, hogy az ő
rosszasága miatt váltak el a szülők. Ha ezt a szülők még egy-egy elkeseredett mondattal
meg is erősítik a fantáziák reálissá válnak.
vádaskodás: A másik fél egyoldalú felelőssé tétele a válásért. A gyerekek normális
reakciója, hogy mindkét szülőt szereti és mindkettőhöz ragaszkodik. Bármelyik szülő
negatív színben való feltüntetése érzelmi ambivalenciák forrásává válhat.
szövetséges keresés: A szülő a másik szülő tekintélyének lerombolása révén vár
szolidaritást a gyermektől. A mártír szerepében megjelenő szülő manipulatív
viselkedése nyomán a gyermek bűntudatossá, szorongóvá válhat.
üzengetés: A szülők kommunikációjának hiányát jelzi. Az üzeneteket a gyerek közvetíti.
A postás szerep hálátlan. Az üzengetéssel a gyermek akaratán kívül bevonódik a szülők
konfliktusába és rá kerül az ezzel járó érzelmi teher is. (amit a szülei pont az
üzengetéssel próbálnak lerázni magukról).
kíváncsiskodás: A túlzott érdeklődés a volt házastárs jelenlegi életével kapcsolatban
határátlépést jelez. A gyermek újra csapdahelyzetbe került, ha mond valamit, vagy ha
nem egyaránt konfliktust kelt. A gyerekek nagyon tapintatosak tudnak lenni, nem
akarnak senkinek bánatot, fájdalmat okozni.
átadás-átvétel: A fizikai körülmények (hol adjuk át a gyereket? küszöbön? ház előtt?), a
hangulat és a szülők közötti kommunikáció (szemrehányások, érzelmi zsarolás,
némaság) a helyzet érzékeny, sok feszültséggel terhelt pontjai. Az átadás-átvétel helyzet
mindig együtt jár valamelyik szülő elhagyásával. A szülők gyakori panasza, hogy a
láthatásról hazatérő gyermek viselkedése megváltozik az otthon megszokotthoz képest.
Ilyenkor érdemes időt adni a gyereknek arra, hogy lélekben is megérkezzen. Ez az
„átzsilipelés” néhány percet, vagy néhány órát is igénybe vehet.
választásra kényszerítés: Kit szeret jobban a gyerek? Ki mellé áll? Kinek ad igazat? Az
ilyenféle kérdések csiki-csuki helyzetet teremtenek és komoly lojalitáskonfliktus
kialakulását eredményezhetik a gyermekben.
a közös együttlét megtagadása: Családi ünnepek, ballagás, ahol a gyermek szülei
közösen ünnepelhetnek már a tervezés fázisában is komoly feszültségforrások. (Feuer,
2008)

A szülők együttműködése, hangneme, viselkedésmódja alapvetően fontos a gyermek lelki
egyensúlya érdekében. A szülői konfliktus kezelésében segítséget adhat a válási mediáció.
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Lélektani feladatok amiket az elvált szülők gyermekeinek meg kell oldaniuk:
◼ tudomásul kell venniük a házasság felbomlását, szembe kell nézniük a realitással
◼ függetleníteniük kell magukat a szülői konfliktusoktól
◼ fel kell dolgozniuk az egyik szülő elvesztésének /mindennapokból való eltűnésének/
élményét
◼ fel kell oldaniuk a szükségképpen jelentkező haragot és önvádlást
◼ el kell fogadniuk a válás véglegességét, le kell mondaniuk a szülők újraegyesítésének
vágyáról
◼ el kell érniük, hogy reálisan ítéljék meg az emberi kapcsolatok lehetőségeit (Bognár,
Telkes, 1986)

7.6.2. Gyermekbántalmazás
A gyermekek elleni erőszak, gyermekek kizsákmányolása, a gyermekmunka általánosan
elterjedt volt a történelem során. A gyermeket saját tulajdonának tekintő szülői viszonyulás, az
olyan nevelési elvek, mely szerint a gyermek minden körülmények közt feltétlen
engedelmességgel tartozik a szülőnek táptalajul szolgáltak a gyermekek elleni agresszióhoz. A
bántalmazás a nevelés része volt. Ismert volt a gyermekek verése, bezárása, éheztetése és
egyéb válogatott büntetések alkalmazása nevelési célzattal.
A nagy arányú csecsemő és gyermekhalandóság, a családokban születő gyermekek nagy száma
a szülő és gyermek közötti viszonyban is éreztette a hatását. A felvilágosodás időszakában
fogalmazódott meg, hogy „a gyermek nem kicsinyített felnőtt”, igényei, működésmódja a
felnőttekétől eltérő. A gyermekek központi szerepbe kerülése a csecsemőhalandóság
csökkenésével, a gyermekek fejlődésére irányuló nevelési és lélektani fókuszok
megjelenésével, a gyermekjogok megfogalmazásával vette kezdetét.
A gyermekbántalmazást -bár évezredes múltra tekint vissza (gondoljunk Spártára és a
Taigetoszra)-, a tudomány csak a XX. század derekán fedezte fel magának. Egy röntgenorvos,
Caffy 1946-ban kezeletlen csonttörések nyomainak észlelésével indította el a fizikai
bántalmazás témáját, ekkor jelent meg a témában első publikációja. Kempe (1962) a vert
gyerek szindróma leírója szintén a fizikai bántalmazás testi jeleire, szövődményeire fókuszál.
A 1970-es évek elején a feminista mozgalmak megjelenésével kezdtek markánsabban
artikulálódni olyan témák mint a szexuális erőszak kérdésköre. (Herman, 2003)
A gyermek bántalmazást ma a nevelés abnormális formájának tekintjük és jogi szankciókat von
maga után. A szülői személyiségtulajdonságokon túl (hiányos önkontroll, empátiás deficit, az
agresszió emelkedett mértéke, gyenge frusztrációs tolerancia), a negatív szülői minták és
gondozási tapasztalatok, a konfliktuskezelés elégtelenségei és helyzeti tényezők (krízishelyzet
a családban) is hozzájárulhatnak a bántalmazó viselkedés megjelenéséhez.
A kicsiség, a fizikai korlátok, a kiszolgáltatottság, a függő helyzet, az érdekérvényesítés
korlátozott lehetőségei fontos szerepet játszanak a bántalmazás létrejöttében és
fennmaradásában. A bántalmazott gyerekek nagy része az ötödik életévét nem töltötte be.
Különösen veszélyeztetettek a legkiszolgáltatottabbak a menekülésre képtelen csecsemők,
betegek, fogyatékkal élők (és bár nem gyermektéma, de az idősek is). Az áldozattá válás esélye
fiúknál és lányoknál azonos, az elsőszülöttek érintettebbek. Többgyermekes családban
előfordul, hogy a bántalmazás csak az egyik gyermek ellen irányul. A gyermekbántalmazás
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minden társadalmi rétegben előfordul! Magasabb társadalmi statusú családokban a
bántalmazás felderítése nehezebb, mert a családok:
◼
◼
◼
◼

Tájékozottabbak
Jobb érdekérvényesítők
A szakemberek kevésbé gyanakodnak
A szakemberek kevésbé élnek a jelentési kötelezettséggel

A bántalmazások valódi számáról csak sejtések, becslések lehetnek. A feltárt esetek csak a
jéghegy csúcsát képezik. Az áldozatok titkolják, szégyenként élik meg a történteket. A titok
őrzésének kényszere sokszor az elkövető külső fenyegetése révén kap nyomatékot. A családon
belüli elkövető esetén a védelem, a biztonság fokozottan sérül. A traumatizáló bántalmazási
eseményen túl, az áldozat segélykérésének elutasítása, szavainak hiteltelenítése, vagy az
áldozathibáztatás további traumatizáló erővel bírhat.
Gyermekbántalmazás ha valaki sérülést okoz a gyermeknek, vagy a gyermek sérelmére
elkövetett cselekményt, történést szándékosan nem akadályozza meg. Ez a gyermek további
életére kiható, jelentős mértékű sérülés lehet testi, érzelmi, erkölcsi, szellemi, egészségügyi
jellegű, illetve a gyermek méltóságát sértő, személyiségfejlődését károsan befolyásoló.

A WHO definíciója szerint: A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz
bánásmód) magánban foglalja a fizikai és /vagy érzelmi rossz bánásmódok, a
szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy
egyéb kizsákmányolás minden formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének,
fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi
egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.

Veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás, vagy körülmény következtében kialakult
állapot, amely a gyermekek testi, értelmi, érzelmi v. erkölcsi fejlődését gátolja v. akadályozza.
◼ A gyermekbántalmazás a veszélyeztetettségnek egyik megnyilvánulási formája.
◼ Veszélyeztetettség megvalósulhat bántalmazás nélkül is. Veszélyeztethet a szülő
életvitele, anyagi körülményei, egészségi állapota.
Az abusus jelentése: visszaélés, rossz bánásmód
Az egyes bántalmazási formák nem elszigetelten jelennek meg. A rossz bánásmód különböző
típusai kombinálódhatnak (multiplex traumatizáció). Pl. fizikai és szexuális, bántalmazás,
ehhez társulhat torz környezeti viszonyulás (érzések, történések hiteltelenítése, segítség
elmulasztása, az áldozat vádlása).

A bántalmazás formái
◼ Fizikai (verés, rázás, magzatkárosítás, terhes nő bántalmazása, újszülött gyilkosság,
Münchausen by proxy sy.)
◼ Szexuális (gyermekpornográfia, gyermekprostitúció, szexuális stimuláció)
◼ Emocionális („rossz szavak”, megalázás, kirekesztés, csúfolás, gúnyolás, családon belüli
erőszak szemtanúja a gyermek)
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◼ Elhanyagolás - Neglect (fizikai, oktatási-nevelési, egészségügyi)
Fizikai bántalmazás:
szándékos cselekedet vagy gondatlanság (ütés, rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési
beleset) amely a gyermek fizikai sérüléséhez, halálához vezet vagy vezethet, és amely a szülő
vagy más gondozási-nevelési feladatot gyakorló személy felelősségi körébe tartozik, akiben a
gyerek bízik, illetve akivel alá-fölérendeltségi viszonyban van. Lehet egyszeri vagy ismétlődő.
Szexuális bántalmazás:
dependens, éretlen gyermekek és serdülők olyan szexuális tevékenységbe való bevonása, amit
ők valójában nem értenek, abba tudatosan beleegyezni nem képesek, illetve olyan szexuális
tevékenység, ami megszegi a családi szerepek szociális tabuit. (Kempe, 1978)
Érzelmi bántalmazás:
a gyermekkínzásnak az a fajtája, amely a pszichológiai érés és fejlődés károsodásához vezet.
Gyakori formái a szóbeli bántalmazás és a gyermekek teljesítménye iránt támasztott
mértéktelen követelmények, ami a gyermekben negatív énkép kialakulásához és magatartási
zavarokhoz vezet. Testi bántalmazással vagy anélkül is előfordulhat. (Garbarino, 1993) Az
érzelmi bántalmazáshoz sorolandó a gyermek szeme láttára lejátszódó erőszakos cselekedetek
pl. súlyos családi konfliktusok, családon belüli erőszak is.
Elhanyagolás:
Alapvető szükségéletek kielégítésének elmulasztása, védelem, felügyelet elmulasztása, mely a
gyermeknek súlyos ártalmakat okoz, vagy annak veszélyével fenyeget bármelyik területen:
egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények. Az
elhanyagolás megítélésekor figyelembe kell venni, hogy milyen mértékben adottak a feltételek
a család rendelkezésre álló erőforrásai tekintetében.
Fizikai elhanyagolás:
alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek
védelmének elmulasztása. Orvosi ellátás késleltetése, az orvosi utasítások be nem tartása, a
védőoltások beadásának indokolatlan elmulasztása, késleltetése.
Érzelmi elhanyagolás:
érzelmi biztonság, állandóság, szeretetkapcsolat hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva
mellőzése, elutasítása, a gyermek jelenlétében történő erőszakos, durva támadó magatartás
más családtaggal szemben.
Oktatási, nevelési elhanyagolás:
iskolalátogatási kötelezettség elhanyagolása, vagy a rendelkezésre álló és javasolt speciális
képzési, fejlesztési, egészségügyi szolgálatok igénybevételének elmulasztását jelenti.
A rendszerabuzus a gyermek védelmét szolgáló tevékenység, vagy rendszer nem létezik, vagy
diszfunkcionálisan működik, ezzel hozzájárul a bántalmazás, elhanyagolás megelőzésének
elmulasztásához, késedelmes elhárításához, vagy be nem avatkozással a folyamatos
károsodáshoz.
A gyermekek védelmére létrehozott rendszer diszfunkcionális működése hozzájárulhat a
rendszerabusus létrejöttéhez. Példák a rendszer abususra (másodlagos viktimizáció): a
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gyermek indokolatlan elválasztása a szülőtől, szükségtelen vagy nem körültekintő orvosi
vizsgálatok, nyomozási eljárás során nem megfelelő formájú kikérdezés (retraumatizáció),
elhúzódó eljárások.

A bántalmazás hátterében álló okok:
◼ A gyermekkel szembeni túlzott elvárások
o Teljesítmény, magaviselet
◼ Gondozással, gyermekneveléssel kapcsolatos beteljesületlen elvárások
o Beteg gyermek
o Nehezen kezelhető, eltérő fejlődésű gyermek
o Frusztrált, csalódott szülő, kevesebb sikerélmény
◼ A család elszigetelődése, támogató rendszer hiánya
o Egyedülálló szülő
o Zárt család – nem tanulnak meg segítséget kérni vagy nem tudják kihez kell fordulni,
a társadalmi kontroll kevésbé érvényesül
◼ Éretlen, fiatal anya (21 évnél fiatalabb)
o Felkészületlen a szülői szerepre
◼ Szenvedélybetegség
o Önkontroll gyengül
o Gondozás, nevelés, védelem hiányos lehet
o Szerepcsere (a gyerek-felnőtt szereprelációban)
◼ Bántalmazó nevelési, gondozási minták
◼ Érzelmi deprivációban nevelkedés
◼ A szülő hiányos konfliktus és indulatkezelése
◼ Rossz frusztrációtűrés (pl. nem tűri a gyermek sírását)
◼ Szociális problémák (lakhatási problémák, bizonytalanságok, munkanélküliség,
zsúfoltság)
◼ Mostohaszülő vagy bizonytalan kapcsolódású élettárs
◼ Túl sok kiskorú gyermek a családban (két gyermek születése között 18 hónál kisebb
korkülönbség)
◼ Krízishelyzet a családban
◼ Tárgyvesztés, betegség, válás!!!, munkahely elvesztése
◼ Házassági problémák
◼ Szülők vitái, kommunikáció hiány

A bántalmazó szülők jellemzői:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Gyermekeiket a tulajdonukként kezelik
Nevelésben több fenyegetés, büntetés
Nagyobb indulati telítettség
Érzelmileg éretlenek (önkontroll, indulatkezelés problémás)
Merev személyiségek
Alacsony önértékelés
Sérült empátia
Agresszív, uralkodni vágyó személyiség
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◼ Alkohol, drog függőség
Míg az aktív bántalmazó viselkedést mutató szülőkre a fenti felsorolás tekinthető jellemzőnek,
addig az elhanyagoló szülők passzivitását, működésmódját jobban jellemzi:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Csökkent ítélőképesség
Intellektuális hiányosságok (hiányzó ismeretek)
Motivációs deficitek
Fel nem ismert depresszió
Testi fogyatékosság, betegség
Drog és alkohol fogyasztás
Szegénység, zsúfoltság

A bántalmazást magyarázó elméletek (Lénárd, 1997):
a, A szociobiológiai elmélet a bántalmazást biológiai okokkal magyarázza:
◼
◼
◼
◼
◼

A gyermek betegsége, testi vagy más fogyatékossága (veszteség, frusztráció)
Túlmozgékony, nehezen kezelhető gyermek (nehéz temperamentumú csecsemők)
Mostoha gyermek
Apaságban való bizonytalanság
Baby face hiánya – atipikus arc-koponya arány- idősebbnek látszó babák – túlzó
elvárások

b, Szociális tanuláselmélet
modellhatásokat emeli ki:

a

bántalmazás

hátterében

a

korábbi

inadaptív

Fókuszban: Modellkövetés, utánzás, korábbi tapasztalatok, nevelési, probléma megoldási
modellek szerepe a tanulásban, szülővé válásban
◼ Bántalmazott gyermekből bántalmazó szülő lehet
◼ Szegényes tanulási tapasztalatok
◼ Nem megfelelő kontroll technikák elsajátítása
Segítő beavatkozási lehetőségek:
◼ Vannak-e korrektív minták, tapasztalatok? (pl. kompenzáló szülő, vagy más kötődési
személy, adaptív modellek)
◼ Viselkedésmódosítás pl. video tréning
◼ Stresszteli helyzetek erőszakmentes megoldásmódjainak elsajátítása
c, A kötődéselmélet (transzgenerációs modell) a korai tapasztalatok hatását
hangsúlyozza:
◼
◼
◼
◼

Gyermekbántalmazás=kötődési zavar
A szülő gyermekként maga is bántalmazott volt
A szülő-gyermek szerep komplementaritás nem érvényesül
Dezorganizált kötődés jelei (a gyermek nem mutat konzisztens viselkedést)

d, A családterápiás szemlélet a családi rendszer diszfunkcionális (nem jól funkcionáló)
működését emeli ki
◼ Kommunikációs problémák a családban
◼ Határkérdések (alrendszerek összemosódása, szerepek felcserélődése)
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◼ Bűnbak a családban
◼ Zárt családok
o Társadalmi kontroll kevésbé érvényesül
o Kevés külső kapcsolat
o Konzervatív értékrend
o Segítséget nehezen kérnek és fogadnak el
e, Tranzakcionális küszöbmodell abban különbözik az előbbi modellektől, hogy nem
csupán a rizikófaktorokat, hanem a védő faktorokat is figyelembe veszi
◼ A bántalmazás valószínűségét fokozó tényezőkön kívül a bántalmazást kivédő
(protektív), enyhítő tényezőket is figyelembe veszi
◼ A rizikó és a protektív tényezők egyaránt lehetnek átmenetiek és tartósak
7-3. táblázat: Tranzakcionális küszöbmodell

AZ ERŐSZAK LEHETŐSÉGÉT
AZ ERŐSZAK LEHETŐSÉGÉT
NÖVELŐ RIZIKÓFAKTOROK
CSÖKKENTŐ TÉNYEZŐK
Családi körülmények:
Gazdasági stabilitás
Szociális depriváció (hajléktalanság,
szegénység, munkanélküliség)
Erőszak a családtörténetben (a szülő
bántalmazott v. elhanyagolt gyermek
volt)
Egyedülálló, külön élő szülők
Mostohaszülő
vagy
bizonytalan
kapcsolódású élettárs, partner
Szüléskor az anya 18 évesnél fiatalabb
Az anya rövidebb-hosszabb időre külön él
a gyermektől
Zavarok a családi kapcsolatrendszerben
A szülő személyiségével összefüggő Pszichológiai jellemzők:
problémák:
A gondozó saját jó szülő reprezentációi
A szülő közömbös v. túl aggódó,
Jó szocializációs technikák
intoleráns a gyermekkel
Korrektív minták, tudatos választás
Ismerethiány, motiválatlanság
Változó élethelyzetekhez való rugalmas
Empátiás, mentalizációs deficitek
alkalmazkodás
Mentális betegség (kezeletlen)
Problémamegoldó
képesség,
jó
Drog-alkoholfüggőség
megküzdés a stressz szituációkkal
Deviáns magatartás
Biztos,
stabil
családi
háttér,
partnerkapcsolat, társas támogatás /vö.
Személyiségzavar (önkontroll problémák,
leányanyák/
impulzivitás)
A gyermekkel kapcsolatos tényezők
Pszichés és testi egészség (szülő és gyermek
is)
Koraszülött, kis súly
Az újszülöttet több mint 24 órára
elválasztották az anyától
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Két gyerek születése között kevesebb,
mint 18 hó telt el
Testi vagy értelmi fogyatékkal élő,
krónikusan beteg gyermek
Nehezen kezelhető gyermek
Átmeneti problémák:
Átmeneti segítséget adhat:
Házassági problémák
Anyagi helyzet javulása
Gyermeknevelési nehézségek
Családi élet harmonikus időszakai
Jogi nehézségek
A gyermek nehéz fejlődési periódusból
való kilépése
Tárgyvesztés élmények
Betegség, krízisek

Az áldozat reakciója a bántalmazásra (Herman, 2003):
Elkerülés, menekülés (szökés)
Dermedt figyelem (észrevétlennek maradni, veszélymonitorozás)
Szülői igényekre való ráhangolódás
pl. A dühöngő szülő megnyugtatása, csillapítása alkalmazkodó viselkedéssel (jó
háziasszony, jó tanuló gyermek, koraérett, túl jó gyerekek)
◼ A szülő érzelmi állapotainak érzékeny felismerése
◼ Disszociáció
◼ Belső rosszaság érzése („bántanak, tehát rossz vagyok”)
◼
◼
◼
◼

A gyermekek bántalmazásának következményei
1. Rövid távú következmények (sérülés, fertőzés, szégyen, bizalomvesztés,
elszigeteltség)
2. Hosszú távú következmények (idegrendszeri fejlődés elmaradása, kognitív fejlődés
problémái, a kötődés biztonsága sérül, sérül a bizalom a világban, autonómia, testi
önszabályozás (étkezés, ürítés), érzelemreguláció, viselkedésszabályozás, alacsony
önbecsülés, személyiségfejlődés károsodása, pszichiátriai problémák rizikója
növekszik, depresszió (negatív életszemlélet, a felnőtt nem segítő ágens,
örömtelenség, tanult tehetetlenség, önmaga elutasítása), szorongás (PTSD),
csökkent koncentrálóképesség, gátolt vagy agitált viselkedés, szülői képességek
érintettsége)
A bántalmazott gyermek:
1. Kisebb eséllyel reagál empatikusan más gyermek negatív érzelmi állapotaira (pl.
síró társak megnyugtatása veréssel)
2. Gyakrabban mutat érzelmileg diszregulált viselkedést
3. Ritkábban beszél belső és érzelmi állapotairól
4. Nehezen érti meg az érzelemkifejezéseket
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7.6.3. Személyiségfejlődési zavarok
A gyermekkorban kialakult személyiségről nem lehet beszélni, hiszen a személyiség fejlődése
még folyamatban van.
Személyiségfejlődési zavar: A személyiségfejlődésben hátrányos környezeti hatások nyomán
kialakulhat a személyiség egyenetlen, torz fejlődése. Bizonyos hangsúlyozott
személyiségvonások (impulzivitás, agresszió, szorongás) folyamatosak, stabilak, átlagtól
lényegesen eltérnek, szubjektív panaszokkal és alkalmazkodási nehézségekkel járnak. A kóros
viselkedésmintázat tartósan fennáll, nem epizódikus. Pedagógiai, pszichológiai befolyásokra
ezek a vonások kevésbé változnak.
A személyiségfejlődési problémák esetén az egyén és a környezet közötti ütközések,
konfliktusok gyakoriak, gyakran szubjektív distresszel /szorongás/ és sérült szociális
működéssel /adaptációs nehézségek/ járnak együtt.
A hiányos énerő, szorongástűrés, alacsony frusztrációs tolerancia mellett inadedvát
problémakezélés, öntörvényű megoldások, alkalmazkodási nehézségek jellemzik. Gyakoriak az
önsorsrontó megoldásmódok, a krízis esékenység megnő.
Etiológia:
◼ öröklés /ikervizsgálatok, családtagok között hasonló személyiség /
◼ temperamentum
◼ korai környezeti hatások /szülőkapcsolat hiánya, problémái, kevés pozitív élmény,
traumatikus események/
◼ énfejlődés, felettes én fejlődés zavarai /éngyengeség/ nem sikerül felváltania az
örömelvet a realitáselvnek, ezért probléma a késleltetés, a feszültségtűrés, az impulzus
kontroll
◼ tanulási folyamatok megkésése, tanulási ingerek hiánya

7.6.4. Viselkedési zavarok
A szocializációs folyamat félresiklásai nyomán megjelenhetnek magatartási, viselkedési
zavarok. Ezekben a zavarokban a környezeti tényezőkön túl biológiai okok is szerepet
játszhatnak.
Viselkedési zavar: A viselkedés olyan állandósult mintája, amelyben mások alapvető jogait,
vagy az életkornak megfelelő fontosabb szociális normákat megszegik. A viselkedési zavarok
kialakulásában a markáns családi konfliktusok, a bántalmazás, a szocializáció anomáliái
szerepet játszanak.
◼ Viselkedés zavarok BNO-10
◼ hiperkinetikus zavar
◼ magatartás zavar (családi körre korlátozódó, kortárscsoportba beilleszkedő, kortárs
csoportba nem illeszkedő)
◼ oppozíciós zavar
◼ kevert magatartási és emocionális zavar
◼ depressziós magatartászavar
◼ mentális retardációhoz társuló enyhe v. markáns viselkedésromlás
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Oppozíciós zavar tünetei (min. 6 hó, legalább 4 tünet)
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

ellenségesség, dacosság
önmérséklet gyakori elvesztése
vitatkozás felnőttekkel
aktív szembeszegülés a felnőttek normáival, elvárásaival
mások szándékos bosszantása
mások okolása a saját viselkedés hibáiért
érzékenység, sértődékenység
gyakori düh és harag a környezetre
bosszúállás, rosszakarat jellemző

Viselkedési zavar tünetei (Min. 1 év, legalább 3 tünet)
1. emberek és állatok iránti agresszió
o
gyakran kezdeményez verekedést terrorizál, fenyeget, megfélemlít másokat
o olyan fegyvert használ, ami sérülést okozhat másoknak (bot, tégla, kés, puska)
o
fizikailag kegyetlenkedő másokkal, állatokkal (empátia hiányára utal)
o rablótámadásban vesz részt
o
szexuális aktivitásra kényszerít mást
2. vagyonrongálás
o szándékosan károsítja mások tulajdonát
3. csalás vagy lopás
o betör, feltör, ellop, hamisít, hazudik (előnyszerzés, felelősségre vonás elkerülése)
4. szabályok súlyos megsértése
o kimarad éjszakára a szülői tiltás ellenére 13 éves kora előtt (Pressing szerint a
rendszeres csavargás a kriminalitás első állomása lehet és benne önsorsrontó
tendencia érvényesülhet)
o elcsavarog az iskolából 13 éves kora előtt (deviáns rizikó)
Komorbiditás:
◼
◼
◼
◼
◼

ADHD (50%)
Oppozíciós zavar (50-70%)
afffektív zavarok (30%)
alkohol, drog abúzus (10-20 %)
tanulási zavarok (30-50 %)
7-4. táblázat: A viselkedészavar kialakulásának rizikó és védő faktorai 8

RIZIKÓ FAKTOROK
genetika

8

VÉDŐ FAKTOROK
asszertivitás

Forrás: Jessor, Dekovice, Hawkins, Fritzpatrick, Petersen Idézi: Palaczky M.
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biológiai

kompetencia

pszichoszociális:

társas támogatás:

iskolai kudarcok

szülőkkel töltött idő

iskolai konfliktusok

szülői kontroll

családi konfliktusok

szülői megbeszélések

családi bántalmazás

tanári modell

bandához tartozás

sport, vallási közösség

8. táblázat: A viselkedészavar kialakulásának rizikó és védő faktorai
Prognózis
◼
◼
◼
◼
◼
◼

hosszú távon kedvezőtlen
disszociális személyiségzavar (30-50 %)
kriminalizálódás
szenvedélybetegségek
alacsony iskolázottság
alacsony társadalmi status

Prognózis súlyosbító tényezők
◼
◼
◼
◼
◼
◼

korai, soktünetes kezdet (11 év előtt)
alacsony intellektus
komorbiditások (ADHD)
szülők antiszociális életvitele
gyenge szülői kontroll
alacsony szociokulturális status

Megelőzés
◼
◼
◼
◼

családszintű intervenciók
családon belüli agresszió csökkentése
szülők nevelési kompetenciájának növelése
iskola elhagyók felkarolása

Az gyermekek agresszív viselkedésében környezeti tényezők (családi-, közösségi erőszak,
zsúfoltság), közvetlen kiváltó tényezők (tanulmányi frusztrációk, cukkolás, képességeikhez
mérten túlzott elvárások), a gyermek jellemzői (tanulási zavarok, intellektuális elmaradás),
pszichiátriai zavarok (ADHD, viselkedészavar, hangulatzavar, szerhasználat) egyaránt
szerepet kaphatnak. Pszichiátriai zavarokkal küzdők inkább áldozatszerepbe kerülnek.
(Haddad, 2015)
Az agresszív gyermek két markáns pszichológiai jellemzője az impulzuskontroll zavar,
valamint az együttérzés hiánya. Fentiek a szocializációs folyamat problémáit mutatják. A
csecsemő, tipegő korban negligált, elutasított, bántalmazott gyermekek olyan korai
munkamodelleket alakítanak ki a környezetükkel való deficites kapcsolat alapján, hogy
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érzéseik, igényeik nem figyelemre méltóak. Ebből következhet az a másokkal szembeni nyers,
érzéketlen viselkedésmód kialakulása. Mivel az ő igényeikre sem reagáltak gondozóik
szenzitíven, így később ők maguk sem lesznek képesek mások érzelmeit, szándékait
figyelembe venni (mentalizálni). (Gerhardt, 2009) A viselkedési zavarok a kriminalizálódás
veszélyét hordozva átvezetnek bennünket a deviáns fejlődés témájához.

7.6.5. A deviáns fejlődés
„Az agresszív, destruktív gyermek sohasem váltja ki a szülők, nevelők vagy a társadalom
részvétét, nem kelti a gondozás és gyógyítás szükségszerűségének érzését, hanem elsősorban
haragot és felháborodást ébreszt.” György Júlia
Örökletes vagy környezetileg meghatározott tényezők játszanak szerepet a deviáns viselkedés
megjelenésében?
Az agresszióra való hajlam leírásaiban közös jelzők: impulzív, alacsony intelligenciájú,
hiperaktív, figyelemhiányos, férfiak. Fentiek öröklődő komponenseket valóban hordoznak. Az
agresszív viselkedés mégis számtalan környezetei tényezővel hozható összefüggésbe. A
gyermekkori, serdülőkori agresszió meghatározó tényezői között kiemelt szerepet kapnak a
szakirodalmi leírásokban a korai, több szempontból terhelt családi kapcsolatok pl. anya
elutasító viselkedése a gyermekkel, illetve olyan nevelési tényezők, mint a szülők hatalmi
eszközökkel való fellépése (agresszív minták), a gyermek agresszív viselkedésével kapcsolatos
szülői engedékenység (megfelelő szülői kontroll hiánya).
„Az antiszociális viselkedés egyfajta tanult válasz, melyet az antiszociális szülői gondozásra ad a
gyermek, elsajátításának folyamat pedig leginkább a tipegős korú gyerekek és szüleik
kapcsolatában zajlik nyilvánvalóan. ... a durva és brutális szülő hatásra gyermeke is dacos és
agresszív lehet..”(Gerhardt, 2009)
Fejlődési zavar oka lehet:
◼ Identifikáció létrejöttét nehezíti a megfelelő kötődési kapcsolat hiánya /pozitív
érzelmek, ráhangolódás hiánya, hideg nevelési attitűd/
◼ Hiányzik az identifikációs személy állandósága /változó gondozói környezet/
◼ Deviáns mintával azonosul a gyermek /szülő, galeri/
◼ korai deficitek (primer fejlődéskárosodások)
Popper és munkatársai 1992-ben megjelent cikkükben a deviánssá válás folyamatát és a
veszélyeztetettség állomásait írják le. (Popper és mtsi, 1992)
◼ Diffúz panaszok
o vezető tünet az érzelmi fejlődés zavara, elakadása, fixációja
o szélsőséges érzelmi reakciók (nyugtalanság, impulzivitás, gátoltság)
o Probléma: beilleszkedés, kontaktusteremtés, önértékelés
◼ veszélyeztetett: körvonalazódni kezd a deviáns veszélyeztetettség: azonos típusú
konfliktushelyzetek ismétlődése tényleges megoldás nélkül
o énfunkciók csökkent működés
o énerő hiánya (feszültségtűrés, problémamegoldás nehézségei)
o fokozott sodródás
o csábulékonyság
o jelenre orientáltság
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o panaszok: beilleszkedési képtelenség, teljesítmény romlás, kritikátlan magatartás,
elmagányosodás, extravagáns viselkedés, koravén felnőttes attitűdök megjelenése
◼ predeviáns, deviáns: személyiségzavar vezető tünetévé válik a normatív és
értékorientációs zavar, a szociálisan nem megfelelő belső viselkedés szabályozás
o önsorsrontás
o támadás a környezet ellen (kriminalitás)
o támadás önmaga ellen (suicid kísérlet, suicidium)
o menekülés a környezetből (csavargás)
o menekülés önmagától (drog, alkohol)
Pszichológiai működés jellegzetességei:
◼ érzelmi infantilizmus
◼ elégtelenül működő fékrendszer és önszabályozás
◼ feszültségek
intrapszichikus
szabályozásának
agressziókezelés elégtelensége)
◼ értékorientációs zavar

zavara

(impulzuskontroll,

A kóros személyiségfejlődés hátterében környezeti hatások állnak:
◼
◼
◼
◼

bántalmazás, elhanyagolás
a gyermeket érzelmileg elutasító szülő
család laza erkölcsi normái
kriminalitás a családban

A szocializáció zavarainak legsúlyosabb formái a deviáns viselkedésben mutatkoznak. A
reszocializációs intézmények hosszú távú szocio-, pszicho-, munkaterápiával próbálják a korai
szocializációs deficiteket pótolni. A reintegrációt segítő programok (mesekör a börtönben,
jóvátételi programok) a társadalomba való visszavezetést segítik, valamint a visszaesés
csökkentését is céljuknak tekintik. A reszocializáció a társadalalmi integráció esélyét növeli.
A javítóintézeti nevelés végrehajtásának a feladata a fiatalkorú nevelése, oktatása és szakmai
képzése által annak elősegítése, hogy helyes irányba fejlődjék és a társadalom hasznos tagjává
váljék. Bv. trv. 105§(1)

7.7. MÉDIA ÉS SZOCIALIZÁCIÓ
A fiatalok megváltozott szocializációs közegben nevelkednek. A televízió hatásait (erőszak,
hatása a kapcsolatok, értékek közvetítése) fentebb már tárgyaluk. Itt most a rendkívül gyors
technológiai fejlődés legújabb elemei által létrehozott hatásokat, változásokat, pszichológiai
jellegzetességeket tekintjük át. Az új médiaeszközök (inernet, okostelefon, digitális kamerák,
számítógépes játékok) elterjedése rendkívül széleskörű és dinamikusan bővülő képet mutat.
Ezért aktuálissá válik a kérdés: a média, az internet milyen szocializációs közeget hoz létre?
A közösségi média (blogok, közösségi hálózatok, wikik, stb.) alapvető jellemzője, hogy a
felhasználó nem passzív fogyasztója, hanem interaktív előállítója a tartalmaknak (létrehoz,
módosít, megoszt). Ezeknek a közösségi platformoknak számos előnye és hátránya is van. Az
előnyök közé sorolják, hogy élmény gazdag, személyes, demokratikus, míg a hátránynak
tekintik a kontrollálhatatlan, megbízhatatlan minőségű információk („az amatőrizmus
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kultusza”) terjedését, a szerzői jogi és adatvédelmi problémákat. Pszichológiai hátrányként
értékelhetjük az azonnali kicselekvést (azonnal a közösség elé kerülő reakciók, belső
megmunkálás hiánya!), a túlzott, állandó, széleskörű nyilvános jelenlét igényét (hogyan
változnak az intimitás, személyesség határai?), a folyamatos figyelem megosztást
(multitasking), a követhető másokkal való folyamatos foglalkozást, összehasonlítást és nem
utolsósorban a viselkedéses függőségek kialakulását.
A szülők számára nehezen elkülöníthető a túlzott használat és a kóros függés. Hol a határvonal?
Az internet addikció jelei:folyamatos vágy a viselkedés végrehajtására, megvonás esetén
kényelmetlen testi és lelki tünetek, a belátás hiánya, konfliktus a környezettel. Jelenleg
alkalmazzák a problémás internet használat kifejezést is. Az internet használat károsító voltát
meghatározza a felhasznált tartalom. Oktatási célú szoftverek hatása pozitív, míg az agresszív
játékok hatása negatív lehet.
Az online és offline interakciók különbsége, hogy a internetes kommunikációban részt vevők
technológia segítségével kommunikálnak. A valós idejű szinkron beszélgetés hasonlít
legjobban az offline beszélgetésre. Az időben késlekedő válaszoknak pszichológiai jelentőséget
tulajdonítanak. A beszélgetések, hozzászólások, keresések rögzítettek, összegyűjthetők,
visszakereshetők. (Adatvédelem?) Az idő érzékelés, a fizikai tér sajátosságai is kapcsolódnak
az internethasználathoz. A késleltetett reagálás előnye, hogy jobban tervezhető, kontrollálható
és csökken a másik fél reagálásától való szorongás. A beszélgetésben részt vevők fizikailag
szeparáltak, mégis nagy távolságot képesek áthidalni, valamint párhuzamosan több emberrel
kapcsolatot tartani (kitáguló szociális tér). A párhuzamosság és a megtöbbszöröződő csatornák
által is megnövelt információmennyiség feldolgozása új kihívásokat jelent. A téri elkülönültség,
a közvetlen kontaktus (szemkontaktus) hiánya, az anonimitás erősítheti a személytelen,
gátlástalan viselkedést. Az anonimitás kedvez a problémák feltárásának (kockázatmentes
önfeltárás), az identitás alakításban lényeges szerepek kipróbálásának (internet, mint
identitáslaboratórium). A korlátozott érzékelés, a nem verbális jelek hiánya a beszélgetésben
a társalgást nehezítő tényezővé válhat. Ugyanennek a korlátozott érzékelésnek a másik
következménye, hogy a mimikai jelek jelentését az élő beszélgetésben nehezebben kezdik
értelmezni a fiatalok. A fiatalok számára az offline és online lét teljesen egybefonódik, szinte
szétválaszthatatlan. A technológia az identitás kifejezésének eszközévé válik. (Ujhelyi, 2015)

7.7.1. Az internet és a család (digitális család)
Egy 2014-es felmérés adatai szerint a gyerekek szülővel közös médiahasználata nagyon korán,
már egy éves kor körül elkezdődik. Az önálló internethasználat kezdete átlagosan 9 éves korra
tehető. A fenti életkor folyamatosan csökkenő tendenciát mutat és várhatóan 5-6 éves kor
körül fog stabilizálódni. (Ujhelyi, 2015) A jómódú iskolázott szülők gyermekei még korábban
kezdik az önálló internet használatot, valamint az idősebb testvér jelenléte is korábbra tolja a
használat kezdő időpontját.
Az internettel kapcsolatos kutatások fontos kérdése, hogy hogyan hat a család rendszerére,
valamint, hogy a gyermek médiahasználatát a családi értékek, normák hogyan befolyásolják.
Az internet elválaszt vagy összekapcsol?
Az internet családra gyakorolt hatása, hogy a családi kohéziót gyengítheti (individuális internet
használat, csökkenő együtt töltött idő, leegyszerűsödő kommunikáció). A családi szempontból
pozitív hatások közé sorolják, hogy az internet átveheti a családi narratíva megőrzésének
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funkcióját. (Aczél, idézi: Ujhelyi, 2015) Továbbá pozitív hatása lehet a családra nézve, ha az
internethasználat, mint közös időtöltés, közös beszédtéma jelenik meg a családban, valamint,
hogy kommunikációt segítő eszköz lehet nagy földrajzi távolságok esetén. Egy kutatás
(McDaniel, Coyne, Holmes, 2012) szerint a mindennapjaikról blogot író kisgyermekes anyák
kevésbé érezték magukat magányosnak, depressziósnak, kevesebb házastársi konfliktusuk
volt és kevesebb szülői bizonytalanságot éltek át. (idézi: Ujhelyi, 2015)

A szülő gyermek kapcsolat
A digitális generációról elemzők szélsőséges módon gondolkodnak, egyesek függetlenebb,
nyitottabb, újítóbb és társadalmilag elkötelezettebb fiatalokat, mások elmagányosodó,
elgépiesedő, felszínes gyerekeket vizionálnak. Szélsőségesebb elképzelések szerint a
médiumhasználat a gyermekkor eltűnéséhez vezethet, mivel nagyban gyengül az
információhoz való hozzáférés feletti kontroll. A szülői kontrollt nehezíti, hogy a fiatalok
(digitális bennszülöttek) és szüleik (digitális bevándorlók, akik a digitális korszak előtt
szocializálódtak) eltérő ismeretekkel rendelkeznek a médiahasználat területén. A világháló
káros tartalmainak kontrollja a biztonságos internethasználat záloga. Az digitális technológiák
területén nagy a generációs szakadék (a kifejezés itt igazán markánsan értelmet nyer), ahol
ismeretekben gyakran a gyerekek vezetnek és segítik szüleik ilyen irányú szocializálódását. A
generációk nemcsak az eltérő készségek, hanem az eltérő szokások, attitűdök miatt is másként
értékelnek bizonyos jelenségeket és ebből fakadó problémákat (pl. online jelenlét
szükségessége). Az internet károsító hatásait a szülők a tartalmak technológiai korlátozásával
illetve személyes jelenléttel enyhíthetik. A szülők között elterjedt gyakorlat inkább az időbeli
korlátozás. Az idősebb gyermekeket kevésbé kontrollálják, a többgyermekes háztatásokban
alacsonyabb a kontroll és a bevonódás. (Ujhelyi, 2015)
A szülői kontroll kategóriái:
◼ aktívan részt vevő: a szülő aktuálisan beszélget a gyerekkel a médiahasználatról és a
tartalmakról
◼ interakció korlátozó: a szülő korlátozza a használat idejét, helyét
◼ technikai korlátozó: pl. szűrő szoftverek
◼ figyelő: a szülő jelen van a gyermek internethasználata során, akár együtt is használják,
megosztják az élményt, de a szülő nem feltétlenül kommentálja azt
A nethasználat társadalmi hatásai közül (a televízióhoz hasonlóan) az agresszió kérdésköre
emelhető ki, talán azért is, mert az észlelt realitás itt nagyobb, mint a korábbi médiában. Az
agresszív minták látványa, a mintakövető viselkedés, vagy a deszenzitizálódás (az erőszak
iránti érzékenység elvesztése) problémakörén túl, megjelenik az agresszió technológiailag
támogatott új formája: az internetes zaklatás (cyberbullying).

7.7.2. Cyberbullying
Meghatározását tekintve a cyberbullying olyan ellenséges, zaklató és ismétlődő károkozó
magatartást jelent, melyet valamilyen elektronikus eszköz közvetít. Megjelenési formái: bántó,
gyűlölködő tartalmak küldése, pletykák online terjesztése, valamint megszégyenítő képek,
videók megosztása az interneten. A bántalmazások online formái a nagy nyilvánosság, a
menekülés lehetetlensége, a térben, időben kiterjesztett fenyegetettség miatt érzelmileg sokkal
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megterhelőbbek az áldozat számára. A zaklató, támadó sokszor névtelen, ismeretlen marad. A
bántalmazók viselkedésében az anonimitás, a személyes közvetlen kontaktus hiánya miatt még
kevésbé érvényesül a kontroll. Az elkövetők (gyakran lányok) bagatellizálva élik meg tettük
súlyát. Az internetes zaklatás a kiszolgáltatottság, a védekezésképtelenség révén az
áldozatoknak nagy érzelmi károkat okoz. Az elkövetők és az áldozatok átfedést mutatnak a
bullying elkövetőivel és áldozataival
A cyberbullying megjelenési formái:
◼ Konkrét személy ellen irányuló internetes zaklatás, rágalmazás, befeketítés
◼ Internet, mobiltelefon segítségével szövegek, képi tartalmak továbbítása, melyek
alkalmasak egy személy megzavarására és kínos szituáció előidézésére.
◼ Mobiltelefonnal fotózott kellemetlen képek internetes terjesztése
◼ Nem valós info terjesztése egy másik személyről
◼ Konkrét személy nevében kommunikál másokkal
◼ Sexting (mások meztelen képeinek terjesztése a világhálón)
A tartalomfogyasztási szokások megváltozása, az okos eszközök elterjedése és elterjedtsége
számos kérdést vet fel. A kérdések pszichológiai, pedagógia, etikai természetűek egyaránt
lehetnek (folyamatos jelenlét, bántalmazás, határok, érzékenység, érzéketlenség, intimitás,
normák a világhálón, amit sokan csinálnak az a normális?, a média telített közegben nevelkedő
gyerekek kognitív és szociális fejlődése). Jelenben a technológia gyors fejlődése miatt a
kérdések és a válaszok is formálódóban vannak.

ÖSSZEFOGLALÁS
A szocializációs zavarok fejezetben áttekintettük a család, a kortárscsoport szocializációs
funkcióit. Az optimális családok jellemzői mellett a kötődés, az egészséges fejlődést segítő
szülői működésmódok jelentőségét, a nevelési stílusok személyiségfejlődésre gyakorolt
hatását érintettük. A változó társadalmi, technológiai feltételek érvényesülő hatásai
mutatkoznak meg a gyermekkor elvesztéséről alkotott gondolatokban (Winn), a
mozaikcsaládok számának növekedésében, a média szocializációs hatásaiban. A családok
diszfunkcionális működése (válás, bántalmazás) esetenként szocializációs zavarok forrása.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Melyek a család szocializációs funkciói?
Sorolja fel a szocializációs technikákat!
Milyen szerepe van a kortársközösségeknek a gyermek életében?
Ismertesse a korai kötődés szerepét a fejlődésben!
Milyen kötődési típusokat ismer?
Sorolja fel a mozaikcsaládok néhány pszichológiai sajátosságát!
Jellemezze a nevelési stílusokat!
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8. A válás gyermekekre gyakorolt negatív hatását milyen tényezők csökkenthetik illetve
súlyosbíthatják?
9. Mondjon példákat érzelmi bántalmazásra!
10. A gyermekbántalmazás következményei
11. Ismertesse a viselkedészavarok tüneteit!
12. Mit jelent a reszocializáció?
13. Mit jelent a cyberbullying? Milyen megjelenési formái vannak?
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8. PSZICHOPATOLÓGIA
SZABÓNÉ DR. KÁLLAI KLÁRA
klinikai szakpszichológus, szupervízor

BEVEZETÉS
A pszichopatológia tantárgy célja:
◼ a mentálhigiénés családkonzulens munkájában a „mentálhigiénés kapuőr” funkció
(észlelő, jelző szerep) fejlesztése a pszichopatológiai ismeretek birtokában,
◼ a családokban esetlegesen előforduló mentális betegségekkel élők vonatkozásában az
adott mentális betegségek lefolyásának, prognózisának, terápiájának ismerete növeli a
segítés adekvációját,
◼ a családi diszfunkciók és a pszichopatológiai folyamatok összefüggéseinek ismerete
„érintett” esetben a releváns/hatékony családkonzultáció alapját jelenti.,
◼ Összefoglalóan: A mentálhigiénés családkonzulens segítő munkájában a segítséget
kérőhöz, a családhoz való adekvát viszonyulás, hatékony konzultáció folyamatát
segítheti a különböző mentális betegségek jellemzőinek, tüneteinek megismerése.
A pszichopatológia meghatározása:
„A pszichopatológia a kóros lelki jelenségeknek, korszerűbb megfogalmazásban: a
magatartás zavarainak tudománya ( magatartáson tág értelemben a szubjektum
folyamatait is értjük) és a pszichiátriai ismeretek elsajátításának megalapozása.
Viszonylag önálló területről van szó, amely a kóros megnyilvánulásokat a lelki élet
„logikája” szerinti rendszerességgel tárgyalja úgy, mint a kórélettan az egyes
funkciók kóros változásait ( általános pszichopatológia), ill. a t a gyakrabban
előforduló tünetcsoportok részletesen is leírja ( részletes pszichopatológia).” (1)
R.J.Comer szerint:
„ A tárgyalt terület a pszichopatológia, mely a rendellenes viselkedés tudományos
vizsgálatával, a rendellenes működésmódok megértésével és kezelésével
foglalkozik.” (2)

8.1. ÁLTALÁNOS PSZICHOPATOLÓGIA
A mentálhigiénés családkonzulens- mint „mentálhigiéné kapuőr” tevékenysége során, a lelki
eltérések észleléséhez, jelzéséhez, esetlegesen kezelésbe irányításához a pszichopatológia
releváns ismeretei elengedhetetlenek.
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A mentális működések közül az alapvető lelki funkciók közé tartozik:
◼ a kognitív működések (tudat és a figyelem , az érzékelés, észlelés és ingerfeldolgozás, az
emlékezés, a gondolkodás és az intellektus,)
◼ az érzelmi - hangulati állapot,
◼ a magatartás adekvát ill. inadekvát volta. (3)

8.1.1. A kognitív működés zavarai
A tudat és a figyelem
A külső és a belső világ értékelése /tárgytudat és éntudat/ és a figyelem zavarai
megjelenhetnek különböző tudatzavarok pl. kábultság, aluszékonyság, kóma) térbeli és időbeli
tájékozatlanság, saját vagy más személyére vonatkozó zavartság. Az éntudat zavara pl. furcsa
megváltozottság-érzés, vagy a környezet megváltozottságának érzése. Ez előfordulhat
súlyosan kimerült állapotokban, vagy kóros pszichés állapotokban: pl. amikor a cselekedeteit
én-idegennek, vagy mások által irányítottnak érzi.
Érzékelés, észlelés, ingerfeldolgozás
Az ingerfelfogás zavarai: amikor kiesik az érzékelés, amikor produktív torzulás alakul ki (olyat
érzékel, ami nincs - érzékcsalódások, képi, hallási vagy szaghallucinációk, belső szervekből
kiinduló érzékcsalódások) illetve amikor torzulva érzékel valamit (pl. színtévesztés, pl. hangérzet felerősödése: halk hangot is zavaróan erősnek érzi, de ide sorolható az idő-érzékelés
torzulása is.
Az érzékcsalódások közé tartozik:
◼ Illúzió: kórosan meghamisított valódi észrevevés
◼ Hallucináció: inger nélküli érzékelés, mely lehet
a.
valódi hallucináció:, ami inger nélkül keletkező kóros észrvevés, amely a valódi
érzet minden sajátosságával rendelkezik (pl. ülső térbe vetül, a beteg reálisnak ítéli
meg, formái: akusztikus, vizuális, gisztatórikus, olfaktorikus, vesztibuláris, haptikus
stb.)
b. Pszeduohallucináció: "Als ob"("mintha") (4)

Emlékezés
Amnézia:
A hétköznapi felejtés természetes, de érzelmi behatásra is felejtünk pl. kellemetlen emlékeket.
Erős ütés, koponyasérülések okozhatnak rövidebb hosszabb időre szóló emlékezet hiányt, ami
a gyógyulási időszakban zsugorodhat.
Paramnézia
A szellemi leépüléssel különböző emlékezetkárosodás alakul ki, itt először az időben közelebbi
emlékek vesznek el, a régebbi emlékek élénkebbé, színessé válnak. Körülírt emlékezeti hiányos
kóros meseszövéssel vagy más emléktöredékekkel töltődhetnek ki.
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Sajátos jelenség az emlékezet felidézés torzulása, az emlékhamisítás, amikor egy emlék torzul,
ellenkezőjébe fordul, vagy amikor mástól hallott történeteket - emléket a sajátjaként éli meg
valaki. Sajátos az is, amikor meg-nem-történt eseményekre, élményekre emlékezik valaki, ez
lényegében egy emlékezetben zajló hallucinátoros jelenség.
A paramnézia jellegzetes formái:
◼ Déjá vu: "Már látott" élmény: az ismeretlen hely(zet) - ismerősnek tűnik
◼ Jamais vu: " "Még nem látott" élmény: az ismertős hely(zet) ismeretlennek tűnik.

Gondolkodás
Alaki zavarok esetén beszélhetünk
a. kvantitatív zavarokról: a gondolkodás tempója gyorsul vagy lassul,
b. kvalitatív zavarokról: amikor megjelenhet gondolatrohanás (szavakkal nem tudja
követni a gondolat sebességét) vagy megjelenhetnek furcsa asszociációk vagy rímek a
beszédben. Lassulás pl. depresszióban vagy szellemi leépülésben is észlelhető. Ide
tartoznak a zárlat, az inkoherencia, a paralogia, és az alogia.
A gondolkodás tartalmi zavarai ( azaz a körülírt gondolkodási zavarok)
közé sorolható többek között a kényszerképzetek (orszesszió)és a téveszmék (doxazma) (a
kényszerképzetek irracionalitásával a beteg tisztában van, a téveszmék irracionalitásával
nem). A téveszme olyan kórosan túlértékelt eszme, az én-re vonatkoztatott, tartalmilag hamis
ítélet, amelyre vonatkozó korrekciós készség egyáltalán nincs. Ezek lehetnek nagyzásos,
vallásos tartalmú, szexuális tartalmú vagy származásra vonatkozó téveszmék, vagy lehetnek
önkicsinyítéses tartalmú, önvádlásos, bűnösségi tartalmú, vagy elszegényedésre vonatkozó.
Gyakoriak az üldöztetéses, megfigyeltetéses, lelki vagy fizikai befolyásoltatásos vagy
féltékenységi téveszmék. Kóros vonatkoztatások, kóros jelentőségadások jelenhetnek meg.
A gondolkodás komplex minőségi zavara az összefüggéstelenség, széttöredezés, azaz az
inkoherencia.
A mágikus - misztikus, archaikus gondolkodással kapcsolatban lényeges az illető
szociokulturális hátterének az ismerete. Ebben a gondolkodásmódban nagy jelentőségűek,
központi szerepűek a hiedelmek, babonák és a "post hoc ergo propter hoc" azaz: "utána
következik, tehát az okozta" típusú következtetések levonása.

Az intellektus
Zavarai: lehet veleszületetten gyenge, kialakulhat fejlődési elmaradás, valamint le is épülhet.

8.1.2. Affektivitás: érzelmi - hangulati állapot zavarai
Az érzelmek kóros eltérése között a félelemnek, szorongásnak és az agresszivitásnak van nagy
jelentősége. Ezek szélsőséges esetben tudatborulással járó kitöréshez (acting out) is
vezethetnek.
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A szorongás a legtöbb pszichiátriai zavar kiemelt jelentőségű kísérő tünete lehet. Komplex,
szorongásvezérelt tünettannal járnak: a pánikbetegség, a generalizált szorongás, a
kényszerbetegség, a különböző szomatoform kórképek. Az emocionális (érzelmi) rezonabilitás
veleszületett, és szocializációs során kialakult tényezők folytán is nagyon különböző lehet:
érzelmi szegényesség, csökkent vagy fokozott érzelmi igénybevehetőség.
Az érzelmi elsivárosodás többfajta okból is lehetséges (organikus eredet, tartós stressz
reakció, szkizofrénia), és akár a teljes gátoltságig (stupor) súlyosbodhat.
Az érzelmi úton való fokozott befolyásolhatóság bizonyos személyiségtípusok, vagy mentális
hanyatlás keretében lehetséges.
Az érzelmek fokozott labilitása, a túlérzékenység emocionális inkontinenciáig fokozódhat ebbe nem értendő bele az agy sérülését követően kialakulni képes kényszersírás vagy
kényszernevetés.
A közérzet zavarai a hangulati élet zavaraival együtt szoktak jelentkezni.
Disztímia alatt kóros lehangoltságot értünk. Inszufficiencia-érzés, szorongás,
perspektívátlanság érzése, az érzelemnélküliség kínzóan megélt élménye, ehhez kapcsolódóan
testi tünetek széles skálája kapcsolódik, akár egészen súlyos mértékű gátoltsággal, vagy
agitáltsággal járhat együtt, ami depressziós állapotokban jellegzetes.
Ezzel ellentétes a hipertímia , a kóros felhangoltság: túlértékelt készségekkel, és helytelenül
túlértékelt lehetőségekkel, szélsőséges (indokolatlan) boldogság-érzéssel, csökkent kritikai
készséggel a viselkedés, és az emberi kapcsolatok terén. Csökkent mérlegelési készség,
felelőtlen döntések az emberi kapcsolatokat, és az anyagi lehetőségeket illetően is - jellemzőek
erre az állapotra.
Tévelyhangulat vagy révület (Wahnstimmung) tünetcsoportja jellegzetes téboly-tünet.
Jellegzetessége annak a megélése, hogy valami beláthatatlan következményekkel járó, de
megérthetetlen, alapvetően létfontosságú esemény fog bekövetkezni, vagy következett be
(világmegváltozottság-érzés). Ez általában szorongással tölti el az egyént, egyidejűleg
ambivalencia-érzés is jelentkezhet ezzel. Néha azonban ez az érzés extatikus boldogságérzéssel jár. A hétköznapi egészséges érzésekkel ezek az érzések nem beazonosíthatóak, nem
"érthetőek meg", az erről való beszélgetés a szokványos logikát nem követi, valóságról valótlanságról az érintett nem meggyőzhető.

8.1.3. A magatartás, a pszichomotorium zavarai
A pszichomotorium zavarai lehetnek:
◼ Plusz variánsban: a hipermotilitás, az agitáció és az impulzivitás,
◼ Mínusz variánsban a negatvizmus /beszédben, táplálkozásban) és a stupor (kataton,
vagy depressziós) (4)
A mozgászavarok nagyobb része mögött szervi idegrendszeri károsodás feltételezhető. Nagyon
sok esetben pszichés háttere van azonban a lassultságnak, gátoltságnak, negativizmusnak, ami
a beszédben megjelenik. Szintén ide sorolható a pszichomotoros nyugtalanság, agitácó, ami
valamilyen okból megjelenő szorongásra utal, illetve a gyorsult beszéddel kísért gyorsult
pszichés tempó, kritikátlan magatartás, ami nagyon gyakran emelkedett hangulattal, vagy
valamilyen tudatmódosító szer alkalmazásával áll összefüggésben.
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Az összmagatartást érintő komplex tünetek lehetnek átmenetiek, ilyenkor a mentális kontroll
részlegesen vagy teljesen hiányzik.
Ilyen jelenség az agresszió, amikor a gátló tényezők, mentális kontroll erősebb, mint az indulat,
autoagresszív kisülésre kerülhet sor. Ha az indulat intenzívebb, heteroagresszív viselkedés
jelenik meg. Az agresszió lehet egészséges mértékű, ha az adott szituáció szokványosan
indokolja, és hatékony kontroll, szabályozás alatt áll.
Az akut stressz reakció súlyos pszichotraumát követően alakul ki - általában nagy emocionális
kitöréssel, vagy bénultsággal, gátoltsággal jár.
A zavart beteg magatartása tétova, tanácstalan, környezeti ingerekre nem képes megfelelően,
adekvátan reagálni.
A rövidzárlati cselekmény hosszantartó, kínzó racionálisan nem megoldhatónak tűnő
feszültséget követően robbanhat ki. Tudatbeszűkülés, és hirtelen, megvilágosodás-szerű
ötletbetörés nyomán értelmi megfontolás nélkül, az alapvető személyiségtől idegen
cselekményre kerül sor.
A tartósan meglévő magatartás- és viselkedészavarok egyrészt a szocializációs folyamatban a
személyiségben kialakult sérülés - károsodás, vagy pedig az agy - általában körülírt területére
vonatkozó - károsodására vezethető vissza (pl. trauma, epilepszia, stroke stb.)
A szocializáció során kialakult károsodások következtében megjelenő magatartászavarok
többnyire már gyermek vagy serdülőkorban megjelennek: pl. hiperkinetikus szindróma.
Általában később jelentkeznek a különböző impulzus-kontroll zavarok: táplálkozási zavarok,
kóros játékszenvedély, normatartás zavarai személyiségzavarokban stb.
A fentiekben leírt különböző zavarok, külön-külön, vagy egymással szövődve pszichés
megbetegedések formájában jelentkeznek. A pszichés kórtüneteknek és a betegségeknek
osztályozása nemzetközi szakmai szervezetek által kidolgozott, konszenzuson alapuló,
nemzetközileg általánosan használatos diagnosztikus kritériumrendszerrel megfogalmazott
kategóriákat alkalmaz.9

8.2. RÉSZLETES PSZICHOPATOLÓGIA
8.2.1. Organikus és szimptómás mentális zavarok (F00-F09)
A betegség hátterében valamilyen kimutatható szervi elváltozás van - elsősorban a időskori és
egyéb okból (pl. balesetek, mérgezések) kialakuló szellemi leépülés (=demencia) tartozik ebbe
a főcsoportba. Tünetileg bármilyen pszichés zavart utánozhat. Jellemzője elsősorban, hogy a
memória, az intelligencia, és a személyiség is károsodik, megtartott tudat mellett.
Fő tünetei:

9

Magyarországon a Betegségek Nemzetközi Osztályozása 10. revíziója (BNO 10 DSM-IV-TR
meghatározásokkal – Animula Kiadó 2004.) van érvényben
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◼ Új tanulás nehézsége, új ismeretek elvesztése, előrehaladás esetén egyre régibb
emlékek is elvesznek. Figyelemzavar alakul ki, mely fokozza a memóriazavart.
◼ Gondolkodás lelassul, rugalmatlanná válik, esetleg téveszmék jelennek meg, vagy
éjszakai zavartság, érzékcsalódások - ami nappalra rendeződhet - de néha nappal is
jelentkezik - átmenetileg, vagy folyamatosan. A beszéd töredezetté válhat, szótalálási
nehézségek jelennek meg, elveszti a beszéd közben a fonalat.
◼ Viselkedés szervezetlenné - rendezetlenné válhat, inadekvát, esetleg kritikátlan lehet.
◼ Hangulat ingadozás, szorongás, feszültség, aggodalmaskodás, depresszió gyakori.
◼ Tájékozatlanság (először időben való tájékozatlanság, majd térben, mások, majd saját
személyére vonatkozóan is), konfabuláció is megjelenhet. (kóros meseszövés - az
emlékezeti hiányokat ezzel tölti ki)
Demenciák csoportosítása:
a. Primer degeneratív kórképek: az Alzheimer kór, a frontális lebenyi demenciák (Pickbetegség) és a Huntngton-chorea
b. Szekunder demenciák: vaszkuláris, demenciák, a Prion-betegségek( pl.JacobCreutzfeld-szindróma) és a reverzibilis demenciák. (4)

8.2.2. Pszichoaktív szerek használata által okozott mentális és
viselkedési zavarok (F10-F19)
Az addikció az ember teljesség, boldogság és békesség iránti vágyának patológiás
megnyilvánulása. (4)
Két fajtája van:
a. kémiai addikció (szerhez kötött) jellemzője a kényszeres vágy a szerhasználatra a
súlyos, nemkívánatos következmények ellenére. Komoly zavarok a munkavégzésben
és a szociális kapcsolatokban. Típusai. alkohol, drog, nikotin, altató- és nyugtatószerek
b. viselkedési addikció ( nem szerhez kötött). Ide tartoznak a bulimia nervosa, a
játékszenvedély, a kleptománia, a perverziók(szexuális) valamint a pirománia
Szer által okozott zavarok alapfogalmai:
Intoxikáció – szer fogyasztása, majd a szerhasználat folyamán vagy után jelentkeznek
viselkedési vagy pszichológiai változások, illetve fiziológiai tünetek.
Megvonás – rendszeres és prolongált szerfogyasztás megszakadása vagy redukálása, utána
órákkal-napokkal viselkedési vagy pszichológiai változások, illetve fiziológiai tünetek.
Egyéb zavarok – pl. krónikus szerhasználat következtében kialakult tünetegyüttesek – pl.
hangulatzavarok, pszichózisok, paranoid reakció, kognitív zavarok, demencia, amnesztikus
(="feledékenységi") szindróma, szorongásos zavarok. Szerhasználat következtében kialakult
testi szövődmények – szerspecifikusak (pl. májcirrózis, tüdőrák, székrekedés).
Abúzus: hétköznapi vagy gyógyászati szokásoknak nem megfelelő használat, mely testi vagy
mentális egészségkárosodást okoz, de testi függőségi tünetek nincsenek.
Dependencia: (függőség) olyan kognitív, viselkedési és fizikai tünetek megléte, melyek azt
jelzik, hogy a személy kontrollja elveszett, a szer beépült már az anyagcserébe, hiánya fizikai
(idegrendszerei is) és mentális tüneteket okoz:
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Megvonási tünetek (testi és pszichés) – a szer vagy hasonló szer bevitele ezeket enyhíti.
Tolerancia (egyre nagyobb adagok szükségesek ugyanazon hatás eléréséhez).
A személy gyakrabban és nagyobb adagokban használja a szert, mint ahogy eredetileg
szándékozta. Jelentős időt fordít a megszerzésére, használatára, vagy a hatásaitól való
megszabadulásra.
Állandó kívánság vagy kísérletek a szer használatának kontrollálására.
Gyakori intoxikáció vagy megvonásos tünetek
Alapvető munkahelyi, társas vagy szabadidős tevékenységek feladása a szer miatt.
Használat ismétlődő szociális, pszichés vagy testi problémák ellenére.
Delírium: Tudatzavarral és változó pszichés és testi tünetekkel járó, általában visszafordítható
állapot, amelyet általában alkohol vagy egyéb pszichoaktív szer megvonása okoz. Néha láz,
fertőzés, mérgezés is lehet a háttérben, vagy idős korban az agy elégtelen oxigén ellátása okoz.
Tünetei:
Testi tünetek (pl. végtagreszketés, vérnyomás emelkedés, verejtékezés, izzadás, gyomorbélrendszeri tünetek)
Hallucinációk (vizuális, tapintási, hanghallások)
Tájékozatlanság térben és időben
Fluktuáló tudatzavar
Kezelés:Intenzív orvosi ellátást igényel, kezelés nélkül gyakran halálos (az időskori deliráns
epizódokra ez nem igaz).10
Patológiás részegség: minimális alkoholfogyasztás után inadekvát cselekmény, mely Énidegen és Érzékcsalódással jár. Részleges vagy teljes amnézia követi és terminális alvással
zárul.

8.2.3. Szkizofrénia, szkizotípiás és paranoid (téveszmés)
rendellenességek (F20-F29)
Szkizofrénia
Általánosságban a gondolkodás és az érzékelés torzulása, széttöredezése és nem
megfelelő/helyzethez illő, és/vagy elsivárosodott érzelmek, affektusok jellemzik. Elnevezése

10 Az F10 - F19 főcsoportban elsősorban az alkohol, egyéb pszichoaktív szerek káros használata értendő.

Egyéb függőségek is léteznek: kapcsolati függőség, viselkedési függőségek, túlhajtott - kóros munkavégzéssel kapcsolatos függőség, játékszenvedély, bizonyos ételekkel, vagy egyéb élvezeti
szerekkel kapcsolatos függőségek - azonban a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának 10. Revíziója
ezeket vagy nem ebben a csoportban kódolja, vagy még nem is szerepel az osztályozási rendszerben.
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E.Bleuler től ered: "hasadt-elme" , majd később Stransky: "intrapszichés ataxia" meghatározása
is fontos lehet. A pszichózis a realitáskontroll elvesztését jelenti .(H.Kaplan)
A tudat tiszta, az intellektus általában megtartott. Krónikus betegség, nem gyógyítható, de
megfelelő gyógykezeléssel az esetek nagy részében megfelelő kompenzált (vagy akár
tünetmentes) állapotot lehet elérni. A gyógykezelést azonban abbahagyni nem szabad, a
kezelőorvossal való megbeszélés szerint ez vagy gyógyszeres, vagy szocioterápiás - közösségi
terápiás kezeléseket, vagy (általában) ezek kombinációját jelentik. A kezelésben különösen
fontos a megfelelő tünetkontroll, hiszen a betegség szkizofrénia esetén "shub"-okban
(hullámokban) zajlik, a betegség aktív időszakát az agyállományban struktúrális károsodás is
kíséri. Ezért fontos, hogy a tünetileg aktív időszak minél rövidebb és ritkább legyen.
Pozitív tünetek (min 1 hóig): téveszmék, hallucinációk, inkoherens (széttöredező
gondolatmenetű) beszéd, szétesett vagy katatón (=szoborszerű, merev) mozgászavarral járó
viselkedés.
Negatív tünetek: hangulati üresség, alogia vagy akaratnélküliség, érdektelenség,
motiválatlanság, saját, hétköznapi érdekek érvényesítésének képtelensége, aszocialitás
Prodormális (aktív szakaszt megelőző) és/vagy reziduális (maradvány) tünetek:
szociális izoláció/szerepfunkció károsodása, különc magatartás, személyes higiénia
elhanyagolása, eltompult vagy inadekvát érzelemnyilvánítás, homályos vagy körülményes
beszéd, alogia, mágikus, bizarr gondolkodás, szokatlan perceptív (=érzékelés) élmények,
érdeklődés, indíték, energia hiánya.
Előfordulási gyakoriság: a lakosság 1%-a, a fölkerekségen mindenhol.

Paranoid pszichózis
Nem bizarr téveszmék, legalább 1 hónapig, általában rendszerezett tartalommal. Bizalmatlan
beállítódása miatt az egyén képes a tüneteit általában sokáig disszimulálni, azaz a környezete
elől elrejteni, sokszor csak a közvetlen családtagok tudnak róla/szenvednek tőle. Ilyenkor
sokszor a környezet el sem hiszi, ha beszélnek is róla a családtagok másoknak. Általában
üldöztetéses, megfigyeltetéses, mérgeztetéses, féltékenységi, nagyzásos, vagy szexuális
tartalmú téveszmerendszer, vagy ezek keveredése jelenik meg a tüneti képben.
A téveszmékről, érzékcsalódásokról általánosságban fontos tudni, hogy az érintett nem "azt
képzeli", "úgy gondolja", hanem a számára az a kézzel fogható valóság, ami az ő tudatában él
pillanatnyilag. Ezért az érintettet tilos győzködni, cáfolni, próbálni szembesíteni stb. Az érzelmi
támogatást, érzelmi elfogadást, képes hasznosítani.

8.2.4. Hangulatzavarok (affektív rendellenességek) (F30-F39)
Mániás epizód jellemzői:
Abnormálisan emelkedett vagy irritált hangulat, irreálisan fokozott önértékelés, kórosan
csökkent alvásigény, kórosan fokozott beszédesség, gondolatrohanás, figyelem csapongása,
célirányos aktivitás fokozódása vagy agitáció, extrém mértékű törekvés/részvétel örömszerző,
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de káros/veszélyes tevékenységekben (vásárlás, szex, költekezés stb.), valamint az egyébként
nem jellemző felelőtlen döntések, felelőtlen viselkedés
Az érintettnek nincs az állapotára nézve problématudata, rendkívül hatékonynak, ügyesnek,
tehetségesnek, kreatívnak érzi magát, úgy érzi, zseniális üzleteket köt - és általában nagy
veszteségekkel jön ki a tranzakciókból, amire nézve nincs megfelelő realitástudata.
A mániás epizód az esetek egy részében visszatér, vagy depresszív epizóddal váltakozva jelenik
meg, ebben az esetben bipoláris zavarról beszélünk.

Major depressziós epizód jellemzői:
Levert hangulat, érdeklődés és öröm elvesztése, súlycsökkenés vagy súlynövekedés (min.
5%/hó). alvásmennyiség csökkenése vagy növekedése, gátoltság vagy agitált viselkedés,
fáradtságérzés, energiátlanság, értéktelenség érzés - önvádlások – bűntudat, csökkent
gondolkodási, koncentrációs vagy döntési képesség, halállal való foglalkozás, öngyilkossági
fantáziák.
A depresszív állapotot gyakran kíséri súlyos szorongás is. Az alvászavar jellegzetessége az éjjel
2 óra körüli ébredés, visszaalvási képtelenséggel, kínzó gondolatokkal, önvádlásokkal,
aggodalmaskodásokkal, súlyos esetben akár elszegényedéssel vagy teljes értéktelenséggel,
bűnösséggel kapcsolatos téveszme-szintű elgondolásokkal. Ez az állapot rendkívül kínzó, igen
nagy az öngyilkosság veszélye akkor is, ha az illető nem beszél róla!
A depresszió gyógykezelést igénylő és általában gyógyítható betegség, gyógyszeres kezelés
szükséges pszichoterápia mellett! Nem mondhatjuk, hogy "fejben dől el", meg, hogy "szedje
össze magát", hiszen erre képtelen, ilyen mondatokkal csak rontunk az állapotán. Pszichiátriai
(járó,vagy fekvő) kezelés szükséges.

Bipoláris zavar
A kiegyensúlyozott középállapotot hol felhangolt (mániás), hol lehangolt (depresszív) fázisok
szakítják meg. Előfordul, hogy több mániás epizód után jelenik meg egy (akár enyhe)
depresszív epizód, vagy fordítva: több depresszív epizód után egy - akár enyhén - felhangolt
fázis. Ennek nagy jelentősége van, hiszen más a gyógykezelési stratégiája a bipoláris
betegségnek. Szükséges folyamatos un. "hangulatstabilizáló" gyógyszeres kezelése, a
gyógyszert önkényesen elhagyni nem szabad - minden módosítást meg kell beszélni a
kezelőorvossal.
Bipoláris zavar esetén előfordul, hogy a depressziós és a mániás tünetek keverednek
egymással: diszfória pesszimizmussal, negatív beállítódással, reménytelenséggel, de fokozott
aktivitással, agitáltsággal, irritációval, impulzivitással. ("Kevert fázis") Ilyenkor nagy az
öngyilkosság veszélye: a saját maga ellen forduló agresszív impulzusok nincsenek gátlás alatt.
Ilyenkor durva, agresszív öngyilkossági cselekményt követhet el, ilyen esetekben gyakori az
un. kiterjesztett szuicídium is (pl. gyerekével együtt ugrik ki az ablakon, vagy lemészárolja a
családot, és végül magát is).
Előfordulási gyakoriság:
Depresszió: 15-20%
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Disztímia (enyhébb, de tartósan fennálló lehangoltság): 6%
Bipoláris zavar: 1% (ez valószínű lényegesen több: gyakran elfedik pl. addikciók, vagy társul
személyiségzavarok mellé - ahol a magatartástünetek szintén elfedik)
Okai: Genetikai okok, életesemények, neurotranszmitter egyensúlyzavar (szerotonin,
noradrenalin)
Kezelés: gyógyszeres kezelés, (depresszióban antidepresszívumok, mániában antimániás
antipszichotikumok, bipoláris zavarban hangulatstabilizálók), pszichoterápia (elsősorban
kognitív terápia), egyéb terápiás módszerek (pl. fényterápia, alvásmegvonás, stb.)

8.2.5. Neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform zavarok
(F40-F49)
A szorongás (Anxietas,Angst) a latin ango-, angere igéből szármzik, mely jelentése: szorítani.
Tárgy nélküli félelem, vészjelző funkció és lehetneke szomatikus és pszichés tünetei, lehet
facilitáló vagy debilizáló, és lehet pszichotikus vagy neurotikus.
A szorongás ősi biológiai alkalmazkodási mechanizmus (alarmkészség) működésének
szubjektív élménye, melynek megnyilvánulásai:
Vegetatív/fiziológiai szint – vegetatív idegrendszer túlműködésének (szimpatikus
tónusfokozódás) tünetei: szapora szívműködés, vérnyomás emelkedés, izzadás, szaporább
légzés, hasmenés.
Motoros/viselkedési szint: agitáció, járkálás, kéztördelés stb.
Kognitív/érzelmi szint: nyugtalanságérzés, feszültség, félelem, a helyzet veszélyesnek
minősítése, megoldásában való kételkedés.
A szorongás okait magyarázó elméletek:
Stressz-elmélet szerint (Selye János): alarm reakció
Pszichoanalízis elmélete szerint : elfojtott
felszabadulására vonatkozó veszélyjelzés

ösztönkésztetésekből

feltörő

energiák

Behavior (=viselkedéstudományi) irányzat szerint: kondicionált reakció
Kognitív irányzat szerint: a helyzet veszélyesnek való minősítése
Neurotranszmitter elmélet szerint: különböző neurotranszmitterek (noradrenalin, szerotonin,
GABA, dopamin) szabályozási zavara

Fóbiák
Észrevehető és tartós, túlzott, irreális félelem, amelyet egy adott tárgy vagy helyzet jelenléte
vagy előrelátható bekövetkezése okoz. A fóbiás inger jelenléte azonnali szorongásos választ
provokál. A személy felismeri, hogy félelme túlzott vagy ésszerűtlen, ennek ellenére igyekszik
a helyzetet elkerülni - ezért akár bonyolult elkerülő magatartási mintázatok alakulhatnak ki.
Fajtái:
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Agorafóbia (nyílt téren vagy zárt térben való tartózkodással kapcsolatos fóbiás szorongás,
elmenekülő magatartással)
Szociális fóbia (szociálisan aktív helyzetekkel kapcsolatos szorongás elkerülő magatartással:
pl. társaságban beszélgetni, emberek előtt szerepelni, hivatalos ügyeket intézni stb.)
Specifikus/szimplex fóbia
Kezelés: gyógyszeres (antidepresszánsok, szorongásoldók) /kivéve specifikus fóbia!/ vagy
pszichoterápia (viselkedésterápia – szisztematikus deszenzitizáció, ingerelárasztás)

Pánik zavar
Két legfontosabb jellegzetessége: ijesztő, de veszélytelen.
„Mennyiségi meghatározás”: 4 hét alatt min. 4 pánikroham, vagy min. 1 és állandó félelem a
következő rohamtól, vagy roham lehetőségétől.
Pánikroham: hirtelen kifejlődő rosszullét, mely maximális intenzitását 10 percen belül eléri és
az alábbi tünetekből legalább 4 jellemzi: heves szívdobogásérzés, szapora szívverés, izzadás,
remegés, reszketés, fulladás- vagy légszomj-érzés, fuldoklás (gombócérzés), mellkasi fájdalom,
hányinger vagy hasfájás, szédülés, bizonytalanság, ájulásérzés, a realitás érzésének elvesztése
vagy olyan érzés mintha elszakadt volna saját testétől, megőrüléstől vagy az önkontroll
elvesztésétől való félelem, halálfélelem, zsibbadás, érzéketlenség vagy bizsergés, hidegrázás
vagy kipirulás.
Nagyon gyakran társul depresszióval, agorafóbiával, alkohol függőséggel, öngyilkossággal.
Kezelés: gyógyszeres (antidepresszánsok, szorongásoldók) vagy pszichoterápia (relaxáció,
légzéskontroll, kognitív-viselkedésterápia)

Kényszeres zavar
Kényszergondolatok és/vagy kényszercselekedetek megléte, melyek észrevehető szenvedést
okoznak, időigényesek (min. 1 óra/nap), jelentősen kihatnak a szokványos napi tevékenységre,
a tanulmányi vagy munkateljesítményre, a szociális aktivitásra vagy kapcsolatokra.
Tartalmuk alapján:
◼ kényszergondolatok: beszennyeződéssel, kételkedéssel, moralizációval, szimmetriával,
renddel, agresszivitással, szexualitással kapcsolatosak.
◼ kényszercselekedetek ellenőrzéssel, tisztálkodással, számolással, kérdezéssel,
gyűjtögetéssel kapcsolatosak ("kényszer rituálék" alakulnak ki)
Céljuk mindig valamivel kapcsolatos bűntudat, vagy valamilyen súlyos szorongás csökkentése,
elkerülése. Amennyiben a kényszercselekvés kivitelezésében akadályozva van, extrém
mértékű szorongás jelentkezik. Kezelés: gyógyszeres (antidepresszánsok, szorongásoldók),
vagy pszichoterápia (viselkedésterápia )
A vezető tünetek két fajtája:
a. obszesszió (szorongást keltő): kontaminációs, agresszív, religiózus, szexuális, testtel
kapcsolatos ,
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b. kompulzió (szorongást oldó): tisztálkodási/takarítási, ellenőrzési, sorbarakási,
ismétlési/imádkozási, rendezgetési, számolási
Egyéb alaptünetek között szerepel: a kóros kockázat megítélés, a patológiás kételkedés és a
befejezetlenség érzése (4)

Generalizált szorongásos zavar
Túlzott szorongás vagy aggodalom számos eseménnyel/körülménnyel vagy aktivitással
kapcsolatban min. 6 hónapon keresztül. A személy a szorongást nehezen tudja kontrollálni:
nyugtalanság vagy idegesség, „felhúzottság” érzése, fáradékonyság, koncentrálási zavarok,
„gondolkodásképtelenség”, ingerlékenység, izomfeszültség, alvászavar (elalvási vagy átalvási
nehézség) vagy nyugtalan, nem kielégítő alvás. Kezelés: gyógyszeres (szorongásoldók) vagy
pszichoterápia (relaxáció, kognitív-viselkedésterápia)

Poszttraumás stressz-zavar
A személy olyan eseményt élt át vagy volt tanúja, amelyben saját vagy mások élete, testi épsége
került veszélybe (vagy azt hihette, hogy veszélybe kerül), és a személy erre intenzív
félelemmel, tehetetlenséggel vagy rémülettel reagált.
A poszttraumás stressz-zavar (PTSD) kiváltó okai lehetnek: egy közeli barát vagy családtag
halála, vagy súlyos betegsége, válás, szexuális zaklatás vagy erőszak, terrorcselekmények
szemtanúja, természeti katasztrófák túlélői.
A trauma eredményes feldolgozásának szakaszai a megdöbbenés, sírás, az elkerülő viselkedés,
az oszcilláció (ingadozás) az intrúzió (behatolás) és az elkerülés között, az átmenet és az
integráció.
A traumát a személy időben halasztottan ismételten újraéli, az alábbi módok valamelyikén:
Kényszerű, ismétlődő, szenvedést okozó visszaemlékezés
Ismétlődő, kínzó álmok
A traumás esemény újraélése (hallucinációk, illúziók)
A traumás élményt szimbolizáló vagy arra emlékeztető külső helyzet vagy belső
történés intenzív pszichés szenvedést vált ki
◼ A traumás élményt szimbolizáló vagy arra emlékeztető külső helyzet vagy belső
történés testi tüneteket (vegetatív reakciók) vált ki.
◼
◼
◼
◼

Kezelés: gyógyszeres (antidepresszánsok) vagy pszichoterápia (relaxáció, kognitívviselkedésterápia
A poszttraumás stressz tünetei: állandósult szorongás és félelemérzés, flashback vagy
emlékbetörés, alvászavarok , elvonulás a külvilágtól, bezárkózás, dühkitörések vagy
irritabilitás, a koncentrációs nehézség, a felfokozott „vészjelzés-készség” ,depresszió,
alkoholfüggőség, öngyilkosság.
Hajlamosító tényezők: korábbi pszichiátriai megbetegedés, a trauma alatt elszenvedett testi
sérülés, az esemény utáni támogatás hiánya.
Csökkentő tényezők: támogató kapcsolatrendszer, megfelelő megküzdési stratégiák
alkalmazása, a traumahelyzetben végrehajtott cselekvéssorral kapcsolatos pozitív gondolatok.
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Disszociatív zavarok
Az emlékezés, a tudat, a szenzoros és motoros működések egységének hirtelen fellépő
időszakos szétválása organikus ok nélkül.
Disszociatív amnézia
Jellemzői:
organikus ok nélkül fellépő emlékezetkiesés,
az amnézia általában a traumatikus életeseményekre vonatkozik
Disszociatív fúga
Jellemzői:
nem tervezett elkóborlás otthonról,
rendezett homályállapot,
poriománia
Disszociatív identitászavar
Multiplex személyiség: az egyén két vagy több különálló személyiségre bomlik.
Ganser szindróma
Jellemzői:
közelítő melléválaszolás elemi kérdésekre: pl. 2X2=5,
pseudodemencia, leggyakrabban fogásban, kihallgatás során fordul elő
Alkalmazkodási zavar közé tartoznak a kulturális sokk, a gyászreakciók, gyermekeknél vagy
időseknél a hospitalizáció.

Szomatoform zavarok
Ide tartoznak:
a. szomatizációs zavarok ( fokozatosan kialakuló, krónikus lefolyású poliszimptómás
kórkép-organikus ok nélkül)
Ismétlődő, a szervrendszerek többségét érintő tünetképződés. Nőknél és alacsony
iskolázottságú embereknél gyakoribb az előfordulása.
b. konverziós zavar (hevenyen kialakuló, monoszimptómás kórkép- organikus ok
nélkül)
Az érző és mozgató funkciókat érintő tünetek vagy kiesések, melyeket pszichológiai
faktorok befolyásolnak. A tüneteket a személy nem szándékosan idézi elő, azok testi
betegséggel nem magyarázhatók. Típusai: disszociatív amnézia /emlékezetkiesés/,
fuga /elkóborlás, hosszabb ideig tartó ködös állapot/, pszichogén bénulások, görcsök,
mozgászavarok, afónia /beszédképtelenség/, süketség, vakság. A tünetek nem az
anatómiai pályákat követik, hanem a betegnek a betegségről vallott elképzeléseit.
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c. hipochondriázis ( beteges aggódás a testi egészség miatt, és a normális testo
funkciókkal kapcsolatos szervérzések kóros értelmezése)
Testi tünetek félreértelmezésén alapuló félelem súlyos betegségtől, vagy ilyen betegség
meglétének hite. A betegségre utaló fizikális tünetek és jelenségek észlelése valós
betegség nélkül. A betegséggel való foglalkozás, a betegség jelenlétével kapcsolatos
belső meggyőződés a megfelelő orvosi vizsgálat és megnyugtatás ellenére fennmarad.
d. Test-diszmorfiás zavar ( ép küllemű egyénnél a külső, illetve annak egy részének
képzelt defektusára vonatkozóan fellépő kóros mértékű aggodalom, amely jelentős
mértékű szenvedést okoz.)
e. Krónikus fájdalmi szindróma ( pszichalgia: egy vagy több anatómiai régióban
jelentkező fájdalom, melynek keletkezésében és fennmaradásában a pszichológiai
tényezőknek jelentős szerepük van. Hátterükben gyakran felismerhető a nem
megfelelő feszültségkezelés, illetve az érzelmek kifejezésének zavara.)
A kezelésben fontos lehet az ismételt kivizsgálások, felesleges gyógyszerelés, sebészeti
beavatkozások kerülése, a jó orvos-beteg, illetve segítő-beteg kapcsolat, ne legyen szükség a
tünetre ahhoz, hogy foglalkozzanak vele. Lehetőleg egy kezelőorvos legyen (doctor-shop
jelenség elkerülése). Inkább a pszichológiai problémákkal foglalkozzunk mint a testi
tünetekkel.

Pszichoszomatikus betegségek
Testi tünetek, melyeknek szervi hátterük van, de keletkezésükben és lefolyásukban pszichés
tényezők is jelentős szerepet játszanak (pl. magas vérnyomás, kövérség, cukorbetegség,
asztma, pikkelysömör, gyomor- és nyombélfekély stb.)
Kialakulásukban genetikai tényezők, környezeti hatások és pszichés stresszorok is szerepet
játszanak.

Organikus pszichoszindrómák
Okai: organikus, renális, gasztrointesztinális táplálkozási zavar, hiánybetegségek,
autoimmunbetegségek, neurológiai kórképek, infekciózus, vagy iatrogán /gyógyszer okozza/,
keringési, vagy szermegvonás következtében alakulhat ki.

8.2.6. Viselkedészavar szindrómák fiziológiai zavarokkal és
fizikai tényezőkkel társulva (F50 - F59)
Anorexia nervosa
Akaratlagos súlyvesztéssel jellemezhető. A hátterében testképzavar áll: kövérnek látja magát
akkor is, amikor már jelentősen súlyhiányos.
Főbb tünetek: Kövérségfóbia, alacsony testsúly, testképzavar és amenorrhoea. Nagyobbrészt
serdülő vagy fiatal felnőtt lányoknál fordul elő, de fiúknál is előfordul. A súlyvesztés
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következtében egy idő után az izomtömeget bontja már a szervezet, ennek következtében
súlyos idegrendszeri és belső szervi szövődmények alakulnak ki - súlyosabb formájában
mindenképpen kórházi (belgyógyászati) kezelés is indokolt lehet.
Az anorexia kialakulásának dinamikája:
a.
b.
c.
d.
e.

Ingerszegény környezet. A hiánypótlás módja az étel.
Idővel bezártság, kilátástalanság, félelem az egyedülléttől.
Fogyás: magányos élmény, állandó program, Idővel az élet legfontosabb részévé válik.
Rettegés az elhízástól: vágyakozás az állandó egyensúlyra - akkor "hátradőlhetek"
"Hátradőlni veszélyes!"- marad a nem evés.

Típusai:
a. restriktív: diétázó, hiperaktív
b. önhánytató-purgáló

Bulimia nervosa
Állandó, kóros foglalkozás az alakkal. Szintén testképzavar van a háttérben, kövérnek látja
magát. A testsúlykontroll érdekében hashajtót használ. Az éhségérzet miatt falási rohamok
alakulnak ki, amikor extrém mennyiséget eszik, ezt követően hánytatja magát, hogy a megevett
étel ne szívódhasson fel. Kontrollvesztés és a testsúly miatti fokozott aggodalom kiséri. A fizikai
szövődmények a következményes kóros soványságból, illetve a hashajtásból - hánytatásból
következnek
Egyéb típusú testképzavarok ill. impulzuskontroll zavarok: ortorexia, testedzés addikció
Kezelés: komplex, integratív terápia, családterápia,
csoportterápiák, analitikusan orientált pszichoterápiák

kognitív-

viselkedésterápia,

Alvászavarok
Diszszomniák : elsődleges inszomnia (nem tud elaludni), elsődleges hiperszomnia (túl sokat
alszik), narkolepszia (bárhol-bármikor rajtaütés-szerűen elalszik), légzéssel kapcsolatos alvási
zavar ("alvási apnoé"), cirkadián ritmus zavar (nappali - éjszakai alvásritmus felborul).
Ezekben az esetekben a zavar az alvás elkezdésében és fenntartásában van.
Paraszomniák :incubus vagy lidérces álom zavar, pavor nocturnus vagy alvási rémület zavar,
alvajárás zavar.
Ezekben az esetekben a különböző agyi területek "alvási mélysége" nem egyforma, nem
megfelelő, egyes agykérgi területek éberebb elektromos aktivitást mutatnak alvás során.

Szexuális zavarok és a nemi identitás zavarai
Szexuális működészavar/diszfunkció vonatkozhat a vágyra (csökkent szexuális vágy, szexuális
averzió), az izgalmi fázis zavaraira (nők szexuális izgalmának zavara, férfiak erektilis
diszfunkciója), valamint az orgazmus-zavarokra (Pl .korai magömlés/ejaculatio precox). Ide
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tartoznak a fájdalommal járó szexuális állapotok is (diszpareunia (fájdalom közösülés során),
vaginizmus (a vaginát körülvevő kismedencei izmok görcse)
Kezelés: szexuálterápia - viselkedésterápiás elveken alapuló gyakorlatok, erektilis
diszfunkcióban és korai magömlésben gyógyszeres kezelésre is sor kerülhet.

8.2.7. A felnőtt személyiség és viselkedés zavarai (F60 - F69)
Személyiségzavar akkor áll fenn, ha a személyiségvonások olyan mértékben rugalmatlanok és
maladaptívak, hogy az jelentős funkcionális károsodást, vagy jelentős szubjektív
szenvedést/zavart okoz. Néhány jellemvonás vagy viselkedési séma egészen korai
gyermekkorban jön létre, mások pedig később, serdülő- vagy korai felnőttkorban jelennek
meg, és végigkísérik az életet, bár idősebb korban enyhülhetnek. Kialakulásukban genetikai és
környezeti faktorok egyaránt fontosak.
Az átlagtól jelentősen eltérő személyiségek csoportosíthatók:
a. különcök: paranoid, szkizoid, szkizotip
b. dramatikusak: hisztrionikus, Borderline, narcisztikus, antiszociális
c. szorongók: elkerülő, kényszeres, dependens

A személyiségzavarok típusai:
Paranoid személyiségzavar: bizalmatlanság, gyanakvás, semleges, vagy pozitív reakciók
ellenségesnek minősítése, hatalomvágy jellemzi. Érzékeny, a kritikát nem bírja, féltékeny.
Szkizoid személyiségzavar: társas kapcsolatok iránti igénye csökkent. Olyan
tevékenységeket választ, ahol egyedül lehet. Szexuális kapcsolatok iránti igény csökkent.
Érzelmi hidegség, érzelmek kifejezésének nehézsége jellemző.
Szkizotípiás személyiségzavar: furcsa, bizarr szokások, bizarr megjelenés vagy viselkedés
jellemzi. Érzelmei inadekvát, beszéde körülményes lehet, furcsa kifejezéseket használhat.
Furcsa hiedelmek vagy mágikus gondolkodás, szokatlan érzékszervi élmények is
megjelenhetnek. Időnként pszichotikus állapot alakulhat ki.
Antiszociális személyiségzavar: felelőtlen magatartás, társadalmi kötelezettségek figyelmen
kívül hagyása jellemzi. Monogám kapcsolatra képtelen, nem felelős szülő. Antiszociális
viselkedésű, agresszív, kriminalitás nagyon gyakori. Bűntudatot soha nem érez.
Borderline személyiségzavar: emocionális instabilitás, énkép, célok, belső preferenciájának
zavarossága, krónikus üresség-, unalomérzés, intenzív és labilis személyközi kapcsolatok,
öndestruktivitás jellemzi.
Narcisztikus személyiségzavar: szélsőségesen pozitív önképe van. A kritikát nem bírja,
másokat gátlás nélkül kihasznál. Teljes empátiahiány jellemzi.
Hisztrionikus személyiségzavar: viselkedése kifejezetten dramatikus, figyelemfelkeltő,
emellett fokozottan szuggesztibilis. Felszínes, labilis érzelmek, kihívó viselkedés jellemzi.
Legjellemzőbb elhárító mechanizmusa a hasítás.
Jellemzője lehet a szuicid kisérlet, az impulzivitás, a társkapcsolati zavarok, az átmeneti
pszichotikus tünetek, valamint a szélsőségességre való hajlam.
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Averzív/elkerülő személyiségzavar: gyakran nagyon szorongó. Önképe negatív, nem mer
kapcsolatokat kezdeményezni. Fél a kritikától, elutasítástól.
Dependens személyiségzavar: önálló döntéseket nem mer hozni, saját szükségleteit
másokénak alárendeli. Fél az elutasítástól, állandóan mások tanácsát, megerősítését igényli.
Kényszeres személyiségzavar: kételkedés, óvatosság, azonossághoz való ragaszkodás,
perfekcionizmus, rugalmatlanság, túlzott lelkiismeretesség, és pedantéria jellemzi.
Kevert típusok – több féle személyiségzavar vonásai keverednek, de összességében jellemző
a rugalmatlanság, maladaptív vonások.

A személyiség változása katasztrófa átélése során
Katasztrófa - mint stressz a személyiségre átható hatással lehet - legalább két éve tartó
személyiségváltozás esetén beszélhetünk erről. A zavart jellemzi: ellenséges vagy bizalmatlan
beállítódás a világgal szemben, szociális visszahúzódottság, üresség vagy reménytelenség,
illetve elidegenedettség érzése. "Borotvaélen táncolás" krónikus érzése, mintha mindig
fenyegetettségben élne, Poszttraumás stressz megelőzheti az ilyen személyiségváltozást:
Koncentrációs tábori élmények, katasztrófa átélése, elhúzódó, pusztulással fenyegető fogság
után, vagy terrorcselekedetek áldozataként, kínszenvedés átélése után következhet be.

Kóros szokások és impulzuskontroll zavarok
Olyan ismételt cselekedetekkel jellemezhetőek, amelyeknek nincs egyértelmű, ésszerű
motivációja, nem kontrollálhatóak, más emberek, és saját érdekei ellen van a cselekedet. A
cselekedeteket egy kontrollálhatatlan belső kényszer, feszültség előzi meg. Ide tartoznak:
kóros játékszenvedély, pirománia, kleptománia, trichotillománia (kényszeres hajtépkedés)

A nemi identitás zavarai
A nemi identitás zavarai:
transzvesztitizmus: ellenkező nemnek megfelelően öltözködik, de valódi nemét nem akarja
megváltoztatni,
Transzszexualizmus: a biológiai nemmel ellentétes pszichoszexuális azonosságtudat alakul
ki, saját nemét és anatómiáját nem tudja elfogadni. Ellenkező neműnek érzi magát, ellenkező
nemű testben szeretne élni - és meg is tesz lehetőségei szerint mindent ezért. Sok esetben kora
gyerekkorban kezdődik már a megnyilvánulása. Az egyén át akarja operáltatni magát.
Szexuális preferencia zavarai: Exhibicionizmus (nemi szervek mutogatása), fetisizmus
(bizonyos tárgyak, vagy testrészek váltanak ki szexuális izgalmat - örömöt), frottőrizmus
(másokhoz dörgölőzés nyilvános helyen élvezeti célból), pedofília (gyermekek iránt érzett
szexuális érdeklődés), szexuális mazochizmus/szadizmus, transzvesztikus fetisizmus,
voyeaurizmus (más személyek szexuális együttlétének megfigyelése nemi kielégülés céljából).
A szexuális kielégülés tárgya vagy módszere eltérő. Oka: tanuláselméleti megközelítés szerint
elégtelen impulzuskontroll, azon kívül antiszociális személyiségzavar, vagy neuropszichológiai
sérülések, EEG-abnormalitások következtében is kialakulhat.
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8.2.8. Mentális retardáció (F70-F79)
Abbamaradt, vagy nem teljes szellemi fejlődés, amire jellemző a különböző készségek romlása,
olyan készségeké, amik a fejlődés során jelennek meg, és amelyek az intellektus minden
szintjét érintik: pl. nyelvi, kognitív, mozgásbeli, szociális készségek és képességek. A mentális
retardáció mértékét hagyományosan az intelligencia tesztekkel határozzuk meg. Mentális
retardációról akkor beszélünk, ha az intelligencia kvóciens (IQ) az átlagtól jelentősen elmarad,
azaz kb 70, vagy az alatt van. A kognitív teljesítmények zavarán kívül általában a viselkedés,
beszéd is érintett.

Típusai:
Enyhe (IQ=50-69) /debilitás/ - segítség mellett önálló életre képes, kisegítő iskolát, egyszerű
szakmát képes elsajátítani, önálló családot alapítani, azt ellátni.
Mérsékelt: IQ=35-49 /imbecillitás/ - foglalkoztató intézetben képezhető, állandó segítségre,
felügyeletre szorul. Szókincse általában szűk, vagy nem is beszél.
Súlyos: IQ=20-34 /imbecillitás/ - Alapvető életfunkcióiban is segítségre szorul.
Igen súlyos: IQ kisebb mint 20 /idiócia/ - Teljes kiszolgálásra szorul, általában súlyos, gyakran
életképtelenséggel járó állapot.
Okai:
Prenatális (genetikai károsodások, intrauterin fertőzések)
Perinatális (szülési sérülések)
Posztnatális (csecsemőkori fertőzések, sérülések, daganatok)

8.2.9. Pszichés (lelki) fejlődés zavarai (F80 - F89)
Ebben a kategóriában előforduló kórállapotok jellemzői, hogy kezdete a csecsemő kisgyermekkor közé esik, olyan funkciók fejlődése késik vagy károsodik, amik szorosan
kötődnek az idegrendszer biológiai fejlődéséhez, és stabil, egyenletes lefolyásúak.
A köznyelvben gyermekpszichiátriai betegségekként említik általában ezeket a betegségeket.
A károsodás általában már jelen van, amire észlelni lehet, a gyermek fejlődése során változik,
és általában felnőtt korra a funkció deficit csökken, de észlelhető még.
Előforduló betegségek:
A beszéd artikuláció, a kifejezés vagy beszédmegértés fejlődésének zavara
(beszédfejlődési zavarok)
Az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességei: diszlexia (olvasási-),
diszgráfia(írási-grammatikai-), diszkalkúlia (számolási készségek zavara), vagy az iskolai
készségek kevert zavara
Motoros funkciók fejlődési zavara (finom-és durva koordináció zavara)
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Pervazív fejlődési zavarok (=autizmus spektrum zavar: a szociális interakció készségek
különböző mértékű sérülése, hiánya, különböző súlyosságú kommunikációs zavar, viselkedési
sztereotípiákkal, mozgási automatizmusokkal)
Az autizmus 3 alaptünete:
◼ kommunikációs zavar
◼ érzelmi kötődések hiánya
◼ sztereotíp magatartás, testmozgások

8.2.10. A
viselkedés
és
az
érzelmi-hangulati
élet
gyermekkorban vagy serdülőkorban jelentkező zavarai
(F90-F98)
Figyelemhiányos zavarok (hiperaktivitással vagy anélkül) (ADHD)
Jellemzői elsősorban figyelemzavar, hiperaktivitás, impulzivitás, nyughatatlanság, extrém fokú
újdonságkereső magatartás. Gyakran kíséri a kognitív működések zavara, illetve a motoros nyelvi készségek fejlődésének a késése.
Magatartászavarok
Az életkornak megfelelő viselkedési normákat gyakran megszegik, extrém mértékű
impulzivitás, agresszivitás, durva bánásmód tárgyakkal, állatokkal, rombolás, hazudozás,
elszökés stb.
Kevert magatartási és emocionális zavarok
Ebbe a csoportba sorolható a gyermekkori depresszió magatartászavarral kísérve - a
depresszió könnyen elfedődik ilyenkor. Az egyre gyakoribbá váló gyermekkori öngyilkosságok
hátterében ez feltételezhető részben.
Gyermekkori érzelmi zavarok
Ide sorolhatók a gyermekkori fóbiás szorongások, gyermekkori szociális szorongások, a
szeparációs szorongások, testvér rivalizációs zavarok
Egyéb
Tic - akaratlan, visszatérő sztereotip mozgások valamilyen izomcsoportban, ez lehet
izommozgás, vagy hangadás.
Ürítési zavarok: széklet- vagy vizelet ürítésének szabályozási zavara
Táplálkozási zavarok
Dadogás, hadarás, sztereotíp mozgászavarok
Münchhausen szindróma
Jellemzői:
Kitalált tünetek és történetek az orvosi figyelem középpontjába kerülésért, odafigyelésért,
gondoskodásért.
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Igen ritka, kevert bántalmazási forma a „Münchhausen by proxy” szindróma, amely súlyos lelki
és fizikai (potenciálisan életveszélyes) következményekkel jár. A felnőtt gondviselő
(legtöbbször az édesanya) folyamatosan betegség tüneteket talál ki vagy idéz elő szándékosan,
esetleg a meglévő betegség tüneteit túlozza el, ezzel felesleges és fájdalmas orvosi
beavatkozásoknak teszi ki gyermekét.

8.2.11. Az időskor pszichiátriai jellemzői
Intellektuális hanyatlás, insomnia, improduktivitás, inaktivitás, inszufficiencia-érzések,
immobilitás, instbilitás, inkontinencia, iatrogén gyógyszerhatás

Időskori depresszió
Tünetek: magányosság, az érdeklődés elvesztése, a libido elvesztése és az alvászavar. (5)
A vezető tünetek az anxietas, az agitáció és az alvászavar. 70 éves kor felett az öngyilkosság
ötször gyakoribb.

8.2.12. Az öngyilkosság jelenségvilága
Az öngyilkossághoz három kritérium tartozik:
◼ a meghalás tudatos szándéka;
◼ egy módszer képzete, amely módszer alkalmas az élet kioltására;
◼ e módszer cselekvéssémájának megvalósítása.
Öngyilkossági kísérletről beszélünk, ha valaki a meghalás, az öngyilkosság szándékával
károsítja szervezetét, de ennek következtében nem hal meg.
Alapelv: Az öngyilkos nem meghalni akar, hanem másképp élni! (6)

Az öngyilkosság magyarországi jellemzői:
a. gyakoriság: 17/100 000 lakos
a 15-19 éves korcsoportban a 2. vezető halálok, évente 35-40 fiatal követ el
öngyilkosságot, a 20-29 évesek között ez a szám 130-150 között mozog.
b.
c.
d.
e.
f.

Észak/Nyugatról /dél/kelet felé gyakoribb az öngyilkosság
szezonalitás: leggyakoribb május-júniusban
hétfőn követik el a legtöbb öngyilkosságot
a férfi:nő arány: 3:1
időskorban gyakoribb

Ringel féle preszuicidális szindróma(1949)
a. Fokozódó dinamikus beszűkülés
◼ az appercepció és az asszociációk merev lefutása;
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◼ rögzült magatartássémák ismétlődése;
◼ érzelmi beszűkülés;
◼ bizonyos pszichológiai mechanizmusok (az ún. szorongáselhárító mechanizmusok)
beszűkülése, ezek között az agresszív indulatot visszatartó és befelé fordító pszichés
mechanizmus túlsúlyra kerülése;
◼ az emberi kapcsolatok beszűkülése, amelynek során a személyiség ezeket a
kapcsolatokat magában leértékeli, redukálja, súlyosabb esetben az izolálódásig
menően;
◼ az egyéni értékvilág beszűkülése, vagyis a személyiség a számára korábban értékes és
kívánatos dolgok iránt már nem érez vonzódást, azok nem keltik fel érdeklődését.
b. Agresszivitás gátlása
◼ Az öngyilkosság előtti szindrómában az agresszív indulat nem tud megnyilvánulni,
ugyanakkor a személyiség igen sok frusztrációt szenved, amely nyomán indulati
feszültsége nő. Lélektani gátló mechanizmusok működése mellett az agresszió
levezetődésének azért sincs módja, mert:
◼ az öngyilkosság előtti állapotban a személyiség általában önmagára haragszik,
önmagával elégedetlen;
◼ a frusztrációkat az egyén ambivalens kapcsolatban szenvedi el, ilyenkor a másik iránti
szeretet és vágy megakadályozza, hogy az agresszió felé irányuljon, holott a frusztrációt
ő okozza;
◼ nincs olyan személy, aki az agresszív indulatnak tárgya lehetne, vagy a személyiség
elszigeteltsége miatt, vagy pedig azért, mert az elszenvedett sérelem természete olyan
c. Menekülés a fantázia világba
◼ A fantáziába való menekülés jelenségeiben az öngyilkosság előtt álló személyiség
érzékletes, képi módon foglalkozik problémáival, elképzeli azoknak kedvező
kimenetelét (vágyfantáziák), de képzeletbeli kifejezést ad befelé forduló agresszív
indulati impulzusainak is, képzeletében megbünteti az őt meghiúsító személyeket. A
fantázia-tevékenységben érik meg az öngyilkosság gondolata és terve is.

Meghatározó öngyilkossággal foglalkozó kutatók megállapításai
Shneidman és Farberow (1970)
a. Az öngyilkossági tett elkövetése előtt szinte minden ember valamilyen formában jelzi
ezt a szándékát : „cry for help”- segítségkérés
b. Ambivalens lélektani állapot törvényszerű megjelenése nyomon követhető.
c. Az öngyilkosok nem meghalni szeretnének, hanem másképpen élni.
Kézdi Balázs - Negatív Kód
A negatív kód, mint nyelvi jelenség a magyar öngyilkos beszédmódban egyben a magyar
kultúra jele is, egy olyan jel, amely a mindennapi beszédesemények vagy az olyan sajátos
beszédaktusok során, mint a „cry for help” jellegű megnyilatkozás - az önpusztítás kódja.
A magyar kultúrában a tagadást preferáljuk, azaz előszeretettel használunk negatív formulákat
pozitív állításkor (pl. jó: „nem rossz”, elismeréskor: „ez nem semmi”, stb.). Az öngyilkosságról
vagy semleges témákról való tagadó jellegű beszédaktus maga is öndestruktív cselekmény, ami
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értelmezhető segélykérésként. A közvetlen szuicidális veszélyben alapvetően jellemzi a
verbális viselkedést a tagadás. Ennek felismerése célja lehet az öngyilkosság-megelőzésre
létrehozott szervezeteknek.
"Utolsó csepp” ismérvei (Bakó Tihamér)
Öngyilkosságot megelőző, preszuicidális traumák:
a. Tárgyvesztés (szülő elvesztése 12 év előtt + a tárgyvesztései fenyegetettségek
gyakoriak)
b. Szégyen (Wudu halál – kiközösítettek halála)
c. Bűntudat
d. Narcisztikus sérelem (grandiózus én +kisebbrendűség)
Öngyilkossági rizikófaktorok (Rihmer)11
a. Elsődleges rizikófaktorok:
pszichiátriai betegségek, megelőző öngyilkossági kísérlet, öngyilkosság az elsőfokú
rokonok között, CFH kommunikáció, (alacsony szérumkoleszterin, csökkent központi
idegrendszeri szerotoninaktivitás)
b. Másodlagos rizikófaktorok:
kora gyermekkori veszteségek (pl. szülő halála, válás, stb.), izoláció, súlyos testi
betegség, munkanélküliség, komoly anyagi problémák, súlyos negatív életesemények,
dohányzás
c. Harmadlagos rizikófaktorok: férfinem, serdülő fiúk és idős nők, érzékeny időszakok
(tavasz, premenstruum, a nap első harmada)
Protektív tényezők, védőfaktorok (Rihmer)
a. Személyiségjegyek:
önbizalom, vallásosság, empátia, optimizmus, jó problémamegoldó képesség
b. Szociális kapcsolatok:
megtartó család, jó barátok
c. Társadalmi hatások:
prevenciós és anti-stigma programok, szociális háló, könnyen elérhető egészségügy,
média

11

Rihmer Z előadása az Öngyilkosság-megelőzés Világnapján 2016-ban
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8.3. SZOCIÁLIS PROBLÉMÁK ÉS LELKI EGÉSZSÉG
Kopp Mária kutatásai nyomán tudjuk- a társadalom különböző rétegeiben megjelenő szociális
problémák és a lelki egészség megbomlása szignifikáns összefüggést mutat: a
munkanélküliség, a munkaképesség csökkenés, az alacsony iskolai végzettség, a gazdasági
lemaradás a lelki egyensúly megbomlás valószínűségének növekedését , a depresszív tünetegyüttes gyakoriságát hozhatja magával. (7)
Ismertes az is ( Buda Béla) , hogy rossz körülmények között is lehetséges olyan
hatásrendszerbe kerülni, amely a személyiség autonómiáját és aktivitását fokozza,
önhatékonyságának megtalálását és átélését segíti és ún.empowerment effektust ér el.
„ Az empowerment –mely a szociális munka egyik központi fogalma – erővel, hatalommal való
felruházottságot jelent, annak a képességnek és érzésnek az átélését, hogy életünk, sorsunk
alakulása felett kontrollal rendelkezünk”
„Az egészségi állapot legfontosabb összetevője egyéni és közösségi szinten egyaránt – az
életmód és egészségmagatartás. Az életmód az egyén szabad döntésein, akaratán túl
társadalmi, kulturális kényszerítő körülmények függvénye is. „ (8)
A mentálhigiéné és a szociálpolitika kapcsolatát jeleníti meg szemléletesen, jól
áttekinthetően Csürke József (2011):

8-1. ábra: A mentálhigiéné és a szociálpolitika kapcsolata
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8.3.1. A szociális (egzisztenciális és környezeti-kapcsolati)
krízishelyzet típusai:
Akcidentális: váratlan, a szociális/környezeti szintet, egyén vagy közösség életminőségét
negatívan befolyásoló esemény történik (munkahely megszűnése, párkapcsolat felbomlását
követő lakhatási nehézség stb.)
Fejlődési: fokozatos, hosszú folyamat eredményeképpen, az elvárható legalacsonyabb
életszínvonal alá kerül az egyén (eladósodás, elszegényedés stb.)
Krízismátrix: a krízishelyzetek kumulálódása, amikor az előző két típus egyszerre ill.
sokszorosan jelenik meg. 12
„A szociális munka gyakorlatában az akut krízisállapotok során az egyén vagy a család léte
egzisztenciálisan, biológiailag is veszélybe kerül, így a kialakult krízishelyzet az
alapszükségletek kielégítését alapvetően veszélyezteti.” (8)
Leggyakoribb szociális krízishelyzetek között található a munkanélküliség, a tartós
munkaképesség csökkenése, a hajléktalanság, a válás, az adósság-felhalmozódás, a betegség és
haláleset mellett a kapcsolati erőszak jelensége.
8-1. táblázat: A lélektani krízis és a szociális krízishelyzet összehasonlító elemzése (Balikó-Csürke, 2009)

LÉLEKTANI KRÍZIS

SZOCIÁLIS KRÍZISHELYZET

Jellege

A
személyiséget
veszélyeztető
állapot,
egyúttal
fordulópont,
esély a fejlődésre

Akut vészhelyzet közvetlen egzisztenciális
fenyegetettséggel. Ritkábban: lehetőség küldő
segítség igénybevételével az autonómiára,
érdekartikulációra

Kiváltó okok

Személyiségen belüli és Külső váratlan hatás, amely fenyegeti a
azon kívüli történések
létfenntartást
(elbocsájtás,
kilakoltatás,
gyermekek
családból
történő
kiemelése,
családfenntartó váratlan halála stb.)

Kezelése

Krízisintervenció,
krízisterápia

Kezelési idő

Az azonnalitól akár 6-8 Azonnali beavatkozás majd tartós támogató
hétig tarthat
kapcsolat
a
veszélyhelyzet
megszűnéséig
(akár 1 év)
Megoldás
Megoldás
Kompromisszum
„Acting out”
Ineffektív megoldás
Tagadás-belenyugvás
Összeomlás

Kimenetel

Tanácsadás,
előkészítés

tájékoztatás,

intézkedés,

döntés

Ugyanezt a felosztás megtalálható a lélektani krízisállapot leírásánál, ahol az akcidentális: külső, provokatív
életesemények hatására, fejlődési: pszichoszociális, életkorral együttjáró fejlődésmenet és a krízismátrix: amikor
az előző kettő együttese okoz lélektani krízisállapotot.
12
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A szociális krízishelyzet kimenetelei Csürke J. szerint :
Megoldás:
Az újjászerveződés lehetősége: külső és belső erőforrások mozgósítása, valamint
professzionális segítségnyújtás hatására stabilizálódik, sőt magasabb szintre is
emelkedhet a szociális státusz.
Acting out:
Menekülés következtében problémahalmozódás jön létre súlyos kompromisszumok árán.
(Pl. gyermekvédelmi intervenció elkerülése érdekében elköltözik, eladósodás esetén
újabb hiteleket vesz fel, stb). A menekülés mint maladaptív megküzdési/coping
stratégiaként jelenik meg: nehéz a realitással való konfrontáció a kezelés során
Tagadás - belenyugvás:
Tagadással járó érzések, gondolatok együttjárnak a tehetetlenséggel és belenyugvással,
ami egy passzív-rezisztens életszemléletet és életérzést hoznak létre, mely következtében
elvész a motiváció a krízishelyzet megoldására, a segítség elfogadására, a felelősséggel teli
jövőkép kialakítására.13
„A pszichés megbetegedésekkel kapcsolatosan felmerül az egészség - betegség kontinuum
kérdésköre, hiszen egy aktuálisan bajban, érzelmi krízisben lévő, zaklatott ember nem biztos,
hogy beteg (bár, ha nem kap segítséget könnyen beteggé válhat), másrészt szokványosan
kommunikáló, kiegyensúlyozottnak tűnő ember is bírhat súlyos elmekóros tünetekkel (amit
rövidebb - hosszabb ideig képes lehet elfedni, disszimulálni), és lehet súlyos mentális betegsége akkor is, ha ez rögtön nem szembeötlő egy felszínes beszélgetés során. Ezért is különösen fontos
a segítő beszélgetés során a nyitott, előfeltételezés nélküli figyelem, mely lehetővé teszi az igazán
fontos jelzéseket "észlelését", és az adekvát segítés nyújtását.” (3)

ÖSSZEFOGLALÁS
A mentálhigiénés családkonzulens segítő munkája során felelősséggel és segítői autonómiája
megtartásával vesz részt a pszichopatológiai jelenségek észlelésében, jelzésében és kezelésre
szocializálásában egyaránt. Ezt szolgálja a pszichopatológia tananyagban a különböző mentális
betegségek jellemzőinek, tüneteinek megismerése, elsajátítása.
A pszichopatológia a kóros lelki jelenségeknek a tudománya, mely tartalmazza a lelki élet egyes
funkcióinak kóros változásairól szóló ismereteket, valamint a gyakrabban előforduló
tünetcsoportok részletes leírását is.
A „mentálhigiéné kapuőr” funkció teljesítéséhez ( a lelki eltérések észleléséhez, jelzéséhez,
esetlegesen kezelésbe irányításához, vagy a kezelésben levés támogatásához ) a
pszichopatológia releváns ismeretei fontos alapot adnak.

13

Ez a destruktív kimenetel lehet az egyike a segítők számára a legnehezebben kezelhető/viselhető
tényezőknek.
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A szociális problémák és a lelki egészség összefüggéseinek megismerése lehetővé tesz a
mentálhigiénés családkonzulens számára, hogy nyitottan és előítélet-mentesen viszonyul a
munkája során előforduló pszichopatológiai jelenségekkel élőkhöz is.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mit jelent a pszichopatológia?
Melyek az általános pszichopatológia területei?
Hogyan ismerhetőek fel a gondolkodás zavarai?
Az érzelmi, hangulati élet zavarainak milyen jellemzői vannak?
A pszichomotorium zavarainak megnyilvánulásai?
A pszichoaktív szerhasználat alapfogalmai
A hangulatzavarok típusai
A poszttraumás stressz-zavar ismérvei
Az alvás problémái
Mi a személyiségzavarok 3 nagy fajtája és azon belül milyen típusokat ismer?
Az öngyilkosság rizikó és védőfaktorai?
A lelki egészség és a szociális problémák összefüggései
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9. ADDIKCIÓ A CSALÁDBAN
DR. PETRINÉ LITAUSZKI BEÁTA
Békés Megyei Központi Kórház
szakvizsgázott szociális munkás - mentálhigiénés szakember

9.1. SZÜLŐI TRAUMATIZÁCIÓ - GYERMEKI ADDIKCIÓ
A gyermeki addikciók során gyakran kiderül, hogy a gyermek szülei maguk is problémás
családból - úgyn. diszfunkcionális családból származtak, ahol sokszor jelen volt a
szenvedélybetegség, pl. az alkohol. Az egészséges családra jellemzők: világos, rugalmas,
átjárható határok, nyílt, egyértelmű kommunikáció, egyértelmű szerepek, ép, világos
struktúra, a hierarchia átlátható, a szülőnek van tekintélye, az értékek és a szabályrendszer a
család minden tagja számára egyértelmű, tiszteletben tartott, számon kérhető, a felelősség
megosztott, minden családtagnak megvan a maga feladata. Egészséges, őszinte bizalom
jellemzi. Az érzelmek, indulatok kezelése megfelelő módon kontrollált, természetes - „szabad”
dühösnek lenni, de ez megfelelően van kezelve. Az intimitás egészségesen mélyülő. A fejlődés
biztosított a családban. Ezzel szemben a diszfunkcionális családokban a határok sérültek,
rugalmatlanok, kaotikusak, vagy túl átjárhatóak, vagy merevek, rigidek. A kommunikáció nem
nyílt, tabuk, tilalmak jellemzik. Átláthatatlan, sérült, instabil struktúra jellemzi, a hierarchia
merev, a szülőnek nincs tekintélye. Kiismerhetetlen, ellentmondásos érték és szabály rendszer
jellemzi. A felelősség megosztása nem egyenletes, egyesek túl nagy, míg másokat semmilyen
felelősség nem terhel. A bizalom törékeny – vagy ki sem alakul, „nem bíznak”. Az indulatok
szabályzása nem megfelelő, vagy tiltott, túl, vagy alulkontrollált. A lényeges érzések gyakran
elfojtásra kerülnek, ez nagymértékben gátolja a hatékony konfliktus és kríziskezelést. A negatív
érzelmek túlsúlyban vannak (harag, gyűlölet, szorongás, szégyen, bűntudat), míg a pozitív
érzelmek (öröm, hála, remény) alig figyelhetőek meg. Vannak családok, ahol az indulatokról,
negatív érzésekről nem lehet beszélni, le vannak tiltva, de időnként- látszólag kisebb okok
miatt pusztító erősséggel a felszínre törnek. Más családokban a nyílt agresszió, erőszak
figyelhető meg. Az intimitás lefojtott, gátolt. A családtagokban megvan a vágy az intimitás
megélésére, de az gyakran rejtett, vagy torz formában jelenik meg (promiszkuitás, szexuális
bántalmazás). A családtagok fejlődése veszélyes lehet a többi családtagra nézve, az állandóság,
a változatlanság hordozza a biztonságot, a fejlődés szorongást, ellenállást ébreszthet. (Dallos,
Procter 1990, Hoyer 2000– Komáromi, 2009.)
A diszfunkcionális családokban nevelkedett gyermekek személyiségfejlődése nem megfelelő,
kiegyensúlyozatlan, diszharmonikus. Sok a bizonytalanság, az erőszak, a kiszolgáltatottság.
Hiányzik a biztonságos, érett, traumatikus hatásokkal is megküzdő pszichés apparátus, és a
stabil, megbízható csalási környezeti háttér, amely segíti az én fejlődését, és támasz a
nehézségekkel való megküzdésben. Az alkoholista család dinamikájára jellemző, hogy a szülő
nem képes szülői szerepének betöltésére, érzelmi és fizikai támogatására, ami a gyermek
parentifikálódását vonhatja maga után, a gyermek kerül a szülő helyére, szerepet cserélhetnek,
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ez viszont a gyermek igényeinek a lemondásával jár, háttérbe szorítja saját vágyait, hogy
kiszolgálja a családot. Ez az én fejlődést is akadályozza, gátolja. (Buda B. 1987, Kelemen,2001 –
Komáromi, 2009.) Az alkoholista családban a gyermekek különböző patológiás szerepek
„felvételével” járulnak hozzá a családi rendszer fenntartásához. Ezek az alábbiak: a hős,
általában a legidősebb gyermek, aki valamilyen erőn felüli küzdelemmel – tanulás, munka,
kisebb testvérekről való gondoskodás – próbál helyt állni. Ő a szülők büszkesége. Jellemző
érzése a bűn nélküli bűntudat, ami egész életére jellemző lesz, ezért mindig kényszeres
túlteljesítéssel fog dolgozni. A „bűnbak” szerepét bármelyik gyerek felvállalhatja, aki frusztrált,
sértett. A bűn itt valamilyen normasértő viselkedést jelent, lopás, hazudozás, csavargás,
promiszkuitás, heteroagresszió, drogfogyasztás, anorexia), ami nagy gondot, és vele való
viselkedést jelent a családnak. A bűnbak viselkedésével eltereli a család valódi problémájáról
a figyelmet. Egyesítheti a családot, és megakadályozza a rendszer széthullását. A normasértő
viselkedés rögzülhet, és az önpusztítás az egyén későbbi életútjának meghatározó alakja lehet.
Az „elveszett” gyermek általában a középső- észrevétlenül nő fel, ezzel tehermentesítve a
családot, beéri azzal a minimális figyelemmel, amit kap. Magányosan nő fel a csalási problémák
mellett-között. E miatt gátlásossá, félénkké válhat, és később is izolálódhat a különböző
közösségekben, csoportokban. A „bohóc” bájos, szeretnivaló gyerek, aki örömet ad és a
családnak, és felvidítja őket. Viselkedésének hátterében görcsös félelem áll. Ha nem elég
„sikeres”, a gondok nyomasztóbbak lesznek, és a család széthullik. Valódi én fejlődés itt sem
figyelhető meg. Valamennyi szerep tehát hamis én – szelf fejlődést eredményez. A valódi én
elfojtásra kerül, ami különböző tünetekhez – szorongás, depresszió, dependencia,
szerhasználat, kényszer, pszichoszomatikus betegségek – vezethet. (Hamis szelf -Winnicott
2004 – Komáromi, 2009.)

9.2. A KÖTŐDÉS, MENTALIZÁCIÓ ÉS SELF-FEJLŐDÉS
A másik nagyon fontos terület a gyermeki és felnőtt kötődés, ami meghatározza az én
fejlődését. A személyiségfejlődés alapját a gondozókkal kialakított biztos kötődés jelenti. A
világban való lét biztonságának érzés, az alapvető vagy ősbizalom a legkorábbi
életszakaszunkban, az első gondozóval/szülővel kialakuló kapcsolatban sajátítódik el. Ez a
bizalom érzés az élettel együtt keletkezik, és a teljes életciklus során táplálja és életben tartja
az egyént. Ez képezi minden kapcsolatrendszer és hit alapját. A korai pozitív gondoskodás
megtapasztalása lehetővé teszi az egyén számára, hogy biztonságos, barátságos helynek lássa
a világot.
Amikor a kötődés megrendül, a traumatizált elveszíti alapvető én-érzetét. Ilyenkor a régi
megoldott gyermek és kamaszkori fejlődési konfliktusok hirtelen felszínre kerülnek. A trauma
arra kényszerít, hogy az egyén újraélje egykori identitással, intimitással, autonómiával
kapcsolatos küzdelmeit. A fejlődő gyermek pozitív én-érzetének kialakulása attól függ, hogy a
szülő/gondozó jóindulatúan használja e hatalmát. Ha a szülő figyelembe veszi a gyermeke
egyéniségét és méltóságát, akkor a gyermek értékesnek és tisztelhetőnek érzi magát, és
önbizalomra tesz szert. Fokozatosan kialakul az autonómiája, azaz saját különállóságának
érzete emberi kapcsolataiban. Megtanulja irányítani és szabályozni testi funkcióit, valamint
megalkotni saját nézőpontját. A traumatikus élmények az alapvető testi integritás szintjén
sértik meg a személy autonómiáját. Ha az autonómia normál fejlődési konfliktusai nem
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oldódnak meg kielégítően, az egyén szégyentől és kétkedéstől fog szenvedni. A szégyen a
tehetetlenségre, a másik ember előtt elszenvedett megaláztatására, a testi integritás
megsértésére adott válasz. A kételkedés azt jelenti, hogy az egyén nem képes fenntartani saját,
egyéni nézőpontját, és másokhoz való kapcsolódását megőrizni. Felnőttként bűntudatra és
kisebbrendűségi érzésre lesz hajlamos. A traumatikus események megbénítják az egyéni
kompetenciát és a kezdeményezőképességet. (Herman, 2003)
A kötődéselmélet alapjait – Bowlby (1980) írta le, melyet később Ainsworth konstruálta az
úgynevezett idegen – helyzet (strange situation) – (Ainsworth 1970.- Komáromi, 2009)
kísérlettel.
Csecsemő veleszületett képessége:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

kapcsolatok szervezése, kölcsönös biztonsági függés
Kölcsönös biztonsági függés az anyával
önbizalom, autonómia
érzelmi elérhetőség, válaszkészség
szerelem és kötődés alapja
secure base: jól működő kapcsolat - baj esetén keressük a biztos pontot
kétségbeesés, harag
veszélyhelyzet: kötődés keresése
hiperaktiválódás: még van remény az elérésre
kötődési rendszer deaktiválódása: már nincs remény a fenntartásra, visszavonulás az
érzelmi helyzetekből, falat húz

Felnőtt kötődés: szimmetrikus, kölcsönös, jelenlét nélkül is működik
Kötődési viselkedés: genetikailag kódolt, élőlény túlélését szolgálja
Bowlby: biztonságot kereső viselkedés - fenyegetett helyzetben kötődési viselkedés: fél évtől 3 éves korig
◼ csecsemő: ha veszélyben van, keresi a gondozót, akivel rendszeres kapcsolatban van.
Amikor biztonságba kerül a csecsemő, akkor tudja feltárni a környezetét.
◼ biztonságkereső, védettségre irányuló szükséglet - fontos cirkuláris viselkedés
◼ veszélyeztetettség -> biztonságkereső viselkedés -> reagál a környezet ->szükségleteit
kielégíti
◼ Belső modell a kötődési viszonyokról
◼ reakciótól függően az én értékes, fontos/ nem
◼ gondozó, anya - lehet e bízni benne?
◼ milyen világ ez?
Modell az összes későbbi tapasztalatunkhoz.

Belső munkamodellek kialakulása
4 altípust határoztak meg
a. biztonságosan kötődő: 60-70%
Gyermeki jellemzők: az anya jelenlétében nyugodt és játékban aktív, eltűnésekor szorong,
visszatértekor kontaktust keres vele, ami megnyugtató élmény számára
◼ gondozó rendelkezésre áll, reagál, kielégíti a csecsemő igényeit
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◼ szülők is biztonságosan kötődnek
◼ autonóm gyerekek, környezetet bátran feltérképezik - biztonságosan kötődő gyerekek
- közösségben is szociabilitás, bátorság
anyai magatartás: elégséges, biztonságot nyújt, kielégíti a gyerek szükségleteit, érzékeny
annak jelzéseire, és képes a megnyugtatására
◼ család: szükségletekhez, igényekhez alkalmazkodik a család
◼ elérhetőek, reagálnak egymásra
◼ lehet dühösnek lenni, alacsony az általános szorongásszint
◼ házastárs bizalommal van a másik felé
◼ házastárs rá van hangolódva, hogy segítsen a másiknak
b. szorongó-ambivalens - 14%
gyermeki magatartás: a szeparációra szorongással, sírással válaszol, de az anya
visszatérése, vigasztalása sem tudja megnyugtatni
◼ kötődési viselkedés hiperaktiválódott
◼ mindenkinek rossz élmény
◼ felnőtt kötődési interjú
◼ gyerekek nagyon rugalmasak - ha figyelnek rá, elkezd figyelni a felnőttekre
◼ ha a szülő elérhetetlen - gyerek hangosabban, erősebben keresi a közelséget, de nem
tudja hasznosítani
◼ gyerek: dühös, csimpaszkodik
◼ ha a felnőtt NÉHA elérhető - következtetés: erősen kell kérni
◼ depresszió, szorongás, ADHD-s gyerekek hasonló körülmények közül jönnek
◼ családi légkör: “meleg”
Anyai magatartás: nem nyújt elégséges biztonságot, nem képes a gyerek megnyugtatására,
érzelmileg egyszer megközelíthető, máskor elutasító
◼ felnőttként: hiszteroid - folyamatosan panaszkodik, házastárs ha jelen van, sem jelent
megnyugvást
c. Elkerülő kötődés - 21%
gyermeki jellemzők: az anya eltűnésekor nem mutat szorongást, és visszatérésekor sem
keresi vele a kontaktust. Az anya látszólag nem fontosabb számára, mint egy idegen
◼ gyerek fejében a belső munkamodell - senki nem fog figyelni rá
◼ hajrá egyedül
◼ főleg a férfiak szocializációjában fordul elő
anyai magatartás: nem érzékeny a gyerek jelzéseire, aki gyakran magára van hagyva
szükségleteivel, szorongásaival- elutasító szülő: ott van, de elutasítja a gyerek igényeit
◼ családi stílus: el nem kötelezett
◼ távolságtartás, racionalitás, kötelezettségek vannak beállítva
◼ nagyon nagy belső viharok megélése
◼ viselkedészavar, drog, alkohol, antiszociális zavar, önsértés
◼ családi légkör: “hűvös”
d. dezorganizált kötődő - 9%
gyermeki jellemzők: dezorganizált viselkedés, amely az anya jelenlétében és távolléte alatt
egyaránt jellemző – dermedtség, csapkodás, fej elfordítása, verés stb.)
◼ abuzált gyerek - aki a bajt okozza/aki meg tud vigasztalni ugyanaz a személy
◼ másik: nem lehet tudni, hogy biztonságot, vagy veszélyt jelent
◼ nincs rendszer, káosz van
◼ szülő: hiányzik/abuzál/törődő
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◼ súlyos patológiák ilyen családokból erednek - borderline, pszichotikusok, PTSD
anyai magatartás: viselkedése egyszerre félelem és biztonság forrása a gyerek számára
(Fonagy, Target, 1998)
Kötődéselmélet, korai kapcsolatok kialakítják:
◼
◼
◼
◼

belső munkamodell
érzelemszabályozás
mentalizáció
érzések, vágyak tulajdonítása (csecsemőkorban kialakul)

A korai élmények narratíváinak minősége alapján felnőtteknél az alábbi kötődési típusuk
figyelhetők meg: - biztonságos autonóm, - bizonytalan-elutasító, - bizonytalan-múlt által
lekötött-feldolgozatlan kötődés. A biztonságosan kötődő felnőtt koherens és jelentésteli
narratívával rendelkezik múltbéli kapcsolatairól. A bizonytalan - elutasító személy korai
kötődéseit idealizálja, vagy értékteleníti, és a jelenben hárítja a kapcsolatokat. A múlt által
lekötött személy ma is dühös és panasszal teli a kötődésszemélyek irányába. A feldolgozatlan
csoportba súlyos trauma. vagy elgyászolatlan veszteség (szülő hirtelen halála, eltűnése)
található, amely átfolyik a későbbi kapcsolatokba, pl. a gyermekkel való kapcsolatába.
A korai és felnőtt kötődés jellemzői ma már részben bizonyítottak. A korán kialakult belső
munkamodellek tartósan megmaradnak és ellenállnak a változásnak. A biztonságosan kötődő
csecsemőből nagy valószínűséggel biztonságosan kötődő felnőtt lesz, míg a bizonytalan
kötődésű elemek is tovább vivődnek a pár és a gyermekkel való kapcsolatban.

Mentalizáció és szelf - fejlődés
A mentalizáció az a folyamat, melynek révén képesek vagyunk saját és mások érzelmeinek,
vágyainak, szándékainak megértésére. Ez a készség nem velünk született, hanem a
kötődéskapcsolatok során szerzett tapasztalatok alapján épül fel. A kötődési történések során
három területen szerzünk információt: 1 az én - ről. A másikról, az én és a másik együttlétéről.
Első élményei megszerzésében a szülőkkel/gondozókkal kialakított kapcsolat az elsődleges. A
gyermek mentalizációs készségének fejlődését a szülő/gondozó visszatükröző magatartása
teszi lehetővé. A különböző szituációkban spontán módon megjelenő gyermeki affektusokhoz
társulnak bizonyos jelentések. Így ismeri meg a gyermek saját ás a másik mentális működését,
így tanulja meg a kettő közötti különbséget. Ez által tanulja meg észlelni és szétválasztani a
saját és az anyja/gondozója szorongását. Az egyén fejlődésében végig nagyon fontos szerepe
van a saját és mások érzéseinek, vágyainak törekvéseinek dekódolása. A mentális állapot biztos
felismerése elősegíti az érzelmi biztonság megélését, és a megfelelő kapcsolódást, ezen
keresztül mások elfogadását és az alkalmazkodást is másokhoz. A szülői reflektivitás –az „elég
jó tükrözés” lényege, hogy a gyermek affektusaival összhangban álló realitást tükröz vissza. Ha
negatív, fenyegető tartalmúak, akkor intenzitásában kicsit enyhébb, megszelídített, tehát
csillapító hatású lesz a gyermekre nézve. Az így kapott visszajelzést a gyermek beépíti saját
énjébe, belső reprezentációvá válik, és a kritikus helyzetekben elég lesz ezt elő hívni, hogy
csillapítani tudja belő feszültségét, szorongásait. Hiányzó, vagy hiányos tükrözés esetén a
gyermek magára marad belső tartalmaival, amelyek így egy strukturálatlan, uralhatatlan
érzések maradnak. A szelf - fejlődés lelassul, elmarad. A szituáció rendszeres ismétlődése
esetén a kötődési biztonság, a mentalizáció, és a hatékony érzelmi szabályozás kialakulása
súlyos zavart szenved. Inadekvát visszatükrözés során a felnőtt nem a gyermek, hanem a saját
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belső tartalmát tükrözi vissza. Pl. kritikus helyzetben egy szorongó szülő nem a gyermek
szorongását tükrözi vissza „enyhített” formában, hanem a saját, felnagyított szorongását,
melynek eredménye, hogy a visszatükrözött tartalom, és a gyerek ténylegesen megélt valósága
nem fedi egymást. Az így létrejött belső reprezentáció idegen test élményt képez majd a szelf
struktúráján belül, ezzel egy időben a valódi affektusok elfojtásra, tagadásra kerülnek. A szelf
fejlődése sérül, a beépített idegen részek, később szükségszerűen lehasítósnak, vagy
kivetítődnek más személyekre projektív identifikáció formájában. A másik személy jelenléte
nélkülözhetetlenné válik, mert az egyén csak a másikra való kivetítés során tud megszabadulni
a fenyegető tartalmaktól és a pszichés egyensúlyát fenntartani. A személyiség működésében
patológiás jegyek lesznek fellelhetők, és ezek az önértékelésben, kötődéskapcsolatokban,
stressz kezelésben és a külső valósághoz való viszonyba egyaránt fellelhető lesz. A gyermek
jelzéseire és szükségleteire érzékeny szülő nem csak a biztonságos kötődést biztosítja, hanem
ezen keresztül az egészséges szelf- fejlődést is. A bizonytalan kötődésű gyerekeknél a szülő
elérhetetlensége, instabilitása, vagy kiszámíthatatlansága a reflektív funkció elégtelenségével
párosulva a szelf- fejlődés sérülését eredményezi (borderline, vagy narcisztikus). A
visszatükrözés a szülő/gondozó mentalizációs kapacitásával áll összefüggésben. Csak a saját
érzéseinek és kívánságainak, vélekedéseinek mentalizálására képes szülő tud gyermeke
mentális tartalmával megfelelően bánni, biztonságos kapcsolatban tartani és adekvát módon,
enyhe korrekcióval vissza tükrözni azokat. A szülő mentalizációs készsége pedig saját
kötődéskapcsolataiban alakult ki, amelyet annak idején saját gondozói biztosítottak számára.
Azaz anya, akit kiskorában magára hagytak súlyos félelmeivel, testi és lelki kínjaival, nem lesz
képes adekvát módon visszatükrözni, mert a kisgyermek szorongásai aktiválják saját, korábbi
erős szorongásait, amelyek mentalizálására - megfelelő gondozáshiányába – nem lehetett
képes. A szülő ilyenkor – én - védelme érdekében hárítja ezeket a számára elviselhetetlen
tartalmakat, gyermekét, elutasítja, elhanyagolja, vagy annak szorongásait extrém módon
felfokozott formába tükrözi vissza. (Fonagy és Target 1998. 2005. - Komáromi, 2009.)
Az alkoholista, szerfogyasztó családok traumatizált gyermekei később saját családjukban, saját
gyermekeinek adja át a vele kialakított kötődéskapcsolatokban saját, feldolgozatlan,
traumákkal terhelt történetét.
A szenvedélybetegség sokszor évek alatt kialakuló folyamat, melynek terápiája is hosszú időbe,
évekbe telhet.
Magyarországon az 1990-es évek közepétől a kábítószer használat robbanásszerűen
megemelkedett. 2010-ig a hagyományos, és jelenleg is illegális kábítószerek élveztek
elsőbbséget, majd 2010-ben megjelentek az úgyn. disájner drogok, amik egy idő után vezető
drogokká váltak. A magyar lakosságban ezek előtt és mellett is folyamatosan léteztek
különböző legális tudatmódosító szerek: az alkohol, nikotin, gyógyszerek, és a viselkedéses
függőségek is, mint az evés zavarok különböző formái, a kóros munkamánia, vásárlás,
szerencse és játékgépezés, melyekhez csatlakoztak a különböző számítógépes játékok,
Facebook függőség stb.

9.3. A DROGFOGYASZTÁS KIALAKULÁSÁNAK OKAI
A drogfogyasztás kialakulásban számos tényező játszik szerepet, így szerepe van maguknak a
drogoknak is (vonzerő, pozitív hatások, a hozzászokást és függőséget kiváltó hatások), a
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fogyasztó genetikai, biológiai meghatározottságnak, pszichológiai tényezőknek, a családnak –
a szülők iskolázottságának, egzisztenciális helyzetnek, a családban lévő érzelmi kapcsolatok
minőségének, a család összetételének, és a családban előforduló devianciáknak. Fontos szerep
jut a társadalmi és környezeti hatásoknak, a társadalomban tapasztalható drogfogyasztási
mintáknak, szokásoknak, a társadalomban zajló változásoknak, a kortárscsoportoknak, a
törvényi szabályozásnak, a médiának, és a társadalom drogfogyasztással kapcsolatos
attitűdjének is.
A drogok hozzászokást és függőséget kiváltó hatásain túl erősen meghatározó tényező a
drogfogyasztó személy jellemzői. A drogfogyasztás hátterében genetikai és biológiai faktorok
is állnak. Bizonyos személyek örökletes és biológiai adottságaik következtében nagyobb
mértékben veszélyeztetettebbek, mint mások. Egyénenként eltérő lehet a tolerancia szintje, a
hatóanyagot fogadó és érzékelő sejtek száma, vagy a szer lebomlási sebessége.

9.4. A DROGOK HATÁSAI ÉS TÜNETEI
9.4.1. A droghatás kialakulása
Az agy meghatározott területei felelősek az érzékelésért, mozgásért, emlékezetért. Az agy
területeit idegsejtek kötik össze, ez az integrált működés alapja. Az ingerület az idegsejteken
elektromos úton terjed. A két idegsejt közötti résben kémiai anyagok szabadulnak fel, melyek
az ingerületet továbbítják, ezek az ingerületátvivő anyagok. A drogok szempontjából a
legfontosabb ingerület átvivő anyag a dopamin. Az egyik idegsejten érkező elektromos inger
dopamin felszabadulást eredményez, ami kötődik a következő-ingerület átadására szolgáló
idegsejt receptorán, és ott megint elektromos hatást vált ki. Az ingerület így megy tovább. A
dopamin ingerület átvivő szerepét egyes anyagok befolyásolják, erősítik, vagy gyengítik. Az
egyik ilyen legfontosabb anyag a szervezetben termelődő morfin - szerű anyag(ok).
A morfin szerű anyagok két nagyon fontos területen töltenek be szerepet, a
fájdalomszabályozás, és a jutalom szabályozás útján. A fájdalom szabályozás során az érintett
agyi területek a morfin –szerű anyagok iránti függőségben játszanak szerepet. A jutalmazás a
fájdalommal ellentétesen nem „elkerülő”, hanem „közelítő” választ eredményez.
Az egyének szívesen folytatnak és ismételnek olyan viselkedéseket, ami kellemesek és pozitív
érzésekkel járnak. Ezeket a tevékenységeket nevezzük jutalmazó tevékenységeknek. Az adott
tevékenység, vagy anyag bevitele a szervezetben újra és újra kiváltja ezeket a kellemes
érzéseket, és ezzel egyfajta megerősítésként szolgálnak. Ez eredményezi az ismételt
használatukat. Vannak természetes (táplálék, szomjúság oltása, gondoskodás, szexuális
tevékenységek) és mesterséges (drogok) jutalmak.

Jutalmazás és addikció
„…Az addikció egy olyan állapot, ahol az egyén kényszeres viselkedést folytat annak
negatív következményei ellenére is. Ez a viselkedés jutalmazó, vagyis megerősítő, és
kellemes érzéseket vált ki, melyek az eufóriához hasonlítanak. Az addikció egyik
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legfontosabb tulajdonsága, hogy a drog feletti kontroll eltűnik. A jutalmazó rendszer
fontos szerepet tölt be a drog iránti sóvárgásban, drogéhségben (craving), amikor az
egyén nem jut hozzá a szerhez….”(Rácz J. – Addiktológia, 2004)

Eufória és diszfória
Az agy termel morfin- szerű anyagokat. Szerepük a közérzet és a fájdalomérzet kialakításban
rejlik. Közérzetünk lehet fokozottan jó (eufória), vagy fokozottan rossz (diszfória). A fokozott
jóérzést örömszerző magatartással lehet elérni, ennek előidézése az emberi viselkedés egyik
fő hajtóereje. A drogok különböző mértékben okoznak eufóriát, pl. a kábító-fájdalomcsillapító
morfin és az élénkítő amfetamin szubjektív hatásai nagyon hasonlóak.
Hogy aktuálisan hogyan érezzük magunkat, milyen a közérzetünk, a belsőleg termelődő morfi
szerű anyagok viszonylagos túlsúlya határozhatja meg, akár öröklődő módon is. A
drogfüggőségre vonatkozó hajlam összefügghet az eufóriát és diszfóriát közvetítő, belsőleg
termelődő morfin szerű anyagokkal. Az erre hajlamos egyéneknél vagy sokkal erősebb az
alkalmanként kialakuló diszfória, vagy több olyan anyag termelődik bennük, amik egy szinte
folyamatosan fennálló, rosszabb közérzetet eredményeznek. Ezért fordulhatnak ezek az
egyének gyakrabban a „külső jutalomért” - a drogért.
„..Az eufóriát előidéző szerek egy másik nagy csoportja az idegsejtek közötti
ingerületátvivő anyagok és az őket kötő receptorok egy fajtájának aktiválásán
keresztül hat. Ez az ingerületátvivő anyag a dopamin. A morfin szerű anyagok és a
pszichostimulánsok egy közös-eufória szerű állapotot létrehozó rendszert
aktiválnak. A pszichostimulánsok közvetlenül a jutalmazó ingerületátvivő anyag
felszabadulásával, a morfin szerű anyagok pedig közvetve, az ópiát receptorok
közbeiktatásával idézik elő az eufóriát. Minden eufória szerű, kellemes állapot
előidézéséért a dopaminok a felelősek. A dopamin egyfajta örömanyag, ami a
szervezet örömszerzésében központi helyet tölt be.” (Rácz J. – Addiktológia, 2004)

9.4.2. A függőség kialakulása
Az ismételt drogfogyasztás kezdetben fokozza az átélt eufóriát, de minden ilyen eufórikus
állapotot egyre erősebb diszfória követ. Ezt követően az eufória állapota egyre gyengébb lesz,
majd már a kezdeti-semleges szintet sem éri el. E mellett a szerfogyasztó egyre erősebb
diszfóriás állapotot él meg. Ilyenkor már csak azért van szüksége a szerre, hogy ezektől a
diszfóriás állapotoktól átmenetileg megszabaduljon. A droghasználatot megelőző állapot – a
kiindulási állapot - nagyon nehezen áll vissza. A droghasználat abbahagyását követően még
sokáig nagy a kockázata, hogy akár egyszeri szerhasználat fokozott eufóriát, majd diszfóriát
eredményezzen, amit megint csak szerfogyasztással tud az egyén ellensúlyozni. Ez az egyik
lehetséges magyarázata a visszaesés kockázatának. Sok szerfogyasztó egyfajta „öngyógyítást
„is végez a folyamatos szerhasználattal, azaz csökkenti a rossz közérzetét, diszfóriáját.
Drogok
A drog a WHO szerint minden olyan szer, mely a szervezet, elsősorban a központi idegrendszer
működését befolyásolja, és vele kapcsolatban függőség alakulhat ki.
Abúzus (visszaélés, kóros és veszélyes szerhasználat)
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Egy szer kóros használati formája, amit nem orvosi javaslatra, vagy előírás szerint
alkalmaznak, vagy veszélyes helyzetekben használnak.
Az abúzus kritériumai:
◼ visszatérő használat, melynek következtében a személy alapvető szerepeinek nem tud
megfelelni, pl. iskolai, munkahelyi hiányzások, gyerek ellátása zavart szenved
◼ visszatérő szerhasználat fizikailag veszélyes helyzetekben
◼ a visszatérő anyaghasználathoz kapcsolódó jogi problémák
◼ ismétlődő, folyamatos szerhasználat a folyamatosan és ismétlődően jelentkező
problémák ellenére is
Dependencia (függőség)
Gondolkodásbeli, érzelmi, viselkedésbeli és fiziológia tünetek csoportja, mely jelzi, hogy az
egyén a kémiai anyagokat folyamatosan használja, a kialakuló problémák ellenére is. Ismételt
szerhasználat, mely általában toleranciához, megvonási tünetekhez és kényszeres drogkereső
és droghasználó viselkedéshez vezet. Jellemző e mellett a drog iránti sóvárgás, a drogéhség
megléte is. Dependencia minden drogra vonatkozhat, (kivéve a koffeint), bár a tünetek
különböző erősségűek lehetnek.

9.4.3. A függőség tünetei
A rendszeres, visszatérő szerhasználat során a következő tünetek jelenhetnek meg:
◼ tolerancia:
◼ megvonási tünet-együttes: a szer hirtelen abbahagyásakor jelentkező, elsősorban testi
tünetek pl. ópiát használatakor izzadás, remegés, hasmenés, rossz alvás, diszfóriás
közérzet
◼ az eltervezettnél nagyobb mennyiségű, vagy hosszabb idejű anyaghasználat,
kontrollvesztés a szerhasználat felett
◼ állandó vágy a szerhasználat abbahagyására, vagy eredménytelen leállási kísérletek, a
visszaesések után erős sóvárgás a szer után
◼ jelentős idő eltöltése a szer megszerzésével, az anyag használatával, vagy a felépüléssel
◼ munkahelyi, társadalmi, szabadidős tevékenységek elhanyagolása, feladása
◼ a szerhasználat az állandóan visszatérő lelki és testi panaszok ellenére folytatódik
A droghasználat sokszor az alább felsorolt tünetek együtteséből ismerhető fel, melynek utolsó
5 tételét lelki függőségnek nevezzük. A lelki függőség is veszélyes, mert vannak olyan szerek,
ahol testi függőség ugyan nem alakul ki, de a fennálló tünetek miatt a szerhasználó szer nélkül
nem tudja jól érezni magát, sóvárog.
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9.4.4. Addikció (kóros szenvedélybetegség, szenvedély)
Addikciónak nevezzük a függőségi állapotok azon formáit, ahol a függőség súlyos,
előrehaladott állapotban van. Azt a viselkedést is így nevezzük, ami eufória-kereső, kényszeres,
és egyformán ismétlődik, és kikerült az egyén kontrollja alól. Addikció a kóros szenvedélyek, a
szenvedélybetegségek, és az azokhoz vezető állapotok különböző formái. Megkülönböztetünk
kémiai és viselkedéses addikciókat.
Tolerancia
Hozzászokás az adott szerhez. A szerhasználat során egyre nagyobb mennyiség szükséges
ugyan ahhoz a hatás eléréséhez. Ugyan olyan dózis mellett csökkent hatás érezhető.

9.5. A KÉMIAI ÉS A VISELKEDÉSES ADDIKCIÓK CSOPORTOSÍTÁSA
9.5.1. Kémiai addikciók
◼ Ópiátok – morfin származékok (máktea, máktej, ópium, morfin, kodein)
Hatása: bódulat, akár a kábulatig erősödő intenzív eufóriás élménnyel járó kellemes
közérzet. A hatás olyan erős lehet, hogy a szerfogyasztó "besztondul", a külvilág
ingereire közömbös lesz. Kialakul benne egy önmagával érzett egység érzése. A
szerhasználat folyamatos használatával kialakul a hozzászokás, a kellemes érzések
fokozatosan csökkennek, és a megvonási tünetek - hányás,hasmenés, remegés, izzadás,
szorongás, nyugtalanság, nem alvás - erősödnek. A szer adagját emelni, ill. a használatot
fokozni kell, de a későbbiekben már csak a megvonási tünetek elkerülése, ill. kivédése
lesz a fő cél.
◼ LASSÍTÓK – a központi idegrendszer működését lassító, tompító szerek (ALKOHOL,
NYUGTATÓK, ALTATÓK)
Alkohol hatása: kábulat, tompultság, ill. az alkohol hatása a mennyiségtől függően
változhat, az izgalmi szinttől egészen a kontrollvesztő szintig.
Az alkoholbetegség kialakulása, fázisai:
1. tüneti: társas ivás, feszültségcsökkentő ivás
2. bevezető (prodromális) titkolt ivás, mohó ivás, bűntudat, emlékezet kiesések
3. akut szakasz - kontrollvesztés, alibik gyártása - az ivás racionalizálása, az
életvitelét az ivás köré szervezi
4. krónikus szakasz: ismétlődő, elhúzódó intoxikációk (túladagolások),
gondolkodási problémák, félelmek, súlyos, testi szövődmények, pszichózis,
tolerancia csökkenés
◼ GYORSÍTÓK – a központi idegrendszer működését serkentik, stimulálják (KOKAIN,
AMFETAMIN SZÁRMAZÉKOK - SPEED, ECSTASY) Felpörgött, felfokozott izgalmi állapot,
amiben a tér és idő érzékelése megváltozhat.
◼ nikotin
◼ koffein(kávé, kóla, tea, energia italok)
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◼ Hallucinogének - az érzékelés, észlelés megváltozását okozzák, hallucinációt
okoznak (LSD, GOMBÁK, EGYES NÖVÉNYEK)
◼ kannabisz származékok (MARIHUÁNA, HASIS) Hatása: ellazult, kellemes kábult
állapot, amiben a tér és időérzékelés megváltozik, lelassul. -"betépés, beállás"
néven ismerik. Hatása változó, az elfogyasztott szer minőségétől, mennyiségétől,
ill. a szerfogyasztó egyéni toleranciájától is függ, de általában pár órán keresztül
tart. Hatása lehet még émelygés, hányás, erős szédülés.
◼ szerves oldószerek (hígítók, ragasztók, csavarlazítók)
◼ egyéb szerek – KÉJGÁZ, LUFIZÁS, NITRITEK

Új, pszichoaktív anyagok – dizájner drogok
Ismert kábítószerek hatóanyagait kémiailag kissé módosítva új vegyületet hoznak létre,
mely már más anyagnak számít, mint a tiltólistán szereplő vegyületek
◼ szintetikus kannabinoidok (SPICE, HERBÁL) hatása a marihuánához hasonlít, csak annál
sokkal intenzívebb, rövidebb ideig tart, ezért gyorsan kialakul a tolerancia. A megvonása
is sokkal erőteljesebb, remegéssel, hányással, intenzív szorongással, étvágytalansággal,
rossz alvással párosul.
◼ kationok (MDPV, pentakristály, mefedron, methylon) hatásuk az amfetaminéhoz
hasonló, de általában intenzívebb
◼ krokodil – dezmorfin, erős fájdalomcsillapító és nyugtató hatású (morfinnál 8-10X,
heroinnál 3-4X erősebb) …a szegények drogja…

9.5.2. Impulzuskontroll zavarok és viselkedéses addikciók
◼ Kóros játékszenvedély
◼ Pirománia – ismétlődő gyújtogatások, melyben az egyén örömét leli, fokozott
gyönyörérzet és feszültségcsökkenés mellett. Nem jár külső jutalommal, nem bosszúról,
fenyegetésről, pénzszerzésről szó
◼ Kleptománia – ismételt ellenállási képtelenség olyan tárgyak ellopására, amelyekre
nincs szüksége. A lopás előtt fokozott feszültségélmény, a cselekvés alatt öröm,
kielégülés, vagy megkönnyebbülés érzés. Nem tulajdonítható haragnak, bosszúnak.
Általában egyedül cselekszi, ki tudná fizetni az adott tárgyat.
◼ Intermittáló - explozív zavar – visszatérő verbális vagy fizikai agresszió más
személyekkel, állatokkal, vagy tárgyakkal szemben. A viselkedés általában nem előre
eltervezett, és nem valamilyen konkrét dolog megszerzésére irányul. A cselekedet
aránytalanul nagy a provokációhoz képest. A kitörések átlagosan hetente 2x
megtörténnek egy hónapos periódus alatt. Az agresszív viselkedés distresszt, vagy
foglalkozási, és interperszonális funkciók zavarát okozza.
◼ Trichotillománia – kóros hajtépegetés
Észrevehető hajveszteséghez vezet, fokozódó feszültség a cselekmény előtt, vagy ha
megpróbál ellenállni a viselkedésnek. Szenvedést, szociális, foglalkozási vagy más
fontos funkciók romlását okozza.
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Egyéb impulzuskontroll-zavarok
◼ Onychophagia – körömrágás
Ellenállhatatlan késztetés körmeinek rágására, ami ismétlődően és ritualisztikusan
jelentkezik. A körömrágás közben átmeneti feszültségcsökkenés, kielégülés és
megkönnyebbülés jön, de azt követően bűntudat jelentkezik. Általában olyan intenzív,
hogy ollót nem kell használni. A cselekményt általában vizuális vagy taktilis ingerek
váltják ki (megváltozott külsejű körmök látványa, tapintása). Egyedüli és nyugalmi
helyzetben jelentkezik, amikor ugyan valamilyen mentális tevékenység leköti, de a kezek
szabadon maradnak. Időtartama változó, néhány perctől akár több óráig is eltarthat
◼ Bőrfelsértés – dörzsölés, harapás, vakarás, csipkedés az arc, mellkas fejbőr, hát és egyéb
bőrfelületekről. Feszültségcsökkentés, érzelemszabályozás, szabálytalan külsejű részek
eltávolítása Lehet kompulzív: a cselekedet a megnövekedett szorongás elkerülésének,
vagy egy rettegett esemény vagy szituáció bekövetkezésének, és vagy kényszergondolat
megjelenésének következménye. A cselekedet tudatos, az egyén igyekszik ellenállni
neki, és felismeri az ártalmasságát és értelmetlenségét. Lehet impulzív (örömérzettel és
feszültségcsökkenéssel jár együtt, nem tudatos, nem látja be a cselekedet
értelmetlenségét, ártalmasságát, és csekély ellenállás jelentkezik) és kevert formája
létezik.

9.5.3. Szexuális addikciók
Tünetei:
◼
◼
◼
◼
◼
◼

◼
◼
◼
◼

kontrollvesztett szexuális viselkedés
súlyos következményekkel jár a viselkedése
viselkedése a negatív következmények ellenére is fennmarad
tartós törekvés ön destruktív vagy magas kockázatú viselkedésre
folyamatos vágy vagy törekvés a szexuális viselkedés csökkentésére, amit nem képes
véghez vinni
a kényszeres fantázia és szexualitás mint megküzdési stratégia jelenik meg az egyén
életében. A viselkedése által módosult tudatállapotba kerül, és egyfajta
érzelemszabályozási eszközként fogható fel a viselkedés.
jellemző a tolerancia – egyre gyakoribb és intenzívebb szexuális élmények szükségesek
a kielégüléshez
jellemzőek a jelentős hangulati változások (szégyenérzet, szorongás, megvonás esetén
kellemetlen érzelmi és fizikai tünetek, erős hangulatingadozás)
az egyén túlzottan sok időt fordít a cselekmény tervezgetésére, a szexuális viselkedésre,
ill. az élmény által megélt fantáziákra, hosszú idő után tud csak visszatérni a realitásba
Az egyén elhanyagolja a fontos társas, foglalkozásbeli és szabadidős tevékenységeit a
szexuális viselkedése miatt. Károsodnak interperszonális kapcsolatai. Rövid távú
kapcsolatok és az intimitás elkerülése jellemző rájuk.

A tünetekből jól láthatóan megjelennek az egyéb-rokon addikciós viselkedésformákkal való
hasonlóságok: sóvárgás, kontrollvesztés, a viselkedés negatív következmények ellenére is
fennmarad, módosult hangulat, tolerancia, megvonás, és a társas, foglalkozásbeli és szabadidős
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tevékenységek elhanyagolása. Ezek a tünetek nem csak a viselkedéses, de a kémiai addikciókra
is jellemzőek.

Addiktív szexuális magatartásformák
◼ Fantáziaszex (kényszeres szexuális fantáziavilág)
Több időt fordít a szexuális fantáziákra, mint magára az aktusra. Előnyben részesíti a
fantáziavilágot a realitással szemben. Jellemző az önkielégítés, ami akár sérülésekhez
kapcsolódó intenzitással jelentkezhet. Chatelés, romantikus, vagy szex. témájú
levelezés gyakori.
◼ Csábítószerep
Az izgalmi állapotot (arousalt) a csábítás és az első együttlét utáni gyors távozás növeli.
Fokozott izgalmat váltanak ki a kockázatos helyzetek, és a partnerek száma is. Sok,
párhuzamosan fennálló kapcsolat jellemzi ezeket a személyeket, amelyben a flörtölést
és csábítást a hatalom eszközeként használják. Nők körében gyakoribb.
◼ Anonim szex- szex ismeretlenekkel
Jellemző az egyalkalmas szexuális együttlét, ami nem biztonságos, és nagy a lebukás
veszélye. Gyakori nyilvános helyeken, mosdókban, parkokban, tengerparton. Érzelmi
kapcsolódás nincs. Férfiak körében gyakoribb.
◼ Szexualitás megvásárlása – mindenfajta szexuális szolgáltatás igénybevétele
„megvétele”
◼ Szexualitás árusítása – a szex pénzért, vagy más árúért történő felkínálása (pl.
kábítószerért) Ez emeli meg az izgalmi szintet. formái: prostitúció, pornófilmekben való
szereplés, szexuális fotózás. Nőknél gyakoribb.
◼ Voyeurismus – az izgalmi állapotot a vizuális ingerlés váltja ki pl. pornográf könyvek,
képek, filmek nézegetése, de mások meglesése pl. intim helyzetekben pl. vetkőzéskor,
szexuális együttlétkor. Gyakran távcsövet, videokamerát, fényképezőgépet használnak.
◼ Exhibicionizmus – a test ill. intim testrészek nyilvános helyen, vagy autóból, lakásból,
parkban való mutogatása. Jellemző: lyukakat vágása a ruhára, lehúzott cipzárt, vagy
kigombolt blúzt, alsónemű nélkül vesznek fel szoknyát. A megjelenési arány nagyjából
egyforma mind a nőknél, mind a férfiaknál.
◼ tolakodó szex – esetében a szexuális izgalmat az váltja ki, ha a másik akaratának ellenére
az egyén átlépi a szexuális határokat. pl. mások engedély nélküli megérintése
(frotteurismus), és a hatalmi pozíció kihasználása szexuális céllal. Legsúlyosabb formája
a megerőszakolás.
◼ Fájdalommegosztás - a szexuális izgalom kiváltása vagy a fájdalom okozásával
(szadizmus), vagy a fájdalom elszenvedésével (mazochizmus) jön létre. A megalázással
és a szégyenérzet kiváltásával kapcsolatos az átélt élmény.
◼ Szex tárgyakkal – különböző tárgyakkal történő maszturbálás és fetisizmus, valamint
állatokkal kapcsolatos szexuális élmények Parafiliák: élettelen tárgyak szexuális vágy
felkeltésére vagy örömszerzésre szolgáló használata. Ezzel rokon a transzvesztita
fetisizmus
◼ Szex gyermekkel – pedofilizmus

9.5. A kémiai és a viselkedéses addikciók csoportosítása | 229

Nem csak a gyerekekkel létesített szexuális aktus tartozik ide, de a gyerekekkel közölt szexuális
tartalmú információk nem adekvát módon történő megosztása, ill. film, képek használata
szexuális céllal
Összegezve a fenti addikciókat: a szexuális kapcsolatokból hiányzik a kölcsönösség és az
intimitás, egyenlőtlenség és izoláció van jelen. Jellemző a másik kizsákmányolása, és a partner
tárgyiasítása, és a folyamatos kielégületlenség, amiben a szégyen és az izgalom érzése együtt
jár. Gyakran a gyermekkori abúzust idézi fel. Elszigetel, elmagányosít, elszakít az én-élménytől,
önromboló. Tökéletességre törekszik, és örömtelenséggel jár együtt. Önmedikációként,
fájdalomcsillapítóként szolgál. Általában kettős életet igényel.

9.5.4. Viselkedési addikciók
◼ Kényszeres vásárlás
„Krónikus, ismétlődő vásárlás, amely a negatív eseményekre és érzelmekre való
válaszként jelenik meg. Nagyon nehéz leállítani és végül káros következményekhez
vezet. „(Faber és O’Giunn, 1992.- Kun B. Demetrovics Zs., 2010)
Jellemzői: vásárlási kényszer vagy cselekedet, amit egyén leküzdhetetlennek él meg.
Gyakori vásárlás nagy összegű pénzköltéssel, amit nem engedhet meg magának, vagy
olyan tárgyak megvásárlása, melyre nincs szüksége. (McElroy és mtsi. 1994.- Kun B.
Demetrovics Zs., 2010)
Fajtái: impulzív, fanatikus, kontrollálatlan, kényszeres, addiktív vásárlók, rekreációs,
kodependens, imázs- vásárlók, alkuvadászok, bulimiás vásárlók
Két fajta kényszeres vásárlót lehet megkülönböztetni: externális és internális
kényszeres vásárlók.
Sokszor vesznek ajándékokat, tárgyaik nagy részét nem használják, vagy ki sem veszik
a csomagolásból. Általában egyedül mennek vásárolni, nagyon hatnak rájuk a
különböző ingerek, színek, hangok, kirakat, berendezés. Másoknál gyakrabban vesznek
meg márkás termékeket. A nők főleg cipőket, ruhákat, ékszereket, kozmetikumokat, a
férfiak főleg műszaki cikkeket vesznek. Az internetet gyakrabban használják
vásárlásra, általában gyakrabban használják hitelkártyájukat, mert ált. több is van neki,
és könnyebben eladósodnak.
◼ kényszeres - halmozó gyűjtögetés
◼ Internetfüggőség és problémás internet használat
Napjaink egyik legnagyobb problémája, nem csak a fiatalok körében. Young (1998) volt
az első, aki a túlzott internethasználatot addiktív zavarként írta le. Ezek szerint az
egyének elveszítik a kontrollt internethasználatuk felett, és képtelenek arra, hogy
csökkentsék az erre szánt időt, annak ellenére, hogy problémát okoz nekik. A Young
által megfogalmazott kritériumok szerint problémás internethasználatról akkor
beszélünk, ha tolerancia jelentkezik, azaz ugyanakkora öröm eléréséhez
megnövekedett internethasználat szükséges, ismételt erőfeszítés és leállási kísérlet az
internethasználat csökkentésére, vagy abba hagyására. Internet korlátozás alatt
hangulatingadozás, rossz hangulat, feszültség. Az előre eltervezettnél hosszabb
internethasználat, kapcsolati, vagy munkabeli károsodás történik. Hazudozás
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másoknak a net használat idejéről, ill. net használat hangulatszabályozás céljából.
(Demetrovics, Kun, 2010.)
A kutatások alapján több felosztás is született a problémás internethasználatra.
Tünetei: idejének jelentős részét az internetezés tölti ki, ill. az ehhez kapcsolódó
információk, szoftverek megszerzése. Jellemző rá a kényszeres jelleg, az abbahagyásra
való nehézség, vagy képtelenség, ill. „offline” állapotban az arról való álmodozás,
gondolkodás. Ez kapcsolati károsodásokhoz, romláshoz vezet egy idő után. Hosszú
távon jellemző lehet az interneten kívüli világ elsivárosodása, míg az online világ színes
és feszültségmentes, kényelmes marad.
A férfiak nagyobb eséllyel válnak problémás használóvá, mint a nők (Morachan, Martin
és Schumacher 2000. - Koronczai B , Demetrovics Zs. Kun B. 2010), és ez főleg a férfiak
technológiai újdonságokkal szembeni nyitottságával magyarázták. A fiatalok között,
elsősorban a serdülők és az egyetemisták a legveszélyeztetebbek. A serdülők között a
kommunikáció nagymértékben az online térre korlátozódik, e mellett az oktatás is ebbe
az irányba fordult. Az egyetemisták gyakran addigi lakóhelyüktől, családjuktól távol
folytatják tanulmányaikat. Az identitás és az intim kapcsolatok kialakítása is ebben a
két életszakaszban történik meg. A kapcsolatépítés lehetősége, az intimitás
elmélyülése, és az identitás próbálgatása is jellemző az internetes közösségi portálokra.
Az internetet számos célra használható: legfontosabb funkciója az információszerzés
céljára szolgáló keresések, böngészések, az online játékok, kommunikációs céllal
történő használat (chat, e-mail, azonnali üzenetküldés, fórumok, közösségi oldalak),
szerencsejátékok, társkereső oldalak, adatletöltések (zene, film), online vásárlások,
blogírás stb… Az egyik legaddiktívabb terület az online játékok területe, ahol a
szereplők kiléte sokszor egymás számára is ismeretlen. Legfontosabb aspektusa a
játékosok egymással történő online kommunikációja. Nagyon népszerűen a
szerepjátékok, ahol a játékosok különféle karakterek bőrébe bújnak, és általuk
hatalomhoz, kontrollhoz, elismeréshez jutnak, miközben bizonyos feladatokat hajtanak
végre.
A másik nagy addiktív terület az ismerkedési lehetőségekre helyt adó portálok, ahol az
anonimitás mellet (ami csökkenti a másokkal való kommunikáció okozta szorongást,
nyitottabb, közvetlenebb kapcsolat) az azonnaliság érzése is megvalósul. A
kommunikáció történhet olyan személyekkel is, akiket ott ismert meg az egyén, és
folytatódhat anélkül, hogy személyes találkozás lenne belőle. Számos kutatás
beszámolt arról, hogy a problémás használat elsősorban az új kapcsolatok kiépítéséhez,
ill. azok fenntartásához köthető. A családtagokkal való kommunikáció, hiába intenzív,
nem eredményez problémás használatot. Az anonimitás mellett fontos szempont a
kommunikáció kontrollja, bármikor kiléphet belőle, a tempója, ami szintén
szabályozható. Az online tér interaktív lehetőségei a magányosság ellenére a másokkal
való lét érzését keltik. A fizikai jelenlét hiánya miatt a nem, életkor, státusz, családi
állapot, földrajzi elhelyezkedés, etnikai hovatartozás, a valós vagy vélt testi
fogyatékosságok rejtve maradnak. Lehetővé válik a szabad önkifejezés, vagy egy új,
online személyiség, identitás kifejlesztése.
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Egyéb viselkedési addikciók:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

testedzésfüggőség
munkafüggőség
kodependencia - társfüggőség
vallásfüggőség
Az evés zavarai
anorexia
bulimia
falási zavar
orthorexia – egészséges étel függőség
testdiszmorfiás zavar – diszmorfofobia (saját test észlelésének súlyos zavara)
izomdiszmorfia - izomzat méretének észlelt hiányosságaiból adódó kényszeres
foglalkozás

9.6. PREVENCIÓ
A fiatalkori káros szenvedélyek hátterében nem csak bizonyos pszichoszociális rizikófaktorok
jelenléte igazolt, hanem az is, hogy bizonyos védőfaktorok hiányoznak. Korábban a hangsúly a
rizikótényezők azonosításán volt, most a védőtényezők felkutatásán és erősítésén. Ennek oka,
hogy a fiatalok adott kulturális, családi környezetben élnek, meghatározott társas kapcsolati
hálóba tartoznak, szociális helyzetük is nagyjából állandó, így ezeket a faktorokat nem vagy
csak kisebb mértékben lehet megváltoztatni. Protektív – védő tényező lehet pl. a sport, a
jövőorientáltság, a megfelelő szociális készségek elsajátítása. A pozitív pszichológiai
megközelítés szerint akkor is érvényesülni tud a védőfaktorok hatása, ha a kockázati tényezők
nem iktathatók ki. (M. Seligman 2002. - Pikó, 2009)
A pozitív pszichológia középpontjában az adaptáció áll, az addikciók pedig lényegét tekintve
adaptációs problémák. A sikeres adaptáció nem egyenlő a problémamentes élettel, de ha
megjelenik a drogfogyasztás, az tünetként fogható fel és elsősorban az egyéni és társas
készségek fejlesztésére, és környezeti hatások tanulmányozására van szükség, ezzel is
elősegítve az adaptációs folyamatot. A serdülőkorban hatékony védőhatásokat fejlődési
potenciáloknak nevezzük (Pikó B. - Az addiktológia alapjai III.)
Ezek karakterjegyekből, személyiségbeli jellemzőkből, ill. a fiatalok körül lévő közösségekből
állnak össze. A Search Insitute (2003) ajánlása alapján a fejlődési potenciálok között
megkülönböztet belső és külső formákat."
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9-1. táblázat: A belső fejlődési potenciálok rendszere

POZITÍV IDENTITÁS

TÁRSAS KÉSZSÉGEK

- pozitív jövőkép

tervezés és döntéshozó képesség

- életcélok megléte

interperszonális, kapcsolatteremtő

- stabil önbecsülés és önbizalom

kulturális kompetencia, azaz készség,
különböző kultúrájú egyénekkel való
kapcsolatteremtésre

- belső kontroll
- személyes hatalomérzés

társas ellenállókészség, azaz a „nemet
mondás” technikájának elsajátítása

- erő és kezdeményezőkészség

hatékony konfliktusmegoldó készség
ELVÁRÁSOK ÉS TÁRSAS NORMÁK

TANULÁSHOZ POZITÍV VISZONYULÁS

a szülők
rendszere

által

felállított

szabályok

- sikerorientáltság, megfelelő teljesítmény,
motiváció

az iskola
rendszere

által

felállított

szabályok

- elköteleződés az iskola iránt

a szülők és a tanárok olyan elvárásokat és
követelményeket állítanak fel, amelyek
fejlődésre, növekedésre sarkallnak

- elköteleződés, ill. érdeklődés a tanulás
iránt
- információgyűjtés, kíváncsiság, olvasási
készség

9-2. táblázat: A külső fejlődési potenciálok rendszere

TÁMOGATÓ KÖRNYEZET

„EMPOWERMENT”

- családi támogatás

ifjúsági szervezetek

- pozitív családi kommunikáció

ifjúsági közösségek

- más releváns felnőtt
természetes mentorok

önszerveződés

kapcsolatok,

érdekvédelem, érdekérvényesítés

- segítő társadalmi környezet
- segítő iskolai környezet
ELVÁRÁSOK ÉS TÁRSAS NORMÁK

KONSTRUKTÍV SZABADIDŐ

a szülők
rendszere

által

felállított

szabályok

otthon eltöltött idő

az iskola
rendszere

által

felállított

szabályok

vallási közösségbe járás

a szülők és a tanárok olyan elvárásokat és
követelményeket állítanak fel, amelyek
fejlődésre, növekedésre sarkallnak

- ifjúsági programok (szakkörök, klubbok)
Kreatív tevékenységek (hobbi, színház,
művészetek)
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A belső és külső kontroll kérdése szintén meghatározó, a belső kontrollos egyén képes saját
elképzelései megvalósítására, és ez elősegíti az egészségtudatosabb viselkedés kialakulását. A
szociális én hatékonyság nagyon fontos a serdülők életében, szerepet játszik a káros
szenvedélyek kialakulásának megelőzősében. Ilyen készségek pl. az öntudatos
érdekérvényesítés, a világos, érthető kommunikáció, más kéréseinek átgondolása, és
megtagadási lehetősége, beszélgetés kezdeményezése. A kortárs hatás nagyon meghatározó,
hiszen a kortársak elfogadó magatartása megerősíti az önbizalmat, és fejleszti a szociális
készségeket. A megfelelő szociális jártassággal rendelkező fiatalok kevésbé hajlamosak a
dohányzásra, alkohol és drogfogyasztás használatára, agresszív és antiszociális viselkedésre.
(Pikó, 2009)
Az értékek és szerfogyasztás között is találunk összefüggést, az anyagi értékeket előnyben
részesítő beállítódás kapcsolatba hozható a káros szenvedélyekkel, magasabb stressz szinttel,
szorongással. A belső értékek előtérbe helyezése – egészség, közösség, család, becsületesség,
lelki béke hozzá járul a jobb életminőséghez és az egészségtudatosabb viselkedéshez.
A vallás és spiritualitás szintén védő tényező, de a hit, a vallás és a spiritualitás már nem
feltétlenül fonódik össze. A hit nem minden esetben jár együtt az aktív vallásgyakorlással, és a
spiritualitás, a transzcendenciába vetett hit pedig szintén a modern társadalomban nyerte el a
vallástól független jellegét. A fiatalok vallásgyakorlása sokszor családhoz kötött, közös
tevékenységet feltételez. Egyes vallások előírásai kiterjednek a különböző élvezeti szerek
fogyasztására, tiltják az addikciókat, tanaik sokszor kiterjednek a lelki és a szexuális élet
szabályozására is. A vallás sok életet érintő kérdésben tud útmutatást, választási lehetőséget
adni, mint mi az élet értelme, mi a morális kontroll, az önbecsülés erősítése, ill. a belső kontroll
kialakításnak hozzásegítése. Ez utóbbi azért is nagyon meghatározó, hiszen a külső kontroll
fogékonnyá tesz az addiktív szerek könnyebb elfogadására társas közegben.
Sportaktivitás
A mozgásszegény életmód napjaink egyik nagy veszélyforrása, amely az egészségre is
kihatással van. A rendszeres sporttevékenység ezzel szemben segíti az egészségmegőrzést, ill.
betegségmegelőzést. A sport nem csak a testre, de a lélekre is jótékony hatással bír. Kedvező
pszichikai és pszichoszociális hatásai hozzájárulnak az életminőség javulásához. Fejleszti az
önbizalmat, a pozitív gondolkodást. Biztosítja a jó közérzetet (noradneralin, endorfinok
termelődése), és szerepez játszik a depresszió és a szorongás megelőzésében. A sportolás a
legtöbb esetben védőfaktorként szerepel.

9.7. A SZERFÜGGŐSÉG SEGÍTŐ LEHETŐSÉGEIRŐL
Az addikció terápiája bonyolult és összetett kérdés. A pszichoterápiás módszerek egyike sem
elegendő önmagában. A korai kezelésbevétel ígéri a legtöbb eredményt minden függőség
esetén. Ilyenkor még ritkán jelentkeznek idegrendszeri maradandó károsodások, az egyén még
általában meglévő kapcsolati rendszerekben él-család, párkapcsolat-, jó esetben dolgozik, és
részt vesz a közösségi életben. Több lehetőség van a természetes segítő közösségek segítő
mozgósításában. Ha már kialakult a függőség, akkor a kezelés is megváltozik, többszintű lesz,
és gyakran kell kiegészíteni gyógyszeres kezeléssel. A testi szövődmények is gyakran
szakorvosi ellátást igényelnek. Ilyenkor az egyén már átlép a „betegszerepbe”. E mellett
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alkalmazhatók önsegítő csoportok, civil szerveződések is. Fontos a beteg saját, belső
motivációja, mert a kényszerítő eszközök, helyzetek kevesebb sikerrel járnak. Még a korai
kezelésbevétel mellett is előfordulnak megcsúszások (lapsus), visszaesések (relapsus), és
krízisek. Az előrehaladó folyamatokban nő a pszichoedukáció, és a készségtréningek szerepe.
A
szerfüggőket
leghatékonyabban
„bennfekvéses”,
úgynevezett
rehabilitációs
intézményekben lehet segíteni. Ezek az intézmények meghatározott programra épülnek, pl.
12 lépés program, és nagy hangsúlyt fektetnek a munkaterápiára is. Itt a mesterséges közösségi
kezelési formáknak kell előtérbe kerülniük. A bekerülés teljesen önkéntes, a bekerülés feltétele
a szerfüggők megfelelő motivációja, melyet egy több tagból álló „felvételi” bizottság néz.
Amennyiben az egyén nem kellően motivált, vagy valamilyen más probléma miatt nem
kerülhet be az intézménybe, úgy elutasítják a felvételt. Ilyen ok lehet pl. bizonyos folyamatban
lévő bírósági tárgyalás (az elterelés nem, mert az megoldható a rehabilitációs intézményben),
vagy olyan gyógyszerek szedése, amiről a leállás a rehabilitációs intézmény keretein belül nem
megoldható. Amennyiben ezen okok már nem képeznek akadályt, ill. kellően motiváltnak
találják a személyt, úgy felvétel nyernek a rehabilitációs intézménybe. Önmagában az
alulmotiváltság is elutasító ok lehet. A rehabilitációs intézmények többsége,
társadalombiztosítás alapú, így nem kell fizetni érte, ill. az ott kapott szolgáltatások is az ellátás
részét képezik. Nagyon fontos ellenben a program és a házi rend betartása, melynek
megszegése akár elbocsájtással is jár.
A rehabilitációs intézmények általában 6-12 hónapos programmal rendelkeznek, és a teljes
izoláltság után fokozatosan haladnak a való életbe való visszakerülésbe. Segítség ebben az
úgyn. félutas ház, amely a rehab után ad lakhatási lehetőséget 6-12 hónapig. Már a rehab
intézményekben folyó program mellett elkezdődnek az önsegítő csoportok, melyet a függő a
további terápia során később is felkeres(het). Az önsegítő csoportok olyan önszerveződő
csoportok, melyet leállt, függő személy(ek) hoz(nak) létre, és ahol szintén valamilyen program
alapján dolgoznak. Egy függő személynek még hosszú ideig, akár több éven át szüksége van
arra, hogy ezeket a csoportokat látogassa. A szenvedélybeteg személyek hozzátartozói is lehet
egyénileg és csoportban segíteni, ezek a csoportok a hozzátartozói csoportok. Ide jöhet élet
és házastárs, szülő, gyerek, nagyszülő. Az ambulanter segítségnyújtás úgyn. magas küszöbű
szolgáltatások keretein belül, pl. drogambulanciákon valósul meg. A magasküszöbű
szolgáltatás azt jelenti, hogy bizonyos feltételekhez kötik az itt folyó terápiában való részvételt.
Pszichiátriai osztályon is ellátnak szenvedélybeteget, ill. a kifejezett ellátást az addiktológia
osztályok adják, melyek ambulanter és befekvős terápiát is biztosíthatnak.
Ezek mellett szenvedélybeteg ellátó civil szervezetekben is megvalósul a segítségnyújtás.
A szenvedélybetegek felépülése egy hosszú folyamat, mely akár évekig is eltarthat, és érintett
benne az egész család, mely a személyt körül veszi. Így hatékony beavatkozási forma lehet a
rendszerszemléletű pár és család konzultáció itt is. A konzultációk során fontos, hogy a függő
személy kommunikációra alkalmas állapotban jelenjen meg, ill. vállalja, hogy a szerhasználat
abbahagyására törekszik.
A szerfüggőség kialakulásában több családi tényező is szerepet játszik, így a generációkon
átívelő, addiktív szerhasználati minta, szegényes kommunikáció, ill. konfliktushelyzetekben
nem kellő minőségű és mennyiségű konfliktusmegoldó technika. Gyakran található
feldolgozatlan, veszteség, gyász, trauma, melynek hatására elakad a család fejlődése, nem
történnek meg az alapvető életciklus változások, és az elakadásnak gyakori megjelenési
formája az addikció. A generációs határok gyakran elmosódottak, szülő-gyerek hierarchikus
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helyzete nem megfelelő, gyakori a koalíció. A koalícióban lévő gyermek nagy feszültséget él
meg, és a feszültségcsökkentés egyik eszköze a drog. Általában túl szoros kötődési formák, ill.
az elkülönüléstől való félelem figyelhetők meg a családtagok között. Jellegzetes a kóros,
triangulált kapcsolati formák fennállása és fennmaradása a családtagok között. Triangulált
helyzetbe való kerülésre egy drogos gyerek. Amikor a szülők kapcsolata széteséssel fenyeget,
akkor nagymértékben kezdenek el foglalkozni a deviáns gyerekük problémáival, és ilyenkor a
saját problémák háttérbe szorulnak. A családdal való hirtelen, teljes kapcsolat megszakítás is
vezethet szerfüggőséghez (Bowen - érzelmi „cut off” jelenség), ill. a túlzott érzelmi
összemosódás szülő és gyerek között. Az érzelmek, a szorongás, a feszültség csökkentésének,
és a függetlenedésnek az illúzióját jelenthetik a drogok és az alkohol.
A családdal/párral történő beavatkozás folyamata:
1. A szerhasználat abbahagyása, az absztinencia elérése (a család még
kiegyensúlyozatlan, de látják az egészséges irányba történő irányt)
2. Az absztinencia megszilárdítása (a család újraszerveződik egy új családi szerkezet
kialakítása és fenntartása céljából)
3. A tisztaság hosszú távú fenntartása – a megtalált új, egészségesebb egyensúlyt
szilárdítják meg
A szerfüggőség kialakulásában és fenntartásában is aktív szerep jut a családnak, ezért nagyon
fontos, hogy az absztinencia elérésére irányuló segítő folyamatokban is aktívan részt vegyenek.
Ellenkező esetben nagy a veszélye a visszaesésnek.

Ártalomcsökkentő módszerek
Lényege: a pszichoaktív anyaghasználat okozta ártalmak csökkentése, mind az egyén, mind a
társadalom szintjén. Vannak olyan személyek, akik nem képesek, nem akarnak változtatni
szerfogyasztó magatartásukon. Ide sorolhatjuk azokat a visszaesőket is, akik nem fordulnak
segítségért.
◼ Szubsztitúciós kezelések: kontrollált mennyiségű és minőségű ópiát adása az ópiátfüggő
kliensnek orvosi kontroll mellett. Ilyen gyógyszer a Metadon és a Buprenorfin, melyet
Magyarországon is alkalmaznak. A szubsztitúciós terápiában részesülő kliens
szerződést köt a terápiára az adott kezelőhellyel, melynek szabályait be kell tartania.
Ilyen szabályok: a megjelenés gyakoriságának meghatározása, időnként
vizeletvizsgálat, segítő beszélgetéseken való részvétel. A szubsztitúciós terápia lehet
detoxikációs, ill. fenntartó terápia. A szubsztitúciós kezeléseket Magyarországon
általában drogambulanciák, addiktológia osztályok, ill. civil ellátó szervezetek
valósítanak meg, de ártalomcsökkentést is véghez visz, ezért került ide.
◼ Alacsonyküszöbű szolgáltatások – könnyen, nagy számban tudják elérni a
szerhasználókat, nem támasztanak magas követelményeket az igénybevevők számára.
Nem feltétel az absztinencia (tisztaság), sőt a használat mérséklése sem. Anonim,
önkéntes, életkorhoz, lakóhelyhez nem kötött, és a kliens áll a központban. A programok
gyakran összekapcsolódnak a HIV/AIDS megelőzéssel, a biztonságosabb szexualitás
propagálásával
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Fajtái:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Drop-in szoba,
Tűcsere programok (tűcsere automata is)
Óvszer automata
utcai megkereső munka,
sorstárs segítés,
önsegítő érdekérvényesítő csoportok,
védett szállás, védett munkahely,
belövő szobák,
egészségügyi szolgáltatások, konzultáció, szociális munka, jogsegély

ÖSSZEFOGLALÁS
Az addiktológiai kutatások igazolták, hogy nem csak a szerfüggő személynek, de az őket körülvevő
családtagoknak is szükséges a segítségnyújtás. Mivel a kialakulás is gyakran hosszú ideig tart
(hónapokig, évekig), ezért a segítségnyújtás folyamata is hosszú időbe telhet, mely közben
előfordulhatnak elakadások, megcsúszások, visszaesések.
A segítségnyújtás több területen is megvalósulhat, ambulanter és bennfekvéses módon
(rehabilitációs intézmények) is. A pár és családkonzultációk az egyik leghatékonyabb
beavatkozási formái a segítségnyújtásnak.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Milyen kötődési formákat ismer gyermek és felnőtt korban?
Hogyan valósul meg a self -fejlődése egészséges és problémás esetben?
Sorolja fel a drogok főbb csoportjai!
Soroljon fel viselkedéses addikciókat!
Mi az internetfüggőség jellemzője?
Mik a védő és kockázati tényezők a szerfogyasztás megelőzésében?
Milyen segítő helyeket ismer?
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10. ERŐSZAK, AGRESSZIÓ, TRAUMA A
CSALÁDBAN
DR. PETRINÉ LITAUSZKI BEÁTA
Békés Megyei Központi Kórház
szakvizsgázott szociális munkás - mentálhigiénés szakember

BEVEZETÉS
A traumatikus élmények minden személyre változást gyakorolnak. Egy felnőtt egyént is
nagyon megviselhet egy tartósan fennálló bántalmazás, de a gyermek személyiségében
gyökeres változást okoznak.
Ebben a témakörben az agresszióról, annak kialakulásáról, a családon belüli bántalmazás,
erőszak formáiról, jellemzőiről olvashatnak. Szó lesz az agresszió személyiségre gyakorolt
hatásairól, következményeiről, és a segítségnyújtás egy szeletéről.
Agresszió: miden olyan erőszakos cselekmény, amely a másik fél ellen irányul, erőszakos
magatartás, amely testi, lelki és szexuális sérülést okoz. A bántalmazott és az elkövető jól
ismerik egymást. Célja, hogy a bántalmazó a bántalmazottat hatalmába tartsa, felette kontrolt
gyakoroljon. Az elkövetés az idő elteltével súlyosbodik és ciklikusan ismétlődik.

10.1. A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK JELLEMZŐI
Négy féle típusát írja le a pszichológia:
◼ házastársak/élettársak közötti, ◼ gyermek elleni
◼ a családban élő idős személy elleni erőszak
Mindhárom formára jellemző lehet, hogy nem csak fizikai bántalmazás lehet az erőszak,
hanem folyamatosan és szándékosan előidézett lelki bántalmazás is. A lelki kínzás
sokszor megelőzi, ill. végig kíséri akár a fizikai bántalmazást. A harmadik előforduló
típusa a szexuális bántalmazás.
◼ szülő ellen irányuló bántalmazás
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10.1.1. Lelki/pszichológiai erőszak
A családon belüli erőszak leggyakoribb formája. Gyakran fizikai agresszióban kulminál. Az
átmenet nehezen követhető.
Az „uralomnak” két fajtája létezik: - saját magunk felett uralkodunk, a másikat tiszteljük,
empatikusak vagyunk vele – önuralom, - saját, belső problémáink miatt - a másikon akarunk
uralkodni. Családon belüli erőszak: a másik fél „leuralása”, hatalom gyakorlás felette
A pszichológiai erőszak nehezebben behatárolható, mint a fizikai bántalmazás. Számos fajtája
létezik, melynek súlya az áldozat érzékenységétől, az adott kontextustól, melyben megjelenik,
ill. a család múltjának közös eseményeitől, történéseitől függ. Gyakran még az áldozat sem
tudja – magának sem megfogalmazni –mi okozza számára a már alig elfogadható lelki
szenvedést, ezért sokszor nem is beszél róla. Lehet: kötekedés, fenyegetés, vádaskodás,
becsmérlés, megalázás. szülő-gyermek kapcsolatban a szeretetmegvonás (mint a büntetés
egyik alternatívája), vagy a gyermek ügyességének, értelmi képességének, rátermettségének
folyamatos megkérdőjelezése, kigúnyolása. Házaspár/élettársi kapcsolat esetében a párok
ismerik egymás gyenge, érzékeny pontjait, és sokszor a valós problémák helyett is látens
problémák sorozatán keresztül hatalmi játszmákon keresztül bántják egymást. A gyermekek
életére ugyan úgy kihat a szülők egymással folytatott hatalmi harca, vagy egymás fenyegetése.

A szóbeli bántalmazó kapcsolat jelei
A felismerés akadályai: az áldozat megtanulta, hogy ne tulajdonítson nagyobb jelentőséget ha
társa goromba, tiszteletlen, vagy figyelmen kívül hagyja
◼ a bántalmazó tagadja a felzaklató esetek többségét, ezért az áldozat egy idő után úgy
gondolhatja, hogy téved
◼ a szóbeli erőszakot, manipulálást, kontrollálást nem foglalta még senki össze az
áldozatnak
◼ az áldozat hitetlenkedik saját érzésinek valódiságában
◼ ha az agresszor a jelenben barátságos, az áldozat „elfelejti” egy időre a lelki
szenvedéseket
◼ a bántalmazás nagyon kifinomult lehet, fokozatosan kerül egyre nagyobb kontroll alá az
áldozat
◼ a bántalmazó nem hajlandó utólag megbeszélni ezeket az eseteket, így a kommunikációt
is az ellenőrzése alá vonja, és ezzel közös valóságukat is
◼ a bántalmazó az áldozatot okolja az esetekért
◼ az áldozatnak nincs összehasonlítási alapja, milyen egy erőszakmentes kapcsolat
◼ az elkövető és áldozata jól megvannak egymással, amíg ki-ki a saját szerepét tölti be
otthon, így a kapcsolat bántalmazó jellege elsikkad
◼ az áldozatot lefoglalja a karrierje, vagy a gyereknevelés, nem vesz tudomást a kapcsolata
bántalmazó jele
◼ az áldozatnak csökkent az önértékelése, sokszor azt hiszi, vele van valami gond
◼ ha társa dühös, azt hiszi, ő bántotta meg valamivel
◼ az áldozatnak nincsenek ismeretei a szóbeli erőszakról

240 | 10. Erőszak, agresszió, trauma a családban

A szóbeli bántalmazó kapcsolat formái
◼ Sértegetés, és elutasítás
Folyamatos és fölényes kritizálás, melynek lényege a rombolás, a kiszemelt egyén
értelmi, érzelmi vagy szexuális becsmérlése. a sértegetés következménye az áldozat
hitványság és méltatlanság érzése. Minden családtag lehet elkövető és áldozat is, a
gyermek –serdülőkorig inkább csak áldozat. A lelki terror ez a formája egyfajta
„büntetésként” jelenik meg a másik családtag felé. Általában az elutasítás nem
közvetlen következménye az áldozat felé irányuló haragnak, az agresszor inkább
igazolni akarja a benne lévő indulatokat.
◼ Fenyegetés és vádaskodás
A fizikai vagy lelki bántalmazás lehetőségének hangoztatása, irányulhat az áldozatra,
de egy harmadik személyre is, aki az áldozathoz érzelmileg közel áll, akiért
felelősséggel tartozik. Bár a fenyegetés ritkán valósul meg, az ebből fakadó
bizonytalanságérzés a gyűlölet hangsúlyozása, az érzékelhető veszély önmagában is
nagy terhet jelent, és rettegésben tarthatja a családot. A vádaskodás általában egy
harmadik személy (rokon, ismerős, barát) közbeiktatásával valósul meg. Az agresszor
az igazságtól rendszerint nem összeegyeztethető módon panaszkodik az áldozat
idegállapotára, viselkedésére, jellemére, attitűdjére, lehetőleg úgy, hogy a
célszemélynek ne legyen lehetősége a védekezésre.
◼ Lekezelés, és mellőzés
fölényes, lekezelő modor, a család egyik tagjának lenézése, kigúnyolása, mellőzése,
semmibe vétele, mely megrendíti az áldozat önértékelését, énképét. Leértékelésre
kerülnek az áldozat értelmi vagy fizikai képességei, műveltsége, ügyessége,
problémamegoldó képessége, és ezért igénybe sem veszik a segítségét. Az áldozatban
ilyenkor felmerülő érzés a feleslegesség érzése…
◼ Birtokló és büntető viselkedés
az elkövető úgy kezeli az áldozatot, mint valamilyen tárgyat, mely a tulajdona.
Korlátozza szabadságát, meghatározza, hogy kivel és mikor találkozhat, súlyos esetben
mikor, milyen céllal és mennyi időre hagyhatja el az otthonát. Tipikusan maszkulin
viselkedésmód. Az előítéletes családfő gyanakvó és féltékeny, saját kisebbrendűségi
komplexusait próbálja ilyen formán ellensúlyozni. Ha az áldozat „bele megy” a
játszmába, csak megerősíti a folyamatot, ha ellenszegül, kivívja a másik haragját,
agresszióját.
Mind a négy forma közös jellemzője, hogy az áldozat önértékelését teszi tönkre.
◼ Érzelmi zsarolás
a pszichológiai bántalmazásnak egy olyan formája, amely az áldozat bizonytalanságát,
félelmeit, nyílt vagy rejtett bűntudatát használja fel arra, hogy hatalomra tegyen szert.
Leggyakoribb formája egyfajta hiszteroid, infantilis viselkedésmód, ahol az egyén
figyelemfelkeltő magatartásával, érzelmeinek túlzott kimutatásával manipulálja
környezetét. Inkább nőkre jellemző magatartásforma.
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A fizikai bántalmazó kapcsolat formái
◼ Közvetett erőszak
az agresszor „kerülő úton” éri el áldozatát, kitér a nyílt összecsapás elől, és másokat
használ fel céljai eléréséhez, hogy ő maga ne legyen azonosítható. A szociális
manipuláció ilyen formái pl. kibeszélés, megbélyegzés, összeugrasztás. Az elkövető itt
a háttérben marad, más személyek által romboltatja le áldozata tekintélyét, presztízsét,
önérzetét, sőt fizikai épségét. Inkább nőkre jellemző.
A fizikai erőszakra jellemző:
Minden olyan tett, vagy elhanyagolás a családi élet keretei belül, ami az életet, testi és
lelki integritását valamelyik családtagnak aláássa. Korlátozza szabadságában, vagy
személyiségfejlődésében akadályozza.
A családban minden olyan cselekedet, amely tettlegességgel jár. Szülő – gyermek
kapcsolatban sokszor büntetés formájában jelenik meg. A családon belüli fizikai
erőszak áldozata azonban nem csak a gyerek lehet, de a házastárs/élettárs (nő és férfi
egyaránt) Formái: csípés, rúgás, karmolás, lökdösődés, ütés, verés, fojtogatás, hajtépés
◼ Feleségverés
rendszeres, célzatos cselekvéssor Cél: hatalom gyakorlása a másik felett. Önálló
gondolatokkal, vágyakkal rendelkező lény tagadása, függőségben tartása,
önállóságának tagadása. Társulhat elszigetelődéssel, elmagányosodással, önbizalom
gyengítésére való törekvéssel. Veszélye, hogy eszkalálódik, és egyre elfajul. A
társadalom a bántalmazást részben jogilag szabályozza. a családterápiát kérők között
kb. egynegyedénél fordul elő családon belüli agresszió, bár általában nem ez a
jelentkezés oka.
A rendszerszemlélet veszélye a bántalmazásos esetek értelmezésére: a cirkularitás
miatt előfordulhat az áldozat hibáztatása (ő viselkedett provokatívan). A családi
erőszak a család diszfunkcionális működésének megnyilvánulása.
◼ Szexuális abúzus/Szexuális erőszak:
a családon belüli formában az elkövető igen gyakran a férj/apa/nevelő apa, és
elszenvedője a nő/anya/feleség és gyermek. Előfordulhat még fiútestvér részéről is.
Általában a nők nem tesznek panaszt a férjükre, és a gyermekek sem beszélnek,
panaszkodnak.
◼ Elhanyagolás:
a gyermek vagy az idős családban élő, magatehetetlen személy ellátása, gondozása,
védelmének elmulasztása. Ha az áldozat nagykorú, akkor ez fizikai és emocionális
formában valósulhat meg, ha gyermek, akkor ehhez adódik az iskolai feladatokkal
kapcsolatos dolgok elhanyagolása. Fizikai elhanyagolás az alapvető testi, egészségügyi
szükségletek kielégítésének elhanyagolása. Az agresszor „elfelejti” ellátni, mosdatni,
gyógyszerelni a gyermeket, vagy idős személyt. Ide soroljuk az ellenőrzés hiányát is,
amikor a szülő/nevelő magára hagyja a kicsi gyermeket a lakásban. A háttérben kutatva
gyakran közönyt, szeretethiányt, alkohol, vagy drogfogyasztást találunk fellelhető
okként. Következményeként a gyermek, vagy idős személy veszélyesen alultáplálttá
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válhat, nagy- mértékben megnő a betegségek, balesetek és depresszió előfordulásának
kockázata.

10.1.2. A családon belüli erőszak dinamikája
Általában azonos: az elkövető hibásan alkalmazza erejét, családon belül hatalmát,
kontrollfunkcióját, irányítási lehetőségeit. A közös dinamika következményeként ahol a
családon belül már megjelent az erőszak egy típusa, jelen van, vagy rövid időn belül megjelenik
egy másik formája is. Erőszak, ha valaki a családban kihasználja a hierarchiában elfoglalt
helyét, és olyan viselkedésre kényszeríti családtagját(tagjait), ami annak szándékával
ellentétes, és amelynek végrehajtására kizárólag az engedelmesség, ill. a következményektől
való félelem miatt hajlandó.
Ez alapján ezt a családot vertikális családnak is nevezik, a család szerkezetének függőleges
elrendeződése miatt (Ranschburg, 2006)
A család alá és fölé rendelt viszonyok köré szerveződik, és az alacsonyabb rangú mindig
engedelmességgel tartozik a magasabb rendű családtag felé. A tagok hierarchikusan
strukturáltak, nem csak a családfő áll mindenki felett, de a szülők a gyerekek felett, ill. az idős,
magatehetetlen rokon akár a gyerekek alá kerülhet a kapcsolatokban. Az ilyen családokban a
kényszer mellett megjelenik a büntetés, és a lázadás is. A büntetés az engedetlenség
következménye, melyet nem csak a házastársnak, de a gyermeknek is el kell szenvednie. A
„lázadás” ebben az esetben egy váratlan ellenreakciót feltételez az áldozat/áldozatok részéről,
melynek következménye még sokkal súlyosabb is lehet, mint az addig elszenvedett
bántalmazás. A vertikális családban a félelem, a kényszer, és az erőszak biztosítja a
dominanciát. Amikor a házastársak, élettársak egyet értenek a hatalom megosztásában, a
konfliktus és az erőszak minimálisra csökken - ezek a horizontális családok. Ezen belül vannak
olyan családok, ahol mindenben közösen döntenek, és olyanok is, ahol a közös élet bizonyos
kérdéseiben a férfi, míg másokban a nő dönt. Itt is előfordulnak agresszív, erőszakos jelenetek,
de előfordulásának gyakoriságát tekintve sokkal kevesebbszer, és következményeiket tekintve
sem olyan súlyosak, mint a vertikális családokban. A családi együttélés során jelentkező
súlyosabb konfliktusok, így a család érzelmi vagy anyagi kimerülése, a válással együtt járó
pszichológiai nehézségek, a szexuális összhang megváltozása, eltérések a gyereknevelés
kérdésében, eredményezhetik a veszekedéseket, indulatos szóváltásokat, melyeket nem a
fenyegető megtorlás motivál, hanem a hirtelen jelentkező harag, és a rövidzárlatot szenvedő
önkontroll. Az a gyermek, aki a családjában rendszeresen látta, és elszenvedte a családi erőszak
valamilyen formáját, nagy valószínűséggel maga is bántalmazóvá válik saját felnőtt
kapcsolataiban. A horizontális családokban tapasztalható erőszakban hol a férj, hol a feleség a
bántalmazó, és a másik fél, ill. a gyermek a szenvedő. Míg a vertikális családban általában
kívülről hozza a valósi problémáit az elkövető, amit aztán átfordít a családtagokra, addig a
horizontális családban a házastársak között létrejövő és erősödő indulat, ellenszenv, harag áll
fenn, mely egymás ellen irányul. Általában valamilyen magyarázatot keresnek az indulatok
megfogalmazására – pl. anyagi probléma miatt – de ezeket a kérdéseket sem tudják
megbeszélni, rendezni. így az indulatok elmélyülnek, és újabb feszültségekhez vezetnek.
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10.1.3. A gyerek, mint áldozat
Míg a felnőttkorban az ismétlődő trauma a már kialakult személyiséget rombolja, addig a
gyermekkorban elszenvedett és ismétlődő maga alakítja és rombolja a személyiséget. Az ilyen
környezetbe került gyermeknek hatalmas feladattal kell megküzdenie, mivel sem ellátni, sem
megvédeni nem tudja magát, fejletlen, pszichológiai védekező mechanizmusaival kell
megvédeni magát. A kóros környezet olyan képességek kifejlesztésére kényszeríti a
gyermeket, melyek egyszerre destruktívak és kreatívak. A módosult tudatállapotok számtalan
testi és pszichológiai tünet megjelenéséhez vezetnek.
Azok a szülők, akiknek negatív viselkedése állandóan jelen van a gyerek életében – ők a
„mérgező szülők”. Miért is? Mert az általuk okozott érzelmi károsodás méregként terjed szét a
gyermek egész lényén, s ahogy a gyermek felnő – úgy fokozódik a fájdalom! (S. Forward, 2011)

10.1.4. Milyen szülők okozhatnak kárt?
„Istenszerű” szülők – a tökéletes szülő mítosza
Gyermekkorban a gyerekek szüleiket tökéletesnek látják, „istenszerű lényként” néznek rájuk,
hiszen tejes mértékben rájuk vannak utalva, szüleik táplálják, gondoskodnak róluk. Két három
éves korban elkezdődik a függetlenedés folyamata, mely a pubertás és kamasz korban éri el a
tetőfokot. Azok a szülők, akik ezt kiskortól kezdődő folyamatot nem a természetes fejlődés
részeként, hanem személyes támadásként élik meg – „mérgező szülők”.
- alkalmatlan – inkompetens szülők: azok a szülők, akik energiájukat, saját érzelmi és fizikai
állapotukra - magukra fordítják – nem tudnak kellően vagy egyáltalán gyermekeik érzéseire,
szükségleteire oda figyelni, a gyerek ilyenkor azt érezheti, hogy „láthatatlanná válik”, mintha
nem is létezne. Azt éli meg, hogy az ő érzései nem fontosak. Kellő figyelem és gondoskodás
hiányában nem alakul ki a gyermek önbecsülése, nem kapja meg a szülei részéről azt a
figyelmet, hogy érzései számítanak és fontosak. Ezek a szülők azzal okoznak fájdalmat, amit
nem tesznek mg gyermekükért.
- irányító szülők – akik nem hagyják, hogy gyermekük a saját életét élje…az ilyen szülők nem
hagyják, hogy gyermekük saját maga döntsön – az életkorának megfelelő kérdésekben, ők
teszik ezt meg helyettük. Nem bátorítják őket cselekvésre, az új felfedezésére, és az ehhez
társuló esetleges kudarcok megélésére. Ezek a gyerekek tehetetlenséget, elégtelenséget
élhetnek meg. Aki pedig megpróbálja a saját kezébe venni az élete irányítását, annak a szülő
bűntudatot, és frusztráltság érzését jelzi vissza. Ezek a szülők azt élik meg, hogy feleslegessé
váltak gyermekeik életében, főleg, ha azok párt választanak és elköltöznek. A szülők „hűséget”
és lojalitást várnak el tőlük, e miatt felnőtt kapcsolataikban két tűz közé szorulhatnak – a
megosztott lojalitás miatt.
- alkoholista, szerfogyasztó szülők - kifelé próbálják a normális család képét fenntartani, ami
nagy energiát igényel a gyermek részéről, másrészt romboló hatású, mivel saját érzéseit és
észleléseinek valódiságát kell letagadni. Az ivás gyakran titkos és különleges köteléket teremt
a családtagok között. Ez a gyermekben a bajtársiasság érzését adja. A gyerek csak így jut
valamennyi szeretethez és elismeréshez. Az alkoholista, vagy szerfogyasztó szülőknél jelen
lévő végletesség következtében a jó és a rossz hirtelen váltakozása figyelhető meg, a gyerek e
miatt nagyon nehezen alkalmazkodni, mert a jelzések és szabályok gyakran és
kiszámíthatatlanul változnak.
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- szavakkal verő szülő – sértő, degradáló, lekicsinylő megjegyzéseket tesz, melyeket a gyermek
folyamatosan hallva elhiszi és internalizálja személyiségébe. Ide tartoznak a rivalizáló szülők
is, akik képtelen örülni gyermekük sikerének, mert szoronganak, rettegnek attól, hogy
gyermekük több sikert ér el, vagy boldogabb lesz, mint ők, úgy élik meg, mintha elveszítettek
volna valamit. A felszínen azt mutatják, hogy örülnek és támogatják a gyermeküket, de a
valóságban nem ezt élik meg, ennek következményeként a sikert elérő gyermekben nagy
bűntudat és szorongás alakulhat ki, és akár szabotálhatja saját sikerét is. A maximalista szülők
teljesíthetetlen elvárása, hogy a gyermek legyen mindenben tökéletes – is nagyon komoly
következményekkel járhat, vagy maga is hajszolja a tökéletességet mindenben, hogy
megfeleljen, vagy „fellázad”, és félelem alakul ki benne saját sikereit illetően.
- testi erőszaktevő szülők – akik azt gondolják, a testi fenyítés nem csak joguk, de feladatuk is.
Az ilyen szülőkből hiányzik az indulataik önkontrollja. Amikor kezelhetetlen negatív érzések
keletkeznek bennük munkahelyi stressz, vagy párkapcsolati, baráti konfliktus, vagy az élettel
való általános elégedetlenség miatt, feszültségük oldásaként gyermekükön vezetik le. A
gyermek tökéletes „célpont”, mert nem tud vissza ütni, és megfélemlítéssel hallgatásra lehet
bírni. A családi titok plusz terhet tesz a gyermek hátára…Mivel nem beszél az erőszakról,
elveszíti a reményt a segítségnyújtásra. Az erőszaknak kitett gyermek maga is haragszik, és le
kell vezetnie indulatát, dühét valahol. Mivel bántalmazóján nem teheti meg, vagy ő maga is
erőszaktevő lesz, akár már gyermekkorában is, vagy később, saját családjában, vagy a
társadalomban. Mivel nem tanulták meg indulataikat levezetni, az indulat utat talál magának
valamilyen formában.
- szexuális erőszaktevő szülők – a legmélyebb, legalapvetőbb bizalmi kapcsolat szétzúzását
jelenti. Az ártatlanságtól fosztja meg a gyermeket, a védelmező szülőből üldöző lesz, a fiatal
áldozatok teljesen kiszolgáltatottá válnak. A valóságról nem lehet beszélni, mert a valóság
„mocskos”. A gyerekek szeretnek és bíznak, ezért könnyű áldozattá válnak. Egyes agresszorok
csak a gyerek érzelmi kiszolgáltatottságát használják ki, mások a fájdalom, a nyilvános
megalázás, vagy az elhagyás kilátásba helyezésével növelik pszichológiai erejüket. A
gyerekekben nagyon erős a lojalitás a romlott családjuk iránt is. Az incestus az önvád mellett a
szégyenérzettel párosul, úgy éli meg, hogy az ő hibája, amiért a helyzet bekövetkezett. Az incest
szülő indokolatlan heves féltékenységet érez, és hűtlenségnek datálja, ha bántalmazott
gyermeke saját párt választ. A legtöbb ilyen gyermek fokozott nehézségeket él meg
párkapcsolatai szexualitásában.

10.2. SOKPROBLÉMÁS CSALÁDOK
Nagyon sokszor olyan családoknál fordul elő erőszak, ahol egyébként is több, és összetett
probléma van, ezek az úgynevezett sokproblémás családok
Sokproblémás család: a családrendszer többféle problémával küzd egyszerre, ezek egymásra
halmozódnak.
(Berg Inso K, 2007)
Az “alulszervezett” család jellemzői:
◼ nem jól funkcionál
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◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

hátrányos helyzet
·nincs struktúrája, napirendje
a családon belüli szerepek nincsenek leosztva
a szülők nagy konfliktusban vannak egymással, vagy maguk is alkalmazkodási
nehézséggel küzdenek
negatív kortárs csoport
kényszerítő, korlátozó nevelési stílus (kevés pozitív interakció a családtagok között)
gyakori a következetlen és hatástalan büntetés
az antiszociális viselkedést azzal erősítik meg, hogy az erősebb reakciótól végül
meghátrál a szülő
a szülők a gyerekeket rossznak és gonosznak gondolják
·
a gyakran büntetett gyerek azt éli meg, hogy képtelen betartani a szabályokat
(„esélyem sincs betartani” → „rossz vagyok, rossz a világ”)
korai szülő-gyerek interakció: elhanyagoló, abuzáló szülők

szülői okok: szülői lelki problémák (személyiségzavarok, depresszió, alkohol, drog, tudatlanság,
hiedelmek a gyerekkel kapcsolatban)
◼ kaotikus szabályok, szerepek, idősebb testvér antiszociális viselkedése
◼ házassági faktorok:
◼ triangulálódó gyerek
◼ házastársi erőszak
◼ minden elégedetlenség a párkapcsolattal szemben a gyerekre hárul
◼ válásban elfáradt szülő
iskolai faktorok:
◼ kiközösítés (tanár, társak részéről)
◼ stigmatizálás
◼ kizárják, eltanácsolják a problémás gyereket
◼ szülő-iskola között is tud triangulálódni a gyerek
◼ hiányoznak a kiugrási pontok (pl., különóra), nem kap dicséretet
kortárs csoportok hatása:
◼ sokszor kiközösítik a problémásat, outcast csoporthoz sodródnak, ahol az antiszociális
viselkedés a norma; paranormatív, normatív krízisek
protektív tényező: jó házasság, jó problémamegoldó skillek
Ezekben a családokban:
◼ gyakori az erőszak
◼ gyerekek, családtagok érzelmileg izoláltan élnek
◼ “kaotikus”- nak látszanak

10.3. SZEXUÁLIS ERŐSZAK A CSALÁDBAN
A téma nehézsége, hogy a társadalom részéről is erős a tagadás (Judith Herman).
Abúzus definíciója:
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jogi: „csak” a vérrokonok közti nemi közösülés
„pszichológiai: szélesebb értelemben az agresszor minden olyan viselkedése, amit az
áldozaton követ el azzal a céllal, hogy ő maga szexuálisan felizguljon, nem kell hozzá
közvetlen fizikai kontaktus (pl. megmutatja „csak” a nemi szervét, leskelődik utána,
szex. tartalmú megjegyzéseket tesz előtte stb.) és az áldozatnak ezt titokban kell
tartania” (Forward, 2014)
A szexuális abúzus tünetei lehetnek:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

nemi betegség a gyereknél vagy sipoly, tályog stb., visszatérő húgyúti gyulladás
korai túlzott szex. játékok
elszökés
Veszélyeztető tényezők:
ha az anya túl rideg vagy elutasító a szexuális témákkal kapcsolatban, a férj és a gyerek
könnyen „összesodródhat”
ha az anyát kiveti a saját családja
ha az apa is abuzálva volt
ha az apa túl tekintélyelvű vagy gyenge
ha az apa munkanélküli, sérült, beteg, fogyatékos, aki sokat van otthon
mostohaapa: nincs inceszt tabu

Kétféle családmodellben gyakoribb:
◼ konfliktuskerülő: a szülők közti konfliktust kerülik el az abúzus által: az anya
összejátszik az apával, kiszolgáltatja neki a lányt, de nem beszélnek erről, az anya az apa
cinkosává válik
◼ konfliktusszabályozó: az anya a gyereksor tagja, nem képes érzelmi támaszt nyújtani a
gyerekeknek, velük egy szinten van, a lány átveszi az anyaszerepet, hogy a család ne
essen szét
A családi dinamika:
Két életkori csúcs van, amikor megszaporodnak ezek az esetek:
- lányoknál: 5-7 éves kor és kamaszkor
- fiúknál: 7-8 éves kor és kamaszkor.
◼ Az abuzált személy saját magával kapcsolatos érzései: önbizalomvesztés, szégyen, a
saját teste értéktelen, ócska, elhasznált, csak szexuális tárgy – főleg, ha a szülő abuzálja.
◼ Másokkal szemben: mindenki tudja és elítéli.
◼ Azonosulás az agresszorral: azokkal az érzésekkel, amiket az elkövető átél, pl. a
felelősséggel („te is kívántad”…)
◼ Hibáztatás, bűntudat – mert hagyta, esetleg élvezte…
◼ Bűntudat: ha felfedi, az egész család bajba kerül.
◼ Disszociáció: az áldozat, de általában az elkövető is transzban van, így tüntetve el saját
tettét.
◼ Gyakran véletlen játék, birkózás közben kezdődik.
Ferenczi szerint nyelvzavar van a szülő és a gyerek közt: a gyerek az ödipális gyengédségre
vágyik, amit a szülő szexuális felhívásként értelmez. A gyerek vágya, hogy az abúzus tűnjön el,
de minden más maradjon a régiben.
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Az abuzált szexualitáshoz való viszonya: vagy csökken, vagy promiszkuitás alakul ki – csak a
testével tudja „megajándékozni” a másikat, csak azzal tud vigasztalni, megköszönni, eközben
leértékeli magát, a testét.
Testséma változásai: gyakoriak az evészavarok. Az anorexia nervosa és a bulimia főleg az orális
abúzusnál, az obezitás, túlevés pedig azért, hogy ne legyen kívánatos.
Hasítás, disszociáció mechanizmusa: sok más érzelem teli kapcsolatban is működik, érzelmi
elérhetetlenség, az én eltávolítása a szexuális kapcsolatból. PTSD is lehet a következménye. Az
áldozat elveszti az önbizalmát, nem tudja megvédeni magát.
Jellemző a valóság eltorzítása az elkövető részéről: pl. „minden apa ezt csinálja a lányával”, ill.
a valóság átírása, kontrollálása, a fenyegetés.
◼ Az incesztustól terhelt családok általában „mintacsaládnak” tűnnek: magas társadalmi
funkciót tölt be pl. az elkövető, köztiszteletnek örvend.
◼ Olyan családokban nemigen fordul elő, ahol szeretik egymást és mindenről lehet
beszélni – nagyfokú érzelmi elszigeteltség kell hozzá, sivárság, titkolózás és a tisztelet
hiánya.
◼ egyes agresszorok csak a gyerek érzelmi kiszolgáltatottságával élnek vissza, mások
érzelmileg zsarolnak, fenyegetnek, megaláznak, ill. testi erőszakot is alkalmaznak.
◼ az áldozatok 90%-a nem mondja el senkinek, mert bár fél, felelősnek is érzi magát pl. a
család szétrombolásáért – lojalitás!
◼ emellett azt gondolják, úgyse hinné el senki
◼ apa-fiú incesztusnál: az apa gyakran erős homoszexuális késztetései ellenére megnősül,
s mivel valódi szex. irányultságú késztetéseit nem tudja kiélni, elfojtja azokat, de egyszer
csak nem tud rajtuk uralkodni
◼ az áldozat erős szégyenérzést él át, ill. nem tudja rossznak látni a szülőt, inkább magát
tartja felelősnek – a bűntudat miatt elszigetelődik, s gyakran paradox módon csak az
agresszor marad az, akitől figyelmet tud kapni
◼ az áldozat sokszor úgy érzi, mintha ő venné el az apát az anyjától, s ezzel elárulná az
anyját
◼ az agresszor és az áldozat között egyfajta szimbiotikus viszony alakul ki, az agresszor
féltékeny lesz, ha az áldozat eléri azt az életkort, amikor próbálna leválni – agresszív lesz
vagy esetleg gyengédségnek álcázza a féltékenységét. Az áldozat sokszor hűtlennek érzi
magát – ez a szexualitását tönkreteszi.
◼ az áldozat sokszor annyira elfojtja a történteket, hogy csak egy újabb trauma stb.
hatására jönnek felszínre az emlékei – sokszor azt hiszi, megőrült, nem jól emlékszik
◼ az áldozatok többsége nagyon haragszik „a másik szülőre”: ezzel kapcsolatban a szerző
azt gondolja, 3-féle lehetőség van:
1. a másik szülő ténylegesen nem tud róla
2. talán tud róla – a klasszikus csendestárs, aki tud róla, de úgy dönt, nem vesz róla
tudomást, mert így megvédheti önmagát és családját; ő az, akit talán szintén
abuzáltak gyerekkorában, ezért gyenge közbelépni, újraéli a saját emlékeit, vagy
lemond a saját személyes hatalmáról: nem kényszeríti a lányát, hogy vegye át az ő
szerepét, csak hagyja, hogy az apa-agresszor az uralma alá vonja őt is, lányát is,
félelme és függősége miatt mindketten áldozatokká válnak…
3. aki ténylegesen tudja, mert pl. az áldozat elmondja neki, de nem törődik az egésszel,
ezzel másodszor is cserben hagyva az áldozatot…
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Az áldozat felnőttként vagy nem élvezi a szexet, vagy promiszkuis lesz, de ha képes
orgazmusra, akkor általában bűntudat gyötri.
Hízás okai: hátha távol tartja a férfiakat, ill. a nagyobb testtömeg az erő és a hatalom hamis
látszatát keltheti…
Önbüntetés: fejfájások, depresszió, alkohol, drog, erőszakos bűncselekmények, prostitúció –
amiért majd a társadalom jogosan megbünteti…

10.4. SZÜLŐ(K) ELLEN IRÁNYULÓ BÁNTALMAZÁS
Kialakulása: "a megváltozott intrafamiliáris agresszió, indulat levezetés lényegesen
befolyásolja a családban megjelenő változásokat. egy új bántalmazási forma került
meghatározásra, a „bántalmazott szülő fogalma” (Gácser M., 2006)
Formái, jellemzői: ütés, rúgás, csípés – általában heves szóbeli veszekedéseket követően.
Általában a szülők személyes tárgyaira irányuló, melyet az agresszor tönkretesz, feldarabol,
eléget. a gyermek kontrollálja a szülő viselkedését, mozgásterét, beszámoltatja, ellenőrzi.
Megtilt számára bizonyos dolgokat.
A bántalmazó gyerekeknél a fiúk aránya magasabb, normál intellektus jellemzi őket, akik
közösségben félénkek, gátoltak. Sokszor súlyos önértékelési zavaruk van.
Jellemző még: éretlen tárgykapcsolatok, primitív védekező mechanizmusok, neutralizált
ösztönkésztetés, és kiterjesztett kényszerek. (In. Gácser M., 2006)
A bántalmazott szülőkre jellemző viselkedések, a családban előforduló kapcsolati rendszerek:
Általában anya, nagymama kerül ebbe a helyzetbe, akik határozott, erőteljes, domináns
személyiségűek. Jellemző lehet a hisztériás személyiség. Lehet túlvédő, mártír szülő, aki életét
a gyermekének rendeli alá, ill. depresszív személyiségű.
Az ilyen családokban magas az egyedülálló szülők száma, a válás, elhalálozás. A családra
zártság, a családi szerepekre az elmosódottság jellemző. Az egyik szülő a másikat
nagymértékben leértékeli. Jellemző lehet még: neurotikus panaszok, tünetek, vagy súlyosabb
személyiségproblémák, borderline személyiségjegyek a gyerekeknél, pszichotikus betegség,
krónikus szervi, epilepsziás megbetegedés (In. Gácser M., 2006)

10.5. „A SEGÍTÉS”, AMIT TEHETÜNK
A családdal, párral végzett konzultációk, intervenciók hatékonyak lehetnek, amely nem csak az
áldozatot, de az őt körülvevő családot is segíti a felépülésben. A bántalmazottnak egyéni
terápiára is szüksége van.

10.5. „A segítés”, amit tehetünk | 249

Az intervenció szakaszai:
1. szakasz: A biztonság megteremtése
◼
◼
◼
◼
◼

szerződéskötés az erőszakmentességre
a terápia feltétele annak a viselkedésnek a megszüntetése, amiért jöttek
az erőszakot nem kontrollvesztésnek definiáljuk – ez egy tudatos választás, döntés
fontos a segítő szóhasználata
felnőtt áldozat esetén ők is felelősek valamennyire a biztonságukért

2. szakasz: komplementaritás
Megérteni, hogyan alakult a helyzet addig, hogy erőszak lett az „eredménye”
Felnőttek esetében mindkét fél pszichológia tartalmainak megjelenítése (hiedelmek,
motivációk)
Férfiaknál nemi szerep elvárások:
minden fenyegetésre erőszakkal lehet válaszolni
ne mutasson félelmet, gyengeséget,
rigid szerepelvárások, merev genderek
szomorúság, sebezhetőség, és függőség igénye „nőies”, ez nem megengedhető egy
férfinak
◼ saját dependencia igény tagadás, „menj csak, nincs rád szükségem”
◼ transzgenerációs minta nagyon erős, gyakran öröklődik
◼
◼
◼
◼

Férfiak: ambivalens kötődés mindkét szülőhöz, anyát „meg kell védeni”, de apához kell
hasonlítani – apa viselkedése miatt anyához húz
Nők: önbecsülése a patriarchális családban attól függ, mennyire képes alávetni magát a férfi
igényeinek, kitartás, és megbecsülés – női erények
3. szakasz: Átkonstruálás
Mindkét félnek az eredeti családjában átélt bántalmazásokat kell átkonstruálnia (a múlt
történései hogyan jelennek meg a jelen családban)
Cél: megérteni a jelen konfliktusaiban hogyan aktualizálódnak a múlt fájdalmas történései

ÖSSZEFOGLALÁS
A traumatikus élmények sokszor a legalapvetőbb emberi kapcsolatokat kérdőjelezik meg. Ezért
nagyon fontos a gyermekekkel, családokkal foglalkozó segítő szakembereknek, hogy felismerjék
a családon belüli erőszak tüneteit, és hatékonyan közbe tudjanak avatkozni, segíteni kompetencia
határaikon belül, valamint tovább tudják azon személyeket irányítani, akiknek nem tudnak
segíteni.

250 | 10. Erőszak, agresszió, trauma a családban

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Mi a kötődés, milyen formái vannak gyermek és felnőttkorban?
Mi a mentalizáció?
Hogyan változik a self fejlődése egészséges és problémás esetekben?
Az agresszió, formái és jellemzői
A segítés lehetősége

FELHASZNÁLT IRODALOM
Susan Forward – Mérgező szülők (Háttér Kiadó, 2014 - 4. kiadás)
Evans, Patricia – szavakkal verve (Háttér, 2012)
Demetrovics Zsolt – Az addiktológia alapjai III. (Elte Eötvös Kiadó 2009)
Feuer Mária – A családsegítés elmélete és gyakorlata (Akadémia, 2008)
Hermann, Judith – Trauma és gyógyulás (Háttér, 2003)
Herczog Mária – Gyermekbántalmazás (Complex kiadó Bp.2007)
Ranschburg Jenő: A meghitt erőszak (Saxum kiadó Bp. 2006)
Dr Gácser Magdolna - Gyermekpszichiátria, 134. o. (APC - Stúdió, 2006)
Dr Gácser Magdolna - Gyermekpszichiátria, 135. o. (APC - Stúdió, 2006)
Fonagy és Target -A kötődés és a reflektív funkció szerepe (Thalassa, 1998 5-43.)
Insoo Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal (Animula, 2007.)
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11. PREVENCIÓ
TAKÁCS TÍMEA
Békés Megyei Központi Kórház
klinikai szakpszichológus

BEVEZETÉS
A fejezet célja, hogy megismertesse az egészségpszichológia és a pozitív pszichológia fő
fogalmait és elméleti kereteit. További cél, hogy áttekintést adjon preventív szemléletre
fókuszálva a családokat támogató, családmegtartó, az életminőséget pozitív irányba
befolyásoló gyakorlati lehetőségekről. Bemutatásra kerülnek a mentális egészség
szempontjából komoly preventív erővel bíró, zömmel Magyarországon is működő, családokat
támogató jó gyakorlatok (önsegítő csoportok, sorstárs segítés, pszichoedukáció,
családközpontú korai fejlesztés, videotréning, mediáció, mentalizációt segítő programok, a
hátrányok csökkentését célzó oktatási programok: Biztos Kezdet program, Tanoda program).
A fejezet egy szakasza a bántalmazás prevenciós lehetőségeit tekinti át. Végül a
kortársközösségekben rejlő mentálhigiénés lehetőségekről (Békés Iskolák program, kortárs
segítés) esik szó.
Kulcsszavak: egészségpszichológia, egészségmegőrző magatartás, krónikus betegség,
mentálhigiéné, prevenció, rehabilitáció, stressz coping, életminőség, pozitív pszichológia,
reziliencia, pszichológiai immunrendszer, jól-lét, önsegítő csoportok, pszichoedukáció, korai
családközpontú intervenciók, mediáció, resztoratív konfliktuskezelési technikák, rizikócsalád,
abusus, mentalizáció, kooperatív technikák.

11.1. EGÉSZSÉG ÉS PSZICHOLÓGIA
A holisztikus (egészleges) szemlélet a gyógyításban egyre nagyobb teret hódít. A betegek,
kliensek megközelítése egyre komplexebb. A rendszerszintű gondolkodás az egyén betegségét
a környezettel összefüggésben szemléli. Ezáltal a testi (különösen a krónikusan fennálló)
betegségek lélektani és társas, társadalmi vonatkozásai is a vizsgálódás fókuszába kerülnek.
A segítő, fejlesztő, preventív, rehabilitációs tevékenységbe tudatosan vonják be egyre
gyakrabban az adott problémában érintett páciens családtagjait (jó példák erre a korai
fejlesztés, a pszichoedukáció vagy a családkonzultáció). Az átfogó, rendszerszintű
problémakezelés a családban és szervezetekben is megjelenhet. A bio-pszicho-szociális
összefüggések megértése és a holisztikus modellben való gondolkodás alapvető a segítő
szakmák mindegyike szempontjából.
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A pszichológia tudományának legfiatalabb képviselői az egészség- és pozitív pszichológia arra
keresik a választ, hogy hogyan maradhatnak az emberek egészségesek, mely
személyiségtulajdonságok, pszichológiai, kapcsolati jellemzők, viselkedésformák járulhatnak
hozzá az egészség fenntartásához. Vizsgálják továbbá, hogy milyen hatással vannak életünkre,
egészségünkre, életminőségünkre a pozitív érzelmek, a megküzdés, a változások
elfogadásának képessége vagy az értelemkereső viszonyulás.

11.1.1. Egészségpszichológia
Az egészségpszichológia, mint alkalmazott lélektani tudomány az 1970-es években jelent meg.
Szemléletének fókuszában az egészség áll (egészség orientáltság szemben a
betegségközpontúsággal). A korábbi nézőpontoktól eltérően nem azt vizsgálja, hogy mi betegíti
meg az embert, hanem arra helyezi a hangsúlyt, hogy mitől marad valaki egészséges. Az
egészségpszichológia ráirányítja a figyelmet arra, hogy az ember saját viselkedésének
szerepe van a betegségek kialakulásában és a betegségek megelőzésében is
(egészségmagatartás).
Az egészségpszichológia vizsgálja:
◼ Viselkedéses rizikófaktorokat (viselkedéses patogének) az egészségre fokozottan
veszélyes magatartásformákat
◼ Olyan magatartásmintákat és környezeti tényezőket, melyek az egészség megőrzése
szempontjából jótékony hatásúak. (viselkedéses immunogének)
◼ Az egyének egészséggel és betegséggel kapcsolatos nézeteit. Az emberek vélekedéseit,
percepcióit, attribúcióit, amelyek szerepet játszanak az egészségviselkedés
kialakulásában. Az egészséget fenyegető veszélyekről való elképzeléseket, az
egészségről alkotott nézetek, az egészséggel kapcsolatos információkat.

Az egészségmegőrző magatartás
„Régi igazság: az élet meghosszabbításának titka: ne rövidítsük meg!
Ne tartsuk lehetetlennek megszabadulni életrövidítő szokásainktól, kialakítani új
életmódunkat, táplálkozásunkat. Áldozzunk rá időt, fektessünk bele energiát,
szerezzünk róla ismereteket és gyakoroljuk.” dr. Oláh Andor
Egészségvédő viselkedés: minden olyan viselkedés, amelyet a személy azzal a céllal végez,
hogy védje, elősegítse vagy fenntartsa egészségét, függetlenül az általa észlelt egészségei
állapottól, és attól, hogy az adott viselkedés objektíven hatékony-e.

Egészségviselkedés és demográfiai jellemzők
Az egészségmegőrző magatartás összefüggést mutat néhány szociokulturális, demográfiai
jellemzővel.
A szociokulturális státus (képzettség, iskolázottság, kereset, hatalom, csoport
hovatartozás pl. kisebbség) és egészségviselkedés összefüggése:
Az alacsony szociokulturális status esetén:
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◼
◼
◼
◼

rövidebb élettartam
több egészségkárosító viselkedés
kisebb születési súly
több krónikus felnőttkori betegség

okok:
◼ rosszabb egészségszokások (táplálkozás, alkohol, dohányzás, kevesebb testedzés)
◼ egészségkontroll attitűd külső kontrollos
◼ kevesebb ismeret a kockázati tényezőkről
11-1. táblázat: Az egészségmegőrző magatartás és az életkor összefüggései

Életkor

Egészségmegőrző magatartás

intrauterin időszak

anyai környezet ártó-védő hatása (alkohol, drog, tápláltsági
viszonyok, stressz mértéke)

csecsemő
kisgyermekkor

és

táplálkozási szokások kialakítása
higiénés szokások kialakítása
6-7 év a betegség összekapcsolódik a viselkedéssel

serdülőkor

szexuális viselkedés, dohányzás, drog, alkohol /DADA program/
kortárshatások
balesetek

felnőttkor

nő a tudatos egészségviselkedés formák aránya (diéta, testmozgás)
életkorral gyakoribbá váló egészségügyi problémák késztetnek
bennünket tudatos egészségvédő magatartásra
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11-2. táblázat: Az egészségmegőrző magatartás és a biológiai nem összefüggései

FÉRFIAK

NŐK

több testmozgás

hosszabb élettartam

több alkohol,

több betegség

több dohányzás

több gyógyszert fogyasztanak

több baleset

gyakrabban veszik igénybe az orvosi
szolgáltatásokat (segítséghez fordulás a
nemi szerep szerint jobban elfogadott)

veszélyesebb munkahelyek
Az eltérésekben biológiai (hormonhatások) és viselkedéses faktorok játszanak szerepet
Az egészségmagatartás akkor optimális, ha korai életszakaszban kialakult szokások alapozzák
meg. Az egészségmagatartás legfőbb meghatározó tényezői az egészségügyi kultúra, a nevelés
és az oktatás. (egészségnevelés)
Az egészségmagatartásban döntő szerepet játszik az életmód, magatartás, illetve olyan
pszichológiai faktorok, mint az önuralom vagy tanult leleményesség. Rosenbaum szerint az
egészségmagatartás alapja az önkontroll.
A családi kapcsolatok jellemzői és az egészségviselkedés összefüggése plasztikusan
követhető a Hungarostudy 2002 felmérés néhány adatából. A feni kutatás eredményei szerint
az életminőség pszichológiai háttértényezői közül a rossz családi légkör és az alacsony
támogatottság magasabb ellenségességet eredményez. A tartós ellenségesség a szív és
érrendszeri betegségeknek komoly pszichológiai rizikófaktora. Tehát a családi kapcsolatok
hatással vannak a beállítódás révén az egyén egészségi állapotára. (Kopp, Skrabski, 2016)
Szintén a Hungarostudy 2002 felmérés jelzi, hogy a magyar lakosság körében a családi
támogatás hiánya szoros összefüggést mutat az önkárosító magatartásformákkal. „A teljes
népesség körében kortól, nemtől és iskolázottságtól függetlenül sorrendben a dohányzás, az
öngyilkossági kísérletek, a marihuána és tömény alkoholfogyasztás gyakoribb azok között,
akiknek rossz a családi háttere.” (Kopp, Skrabski, 2016. 125. o.)

11.1.2. Biopszichoszociális szemlélet (Engel)
Az ember bio-pszicho-szociális szemlélete szerint a hármas egység bármelyikének változása
hatással van a rendszer többi elemére. Ismertek a testi betegségek nyomán megjelenő
pszichológiai (regresszió, fokozott önmagára figyelés, beszűkülő érdeklődés, önértékelés
változása, szorongás, depresszió) és szociális változások (kapcsolatok beszűkülése, izoláció). A
pszichológiai természetű problémákat testi tünetek maszkírozhatják, vagy kísérhetik
(fáradtság, izomfeszülés, fokozott verejtékezés), szociális vonatkozásban gyakorta található a
problémát bemerevítő, fenntartó játszma, vagy diszfunkcionális családi működés
(pszichoszomatikus család). A szegénység, munkanélküliség, mint szociális probléma is
hatással van az egyén testi, lelki működésmódjaira is.
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A biopszichoszociális modell:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

A betegség egyszerre több szinten jelentkezik (bio-pszicho-szociális)
Minden szintet egyenlőnek kell tekinteni
Biológiai esemény -> pszichoszociális következmények
a beteget és betegséget egymás környezetében kell megérteni
Be kell vonni a családot az orvosi ellátásba (társas támogatás, pszichoedukáció)
A betegség kihat a beteg személyes életére és családi kapcsolataira is
Integrált szemlélet (vö. redukcionista biológiai orvosi modell)

A biopszichoszociális modell a krónikus betegségek értelmezésében jól használható. A család
alkalmazkodását a krónikus betegséghez befolyásolja:
◼ Hozzáállás, erőfeszítés, változás
◼ A család rugalmassága, erőforrásai, a beteg családi szerepe, hiedelemrendszer,
életciklus (Goldenberg, Goldenberg, 2008)

11.1.3. A prevenció szintjei
„Könnyebb a betegséget megelőzni, mint gyógyítani. A könnyebb nem azt jelenti, hogy könnyű,
mert sokoldalú tudásra és aktív tevékenységre van szükség az egészség megőrzése és fenntartása
érdekében.” dr. Oláh Andor

Elsődleges prevenció
Cél: testi és lelki szinten egészségesnek maradni, elkerülni a betegségeket, sérüléseket
Pl. biztonsági öv használata, fogmosás, védőoltás, genetikai tanácsadás, terhesség alatti
biológiai tesztek, helyes életmód kialakítása, megelőzés központú orvoslás pl. Kínai orvoslás

Másodlagos prevenció
Cél: A már meglévő betegségek vagy sérülések korai felismerése és kezelése annak érdekében
hogy visszafordítsák vagy megállítsák a folyamatot.
Pl. tünetek esetén azonnal orvoshoz fordulunk, életmódbeli változásokat vezetünk be,
rendszeres fogászati ellenőrzésre járunk, rendszeres szűrővizsgálatok: tüdő, nőgyógyászati,
vérnyomás és koleszterinszint mérés, látás- és hallás vizsgálat
Fontos információ: melyek a betegség kezdő tünetei!

Harmadlagos prevenció
Cél: a visszafordíthatatlan károsodások megállítása, megváltozott feltételek mellett elviselhető,
kiegyensúlyozott, értékes, tartalommal teli élet biztosítása. A betegek állapotának kézben
tartása.
Célcsoport: krónikus betegek (önsegítő csoportok)
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11.1.4. Pozitív pszichológia
A pozitív pszichológia kialakulása az 1990-es évek végére tehető. Előzményei a humanisztikus
lélektanban gyökereznek. Maslow (akitől a pozitív pszichológia fogalom is ered), Rogers,
Fromm, Frankl voltak az első „boldogságkutatók”. A pozitív pszichológia célja az élet teljesebbé
tétele („életfejlesztés”) az egyének és közösségek szintjén. Korábban a pszichológiai kutatások
a lélektanilag megbetegítő tényezőkkel (pl. katasztrofizáló gondolkodás, tehetetlenség), a
negatív érzelmek (pl. ellenségesség érzés) egészségre gyakorolt hatásaival foglalkoztak. A
pozitív pszichológia irányzata a pozitív érzelmekre (hála, elégedettség) az egyén erősségeire,
a szellemi, lelki egészség támogatására helyzeti a hangsúly a megbetegítő tényezők helyett.
A pozitív pszichológia tudománya olyan kulcsfogalmakkal dolgozik, mint a pozitív érzelmek,
életminőség, megbirkózási készség, reziliencia, kompetencia, kreativitás. A pszichológiai jóllét
kérdése a tudományos vizsgálatok fókuszába került.
A pozitív érzelmek hatása (Kállai, Varga, Oláh, 2007):
◼
◼
◼
◼
◼

javítják az immunfunkciót
semlegesítik a negatív érzelmeket
rugalmasságot, szívósságot biztosítanak
forrásokat biztosítanak a stressz vagy konfliktuskezeléshez
hosszabb távon segítik az adaptálódást

A boldogság három fokozata Seligman szeint (Kopp, Skrabski, 2016):
◼ örömteli élmények
◼ elkötelezettség a tevékenységünk iránt
◼ az élet értelmének megtalálása
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11-3. táblázat: A jól-lét dimenziói

Érzelmi jóllét
Élettel való elégedettség
Pozitív, negatív élmények aránya (3:1)
Pozitív érzések (öröm – fájdalom egyensúlya)
Valódi énje szerint él (autentikus viselkedés)
Pszichológiai jóllét
Önelfogadás
Növekedés élmény
Önállóság, autonómia
Célok az életben
Pozitív kapcsolat másokkal
Környezet kezelés képessége (hatékonyság)
Szociális jóllét
Társas elfogadás (társas támogatás: megfelelő minőségű, jó kapcsolat)
Szociális integráció
Spirituális jóllét
Valahová tartozás („Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”)
Egyetemesség
Transzcendencia
Énen túli élmények (másokért tenni)
Vertikális, horizontális felelősségvállalás

„A hetvenes években gyermekek körében végzett vizsgálatok hívták fel a figyelmet azokra a
gyermekekre, akik deviáns, patogén környezetben nőttek fel, de minden kockázat ellenére
egészeges és harmonikus felnőtté váltak. A „titok” abban rejlik, hogy a kockázati tényezők mellett
jelen voltak olyan pozitív karakterjegyek, környezeti tényezők, pszichikai folyamatok, amelyek
képesek voltak semlegesíteni a kóros mechanizmusokat. Elsősorban a pozitív életszemlélet, a
pozitív emóciók jelenléte, valamint a pozitív társas kapcsolatok hatása vezetett egyfajta lelki
rugalmassághoz (reziliencia), lelki edzettséghez. Ezek a pozitív hatások biztosították a megfelelő
adaptációt, és segítették elő a lelki egészség megtartását.” (Kállai, Varga, Oláh, 2007. 117. o.)
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Szintén gyerekek vizsgálata igazolta, hogy a traumatizációval sikeresebben megküzdő
gyermekeknél leírhatóak bizonyos közös jellemzők. Az ellenálló személyiséget jellemzi:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Rugalmasság
Kötődés
Társas támasz
Belső kontroll
Szociabilitás
Aktív, feladatorientált megküzdési stratégiák
Jó kommunikációs készség

A reziliencia jelentése lelki rugalmasság, lelki edzettség. A rezilienciát fejlesztő tényezők közé
sorolhatjuk a másokkal való jó kapcsolat fenntartását (család, barátok), a pozitív gondolkodást,
a megváltoztathatatlan dolgok elfogadását, a reális célok kitűzését. Továbbá a lelki edzettséget
segítő tényezők közé tarozik a pozitív önértékelés kialakítása, hosszú távú gondolkodás, a
problémák tágabb kontextusba való helyezése, önmagunk testi, lelki karbantartása.
Amennyiben ismerjük a lelki ellenálló képesség összetevőit, ezen tényezők fejlesztésével a kora
gyermekkorban megalapozható az egészséges személyiségfejlődést. (Kállai, Varga, Oláh, 2007)
A rezilienciát a családokra vonatkoztatva is értelmezhetjük. E szerint a család reziliencia
képessége azt jelenti, hogy hogyan képes egy család sikeresen szervezni élete körülményeit.
A rezilienciát a család életében folyamatként is szemlélhetjük, például egy jelentős
életeseményt vagy krízishelyzetet követően mennyire tud kompetensen alkalmazkodni és
működni a család. (Glauber, 2011)
Antonovsky koherenica fogalma az élet értelmébe vetett hitet jeleni. Az élet értelme élmény
magában foglalja a sikeres megküzdés képességét. Társadalomlélektani kutatások (Skrabski és
mtsi) az élet értelmébe vetett hitet a testi és lelki egészség szempontjából is védőfaktornak
találták életkortól, nemtől, iskolázottságtól függetlenül. „Az élet értelmébe vetett bizalom
ugyanakkor több további egészségi kockázatcsökkentő tényezővel szoros kapcsolatot mutat: a
személyiség fejlettségének, önazonosságának, kompetenciájának, sikeres megbirkózásának, a
környezettével kialakított harmóniájának igen jó mérőeszköze. Pozitív kapcsolatot mutat a
közösségi hatékonysággal, … a vallásgyakorlással, a vallás fontosságával, a civil szervezeti
tagsággal, amelyek számos vizsgálat tanúsága szerint jelentős egészségvédő faktorok.”(Kállai,
Varga, Oláh, 2007. 61. o) Az élet értelmébe vetett hit negatív összefüggést mutat több jelentős
egészségi kockázatot jelentő mutatóval, mint a rivalizálás, a bizalmatlanság, az anómia. (Kállai,
Varga, Oláh, 2007)
A pszichológiai immunrendszer (Oláh, 1993) olyan tulajdonság együttes, ami a lelki
egészséghez, stressz kezeléshez jelentősen hozzájárulni képes. A pszichológiai immunrendszer
összetevői közé sorolják a pozitív gondolkodást, a rugalmasságot, kontroll képességet, az
empátiát, a koherencia érzést, a leleményességet, énhatékonyság és növekedésérzést, a
kihíváskeresést, a szociális forrásmobilizálás képességét, a kitartást, a szinkronképességet,
valamint az érzelmi és impulzus kontrollt.
A stressznek ellenálló személyiség jellemzői:
◼ Kontroll képesség
◼ Célok, értelem teliség (Frankl)
◼ Optimizmus (a dolgok megváltoztathatóságába vetett hit)
o Hit, bizakodás, remény, derű
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◼ Szívósság (Kobasa)
o elkötelezettség, involvált részvétel (munkában, társadalmi életben) – „benne lenni a
dologban teljes szívvel”
o kontroll képességbe vetett hit - életük eseményeit ellenőrzésük alatt tartják
o stressznek kihívásként való felfogása – változások elfogadása
◼ Hatékonyság (Bandura)
o Önmagunkba vetett hit („képes vagyok a céljaimat elérni”)

11.2. A JÓ GYAKORLATOK JELENTŐSÉGE
A családkonzultációs elméleti tudás és gyakorlati jártasság mellett a családtámogató
módszerek ismerete hatékonyabbá teheti a segítő szakember munkáját.
Az itt bemutatásra kerülő prevenciós jó gyakorlatok az egészségügy, oktatás, vagy éppen a
szociális ellátás területéről származnak. A fenti területek nem feltétlen izoláltan, hanem
gyakran komplexen jelennek meg pl. a korai fejlesztés területén. A speciális helyzetben lévő
családok (pl. beteg, sérült gyermeket nevelő családok, hátrányos szociokulturális körülmények
között élő családok, kisebbséghez tartozó családok) sajátosságai, egyedi igényei miatt tartjuk
fontosnak, hogy ezek a területek is ismertek legyenek a mentálhigiénés szemlélettel
felvértezett szakemberek számára.
Az alább ismertetett gyakorlati megvalósítások mentálhigiénés ereje a fejlődési, szociális,
kulturális, pszichológia „hátrányok” csökkentésében, a társadalmi integráció
erősítéségben rejlik. „A gyermekkor a mentálhigiéné aranykora.” Az előbbi megállapítás a
korai életévekben nyújtott segítség hosszú távú hatásaira hívja fel a figyelmet. A gyermekek
mentálhigiénés megsegítése szinte elválaszthatatlan a család- illetve a gyermeket gondozó,
nevelő felnőttek bevonásától. Az itt bemutatásra kerülő programok jó része is gyerekeken
keresztül közelít a család felé (Biztos Kezdet program, Tanoda program, Mentalizációt segítő
programok, korai családközpontú intervenciók) A korai évekbe fektetett
energiák/pénz/szakértelem bőségesen megtérülnek (nem csupán egyéni, hanem
közgazdaságilag kimutathatóan társadalmi szinten is) a későbbi években. Hogy milyen
területeken? A spektrum széles: a kötődési kapcsolatoktól, a felnőttkori mentális és testi
egészségen át a munkaerő piaci esélynövekedésig.
Áttekintünk továbbá néhány olyan programot, ami a felnőtt családtagok támogatását célozza
(önsegítő csoportok, pszichoedukációs programok), illetve, ami a negatív kortárshatások
kiküszöbölését szolgálja (Békés Iskolák program, resztoratív konfliktuskezelés, kooperatív
technikák). Végezetül a bántalmazás prevenciós lehetőségeit foglaljuk össze.
Ahhoz, hogy tudjuk, mit kell biztosítani az egészséges fejlődéshez tekintsük át a gyermekek
alapvető szükségleteit.
A gyermekek szükségletei (Tausz, 2006)
◼
◼
◼
◼

tápláló étel, ital, tiszta víz
inger gazdag környezet
száraz, meleg, védő lakás
nem károsító környezet (fizikai, társas, pszichés)
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◼ megfelelő egészségügyi ellátás (szűrés, védőoltások, hozzáférés korai fejlesztéshez,
rehabilitációhoz, szakemberrel való ellátottság)
◼ gyermekkori biztonság (fizikai, érzelmi, gazdasági)
◼ fontos kötődési kapcsolatok
◼ megfelelő képzés

11.3. CSALÁD ÉS BETEGSÉG
11.3.1. Eltérő fejlődésű gyermek a családban
Mentálhigiénés beavatkozási lehetőségek
A család dinamikus rendszerében megjelenő változások az egész rendszerre hatást
gyakorolnak. Az eltérően fejlődő gyermek is hatást gyakorol a családtagok életminőségére,
énképére, szülői kompetenciaérzésére, valamint késlelteti a család fejlődését (lassabb
életciklus váltások). (Kis, 2016)
A gyermek problémájának jellege meghatározó a szülői viselkedés tekintetében is. A szülői
korlátozás, túlvédés következtében a gyermek megszerezhető önállósága is csökken.
Az eltérő fejlődésű gyermek szüleinek kezdeti reakciói:
◼ szülői kompetenciaérzés sérülése
◼ kontroll érzés csökkenése
◼ helyzetre vonatkozó negatív érzések: veszteség, stressz, bűntudat, harag, szomorúság,
depresszió, szégyen (környezeti hozzáállás befolyásoló hatása!)
Az elfogadás lépései (a gyász fázisai) (Kárpáty, 2002 idézi Kis, 2016):
◼
◼
◼
◼

szembesülés: sokk, tagadás, harag, bizonytalanság, félelem
kontrolláltság (hivatalos tennivalók elintézése) Társas támogatás fokozott szerepe.
tudatosulás (eluralkodó negatív érzelmek, befelé fordulás, legmegterhelőbb szakasz)
adaptáció (reorganizáció, befelé fordulás csökken, pozitív érzések megjelenése,
elfogadás: a társadalmi elfogadás mértéke befolyásoló lehet)
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11-4. táblázat: A betegségelfogadás egyes fázisaiban adható segítségek 14

AZ ELFOGADÁS FÁZIASAI

A SEGÍTÉS LEHETŐSÉGEI

sokk, tagadás, szégyen, elszigeteltség

sorstárs segítés

harag

érzéskifejezés támogatása, reális válaszok,
okok magyarázata (bűntudat csökken)

alkudozás

szülői önfeláldozás mérséklése, tágabb
család fókusza

depresszió

megmaradt
láttatása

elfogadás

elfogadó környezeti attitűd, társadalmi
tolerancia

lehetőségek,

pozitívumok

Stresszt okozhat a szülőben:
◼ a gyermek mássága
◼ állapotváltozások
◼ többletterhek a mindennapokban (lassabban fejlődő, speciális szükségletű gyermek,
állandó együttlét a gyermekkel, több feladat, nagyobb időkötöttség, anyagi terhek)
◼ bizonytalanság
◼ jövő?, hosszú távú célok?
◼ család céljai, aktivitása szabadidő eltöltési módok megváltozása
◼ munkavállalás, karrierépítés lehetősége beszűkül
◼ további gyermek kérdése
◼ szociális izoláció (stigma, előítéletek, meg nem értettség érzése, gyermekgondozásra
való túlzott fókuszálás)
Az eltérő fejlődésű gyermek nevelésének pozitív hatásai:
◼
◼
◼
◼

szülők személyiségfejlődése (erősebb toleránsabb személyiség kialakulása)
családtagok közötti kapcsolatok szorosabbá válása
perspektíva váltás (az élet fontos eseményeinek átértékelése)
Az eltérő fejlődésű gyermek családi kapcsolatrendszerre gyakorolt hatása

A szülők közötti kapcsolatot befolyásolja:
◼ a szülők közötti kapcsolat stabilitása a gyermek érkezése előtt (fordított összefüggést
mutat a válások gyakoriságával)
◼ szülők közötti kommunikáció
◼ szülők életkora
◼ iskolázottsága
◼ foglalkoztatottsága
◼ megküzdési stratégiái

14

Forrás: Kálmán, 1995 idézi Kis, 2016
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◼
◼
◼
◼

gyermek viselkedési problémáinak mértéke, jellege
ép testvér
születési sorrend
szülők közötti feszültségek adódhatnak az anya többletterheléséből (fokozott stressz)

A szülő és eltérő fejlődésű gyermek kapcsolat sajátosságai:
◼
◼
◼
◼

túlterhelt, testileg-lelkileg fáradt szülő -> kevésbé érzékeny, ráhangolódó a gyermekre
a gyermek szubjektív magatartása (ahogy a szülő minősíti a gyermeket)
a gyermek elfogadottságának mértéke (aktív elfogadás vö. nyílt v. burkolt elutasítás)
az aktív elfogadás a feltétele annak, hogy a szülő a legnagyobb mértékben segíthesse
gyermeke fejlődését

A szülői hozzáállás négy típusa:
◼
◼
◼
◼

az apa érzelmileg magára hagyja az anyát a gyermekkel
a szülők együtt válnak külön a gyermektől
a gyermek kerül a középpontba minden más háttérbe szorul
a szülők összefognak a gyermek érdekében és törekednek a normális családhoz
hasonlóan élni

A szülő és az egészséges testvér közötti kapcsolat jellegzetességei:
◼
◼
◼
◼

kevesebb szülői figyelem
félelmek kezelése (aggodalmak a beteg testvér kapcsán)
minőségi idő
túlzott elvárások (testvér hiányainak kompenzálásaként)

A családok életében négy krízisidőszak körvonalazódik:
◼ a gyermek másságának felismerése, okok, következmények keresése
◼ szaksegítségek, szolgáltatások igénybevétele (kilépni a családból -> környezeti
reakciók)
◼ a gyermek elhagyja az iskolát (hogyan tovább? gondoskodni kell a fiatal ellátásáról,
leválás?)
◼ amikor a szülő már nem tud maga gondoskodni a gyermekéről (aggodalom, szégyen,
bűntudat)
A krízisek megoldása magasabb működési szintet hozhat létre a családban. A megoldatlan,
elhúzódó krízisek a család szétesését okozhatják.
Mentálhigiénés beavatkozási lehetőségek az eltérő fejlődésű gyermekek családjában (Kis,
2016):
◼ a diagnózisközlés körülményei (érthető információk, elegendő idő, gyermek
erőforrásait is hangsúlyozni)
◼ diagnózisközlés
utáni
állapotban
kap-e
támogatást
a
szülő
(mentálhigiénés/pszichológiai támogatás feladatai: felmerülő kérdések átbeszélése,
érzések ventillálása, szülői kompetenciaérzés erősítése, társas támogatások
mobilizálása, sorstársakkal való kapcsolatfelvétel elősegítése, gyászfolyamat segítése,
információadás az igénybe vehető szolgáltatásokról)
◼ a szülői alrendszer megerősítése (támogassák egymást)
◼ tehermegosztás a gyermek nevelésében, gondozásában (az apa bevonása)
◼ anya munkavállalása → sikerek, önbecsülés forrása, izoláció csökkentése
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◼ mindkét szülő és az egészséges testvér is bevonásra kerülhet aktívan a terápiába →
szorongáscsökkentő hatás
◼ megfelelő és elérhető napközbeni ellátás
◼ a teljes családot egységben segítsük (szülő-szülő, szülő-gyermek, szülő-testvér
kapcsolat fejlődését egyaránt támogassuk)
◼ család és szakemberek (pedagógus, fejlesztő, orvos) közötti kommunikáció facilitálása
◼ szolgáltatások szervezése, kialakítsa, szakemberek képzése
◼ társas támogatások feltérképezése
◼ társas támogatások szerepe:
o negatív érzésekkel, krízishelyzetekkel való sikeres megküzdés
o család, barátok, szakemberek, hasonló helyzetű szülők (sorstárs segítés), szűkebb,
tágabb környezet hozzáállása
o szociális rutinokkal (segítő társadalmi megküzdési rutinok, nevelési minták) segítheti
a feldolgozást, helyzetkezelést
o emocionális támogatás (szeretet, elfogadás közvetítése)
o instrumentális
segítség
(tanácsadás,
információadás,
gyermekfelügyelet,
feladatellátásban való segítés)
o szociális elvárások közvetítése, mely irányt mutat a szülő számára az adekvát
viselkedésre vonatkozóan
Formális szociális támogatási lehetőségek az intézményesített segítségek. Informális társas
támogatáshoz sorolhatjuk a családtagok, barátok által nyújtott érzelmi, gyakorlati, anyagi
segítség adást. A család az érzelmi támogatás (megértés, szeretet, elfogadás) révén a szülők
érzelmi teherbírását fokozni képes. A hatékony támogatás feltétele a családon belüli nyílt,
őszinte kommunikáció. (Garai, Kovács, 2014)
A támogatás hatékonysága a támogatás meglétén (mennyire érzékeli elérhetőnek a szülő), a
támogatás minőségén és a támogatás elfogadásán egyaránt múlik.

11.3.2. Korai családközpontú intervenciók (Korai fejlesztés)
A koragyermekkori intervenció a 0-5 (6) éves korú rizikócsecsemők, eltérő fejlődésű
gyermekek tervszerűen felépített programja; a család segítése, mely szűrést, komplex
diagnosztikai vizsgálatot (orvos, gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, pszichológus,
logopédus), gyógypedagógiai fejlesztést, tanácsadást és különböző terápiás szolgáltatásokat
foglal magába. Figyelembe veszi a gyermek állapotán kívül a család körülményeit és egyedi
igényeit. Korai intervencióban, fejlesztésben részesülhetnek a 0-5 (6) éves korú
rizikócsecsemők, értelmi-, érzékszervi-, mozgás, és halmozottan sérült, valamint
viselkedészavarral küzdő gyermekek, valamint akik elmaradást mutatnak a kommunikáció,
beszédfejlődés, szociális és érzelmi fejlődés területén /vagy területein. (Czeizel, 2010)
A korai intervenciós, fejlesztő programok célja:
◼ a sérült gyermeket nevelő családok segítse (szülőknek nyújtott segítség, hogy
maximálisan biztosíthassák a gyermekük fejlődését)
◼ a sérült vagy lassabban kialakuló készségek fejlesztése
◼ jobb életminőség kialakítása
◼ szociális kapcsolatok támogatása
Eltérő /megkésett/atipikus fejlődésmenet

264 | 11. Prevenció

0-7 éves korosztály legalább 8-25 %-nál ismerhető fel motoros, kognitív és/vagy szociális
területen mutatott eltérő fejlődés. (Lakatos, 2010)
A korai felismerés, a korrekt, korai diagnózis teszi lehetővé, hogy a megfelelően megválasztott
terápia szenzitív periódusban való alkalmazása lehetőséget teremtsen a fejlődési anomáliák
korrigálására, a tüneti romlás megállítására, a másodlagos (rárakodó) tünetek kivédésére. Az
idegrendszer fejlődése az első életévekben a leggyorsabb ütemű ezért is lényeges a korai
diagnosztika révén a korai beavatkozás. A korai felismerésnek továbbá fontos szerepe van a
szülő és a gyermek kapcsolatában is. A gyermek eltérő fejlődése, mássága (kommunikációs,
gesztushasználati nehézségek, hűvösebb temperamentum, szociális válaszkészség
abnormitásai, lassabb ütemű fejlődés, stb.) nehezíti a szülői kompetenciák megélését és ezzel
megterhelheti a szülő – gyermek viszonyt. A szülő sok esetben bár látja az eltéréseket, de tagad,
hárít, „türelmes” próbál lenni. Amikor a szülő érzi, látja, hogy gyermeke másságokkal küzd
akkor is nehezítheti a korai felismerést a tágabb családi környezet reagálása. A családi
környezet bagatellizálhat („majd kinövi”), vádolhat („nem jól van nevelve”), esetleg tagadhatja
a problémát („nincs semmi baja, csak anya aggódik”), de a tisztánlátás hiánya a szülőben
megfogalmazódó önvádaknak is táptalajául szolgálhat.
A korai fejlesztés hatékonysága függ:
◼ korai, pontos diagnózis
◼ komplex, folyamatos fejlesztő program
◼ család igényeihez alkalmazkodó ellátás

11.3.3. Önsegítő csoportok
Krónikus betegséggel, problémával küzdők számára költséghatékony mentálhigiénés
lehetőség az önsegítő csoportok működtetése. Az önsegítő csoportok azonos betegségben
szenvedőkből, vagy azonos problémával küzdő hozzátartozókból szerveződő csoportok. A
betegségek súlyossági foka különböző mértékű lehet. A csoportok többnyire nyitott
csoportként működnek (új tagok csatlakozhatnak a már működő csoporthoz). A csoportok
hosszú távon fennmaradhatnak. Alapvető mentálhigiénés céljuk: az alkalmazkodási készség
fejlesztése. A csoport támogató jellegű közösségi működés, megküzdést erősítő, adaptív
stressz kezelési stratégiákat támogató, a mindennapi élet nehézségeinek praktikus
kezelését segítő forma. Ezen csoportok segítik a betegséggel való együttélés megtanulását.
Hazánkban az önsegítés betegklubok, egyesületek formájában terjedt el, helyileg, szervezetileg
gyakran az egészségügyi ellátó helyekhez kötődnek. Nyugat-Európában inkább önszerveződő
közösségekként jönnek létre az önsegítő csoportok. Az önszervező erők a tagok aktivitását még
inkább fokozzák. (Buda, 2004)
Példák önsegítő csoportokra:
◼ homogén betegcsoportok (anonim alkoholisták, anonim szerencsejátékosok, psoriasis
klub, diabetes klub, mozgáskorlátozottak, vakok és gyengén látók)
◼ szülőcsoportok (autizmussal élő gyermekek szülei, hiperaktív gyermekek szülei, sérült
gyermekek szülei, koraszülött gyermeket nevelő családok, stb.) A szülőcsoport segíti a
szülőket a gyermekük másságának, a megváltozott élethelyzetnek az elfogadásában,
valamint az optimálisabb családi életvitel kialakításában. (Czeizel, 2010) A családnak
együttesen nyújtanak támogatást a családtag krónikus betegséghez való
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alkalmazkodásában. Segítik a megváltozott családi szerepviszonyokhoz való
alkalmazkodást, az érzelmi konfliktusok feloldását.
Társas környezet (önsegítő csoportok) pozitív hatásai:
A csoport facilitálja (serkenti) a tagok közötti kommunikációt, fokozza a résztvevők aktivitását,
pozitív modelleket nyújt. Érzelmi támogatás révén fokozza a tagok biztonságérzését, a
betegséggel, tartós állapottal kapcsolatos nehézségekben praktikus problémamegoldási
segítséget nyújt. Egyéb előnyös hatások:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Kölcsönös segítség nyújtás
Szimmetrikus helyzet
Stigmatizáció nincs
Hasznos tanácsok, információk
Programszervezés
Rendszeres összejövetelek
Érdekképviselet

Az önsegítő csoportok hatótényezői:
Egyetemlegesség érzés /közös sors, hasonló élethelyzetek, problémák, sorstárshelyzet/
Modell nyújtás hogy vészelték túl a nehéz időszakot mások?
Helyzet átértékelése /összehasonlítom magam másokkal/
Izolációtól véd /valahová tartozás érzését adja/
Önismeret fejlesztés /visszajelzések/
Érzelmi támogatás
A betegek átadják egymásnak tapasztalataikat /hitelesség/
A jobb periódusban lévők segítséget nyújtanak az elesetteknek /reménysugalmazás/
A csoporttagok mindegyike lehet segítő és segített szerepben is (Az akár ideiglenesen
nyújtott segítő szerep javítja az önértékelést)
◼ Szimmetrikus helyzet
◼ Könnyen át tudják érezni betegtársuk problémáját
◼ Adok-kapok helyzetek (a csoporttag egyszerre segítő és segített, a jobb állapotban lévők
támogatják a rászorulókat, az időben ez a szerep változhat)
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Akikkel törődnek, akikre számítanak azoknak jobb esélyük van a gyógyulásra, rehabilitációra.
Fontos a pszichés aktivitás (pl. tanulás, foglalkoztatás) fenntartása.

11.3.4. Edukációs programok
Edukációs programok: betegoktató programok, betegeknek, családtagoknak (pl.
relapszus észlelése, társas támogatás javítása)
A pszichoedukáció empírikusan megalapozott beavatkozás, eklektikus megközelítés jellemzi,
mely felhasználja a rendszerszemlélet, a kognitív viselkedésterápia, a tanuláslélektan, a
strukturális terápia elemeit. (Goldenberg, Goldenberg, 2008)
A pszichoedukációs programok a mentális egészségnevelés részeként szakszerű ismeretekkel,
informálással, stresszkezelési technikák, készségfejlesztő programok, kapcsolat- és
családerősítő programok alkalmazásával protektív és preventív erővel bírnak.
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A pszichoedukációs program a teljes családot célozza. A program célja, hogy mozgósítsa a
családot a krónikusan fennálló stresszhelyzet megoldására. A családok egy családtag
betegsége/állapota kapcsán kialakult kiszolgáltatottság, tehetetlenség érzésétől erőforrásaik
és rugalmasságuk révén eljussanak a hatékony működéshez, új stabilitást találjanak.
(Goldenberg, Goldenberg, 2008)
„Az edukatív erőfeszítések általában arra nevelik a családokat, hogyan sokszorozhatják meg a
hatékonyságukat a mentálisan vagy testileg sérült családtag érdekében, vagy a megromló családi
kapcsolatok terén, vagy egyszerűen csak új probléma-megoldó technikákat sajátíthatnak el.”
(Goldenberg, Goldenberg, 2008 96. o)
Rehabilitációs célú pszichoedukáció alkalmazására leggyakrabban mentálisan beteg családtag
(skizofrén, bipoláris) esetén kerül sor. A segítő nem hibáztató álláspontot vesz fel, a betegség
kialakulását nem a családi diszfunkció termékének, hanem biológiai megalapozottságúnak
tekinti. A segítő támogatja a családot a betegség okozta stresszhelyzettel / krízissel való
megküzdésben. További cél a család megerősítése, a beteg családtaghoz való adaptív
viszonyulás kialakítása, a konfliktusok kivédése révén a harmonikus családi életvitel
helyreállítása.
A családi pszichoedukáció két formája: munka az egyes családokkal külön-külön vagy több
családdal együtt. A családokkal folytatott edukatív munka szakaszokra bontható. Az első
szakasz a bevonás a családtag betegségének akut szakaszában kezdődik. A bevonás
szakaszában a betegségről, a betegség kialakulásának okairól, a kezelés lehetőségekről,
valamint a prognózisról adnak szakmailag megalapozott információkat. Ebben a szakaszban a
páciens és a család igényei, a család megküzdési stratégiái kerülnek még fókuszba. A következő
szakasz edukatív célja a stabilitás kialakítása a kórházon kívül, valamint a páciens működési
színvonalának emelése. Ehhez rendszeres találkozások szükségesek a családdal legalább egy
éven keresztül. (Goldenberg, Goldenberg, 2008)
Rövid edukatív programok:
◼
◼
◼
◼
◼

kapcsolat erősítő program
házassági előkészítő program (egyházi berkekből, mint jegyes oktatás ismert)
házassági kapcsolatot gazdagító programok
szülői hatékonyság tréningek
nevelőszülői felkészítő program

Az oktató programok jellemzői :(Kállai, Varga, Oláh, 2008)
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Cél:

Beteg = tanuló
Beteg aktivitására épít, közreműködését igényli a gyógyulásban
Az információ csökkenti a távolságot a beteg és az orvos között.
Közös nyelvet használnak
Jelenre összpontosítanak
Egyénre szabott programok
A csoportok érzelmi támaszt nyújtanak /önsegítő csoportok/
A beteget arra ösztönzik vegye kezébe a sorsa irányítását /kontroll érzés/
Kettős hozzáállást kíván a betegtől:
o 1. állapot elfogadását, belenyugvást
o 2. aktív megküzdést
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◼ információ adása
◼ Életminőség javítása /krónikus betegek számának emelkedése miatt lényeges kérdéssé
válik/
◼ a betegséghez, kezeléshez való alkalmazkodás segítése
◼ a visszaesés megelőzése
◼ stressz kezelés
◼ életvezetés segítése
Indikáció:
Kellően motivált-e a beteg
Csoportok jellemzői:
◼
◼
◼
◼

Csoportok érzelmi támaszt nyújtanak
Betegségre specifikus
Előre megtervezett menetrend
Szakemberek vezetése

11.4. A GYERMEKBÁNTALMAZÁS PREVENCIÓS LEHETŐSÉGEI
Gyermekekkel való prevenciós munka
A gyermekbántalmazás prevenciójában a nevelés, oktatás kulcskérdés. A prevenciós munka a
korai életévekben, már az óvodás korosztálynál kialakítható. Gyermekjogok ismeretéhez
segítséget nyújt Boldizsár Ildikó Az elveszett madártoll Gyermekjogi mesék óvodásoknak (OBDK,
2016) című beszélgetős mesekönyve, melyben tíz gyermekjogi területet jelenít meg tíz mese.
A gyermekek nyelvén szóló történeketek alkalmat adnak a beszélgetésre, a tudatosításra olyan
témákban, mint a bántalmazás tilalma, a csúfolódás és hátrányos megkülönböztetés tilalma, az
egészséges élethez való jog.
A szexuális bántalmazás megelőzésére bábfilm, mesekönyv is született gyermekeknek a
témában. (pl. Paulik Móni, Vincze Zsuzsi (2017) Lili és a bátorság, Magánkiadás). Ezek olyan
kérdéseket dolgoznak fel, mint, hogy ki hol érintheti meg a gyermek testét, az intim
testrészekre vonatkozó szabályok, hogy a saját testét ő birtokolja, egy felnőttnek is lehet nemet
mondani, illetve, hogy mi a különbség a rossz titok és a jó titok között.
Fontos a helyes médiahasználati (tévé, internet) szokásokról való beszélgetés. A kiskamasz,
serdülő korosztálynál a biztonságos internethasználat kialakítása, az internet veszélyeinek
ismerete.
Telefonos, internetes segítségek lehetőségét is számos szervezet kínálja, ahol anonim módon
kérhetnek segítséget a krízishelyzetbe került gyermekek (pl. KÉK vonal).

Áldozatokkal végzett munka
Bántalmazás áldozatával való segítő munka esetén fontos, hogy ismerjük az áldozatok néhány
jellegzetes viselkedésmódját, ezáltal érthetőbbé válik az áldozat viselkedése. Az áldozatok
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számtalan segítővel kapcsolatba kerülhetnek, szociális munkás, védőnő, pedagógus, a
gyermekvédelem munkatársai, ezeknek a szakembereknek a mentálhigiénés felkészültsége,
tapintatos, szakszerű hozzáállása segítheti az áldozatok újra traumatizálódásának elkerülését.
Jellemző az áldozat viselkedésére:
◼
◼
◼
◼

Traumatikus eseményeket gyakran fedi vagy kerüli (PTSD)
Erős ellenállást mutat a közvetlen kikérdezéssel szemben
bizalomvesztés a felnőttekben (a segítő dolgát is megnehezíti)
szégyen, bűntudat, öngyűlölet (veszélyforrás lehet)

A segítő feladatai:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Közvetett megközelítés (rajz, játék, fantázia)
újratraumatizálás kivédése (rendszerabúzus elkerülése)
Bizalom, biztonság megteremtése kiemelten fontos
Bűntudat csökkentése
Önbecsülés helyreállítása
Fantáziák, félelmek feltárása, csillapítása
Az elkövető viselkedését patológiásnak kell minősíteni
Harag, depresszív érzések kifejezésére lehetőséget adni a gyermeknek
Erősen gátolt viselkedés feloldása
Elmaradt gyermeki igényekre lehetőséget adni
Pszichológiai, pszichiátriai segítség megtalálása (elérhetőség, hozzáférés, kapacitás)

Családokkal való munka
Oliver szerint a bántalmazás intergenerációs továbbadására az alábbi arányok jellemzőek: A
gyermekként bántalmazott szülők 1/3 alkalmatlanul, gondatlanul neveli vagy bántalmazza
gyermekét, 1/3-a sem nem bántalmazó sem nem elhanyagoló, 1/3 szociális stressz (pl. krízis)
hatására bántalmazóvá válhat.
Az adat, mely szerint a bántalmazott gyerekek egyharmada bántalmazó szülővé válik, felveti az
érintett szülők, családok támogatásának korai intervenciós lehetőségét. Nyugat-Európa egyes
országaiban programokat dolgoznak ki a rizikócsaládok szűrésére és megsegítésére. (Allen,
Fonagy, Bateman, 2011) Ezen családokra irányuló szociális többletfigyelem célja, hogy
csökkentsék az előforduló rizikótényezőket a jövő generáció mentális egészsége
szempontjából.
Rizikócsaládoknak számítanak azon felnőttek által létrehozott családok, ahol a leendő szülők
súlyos terheltséget hordoznak, akiknél az elsődleges kötődési kapcsolatok nagy
valószínűséggel zavart szenvedhettek. Ide tartozhatnak a gyermekként bántalmazott,
elhanyagolt, intézetben nevelkedő, valamint a szenvedélybeteg, súlyos mentális
rendellenességgel, devianciával küzdő fiatal felnőttek. Az ő szülővé válásuk kiemelt figyelmet
és fokozott támogatást igényel, hogy a szülői múlt árnyai ne kísértsenek a gyerekszobában.
(Fraiberg, 1975) Ezen szülők traumatizáltságuk, esetleges mentalizációs deficiteik és
negatív gondozási tapasztalataik (negatív szülőreprezentációk) révén kevésbé lehetnek
képesek gyermekükre ráhangolódni, jelzéseit megfelelően értelmezni és szenzitíven reagálni
csecsemőik igényeire. A fentiek veszélyeztethetik az egészséges kötődési kapcsolatok
kialakulását. A fenti gondolatmenet rámutat a kötődési, mentalizációs deficitek, valamint a
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bántalmazások transzgenerációs öröklődésének okaira. (bántalmazott gyermek →
dezorganizált kötődési kapcsolat → mentalizációs hiányosságok → súlyos zavar a szülő –
gyermek kapcsolatban → bántalmazó szülő)
A rizikócsaládok fokozott támogatása, megsegítése magában foglalja a helyes gondozási
ismeretek megtanítását, pozitív minták kialakítását, a helyes megoldások megerősítését,
gyakorlati segítségek adását, a mentalizációs képesség fejlesztését, pszichológiai, terápiás
segítséghez való hozzáférés segítését. Mindezen beavatkozások célja a traumatizációk
transzgenerációs öröklődésének kivédése.
A tudatosítás, intenzív terápiás, vagy életvezetési gyakorlati segítségadás (védőnő, szociális
munkás, pszichológus által), lehetőséget teremthet olyan korrektív tapasztalások beépítésére
melyek egy egészségesebb jövő lehetőségét hordozzák.
A segítségadás lehetőségei:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Hiányzó pozitív példákat pótolni
Hiányzó ismereteket tanítani
Erősíteni amikor nem történik erőszak
Agresszió mentes kommunikáció tanítása
Keresni és értékelni amit a szülők jól csinálnak
Egyéni felelősségek tisztázása, vállalása
Külső, gyakorlati segítség felkutatása, igénybevétele, az elszigeteltség oldása
Rizikócsoportok különös figyelemmel kísérése még a kialakuló problémák előtt
Mentalizációt segítő programok (Allen, Fonagy, Bateman, 2011)
o „gondoljunk a babára” program
Az anya megtanítása a gyermek igényeinek és jelzéseinek felismerésére
Videotréning
Segíteni a szülők gyermekkori traumáinak feloldását, feldolgozását
Családterápia

11.5. MENTALIZÁCIÓT SEGÍTŐ PROGRAMOK
Mentalizáció (más elmék felismerésének képessége): önmagunk és mások mentális
állapotaira (érzés, gondolat, szándék) való figyelés képessége, valamint a viselkedést
ennek fényében történő értelmezése.
A mentalizációt az empátiától az különíti el, hogy mentalizálni önmagunkkal is képesek
lehetünk. A mentalizálás több, mint az empátia, mert „ha mentalizálunk, akkor nemcsak
másokkal, hanem saját magunkkal is empatizálunk.” (Allen, Fonagy, Bateman, 2011. 318. o) Az
empátiához hasonlóan a mentalizáció is az érzelmi intelligencia része.
A gyerekek mentális állapota erősen függ a szülő gyermek kapcsolat minőségétől. Vizsgálatok
bizonyítják, hogy az olyan szülőnek, aki nem tudja mit él át gyermeke egy traumatikus esemény
után, nagyobb eséllyel lesz zavart viselkedésű gyermeke. A negatív hatás háromszor nagyobb
kisgyerekeknél, mint kamaszoknál. A stressz attól lesz trauma, hogy egyedül kell átélni. (Allen,
Fonagy, Bateman, 2011) A reflektív működés védő szereppel bír károsító, taumatizáló
körülmények között. A gyermek akkor tud a szülőre, mint biztos alapra támaszkodni, ha a szülő
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képes őt mentalizálni. A biztonságos kötődési kapcsolat és a mentalizálás, egymást segítik a
fejlődésben.
Ahogy a korábbiakban láttuk a korai traumatizációk (bántalmazás, elhanyagolás, szülői
patológiák) megzavarhatják a kötődési kapcsolatot és a mentalizációs képesség fejlődését,
ezzel hozzájárulnak a trauma átörökítéséhez (bántalmazott gyermek →bántalmazó szülő).
(Szülő bizonytalan kötődése → zavart mentalizációs képesség → nem mentalizáló interakciók
a gyermekkel → gyermek bizonytalan kötődése → zavart mentalizációs képesség a
gyermekkorban.) Látható, hogy a mentalizálás mentalizálást szül, viszont a sérült mentalizálás
sérült mentalizálást von maga után.
A mentalizáció hiányában az érzelem és önszabályozás, az agressziókezelés hiányosságai,
valamint interperszonális problémák jelenhetnek meg. A szülők erőszakos, fenyegető,
agresszív viselkedése a nem mentalizáló szülői munkamódot jelenti.
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11-5. táblázat: A reflektív működés szintjei 15

A REFLEKTÍV MŰKÖDÉS SZINTJEI
Negatív
Ellenáll a mentalizálásnak
Bizarr, paranoid állapotokat tulajdonít másoknak a reflektivitás teljes
hiányában (projekció)
Hiányos
Végletekig leegyszerűsítve mentalizál
Extrémen konkrét
Nyilvánvaló pontatlanságok a másoknak tulajdonított érzelmi
állapotokban
Bizonytalan vagy alacsony
Kezdetlegesen veszi figyelembe a mentális állapotokat, felületes,
személytelen, nem részletes, nem egyedi, nem integrált belátások, nem
kapcsolódnak személyes élményhez
Átlagos
Koherens modell saját és kötődési személy elméjéről
Élményeit gondolatok, érzések révén képes megértetni
Egy fontos kapcsolatban korlátolt reflektivitás
Jelentős
Folyamatos reflektivitás
Viselkedés mögötti mentális állapotok megfejtésére törekszik
Részleteiben megérti a helyzetek szereplőinek érzéseit, gondolatait
Kitűnő
Kivételesen kifinomult, folyamatos reflektív hozzáállás
Elmélkedéseit egységes és mindig új perspektívába önti
Magától elmélkedik múlt és jelen idejű kapcsolatairól

Programok a mentalizálás serkentésére (Allen, Fonagy, Bateman, 2011):

15

(Forrás: Allen, Fonagy, Bateman, 2011)
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Ezeknek a programoknak a célja az anya/szülő megtanítása a gyermek igényeinek és
jelzéseinek helyes felismerésére. A gyermekkori traumatizációt elszenvedett szülőknek nem
csupán saját korábbi traumájukat kell mentalizálniuk, hanem segíteni kell nekik abban is, hogy
mentalizáló kapcsolatot tudjanak kialakítani gyermekükkel. A mentalizáció lényeges eleme a
másik aktuális mentális állapotaira való ráhangolódás és érzelmi válaszkészség, valamint a
rugalmas perspektíva váltás. (Allen, Fonagy, Bateman, 2011) A perspektíva váltást segítheti, ha
különféle szerepekbe bújtatjuk a klienst (szülő beszéljen a gyereke nevében, elkövető az
áldozatéban, stb.)
A, „GONDOLJUNK A BABÁRA” PROGRAM

◼ Terhességtől a gyermek 2 éves koráig fokozott támogatás a családnak (védőnő, szociális
munkás, ápoló)
◼ célpopuláció: fenyegetett, szegénynegyedben lakó, elsőgyermekes szülők, sokuk
pszichiátriai zavarral küzd (szorongás, depresszió, PTSD, pszichózis, szerabúzus) –
zavart mentalizációs képesség
◼ tanítják az anyát a csecsemő nevelésének alapjaira
◼ oktatóanyagokat, játékokat, ételt, pelenkát biztosítanak
◼ segítséget nyújtanak szociális és lakásügyi támogatáshoz illetve orvosi ellátáshoz
◼ gyakorlati segítségnyújtás közben fektetik le a mentalizáló intervenciók alapjait
◼ elme tudatos intervenciók, technikák:
o segíteni az anyának tisztábban látni saját mentális állapotait
o felismerni, szabályozni saját érzéseit
o A segítő a gyermek nevében beszél „Olyan jó, ha anya tudja mit szeretnék!”
o Mi történne, ha? „Vajon el tudnánk-e képzelni, hogy mit érezne a baba, ha most
hirtelen egy másik lakásban találná magát végleg? A baba sehogy sem értené ezt meg,
nagyon nyugtalan lenne ettől és nagyon feldúlt.”
o Órai közös játék (anya-gyermek)
o videotréning alkalmazása:
▪ a segítő/tréner a gyermek nevében beszél (a másik érzelmi állapotainak,
szándékainak megértését segíti)
▪ eltávolodva az interakciótól
▪ segít a gyermek érzésein, szándékain gondolkozni
▪ ismételhető, újra nézhető
A program eredménye: kevés csecsemő mutat igazán dezorganizált kötődést.
B, REFLEKTÍV NEVELÉS (SLADE)

◼ cél: Szülők reflektív működésének serkentése
o gondolkodni tudjon a gyermek mentális állapotáról
o gondolkodni tudjon önmaga mentális állapotáról
o milyen hatással van a gyermek mentális állapotára és kettejük kapcsolatára
◼ mentalizáló képesség kontinuum mentén változik (egyszerű, komplex)
o gondolkozzanak a gyermek alapvető mentális állapotain (pl. érzésein)
o hogyan határozza meg a mentális állapot a viselkedést (nyűgös, mert éhes, fáradt,
nem azért mert gonosz) TORZ TULAJDONÍTÁSOK SZEREPE (anya
meggyőződései„direkt csinálja” – az anya képzeletét tükrözik: érzéseit, vágyait,
félelmeit, konfliktusait a gyermekkel és a gyermek életében betöltött szerepével
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kapcsolatban) projektív identifikáció (torzult projekciók internalizálása), szülő
kötődési traumája
o két ember mentális állapotai közötti dinamikus kapcsolatok (a szülő dühe megrémíti
a gyereket, a gyerek félelme tovább idegesíti a szülőt)
◼ a terapeuta reflektív modellt nyújt, miközben a szülő gondolatairól elmélkedik, a
gyermek elméjén is gondolkodik
C, MENTALIZÁCIÓS CSALÁDTERÁPIA (ALLEN, FONAGY, BATEMAN, 2011)

◼ Gyermekekkel és kamaszokkal végzett családterápia mentalizációs megközelítése,
kialakítása Fonagy, Target, Fearon nevéhez fűzödik
◼ a családban a gyermekek életkora 7 évtől kamaszkorig
◼ időtartam: 6-12 óra
◼ kiinduló hipotézis: a jelenlegi problémák a mentalizáció kudarcaiból származnak
◼ cél: nem probléma megoldás, hanem a folyamat: mentalizáló készség fejlesztése,
családtagok eltérő perspektíváit megjeleníteni, felismerni, hosszú távú rugalmasság
kialakítása
◼ az intervenciók a kapcsolatok problémáira és azok mentalizáló megoldására
összpontosítanak
◼ terapeuta által modellált mentalizáló attitűd
◼ intervenciók:
o az ügyes mentalizálás kiemelése megerősítése
o érdeklődés, kíváncsiság felkeltése a mentális állapotokkal szemben
o egymás mentális állapotainak megértése
o torzult értelmezések kijavítása
o gyakorlatok (milyen más perspektívába helyezkedni):
▪ forró krumpli érzés
- a gyermek húz egy kártyát (szomorú, mérges, rémült)
- eljátssza úgy, ahogy ő átéli
- minden felnőttnek el kell játszania azt, ahogy a gyermek átélte és kifejezte
- a gyermek kijavíthatja a szülőket
- helycsere
o a szülők különböző helyzetekben játsszák el a gyermekük szerepét
o a gyermek utasítja, hogy mit gondoljon, mondjon, érezzen
TANÁCSOK SEGÍTŐKNEK:
◼
◼
◼
◼

kerüljünk bizonyos szavakat (csak, nyilvánvaló, világos, egyszerűen)
a páciens elméjének nem lehetünk szakértői
mentalizáló intervenciók az érzelmi kitörések csillapítására is használhatók
tegyünk ellentétes lépéseket
1. ha a páciens különösen introspektív, vegyük rá, hogy más elmékről gondolkodjon
2. ha viszont kifejezetten másokkal foglalkozik tereljük saját elméje felé

Az itt bemutatott programok fejlődési segítséget jelentenek és egészségesebbé teszik a szülőgyermek kapcsolatot. A mentalizálást segítő programok kettős preventív erővel bírnak. Ezek
a programok segíthetnek abban, hogy ne történjen meg a szülői traumák, bántalmazás révén
való megismétlődése, valamint a gyermekkori egészségesebb mentális fejlődés csökkenti a
felnőttkori pszichiátriai zavarok rizikóját is.
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A mentalizálás preventív lehetőségei különböző szinteken:
◼ szülő-gyermek diád: szülőkonzultáció a gyermek megsegítésére (Fraiberg)
◼ család szintje (Mentalizációs családterápia)
◼ közösségi szint (Békés Iskolák projekt)

11.6. A CSALÁD OTTHONÁBAN NYÚJTOTT SEGÍTÉSÉG
A videotréning módszere
Az 1980-as években hozták létre holland segítő szakemberek a videotréning módszerét.
Elsősorban interperszonális kapcsolatok érzékenyítését, a kapcsolati működés javítását
kívánja segíteni ez a technika. Fő alkalmazási területe az anya-csecsemő, illetve a szülőgyermek kapcsolat, illetve olyan kapcsolati problémák, amelyek kommunikációs nehézségként
is leírhatók. A módszer lényege, hogy a hétköznapi családi életből vett és videora rögzített
jeleneteket a szülő képzett segítő szakemberrel visszanézi, elemzi. A többször visszajátszott
jelenetek objektív visszajelzést adnak a jelenet résztvevőinek. A technika alkalmas az adaptív
megoldások megerősítésére, a kapcsolati helyzetben történő változások követésére. A módszer
rövid idegi tartó (6-12 hónap), intenzív segítési forma, amit főként a családok otthoni
környezetében alkalmaznak. (Szabóné Kármán, 2004)
Nevelési problémák, problémás gyermekek esetén gyakori, hogy a segítséget az egyik, vagy
másik félnek „szolgáltatnak”. Segítik a gyermeket, vagy segítséget kap a szülő, de a kapcsolatuk
interakciós történései csak töredékesen kerülnek a segítő munka fókuszába. A videotréning
alkalmazása során a (szülő-gyermek) interakció kerül a vizsgálódás homlokterébe. „Az
interakció teszi láthatóvá a kapcsolatot. Az interakció teremti meg a pozitív változás
lehetőségét.” (Schepers, König, 2002. idézi: Feuer, 2008 188. o.)
A videotréning kulcsfogalmai a nevelés, kommunikáció, interakció. Alkalmazása jótékony
hatással bír a szülői hatékonyság fejlesztésében.
A videotréning alkalmazható ha (Schepers, König, 2002):
◼ igény van a gyermekkel való kapcsolatban a pozitív változásra
◼ a szülő elfogadja, hogy nevelői magatartására reflektáljanak
◼ a gyermek életkora 0-10 év (ezután a kiskamasz, kamasz már ellenálló a felvétellel
szemben)
A videotréning nem alkalmazható (Schepers, König, 2002):
◼ gyermeküket szélsőségesen elutasító szülők esetén
◼ ha a szülők elutasítják a segítséget
◼ gyermekbántalmazás esetén (a gyermek számára szélsőségesen fenyegető családi
helyzetben)
◼ ha a szülő személyiségproblémája az együttműködést lehetetlenné teszi
A videotréning jellemzői (Schepers, König, 2002):
◼ a szülők segítségkéréséhez kapcsolódik
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◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

itt és most jelentkező nevelési kérdésekhez kapcsolódik
a szülők számára is érthető, elérhető, rövid távú célok
a tréner feladata a szülők aktivizálása
rendszerszemléletű: az egész családi működésre koncentrál (nem csak a problémás
gyerekre)
a család otthonában zajlik
a gyermek 10-12 évnél fiatalabb
a video mint eszköz alkalmazása
a videofelvételek segítségével pozitív visszajelzések a szülőnek (videofeedback): a
szülő-gyermek interakciók pozitív pillanatainak kiemelése (cél: a megerősítés)
alkalmazható sokproblémás családoknál is

A videotréning alapelvei:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

kiindulás: az egészséges szocio-emocionális fejlődés alapja a jó interakciós légkör
a módszer fókuszában a szülő-gyerek interakció sikeres aspektusai állnak
bizalmi légkör megteremtése, a család tisztelet, empátiás megértése
minden gyermek kezdeményez kapcsolatot
a szülői segítségkérést a változás iránti vágyként értelmezi (nem szülői
inkompetenciának bélyegzi)
cél: a szülők és gyermekek kommunikációs lehetőségeinek bővítése
a nevelés felelősségét a szülőkre hagyja
feltérképezi és bővíti a szülők és gyermekek viselkedési repertoárját (Schepers, König,
2002. idézi: Feuer, 2008)
a családi videotréning a szülőkre fókuszál, mert abból indul ki, hogy ők viselik a
felelősséget a nevelésért és kommunikációért
a video mint visszajelző eszköz az interakciós helyzeteket vizuálisan megfigyelhetővé,
visszajátszhatóvá, s ezáltal elemezhetővé teszi
a video tükörként és megerősítőként szolgál (Schepers, König, 2002. idézi: Feuer, 2008)

A videotréning folyamata (Schepers, König, 2002):
◼ szűrés (alkalmasság kérdése)
◼ első találkozás
o kapcsolatfelvétel a család otthonában,
o problémák részletes kifejtése
o a video mint eszköz megismertetése (feszültségek csökkentése)
◼ első felvétel
o a lehetőségek felmérése: fókuszban a szülők lehetőségei, saját nevelési módszereik
pozitív oldalaira való rálátás
o gondozási terv készítése a szülőkkel együtt
◼ videofelvétel készítése (két hetente 5-10 perc)
o a szülők választhatják ki a hétköznapi tevékenységet, amiről a felvétel készül (étkezés,
közös játékhelyzet)
◼ visszajelző ülések (egy héttel a felvétel után, időtartam:90 perc)
o szintén a család otthonában történik
o a tréner a film elemzésével készül a visszajelző ülésre
o a szülők és a tréner közösen megnézik a filmet és a tréner bizonyos képeknél kiemeli
a pozitív szülői magatartást
o a visszajelzés kapcsolódik a gondozási tervhez és az aktuális szülői kérdésekhez
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◼ utolsó visszajelző ülés (egy éven belül)
o összefoglaló képekben a folyamatról
o bemutatja a konkrétan elért célokat
o a videofelvételek a szülők tulajdona
◼ utánkövetés (3, 6, 12, 24 hónappal a befejezés után)
o érdeklődés az aktuális helyzetről a családban
o újabb konkrét segítséget igénylő kérdés felmerülése esetén lehetőség van újabb
néhány felvételre és visszajelző ülésre (Schepers, König, 2002. idézi: Feuer, 2008)
A videotréning alkalmazási területei (Schepers, König, 2002):
◼ korai fejlesztés
◼ nehezen kezelhető gyermekek (sokat síró gyermek, alvászavar, hiperaktivitás,
magatartási tünetek)
◼ kapcsolati problémák, megromlott szülő-gyermek kapcsolat
◼ családba való visszagondozás esetén
◼ sokproblémás családok, védelembe vett gyermek
◼ újonnan létrejött családok (mozaik család)
◼ gyermeküket egyedül nevelő szülők

11.7. KONFLIKTUSKEZELÉS MÁSKÉPP
11.7.1. A mediáció (egyeztetés, békéltetés, közvetítés)
A mediáció a konfliktuskezelés szelíd formája. A mediáció kölcsönös nyereségekre törekvő
megoldásmódok kimunkálását célozza. Ehhez az szükséges, hogy a mediációs folyamatban
résztvevő felek rövid távon változtassanak a viselkedésükön az aktuális konfliktus hatékony
lezárása érdekében. A mediátor célja, hogy a konfliktusban lévő felek viselkedése adaptívabbá
váljon azáltal, hogy egy adott vitás helyzethez való viszonyulásukban változás jön létre (a
versengő hozzáállást az adott kérdésben felváltja az együttműködésre, kompromisszumra
törekvés).
A konfliktusok típusai:
◼ egyének közötti konfliktus (iskolatársak, munkatársak közötti konfliktus)
◼ családon belüli konfliktus (szülő-gyermek, szülő-szülő konfliktus pl. válás)
◼ csoportok közötti konfliktus (családok közötti, család és intézmény közötti konfliktus)
Mediációt célszerű alkalmazni, ha:
◼ a felek között a párbeszéd elakadt
◼ nincsenek megoldási ötleteik, de szeretnének megegyezni
◼ ha felnőtt felelősségvállalással maguk akarnak dönteni saját ügyükben
A mediátor attitűdjei (Barczy, Szamos, 2002):
◼ pártatlan, objektív, mindkét felet erősíti
◼ nyugodt, bátorító
◼ figyelmes
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◼ nem ítélkező
◼ határozottan képes kézben tartani az indulatokat
cél:
◼ személyes szükségletek, célok elérése
◼ az elfogadható kapcsolat fenntartása a másik személlyel
A mediáció elméletének és gyakorlatának kulcsszavai:
◼
◼
◼
◼

szükségletközpontúság
nyerő-nyerő pozíció megteremtése (vö. nyertes-vesztes helyzet)
együttműködés
aktivitás a megoldások kimunkálásában

A mediáció folyamata:
◼ a helyzet létrehozása
o a mediátor nem ítélkező, elfogadó, a felek számára biztonságot teremtő munkalégkört
kell teremtsen (segíti a kliensek megnyilatkozását)
o elvárások tisztázása (konfliktusban lévő felek és a mediátor elvárásai)
o hangsúly a szükségleteken (ki milyen szükségletet szeretne kielégíteni)
o énközlések, érzelemkifejezések támogatása
o megerősíteni a megoldásra való hajlandóságot (a szemben álló felek pozícióját
átfordítani a problémamegoldó felek helyzetébe)
◼ az egyezkedés lépései
o adjunk lehetőséget a feleknek, hogy elmondják, amit akarnak (mindkét fél egyenlő
időt kap, hogy félbeszakítás nélkül kifejthesse szempontjait)
o a mediátor feladata:
▪ figyelmes hallgatás, információgyűjtés
▪ a rugalmasság és előrehaladás támogatása mindkét félnél
▪ felerősíteni a felek javaslatait
o alternatívák kimunkálása, javaslatok
o döntés, megállapodás a felek között
◼ lezárás
o hogyan működnek a megállapodások (élhető, működtethető)
A mediáció előnyei (Lovas, Herczog, 2002):
◼ mindenki maga képviseli az érdekeit (mindenki maga határozza meg mit fogad el,
meddig megy el az egyezkedésben)
◼ kölcsönös előnyök keresése, mindenki által elfogadható megoldásokra való törekvés
◼ a felek megállapodásra törekszenek nem harcra
◼ a döntést a felek közösen hozzák meg (nem kívülről jön), sajátjuknak érzik, egyet
értenek vele, ezért jobban be is tartják
◼ kevesebb időkötöttség, a konfliktust követően rövid időn belül alkalmazható
◼ tehermentesíti az igazságszolgáltatást
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11.7.2. Békés Iskola Program
A Békés Iskola Program az iskolai agresszió csökkentését tűzi ki célul. Az erőszak okait
közösségi és egyéni szinten közelíti meg. A probléma kezelésében ezért intézményes (az iskola
illetve az osztály légköre) és egyéni (empátiát, mentalizálást serkentő) stratégiákat alkalmaz.
A mentalizálás képessége nem csupán az agresszív cselekményeket végrehajtó egyénből
hiányzik, hanem hiányzik az erőszakos közösségekből is. Hogyan próbáljuk erősíteni a
mentalizálást közösségben? Mennyire támogatja egy közösség a mentalizálást? Az
erőszakhoz közelíthetünk az egyén szintjén (az elkövetőt kirúgják az iskolából), a család
szintjén (családkonzultáció, családterápia), és a közösség szintjén (ami teret enged, vagy
gátolja a nem mentalizáló társas viselkedést). A Békés Iskola projekt rendszerszintű
megoldásokat kínál az iskolai közösségben megjelenő agresszióra. „mentalizáló társas
rendszereket igyekszik létrehozni. Olyan közösséget, amelyben a társas hangulat kedvez annak,
hogy mindenki tisztában legyen saját maga és mások mentális állapotaival, és együtt érezzen
mások szenvedésével.” (Allen, Fonagy, Bateman, 2011 305. o.)
Ha komolyabb fizikai erőszak történik a közösségben az többnyire eléri az iskolák
ingerküszöbét. Vajon a verbális, esetleg internetes zaklatások okozta érzelmi károkozásokra
hogyan tekintenek? A közösségben megjelenő agresszió nem csak az agresszor és az áldozat
ügye, hanem abban mindenki lényeges szerepet játszik. A szemlélők passzivitásukkal, nem
beavatkozásukkal, nevetésükkel, vagy éppen cukkolásukkal valamiképp állást foglalnak az
agresszív cselekmény kapcsán. Nem vagy alig reagálásuk (a pedagógusok, szülők hasonló
passzivitása is!) legalizálja az agresszív viselkedést. Az erőszakos viselkedés nem diádikus,
hanem triádikus probléma. A három szerep: az elkövető, az áldozat, a szemlélő. Mindhárom
szerepbe kerülhet diák és pedagógus egyaránt. A Békés Iskola projekt célja, hogy a szemlélőket
aktivitásra serkentse, hogy felismerjék és együtt, mint a közösség tagjai megfékezzék az
agressziót. Az agresszió megfékezéséhez a diákok, tanárok illetve az iskola egyéb dolgozói
erősödő mentalizáló működésén, együttérzésén keresztül vezet az út.
A gyermekek biztonságérzetét az iskolában meghatározza (Twemlow, Sacco, 2012):
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

gyermek és pedagógus közötti kapcsolat minősége
védelmező felnőttek jelenléte vagy hiánya
közösségben működő szabályok
menedékhelyek megléte vagy hiánya
önvédelmi technikákban való jártasság
kortárskapcsolatok és barátságok
altruista tevékenység
a közösséghez tartozás érzése

Twemlow és Sacco érdekes párhuzamot állít fel a kötődési típusok az iskolai rendszer
biztonságosságának formái között. A biztonságos iskoláknak rendszerszintű stratégiákkal kell
rendelkeznie „Egy iskolát akkor tekintünk biztonságosnak, ha stratégiája toleráns és átlátható,
és sokféle kommunikációs csatornát és mintát kínál tagjainak, amelyeken keresztül kifejezhetik
érzéseiket és gondolataikat, és arra bátorítja őket, hogy ehhez a stratégiához értelmesen
viszonyuljanak. Ha a figyelmeztető jeleket nem túlozza el, de nem is bagatellizálja, és
tisztelettudó, demokratikus hangnemet üt meg. Ha az egyéni hozzászólásokat természetesnek
tekinti, amelyeket bárki kiegészíthet, nem pedig semmibe veszi, tagadja vagy dramatizálja. Ha az
értékelő megjegyzéseket komolyan veszi, és a kommunikáció mintázatait következetesen
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képviseli, ami a mindenre kiterjedő együttműködés iránti elkötelezettségre utal.” (Twemlow,
Sacco, 2012. 111. o)
A nem biztonságos rendszerek két formáját különböztetik meg. Az egyik a nem biztonságos
szorongó-távolságtartó, a másik a nem biztonságos szorongó-ellenálló. Az első kapcsolati
mintát az önkifejezés korlátozása, a problématagadás, a klikkesedés, a kohézió alacsony szintje
(távolságtartás a kapcsolatokban), illetve a agresszív, gátlástalan viselkedés gyakorisága
jellemzi. A második kapcsolati modell szerint működő iskolákra jellemző, hogy hiányzik az
egyértelmű kommunikáció, a struktúra és a feladatkörök homályosak, a negatív érzések
szabályozatlanul maradnak. (Twemlow, Sacco, 2012)
A jól működő iskola biztonságos a tanulói és tanárai számára. Stabilitás, nyitott kommunikáció,
a másság tisztelet jellemzi. A rendszer munkatársai kezükben tartják az irányítást, ám a rendet
nem büntetéssel tartja fenn. A felnőttek mentalizáló működése segíti a gyerekek azonos irányú
fejlődését.
„Az iskola munkatársait …. meg lehet tanítani a tanulókkal való érzékenyebb bánásmódra, és fel
lehet nyitni a szemüket, hogy a gyermekeket emberi lénynek tekintsék, akiknek gondolataik,
érzéseik, egyszóval lelkük is van! Ha ennek megfelelően bánnak velük, javul a gyermek
mentalizációra való képessége, könnyebben ismerik fel magukat másokban és ők is megtanulják
társaikat önálló lénynek tekinteni, a velük kapcsolatos érzéseiket és gondolataikat szavakba
önteni.” (Twemlow, Sacco, 2012. 113. o)
Ha a gyermekek biztonságban érzik magukat az iskolában javul a tanulmányi teljesítményük,
mivel energiáikat nem az erőszak okozta szorongások, bizonytalanság, védekezés köti le.
(Allen, Fonagy, Bateman, 2011)

A Békés Iskola projekt fő elemei (Allen, Fonagy, Bateman, 2011):
◼ Pozitív iskolai légkör
Cél a tudatosság növelése (agresszió, szerepek felismerése), megváltoztatni az
erőszakos viselkedéshez való hozzáállást
◼ az osztály fegyelmezési stratégiái
nem büntető szándékú, hanem a mentalizáló hozzáállást segíti
◼ mentorok
mentalizáló példaképek, segítenek a konfliktusmegoldásban, perspektíva váltásban
◼ Békés harcos” fizikai oktatási program
Szerepjáték, relaxáció, önvédelmi harcművészeti technikák (használható
erőszakmentes stratégiák)
növekvő fizikai, személyközi önbizalom → biztonságérzet → mentalizálást segíti
◼ tíz perc elmélkedés-szünet
napi közösségi értékelés

11.7.3. Resztoratív (jóvátételi) technikák alkalmazása a
konfliktuskezelésben
A restore szó újjáépítést, helyreállítást jelent. A konfliktus nyomán kibillent kapcsolati
egyensúly visszaállítását célozzák meg a resztoratív módszerek.
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A resztoratív konfliktuskezelés elsőként az igazságszolgáltatás területén jelent meg.
Kiindulása, hogy a normaszegés, bűncselekmény interperszonális konfliktusként is
értelmezhető. A családi csoport konferencián keresztül a fiatal elkövetők tágabb családját is
bevonják a sérelmes helyzet rendezésébe (áldozat-környezet-elkövető).
Marshall meghatározásában a resztoratív technika olyan eljárás, mely során az adott
sérelemben érdekelt minden résztvevő összeül, hogy közösen döntsön az elkövetett
cselekmény utóhatásának és jövőbeni szerepének ügyében.
A resztoratív technika jellemzői:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

kiindulás: a közösség által alkotott normák, szabályok
a konfliktus rendezésébe be kell vonni az áldozatot és az elkövetőt.
aktivitás, elköteleződés szükséges
családok és intézmény közös problémamegoldása
az elkövető (normaszegő viselkedést mutató) beismerése, felelősségvállalása
megállapodás a jóvátétel tartalmáról, módjáról, menetéről
jóvátétel: a kár helyreállítása (bocsánatkérés, a környezet rendbetétele, magatartási
változások)

11-6. táblázat: A normaszegésre adott társadalmi / intézményi válaszok lehetőségei a kontroll és a
támogatás mértéke alapján16

TÁMOGATÁS ALACSONY TÁMOGATÁS MAGAS
KONTROLL MAGAS
KONTROLL ALACSONY

BÜNTETŐ (ellene)

RESZTORATÍV (vele)

ELHANYAGOLÓ

MEGENGEDŐ (érte)

A resztoratív eljárások lényegi eleme, hogy meggyógyítják az érzelmi sérüléseket és
átalakítják a kapcsolatokat. Egyszerre foglalkoznak az áldozattal és az elkövetővel (aki sok
szempontból maga is halmozottan segítségre, támogatásra szoruló egyén). A másik
szempontjának láttatása, igényeinek megfogalmazódása differenciáltabb látásmód kialakítását
teszi lehetővé, megjelenhet az empátia melynek révén a további konfliktusok redukálódnak.
A resztoratív technikák célja:
◼
◼
◼
◼

belátás kialakítása a tett következményeire vonatkozóan
felelősségvállalás a tettért
megelőzés (a tett megismétlődésének kivédése)
visszafogadás a közösségbe (reintegráció)

A hatékonyságot növelő faktorok (Negrea, 2010):
◼
◼
◼
◼
◼

16

érzelmi intelligencia
erőszakmentes kommunikáció
negatív érzések, gondolatok feloldása
támogató közösségek kialakítása
sérelmek és kapcsolatok helyreállítása

Forrás: McCold-Wachtel (1997) Forrás: semmelwis.hu/negrea_eloadas

11.7. Konfliktuskezelés másképp | 281

282 | 11. Prevenció

11-7. táblázat: A megtorló és helyreállító szemlélet kérdésfeltevésében megjelenő különbségek

MEGTORLÓ

HELYREÁLLÍTÓ

Ki tette?

Mi történt?

Miért tette?

Ki érintett?

Ki fog dönteni?

Hogyan érintette?

Mit érdemel?

Mit kell tenni?

11-8. táblázat: A megtorló és helyreállító szemlélet megközelítésében megjelenő különbségek17

MEGTORLÓ

HELYREÁLLÍTÓ

Hibát keres

a sérelmet keresi

Múltra fókuszál

múltra, jelenre, jövőre fókuszál

az elrettentés a büntetéstől függ

az elrettentés a kapcsolatoktól és az egyén
felelősségétől függ

A resztoratív technikák alkalmazási területei (Negrea, 2010):
◼
◼
◼
◼
◼

lakóközösségek
oktatás
gyermek- és családvédelem
igazságszolgáltatás
büntetés végrehajtás

Egyéb módszerek a helyreállító igazságszolgáltatásban:
◼ Konferencia megbeszélés
◼ mediáció
◼ beszélőkör (alkalmazható csapatépítésnél, biztonságos légkör kialakításánál,
problémamegoldásnál pl. alakuló közösségeknél hasznos a közösségi szabályok közös
megalkotása, deklarálása)

11.7.4. Kortársbántalmazás prevenciós lehetőségei
A Békés Iskola programban láthattuk, hogy a bántalmazás megelőzésében és kezelésében is
kulcsszerepet kap az iskola légköre, a diákok biztonságérzete, mentalizációs képessége.

17

Forrás: semmelweis.hu/negrea_eloadas
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Az iskolai bántalmazás megelőzése hatékonyabbá válik, ha az iskola dolgozóinak, diákjainak és
a szülőknek egységes álláspontja van a bántalmazás tilalmáról, és a fenti szereplők közösen
dolgoznak a bántalmazás kivédésén. (Nansel, Overpeck, Pilla, 2001)
A kortársbántalmazás kivédésének prevenciós elvei:
◼ Egységes iskolai fellépés az erőszak ellen (tanár, diák, szülő, portás, takarító közös
szemléletmód)
◼ Szekírozást tiltó normák
◼ Megfelelő iskolai légkör
◼ Fokozott figyelem a szekírozás megjelenésekor
◼ A szekírozott védelme, támogatása
◼ A bántalmazó is segítségre szorulhat!
◼ Egészséges kapcsolatok építése (csoportszabályok)
◼ a prevencióban a nevelés-oktatás kulcskérdés (Gácser, 2003)
o iskolai, tantermi légkör megteremtése, javítása (proaktív körök)
o iskolai és társadalmi környezet felmérése
o a büntetés nem elsődleges
A prevenciós programokban közös, hogy átfogó, rendszerszintű megoldások mellett az
együttműködés és az empátia fejlesztését hangsúlyozzák. Finnországban törvény írja elő, hogy
a közoktatásban fel kell lépni az iskolai zaklatás ellen. Kidolgozott óratervek, számítógépes
játékok segítik a pedagógusok munkáját. A KiVa Program a közösség bevonását, az empátia
fejlesztését hangsúlyozza, kiemeli a szemlélők szerepét és módszereket tanít a zaklatás elleni
fellépésre.
Magyarországon bár egységes gyakorlat nem alakul még ki, több oktatási színtéren is vannak
hatékony projektek, külföldről adaptált programok a kortársak közötti zaklatás kezelésére,
prevenciójára. (Botó, 2018)

Nyugi Ovi Program
A program a pedagógusok érzékenyítésével, informálásával, módszertani segítésével indul,
majd egy tematikus történet és játékos feladatok segítségével tanulhatják meg a gyerekek a
zaklatás ellenes szabályokat. Érzelmi szinten hangsúlyos az empátia fejlesztése és egymás
elfogadásának az erősítése.

Komplex Instrukciós Program
A módszer az USA-ból származik, lényegét tekintve kooperatív tanulási módszerről van szó,
mely négy, öt fős csoportokban dolgozó, különböző társadalmi helyzetű és képességű tanulók
együttműködésére épít. A kis csoportos munka lehetővé teszi egymás megismerését, a
feladatmegoldáshoz mindenki munkájára szükség van.

ARIZONA – tréningprogram
A program három alapszabályra épít: a tanulóknak joguk van a zavartalan tanuláshoz, a
pedagógusnak joga van a zavartalan tanításhoz, és mások jogait tiszteletben kell tartani. Ha a
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fenti nyíltan megfogalmazott iskolai szabályok valamelyikét megszegi a diák, akkor kimehet
egy tréningszobába, ahol egy ügyeletes tanár jelenlétében végig kell gondolnia, hogy melyik
szabályt sértette meg, ennek mik a következményei önmagára, társára, tanárára nézve és mit
kellene változtatnia a viselkedésén és ehhez kinek a segítését szeretné kérni. Ha a kívánt
változások nem jönnek létre, akkor progresszív sorrendben segítő beszélgetés, szülők
bevonása, intézményvezetővel való beszélgetés, majd a gyermekjóléti szolgálat felé történő
jelzéssel keresik a megoldást a kialakult helyzetre. (Szávai, 2016)

Segítő Pár Program
Az iskolai mentor program célja, hogy minden tanuló megkaphassa napi szinten a figyelmet és
támogatást. A program része a közösségfejlesztés, a pozitív iskolai- és osztálylégkör
megteremtése. A mentorprogram a személyes törődésen keresztül segíti a diákok
közérzetének javítását, az iskolához való pozitív viszony kialakítását. (Botó, 2018) A fentiek
által mérséklődő mértékű frusztrációs terhelés és a pozitív klíma csökkenti az agresszió
mértékét.

„Ébresztő-óra” program
Az UNICEF programja, melyben 4-12. osztályosoknak tartanak interaktív előadásokat a
gyermekjogokról, a gyermekek helyzetéről a világban, a gyermekeket érintő erőszakról. A
program célja az érzékenyítés. (Botó, 2018)
Társas viszonyok hálózatának illetve lehetőségei feltérképezhetők a szociometria módszerével
(Moreno). A kölcsönös rokonszenvi választásokat szemléltető szociogram mutatja egy
közösség társas viszonyrendszerét /sztár, párok, peremhelyzetű magányosok/. A
szociometriai a tanárnak segít megrajzolni a rejtett kapcsolati hálókat az osztályközösségen
belül. A szociometriai felmérés eredményei a pedagógus számára informatívak, segíthetik a
közösség építést.

A pedagógus lehetőségei a kortársbántalmazás kezelésében
(Dambach, 2001)
A pedagógus reagálása a kortársak közötti konfliktusra:
A, a tanár beavatkozik → számolnia kell az osztály ellenállásával, tanári népszerűségének
csökkenésével
Ok: kialakult hierarchia, erőviszonyok védelme /senki sem akar kiszolgáltatott helyzetben
lenni/, ezért nehéz a változások elindítása
B, a tanár nem avatkozik be → ekkor a diákok helytelen viselkedése megerősítést nyer →
tanár népszerűsége az osztályban nem csökken, sőt, ha az osztállyal tart még nőhet is!
Mit tehet a pedagógus, ha észleli a közösségben zajló zaklatást és fontosnak tartja a probléma
kezelését?
Az alább felsorolt tényezők a korábban ismertetett iskolai szintű programokhoz (Békés Iskolák
program) képest kevésbé átfogó, kevésbé rendszerszintű megoldásokat jelentenek.
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◼ Az előítéletek csökkentése a csoportban
Az előítéletek „előnye”:
o Bűnbakképzés (feszültségcsökkentés, agresszió kezelés)
o Önértékelés növekszik
o Csoport összetartozás növekszik (konformizus)
◼ Emberként láttatni az áldozatot (erények, hibák)
Kognitív hatás helyett hatékonyabb az érzelmekre hatni (empátia növelése).
◼ Rejtett módon kiemelni az áldozat értékeit (számolás, helyesírás, szépírás, fogalmazás,
rajzolás). Az osztálynak ne legyen feltűnő a pedagógus támogatása!
◼ A többiek is kérhetnek segítséget az áldozattól, aki ettől új szerepbe kerül a közösségben
(pl. tanulópárok kialakítása)
◼ Ha az áldozatnak nincs az iskolában hasznosítható készsége, a tanár speciális feladattal
bízhatja meg, vagy speciális feladatot taníthat meg neki, mely szintén a szerepváltás
lehetőségét hordozhatja.
◼ Ha túl nagy vagy túl kicsi terhet ró a tanulókra a tanítás → unalom → agresszió (Az
optimális terhelés beállításában a pedagógus szakértőként léphet fel.)
◼ Tanár – áldozat beszélgetése (ebben az esetben fokozottan fontos a jó légkör!) Hogyan
értékeli a helyzetét a diák?
◼ Kooperatív stratégiák erősítése a közösségen belül (mozaik módszer, projekt
módszer) vö, versengés
◼ Közös projekt feladat pl. film készítés, kiállítás szervezés, színdarab stb.
Cél: a diákok együttműködésének erősítése
Új szerepbe kerülhet az áldozat pl. osztály bohócából díszletkészítő
◼ Beteg gyermek kezelését szakemberre kell bízni (pl. depresszió, súlyos szorongás
esetén pszichológushoz, pszichiáterhez kell irányítani a diákot)
◼ Beszélni az osztállyal a kialakult helyzetről
Ennek feltételei:
▪ ha az áldozat is beleegyezik
▪ ha az osztály is kommunikatív, érett reagálás módú közösség
Problémák a kortársbántalmazás megoldásban:
◼
◼
◼
◼
◼
◼

az osztály ellenállása
az osztály éretlen, destruktív viselkedése
ha az osztályfőnök bagatellizálja a problémát
ha az osztályfőnök az osztály mellé áll
ha az osztályfőnök az áldozatot hibáztatja a kialakult helyzetért
csoportközi konfliktusok kialakulása (ha az osztályon belülről az osztályok közötti
konfliktusra helyeződik át a feszültség) (Dambach, 2001)

11.8. KORTÁRS SEGÍTÉS
A kortárssegítés meghatározása:
◼ A kortárssegítők olyan fiatalok (15-25 év), akik az egykorú partnerek között
eredendően meglévő azonosulási képességet mozgósítva, mellérendelt szerepből
igyekeznek segítséget nyújtani társaiknak.
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◼ Sokszor a híd szerepét töltik be a fiatalok és a kompetens szakemberek között. Ez a híd
valódi tereken és időkön ível át: az iskola vagy az utca világát köti össze a segítő
intézményekkel, az éjszakai életet a nappal igénybe vehető segítséggel, illetve tízen- és
huszonéves fiatalok szubkultúráját a felnőttek kiszámított világával.
◼ A kortárssegítés céljain és eszközein túl legalább ennyire érdekes megismerni a
kortárssegítők saját, belső világát is, mert a fiatalok egy csoportjának életformájáról van
szó. Ha úgy tetszik, a kortárssegítés: ifjúsági szubkultúra.
A kortárssegítés célja:
◼ mentálhigiénés célú önismeret és készségfejlesztés (kommunikáció, empátia,
konfliktuskezelés)
◼ ismeretátadás (pszichológiai kultúra, tudatosság)
◼ közösségépítés
◼ a kortárssegítők „előretolt prevenciós mentálhigiénés bástyák” a saját közösségükben

A kortárssegítő képzés menete:
Készségfejlesztés – sajátélményű rész:
◼ ismerkedés, csapatépítés
o csoport működés alapjainak megbeszélése
◼ a kommunikációs készség fejlesztése:
o egymásra figyelés
o a másik ki nem mondott üzenetei
o agresszió mentes kommunikáció
◼ a konfliktuskezelés fejlesztése:
o önérvényesítő viselkedés
o a másik szándékainak megértése
◼ együttműködés fejlesztése:
o csoportban dolgozni
o feladat megosztás
o egyéni erősségek

Elméleti ismeretek:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

mentálhigiéné
stressz
krízis
szenvedélybetegségek
ellátórendszer felépítése
tanulástechnika
életmód
elsősegélynyújtás

A kortárs segítés előnyei:
◼ Pszichológiai kultúra terjesztése
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◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Szakszerű ismeretek
Megtartó közösség (barátok, örömforrás)
Hasznos szabadidő eltöltés
Segítők fejlődése (szociális készségek, önértékelés)
Primer prevenció
Korai intervenciós hatások
Rizikócsoportok bevonása (toborzás célcsoportja)
Egészséges értékek irányába való elköteleződés
Önismeret
Pályaválasztási tudatosság javul
Probléma kezelés hatékonyabb

Példák, ahol a képzett kortárssegítők megjelennek a gyakorlatban: gyermektáborokban,
gyermekrendezvényeken végzett önkéntes munka, egyetemi diáktanácsadás, bulisegély

11.9. A KORAI SZOCIOKULTURÁLIS HÁTRÁNYOK CSÖKKENTÉSE
11.9.1. Biztos kezdet program
A szegénység, a társadalmi marginalizálódás nem pusztán szociális problémaként és szociális
következményei okán érdemel figyelmet. A szegénység gyermeki fejlődésre gyakorolt negatív
hatásait a testi és mentális egészség, valamint az intellektuális teljesítmény területén is tetten
érhetjük. Az alacsony jövedelmű családok körében a 4-11 éves korosztályban gyakoribbak a
magatartási rendellenességek. A nélkülöző családok gyermekeinél 20%-ot is meghaladja a
pszichiátriai rendellenességek aránya.(Vajda, 2011)
A szegénység, mint kockázati tényező nem önmagában fejti ki káros hatását a fejlődésre, hanem
az egyes rizikótényezők összegződése révén. Sameroff (idézi Vajda, 2011) hét kockázati
tényezőt vizsgált: szegénység, egyszülős család, társas támogatás hiánya, az anya igen alacsony
iskolázottsága, szülő szorongása, szülői merevség, anya krónikus elembetegsége. Három vagy
négy kockázati tényező fennállása esetén az intelligencia értékekben alacsonyabb
eredményeket kaptak. (Tehát azoknál a gyerekeknél, akik kevesebb kockázati tényezővel
voltak megterhelve jobb eredmények születtek.) Rutter (idézi: Vajda, 2011) kutatásai szerint
a három, négy rizikótényezőt hordozó családok gyermekeinél a pszichiátriai problémák
megjelenése valószínűbb. A gyermek korai életéveiben fennálló halmozott rizikótényezők
esetén az érzelmi, szociális élet problémái, valamint az iskolai előmenetel nehezítettsége
valószínűsíthető Rutter szerint. Kutatások szerint a szegény családok esetében nagyobb az
esély a rizikófaktorok halmozódására. Fontos megjegyezni, hogy az igen alacsony jövedelmű
családok nagyjából felében egyéb rizikótényezők hiányában és védő tényezők jelenlétében (pl.
biztonságos kötődés, fokozott rokoni támogatás) a fent említett károsító tényezők nem
érvényesülnek.
A több rizikótényezőt hordozó társadalmilag hátrányos, nélkülöző csoportok gyermeknevelési
szokásai is sajátos képet mutatnak, mely hatással van a gyermek személyiségfejlődésére
(Vajda, 2011):
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◼ a nevelés tekintélyelvű, konformitásra nevelő
◼ a gyermek és felnőtt világ elkülönítése hiányos (a gyermek jobban látja a felnőttek
világát, kevesebb védelmet, puffert kap a szülőktől)
◼ a perspektívikus, jövőbe tekintő stílus hiányzik a nevelésből
◼ a szülők kevésbé észlelik / tartják fontosnak / és támogatják a tehetség
kibontakoztatását
◼ a gyermekkel való személyre szabott foglalkozás szegényesebb képet mutat
◼ a szülők nézetrendszerében kevésbé érvényesül a nevelés, szociális feltételek
befolyásoló hatása
A szegénységgel, deprivációval, kirekesztődéssel is összefüggő, az egészséges pszicho-szociális
fejlődést veszélyeztető főbb kockázati tényezők (Tausz, 2006):
◼ hátrányos szocio-demográfiai helyzet (család társadalmi statusa, összetétele)
◼ jövedelmi szegénység
◼ az alapvető fizikai szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen- és a gyermekek
számára fontos javak hiánya
◼ a gyermekek életében releváns és esélyteremtő tevékenységek végzésétől való
megfosztottság vagy ennek korlátozottsága
◼ az emberi kapcsolatok veszélyeztetettsége
◼ az értékrendszer, szocializáció sajátosságai
A Biztos kezdet prevenciós célú program, mely a korai szociokulturális hátrányok
kiküszöbölését szolgálja. A hátrányos helyzetű kistérségekben, településrészeken a 0-5 éves
korú gyermeket nevelő családok jelentik a program célcsoportját.
A program átfogó céljai:
◼ a hátrányos helyzet csökkentése
◼ az esélyegyenlőség javítására (korai hátrányok mérséklése, lemaradás, kirekesztődés
elkerülése)
◼ a szolgáltatások (szakemberek) hozzáférhetőségének javítása
◼ képességek kibontakoztatása
◼ korai probléma felismerés
◼ korai célzott képességfejlesztés
◼ az egészségkultúra fejlesztése, az egészségi állapot javítása
◼ a családok és szülők támogatása a hátrányos helyzet ismétlődésének megakadályozása
érdekében (szülő-gyermek kapcsolat segítése, szülői, gyermeknevelési kompetenciák
erősítése)
◼ bölcsőde, óvoda hiányában a Gyermekházak biztosítják a 0-5 év közötti gyermekek
biztonságos fejlődést segítő ellátását
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A program célcsoportjai:
A hátrányos helyzetű településeken, településrészeken, illetve a hátrányos helyzetű
családokban élő 0-5 év közötti csecsemők és gyermekek és az őket nevelő szülők.
◼ azok a gyermekek, akik organikusan nem sérültek
◼ azok a gyermekek, akik organikusan sérültek és a rehabilitációjukhoz terápia szükséges
◼ azok a csecsemők és kisgyermekek, akik az életkori sajátosságokhoz képest
fejlődésükben lemaradást, vagy annak kockázatát mutatják
Rövid távú cél:
◼
◼
◼
◼

a csecsemők és kisgyermekek szociális, érzelmi és értelmi fejlődésének javítása
a gyermekek tanulási képességeinek javítása
a szülői szerepek, kompetenciák megerősítése
a családok és közösségek erősítése

Középtávú cél:
◼
◼
◼
◼

az óvoda illetve az iskolaérettség növelése
a beiskolázási mutatók javítása
az iskolai lemorzsolódás csökkentése
a bukások számának csökkentése

Hosszú távú cél:
◼ a gyermek jóllétének biztosítása
◼ a hátrányos helyzetű családok deprivációs ciklusának megtörése (társadalmi
mobilizáció esélyének növelése)
◼ a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek jövőbeni sikeres munkaerő piaci
reintegrációjának megalapozása

11.9.2. A tanoda program
„Bár a család meghatározó szerepét a gyermeknevelésben semmi sem helyettesíti, a
konfliktusmegoldó készségek, az egészségmegőrző magatartás, a társas kapcsolatok erőssége a
modern társadalomban a leginkább az iskolázottság mértékével függnek össze. Ezért tehát a
gyermekek jövője, személyiségfejlődése érdekében a családokat minden módon támogatni kell
abban, hogy gyermekeiket taníttathassák.” (Kopp, Skrabski, 2016. 134.o.)
A tanoda „olyan intézmény, amely iskolán kívüli foglalkozás keretében a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók, közülük is főként a hátrányos megkülönböztetés miatt még nehezebb
helyzetben lévő romák iskolai sikerességét, továbbtanulását kívánja elősegíteni, ezáltal javítva
későbbi esélyeiket a munkaerőpiacon való érvényesülésre és a társadalmi integrációra.” (Kerényi
Tanodakönyv, 2005. 15.o)
A fenti két idézet rávilágít arra, hogy az aluliskolázottság nem csak a munkaerőpiaci helyzetet,
hanem a társadalmi érdekérvényesítést is rontja, növeli a társadalmi kiszolgáltatottságot
(hiányzó öngondoskodás) és pszichoszociális készségeket valamint testi egészséget
befolyásoló tényezőként is meghatározó jelentőségű.
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2011-2020:
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Az ún. tanoda programok – a hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának-nevelésének nem
formális tanulási színterei- standardizált modell alapján uniós forrásból támogatott
fejlesztésekként jöttek létre.
A tanoda a gyerekek és szüleik által saját elhatározásból választott tanulást segítő és
menedzselő a résztvevők személyes oktatási igényeihez alkalmazkodó forma, mely növeli a
formális iskolai keretekbe történő integrálódás esélyét. (Idézi Németh, 2014)
Az iskolai eredményesség javítására, a hátrányos szociokulturális helyzet kompenzálására
jöttek létre az iskolás, középiskolás korú gyermekek esetén a tanodák. Ezen intézmények az
iskolai kívüli foglalkozásokat szerveznek. A tanodák célja az iskolai lemorzsolódás
csökkentése, a képességek kibontakoztatása, érettségire való felkészítés, esetenként a
tehetséggondozás. Nem csupán oktatási-nevelési, hanem mentálhigiénés célok is
megfogalmazódnak/felvállalódnak némely tanoda esetén. Ezekben a tanodákban a tanulással
kapcsolatos gátak, a szocializációs nehézségek leépítése, a tanulási motiváció támogatása
mellett a kommunikációs készség fejlesztése, a szorongások oldása révén segítik a megfelelő
önértékelés alakulását. Homogén, heterogén tanulócsoportos forma is létezik. Kiscsoportos
oktatási forma. A tanodákat főként civil szervezetek vagy egyházak működtetik.
Oktatáskutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy hatékony lenne a tanodák működését a
fiatalabb iskolás korosztály felé kiterjeszteni a kompetenciafejlesztés céljából. (Németh, 2014)
A tanodák fő célkitűzései (Németh, 2014):
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

korrepetálás, felzárkóztatás
továbbtanulás segítése, érettségire való felkészítés
integrált oktatás támogatás
iskolai eredményesség növelése
tehetséggondozás
szabadidős tevékenységek szervezése
identitás erősítés
hiányzás, lemorzsolódás csökkentése
hátrányos helyzetű családokkal való szoros együttműködés
kompetenciafejlesztés, önálló tanulás elősegítése
egyéni, kiscsoportos fejlesztés

Speciális célcsoportokkal bíró intézmény pl. a Belvárosi Tanoda
Célcsoport: 15-22 év
◼
◼
◼
◼

középiskolából lemorzsolódott diákok, kallódó, deviáns életvezetésű fiatalok
SNI, tanulási zavarok, beilleszkedési, magatartási zavarok
előzetes letartóztatásban lévő, büntetésüket töltő, szabadult (oktatás, reszocializáció)
szenvedélybeteg, súlyos életvezetési zavarokat mutató fiatalok (oktatás, terápia)
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ÖSSZEFOGLALÁS
A Prevenció című fejezetben összefoglalásra és bemutatásra kerültek azok a gyakorlatok,
melyek a lelki egészséget rendszerszintű szemléletmódot alkalmazva (pl. a családi vagy iskolai
közösség bevonásával) közelítik meg. A családokat támogató, gyakorlatban megvalósuló
programok esetenként komplex, ágazatközi (szociális, oktatási-nevelési, egészségügyi)
együttműködést kívánnak (családközpontú korai intervenció). A család bevonása
(családközpontú korai intervenció pszichoedukáció, önsegítő, szülői, hozzátartozói
csoportok), az életminőség javulását eredményezik. A korai (gyermekkori) intervenciók (korai
fejlesztés, Biztos Kezdet, Tanoda program) a felnőtt életre is pozitív kihatásokkal lehetnek. Az
egyéni problémakezelés helyett fókuszba kerül a kapcsolati, interakciós, kommunikációs
mintázatok vizsgálata. Bemutatásra kerültek a konfliktuskezelés szelíd, nyertes-nyertes
helyzetet preferáló módjai (mediáció, resztoratív, kooperatív technikák: projekt illetve mozaik
módszer). A szülőszerep hatékonyságának növelése szintén az interakciós mintázatok
megfigyelésén és elemzésén keresztül valósulhat meg. (videotréning, mentalizációt segítő
programok). Célunk az alkalmazott területeken megjelenő jó gyakorlatok megismertetése.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vezesse végig egy példa segítségével a biopszichoszociális szemlélet összefüggéseit!
Határozza meg az egészségmagatartás fogalmát!
Milyen célkitűzései vannak a pozitív pszichológiai irányzatnak?
Jellemezze a stressznek ellenálló személyiséget!
Határozza meg korai családközpontú intervenció fogalmát!
Sorolja fel a sérült gyermeket nevelő családok problémával összefüggő speciális
krízishelyzeteit!
Sorolja fel az önsegítő csoportok hatótényezőit!
Milyen helyzetekben alkalmazható a videotréning módszer?
Miért előnyös a mediáció alkalmazása?
Mi a resztoratív konfliktuskezelési technika lényege?
Határozza meg miben áll a kortárs segítés lényege!
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12. KÖTELEZETT CSALÁDOKKAL VALÓ
MUNKA
DR. SZUCSIGÁNNÉ ROKSZIN MÓNIKA
Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
pedagógiai szakpszichológus

12.1. A KÖTELEZETT KLIENS
(Pataki, 2009)
A kötelezett klienssel - aki valamilyen külső kényszer miatt vesz részt a
családterápiás/családkonzultációs vagy egyéb üléseken -, kötelezettsége ellenére is lehet jó
kapcsolatot kialakítani. Azonban előfordulhat az is, hogy a kötelezett kliens kevésbé vagy
egyáltalán nem motivált, de a motivációs nehézség előfordulhat önkéntes kliensnél is a
terápiás/konzultációs folyamat különböző szakaszában. Előfordulhat az is, hogy a kliens a
kötelezettség miatt, valami igen negatívra számít, és pozitívan csalódik akkor mikor egy
kedves, megértő, elfogadó szakaemberrel találkozik.
A szakemberek azonban gyakran találkozhatnak olyan kliensekkel is, akik komolyan fel vannak
háborodva, támadásnak és igazságtalanságnak élik meg azt a döntést, hogy egy terápiás
foglalkozáson vagy konzultáción kell részt venniük.
Mindazonáltal a kötelezett kliens képe számos induló problémát hordozhat különösen azon
szakemberek esetében, akik nehezen kezelik az ellenállást, a kliens látható negatív indulatait,
vagy nem hisznek az ilyen kapcsolatok eredményességében.
A szolgáltatást és a kapcsolatot megkérdőjelező kötelezett kliensek jellemzőit gyakran előzetes
vélekedések formálják, melyek szerint ők azok, akiknek:
◼ nincs vagy gyenge a problémabelátása
◼ gyenge vagy hiányzik a segítségkéréshez és annak elfogadásával kapcsolatos
készségtára
◼ gyenge vagy látszólagos az együttműködési szándék
◼ alacsony vagy nincs motivációja a változtatáshoz
◼ szűkebbek, illetve sérülnek a személyes autonómiák, azaz a szabadságfok alacsony
◼ adódik magyarázat minden oldalon az eredmények elmaradására, „nekem nem kell
segíteni”, „neki nem lehet segíteni”. (9)
Így a segítő szerepe meggyengülhet, módosulhat a másik fél elutasításától, elzárkózásától, ezért
a szakember mozgástere és szerepkészlete is beszűkül, ami miatt a segítés vagy kontroll
választása kezdi formálni az érintettek kapcsolatának alakulását. Gyakran a
terapeuta/konzulens segítőként tekint magára, mely szerepben a kontroll megszerzése nem
fér bele. És mivel a kliens nem együttműködő, ellenálló, dühös, sok terapeuta/konzulens,
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hajlamos a kezdeti ellenállás után lemondani a kapcsolatról. További kellemetlenséget
jelenthet az is, hogy a kötelezett helyzetben, nem csak a kliens, hanem a segítő is kötelezett a
hatóság, vagy más szerv által.
E kapcsolat lehetséges dinamikáját az alábbi táblázat összegzi.
12-1. táblázat: Kliens és segítő kapcsolati típusai

Önkéntes kliens –önkéntes segítő

Kötelezett kliens-kötelezett segítő

amely kapcsolatban az érintett feleknek
minden téren nagyobb a szabadságfoka,
azaz szabadon felvehető, tartható és
megszakítható a kapcsolat. Jobb lehet az
összhang, hisz mindketten többé-kevésbé
ugyanazt akarják.

A kapcsolatban közös, bár másképp
értelmezett a kötelezettség. Nem, vagy csak
következményekkel szakítható meg a
kapcsolat,
illetve
megjelenési
és
együttműködési kötelesség a kliens
oldalon,
jelentési
és
beszámolási
kötelezettség a bürokrácia vagy a hatóság
felé a szakember oldalán

Motivált kliens-motivált segítő

Ellenállás a kliens oldaláról-ellenállás
(legyőzése) a szakember oldalán

A kliens motivációja támogatja a szociális
munkás motivációját és viszont, azonos vagyis egymással szemben haladó igények
irányba haladnak a folyamatok.
és elvárások, amelyek sok energiát vonnak
el a kapcsolat konstruktív alakításának
esélyétől.

Forrás: (9)

Az önkéntes és motiváltnak tekintett klienssel folyatott segítő munka nemcsak a szakmai
etikával esik egybe, hanem több energia fordítható a megértésre, az együttműködésen alapuló
megoldásokra, a terapeuta/konzulens is motiváltabb, mely következtében jobb eredmény
érhető el és a terapeuta/konzulens is sikeresnek érezheti magát.
Ezzel szemben a kötelezett kliens már a kapcsolat kezdetén megküzdést, többlet energiát
igényel a terapeutától/konzulenstől. És igen magas elvárások vannak pl. a jegyző, bíró, az
ügyész, gyámhivatali előadó, a küldő intézmény stb. részéről is.
Fontos azzal is tisztában lenni, „hogy a szociális munka kitartó és értelmet jelentő
cselekvéseihez szorosan hozzátartozik a klienseik eredményes és sikeres segítése, vagyis a
szakmai munka reményeinek és optimizmusának fennmaradásához szükségesek a pozitív
visszacsatolások.” (9) Ha ez elmarad bármelyik oldalról (kliens vagy terapeuta/konzulens) a
motiváció csökken, és hamarabb jelentkezik a kiégés veszélye.
A kötelezett kliens esetében a szakembert sokszor kötelezik a beszámolók, feljegyzések
megírására, mely a bizalom kérdését gyengítik. Ilyenkor a szakember etikai dilemmába
kerülhet. Fontos, hogy a feljegyzésekről, vagy egyéb beszámolókról értesítsük a klienst, hiszen
így nem élünk vissza bizalmával. Saját szakmai tapasztalatom azt bizonyítja, hogy amennyiben
a kliens pontosan tisztában van azzal, hogy mit tartalmaz a beszámoló, és egyet ért annak
valóságtartalmával a bizalom nem károsodik
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Fontos tisztáznia és figyelembe vennie a szakembernek a kötelezett kliensekkel kapcsolatban,
hogy az előfeltevések (akár pozitív, akár negatív tartalmúak) már a kapcsolat kezdeti
szakaszában befolyásolják a munka későbbi menetét, lefolyását, és kimenetelét is.
Önbeteljesítő jóslatként hathat a kliens és terapeuta/konzulens közötti kapcsolatra.

12.2. A KÖTELEZETT CSALÁDOKKAL VALÓ MUNKA MENETE
A következő kérdések tisztázása a legfontosabb a terápiás kapcsolat megkezdése előtt:

Ki érdekelt leginkább, és miben?
Döntő fontosságú, annak megállapítása, ki az, aki a legmotiváltabb, a legérdekeltebb a
probléma megoldásában, hiszen ő lesz az, aki a legtöbbet tesz majd a probléma megoldása
érdekében.
Pár jel, mely segíthet ennek megállapításában:
◼ Erős pozitív és negatív érzelem a probléma megbeszélése során.
◼ Nonverbális jegyei a kiborulásnak.
◼ Olyan tartalmú közlések, mint „valamit tenni kell”, „ez nem mehet így tovább” „nem
bírom tovább” stb.
◼ Érzelmi kiborulás és stressz egyértelmű jelei, és motiváltság ennek megváltoztatása
érdekében.
◼ Hit, remény annak érdekében, hogy a helyzet pozitív irányba változik. (10)
Ha a küldő pl.: a családgondozó vagy az esetmenedzser az, akkor a család csak „látogató”, a
munka sikerességére kevés esély van.

Milyen erőforrásokkal rendelkezik a család?
Fontos feltárni, hogy a családban milyen segítő erők és gátló tényezők vannak. Ezek
feltérképezésére a korábbi tantárgyakban megismert Genogram és Ecomap a legalkalmasabb
módszerek. Mindezek segítenek elhelyezni a jelenlegi problémát a családtörténet és a család
szociális
helyzetének
kontextusába.
Mindez
nagy
segítséget
jelenthet
a
családterapeuta/családkonzulens, de a kliens számára is. Fontos hangsúlyozni a kliens
számára az erőforrásokat, melyeket közösen fedeztünk fel a foglalkozás során.

Hogyan csatlakozzunk a klienshez?
Mivel a családterapeuta szakmai tudásán túl, a személyiségével is dolgozik, elsődleges feladat
a kliens elfogadása, az ítélkezéstől mentes terapeutai/ konzulensi attitűd, hozzáállás.
◼ Törekedni kell a pozitív munkakapcsolat kialakítására.
◼ Terapeuta/konzulens feladata a meleg, biztonságos, elfogadó légkör megteremtése.
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◼ Igyekezzünk a saját nézőpontjainkat, ítéleteinek félrerakni. Kíváncsiságunk tárgyilagos
legyen.
◼ Őszinte érdeklődés tanúsítása a kliens/család problémájával kapcsolatban. Ha azt érzi
a család, hogy őszintén érdeklődünk irántuk, megakarjuk érteni őket, a helyzetüket,
szívesebben és könnyebben nyílnak meg, és motiváltabbá válnak a probléma
megoldásában.
◼ Kerüljük a szakmai szakkifejezéseket, ezek ugyanis megrémítik a klienseket.
◼ Próbáljunk a kliens kifejezéseivel fogalmazni világosan, egyértelműen.
◼ Igyekezzünk összegezni és tisztázni. Pl.: „Ha jól értem önt…” kezdetű mondatokat
használjuk.
◼ Jelezzük vissza érzéseit. Pl: „Ebbe a helyzetben ön nagyon dühös lett”, „Fájdalmas erre
visszaemlékeznie”. Az érzelmek kihangosítsa és tudatosítása több szempontból is
fontos, és továbbviheti a klienst a probléma feldolgozásában.
◼ Ne konfrontálódjunk közvetlenül a klienssel, ne mondjunk olyat, amitől a kliens úgy érzi,
védekeznie kell.
◼ A kliens a problémája szakértője! Annak ellenére, hogy sok esetben azt várják el tőlünk,
hogy oldjuk meg helyettük a problémát, vagy, hogy konkrét tanácsot adjunk, ettől
zárkózzunk el. Ne a terapeuta/konzulens mondja meg a családnak/kliensnek mi a
problémája.
◼ Fogadjuk el, ha kezdetben „fedő problémával” jön a kliens.
◼ Ne várjuk el a klienstől, hogy a mi fejünkkel gondolkodjon. A terapeuta/konzulens
feladata, hogy a kliens fejével gondolkozzon, és olyan kérdéseket tegyen fel, mely
előreviszi a klienst a probléma megoldásában. Fontos a cirkuláris (holisztikus,
interakcionális, neutrális viszonyulású, értékítélet mentes és rendszerelvű (11))
kérdések feltétele.
◼ A kezdetekben dicsérjük meg a klienst, ha valami pozitív dolgot hajt végre a terápiás
foglalkozások alatt, vagy terápiás alkalmak között.

Az ellenállás kezelése
Először is fontos tisztázni azt, hogy a kliens milyen módon fejezi ki az ellenállást. A kliens
agressziója verbális, fizikai szinten jelenhet meg. Finomabb, burkoltabb agresszió
megnyilvánulás verbális szinten a csipkelődés, a destruktív (romboló) humor vagy a cinikus
hangnem. A durva, nyers, trágár megfogalmazások, a sértések, a fenyegetés agresszív jellege
már nyilvánvaló.
Az agresszív stílusú kommunikációt jellemzi a dühös, ellenséges, modortalan, bántó, kritikus
hangvétel. A másik hibáztatása („maga azt hiszi…” „vegyék tudomásul..” „maga a hibás…”),
leértékelése gyakori. Az elégtelen agresszió kezelés fejeződik ki a gúnyos, rosszalló
megjegyzésekben is. Az agresszív stílusban kommunikáló ember problémáiért másokat okol,
hibáztatás, bűnbakkeresés jellemzi. Problémakezelésében versengő, nyertes helyzetre játszik,
a másik igényeit háttérbe szorítja. Az agresszíven kommunikáló személy a másikra próbálja
erőltetni a véleményét. Nem tartja tiszteletben a másik nézeteit, autonóm határait. Az agresszív
közlésekben a kérések, mint instrukciók hangzanak el.
Az agresszió fizikai megnyilvánulása tárgyak (földhöz vágja a mappát, becsapja maga mögött
az ajtót, stb.), és személyek ellen is megjelenhet. Várható-e nyílt agresszív viselkedés a kliens
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részéről? Rizikóbecslésünkben lényeges támpontot jelent, ha a kliens múltjában már szerepel
nyílt agresszív viselkedésre példa.
Előfordulhat, az is hogy akarattal gátolja a kezelést, vagy burkoltan, pl.: látszólag
együttműködik, megjelenik, de nem dolgozik valójában a probléma megoldásán. Van olyan
kliens, aki kifejezetten dühös, ellenséges. Ilyenkor a szakemberben is ellenségeses érzések,
frusztráltság jelenhetnek meg. Fontos ezek tudatosítása és ezek semlegesítése.
A dühös klienssel való kommunikáció komoly kihívást jelent a segítő munkában.
Ellenállás esetén, hogyan alakíthatunk ki együttműködést (10):
◼ Figyeljünk a kliensre, és adjuk meg neki a kételkedés jogát
◼ Képzeljük magunkat a kliens helyébe, és így is vizsgáljuk meg a helyzetét, problémáját.
◼ Próbáljuk meglátni mi fontos a kliens/család számára. A változáshoz idő és türelem kell
a terapeuta/konzulens és a család részéről is.
◼ Ne vitatkozzunk a klienssel. A szemléletmód megváltozása erőszakkal nem megy, csak
belátással. Cél: hogy a kliens lássa be a változás fontosságát, és igyekezzen meglelni a
hozzávezető utat. Egy hasonlattal élve: A kliensnél van a lámpás, mi csak igyekszünk a
lámpás fényét helyes útba irányítani, de nem mi irányítunk!
◼ Ellenőrizzük elvárásainkat a klienssel/családdal szemben, és módosítsuk, ha szükséges.
◼ Jelezzük vissza a pozitív változásokat és terjesszük ki az élet egyéb részére is. Pl.: „Látja
milyen eredményes volt ebben az estben. A későbbiek során is meg fog tudni küzdeni
ilyen, és ehhez hasonló nehézségekkel.”
◼ Ne féljünk elnézést kérni, ha hibáztunk, vagy ha valamit félreértettünk. Mi magunk is
minták vagyunk, ha a kliens azt tapasztalja, hogy mi is hibázunk, és elnézést kérünk, ő
maga is alkalmazza ezt majd egyéb helyzetekben.
Berg (2007) a következőeket javasolja a düh harag kezelésére:
◼ A felénk irányuló haragot fogadjuk el, mint egy természetes jelenséget. Fontos a
klienst/klienseket biztosítani arról, hogy elfogadjuk haragját, dühét, ami az adott
helyzetben normális. Ezzel lépéseket teszünk a kliens megnyerésére, és a jobb
együttműködésre.
◼ Amikor a kliens valamelyest megnyugodott, fejezzük ki felé, hogy értékeljük
önállóságát, és azt hogy a saját családja határait védi. Fontos, hogy ebben a helyzetben
ne legyünk cinikusak. Kérdezzük meg a klienstől, hogy mindig ilyen független, vehemens
szokott lenni, vagy vannak kivételek.
◼ Majd kérdezzük meg, hogy látja-e mi az, amiben segítségére lehetünk.
◼ Fontos a kliens számára különválasztani a terapeutát/konzulens a düh, harag tárgyától.
Ha a harag tárgya externalizálódik, akkor az valamelyest csökken is.
◼ Amennyiben az ellenállás, harag, düh oldódott, megkezdődhet a hagyományos
értelemben vett családterápiás munka.
◼ Amennyiben az ellenállást nem sikerült megszüntetni, és sehogy sem boldogulunk,
akkor a terápiás jellegű fogalakozásokat le kell zárni. Ez azonban nem a
terapeuta/konzulens kudarca. El kell fogadnunk a kliens döntését. Egy hasonlattal élve:
Ha egy fuldokló embernek úszógumit dobunk, de az nem fogadja el, az nem a mi hibánk,
hanem az ő döntése melyet tiszteletben kell tartanunk.
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Az agresszív viselkedést kiváltó tényezők feltételezett okai:
◼ Bizonytalanság
(létbizonytalanság,
jövővel
kapcsolatos
bizonytalanság,
kiszolgáltatottság érzés, hatósági intézkedés nyomán érzett fenyegetettség érzés).
◼ Szorongás, ahol a félelemből fakadóan az agresszív viselkedés a vélt vagy valós
veszélyek ellen véd („legjobb védekezés a támadás”).
◼ A frusztráció, csalódás, kudarcok sorozata szintén agressziót szül. Az agresszív
viselkedés és kommunikáció tovább gerjesztheti a kommunikációs partner indulatos
viselkedését.
◼ A közvetlen alkoholos befolyásoltság, droghatás a gátlások oldása, az önkontroll
csökkentése nyomán hozhat létre agresszív viselkedésmódokat.
◼ Súlyos személyiségpatológiák vagy egyéb mentális rendellenességek esetenként
szintén az agresszív viselkedés hátterét képezhetik.
Az agresszív viselkedést csökkentő tényezők:
Biztonságérzés,
Empátia,
Önelfogadás képessége,
Jó verbális készségek, melyek révén a kliens képes saját érzelmi állapotainak
megfogalmazására, kimondása. A megfogalmazott érzések, indulatok („Dühös vagyok
amiért…” „Legszívesebben faképnél hagynám…”)
◼ Kontrollált viselkedés mellett az impulzív, actig out („kicselekvés”) jellegű reakciók
helyébe léphetnek. (A különbség abban áll, hogy kicselekszem vagy kimondom,
megteszem vagy megtenném.)
◼
◼
◼
◼

ÖSSZEFOGLALÁS
A kötelezett klienssel - aki valamilyen külső kényszer miatt vesz részt a
családterápiás/családkonzultációs vagy egyéb üléseken -, kötelezettsége ellenére is lehet jó
kapcsolatot kialakítani. Azonban előfordulhat az is, hogy a kötelezett kliens kevésbé vagy
egyáltalán nem motivált. A szakemberek gyakran találkozhatnak olyan kliensekkel is, akik
komolyan fel vannak háborodva, támadásnak és igazságtalanságnak élik meg azt a döntést,
hogy egy terápiás foglalkozáson vagy konzultáción kell részt venniük.
Ilyenkor a szakembereknek számos dologgal kell szembenéznie, melyeket kezelnie kell.
Ilyenek például az alábbiak:
◼
◼
◼
◼
◼

Kliens motiváltsága/motiválatlansága.
A szakember kliensen szembeni viszonyulása.
A megrendelő, érdekelt megállapítása.
Család erőforrásainak megállapítása.
A felmerülő ellenállások kezelésének módjai. (Hogyan lehet legjobb módón kapcsolódni
a klienshez, családhoz, hogy az ellenállásukat csökkentsük.)
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen jegyei vannak a motiválatlan kliensnek?
2. Miben különbözik a motivált és motiválatlan kliens?
3. Mik az agresszív viselkedést kiváltó és csökkentő tényezők?
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13. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM
Dr. Szucsigánné Rokszin Mónika
Nicolae Balcescu Román Gimnázium Kollégium és Általános Iskola
Pedagógiai szakpszichológus

BEVEZETÉS
Ebben a fejezetben megismerkedhet a Gyermekek védelméről szóló törvénnyel, az alapellátás
és a szakellátás rendszerével, az örökbefogadással és annak menetével.
Kulcsszavak: gyermeki jogok, alapellátás, szakellátás,
esetmegbeszélés, esetkonferencia, örökbefogadás

védelembe

vételi

eljárás,

13.1. A GYERMEK VÉDELMÉRŐL
A gyermekvédelem rendszeréről, a gyermekvédelemmel kapcsolatos főbb szabályokról a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazságról szóló 1997.évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) rendelkezik.
A törvény "célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint
az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi
személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek
meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek
teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról,
valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi
beilleszkedéséről."
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Gyermekek jogai
A Gyvt 6-9. §-ai meghatározzák és pontosan rögzítik a gyermekek következő jogait:
◼ A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges
felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez.
◼ A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő
nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető
helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló
életvitelének megteremtéséhez.
◼ A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga van ahhoz,
hogy fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és
esélyeinek növeléséhez.
◼ A fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek joga van a fejlődését és személyisége
kibontakozását segítő különleges ellátáshoz.
◼ A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi
hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön.
◼ A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs
ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi
fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve
bánásmódnak.
◼ A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a védelme érdekében eljáró szakemberek különösen a gyermek bántalmazásának felismerése és megszüntetése érdekében egységes elvek és módszertan alkalmazásával járjanak el.
◼ A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei
bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen,
továbbá, hogy védelmet élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a
gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia.
◼ A gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben
meghatározott esetekben és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból
fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad családjától elválasztani.
◼ A gyermeknek joga van - örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás
formájában - a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez. A
gyermek átmeneti gondozását és otthont nyújtó ellátását elsősorban befogadó szülőnél
kell biztosítani.
◼ A gyermeknek a szülő felügyeleti joga megszűnése esetén is joga van származása, vér
szerinti családja megismeréséhez és - a vér szerinti család beleegyezése mellett - a
kapcsolattartáshoz.
◼ A gyermeknek joga van ahhoz, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az
esetben is, ha a szülők különböző államokban élnek.
◼ A gyermeknek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, és ahhoz, hogy tájékoztatást
kapjon jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, továbbá ahhoz, hogy a személyét
és vagyonát érintő minden kérdésben közvetlenül vagy más módon meghallgassák, és
véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe
vegyék.
◼ A nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy életkorához, egészségi állapotához,
fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan. állandóságot, érzelmi
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biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, gondozásban, - nemzetiségi, etnikai és vallási
hovatartozását figyelembe vevő - megfelelő nevelésben, oktatásban és érdekei
érvényesítésére megfelelő törvényes képviseletben részesüljön. Joga van. gondozási
helyének megváltoztatását kérni, gyermekével vagy testvéreivel való együttes
elhelyezését
Joga van ahhoz, hogy felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon és érdeklődésének
megfelelő szabadidős foglalkozásokon vegyen részt,
Valamint vallási vagy lelkiismereti meggyőződését szabadon megválassza, kinyilvánítsa
és gyakorolja, valamint hit- és vallásoktatásban vegyen részt,
Joga van, ahhoz, hogy támogatást kapjon gondozójától, törvényes képviselőjétől családi
környezetébe való visszatéréséhez, családi környezetébe való visszatérését
kezdeményezze, személyes kapcsolatait ápolhassa, valamint ahhoz, hogy
utógondozásban részesüljön.
◼ Ha a gyermek személyiségfejlődését hátrányosan befolyásolja a szülő vagy más
kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozóval való személyes kapcsolata, akkor a
jogszabály korlátozhatja, megvonhatja vagy szüneteltetheti a szülők vagy más
hozzátartozók kapcsolattartási jogát.
◼ A speciális gyermekotthonban vagy gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezett
gyermeket - helyzetére való tekintettel - fokozott védelemben kell részesíteni.
A speciális gyermekotthonban elhelyezett gyermek a) egészségügyi ellátására,
személyisége korrekciójához szükséges terápiára az állapotának megfelelő és a többi
gyermek biztonságát védő módon, továbbá b) gondozása és nevelése során jogait,
személyes szabadságát korlátozó intézkedés alkalmazására csak feltétlenül indokolt
esetben önmaga vagy mások veszélyeztetése esetén kerülhet sor.

Gyermekek kötelezettségei a Gyvt alapján
◼ A gyermek kötelessége különösen, hogy gondozása és nevelése érdekében szülőjével
vagy más törvényes képviselőjével, gondozójával együttműködjön,
◼ Hogy a képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének,
◼ Tartózkodjék az egészségét károsító életmód gyakorlásától és az egészségét károsító
szerek használatától.

13.2. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZER
A gyermekvédelem alapelve, hogy a gyermek elsődleges nevelési színtere a család, és
amennyiben lehetséges a családot kell megtámogatni annak érdekében, hogy az megfelelő
legyen a gyermek számára. Éppen ezért a gyermekvédelem elsődleges célja a gyermek
családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztető tényezők kialakulásának
megszüntetése, a preventív munka.
Abban az esetben, ha a gyermek bármilyen okból kifolyólag (veszélyeztetettség, árvaság)
kikerül a szülők vagy más hozzátartozói gondoskodásból, a rendszer helyettesítő szülőket von
be, annak érdekében, hogy a gyermek jogai ne sérüljenek.
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A gyermek védelmének rendszerét négy csoportba sorolhatjuk. (Jogszabály teljes
megtekintésére kattintson ide!)
◼ Pénzbeli és természetbeni ellátások
o Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
o Gyermekétkeztetés,
o Gyermektartásdíj megelőlegezése,
o Otthonteremtési támogatás
◼ Gyermekjóléti alapellátások
o Gyermekjóléti szolgáltatás,
o Gyermekek napközbeni ellátása,
o Gyermekek átmeneti gondozása
o Biztos Kezdet Gyerekház
◼ Gyermekvédelmi szakellátások
o Otthont nyújtó ellátás,
o Utógondozói ellátás,
o Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
◼ Hatósági intézkedések
o Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
o Védelembe vétel,
o Családba fogadás (szabályait 2014. március 15-étől nem a Gyvt., hanem a Ptk.
tartalmazza),
o Ideiglenes hatályú elhelyezés,
o Nevelésbe vétel (2014. január 1-jétől egységes nevelésbe vétel, megszűnt az átmeneti
és tartós nevelésbe vétel),
o Nevelési felügyelet elrendelése,
o Utógondozás elrendelése,
o Utógondozói ellátás elrendelése,
o Megelőző pártfogás elrendelése.
o Javítóintézeti ellátás: gyermekvédelmi rendszer része

13.3. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK
A gyermekjóléti alapellátás célja: "Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek
testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő
nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő
kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs
hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez." (12)
Mint fentebb is látható volt a gyermekjóléti alapellátás négy különálló egységre tagolható.
Gyermekek napközi ellátására; gyermekjóléti szolgáltatásra; Biztos Kezdet Gyerekházra és
gyermekek átmeneti gondozására. A tananyag szempontjából a gyermekjóléti szolgáltatás a
legmeghatározóbb, hiszen itt van leginkább szükség a képzés során megszerzett elméleti és
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gyakorlati tudásra. A teljesség kedvéért azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül a nappali
ellátást és az átmeneti gondozást sem.

Biztos Kezdet Gyerekház
A Biztos Kezdet Gyerekház célja a három év alatti alacsony szocio-ökonómiai státuszú
gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása, fejlődési lemaradásának kompenzálása. Ez a
preventív szolgáltatás szülői kompetenciákat is igyekszik erősíteni.
A Biztos Kezdet Gyerekház a gyermek sikeres óvodai beilleszkedése, valamint a gyermek és a
család sikeres társadalmi integrációja érdekében szorosan együttműködik a család- és
gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal, a védőnői szolgálattal, az
óvodával, a helyben elérhető egyéb, a gyermekek és a gyermekes családok számára
szolgáltatást nyújtó intézménnyel, valamint szükség esetén a gyermekvédelmi jelzőrendszer
egyéb tagjaival. (13)

Gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni
azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci
részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított
szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
Ilyen napközbeni ellátási rendszerek a bölcsőde, a napközbeni gyermekfelügyelet, és az
alternatív napközbeni ellátás.

Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a gyermek
érdekeit védi. A szociális munka módszereit, eszközeit és etikai kódexét használja fel annak
érdekében, hogy a működési területén élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének a családban történő nevelését elősegítése, veszélyeztetettséget,
valamint a gyermek családjából történő kiemelését megelőzze.
A gyermekjóléti szolgáltatás két részre bontható, a család- ás gyermekjóléti központra és
család- és gyermekjóléti szolgálatra. A két terület munkája szorosan összefügg és korábban
(2016 előtt) egy rendszert alkotott.

Család-és gyermekjóléti szolgálat
A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai a következők:
◼ Támogatásokról tájékoztatja a családot és segíti a támogatásokhoz való hozzájutás.
◼ Szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák megsegítése.
◼ Hivatalos ügyekben való segítségnyújtás.
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◼ Megelőzést célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.
(pszichológusi, pszichiátriai gondozás megszervezése).
◼ Meghallgatja a gyermekek panaszát és szakmai tudása révén igyekszik azokat
megszüntetni, vagy megszűnésükhöz megteszi a szükséges intézkedést.
◼ Elősegíti és erősíti a gyermek és szülője kapcsolatát, segíti a szülőket annak érdekében,
hogy a gyermek a családjába nevelkedhessen.
◼ Segít a családban történő működési zavarok megszüntetésében, tehát családsegítést
végez. A családsegítést a cselekvési terv alapján készíti el.
◼ A gyermekvédelmi szolgálat feladata, hogy fogadja a különböző helyekről érkező
jelzéseket, annak érdekében, hogy a veszélyezettséget elkerülje vagy megszüntesse.
(14)
A jelzés az esetek többségében a jelzőrendszeri tagoktól (iskola, óvoda, pedagógusok,
gyámügyi előadók, védőnők, háziorvosok, helyettes szülők, jegyzők, polgármesterek, települési
képviselők, szociális bizottsági tagok, pártfogó felügyelők, egyházi képviselők) származik. (15)
A jelzőrendszer tagjai rendszeres esetmegbeszélést tartanak, annak érdekében, hogy minél
hatékonyabban tudják segíteni az adott családot.
Családgondozó feladata
◼ Fogadja és meghallgatja a megjelenő önkéntes vagy a jelzőrendszer tagjai által küldött
klienseket.
◼ A felmerülő problémákra igyekszik megoldást nyújtani. Szolgáltatásokat közvetít
kliensei számára.
◼ Szakmai tapasztalatával segíti a gyermek nevelését.
◼ Felkutatja a szociálisan és mentálhigiénésen veszélyeztetett családokat.
◼ Családgondozást végez, gondozási és nevelési terv alapján.
◼ A szükséges adminisztrációs tevékenységeket ellátja (egyénre, családra vonatkozóan).
◼ Jelzőrendszer tagjaival folyamatos kapcsolatot tart fenn, esetmegbeszélő csoportok
összehívását kezdeményezi, s azon részt vesz.
◼ Szorosan együttműködik a család- és gyermekvédelmi központtal, annak
esetmenedzserével.
◼ A családgondozó elsődleges eszköze a személyisége (nyitott, nem ítélkező, empatikus
magatartása), a genogram, és az ecomap. Kiemelten fontos, hogy a családgondozó jól
ismerje a családdinamikai háttereket, képes legyen a problémát rendszerszinten látni,
hiszen ez nagymértékben segíti majd a megfelelő gondozási terv elkészítésében,
valamint a családdal való munka sikerességében.

Család- és Gyermekjóléti Központ
A 2016. január 1 törvénymódosítást követően minden járásnak rendelkeznie kell egy családés gyermekjóléti központtal. A család-és gyermekjóléti szolgálat és a család-és gyermekjóléti
központ mellérendelt viszonyban állnak egymással, kölcsönösen segítik egymást, hiszen
munkájuk gyakran összefonódik.
Együttműködés hiánya esetén, vagy súlyosabb esetekben, pl.: veszélyeztetettség esetén, a
családgondozó megkeresi a család-és gyermekjóléti központot, és megindul a védelembevételi
eljárás. (lásd 13-1. ábra és 13-2. ábra)
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Az ábrák magyarázata:
Abban az esetben, ha felmerül a védelembe vétel a család-és
gyermekjóléti szolgálat (későbbiek szolgálat) megkeresi a család-és
gyermekjóléti központot (későbbiekben központ). Kijelölik az
esetmenedzsert. Ezt követően esetkonferenciát hívnak össze,
melynek fő célja a védelembe vétel szükségességéről való döntés.
Abban az esetben, ha a védelembe vétel nem szükséges,
családgondozás folytatódik, mely tevékenyég a szolgálat feladata.
Abban az esetben, ha a védelembe vétel szükséges, védelembe vételi
tárgyalás indul, mely a központ hatásköre. Itt már hatósági döntésről
beszélünk. A kijelölt esetmenedzser gondozási tervet készít. Fél
évente, évente vagy szükség esetén rendkívüli felülvizsgálatot rendel
el, annak érdekében, hogy megállapítsa tett-e valamit a család a
veszélyeztető körülmény megváltozása érdekében.
Ha a védelembe vétel nem járt eredménnyel az alapellátás átadja a
helyét a szakellátásnak, és a gyermekvédelmi szakértői bizottság
véleményt készít és javaslatot tesz nevelésbe vételre, vagy a
védelembe vétel további fenntartására.
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13-1. ábra: Család-és gyermekjóléti szolgálat/központ együttműködése, védelembe vétel esetén
Forrás: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és
gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól szóló protokoll
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13-2. ábra Család-és gyermekjóléti szolgálat/központ együttműködése, védelembe vétel esetén
Forrás: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és
gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól szóló protokoll

A központ az általános szolgálati feladatain túl egyéb feladatok is ellát, ezek a következők:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Utcai szociális munka
Kórházi szociális munka
Készenléti ügyelet (hétvégén és ünnepnapokon)
Kapcsolatügyelet működtetésé
Pszichológiai, jogi tanácsadás
Családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát szervez
Javaslatokat tesz hatósági intézkedések megtételére
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◼ Kezdeményezi a gyermekvédelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét.
◼ Kontrollálja/koordinálja a gondozási folyamtatot, és előírt feladatok megvalósítását.
◼ Együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel.
◼ Annak érdekében, hogy a családjából kiemelt gyermek mihamarabb visszakerülhessen
a családjába, szociális segítőmunkát végez és koordinál.
◼ Utógondozást végez (16)

Gyermekek átmeneti gondozása
A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődését elősegítő ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni, ha a
szülő ezt egészségügyi körülményei, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más
akadályoztatása miatt nem tudja megoldani. A gyermekek átmeneti gondozását biztosító
ellátások igénybevételére hatósági intézkedés nélkül, kizárólag a szülő kérelmére vagy
beleegyezésével kerülhet sor, és az nem érinti a szülő felügyeleti jogainak gyakorlását.
Gyermekek átmeneti gondozását bármely állami, egyházi és nem állami fenntartó biztosíthat,
ha az általa fenntartott intézmény megfelel a törvényben és külön jogszabályban
meghatározott feltételeknek
Gyermekek átmeneti gondozásának formái a következők lehetnek
◼
◼
◼
◼

Befogadó szülő
Helyettes szülő
Gyermekek átmeneti otthona
Családok átmeneti otthona

13.4. GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁS
A törvény a családjukat átmenetileg, vagy tartósan nélkülözni kényszerülő gyermekek számára
a gyermekvédelmi szakellátás biztosítását írja elő.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
◼
◼
◼
◼

az otthont nyújtó ellátás,
az utógondozói ellátás,
a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
ide sorolható még a javítóintézeti nevelés is, bár bírósági ítélettel (Btk.) kerülnek oda a
gyerekek, de magát az ellátást a Gyvt. szabályozza

A gyermekvédelmi intézmények az alábbi feladatokat látják el:
◼ a 0-18 éves korú nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátása, törvényes képviselete,
szükségletüknek megfelelő gondozása, nevelése, tankötelezettségük biztosítása, önálló
életvitelük elősegítése,
◼ a gyermekvédelmi gondoskodásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek (18-25 éves korú)
utógondozása, utógondozói ellátása a gyámhivatal elrendelése alapján.
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Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ)
A TEGYESZ jelentős és fontos intézménytípus, hiszen egyszerre vizsgáló és ellátó rendszer. A
beérkezett gyámhatósági kérelmek alapján a gyermekvédelmi szakértői bizottság megvizsgálja
a családokat, a gyermeket. A bizottság team munka révén hozza meg összegző szakvéleményét,
és javaslatot tesz a családból történő kiemelésre (nevelésbe vételre) vagy családban
maradásra, esetleg családba-fogadásra vagy örökbefogadásra. A szakemberek javaslatot
tesznek gondozási helyre, a kapcsolattartásra és a gyermek/ család pszichés és fizikai
körülményeinek javítására. E munka során is kiemelten fontos a családterápiás
rendszerszemléleti megközelítés.
A szakértői bizottság team tagjai: a szociális munkás, pszichológus,
orvos. Speciális és különleges szükséglet esetén kiegészül a team
pszichiáterrel és gyógypedagógussal is

A TEGYESZ feladatai:
◼ a gyermekvédelmi szakértői bizottság (GYSZB) működtetése, vizsgálatok
lebonyolításán túl
◼ a gondozási hely meghatározásának előkészítése,
◼ nevelőszülői hálózat működtetése (Békés megyében nem a TEGYESZ működteti, ez nem
kötelező feladat) (17) Békés megyében a Szociális és Gyermekvédelmi Központ
működteti a nevelőszülői hálózatot
◼ az örökbe fogadhatóvá nyilvánítás és az örökbefogadás előkészítése,
◼ az örökbe fogadni szándékozó házaspárok vizsgálata, képzése
◼ az örökbefogadás lebonyolítása (illesztés és utánkövetés)
◼ gyermekvédelmi gyámok és eseti gondnokok alkalmazása,
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében szakszolgáltatásként
biztosítani kell:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

a gondozási hely meghatározásával,
az ideiglenes elhelyezési feladatot ellátók kijelölésével, működtetésével,
az örökbefogadás szakmai előkészítésével,
az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek gyámságával,
gondnokságával,
a szaktanácsadással,
a Gyvt.-ben előírt nyilvántartások vezetésével,
a megyei bizottság működtetésével és
a támogatott közvetítői eljárással, (18)
kríziskezelő szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását. (19)

Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság (GYSZB)
A bizottsági munkát bizottságvezető irányítja. A bizottság vezetője ütemezi a vizsgálatokat,
értesíti az érintett gyermek szüleit, törvényes képviselőit, gondozási helyét a vizsgálat
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időpontjáról. A bizottság tagjai írásban részletes szakmai véleményt készítenek, majd
konzultáció keretében alakítják ki az összegző bizottsági javaslatot.
A szakértői bizottság team tagjai: a szociális munkás, pszichológus,
orvos. Speciális és különleges szükséglet esetén kiegészül a team
pszichiáterrel és gyógypedagógussal is

GYSZB Feladatai:
A Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság feladata az illetékes gyámhivatal
megkeresésére, a gyermekre vonatkozó szakmai vélemény elkészítése és javaslattétel az
elhelyezés formájára. A szakmai vélemény elkészítéséhez el kell végezni a gyermek
személyiségvizsgálatát, melynek célja az egészségi, illetve személyiségállapot meghatározása.
A vizsgálat során megállapításra kerül a testi fejlettség, a testi, illetve az esetleges érzékszervi
fogyatékosság, betegségek és idegrendszeri károsodás. A pedagógiai és pszichológiai vizsgálat
során a rendelkezésre álló adatok, valamint a gyermek megfigyelése és megfelelő vizsgálati
módszerek segítségével meghatározásra kerül a gyermek értelmi képességeinek szintje,
személyiség fejlettségének foka, neveltségi állapota, illetve az esetleges zavarok oka és
természete. A családgondozó vizsgálata során feldolgozza a bizottság rendelkezésére
bocsájtott, alapellátásban keletkezett előzményi iratanyagot, szakellátott gyermek központi
iratanyagát. A szociális munkás összegyűjti az információkat, a területen tájékozódik a
vérszerinti család körülményeiről, együttműködési készségéről az egészségügyi és oktatási
intézményekben, gondozási helyen a gyermek állapotáról, konzultál az előzményekről, az
alapellátásban a családnak nyújtott szolgáltatásokról és megtett intézkedésekről, személyesen
is meggyőződik a vérszerinti család körülményeiről.
A speciális szükségletű gyermek vizsgálata esetében a személyiség vizsgálat kiegészül
pszichiátriai és gyógypedagógusi vizsgálattal, így teljesül ki a szakmai vélemény a gyermek
állapotának leginkább megfelelő elhelyezés érdekében.
Előzetesen felmérik a potenciális gondozási helyeket, figyelembe véve a GYSZB tagjainak
szakmai véleményét. Szervezik továbbá a gyermek és leendő gondozási helye előzetes
ismerkedésének lehetőségét is. Amennyiben a gyámhivatal engedélyt ad rá szervezi azt is, hogy
a gyermek 1-2 napot a tervezett gondozási helyen tölthessen határozat hozatalt megelőzően.
Szükség szerint javaslatot tesz a gyámhivatalnak a gondozott gyermek gondozási helyének
megváltoztatására, ha lényegesen megváltoztak azok a körülmények, amelyekre a gyámhivatal
az elhelyezési döntését alapozta, vagy ha a gyermek érdekében szükséges.
Kijelöli az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket is befogadó, a térségi szakszolgálat
ellátási területén működő nevelőszülőket.
E feladat ellátása a szakszolgálat vezető, nevelőszülői hálózat szakmai
vezető, érintett nevelőszülői tanácsadók és nevelőszülők, elhelyezési
ügyintéző együttes kötelezettsége.
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A szakmai véleménynek egyértelműen tartalmaznia kell a különleges/speciális, vagy kettős
szükséglet megállapítását.
A gyámhivatal felkérésére nevelésbe vétel
megváltoztatáshoz is szakmai véleményt készít.

felülvizsgálatához,

gondozási

hely

Ellátja a nevelési felügyelethez kapcsolódó jogszabályban meghatározott szakértői feladatokat.
Tevékenységéről évente írásban beszámol a Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.
A beszámoló évről-évre azonos szempontok alapján készül, így összehasonlíthatóvá válnak
egyrészt a bizottság tevékenységi mutatói, illetve a vizsgált gyermekek esetén a bekerülések
okai, családi hátterük jellemzői, szükségleteik, mint egy szociális diagnózisát adva a disszociális
családi körülmények között nevelkedő gyermekek életkörülményeiről és szükségleteiről.
E beszámolót megalapozzák az évközben vezetett nyilvántartások, melyek alkalmasak arra,
hogy naprakész információkat nyújtsanak a bizottsági tevékenységről. (20)

Örökbefogadás
Az örökbefogadásnak két jelentős oldala van. Egyik az örökbe fogadni szándékozó szülők
eljárásával kapcsolatos, a másik pedig az örökbe fogadható gyermek eljárásával kapcsolatos.
A gyermekvédelmi gondoskodás nyilvántartásában szereplő, örökbe fogadható gyermekek
titkos, illetve nyílt örökbefogadásának előkészítése.
Titkos örökbefogadás esetén a vérszerinti szülő és az örökbefogadó
szülő nem ismeri egymást. Tikos örökbefogadást csak a TEGYESZ
végezhet.
Nyílt örökbefogadás esetén a vérszerinti szülő és az örökbefogadó
szülő ismeri egymást, kapcsolatban marad valamilyen formában.
Nyílt örökbefogadást alapítványok és a TEGYESZ egyaránt végezhet.
A titkos örökbefogadás előkészítése során a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői
bizottság véleménye figyelembevételével kiválasztja a gyermek számára a legmegfelelőbb,
érvényes alkalmassági határozattal rendelkező örökbefogadó szülőt.
Az egységes örökbefogadási nyilvántartásba felveszik azokat, akiket:
◼ a gyámhivatal, határozata alapján örökbefogadhatónak nyilvánított, vagy a más okból
örökbefogadható nevelésbe vett gyermeket,
◼ a gyámhivatal értesítésére a gyermekvédelmi szakellátásban ideiglenes hatállyal
elhelyezett gyermeket, ha ismeretlen személy általi örökbefogadásához szülei
hozzájárultak, vagy ha ismeretlen szülőktől származik,
◼ a szakellátásban el nem helyezett örökbefogadható gyermeket, akinek ismeretlen
személy általi örökbefogadásához szülei hozzájárultak, vagy aki ismeretlen szülőktől
származik és
◼ azt a gyermeket, akinek nyílt örökbefogadásához szülője hozzájárult, és a gyámhivatal a
gyermeket az örökbefogadó szülő gondozásába elhelyezte.
Folyamatosan gondoskodik arról, hogy az egységes örökbefogadási nyilvántartásban a
gyermekre vonatkozó adatok, vélemények, iratok naprakészek legyenek.
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Az örökbefogadási szándékkal jelentkező személyt/személyeket az örökbefogadási tanácsadó
személyes találkozás keretében tájékoztatja az örökbefogadás feltételeiről, az alkalmassági
vizsgálat céljáról, jellegéről, valamint az örökbefogadásra irányuló kérelme esetén a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997. (IX.
10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 38. § (4) bekezdése szerint nyilatkoztatja, valamint
tájékoztatja az alkalmassági vizsgálat helyéről, időpontjáról, továbbá a családi és
lakáskörülményei feltárását szolgáló környezettanulmány elkészítésének időpontjáról.
Az örökbefogadási tanácsadó az örökbe fogadni szándékozó személy számára örökbefogadás
előtti tanácsadást nyújt és örökbefogadásra felkészítő tanfolyamon való részvételt biztosít.
Házastársi, rokoni örökbefogadás esetén az örökbe fogadni szándékozó személyt tájékoztatja
arról, hogy az örökbefogadásra felkészítő tanfolyamon nem köteles részt venni, de kérelmére
biztosítja az azon történő részvételt.
Az örökbe fogadni szándékozó beleegyezésével felkéri háziorvosát– szükség esetén
szakorvosát – annak megállapítására, hogy egészségi állapotát tekintve alkalmas-e gyermek
felnevelésére.
Az örökbe fogadni szándékozó személy lakóhelyének felkeresése során a helyszínen
tájékozódik, hogy a lakókörnyezet, illetve a családi és lakáskörülmények alkalmasak-e
gyermek örökbefogadására. Lehetőség szerint tájékozódik arról is, hogy az együtt lakó
családtagoknak mi a véleménye a tervezett örökbefogadásról.
Az örökbefogadás előtti tanácsadást a Szakszolgálat pszichológusa végzi a 29/2003.(V.20.)
ESzCsM rendeletben foglalt irányelvek alapján. Amennyiben a pszichológus alkalmasnak tartja
a házaspárt a következő eljárás, az örökbefogadói tanfolyamon való részvétel. Az
örökbefogadói tanfolyam szervezése, lebonyolítása a hatályos jogszabályban rögzített
tematika szerint, a működtető intézmény munkatársai és külső szakértők bevonásával 40
órában történik. A képzés helyszíne a Szakszolgálat székhelye. A képzés megszervezéséért és
lebonyolításáért a tanfolyam akkreditáltságának fenntartásáért az örökbefogadási tanácsadó a
felelős.
A vizsgálatok, és a tanfolyam elvégzését követően tájékoztatják az örökbe fogadni szándékozót,
örökbefogadási alkalmasságát illetően kialakított álláspontjukról (a szakszolgálati javaslat
tartalmazza, hogy az örökbe fogadni szándékozó milyen életkorú, egészséges, vagy egészségi
problémával küzdő gyermek, egy vagy testvérek, valamint testvérek esetén hány gyermek
örökbe fogadására alkalmas), melyet megküldenek az örökbe fogadni szándékozó lakóhelye
szerinti illetékes gyámhivatalnak.
Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánítás esetén jogerős gyámhivatali határozat alapján
felveszik az örökbe fogadni szándékozó személyt az örökbefogadásra váró személyek közé. Az
örökbefogadási szándék bejelentésének napjával sorolják be az örökbefogadásra várók
sorrendjébe. A nyilvántartásba vételről értesítik az örökbe fogadni szándékozó személyt. Az
örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás lefolytatásához a gyámhivatal megkeresésére,
illetve az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére környezettanulmányt készítenek az
örökbe fogadni szándékozó személy otthonában és azt megküldik az örökbefogadási eljárás
lefolytatására illetékes kijelölt gyámhivatal számára.
Illesztés: Az illesztést a körültekintő döntés meghozatala érdekében team munkában végzik,
a csoport tagjai: pszichológus, örökbefogadási tanácsadó, gyermekvédelmi gyám, nevelőszülői
tanácsadó, szakszolgálat vezetője. A döntés hozatalt követően megszervezik a leendő
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örökbefogadó szülő és a gyermek találkozásait (legalább három alkalom), pszichológus
szakmai támogatását biztosítják a hatékony ismerkedési folyamat elősegítése érdekében.
Amennyiben a gyermek és leendő örökbe fogadó szülő között kialakult érzelmi kapcsolatot a
szakemberek biztonságosnak ítélik, javaslatot tesznek a jogszabály által meghatározott
dokumentumok becsatolása mellett a gyámhivatalnak a kötelező gondozásba történő
kihelyezésre, a személyes kapcsolat felvételtől számított legfeljebb 30 napon belül a gyermek
gondozója, illetve törvényes képviselője bevonásával. A gyámhivatal határozata alapján
előkészítik a gyermek gondozásba történő kihelyezését. A kötelező gondozási idő alatt
figyelemmel kísérik a gyermek beilleszkedését, a gyermek és szülő közötti érzelmi kötődés
alakulását, a leendő örökbefogadó szülő gondozó-nevelő tevékenységét. A kötelező gondozás
ideje alatt az örökbefogadó szülő és a gyermek számára rendelkezésre áll az örökbefogadási
tanácsadó és a pszichológus konzultációra, mentálhigiénés támogatásra, gyakorlati problémák
megoldására, stb. Amennyiben a szakemberek a gondozási időt követően nem látják akadályát
az örökbefogadásnak, a szakszolgálat javaslatot tesz a gyámhivatalnak az örökbefogadásra.
Utánkövetés keretében személyes tanácsadással segíti a pszichológus és az örökbefogadási
tanácsadó a gyermek családjába történő beilleszkedését, a családdá válás folyamatát, az
örökbefogadással kapcsolatos kommunikációt, a gyermek identitásának egészséges fejlődését,
valamint a gyermek óvodai, iskolai beilleszkedése kapcsán a problémák megelőzését vagy azok
megoldását.
Az utánkövetésről és annak tapasztalatairól az utánkövetés megtörténtét követően 15 napon
belül utánkövetési jelentést küldenek az örökbefogadást engedélyező gyámhivatal számára.
Az örökbefogadó szülő kérelmére az örökbefogadás utánkövetésének kötelező időtartamát
követően az örökbefogadás önkéntes utánkövetése keretében történő szolgáltatás nyújtását
biztosítanak abban az esetben is, ha a kötelező utánkövetést más szervezet végezte.
Az egységes örökbefogadási nyilvántartásban rögzítik az utánkövetést elrendelő gyámhivatali
határozatot, az utánkövetési jelentést, az örökbefogadás önkéntes utánkövetését megalapozó
megállapodást és annak megtörténtéről, valamint eredményéről készített feljegyzést.
Végül törlik az örökbe fogadható gyermeket a nyilvántartásából, akinek az örökbefogadását a
gyámhivatal jogerős határozattal engedélyezte. Mindezekről tájékoztatják a Szakminisztérium
illetékes főosztályát az országos nyilvántartásból való törlés céljából, a hatályos jogszabályban
foglaltaknak megfelelően.
A sikeres örökbefogadást követően az adatokat zárolják. A zárolt adatok kizárólag az
örökbefogadásban érintett személy vagy leszármazója ügyében eljáró szervnek vagy
hatóságnak továbbíthatóak. A szervnek vagy hatóságnak az adatszolgáltatás iránti kérelmében
meg kell jelölnie, hogy mely ügyben és milyen célból kéri az adatszolgáltatást.

13.5. KOMPLEX ESETEK/SZAKVÉLEMÉNYEK BEMUTATÁSA
Ebben az alfejezetben különböző eseteken/szakvéleményeken keresztül kerül bemutatásra a
gyermekvédelmi rendszer.
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Család- és gyermekjóléti központ véleménye
Előzmények: A családdal intézményünknek (család-és gyermekjóléti szolgálat és központ)
2015 óta van folyamatosan kapcsolata. A család (szülők, akkor még 2 gyermek) ügyében
sokszor érkezett jelzés igazolatlan hiányzásról, majd az apa drogfogyasztásáról, szülői
feladatok ellátásának hiányáról. A gyermekek sűrűn szülői felügyelet nélkül voltak, amíg a
szülők - elmondásuk alapján - külföldön dolgoztak. Ilyenkor rokonokra voltak bízva, de
ellátásuk nem volt megfelelő. Életvitelszerűen korábban XY településen éltek, Z szám alatt
éltek, de sokat tartózkodtak az édesapa rokonsága él.
A gyermekek az eltelt időszakban voltak védelembe vettek a szülő elhanyagoló magatartása
miatt, voltak ideiglenesen elhelyezve több alkalommal rokonoknál, majd fél évre voltak
nevelésbe vett kiskorúként nevelőszülőknél is. Egy alkalommal az édesanya az apa
drogfogyasztása és az ő bántalmazása miatt segítséget kért, hogy elmenekülhessen
gyermekeivel az apától. Később meggondolta magát, az apával maradt, míg gyermekei
ideiglenes hatállyal az anyai nagyszülőhöz kerültek. A szülők gyakran elérhetetlenek voltak
telefonon és személyesen is, a gyermekek sem tudták hol vannak, mikor jönnek értük.
A nevelésbe vétel 2017. március 1-jén megszűnt, mivel a szülők minden elvárt feladatot,
szükséges lépéseket megtették annak érdekében, hogy a gyermekeket saját otthonukban
neveljék.
A nevelésbe vétel megszüntetése mellett javasoltuk a védelembe vétel elrendelését. Ekkor
Annával még várandós volt az édesanya, így ő születését követően alapellátás melletti
családsegítésben részesült, védelembe vételét még nem javasoltuk a Gyámhivatal felé. A
védelembe vétel jogerőre emelkedéséig (2017. június 19.) is folyamatos kontroll és váratlan
családlátogatások alkalmával ellenőriztük a gyermekek ellátását. A gyermekek a
hazakerülésüket követően a tanévet Sz. Általános Iskolában fejezték be. Kezdetben teljesítették
az iskoláztatással kapcsolatos teendőiket a gyermekekkel kapcsolatban, de 2017. március
végén már jelentkeztek a problémák, jelzések érkeztek az iskolából. (Felszerelésük hiányos,
házi feladat sűrűn nem volt készen, üzenőfüzet, ellenőrző nem volt aláírva, gyermekek
magatartása nem volt megfelelő: verekedés, fojtogatás, verekedésre tanítás, trágár szavak
használata, életkoruknak nem megfelelő kifejezések (pl.: "szűz vagy-e"), szülők nem
érdeklődtek iskolai helyzetükről a megállapodás ellenére.
Annak ellenére, hogy a szülők nevelésük-gondozásukba úgy kerülhetnek vissza a gyerekek,
hogy az előzmények miatt kizárólag ők gondoskodnak gyermekeikről és csak kivételesen
indokolt esetben (pl. betegség) bízzák őket más családtag felügyeletére, jelzés érkezett, hogy a
gyermekek szülei ismét távol vannak, és a nagymama vigyáz rájuk. Erről váratlan
családlátogatás alkalmával meg is győződtem. A nagynéni és a nagymama voltak a
gyermekekkel. Elmondásuk alapján a Gyámhivatalnál ezt nekik megengedték. Kb. 2 hetet
voltak távol a szülők, elmondásuk alapján dolgozni voltak. A tanév utolsó napjaiban nem jártak
iskolába, elmondásuk alapján más országban voltak nyaralni. A tanévzárón nem jelentek meg,
bizonyítványukat nem vették át. Benedek osztályozóvizsgán nem jelentek meg,
távolmaradásukat nem jelezték.
A gyermeket a szülő találkozásaink tapasztalata alapján megfelelően gondozta, nyári
szünetben probléma nem merült fel. Egy jelzés érkezett 2017. június 29-én, mely szerint az
édesanya más országban szexuális szolgáltatást nyújt, ez idő alatt Benedek és Zsolt is ott
tartózkodnak, és az anya buzdítására az "ügyfelektől" értéktárgyaikat eltulajdonítják. Az anya

318 | 13. Gyermek- és ifjúságvédelem

Annával való várandóssága idején védőnővel csak 21. hetesen vette fel a kapcsolatot,
megbeszélt időpontokra sokszor nem ment el. Anna születését követően (2017. július 3.)
védőnői tanácsadáson megjelent, de időnként többször fel kellett hívni a figyelmét arra, hogy
jelenjen meg a gyermekkel. Előfordult, hogy nem volt elérhető a család sem telefonon, sem
családlátogatás alkalmával.
A család 2017. szeptemberében más településre költözött. A gyermekek más általános
iskolában kezdték meg a tanévet. A helyileg illetékes családsegítő felkérése a költözést
követően a védelembe vétel kapcsán szociális segítőmunka biztosítására felkérésre került, a
gyulai Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője a segítő folyamatot illetékesség hiányában
lezárta.
A gyermekek ügyében az iskolából jelzés nem érkezett. Konzultációk során a pedagógusok
problémát nem jeleztek. Igazolatlan hiányzásaik nem keletkeztek 2017. november 29-éig a
településről jelzés, probléma nem merült fel.
2017. november 29-éig védőnő tartotta a kapcsolatot a családdal Anna ügyében. Az édesanya
együttműködése változó volt. A gyermeknek elmaradt védőoltása is van. A családlátogatás
alkalmával sokszor nem talált otthon senkit.
2017. november 29-én 04:43-kor az intézményünk által működtetett készenléti telefonra az
alábbi sms-ek érkeztek (az sms-eket az édesanya korábbi családsegítőjének, saját
mobilszámára küldte, aki ezeket az üzeneteket azonnal továbbította készenléti
telefonszámunkra): "Jo regelt, az edesanya vagyok nagyon szepen kerem ahogy megkapja ezt
az esemest segicsen ne hivjon fel mert nem tudok erol beszelni szepen kerem menekicsen ki
minket ebol a csaladbol mert ferjem egy hete üt ver es a gyerekeim ezt lasak nem tudok
elszokni mert figyel mindden lepesem segicsen szojon valakinek jojenek ertunk vigyenek el
keremsiesen az XY településen vagyunk". "Jo koszonom de mongya meg nekik legyenszives h
telefonon ne mongyanak semit mert akor eldug minket jojenek man ki es vigyenek el mert ezt
nem lehet birni"
"De az is lehet hogy 8-kor elvisz egy másik településre h anyam elott verjen meg.”
A készenléti ügyeletet ellátó szakember a jelen esetben is illetékes esetmenedzser volt. az
üzenetek érkezésekor. Azonnal a rendőrség segítségét kérte az esetmenedzser. A rendőrőrs
munkatársai jártak 6 óra után a családnál, az anyán külsérelmi nyomokat nem láttak. Külön
beszélgettek vele, elmondta, várja a gyermekvédelmi szakembereket, hogy segítsenek, de
azonnali rendőri intézkedést nem kért.
2017. november 29-én 7:30 után az eset kezelése a Gyámhivatallal, helyileg illetékes
rendőrökkel és a helyi családsegítővel együtt történt. Családlátogatás alkalmával a
szakembereket apa féltestvére fogadta a családnál, aki a kapuban elmondta, hogy nincs itthon
senki, és kérdőre vonta a szakembereket. Ekkor az ajtóban megjelent édesanya, aki elmondta,
már nagyon várta őket és összepakolt. Kérte, azonnal vigyük el őket a házból. Zsolt és Anna volt
vele, Benedek iskolában volt. Ezt követően az illetékes Járási Hivatal gyámügyi szakügyintézője
jegyzőkönyvet vett fel az édesanyával, mely tartalmazza, hogy segítséget kér, hogy a
gyermekvédelmi szakemberek menekítsék el férjétől, mert őt folyamatosan terrorizálja,
gyermekek előtt is rendszeresen bántalmazza őt és prostitúcióra kényszeríti, drogfogyasztó
volt, amiről pár napja próbál leszokni, és ettől nagyon agresszív. Az édesanya irányába
tudatosítva lett, hogy amennyiben újból párkapcsolatot létesít az édesapával, a gyermekek
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kiemelését fogja javasolni a Család- és Gyermekjóléti Központ. A jegyzőkönyv alapján
tudomásom szerint kiskorú veszélyeztetése miatt az édesapa ellen feljelentés történt.
Az édesanya és 3 kiskorú gyermekét még aznap, 2017. november 29-én az anya kérésére védett
házba irányítottuk (odautazását, és minden szükséges feltételt biztosítottunk a Gyámhivatal
segítségével), ahová nem érkezett meg. 2017. november 30-án az édesanya tájékoztatott arról,
hogy mégsem a védett házba mentek, hanem édesanyjához költöztek. Ezt az információt
telefonon a Gyámhivatal területét ellátó családsegítő is alátámasztotta, aki még aznap
családlátogatást tett a családnál.
Benedek néhány nap múlva visszament édesapjához, mivel ő hozzá kötődik jobban.
2017. december 4-én az iratanyagot az esetmenedzser megküldte kk. Zsolt védelembe vett
gyermek ügyében, illetve jelzéssel éltem kk. Anna gyermekjóléti alapellátásban részesülő
gyermek ügyében is az illetékes központ irányába.
Az illetékességi területünkön az édesapa nevelésében maradt kk. Benedek ügyében a
Gyámhivatal rendkívüli védelembe vételi eljárást indított, ahol a javaslat megküldésre került:
kk. Benedek védelembe vételének fenntartására. Az édesapát tájékoztattuk arról, hogy
amennyiben a gyermekek édesanyjával újból élettársi kapcsolatot létesít, a gyermekek
nevelésbe vételét kezdeményezi a Gyermekjóléti Központ.
2018. január 4-én az édesanyával, az illetékes központ esetmenedzserével telefonon konzultált
az apa esetmenedzsere, aki elmondta, egy alkalommal tudott találkozni az édesanyával, azóta
sehol nem találja őket, azokon a címeken, településeken sem, amelyet az anya családja
megadott számára. 2018. január 5-én az illetékes gyámhivatal a gyermekek körözését fogja
kiadni, és ideiglenes hatályú elhelyezésüket rendeli el.
2018. január 4-én felkeresett édesapa azzal, hogy az édesanyát és gyermekeiket vissza fogja
költöztetni magához.
Az esetmenedzser tájékoztatást adott, hogy amennyiben erre kerül sor, a gyermekek nevelésbe
vételét javaslom esetmenedzserként az előzményekre való tekintettel. Az édesapa ezt
megértette, és elmondta, ennek ellenére 2018. január 5-én költözteti haza az édesanyát és
gyermekeit magához.
2018.január 5-én váratlan családlátogatásra ment az esetmenedzser a Gyámhivatal
szakügyintézőivel és a családsegítővel otthon voltak a szülők és a csecsemő, kk. Anna. A
nagyobb gyermekek elmondásuk alapján iskolában voltak.
Az édesanya elmondta, amit 2017. november 29-én az édesapára vonatkozóan nyilatkozott, az
nem volt igaz, csak haragból mondta. Egy rosszindulatú pletyka miatt alakult ki köztük
féltékenység, de ezt már tisztázták. Életüket ismét együtt kívánják élni gyermekeikkel közösen.
Jelenleg Benedek és Zsolt osztályfőnökei az alábbiakat tapasztalják:
Benedek 2017. szeptembere óta rendszeresen jár iskolába, igazolatlan hiányzása nincs.
Magatartási problémái vannak, felszerelése rendetlen, tanulmányi eredménye gyenge, nem
tanul. Sok lemaradása van a gyakori költözés és iskolaváltás miatt.
Zsolt 2017. szeptembere óta rendszeresen járt iskolába, majd 60 óra igazolatlan hiányzása
gyűlt össze. az adott településen tartózkodásuk alatt 45 óra igazolatlan hiányzást gyűjtött
össze, ott 1 napot járt iskolába. Szeretetigényes, ragaszkodó, tanítóit, osztálytársait szereti.
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Otthoni dolgokról nem beszél. Időnként személyes higiénéje elhanyagoltabb. Felszerelése
megvan. Sok lemaradása van a gyakori költözés és iskolaváltás miatt.
Védőnő tapasztalata: Az édesanya visszaköltözésüket követően még nem jelentkezett nála, a
kevermesi védőnővel konzultált, ő nem tudott kapcsolatba kerülni az anyával és csecsemővel,
nem találta őket a kevermesi címen.
Családsegítő tapasztalata: 2017. szeptemberétől a család együttműködő volt, párkapcsolati
problémáikról tudomásuk nem volt. Miután a család 2017. november 29-én szétvált, az apa
együttműködési megállapodást kötött a családsegítővel, de ez nem valósult meg.
Családlátogatások alkalmával nem volt otthon, értesítésekre nem reagált. A gyermekek
védelembe vételét javasolja.
Az előzmények és a jelenleg újból létesített élettársi kapcsolat miatt a gyermekek súlyosan
veszélyeztetettekké váltak. Veszélyeztető tényező a gyermekek szüleinek súlyos párkapcsolati
problémái, mely az apa agresszív, bántalmazó viselkedésében nyilvánulnak meg a gyermekek
jelenlétében is. Az apa drogfogyasztása is szintén jelen van a családban, az édesanya szerint
nem folyamatosan, de amikor nem fogyasztó, akkor elvonási tünetei vannak és agressziója
fokozott irányában. A konfliktusok miatt gyakori költözésük és iskolaváltásuk a gyermekek
értelmi, érzelmi fejlődését akadályozza. Az édesanya által nyilatkozott prostitúcióra való
kényszerítés és a prostitúció idején való közvetett jelenlét miatt a gyermekek erkölcsi fejlődése
veszélyeztetett. A szülők együttműködése a szakemberekkel kifogásolható, sokszor nem
megtalálhatóak, ilyenkor ellentmondásokba keverednek hollétükről. A védőnővel való
együttműködésük sem megfelelő, pedig a gyermek életkorából adódóan rendszeres
kapcsolattartás lenne szükséges.
Összességében családjukban való nevelkedésüket folyamatosan a szüleik párkapcsolati
nehézségeinek átélése, bizonytalanság, kiegyensúlyozatlanság, rendszertelen életmód
jellemzi.
A Család-és Gyermekjóléti központ esetmenedzsereként a gyermekek nevelésbe vételét
javaslom

Területi gyermekvédelmi szakszolgálat véleményei és
összegző javaslatai
Mivel a területi gyermekvédelmi szakszolgálat különböző javaslatokat tehet, így a későbbiek
során eltérő szakvéleményeket olvashatnak.

Gondozási hely megváltoztatása, speciális ellátás igény megállapítása
A Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi
Osztályának megkeresése miatt végezték el a vizsgálatot.
Első alkalommal a kiskorúról a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 2016 novemberében
készített szakmai véleményt, ekkor a gyermeknek édesapjánál történő elhelyezése és
védelembe vételének fenntartása volt javasolt. (A gyermek vizsgálatát igazolatlan iskolai
hiányzások, falcolás, csavargás, szökések tették szükségessé.) Az apánál történő elhelyezés
nem hozta meg a várt eredményt, rövid időn belül bebizonyosodott számára, hogy gyermekét
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– az anyához hasonlóan – ő sem tudja megvédeni, ezért nem vállalta tovább nevelését, így
került sor Kata ideiglenes hatályú elhelyezésére. A korábbi szakvélemény megírásától eltelt idő
rövidsége miatt 2017 januárjában csak egy kiegészítő szakmai vélemény készült. Ekkorra
bebizonyosodott, hogy Kata kijátszotta szüleit, szökéseivel, csavargásával veszélyeztette
önmagát, ezért nevelésbe vétele volt javasolt elsősorban nevelőszülőnél, ennek hiányában
lakásotthonban történő elhelyezéssel. Pszichológusi, pszichiátriai támogatása volt indokolt.
A gyámhivatal a szakvélemény kiegészítése mellé újabb pszichológiai véleményt kért, mely
2017 februárjában készült el és a gyermek nevelésbe vételét javasolta lakásotthoni
elhelyezéssel, ezzel szemben a gyámhivatal Kata hazagondozása mellett döntött, mert
megállapítást nyert, hogy a gyermek fejlődése édesanyjánál, korábbi környezetében
biztosítható. A szülők is úgy gondolták, hogy Alexának nagyobb esélye van otthon jó irányba
változni, mint gyermekvédelmi gondoskodásban. Kata nem tért jó útra családja körében, szülei
nem tudták megvédeni önmaga veszélyeztetésétől, deviáns irányú sodródásától, ezért a
gyermekvédelmi szakértői bizottság 2017 augusztusában kelt szakmai véleményében Kata
nevelésbe vételét és lakásotthonban történő elhelyezését javasolta. Kata többször került
önmagát súlyosan veszélyeztető helyzetbe: szökések, csavargás, védekezés nélküli szexuális
kapcsolatok, terhesség, falcolások által. Már ekkor megfogalmazásra került, hogy ha továbbra
is keresi a szabályok alóli kibúvókat, veszélye sodorja önmagát, akkor speciális nevelési
szükségletének vizsgálata, speciális lakásotthoni elhelyezése is indokolttá válhat.
Az eljárás kezdeményezőinek indokai: Gyermekvédelmi gyám kezdeményezte a kiskorú
speciális szükségletének vizsgálatát, tekintve, hogy szakellátásba kerülése óta Kata
viselkedésében javulás nem tapasztalható: rendszeresen – akár több napra is – engedély nélkül
távozik gondozási helyéről, iskolába nem jár, arról hallani sem akar, felelőtlen szexuális
kapcsolatokba bonyolódik, ill. tudatmódosító szerek használatától sem riad vissza.
A szakellátásban eltöltött időszak jellemzői: A Gyulai Gyámhivatal 2017. 11. 02-vel rendelte el
Kata nevelésbe vételét és gondozási helyéül a kz gyermekotthont jelölte ki. A bekerülést követő
napon (2017. 11. 03-án) 21 óra után Kata engedély nélkül távozott a gyermekotthonból, majd
11. 06-án hajnali 1.30-kor a Békési Rendőrség munkatársa Katát és a szintén szakellátásban
nevelkedő Tamást megtalálta a békési buszpályaudvaron. A fiatalokat lakásotthonba
szállították, ahol Kata zsebéből herbálos cigaretta esett ki, amit a rendőrök megsemmisítettek.
2017. 11. 07-én Kata ismét engedély nélkül távozott, de még aznap megtalálták a rendőrök és
visszaszállították a gyermekotthonba.
2017. 11. 28-án Kata nem akart iskolába menni, de - nevelői ráhatásra - társaival mégis elindult
az oktatási intézménybe, ahová nem érkeztek meg. A gyermekek engedély nélküli távozásáról
értesítették a rendőrséget, akik még aznap délelőtt megtalálták őket.
2017. 12. 01-jén Kata elindult az iskolába, de oda nem érkezett meg, a helyi rendőrök még
aznap délelőtt megtalálták.
2017. 12. 06-án újabb szökése volt, ekkor másnap délután az eleki lakásotthonból szállították
vissza gondozási helyére.
2017. 12. 13-án Kata iskolába indult, de oda nem érkezett meg. Az édesanya arról tájékoztatta
a gyámot, hogy Kata hazament. A rendőrök innen szállították vissza a lakásotthonba.
2017. 12. 21-én Kata és 2 társa engedély nélkül távozott a gyermekotthonból. Az állomásra
beszéltek meg találkozót egy fiatalemberrel, akitől herbálos cigit vásároltak, amitől Kata 2 társa
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rosszul lett, ügyeleti ellátásukat követően, kórházi megfigyelést igényeltek. Kata feljegyzése
szerint társai őt is kínálták a cigarettával, de ő ekként reagált: „nem szívok, majd otthon”.
2017. 12. 27-én Kata egy társával nem érkezett vissza a kimenőről, ezért értesítették a
rendőrséget, majd 23.30-kor a lányok önként visszatértek gondozási helyükre. Az iratok
tanúsága szerint egy férfi megszólította őket, hogy menjenek el vele autókázni, kérlelésére a
lányok beszálltak az autóba, majd megkérték, hogy vigye el őket. Fizetségképpen a férfi nem
pénzt, hanem szexuális szolgáltatást kért a fiataloktól. A másik lány ebben nem akart részt
venni, ezért kiszállt az autóból, de Kata a megállapodás szerint szexuális cselekmény részesévé
vált. Az eset kapcsán felmerült, hogy a gyermeket nemi aktusban történő részvételre
kényszerítették, ezért azonnali nőgyógyászati vizsgálatát rendelték el, melyre 12. 29-én került
sor. Az orvos a gyermek testét átvizsgálta, de erőszakra utaló eltérést nem észlelt. Később
kiderült, hogy Kata önként vett részt a cselekményben, őt arra nem kényszerítették. Kata 13
éves, a szexuális cselekmény felnőtt férfi részvételével történt, ezért a kiskorú megrontása
feltételezhető, az ügyben jelenleg rendőrségi eljárás van folyamatban.
2017. 12. 30-án Kata újabb engedély nélküli távozás részese volt 2 társával együtt. Ekkor
stoppal jutottak el egy másik településre, ahonnan elmentek Kata barátnőjéhez, majd 01. 02án visszamentek arra a településre, ahol korábban voltak, hogy Kata találkozzon a barátjával.
2018. 01. 02-án este Kata azzal hívta fel édesanyját, hogy nagyon éhes és már 4 napja nem
fürdött. Az anya elment gyermekéért és gondoskodott lánya gondozási helyre történő vissza
szállításáról. Az iratok tanúsága szerint 2018. 01. 06-án délelőtt Kata egy társával a zárt ablakot
kanállal kifeszítette és engedély nélkül távoztak a gyermekotthonból. A lányok egy
meghatározott településre mentek, Kata itt vette fel a kapcsolatot „facebook”-os ismerősével,
(akivel korábban nem találkozott) akitől füves és herbálos cigit kaptak, melyet együtt szívtak
el. Kata nem emlékezett arra, hogy hol töltötte barátnőjével az éjszakát. A rendőrök igazoltatták
őket, és meghallgatása során elmondta, hogy korábban már kipróbált herbálos, füves cigit,
varázsdohányt, speed-et és kristályt is. 2018. 01. 07-én a kihallgatást követően a lányok
visszaszállításra kerültek gondozási helyükre.
2018. 01. 08-án Kata az iskolába nem érkezett meg, a délután folyamán találták meg, és a
lakásotthonba szállították, ahonnan az esti órákban újra megszöktek.
2018. 01. 16-án Kata ismét iskolába indult, de oda nem érkezett meg. A rendőrkapitányság
munkatársai a délelőtt folyamán megakadályozták szökését, mivel leszállították a buszról.
2018. 01. 30-án a gondozási helyről értesítették a gyámot, hogy mentővel szállítják Katát és 3
társát a békéscsabai kórház gyermekosztályára, mert dezodor és légfrissítő hajtógázt
lélegeztek be 8-16 óra között, délutánra a gyerekek szédülésre, mellkasi és hasi fájdalomra
panaszkodtak, 3 lány hányt is. A megfigyelést követően a gyermekeket a kórházból
elbocsátották.
A szakellátás időszakára vonatkozó gondozási-nevelési tervben foglalt feladatok és azok
megvalósulása: Testi fejlődés, fizikai, egészségi állapot: Kata alacsony termetű, törékeny
testalkatú gyermek. 2016-ban gyermekpszichiátrián kezelték, ahol pubertáskori emocionális
zavart állapítottak meg nála, gyógyszeres terápiája nem volt szükséges. Kata dohányzik,
alkalomszerűen tudatmódosító szereket használ. A gyermek többször lazán, nem az
időjárásnak megfelelően öltözködik, szökései miatt fokozottan ki van téve az időjárás
viszontagságainak, felfázásnak. Az orvos által felírt antibiotikum rendszeres bevétele a
gyermek
visszatérő
szökései
miatt
meghiúsult.
Magatartásproblémái
miatt
gyermekpszichiátriai szakrendelésen jártak 2018. 01. 24-én. A diagnózis gyermek vagy
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serdülőkorban kezdődő emocionális zavar, drogok és pszichoaktív szerek okozta káros
használat. Az ambuláns lap szerint gyermekpszichiátriai szempontból gyógyszermentes,
pszichológiai támogatása és drogambulancián történő jelentkezése javasolt. Kontroll: 2018. 02.
27. 2018. 01. 30-31. között Katát és 3 társát a békéscsabai kórházban látták el, mivel a
lakásotthonban légfrissítőt lélegeztek be, amitől rosszul lettek, hánytak. Dg. Hallucinogének
okozta akut intoxikáció. A gyermeknél mérgezési tüneteket nem észleltek, állapotának
rendeződését követően elbocsátották a kórházból.
Értelmi fejlődés, tanulás: Kata a H. Általános Iskola ötödik osztályos tanulója,
tankötelezettségét 2018. 01. 22-től magántanulóként teljesíti, tekintve, hogy életkorából (13
év) és negatív élettapasztalataiból adódóan a 10-11 éves gyerekek közé nem tudott
beilleszkedni. Kata jelenleg harmadjára járja az 5. osztályt.
Érzelmi állapot, viselkedés változásai: Gondozási helyén Kata társakra talált szökésekben.
Szökései rendszeresek, mely alkalmakkor veszélyeknek teszi ki magát (felelőtlen szexuális
kapcsolat létesítésével, tudatmódosító szerek használatával). Érzelmileg labilis.
A gyermek életének jelentősebb eseményei: Kata életében nagy törés volt, amikor szülei
elváltak, és mindketten külön-külön élettársi kapcsolatot létesítettek. A család széthullása után
jelentkeztek Kata magatartásproblémái otthon és az iskolában. Amikor a gyermekért az anya
már nem tudott felelősséget vállalni, akkor a Gyulai Gyámhivatal a kiskorút 2016. 09. 16-tól
ideiglenes hatállyal a különélő édesapánál helyezte el. 2016. 12. 13-án a gyámhivatal Kata
gondozási helyét az ideiglenes elhelyezés időtartama alatt megváltoztatta, és Befogadó
Otthonban helyezte el, mert az apa is eszköztelenné vált gyermeke nevelését illetően. Az
ideiglenes elhelyezés felülvizsgálati eljárásában a Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság Kata
nevelésbe vételére tett javaslatot, de a Gyulai Gyámhivatal 2017. 04. 04-én a kiskorút, ideiglenes hatályú elhelyezését megszüntetve - édesanyja gondozásába helyezte. Hazakerülvén
a gyermek szinte korlátok nélkül élte mindennapjait, Kata az édesanyjánál el tudta érni, hogy
az ő akarata érvényesüljön. A szülő nem vette észre, hogy hozzáállásával, következetlenségével
gyermeke veszélyeztetettségét fokozza. Kata fiatal kora ellenére szexuális kapcsolatokat
létesített, majd várandós lett, és 13 éves kora előtt művi terhesség-megszakításon esett át, ami
egyébként is labilis lelkiállapotát még inkább megrendítette. A gyermek a feldolgozatlan
traumák okozta feszültséget falcolással próbálta oldani.
A gyermek gondozási helyre történő beilleszkedése: Kata gondozási helyére beilleszkedett,
ismeri az ott irányadó szabályokat, azonban engedély nélküli távozásai révén rendszeresen
megszegi a házirendet. Az Otthonban bezárva érzi magát, ezért jellemzően hol a szintén
szakellátásban nevelkedő barátjához, vagy édesanyjához szökik.
A gyermek kapcsolatainak alakulása a gondozóival, társaival: Kata szeretetre éhes fiatal,
megöleli az általa kedvelt nevelőket, a gyermekotthonban dolgozókkal nem keresi a
konfliktust, megfelelő hangnemet használ, feladatot kedve szerint végez el. Társai elfogadják,
általuk sodorható, befolyásolható, normaszegő viselkedése negatív hatással van a többiekre,
szökéseihez, szabályszegéseihez mindig talál társat. A vizsgálat idején Kata azt mondta, hogy
nem érzi jól magát a lakásotthonban, mert társai kiközösítik, ezért szeretne másik gondozási
helyre kerülni.
A szakellátás időszakában bevont személyek és intézmények beavatkozásai, a beavatkozások
típusai: A szakellátásba kerülést megelőzően, - 2016. júniustól -Nevelési Tanácsadó
pszichológusa foglalkozott a gyermekkel. Gondozási helyén pszichiáter szokott beszélgetni
vele. Ez év januárjában gyermekpszichiátriai gondozása kezdődött, folyamatos
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magatartásproblémák miatt gyámja kérte gyermekpszichiátriai osztályos felvételét, de erről
Kata hallani sem akart, ezért nem került rá sor. Kata édesanyját igazságügyi pszichológus
szakértő vizsgálta, aki megállapította, hogy: „a szülő személyisége alapvetően alkalmas lenne
arra, hogy kiskorú gyermekét nevelje, azonban a gyermek magatartási és pszichés problémái
olyan súlyos mértékűek, melyekkel kapcsolatban az édesanya nevelési eszközei elégtelenek,
hatástalanok, tehetetlenséget eredményeznek. Az anya kötődik gyermekéhez, de a gyermekhez
való viszonyulásából hiányzik a biztonságnyújtás, stabilitás. A gyermek jelenlegi pszichés és
magatartási problémáit figyelembe véve a szülő nem képes arra, hogy gyermekét
szabálykövető magatartásra nevelje, megfelelő kontroll alatt tartsa és gyermeke deviáns
viselkedésének gátat szabjon.”
A gyermek és családjának kapcsolattartása: A nevelésbe vételi határozat Katának édesanyjával
és testvérével való kapcsolattartását minden hó 2. és 4. hétvégéjének vasárnapján 12-17 óra
között engedélyezte a gyermek gondozási helyén. Az édesanya ez idáig háromszor látogatta
meg gyermekét. Kata szökései miatt a folyamatos kapcsolattartás akadályozott, ill. anyának
anyagilag megterhelő a találkozások szabályozás szerinti megvalósítása. Az apával való
kapcsolattartást a gyámhivatal a gyermek kérését figyelembe véve nem rendezte. 2017. 12. 2426. között Kata időszakos kapcsolattartáson volt otthon. Az édesanya elmondása szerint a
karácsonyi szünet alkalmával Kata jól érezte magát otthon családja körében.
A szülők életkörülményei, szociális körülményei, annak változásai: Az anya közmunkaprogram
keretében egy szociális otthonban dolgozik, hétvégente a helyi cukrászdában konyhai
kisegítőként alkalmazzák. Az anya fiával és lányával saját tulajdonú családi házban él. A ház 3
szobás, 70 m2 -es, komfortos. A közüzemi szolgáltatások biztosítottak, a fűtési, főzési
lehetőségek adottak, a lakókörnyezet rendezett. A 2017 augusztusában kelt gyermekvédelmi
szakértőz bizottság szakmai vélemény szerit az apa munkavállalás céljából külföldre távozott.
Anya úgy tudja, hogy Kata édesapja jelenleg belföldön tartózkodik és édesanyjánál él. Az apa
gyermekeivel nem keresi a kapcsolatot.
A család életvitele, annak változásai: Katának megszakadt a kapcsolata édesapjával. Az apa
érdektelensége szomorúsággal tölti el a gyermeket. Kata felnőtt korú nővére Mária múlt év
végén hazaköltözött az édesanyához, mert nem tudta fenntartani az albérletet.
A gyermek családban elfoglalt helye, annak változásai a nevelésben töltött időszak alatt: Kata
a család legkisebb gyermeke, nővére már nagykorú, bátyja márciusban tölti 18. életévét,
jelenleg édesanyjukkal élnek. Az anya gyermekeihez ragaszkodó, a szülő a gyámmal, gondozási
hellyel együttműködő.
A testvérek helyzete, kapcsolata a gyermekkel: Kata nővére hotelben dolgozott, jelenleg
munkanélküli, új munkahelyet keres, fiútestvére alkalmi munkát vállal.
Rokoni kapcsolatok alakulása: A karácsonyi időszakos kapcsolattartás alkalmával az anya
szüleit látogatták meg.
A gyermek osztályfoka, helyzete a nevelési-oktatási intézményben: Kata általános iskolában
kezdte tanulmányait. 5. osztályos volt, amikor 2016 januárjában átiratkozott a helyi Általános
Iskolába, de magatartásproblémái miatt a követelményeket nem tudta teljesíteni, a tanév
végén évismétlésre kötelezték. Szakellátásba kerülését követően a gyámja 2017. 11. 20-tól a
lakásotthon lakóhelyén működő általános iskola 5. osztályába íratta Katát, aki jelenleg
harmadjára járja az ötödiket. A gyermek osztályfőnöke beszámolójában leírta, hogy Katát
szeretettel fogadták, a pedagógus próbálta a tanulókat felkészíteni Kata érkezésére és ő maga
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is igyekezett, hogy elősegítse a fiatal beilleszkedését. Kata már az első héten ürügyet keresett,
hogy távozhasson az iskolából (pl. előadta, hogy családtagjai érkeznek hozzá látogatóba), majd
amikor terve meghiúsult, dühös lett, a testnevelés öltözőben, mérgében az öngyújtóval
vonalzóját gyújtogatta. 10-11 éves társainak olyan dolgokról mesélt, melyeket koruknál fogva
nem érthettek pl. kábítószeres élmények, szexuális jellegű történetek, abortusz. Kata iskolába
járásában nem volt rendszeresség, miután elunta a tanítást önkényesen távozott az oktatási
intézményből. Többször előfordult, hogy elindult az iskolába, de oda nem érkezett meg.
Hiányzásai miatt iskolai munkája értékelhetetlen volt. 2017. 12. 03-án gyámja kérelmezte,
hogy Kata magántanulóként folytathassa tanulmányait, mivel a közösségbe a kapott segítség
ellenére sem tudott beilleszkedni, társai félnek tőle. Az iskola 2018. 01. 16-án xy. sz.
határozatában engedélyezte, hogy Kata 2018. 01. 22-i hatállyal tanulmányait magántanulói
jogviszonyban folytathassa. Kata félévkor osztályozó vizsgán vett részt, de 45 perc után felállt
és nem folytatta a tantárgyi feladatlapok megoldását. Félévi teljesítménye szerint magatartása
rossz, szorgalma hanyag. Az osztályozó vizsgán nyújtott teljesítménye alapján 8 elégtelen és 3
elégséges (irodalom, nyelvtan, testnevelés) osztályzatot kapott.
Speciális ellátási igény felmerülése esetén a korábbi kórházi, pszichiátriai és egyéb kezelések
eredményei, drogambulanciák javaslatai, rendőrségi eljárásokra vonatkozó adatok, pártfogói
vélemény tartalma: Az áttekintett iratok szerint Kata, ha alkalma adódott rá tudatmódosító
szereket kipróbált. A pszichiáter orvos javasolta drogambulancián történő jelentkezését, de
fiatal kora miatt ott még nem fogadják. Jelenleg két rendőrségi eljárásban érintett:
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya szexuális erőszak tárgyában nyomoz, ahol Kata
sértettként szerepel, ill. a szexuális visszaélés bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen
folytat eljárást.
Különleges ellátási igény felmerülése esetén a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága
szakértői véleményének megállapításai, a magasabb összegű családi pótlékra jogosultságot
igazoló dokumentum megállapításai:
Egyéb, a szociális munkás által fentieken kívül fontosnak ítélt információk a gyermekkel
kapcsolatban: Kata 2017. 11. 02-án, már második alkalommal került gyermekvédelmi
gondoskodásba, miután bebizonyosodott, hogy szülei külön-külön is eszköztelenekké váltak
gyermekük magatartásproblémáinak kezelését illetően, deviáns irányú sodródását nem tudták
megakadályozni. Kata 10 hete tartózkodik a gyermekotthonban, ez idő alatt, 12 alkalommal
volt szökésben, hosszabb-rövidebb ideig. Engedély nélküli távozások alkalmával
tudatmódosító szerek használata előfordult, volt olyan eset, amikor Kata öntudatlan állapotba
került. Meggondolatlanul létesített szexuális kapcsolata miatt rendőrségi eljárás van
folyamatban, hiszen Kata az eseményben kiskorúként vett részt. Az iskolába történő
beilleszkedése nem volt sikeres, a tanulásban nem motivált, hozzáállása miatt
tankötelezettségének teljesítése kérdéses. A gyermek magatartásproblémái és leginkább
rendszeres szökései miatt gondozási helyén nem biztosítható a szükséges támogatás. Kata
nevelésbe vétele nem szüntethető meg, az apa érdektelenséget tanúsít gyermeke iránt, az anya
nevelési eszközei elégtelenek, hatástalanok a kiskorú magatartási és pszichés problémáit
illetően. A nevelésbe vétel óta Kata többször engedély nélkül távozott a gyermekotthonból,
viselkedésével veszélybe sodorja önmagát, befolyásolhatósága révén deviáns irányú
sodródása valósul meg. Kata nehezen tűri a korlátozást, szabadság iránti vágya időről-időre
felülkerekedik benne, jelenlegi gondozási helyén szabálykövető magatartásra nevelését nem
tudják biztosítani, a gyermek önmaga általi veszélyeztetését nem tudják megakadályozni. Kata
speciális nevelési szükséglete az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 53. § 2. bek. bb) pontja szerint
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megállapítható. Békés megyében speciális szükségletű lányok számára fenntartott lakásotthon
csak Eleken, Kata lakóhelyén található. A gyermek a település mindkét iskolájába járt
korábban, oda történő ismételt integrálása kérdéses, a korát, hozzáállását, beilleszkedési
nehézségét alapul véve. Kata 13 éves, jó képességű fiatal, nem javasolt számára, hogy
tankötelezettségét magántanulóként teljesítse, hiszen napjai strukturálatlanok, az unalom és
semmittevés ösztönzi leginkább arra, hogy kalandokat keressen, mely alkalmakkor
meggondolatlanul szolgáltatja ki, vagy sodorja veszélybe önmagát. Javasolt Kata Országos
Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság által történő vizsgálatát kezdeményezni, mert Békés
megyében a szükségletének megfelelő gondozási hely biztosítása és tankötelezettségének
teljesítése is nehézségekbe ütközik.

Szakvélemény összegzése
A fenti eset összegző véleményétét a szociális munkás, pszichológus, pszichiáter,
gyógypedagógus közös team munkája és véleménye alkotja.
A szakmai vélemény készítésének célja, irányultsága, (oka): speciális szükséglet vizsgálata.
Nevelésbe vételi eljárás vagy a gondozási hely meghatározása esetén javaslat a nevelésbe vétel,
vagy a nevelésbe vétel fenntartásának indokoltságára vonatkozóan indoklással együtt: Kata
nevelésbe vétele nem szüntethető meg, mert az apa érdektelenséget tanúsít gyermeke iránt, az
anya nevelési eszközei elégtelenek, hatástalanok a kiskorú magatartási és pszichés problémáit
illetően. Kata jelenlegi gondozási helyére lassan illeszkedett be, megviselte a szülőtől való
szeparáció. A gondozási helyéről több alkalommal engedély nélkül távozott, elhelyezése óta
affekt kitörések, agresszív megnyilvánulások is előfordultak.
A gyermek speciális és/ vagy különleges / kettős ellátási igényének, valamint azok okainak
meghatározása: A gravis familiaris causak és pszichotraumák Kata érzelmi fejlődését negatívan
befolyásolták, a konfliktus- és probléma-megoldási deficitek, életvezetési szabálytalanságok a
kiskorú alkalmazkodását nehezítik. Kata életkorához képest érzelmileg súlyosan megterhelő
eseményeket élt meg (művi terhességmegszakítás, szexuális erőszak). A gyermek
személyiségfejlődése diszharmonikus, disszociális tünetei miatt speciális nevelési szükséglete
áll fenn az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 53. §. 2. bek. bb) pontja szerint.
Nevelésben lévő gyermek esetén javaslat a gondozási hely megváltoztatásának indokoltságára
vonatkozóan, indoklással együtt: Katát konfliktuskeresés és határok feszegetése jellemzi,
indulati telítettségét nehezen kontrollálja, éretlen megküzdési stratégiával rendelkezik. A
jelenleg krízis helyzetben lévő fiatal könnyen sodródhat deviáns kortárs kapcsolatokba.
Személyiségfejlődése egocentrikus szinten rögzült, jelenlegi deprimált hangulata miatt nem
képes energiákat mozgósítani, az érzelmi hangulati élet zavarai miatt kontroll funkciói
korlátozottan működnek. A jelenlegi gondozási helyén szabálykövető magatartásra nevelését
nem tudják biztosítani, a gyermek önmaga általi veszélyeztetését nem tudják megakadályozni.
Javaslat az elhelyezés formájára: Gyermekpszichiátriai szempontból speciális nevelési
szükségletű, speciális lakásotthoni elhelyezése javasolt.
Vélemény, javaslat a gyermek egészségi és pszichés állapotára, valamint a gyermek állapota,
szükséglete indokolta kezelésekre, beavatkozási irányokra, korrekciókra, terápiákra, egyéb
nevelési, gondozási, oktatási, rekreációs szolgáltatásokra: Tudata tiszta, térben- és időben
intellektusnak megfelelően orientált. Beszéde érthető, felfogása ép, válaszai adekvátak.
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Figyelme felkelthető, de hamar térül. Megjegyző és megőrző memória a tőle elvárható szintnek
megfelelő, intellektuális teljesítménye borderline szinten. Hangulata labilis, közérzete változó.
Gyermekpszichiátriai szempontból gyógyszermentes, fokozott pszichés támogatása javasolt.
Interperszonális kapcsolatai konfliktussal terheltek, érzelmi kapcsolatai, kötődései felületesek.
Folyamatosan kitüntetett figyelmet szeretne, melyet igyekszik szélsőséges „eszközökkel”
(falcolás, extrém történetek mesélése stb.) kiprovokálni. Kritikátlanul sodródik a
párkapcsolatokban, melyekben életkorából adódóan feltehetőleg könnyen kihasználhatják.
Javaslat a kapcsolattartásra (különösen a felügyelt, kontraindikált): Családjával való kapcsolata
szoros, családi kapcsolatainak fenntartását biztosítani, ill. elősegíteni szükséges.
Egyéb javaslatok (pl. NV. fenntartására, megszüntetésére vonatkozóan) az egyéni elhelyezési
terv tartalmával kapcsolatos, vagy a bizottság által a fentieken kívül fontosnak ítélt tennivalók,
információk a gyermekkel kapcsolatban (pl. tehetséggondozás, kulturális, vallási, nyelvi
szükségletek): Az elmúlt időszakban Kata a támogató pedagógiai megsegítése ellenére sem
tudja viselkedését hosszútávon szociálisan elfogadható formában szervezni. Fennáll a
kriminalitás felé sodródás veszélye, ezért elhelyezése egy zártabb és speciálisabb megsegítést
nyújtó rendszerben javasolt, mert a kifejezetten pozitív személyiségjegyekkel rendelkező fiatal
személyiségfejlődésében szakmailag hatékonyabb és komplexebb beavatkozás szükséges.
Speciális nevelési igény felülvizsgálatának javasolt időpontja: Javasolt Kata Országos
Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság által történő vizsgálatát kezdeményezni, mert Békés
megyében a szükségletének megfelelő gondozási hely biztosítása és tankötelezettségének
teljesítése is nehézségekbe ütközik.

Nevelésbe vétel megszüntetése és hazagondozás vizsgálata
Jelen vizsgálatot a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának Hatósági és Gyámügyi
Osztálya rendelte el, és végzésében kérte fel a Szakértői Bizottságot javaslattételre, a kiskorúak
nevelésbe vételének megszüntetése és hazagondozásának vizsgálata ügyében.
Békés Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság, 2013.-ban kelt szakvéleményében
javasolta a testvérek átmeneti nevelésbe vételét, nevelőszülőnél történő együttes
elhelyezésükkel. A gyermekek szakellátásba kerülését az apa kezdeményezte, mivel az anya
elhagyta a családot, a magára maradt szülő pedig nem tudta felelősséggel vállalni az akkor 2, 3
és 9 éves gyermekek ellátását.
Az MGYSZB 2014. 05. 10-én kelt szakvéleményében a gyermekek gondozási helyének
megváltoztatására tett javaslatot, a testvérek nevelőszülőnél történő együttes elhelyezésével,
mivel a kiskorúak ellátását addig biztosító nevelőszülő és az apa között feszült,
összeférhetetlenségig fajuló viszony bontakozott ki, mellyel a gyermekek nyugalmát,
biztonságérzetét veszélyeztették, tekintve, hogy a nevelőszülő sem hajlott kompromisszumra.
2015-ben megszületett a vizsgálatban érintett gyermekek féltestvére János. A GYSZB 2015-ben
kelt szakmai véleményében a kisfiú nevelésbe vételére, nevelőcsaládban történő elhelyezésére
tett javaslatot. A gyermek egy rövidtávú kapcsolatból fogant, a vérszerinti apa már a gyermek
születése előtt magára hagyta az édesanyát, aki életkörülményei és kiszolgáltatott élethelyzete
miatt nem tudott gondoskodni kisfiáról. Az apa, apaság megdöntése miatt indított pert a
bíróságon, tekintve, hogy a kisfiú nem tőle fogant. Az anyával házassága csak papíron állt fent.
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2015. 09. 30-án készített újabb szakmai véleményt a GYSZB a gyermekek gondozási helyének
megváltoztatása tárgyában indított eljárásban. Ekkor a nevelésbe vétel megszüntetésére nem
nyílt lehetőség, hiszen egyik szülő sem tudott olyan stabil életkörülményeket teremteni, mely
a gyermekek hazagondozását lehetővé tette volna. A gyermekeket addig gondozó nevelőszülők
nem tudták tovább vállalni a problémás, autisztikus viselkedési jegyeket mutató Attila
nevelését, ezért a Bizottság javasolta a testvérek gondozási helyének megváltoztatását és
együttes elhelyezését egy elfogadó, türelmes nevelőcsaládban.
A testvérek 2013. 08. 30-án kerültek szakellátásba, ez idő óta hazagondozásukra nem nyílt
lehetőség.
2014-ben az illetékes gyámhivatalban esetmegbeszélés zajlott, ahol az apa a gyermekek
gondozási helyének megváltoztatását kérte.
2015-ben a nevelőszülő László gondozási helyének megváltoztatását kérte, mely kérelmét a
szeghalmi gyámhivatal vizsgálat nélkül elutasított.
2015. 08-ban László gondozási helyének megváltoztatása ügyében hivatalból eljárást indult. A
Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság pszichológusa megállapította, hogy a testvéreknek az
lenne a legjobb, ha mindhárman elkerülnének a nevelőszülőtől, ezért megváltoztatták a
kk.(kiskorúak) gondozási helyét.
2016. 07-ban az anya kezdeményezte a gyámhivatalban gyermekei gondozási helyének
megváltoztatását, mivel olyan információk jutottak tudomására, hogy a nevelőcsaládban
gyermekei bántalmazásnak, éheztetésnek vannak kitéve. 2016. 07-én a gyámhivatal eljárást
indított a kiskorúak gondozási helyének megváltoztatása ügyében, melyet a hatóság egyben a
nevelésbe vétel felülvizsgálatának is minősített.
2016. 08.-án kelt kérelmében az anya a gyermekek hazagondozását kérte az ő németországi
lakóhelyére. 2016. 08. 18-án a gyámhivatal tárgyalást tartott a kiskorúak nevelésbe vételének
megszüntetése és gondozási helyének megváltoztatása tárgyában. Az anya az idézés ellenére
nem jelent meg a tárgyaláson, ahol a jelenlévő szakemberek nem tudták támogatni az anya
szándékát, tekintve, hogy nem tartott rendszeresen kapcsolatot gyermekeivel és a júliusi
telefonbeszélgetés is úgy megzavarta őket, hogy Lackó fokozódó viselkedésproblémái miatti
pszichiátriai osztályos kezelése vált szükségessé.
Milyen a gyermek testvéreivel való kapcsolata, mennyire szoros a kötődésük?
Elmondható, hogy a testvérek ragaszkodnak egymáshoz. Attila a legidősebb, figyel a
kisebbekre, törődik velük. Attila elég önálló, otthon segítőkész, kiveszi részét a házimunkából,
rendszeresen mosogat, porszívózik, a rá bízott feladatokat törekszik elvégezni pl. a boltban
bevásárol, a kapott pénzzel elszámol. Attila jószívű, a zsebpénzéből jellemzően édességet,
„rágcsálnivalót” vásárol, és minden alkalommal gondol testvéreire és a nevelőszülő
gyermekeire is.
Atilla gyakran hisztizik, dühkitörései rendszeresen megterhelték a család légkörét, amikor még
nem volt kollégista. Lackó ez év januárjától, hétfőtől péntekig kollégiumban tölti a
hétköznapjait, pénteken viszi őt haza a nevelőszülő, így a család élete sokkal nyugodtabbá vált.
A nevelőszülő elmondása szerint a testvérek szeretik egymást, de nincsenek egymásra jó
hatással.
Jelenlegi gondozójával/ nevelőjével/ nevelőszülőjével milyen a kapcsolata?
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Az áttekintett iratanyag tartalmazza, hogy Attila 2016. április elején testvéreivel
együttműködve eltulajdonított a nevelőszülő pénztárcájából 11.000 Ft-ot, melyet visszaadtak.
Előfordult, hogy Attila a 2-es osztályzatát, figyelmeztetését a nevelőszülők elől eltitkolta, ill.
nem adta át az iskolai életével kapcsolatos fontos információkat. A nevelőszülő szerint Atilla a
legnyitottabb, legőszintébb, legegyüttműködőbb a testvérek közül. A gyerekekkel kedves,
elfogadó, eleven. Életkorának megfelelő háztartási feladatokat igyekeznek rábízni pl. saját
pohár elmosása, asztal leszedése. 2016. 07. 22-én kelt gyámi tájékoztatás szerint anonim
lakossági bejelentés érkezett a nevelőszülő tevékenységét illetően pl. hogy a gyerekeket
többször bezárják a fürdőszobába, büntetésként nem kapnak ebédet, vacsorát, Attilának annyit
kell dolgoznia, hogy enni sem marad ideje, látni vélték, hogy egyik gyermeknek
ragasztószalaggal volt leragasztva a szája, csúnyán, lekezelően beszélnek velük, pl. itt te nem
dirigálsz, megtűrt személy vagy stb.
A jelzést követően a gyám értesítette a nevelőszülői hálózat tanácsadóját és az ügy
kivizsgálását kezdeményezte.
2016. 08. 01-jén újabb lakossági bejelentés érkezett, arról, hogy a nevelőszülők a kiskorúakat
otthonukban magukra hagyták. A gyám kérésére az eleki családsegítő szolgálat vezetője a
helyszínre ment meggyőződni a bejelentés valódiságáról. A nevelőszülők valóban nem
tartózkodtak otthon, a családsegítő kolléga Attilával tudott beszélni, aki elmondta, hogy Laci
hangosan hisztizett, mert nem tetszett neki valami.
2016. 08. 01-jén kelt levelében a gyám a nevelőcsaláddal kapcsolatos tapasztalatait fogalmazta
meg: „összességében kiválónak értékelem a nevelőszülői feladatellátásukat, a nevelésükben
lévő gyermekeket egyként nevelik saját gyermekeikkel”.
2016. 08. 04-én újabb telefonos bejelentés érkezett a nevelőszülővel és az ott nevelkedő
kiskorúakkal kapcsolatban, mely tartalmát tekintve nagyon hasonló volt a 08. 01-jén
bejelentettekhez.
2016. 08. 09-én kelt levelében a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató arról tájékoztatta a
gyámhivatalt, hogy a nevelőszülő alkalmasságának rendkívüli felülvizsgálata lezárult melynek
során bebizonyosodott, hogy a nevelőszülő feladata ellátására alkalmas, a gyermekeknél a
nevelőcsaládban történő traumatizálódásra utaló jelek nem észlelhetőek, a nevelőszülő teljes
mértékben biztosítja a gyermekek, testi, értelmi és érzelmi fejlődését és teljes körű ellátását.
A téli szünetben a gyerekek otthon voltak az édesapjuknál kapcsolattartáson és az otthonukba
ellátogató esetmenedzsernek a nevelőcsaládban őket ért sérelmeikről, félelmeikről számoltak
be, pl.: a nevelőszülő megfenyegeti őket, hogy nem mondhatnak róluk semmi rosszat (Attilának
kiütik a fogát, ha elmondja, hogy nem kap zsebpénzt.), Attilának sokat kell dolgoznia (ágyazás,
minden nap porszívózás, vacsora után mosogatás, állatok etetése stb.) és ha rosszul végzi a rá
bízott feladatot, akkor meg
kell azt ismételnie, Attilával aláíratják a zsebpénzkartont, de november, december, január
hónapokban nem kapott pénzt. Attila azt mondta, hogy a nevelőapa szerint nem gondoskodott
megfelelően a nyulakról, ezért az állatok elpusztultak, melynek értékét le kívánják vonni a fiatal
zsebpénzéből.
A Szeghalom Kistérség Gyermekjóléti Intézményének vezetője felkérte az illetékes
szakembereket (gyám, nevelőszülői tanácsadó), hogy saját hatáskörükben reagáljanak a
gyermekek által jelzettekre.
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A nevelési- oktatási intézmények tapasztalatai (lehetőség szerint 3 hónapnál nem régebbi
információk, jellemzések alapján) a vizsgált gyermekkel kapcsolatban:
Attila 2011 szeptemberében kezdte meg tankötelezettségét, majd az 1. osztályt a 2012/13-as
tanévben megismételte. A gyermekvédelmi gondoskodásba kerülést követően Attila a 2.
osztályt 2013 szeptemberében az XJ Általános Iskolában kezdte, majd egy gondozási hely
változtatás miatt a 3. osztályt már másik településen folytatta. A fiatal egy újabb gondozási hely
változtatást követően került a harmadik, jelenleg általános iskolába, ahol 5. osztályos. Attila
osztályfőnöke jellemzésében leírta, hogy a gyermek ruházata egyszerű, mindig tiszta. Az
osztályból egyedül ő jár néptáncra szorgalmasan, rendszeresen. Attila magatartása rossz,
órákon viháncol, forgolódik, jelentkezés nélkül beszél. Beszédkényszere határtalan,
szünetekben verekedés is előfordul. Kapott már szaktanári figyelmeztetést, a félév során
magatartásból 29 kettes osztályzatot szerzett, de a szereplésekért osztályfőnöki, szaktanári
dicséretben is részesült. A pedagógusaival szembeni viselkedése megfelelő, osztálytársaival
beszélget, nevetgél, játszik. Szorgalma változó, tanulmányi átlaga 3,6 volt.
Természetismeretből és matematikából kettes osztályzatot kapott, a többi tantárgyból 4-es és
5-ös lett. Őszi és téli szünetben hazavitte az édesapja, ezt követően nagyon szomorú és
lehangolt volt. Mindig nagy szeretettel beszél édesapjáról, boldogan mutatta meg levelét és
nagy örömmel újságolta, ha meglátogatta őt.
Lackó kapcsán az óvoda már a beíratást követően jelzett, hogy a fiúcska problémás,
kortársaival nem tud játszani, hiszti- dührohamok rendszeresen jellemezték. Indulatkitörései
40-60 percig is eltartottak. Társas viselkedésére jellemző volt, hogy magányosan lézengett a
csoportban, társaival nem tudott játszani. Kedvelt játéktevékenysége, fekve autótologatás volt.
Laci viselkedése miatt kezdeményezett gondozási hely változtatási eljárásban a GYSZB
pszichológusa 2015. 09. 17-én kelt véleményében megállapította, hogy „Lacinak speciális
intézményben van a helye, képzett gyógypedagógusokra van szüksége, mert nagy
valószínűséggel a megfelelő bánásmód hatására a gyermek viselkedésproblémái is jelentős
mértékben csökkenni fognak”.
Pedagógusi jellemzése szerint a gyermek szomatikus megnyilvánulására felfokozott motoros
aktivitás jellemző. Összességében az elfojtott agresszivitás minden tevékenységében
megnyilvánul. Érzelmileg, pszichésen rendkívül instabil. Az irányítást nehezen tűri, irányított
feladathelyzetben a szabályokat nem tudja tartani. Heves dührohamokat produkál és mindent
megtesz (tenne) annak érdekében, hogy csak rá figyeljenek, vele foglalkozzanak. Nagyon nagy
a szeretetigénye, amit nem tud kimutatni, az érzéseivel nem tud mit kezdeni.
Lackó 2017. 01.-től kollégista, péntek délután viszi haza a nevelőszülő és hétfőn érkezik vissza.
Lackó a kollégium életébe az első perctől kezdve zökkenőmentesen beilleszkedett, láthatóan
jól érzi ott magát
A gyermek és vérszerinti családja (v. más kapcsolattartásra jogosult) kapcsolatának
ismertetése a gyámhivatali határozatban foglalt szabályozás ismertetésével, illetve hogy a
szabályozottaknak megfelelően zajlik-e (rendszeresség, kötődés alakulása)? A gyermekek több
mint 3 éve nevelkednek szakellátásban, ez idő alatt a szüleikkel való kapcsolattartás több
alkalommal került módosításra. A jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint az apa minden
hó 1. és 3. hetének vasárnapján 9-12 óra között találkozhat gyermekeivel a gondozási helyen
Az apa a határozat szerint él kapcsolattartási jogával, a gyermekek várják az édesapjukkal való
találkozásokat, jó hatással van rájuk az együtt töltött idő. A kapcsolattartásokra az apa,
élettársával együtt szokott érkezni a nevelőcsaládhoz. A folyamatos kapcsolattartáson túl, az
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apa évről-évre élt az időszakos kapcsolattartás lehetőségéve. Júliusban az időszakos
kapcsolattartás alkalmával a gyerekek telefonon beszéltek az édesanyjukkal, mely Lacikát
olyannyira megzavarta, hogy csillapíthatatlan dührohamok jelentkeztek nála és pszichiátriai
osztályos kezelése vált szükségessé. Az időszakos kapcsolattartást a gyámhivatal az apa
testvérének otthonába engedélyezte, mivel a szülő által lakott ingatlan nem volt alkalmas a
gyermekek fogadására. Az apa, élettársával együtt lakóházat rendbe tette, kitakarították,
kimeszelték, a gyermekek számára biztonságossá tették, így a decemberi kapcsolattartás már
ebben az ingatlanban valósulhatott meg. Az apa és élettársa arról számoltak be, hogy a
decemberi kapcsolattartás az otthonukban nagyon jól sikerült, a gyerekek nyugodtabbak
voltak, mint amikor a nagynéni ingatlanában zajlottak a találkozások. Az apa és élettársa
elmondta, hogy Attila meglepően jól viselkedett, nagyon segítőkész volt otthon, ha elengedték
a barátokhoz, onnan időben hazaért, míg máskor ez kevésbé volt jellemző.
Az anya 2016. 10. 21-től minden 2. hónap 3. hetének pénteki napján 9-12 óra között
látogathatja gyermekeit a Gyulai Kistérség Gyermekjóléti Központjának helyi
intézményegységében. Az elmúlt több mint 3 év alatt az anya nagyon rendszertelenül élt
kapcsolattartási jogával. Anya Balatonnál dolgozott, ahonnan hazautazása nehézkes volt és
költséges, így ritkán látogatta gyermekeit. A Balatonon ismerkedett meg az anya egy német
állampolgárságú férfival, akivel élettársi kapcsolatot létesített és vele Németországba
költözött. A távolság miatt a gyermekekkel való kapcsolattartás gyakorlatilag nem működött.
Az anya a Facebook-on ismerősként jelölte gyermekét, melyről Attila tájékoztatta a
nevelőszülőt, akivel abban állapodtak meg, hogy nem jelöl vissza, mert az anyának a határozat
szerint kell gyermekeivel kapcsolatot tartania. Az anya múlt év júniusában német-magyar
szótárt küldött gyermekének, ill. levelet írt. Decemberben az anya hazalátogatott élettársával
és a kapcsolatukból született kislányukkal. Atilla nem ismerte meg az édesanyát, hiszen 2 és 3
évesek voltak, amikor anyuka elhagyta a családot
2017. 01. 02-án az anya kapcsolattartási kérelemmel fordult a gyámhivatalhoz, melyben
jelezte, hogy 01. 15-ig Magyarországon tartózkodik, és 01. 13-án szeretné meglátogatni
gyermekeit gondozási helyükön. A gyám a kapcsolattartást 2017. 01. 14-én szombaton 8-10-ig
javasolta felügyelt formában a gyulai gyermekjóléti központ kapcsolatügyeletén. A
gyámhivatal 2017. 01. 13-án kelt levelében engedélyezte az anya kapcsolattartását a gyám
javaslata szerint 01. 14-ére. Sajnos a találkozás nem jöhetett létre, egyrészt a szülő hozzáállása
másrészt egyéb okok miatt: Az anya szóban lett tájékoztatva a kapcsolattartás időpontjáról, az
apa ugyan átvette a határozatot, de az, az anya kezébe nem jutott el. A szülő a kisbabával késve
indult, a közlekedést havazás nehezítette, határozat hiányában nem tudták pontosan hová is
kell menniük és mivel 9 órára nem érkeztek meg a találkozó helyszínére a kapcsolatügyeletet
biztosító kolléga a gyerekeket a nevelőszülővel hazaküldte, az anyát pedig megkérte, hogy
forduljon vissza, mert a gyermekeivel már nem tud találkozni.

Összegzés, észrevételek, javaslat:
A Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya 2017. 01. 06-án
indított eljárást Attila és László nevelésbe vételének megszüntetése és hazagondozása ügyében
az édesapa kezdeményezésére.
A gyermekek több mint 3 éve kerültek szakellátásba, mert a szülők kapcsolata megromlott, az
anya elhagyta a családot, az apa pedig életkörülményei, lelkiállapota miatt sem tudott egymaga
a 2, 3 és 9 éves gyermekeiről gondoskodni. Elmondható, hogy az édesapa a gyámhivatali
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határozatnak megfelelően, rendszeresen kapcsolatot tart gyermekeivel, és általában a
szünetek idejére időszakos kapcsolattartást is kért. Az időszakos kapcsolattartások a múlt
évben gyakoribbá váltak. Az apa 2,5 éve élettári kapcsolatot létesített, mely stabilnak tűnik,
látszik, hogy az élettárs jó hatással van az édesapára. Az apa és élettársa is munkaviszonnyal
rendelkezik, lakókörnyezetüket szépen rendbe tették, kimeszelték. Látogatásunkkor az
otthonuk kifogástalanul tiszta, egyszerűen rendezett volt. Jelenleg 2 szobát tudnak használni,
de tervezik a 3. szoba rendbetételét is, hogy Attilának legyen külön helye, pl. tanulásra,
barátaival való találkozásra, a fiatal igényeinek megfelelően. Elmondható, hogy a gyermekek
ragaszkodnak édesapjukhoz, kapcsolatuk szeretetteljes. Az apa és élettársa életében látszik a
fejlődés, kapcsolatuk stabil, megélhetésük biztosítása érdekében mindketten dolgoznak.
Javasolt, hogy az apa (és élettársa) kapjon lehetőséget a gyermekek nevelésére, a kiskorúak
védelembe vételének elrendelése mellett. Az apa és élettársa arról tájékoztattak, hogy ez idáig
is szívesen vették pl. az esetmenedzsertől kapott segítséget és a jövőben is vállalják a
szakemberekkel történő együttműködést.
A gyermekek hazagondozása az édesapához megtörtént szoros családgondozás és védelembe
vétel mellett.

ÖSSZEFOGLALÁS
A gyermekvédelemmel kapcsolatos főbb meghatározásokat a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazságról szóló 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt.) rendelkezik.
A gyermekvédelem alapelve, hogy a gyermek elsődleges nevelési színtere a család, és
amennyiben lehetséges a családot kell megtámogatni annak érdekében, hogy az megfelelő
legyen a gyermek számára. Éppen ezért elsődleges célja a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítésére, a veszélyeztető tényezők kialakulásának megszüntetése, a
preventív munka.
Abban az esetben, ha a gyermek bármilyen okból kifolyólag (veszélyeztetettség, árvaság)
kikerülnek a szülők vagy más hozzátartozói gondoskodásból a rendszer helyettesítő szülőket
von be, annak érdekében, hogy a gyermekek jogai ne sérüljenek.
A gyerekvédelem felépítésétét az alábbi ábra összegzi:

Gyermekvédelmi rendszer

Pénzbeni és
természetbeni
ellátások

Gyermekjóléti
alapellátások

Gyermkevédelmi
szakellátás

Hatósági
intézkedések
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13-3. ábra Gyermekvédelmi rendszer felépítésének áttekintése

A gyermekjóléti alapellátásokhoz tartozik:
◼ Biztos Kezdet Gyerekház
◼ Gyermekek napközi ellátása
◼ Gyermekjóléti szolgáltatások.
o Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
o Család- és gyermekjóléti központ
◼ Gyermekek átmeneti gondozása
Gyermekvédelmi szakellátás részei:
◼ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
◼ Otthont nyújtó ellátás
◼ Utógondozói ellátás
TEGYESZ feladata:
◼ a gyermekvédelmi szakértői bizottság (GYSZB) működtetése, vizsgálatok
lebonyolításán túl
◼ a gondozási hely meghatározásának előkészítése,
◼ nevelőszülői hálózat működtetése (Békés megyében nem a TEGYESZ működteti, ez nem
kötelező feladat. Békés megyében a Szociális és Gyermekvédelmi Központ működteti a
nevelőszülői hálózatot
◼ az örökbe fogadhatóvá nyilvánítás és az örökbefogadás előkészítése,
◼ az örökbe fogadni szándékozó házaspárok vizsgálata, képzése
◼ az örökbefogadás lebonyolítása (illesztés és utánkövetés)
◼ gyermekvédelmi gyámok és eseti gondnokok alkalmazása.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1. A gyermekvédelmi alapellátás vagy a szakellátás része a területi gyermekvédelmi
szakszolgálat?
2. Milyen eszközökkel dolgozik egy családgondozó?
3. Mi a veszélyeztetettség fogalma?
4. Kik vesznek részt az estmegbeszélésen?
5. A kapcsolattartás megszervezése és biztosítása a gyermekjóléti szolgálat, a hatóság
feladata, vagy esetleg a szakszolgálat feladata?
6. Milyen részekből áll a gyermekvédelem (4 db)?

FELHASZNÁLT IRODALOM
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 38. § (1)(1a) bekezdés.
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 38/A. § (2)
bekezdés.
[Online] [Hivatkozva: 2018. 06 25.] http://www.alapveto.hu/index.php/blog/22-infogyermekjoleti-szolgalat-fogalma.
[Online] [Hivatkozva: 2018. 06 25.] http://www.gyjsz.hu/rolunk.html.
Emberi Erőforrások Minisztériuma. Protokoll A gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó
család- és gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól. Budapest : ismeretlen szerző, 2016.
§, A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 61.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 136. § (1) bekezdés h) pont.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 136. § (1) bekezdés i) pont.
Békés Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ
Gyermekvédelmi Szakszolgálat Szakmai Protokollja.

által

működtetett

Területi

Dr. Nagyné Schiffer, Rita. Szociálsi muka tanulói jegyzet. [Online] [Hivatkozva: 2018. 06 27.]
http://humantiszk.hu/modularis_jegyzetek/szocmunka_jegyzet.pdf.
Egészségház. [Online] [Hivatkozva: 2018. 06 25.]
http://www.egeszseghazlm.hu/gyjoletfeladata.
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14. SEGÍTŐ KAPCSOLAT ÉS
KOMMUNIKÁCIÓ
Takács Tímea
Békés Megyei Központi Kórház
klinikai szakpszichológus

BEVEZETÉS
A fejezet első részében a segítő hivatás fő jellegzetességeit, a professzionális segítés általános
alapjait (keretek, kontraktus, célok) ismerhetjük meg. Ennek kapcsán a hallgatók képet
kaphatnak a segítő munka külső (team munka, munkahelyi légkör/szemléletmód, a kliens
szociális környezetének viszonyulásmódja) és belső (önkéntesség, motiváció,
szenvedésnyomás, együttműködés) munkafeltételeinek jelentőségéről. A gyermekekkel és
serdülőkkel folytatott mentálhigiénés munka specifikumai szintén ismertetésre kerülnek.
Végül a segítő kapcsolat buktatói és a segítő folyamatban megjelenő ellenállások
megnyilvánulási formái és kezelése kerülnek áttekintésre.
A következő részben a segítő mentálhigiénéje kerül összefoglalásra: A segítő személyisége,
pályamotivációja. A helfer szindróma. A burn out folyamat, tünetei, egyéni és intézményi szintű
prevenciós lehetőségei.
A kommunikációs rész tartalmazza az alábbi segítő kommunikációt érintő tényezőket: Az
interjúhelyzet, a beszélgetés vezetése. Az első interjú jelentősége. A segítő beszélgetés
folyamata (rapport teremtés, folyamatszakasz, lezárás), kommunikációs jellemzői,
hatótényezői (a segítő attitűdje, empátiája, a kapcsolat légköre, értő figyelem, aktív hallgatás).
További cél az ellátórendszerek közötti kapcsolatképzés lehetőségeinek és az alapvető etikai
elveknek (titoktartás, információ adás harmadik személynek, kompetenciahatárok) az
ismertetése.

14.1. SEGÍTŐ KAPCSOLAT, SEGÍTŐ VISELKEDÉS
A segítség iránti társadalmi igény egyre fokozódik. A XXI. század emberének problémái a
fellazuló, felbomló kisközösségek nyomán keletkező hiányokban, a természetes segítségek
(nagycsalád, faluközösség) meggyengülésben, a vallás szerepének háttérbe szorulásában, a
városiasodás elszemélytelenedő jelenségeiben (elidegenedés, magány, érzelmi problémák)
gyökereznek. A rítusok, szokások elvesztése elbizonytalanította az egyént. Korábban a
ritualizált viselkedés az élet nagy eseményeinél (születés, gyász) egyértelművé tette a
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teendőket, pontosan kijelölte a feladatokat. Korunk elbizonytalanodó, sokszor értékválsággal
küzdő emberei kapaszkodókat keresnek. A születés, halál, gyermeknevelés, idős gondozás,
betegellátás nagymértékben intézményesül. A fokozódó teljesítményigények, időnyomás olyan
fogalmakkal asszociálódnak, mint a stressz, szorongás depresszió. A fogyasztói társadalom
által kínált azonnali vágykielégítés, örömkeresés, a szenvedés kerülése kisgyermekes
magatartásformákat erősíthet fel , melyek maladaptív megoldásokkal járhatnak. A segítés
egyre több területen rendelkezésre álló sokféle szolgáltatássá növi ki magát. Az újonnan
létrejött segítő szerep kevésbé stabil, kevésbé ritualizált, koreografált. (vö. orvos, pap, sámán).
(Fekete, 1991)
A specializálódó segítség előnyei és hátrányai táblázatban kerülnek összefoglalásra.

14-1. táblázat: A specializálódó segítő szakmák egymásra hatása

ELŐNY

HÁTRÁNY

specializálódó ellátás

több szakember esetén: kié az eset?

feladat és felelősség megosztás

kompetencia határok átfedése,
bizonytalanságai

specifikusabb információ

információk kezelése
intimitás, titoktartás, bizalom sérülhet

több oldalú megközelítés

intézmények, szakemberek közötti
kapcsolattartás időigényes
(esetkonferenciák)

A laikus segítés hétköznapi jelenség szinte minden ember életében. A segítés alábbi stratégiáit
különíthetjük el (Szőnyi, 2000):
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

megnyugtat, csillapít, elterel
meghallgat, kibeszéltet (ventillálás)
megvéd
megerősít
együtt érez
változásra késztet
tanácsot ad

Professzionális segítő kapcsolatot az alábbi tényezők különítik el a laikus segítő helyzetektől:
A hivatásszerű segítő kapcsolat pszichológiai ismereteken alapul. A segítő önismerete
döntő a kapcsolat szempontjából. A segítő kapcsolat egyoldalú, a segítő, segített szerepe nem
felcserélhető. A segítő kapcsolat világosan meghatározott keretek (tér, idő, célok) között zajlik.
A segítő felelősséget vállal a kapcsolatért, a kompetenciahatárok és etikai elvek
(titoktartás) betartásáért. A professzionális segítő kapcsolat intézményesült háttérrel
valamint, jogi szabályozással rendelkezik.
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A segítés egy másik személy jóllétének támogatását és elősegítését jelenti. A segítő
kapcsolatban cél a kliens személyes fejlődése, adaptív működésének növelése.

Elméleti háttér
A segítő kapcsolat növekedésalapú modellje a humanisztikus pszichológia pozitív
emberképében gyökerezik. A humanisztikus pszichológia emberközpontú megközelítése, az
embert alapvetően jónak, pozitívnak, lehetőségekkel, potenciálokkal telinek észleli. A nem
megfelelő környezeti feltételek torzító hatása nyomán kialakuló negatív impulzusok a
szükségleti frusztrációkra adott reakciók. A segítő feladata a megfelelő feltételek
megteremtése által a problémahozóban rejlő lehetőségek kibontakozásának segítése. A segítő
kapcsolatban a beteg helyett a kliens elnevezést használják, ezzel is kifejezve egy semlegesebb,
értékelés mentesebb viszonyulásmódot. Tegyük hozzá, nem mindenki beteg, akinek segítségre
van szüksége, gondoljunk csak a tanácsadó területeken jelentkezőkre (nevelési,
pályaválasztási, házassági tanácsadás), illetve az önismereti folyamtokra. A segítő, mint kísérő
jelenik meg a kapcsolatban. A klienst saját problémája szakértőjének tekinti, ezzel a
hozzáállással aktívan bevonja a klienst a problémamegoldás folyamatába. A segítő
nondirektív (nem irányító) viselkedése nem azonos a passzivitással. A figyelmes odafordulás,
aktív hallgatás, empátiás reagálás komoly szakmai felkészültséget kíván.
A segítő vagy problémafogadó feladata a megfelelő attitűdök révén a hatékony kapcsolati
légkör biztosítása. A segítő kapcsolat légkörét oldottság, empátia, elfogadás, érzelmi melegség
jellemzi.
A medicinális és mentálhigiénés szemléletű segítő kapcsolatok összehasonlítását a 14-2.
táblázat foglalja össze.

14-2. táblázat: Medicinális és mentálhigiénés segítő kapcsolat különbségei

MEDICINÁLIS SEGÍTŐ KAPCSOLAT

MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ KAPCSOLAT

beteg

kliens

a gyógyító, terapeuta aktív, direktív

a segítő (mint kísérő),
problémafogadó nondirektív

betegség

probléma (nincs stigmatizáció)

Terápia kezelés, a gyógyító aktív

konzultáció, tanácsadás, edukáció

lineáris okság

cirkuláris okság, rendszerszemlélet

facilitátor,
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14.2. SZEREPEK A SEGÍTŐ KAPCSOLATBAN
A segítő (problémafogadó)
A segítő viselkedés sokféle motivációs háttéren jelenhet meg. "A segítő viselkedés az a mód,
ahogy a segítő megvalósítani igyekszik választott feladatát." (Pénzes, 1999)
Milyen tulajdonság együttessel rendelkezzen a segítő? Erre a kérdésre sokan, sokféle
felsorolást adta válaszként. A teljesség igénye nélkül álljon itt egy tulajdonságlista:kompetens,
kongruens, toleráns, elfogadó, árnyalt, rugalmas, rendszerező, kapcsolatkész, empátiás,
rezonáló, segítő, derűs, érdeklődő, nyitott, intelligens, etikus, érett stb.
Wolberg a kapcsolat építésben, rapport kialakításban mutatkozó segítői eredményességet az
alábbi tulajdonságok meglétével hozza összefüggésbe: megértéssel fordul a kliens felé,
igyekszik megőrizni a tárgyilagosságát, érdeklődő, toleráns, elfogadó, empátiás. Ezzel szemben
gátolja a kapcsolat kialakítást az ellenségesség elviselésének képtelensége.
Rogers szerint a segítő kapcsolat hatékonysága alapvetően a segítő által mutatott és
működtetett négy tényezőn múlik:
1.
2.
3.
4.

a kliens iránt érzett és kifejezett feltétel nélküli elfogadás és megbecsülés
a segítő viselkedésének kongruenciája hitelesség, egyértelműség, spontaneitás
a kliens empátiás megértése
az empátiás megértés kommunikálásának képessége

Minél erőteljesebben jelennek meg a fenti változók a segítő magatartásában annál
eredményesebben működik a segítő kapcsolat. (Rogers, 2003)
Az érett, hatékony segítő kapcsolatban a segítő reálisan látja önmagát, elfogadja gyengeségeit,
tud bánni szorongásaival, félelmeivel. Egészséges önszeretet, önjutalmazás, érzelmi kontroll
jellemzi, integrált személyiség. (Fodor, Tomcsányi, 1990) Az önismeret, önreflektivitás
képessége megkerülhetetlen kívánalom a segítő munkában. Az önkarbantartás a szakmai
személyiség gondozását, a saját mentálhigiénéért való felelősségvállalást is jelenti.
A hatékony segítéshez szükséges a segítő oldaláról autonómia, érett, felnőtt identitás, szilárd,
de rugalmas értékrendszer (személyes értékrendjét nem erőlteti a segítettre), valamint rálátás
segítségünk tárgyára és a határok megfelelő kijelölése. A jó segítés célja, hogy önmagát
feleslegessé tegye.
A személyiség rendezetlenségei – különösen, ha ezek nem tudatosak- kockázatot
jelentenek a segítő kapcsolatra, és a segítő személyére is.
A segítő identitás: az identitás Erikson szerint a szocializáció során kialakított struktúra vagy
kompetencia, amely képessé teszi az egyént arra, hogy önmagát megtalálja, helyét az életben
meg tudja határozni. A képzés, a munkavégzés során tudatosul a foglalkozási identitás
(pályaszocializáció). A pályaidentitás már a képzés során elkezd formálódni az egyénben. Mi a
feladatom? Hogyan kell végeznem a munkám? Milyen szerepelvárásoknak kell megfelelnem?
Hol húzódnak szakmai kompetenciám határai? A kérdésekre kapott válaszok nyomán a
szakemberszerep fokozatosan telik meg egyre differenciálódó tartalmakkal. Fentiekhez a
képzés során elméleti és gyakorlati (önismereti és készségfejlesztő) lehetőségeket biztosítanak
a képző intézmények. A képzés során az összetartozás érzésének erősítése (csoporttudat
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kialakítás), illetve a segítő kapcsolathoz szükséges szemléletmód kialakítása, fejlesztése
alapvető fontossággal bír.

14-3. táblázat: A segítő tulajdonságai, képességei

A SEGÍTŐ TULAJDONSÁGAI

A SEGÍTŐ KÉPESSÉGEI

intellektuális kompetencia

differenciált beszédkészség

rugalmasság

egyértelmű, érthető kommunikáció

jóindulatú alapattitűd

én üzenetek megfogalmazása

önismeret

kompetenciahatárok betartása

a nem módszer specifikus hatótényezők
biztosítani tudása: értő figyelem,
empátia, hitelesség, támogatás, valódi
jelenlét,
légkörteremtés,
biztonságnyújtás

tér-idő keretek tartása

energia (Patterson, Eisenberg, 1983)

stresszkezelés
holding (konténer) funkció: a kliens
szorongásának,
agressziójának
tartalmazása, elbírása
előítéletek felismerése, kezelése
saját nárcisztikus szükségletek kezelése
az itt és most helyzet pontos átélése,
kezelése
ellenállással való bánni tudás

A kliens (problémahozó)
A klienseknél több szempontot érdemes átgondolnia a segítő személynek. Az első szempont,
hogy a kliens önszántából, saját akaratából jelentkezett a segítőnél vagy küldött páciens
(küldő lehet családtag, más segítő szervezet). A második szempont, hogy a kliens motivált
vagy motiválatlan a változásokkal kapcsolatosan. A motiválatlanság oka lehet, hogy a kliens
nem érdekelt a változásban, tart a változásoktól, túl sok energiáját emésztené fel a a
változtatás, közönyös hozzáállás jellemzi, stb. A harmadik átgondolandó szempont, hogy a
kliens elvárása a segítő kapcsolattól reális vagy irreális. A segítő nem csodatévő, ám a
kliensek esetenként csodavárók. Az elvárások tisztázása, realizálása, a segítő kapcsolatra való
szocializálás (annak ismerete, hogy mi történik a segítő kapcsolatban, hogyan működik a segítő
helyzet) a segítő kapcsolat kezdetének fontos témája. A problématudat megléte vagy hiánya
szintén döntő tényező lehet. Végül érdemes tisztán látni, hogy mit vár el a kliens a
kapcsolattól. Pl. meghallgatást, embertársi figyelmet vagy tanácsot szeretne.
A szenvedésnyomás mértéke (nyilván ennek megélése szubjektív) is döntő tényező lehet az
együttműködés szempontjából. Ha a szenvedésnyomás túl kicsi, a páciens nem lesz motivált a
változásra. Ellenben ha a szenvedésnyomás túl nagy, akkor a kliens minél előbb szeretne
szabadulni a kínoktól, motiválttá válik a változásra, siettetné a változást, türelmetlenné válik.
Azonnali változást szeretne, ami azonnali feszültségcsökkenést eredményez. Ez a fajta
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türelmetlenség egyrészt túl nagy terhet róhat a kapcsolatra, másrészt könnyen vezet a kliens
frusztrálódásához.
A kliensek motivációja, viselkedése, elvárásai alapján típusokat határozhatunk meg. Ez
alapján megkülönböztetünk felvilágosult pácienseket, előreküldött vagy előretolt,
követelőző, illetve közönyös viszonyulásmóddal jellemezhető klienseket.
A felvilágosult kliens motivált a segítség elfogadására, tudja mit várhat a kapcsolattól,
rálátással bír problémái pszichológiai természetére. Az előreküldött, más néven előretolt
kliensek nem saját szándékukból jelennek meg a segítőnél (pl. gyermekek). Az előretolt
páciensek esetén tisztázni kell ki küldte, hogyan érte el, hogy segítséget kérjen (pl. fenyegetés,
zsarolás: alkoholista felesége „elválok, ha …”, főnök: „megtarthatjuk a munkahelyen, ha …”). A
küldő személye fontos, hiszen ő az, aki a változást szeretné. A küldő személyek megjelenhetnek
a segítő kapcsolatban, tájékozódni, informálni akarnak és ezzel etikailag kényes helyzeteket
teremthetnek (pl. információadás harmadik személynek). Az érdeklődő személyek esetén
figyeljünk a határtartásra, az etikai elvek betartására. Családtag megjelenése harmadik
személyként a segítő kapcsolatban lehetőséget teremt arra, hogy az adott családtag önmagáról,
kapcsolati viszonyulásmódjáról, saját problémáiról beszéljen. Az előretolt páciens tudatos
motivációja gyenge, szenvedésnyomása nincs.
A követelőző pácienst erőszakos, irányító viselkedés jellemzi. Gyakoriak az alkalmazkodási
problémák. Esetenként több sikertelen segítő kapcsolati próbálkozás áll mögötte, mivel belső
munkára alig fogékony, csodaváró attitűdje („oldja meg a segítő a problémát”) révén személyes
motivációja csekély. Hamis önértékelés, alacsony szintű önismereti tudatosság, egocentrikus
igények nehezítik a segítővel való együttműködését.
A közönyös viszonyulásmóddal bíró kliensek problématudata csekély. Nehézségeikről
nehezen beszélnek, gátoltság, merevség, érdektelenség jellemzi őket. Problémáinak
pszichológiai természetét nehezen fogadja el. A közönyös attitűd kialakulásának hátterében
korábbi sikertelen segítő kapcsolati próbálkozások is állhatnak.
Az ideális kliens jól verbalizál, intelligens, képes a lényegre fókuszálni, jó társas készségek,
érett konfliktuskezelés jellemzi. Rálátással bír problémája pszichológiai jellegére. A belátás
alapvető jelentőségű, hiszen a belátás nélkül nem jön létre változás. A segítő kapcsolatról
pozitív tapasztalatai vannak.

14.3. A SEGÍTŐ KAPCSOLAT KERETEI
A keretek a segítő és segített felet egyaránt védik, mivel kijelölik és egyértelművé teszik a
határokat. A keretek világos megismerése, elfogadása és betartása mindkét fél számára fontos.
A keretek betartatása a segítő feladata.
A keretekhez tartozik:
◼ az idő tényező (mikor, milyen gyakorisággal, milyen időtartamban, hány alkalommal
történik a találkozás a klienssel)
◼ a tér (a segítő kapcsolat helyét jelöli ki, lehetőleg a segítő munkának megfelelő fizikai
feltételeket teremtő, állandó helyszín)
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◼ a probléma - ki mit vállal a kapcsolatban, tudnia kell a kliensnek mit várhat, tudnia kell
a segítőnek mit vállalhat fel, kompetenciahatárok!
◼ a célok: mit szeretnénk elérni A célkitűzésnél érdemes néhány szempontot szem előtt
tartani A jó cél: reális, elérhető, mérhető, (időben) elosztott/rövidtávú, hosszú távú
célok/, konkrét. Nehéz kérdés, hogy mi tekinthető változásnak? Objektíven mérhető
javuló teljesítmény, szubjektíven megélt javuló közérzet?
◼ nem köz finanszírozott ellátás esetén az anyagiak kérdése
◼ a titoktartás biztosítása.

A szerződés (kontraktus)
A szerződés a segítő és a kliens többnyire szóbeli megállapodása. A szerződés mindkét fél
vállalásait tartalmazza. A segítő vállalja, hogy a vállalt cél érdekében a kliens segítségére lesz.
Tudását, szakértelmét, személyiségét, idejét rendelkezésre bocsátja. Vállalja, hogy az
önfeltárást segítő kapcsolati légkört teremt, nem ítélkezik (légkörteremtő készségek),
titoktartási kötelezettsége van. Valamint felelősséget vállal a segítő kapcsolat vezetéséért.
A kliens vállalja, hogy aktívan együttműködik, rendszeresen részt vesz a kapcsolatban, változás
iránti elkötelezettséggel bír.
A szerződés a vállalásokon kívül tartalmazza a találkozások számát, gyakoriságát, egy adott
alkalom időtartalmát, valamint a találkozások célját, valamint nem köz finanszírozott ellátás
esetén a fizetség mértékét.
Esetenként szükséges lehet a szerződési feltételek módosítása, ez a módosítás szintén mindkét
fél beleegyezését igényli. (Szőnyi, Füredi, 2000)
Gyermekekkel folyó munkában, mind a szülővel, mind a gyermekkel kötünk szerződést. A
gyermeknek tudnia kell miért vesz részt a segítő kapcsolatban.

14.4. A SEGÍTŐ MUNKA KÜLSŐ ÉS BELSŐ MUNKAFELTÉTELEI
„A pszichoterápiás szemlélet a pszichoterápiák gyakorlati tapasztalatából és elméletéből
leszűrt gondolatok átvételét jelenti a pszichés problémák kialakulása és befolyásolása
vonatkozásában.” (Szőnyi, 2000) A pszichoterápiás szemlélet szükséges a segítő
tevékenységhez, ez azt jelenti, hogy a segítő pszichológiai ismeretekkel rendelkezvén elfogadja
a pszichés problémák kialakulására és befolyásolására vonatkozó pszichológiai elméleteket és
gyakorlati módszereket. A pszichoterápiás szemlélet segítheti a segítő szakemberek
együttműködését. A munkahelyi kollégák értékrendbeli, attitűdbeli, szemléletbeli hasonlósága
(pszichoterápiás szemléletet elfogadó viszonyulás) erősítheti a segítő kapcsolatot. A segítő
munka pszichoterápiás szemléleti alapjai az orvos-beteg kapcsolatban, a szociális munkában,
a nehezen nevelhető gyermekek nevelésében egyaránt szükségesek.
A pszichoterápiás beállítódás alapvető kapcsolódási módot jelöl. A pszichoterápiás
beállítódással jellemzett segítő kapcsolat központi eleme, hogy a figyelem fókuszában a kliens
áll, a kapcsolat a kliensről szól (lásd. kliensközpontú irányzat elnevezés). A kapcsolatban
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alapvető az elfogadás légköre. A segítő attitűd feltételeit Rogers írta le, mint a nem specifikus
(terápiás módszertől független)
tényezőit a segítő kapcsolatnak. Ennek értelmében minden segítő kapcsolat alapvető feltétele
az elfogadás, empátia és a kongruencia.
A segítő kapcsolatban külsődleges megoldások (direkt tanácsadás, pedagógiai rávezetés)
helyett a kliens saját megoldásainak kibontakozását támogatjuk. A probléma megértésében a
kliens aktuális belső állapotából indulunk ki. A pszichoterápiás beállítódás segítheti a kliens
önfeltárását, önreflektivitását, a teherbíró segítő kapcsolat kialakulását. (Szőnyi, 2000)

14-4. táblázat: A segítő kapcsolat külső és belső munkafeltételei (Bagdy, 1984)

KÜLSŐ MUNKAFELTÉTELEK
(a környezet)
mentálhigiénés
szemléletet
munkahelyi légkör

BELSŐ MUNKAFELTÉTELEK
(a kliens)

elfogadó önkéntesség

team munka

motiváltság

tervezés

szocializáltság

a kliens szociális és családi környezetének szenvedésnyomás
viszonya, értékelése a segítő munkával
kapcsolatban
rendszeresség
együttműködés

Összegezve tehát a segítő kapcsolat hatékonyságát befolyásoló tényezők:
1. a segítő személyisége, motivációja
2. a kliens személyisége, motiváltsága, szenvedésnyomása, betegségelőnyökhöz
fűződő viszonya
3. a hozott probléma jellege
4. a segítő tapasztalatai, eszköztára
5. az intézményes keretek, lehetőségek, légkör, szupervízió lehetősége
6. a kliens környezetének elvárásai, előítéletei

14.5. SEGÍTŐ MUNKA GYERMEKEKKEL
Amikor gyermekekkel, serdülőkkel teremtünk segítő kapcsolatai helyzetet, figyelembe kell
vennünk az életkorból, fejődési sajátosságokból (kognitív fejlettsége, érzelmi
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szabályozásának szintje, a fantáziák nagy szerepe, fokozott mozgásigény) és a szülőtől való
kapcsolati függésből eredő specifikumokat.
Míg a felnőttekkel folytatott segítő kapcsolatban a szóbeliségnek nagy szerepe van, addig a
gyermekek megközelítése más úton történik. A gyermekek a serdülést megelőző időszakban a
felnőttekhez képest kevésbé érik el introspekció (befelé tekintés) révén belső tartalmaikat. A
gyermekek természetes önkifejezési eszköze a rajz, a játék és a mozgás. Gyermekekkel való
egyéni és csoportos munkában egyaránt használunk kreatív (rajz, gyurma) és mozgásos
technikákat. A kapcsolati légkör természetesen itt is döntő jelentőségű. A kapcsolati légkör
kialakítása a segítő feladata. A bizalom teli, elfogadó, támogató, oldott hangulatú, derűs légkör
segíti a gyermek spontán megnyilatkozásait. A spontaneitásnak (pl. áradó érzelmek) jóval
nagyobb szerep jut a gyermekek önkifejezésében.
A gyermekekkel való munka az esetek legnagyobb részében a szülőkkel való foglalkozást sem
nélkülözheti. (Novick, Novick, 2012) A szülőkkel való munka nem csupán a szülővel, mint
problémahozóval való konzultáció, nem csupán a gyermekéért jogilag felelős személy
informálását jelenti. Sokkal inkább szükség van a szülő aktív támogatására, részvételére, hiszen
sok esetben a szülő/család maga a változások kulcsa. A gyermek sok esetben az "előretolt"
páciens, akivel foglalkozni kell (mindenki más helyett), akinek tünetei felvállalhatóak a
környezet számára, vagy éppen akinek tünetei elfedik a családi rendszer egyéb anomáliáit. A
gyermek, mint a családi rendszer leggyengébb láncszeme tünethordozóként jelenik meg. A
segítő kapcsolat sikerét a szülő/család és a segítő közötti együttműködés is befolyásolhatja. A
szülő tudatos, vagy tudattalan érzelmi reagálása /bűntudata, tehetetlensége, indulatai,
rivalizálása/ gátja lehet a segítővel való tartós együttműködésnek. (Novick, Novick, 2012) A
gyermekek kezdetben ritkán motiváltak a segítő kapcsolatra. A motiváció a környezet felnőtt
tagjaiból jön (ez a felnőtt lehet szülő, vagy pedagógus), aki problémát lát, aki úgy ítéli meg, hogy
a gyermek viselkedése okán megsegítést igényel.
Gyermekekkel, serdülőkkel való munkában a pedagógiai elemek jóval nagyobb szerepet
kapnak. A mellet, hogy segít a gyereknek eligazodni az érzelmek zűrzavarában, a segítő
számtalan információt, kapaszkodót adhat, szemléletet formálhat és tévhiteket oszlathat el. A
segítő, mint a felnőtt szerep hordozója, modell értékű a gyermek számára a
problémakezelésben, viselkedésben. Természetesen a fenti hatások csak pozitív érzelmi,
kapcsolati légkör esetén érhetők el. Néhány a serdülő korú klienseknél gyakran felbukkanó
mentálhigiénés jelentőséggel bíró téma a teljesség igénye nélkül: egészséges életmód, nemet
mondani tudás (pl. dohányzás, alkohol, drog esetén), biztonságos bulizás, biztonságos
internethasználat.

14.6. ELLENÁLLÁSOK A SEGÍTŐ KAPCSOLATBAN
A kliens ellenállásainak felismerése
A változás igényével való szembenézés, a változtatás által megkívánt aktivitások lemondással,
nemritkán fájdalommal járnak. A változás fájdalmával kapcsolat félelmek, a konfrontáció, a
gyenge motivációs alap ellenállásokat generálhat. A változás iránti elkötelezettség hiánya
próbára teheti, ellehetetlenítheti a segítő kapcsolatot. Egyes esetekben a maladaptív viselkedés
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a kliens szolgálatában áll, ezért érdekében áll ezt fenntartani. A változással kapcsolatos
ambivalenciák hátterében említhető meg Bálint betegségelőny fogalma. Az elsődleges
betegségelőny kapcsán az egyén mentesül számára terhelő konfliktusoktól. A másodlagos
betegségelőny pedig a többlet figyelmet, többlet törődést jelenti, amit egy szenvedő ember
megkap. A kliens ellenállásának egyértelmű módja az üléstől való távolmaradás, az óra
lemondása, vagy a késés. Ellenállásra utaló kommunikációs jellemzők: keveset beszél, üres
hallgatások vagy épp az ellenkezője túlbeszélés, lehengerlő szóáradat (ahol a lényeges és
lényegtelen információ összemosódik), vagy felszínes témákról való csevegés jellemzi a
verbális kommunikációját. Idillikus képet fest a helyzetéről: „Minden rendben.” Ellenállásra
utalhat az érzelmi bevonódás hiánya, a látványos közöny, unalom, álmosság. A
tanácskérésre törekvő attitűd ( „mit tegyek?”) szintén a belső munka kikerülését szolgálja.
A pontos rendbe szedett mondanivaló, a megfontolt stílus, gyanakvó magatartás
(spontaneitás hiánya, túlkontrollált megfogalmazás) is ellenállásokat fedhet. Továbbá
ellenállásnak tekinthető, ha a kliens érvényteleníti amit mondott („nem pont úgy történt...”),
vagy hibás emlékezetére hivatkozik („már nem emlékszem rá”), esetleg folyton szabadkozik,
lekicsinyli az általa mondottakat („semmiség”, „butaság”), vagy éppen mentegetőzés,
bocsánatkérések, alárendelődés („nem akarok visszaélni az idejével...”), a problémák
bagatellizálása („Ez csak egy semmiség..”) jellemzi a közléseit, viselkedését. A
keretfeszegetések (hely, időkeret módosítások), az óra végére halasztott lényegi
információk szintén ellenállásként értelmezhetők. Gyermeknél belső ellenállások helyett
külső nehézségek /pl. szülők ellenállása/ válhatnak kezelendő tényezővé.

A segítő ellenállásának jelei
A segítőben megjelenő unalom érzése akár a kliensre, akár a témára vonatozva jelenik meg
ellenállás jele lehet. Az elkalandozó figyelem, álmosság, a kliens problémájának bagatellizálása
szintén hárításra utalhat. Továbbá a segítő ellenállására utal, ha a segítő nem a megfelelő
módon aktív, hanem túl sokat beszél, direkt tanácsokat ad, vígasztal, a kliens helyett intézkedik,
racionalizál, moralizál, esetleg kételkedik a kliens szavaiban. A kliens elutasítása metanyelven
is történhet, ha a kliensre figyelést megszakítja telefonálás, a beszélgetési helyzetből való
kilépés (szoba elhagyása), ezek a történések megszakítják az interakciós helyzetet és a kliens
számára azt jelzik, hogy problémái másodrendűek. Metanyelven történő elutasítás a
szemkontaktus elhagyása, az elfordulás a klienstől. A segítő ellenállása megnyilvánulhat abban
is, hogy elfelejt fontos információkat, lehetetlen követelményeket állít a kliens elé, esetleg
cinikus vagy éppen baráti hangvétel jellemzi a klienssel folytatott kommunikációját. (Rácz,
Kastaly, 1995)

A segítő ellenállásának okai
A segítő is ember, ebből adódik lehetősége a fáradtságra, túlterheltségre. Önismereti
hiányosságok, az elfogadással kapcsolatos nehézségek, a segítő saját lelki konfliktusaira
rezonáló, kliensnél megjelenő tematikák egyaránt okai lehetnek a segítő ellenállásának.
Aktuális élethelyzeti problémák nyomása akadályozhatja a segítő működést. A korábbi
belsőleg lezáratlan kliens kontaktusok szintén elterelhetik a segítő figyelmét az aktuális
helyzetről. Egyéb ok lehet a munkával, kliensekkel kapcsolatos érdektelenség (időt, energiát
akar-e szánni a munkára, érdekli-e a munkája). A kiégés kapcsán megjelenhetnek olyan a segítő
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kapcsolat szempontjából problémát jelentő tünetek (koncentráció csökkenése, kimerülő
empátia, cinikus, közönyös viszonyulásmód), melyek szintén az ellenállás hátterét képezhetik.
(Rácz, Kastaly, 1995)

Az ellenállás kezelése
Az ellenállás a fejlődés velejárója, az emberi természet része. Nem a segítő szakértelmének szól.
Legfőbb teendőnk az ellenállások esetén azok észlelése, megnevezése és észrevételeink
megosztása a klienssel. (Rácz, Kastaly, 1995)
Az ellenállások átkeretezéséhez segítséget adhatnak a motivációs interjú módszere. A fenti
módszer az ineterperszonális folyamatban megjelenő összhang hiányaként, vagy a változással
kapcsolatos ambivalenciaként tekint az ellenállásra. Míg az előbbi a segítő és a kliens közötti
kapcsolatból, addig az utóbbi intrapszichés (személyen belüli) konfliktusból ered. A segítő és a
kliens közötti összhang adódhat a kliensnek abból a feltevéséből, hogy rá akarnak erőltetni
valamit, kontrollt akarnak gyakorolni felette. Az ellenállás eszköze lehet a kliens saját
autonómiája védelmének. A segítő és a kliens közötti összhang problémáira utalhat a kliens
védekezése, bagatellizálása, racionalizáló mondatai, szembefordulása a segítővel (a hatalmi
harc megjelenésénél a segítőnek tudnia kell nem bevonódni a hatalmi játszmába, hanem
higgadtan kívül maradni), illetve a kilépés (melynek formája lehet a témaelterelés,
tekintetkerülés). Az összhang hiányára való reagálás a nyitott kérdések, megerősítések,
visszatükrözések, összegzések alkalmazásával történik. (Levounis, Arnaout, Marienfeld, 2018)
A kliensek, családok ellenállása, akkor a legnagyobb, amikor egy nagyobb, a társadalom
elvárásait képviselő rendszer (pl. családsegítő szolgálat) beavatkozik, jelzi mit lát problémának
és változásra sarkall, miközben az egyén/ család nem kért semmiféle beavatkozást. (lásd.
kötelezett családokkal való munka) A két rendszert (család és segítő szervezet) jelentősen
eltérő értékek, célok, munkamódok jellemezhetik, ezáltal az együttműködés
megkérdőjeleződik. A segítő és a kliens közötti kooperáció felépítése a segítőn múlik. (Berg,
1991)

14.7. NEHÉZSÉGEK A SEGÍTŐ KAPCSOLATBAN
A segítő kapcsolat buktatói
A motivációs hiányosságok, a nem reális elvárások, valamint az ellenállások segítő kapcsolatra
gyakorolt negatív hatásait már tárgyaltuk. Most nézzünk néhány egyéb nehéz helyzetet, mely
veszélyeztetheti a segítő kapcsolatot:
◼ hiányzik az érzelmi ráhangolódás a kliensre
◼ a csalódott páciens (hátterében csodaváró attitűd)
◼ bizalmi válság, melynek oka lehet
o titoktartás hiányosságai (kiszivárgó információk)
o egymással kapcsolatban lévő emberek ugyanannak a segítőnek a segítségét veszik
igénybe (áthallás?)
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◼
◼
◼
◼
◼

o segítő kapcsolaton kívüli találkozás, a segítő nem megfelelő viselkedése
o pletyka a segítőről
szerződésszegés
a segítő feldolgozatlan/aktuális élethelyzetből adódó problémája (ha összecseng a
kliens hasonló problémájával, nem érdemes együttes munkára vállalkozni)
egyéni összeférhetetlenség (csoportban: főnök, beosztott, férj, feleség, szülő, gyermek
stb.)
hitbeli, nézetbeli, értékrendbeli különbség
hozzátartozó megjelenése esetén ezt tisztázni kell, meg kell beszélni a klienssel

Az omnipotens szakmai szerepvállalás, a saját segítségkérés hárítása, a konfliktusok ki
nem mondása a segítő saját mentálhigiénéjét veszélyezteti. A szakmai siker, mint önmagát
megerősítő jutalom csapdahelyzetet hordozhat az arra hajlamos segítőknél. A teljesítmények
hajszolása, a saját problémák hárítása kialakíthatja a munkától való függést (work alcoholic).
A túlvállalt segítő kiégésre potenciált. A munka okozta stressz háttérében a felelősség, fokozott
munkatempó, kudarcok, munkahelyi konfliktusok, beszűkülő magánszféra, a nehéz életsorsok,
empátiás követése által keltett érzelmi megterhelés egyaránt állhatnak.
„Oda lehet vezetni a lovat a folyóhoz, de nem vehetjük rá, hogy igyon.” A fenti közmondás jó
fejezi ki a segítőmunka korlátait. A munkánk, bármennyire elkötelezetten végezzük is
esetenként tartogat kudarcos helyzeteket. A sikertelenségekkel való szembesülésben, illetve
az ennek kapcsán keletkező negatív érzésekkel való megbirkózásban segítségünkre lehet a
szupervíziós helyzet.

A segítő szindróma (Helfer szindróma, Schmidbauer 1977.)
A helfer szindróma (kényszeres segítés) esetén a segítés motivációja torzul. A segítő saját
ingatag pszichés állapotából fakadóan mások segítésében látja önmegvalósítását. A segítő
működéssel saját szegényes privát életét kompenzálja, saját érzéseinek, szükségleteinek
tudatosítását hárítja. Kerüli az egyenrangú kapcsolatokat. Gyakran magánéletében is segítősegített kapcsolatokat hoz létre. Önértékelése ingatag, fokozottan függ a külső
megerősítésektől.
A segítő kapcsolat célja, hogy önmagát feleslegesség tegye, a kliens adaptívan boldoguljon a
segítő nélkül. Ezzel szemben a helfer szindrómás segítő a probléma megszüntetése helyett a
probléma konzerválásában érdekelt. A herlfer szindrómás segítő a kiégésre fokozottan
veszélyeztetett.
A Helfer szindrómás segítő jellemzői (Fekete, 1991):
◼ Bizonytalan önértékelés fenntartása túlhajszolt segítéssel--work alkoholic--önkárosító
◼ Saját szükségletek, érzések elfogadása, kommunikálása nehéz (szorongás, félelem,
tehetetlenség negatív érzéseinek felvállalása = gyengeség)
◼ Kerülik az intimitást, a kölcsönös érzelmi függőséget a kapcsolatban kontrollra
törekszik
◼ Saját érzéseit, igényeit, szeretetéhségét elfojtja
◼ Erős én, jó munkaképességek, teherbírás – a felszínen
◼ Hiányok, saját gyengeségek leplezése – a háttérben
◼ Fokozott mértékű teljesítmény motiváció
◼ Fontos számára a külső megerősítés
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◼ Megerősítés elmaradása, csalódás, kudarc esetén---depresszióra hajlik
◼ Magas én-ideálok követése (megbízható, önfeláldozó, kötelességtudó)
◼ Nehéz számára segítséget kérni és kapni (kivétel, ha ezzel teljesítményét fokozhatja pl.
továbbképzés)
◼ Ingadozó önértékelés: nagyzoló, omnipotens (ideál)-----értéktelen, tehetetlen,
◼ Direkt agresszió gátolt, indirekt agresszív megnyilvánulások
Kialakulása:
◼
◼
◼
◼
◼

Korai nárcisztikus sérülés
A szülők szeretete az elvárások teljesítésén múlik (teljesítés-elfogadás)
Az emocionális biztonságérzet nem élhető meg normateljesítés nélkül
Magas szülői normák, ideálok---→ szigorú felettes én
Fokozott mértékű teljesítménymotiváció kialakulása, ha teljesítés nincs, akkor az
önelfogadás, önértékelés probléma (Fekete, 1991)

A segítő kapcsolat veszélyei – A kiégés
„Ahhoz, hogy kiégj előbb lángolnod kell.” (Aronson)
A burn out kifejezés jelentése kiégés, foglalkozási deformáció
A szociálpszichológia vizsgálja az 1970-es évek óta. A burn out fogalmát a technológiából veszi
át a pszichológia. Eredeti jelentése szerint az egykor működő energiaforrás gyengülését írja le
annak megszűnéséig.
Freudenberg meghatározása szerint a burn out szindróma krónikus emocionális
megterhelések nyomán létrejövő fizikai, emocionális, mentális, kimerülés állapota, mely
reménytelenség és inkompetencia érzésével, a célok és ideálok elvesztésével jár, és melyet a
saját személyre, munkára, illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek.
Jellemző az állandósult kimerültség érzés, krónikus fáradtság érzés, melyet az érintettek a
szokásos módon (pihenés, szabadság) már nem tudnak megszűntetni.
A kiégés fogalma nem csak egyénekre, hanem szervezetekre is értelmezhető.
A kiégés tünet együttese a humán segítő szakmák képviselőinél (orvosok, tanárok, ápolók,
szociális munkások egyaránt veszélyeztetettek) jelenik meg, mivel emberekkel foglalkozni
„személyiség fogyasztó” szakma. A fokozott érzelmi megterhelés a problémák természetéből
(bántalmazott, traumatizált személyekkel, hátrányos helyzetűekkel, nehezen nevelhető
gyermekekkel, betegekkel való foglalkozás), sokféleségéből adódik, valamint abból, hogy a
segítő kapcsolatban a személyiségünkkel dolgozunk. A segítő személyiségét a kellő szakmai
felkészültség, az önismeret, a megfelelő empátiás, kommunikációs, konfliktuskezelési
készségek támogathatják, védhetik a túlterhelődés ellen. További fontos tényező a
kompetenciahatárok, kapcsolati keretek megtartása, szupervízió igénybevétele a segítő
védelme szempontjából. A közvetlen kliens kontaktusok száma, a szakmai és magánélet
egyensúlya, a társas támogatottság szintén döntőek lehetnek a kiégés veszélye szempontjából.
Kiégésre nem azonos mértékben veszélyeztetett minden segítő hivatású. A szakirodalom
számtalan rizikó és védőtényezőt sorol fel.
Burnoutra hajlamosító tényezők:
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◼ Helfer szindróma (a segítő kapcsolat más típusú kapcsolatok, érzelmek elhárítását
jelenti)
◼ Irreális, idealisztikus elvárások (lelkes segítő)
◼ Hit a kliensek feltétlen változni akarásában
◼ A saját erő túlbecsülése
◼ Univerzális megoldások és azonnali eredmények szükségelte
◼ Elismerés állandó igénye
◼ Túlazonosulás a klienssel
o Oka: Lelkesedés, tapasztalt hiánya, összekeverednek a segítő saját szükségletei a
kliensével, a szerepek összemosódnak, a határok feloldódnak
◼ Túlazonosulás az intézménnyel
o A munkahely életpótlékként szerepel, itt vannak közösségi kapcsolatok, a privát élet
nincs vagy elsorvad.
◼ Depresszív személyiségstruktúra
◼ Feedback hiány
◼ Kollegiális kapcsolatok lazulása
◼ Tapasztalatlan, idealizmussal teli fiatalok
◼ Izoláltan dolgozók
A kiégés létrejötte folyamat. Évek, évtizedek belefáradása, telítődése, terhelődése, megújulási
képtelensége hozza létre a jellegzetes tünet együttest (szindróma), amit kiégésnek nevezünk.
A kiégés és a depresszív hangulati állapot sok hasonló vonással rendelkezik (érdeklődés
elvesztése, energia hiány, krónikus fáradtság, reménytelenségérzés, teljesítménycsökkenés,
kognitív deficitek).
A folyamat állomásai: az első fázis az omnipotens (mindenhatóság érzés) lelkesedéssel
jellemzett idealizmus fázisa. Ezt követi a realitás szakasza, melyben egy viszonylagos
egyensúlyi állapot jelenik meg, ennek a fázisnak a tudatosítása, fenntartása lenne kívánatos. A
következő fázis a fokozódó kifáradás nyomán a stagnálás, melyben a munkavállaló egyre
hivatalosabb, egyre rutinszerűbben végzi a munkáját. A frusztráció szakaszában megjelenik
a teljesítménycsökkenés, visszahúzódás a munkától, az empátiás kapacitás kimerülése révén
negatív vélemény a kliensről. A folyamat záró szakasza az izolálódással, a szakmai és
magánéleti kapcsolatok gyengülésével, deprimált hangulattal, ellenséges viszonyulásmóddal
jellemezhető apátia.
Kiégés oka a segítő személyiségében (önként vállalt túlterhelődés) és a szervezeti működés
feltételeiben egyaránt gyökerezhet. A segítő pálya motivációi között nem ritka a humánus
segíteni
vágyáson túl, hogy a személy olyan rejtett (nem tudatos) motívumokat is hordoz (kontroll a
másik felett, öngyógyítás), melyek szakmai működésében kockázatokat rejtenek.
A segítő kapcsolat intézményi, munkaszervezési feltételei is hordoznak rizikótényezőket a
munkaterhelődés, kiégés szempontjából. Néhányat felsorolunk ezek közül: segítő-páciens
arány (hány családot segít egy családgondozó?, hány gyermek jut egy gyámra?, hány orvos lát
el egy kórházi osztályt?), munkaórák mennyisége, direkt páciens kontaktusban eltöltött idő,
stábülések gyakorisága, adminisztratív terhek, szupervízió elérhetősége.
A kiégés tünetei öt csoportba sorolhatók: pszichés tünetek, testi tünetek, szociális
kapcsolatokat érintő tünetek, magatartásbeli változások, és a segítő kapcsolat szempontjából
problémás viselkedésformák.
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A kiégés következménye lehet foglalkozásváltás, pályaelhagyás, ismeretes a segítő
foglalkozásúak magas pszichiátriai morbiditása (depresszió, addikció, esetlegesen
szövődményesen suicidium), felléphetnek pszichoszomatikus zavarok. (Fekete, 1991)
14-5. táblázat: A kiégés tünetei tünetcsoportok szerint (Hézser, 2001)

PSZICHOLÓGIAI
TÜNETEK

krónikus fáradtság érzés
empátiás kapacitás kimerülése
érdeklődés csökkenése
reménytelenség érzés
elégedetlenség érzés
kognitív zavarok (figyelem, emlékezet gyengül)
önértékelés csökkenése
inkompetencia érzés
érzelmi kontroll gyengülése
deprimált / depresszív hangulat

TESTI TÜNETEK

immunitás csökkenése
alvászavarok
állandó testi és izomfeszülés
fejfájás
pszichoszomatikus tünetek
pszichoszomatikus betegségek

SZOCIÁLIS
KAPCSOLATOK
VÁLTOZÁSA

visszahúzódás, izolálódás
kollegiális kapcsolatok csökkenése
baráti kapcsolatok elhanyagolása
korábbi hobbik feladása

MAGATARTÁSBELI
TÜNETEK

teljesítmény csökkenés
mindennapi munkavégzés nagy belső ellenállás leküzdését
igényli (gyakori késés, kimaradás a munkából)
csökken a kezdeményező készség
türelmetlenség
rutinszerű munkavégzés

PROBLÉMÁS
VISELKEDÉSFORMÁK

cinizmus, közöny, személytelenség
negatív beállítottság a kliensekkel szemen
korábbi elkötelezettség elvesztése
düh, ingerültség, agresszív magatartás
gyógyszer, alkoholhasználat veszélye nő
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Burn out prevenció és kezelés
A kiégés megelőzésében egyéni és szervezeti beavatkozási pontok lehetségesek. Az
intézmények szervezési a munkavállalók
a, Egyéni stratégiák:
◼ egyensúlyra való törekvés: a kliens felé irányuló reális emberi gondoskodás és
védelem mellett bizonyos távolságtartás és objektív problémalátás
◼ saját terhelhetőség és szükségletek világos felmérése
◼ stresszteli szituációkat kevésbé személyes módon, inkább intellektuális, racionális
vonalon közelítenek meg
◼ a stresszteli interakcióban az involválódást igyekeznek csökkenteni
◼ szorosabbra fűzik a személyzeten belüli támogató, megerősítő, feszültséget csökkentő
(ventilláció), felelősség megosztásra lehetőséget adó kapcsolatokat
◼ saját mentálhigiéné ápolása
◼ szupervíziós támogató csoportok
◼ a probléma reális intézményi és egyéni megközelítése
◼ határok tisztázása
◼ a burnout jeleinek felismerése, a kockázati tényezők tudatosítása
◼ privát szféra erősítése segít a túlinvolválódás ellen
b, Képzés
◼ Jó szakmai felkészítés /elmélet + pszichohigiéne + a hivatáshoz kapcsolódó realitások
megismertetése: reális kép önmagáról, a kliensről, a hivatásról/
◼ Önismereti csoportok, gyakorlatok
◼ Cél: érett segítő identitás kialakítása, identitás fejlesztése, helfer szindróma
tudatosítása + korrekciós lehetőségek (kölcsönös kapcsolatok, konfrontáció
felvállalása) + motivációk, attitűdök tisztázása, tudatosítása.
c, Intézményi, szervezési tényezők
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Továbbképzés
Tréning
Támogató munkahelyi kapcsolati hálók kialakítása
A segítővel szembeni pozitív visszajelzések
A tevékenység fontosságának tudatosítása
Autonómia biztosítása

Szervezeti intervenciós lehetőségek:
Kezelhető személyzet-kliens ráta kialakítása
Flexibilitás a kliensek kiválasztásában, szelekciójában
Rotáció lehetősége a különböző terhelésű munkaterületek között
Átmeneti visszavonulás lehetősége az emocionálisan terhelő direkt páciens
kontaktusból
◼ Támogató csoportok
◼
◼
◼
◼
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A kiégés kezelése
A kialakult burnout szindrómában reális veszteségek (ideálok, energiák, motivációk) kapcsán
a gyász dinamikája figyelhető meg. Megküzdés, kezelés a realitások talaján (realitások
megértése, elfogadása).
◼ Ellis:RET (racionális-emocionális terápia). Cél: irracionális gondolati séma
megértése és leküzdése.
Példák irracionális sémákra:
„tökéletes megoldást kell találni az emberi problémákra, konfliktusokra”
„a segítés mindig örömet kell hogy okozzon”
◼ felelősségek pontos tisztázása
A segítő nem a kliensért v. az intézményért, hanem elsősorban önmagáért felelős
◼ Realisztikus elvárások, megfelelő célok kitűzése
◼ Kudarcok helyett a sikerekre, végeredmény helyett a folyamatra való koncentrálás
Intervenció különféle hangsúlyt kap a kiégéshez vezető út különböző fázisaiban.
◼ Lelkes segítő (intervenció: realitás hangsúlyozása)
◼ Stagnálás (intervenció: mozgósítás, képzés, tréning)
◼ Frusztráció (intervenció: pozitívumok láttatása, elnyomott energiák felhasználása, a
változtatás lehetősége)
◼ Apátia (intervenció: reális célok keresése, reális involváció)
A sikeres életpályához hozzájárul a szakmaszeretet, az önmegvalósítás, a
munkakörülmények (anyagi, erkölcsi megbecsültség), valamint a munka és a magánélet
egyensúlya.

14.8. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS SEGÍTŐ KAPCSOLAT
„A kommunikációs képesség megszerzéséhez tehát olyan tanulási programra van
szükség, amely a személyiség egészének lelki egészségét elősegíti.” (Schulz VonThun)
Kommunikációs filozófiánkat meghatározza személyiségünk, emberképünk, a deklarált
emberi jogok és hogy mit vallunk a segítésről.
A kommunikáció többes funkcióval bír a segítő kapcsolatban. Egyrészt üzenetet közvetít,
másrészt kifejezi a megértést (figyelem, odafordulás, visszajelzés, a működő kapcsolat
jelzése). A kommunikáció alkalmas a kliens motivációjának felkeltésére, valamint stratégiai
céllal is alkalmazható (milyen hatást kívánunk elérni? pl. együttműködés serkentése). Gyakori,
hogy szeretnénk elérni a kliens együttműködésének nagyobb mértékét /vagy kialakítani a
kliens együttműködését és ennek érdekében kommunikációs stratégiákat használunk. A
kommunikáció jelentősége abban áll, hogy hatással van a kliens együttműködési készségére és
nagy mértékben meghatározza elégedettségét.
A nem megfelelő kommunikáció következtében elégedetlenség érzés jelenik meg a kliensben.
Az elégedetlenség következtében együttműködési zavar lép fel. Figyelemre méltó az az
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egészségügyi ellátókkal kapcsolatosan készült vizsgálat, mely az elégedettség és complience
összefüggését vizsgálata. Az eredmények értelmében a együttműködés mértéke teljesen
elégedett páciensek esetén 53 %, teljesen elégedetlen páciensek esetén:17% volt. Az
elégedetlen kliens együttműködési hiányosságai a segítő kapcsolat hatékonyságának jelentős
csökkenéséhez vagy megszakadásához vezethetnek. A kudarcos helyzetek a segítő számára
frusztrációt jelentenek. (Csabai, Molnár, 2004)
A kommunikáció mikéntje nem a csupán a kapcsolat fenntartása, a kliens elégedettésge miatt
fontos, hanem azért is, mert a segítő verbalizációjának színvonala és a gyógyító folyamat
eredményessége között szoros kapcsolat áll fenn. (Tringer, 2007)
A közlések két szintje a manifeszt tartalom és a látensen megjelenő érzelmi-motivációs
tartalom. A segítő kapcsolatban a látens tartalmak kibontása, a kliens rejtett üzenetei, a kliens
kommunikációs stílusa egyaránt a fókuszba kerül.
A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ NÉHÁNY JELLEMZŐJE
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Érthető
Világosan megfogalmazott
Tapintat
Kérdések (odafordulás, érdeklődés)
Meghallgatni tudás
Fokozatosság
Visszajelzések (erősségek, nehézségek)
Előremutató jellegű (fejlődés, következő lépés)
Mit tehet önmagáért / a gyermekéért
Partnerség a fejlesztési folyamatban
A kliens megnyilvánulásaira való támaszkodás (nyelvezet, modalitás csatornák)
Nyelvi hajlékonyság (rugalmas, plasztikus megfogalmazások)
A belső tartalmakra való irányultság
A segítő nyitott illetve zárkózott magatartásának mértéke
A megnyilatkozások konkrétsága
A megnyilatkozások világossága

Mitől lesz érthető a másik számára a kommunikáció? A világos, egyértelmű fogalmazáson túl a
közlés olyan jellemzői, mint az egyszerűség, a tagoltság, rendezettség, a rövid, tömör
fogalmazás illetve a járulékos stimuláció (mennyire ösztönző, életteli, érdekes a közlés)
megléte segíti az érthetőséget. (Schulz VonThun, 2012)
A kliensek nagyon különböző kommunikációs mintákkal érkeznek a segítő kapcsolatba.
Kommunikációs lehetőségeiket meghatározza a környezet. Kommunikációs mintáinkat,
munkamódunkat korai környezetben sajátítjuk el.
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14-6. táblázat: Önértékelés-kommunikáció-családi szabályok összefüggései (Satir, 1999)

ZÁRT RENDSZER
(problémás családok)

NYÍLT RENDSZER
(problémamentes családok)

ÖNÉRTÉKELÉS

alacsony

magas

KOMMUNIKÁCIÓ

indirekt, nem világos,
bizonytalan, hiteltelen,
fejlődést gátló

nyílt, hiteles, őszinte, tiszta,
specifikus, fejlődésre serkentő

SZABÁLYOK

merev, embertelen,
örökérvényű, nem
megbeszélhető, az egyén
alkalmazkodik a
szabályokhoz,

nyíltak, emberiek, rugalmas,
helyzethez illők, változtathatók,
véleménynek helye van

TÁRSADALOMMAL
VALÓ KAPCSOLAT

félelemmel teli, hibáztatásra,
alárendelődésre épül

nyitott, reményteli választáson
alapul

14-7. táblázat: Az inerperszonális kommunikációt segítő és gátló tényezők

SEGÍTI A KÉT FÉL KÖZÖTTI
KOMMUNIKÁCIÓT

GÁTOLJA A KÉT FÉL KÖZÖTTI
KOMMUNIKÁCIÓ

én üzenetek

te üzenetek

agresszió mentes kommunikáció

kritika, hibáztatás

empátia

előítéletek

nyitottság, odafordulás

egocentrikus szemléletmód

Az első beszélgetés (Első interjú)
A klienssel való kapcsolat már az első személyes találkozás előtt indul. A bejelentkezés, küldés
körülményei (pl. kötelezett családokkal való munka esetén ki motivált a változásra?)
motivációs szempontból lényegesek lehetnek.
Az első beszélgetés kiemelt jelentőséggel bír. A klinikai területen, a gyógyításban első
interjúként ismert beszélgetés több rétegű információtartalommal bír. Az objektív (bárki által
ellenőrizhető) információk a tények, adatok ismeretén túl a szubjektív (az információknak a
kliens által tulajdonított jelentés, hogyan viszonyul élethelyzetekhez, ez a hangulat által
befolyásolt információ) és szcenikus vagy szituatív (a szituáció élménye milyen módon
csapódik le az interjúkészítőben) információk egyaránt komoly pszichológiai lehetőségeket
hordoznak a segítő számára. (Argelander, 2006)
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Az első tájékozódó beszélgetés célja a kapcsolatteremtés, a probléma megismerése, annak
eldöntése a mentálhigiénés szakember kompetenciája, képzettsége, jártassága alapján az adott
problémában való segítés felvállalható-e, vagy más jellegű segítséget igényel. Kérdés továbbá,
hogy az adott probléma megoldható-e mentálhigiénés eszközökkel. Az első segítővel
kapcsolatos benyomások szerzése nyomán további cél lehet az előkészítés, szocializálás
(milyen eszközökkel működik a segítő kapcsolat, mit várhat a kapcsolattól) a további segítő
kapcsolatra. Az első találkozás során nem csupán a problémát, hanem annak történetét,
kialakulását is érintjük. A probléma okainak vizsgálata során, az egyén és társas környezetének
viszonyára is érdemes figyelmet fordítanunk, mely tovább árnyalhatja a képet. A hiányosságok,
nehézségek mellett az erőforrásokat (társas támogatás, korábbi pozitív krízis- illetve
problémamegoldások, személyiség érettsége, integráltsága) is érdemes magunkban listázni. A
kliens által elkerült témákat nem érdemes rögtön feszegetni, egyes tartalmak kerülése, már
önmagában problematikusságot jelezhet. Érdekes kérdés, a segítségkérés indítéka mellett,
hogy miért éppen most jelentkezik a kliens a segítő helyzetbe.
Rogers szerint a probléma csak másodlagos, elsősorban az egyénre kell koncentrálni. (Feuer,
Nagy, 2011) Fenti megállapítás nyomán érdemes figyelmet fordítanunk a kliens egyéni
előadásmódjára, hogy hogyan jeleníti meg a problémát, milyen problémát ajánl fel és vajon mi
a valódi nehézsége. A meghallgatás során nem pusztán a logikai intellektuális megértés a cél,
hanem az érzelmi, ki nem mondott tartalmak felfogása, tudatosítása és megértése.
Az első beszélgetés célja tehát képet alkotni a másik emberről, kibontani életútjának főbb
állomásait, megismerni életeseményeinek önmaga által megélt érzelmi jelentését.
A nem verbális összetevők a kliens önbemutatásának, önkifejezésének szerves részét
képezik. A kliens bizalmát előrehajlás, szemkontaktus, az arc mimikai élénksége jelezheti. A
testhelyzet, mint viszonyulást kifejező kommunikatív jelzés kifejezhet nyitást, rosszallást
(elfordulás), egyet nem értést, érdektelenséget vagy éppen érdeklődést. A kliens és a segítő
összehangolódó testhelyzete (empátiás tükör testtartások) az érzelmi megértés, az empátiás
együttérzés jele. A testhelyzet változásai szerepet kapnak a beszélgetés tagolásában. A
szemkontaktus bizalmat, hívást, függést, intimitást, figyelmet, kapcsolatfelvételt egyaránt
kifejezhet. A hallgató szemkontaktusa hosszabb. A beszélő a tekintetek kapcsolódása között a
környezetet pásztázza. Egy-egy pillantás 3-10 másodpercig kellemes, azután zavarba ejtő
hatású. Elfogadási érzéseknél a tekintet kapcsolat megnyúlik. A túl hosszan fennálló tekintés
(bámulás) agresszív érzéseket kelthet. A mimika az érzelmek minőségét, jellegét emeli ki. A
szem a meglepetést, elfogadást tükrözi. (A szem a lélek tükre). Az elégedett segítő többet
mosolyog. Az elégedett páciens több előrehajlást produkál. A szemkontaktus, a mosoly
mennyisége, a téma jellege, a hangminőség, a testtartás, a fizikai közelség meghatározó tényező
a kapcsolat intimitása szempontjából. (Bagdy, 1984)
A beszélgetés végére a segítő kapcsolat célja, feladata körvonalazódik. Az első beszélgetés
technikai feltételinél a zavartalan környezet, a szoba megnyugtató, kellemes berendezése (ne
legyen nyugtalanító, vagy éppen figyelmet elvonó a berendezés) mellett az időtényező kap
hangsúlyt. Előre közöljük a klienssel mennyi idő áll rendelkezésünkre a beszélgetéshez.
Hagyjunk elegendő időt a beszélgetésre és a beszélgetés segítőben való lecsengésére, a
többszintű információk feldolgozására, átgondolására is. Hasznos lehet a jegyzetek készítése
(ami nem jelent folyamatos jegyzetelést), összefüggések keresése, egyéni benyomások
rögzítése.
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Berg felhívja a figyelmet arra, hogy néhány kliens esetén a hosszabb koncentrálás nehéznek
bizonyul, estünkben előnyös és informatív lehet egy rövidebb időkeretben történő áttekintés
is. (Berg, 1991)
A beszélgetést követően érdemes néhány kérdés átgondolására időt hagyni. Az alábbi
kérdéseket intézhetjük önmagunkhoz:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Mit akar a kliens leginkább közölni velem?
El tudja-e mondani amit akar?
Tudja-e mit akar?
Hogyan viszonyul hozzám?
Mit vált ki/ rezdít meg bennem?
mi a legszimpatikusabb a kliensben?
Mi az ellenszenves benne?
Képes vagyok-e elfogadni? Ha nem, akkor miért nem?
Zavar-e valami a kliensben?
Milyen érzéseket kelt bennem? (szorongás, félelem, ...)
Hogyan viselkedek vele? (távolságtartó, anyáskodó,…)
Hogyan beszéltem vele az exploráció alatt?
Milyen gondolatokat, fantáziákat indít el bennem?
Szívesen foglalkoznék-e vele?
El tudom-e képzelni a klienst a problémája nélkül? (Argelander, 2016)

A segítő beszélgetés
„A segítő beszélgetés egy másik emberrel való fokozatosan fejlődő együttlét, amely az egészség és
a személy növekedését eredményezi.” C. R. Rogers
A segítő beszélgetés elméleti és módszertani alapelveit a humanisztikus, kliensközpontú
irányzat fogalmai írják le. A kapcsolat középpontjában a kliens áll, a segítő nondirektív (nem
irányító) attitűddel és empátiás, elfogadó odafordulással, hiteles kommunikációval és
viselkedéssel vesz részt a kapcsolatban. A segítő nem rendelkezik kész megoldásokkal, inkább
kísérője a kliensnek, aki (szemléletük szerint) a problémát és megoldást is egyaránt magában
hordozza. A beszélgetés az „itt és mostra” koncentrál, jelen és jövő fókuszú.
Az ideális kliens jól verbalizál, jó intellektusú, motivált személy. Ám a kliensek sokfélék és ez
rugalmas hozzáállást kíván meg a segítőtől. Gyakori probléma a gátoltság, passzivitás, mely a
megfelelő légkörteremtéssel, bíztatással fokozatosan oldható. A részletekbe elvesző kliensek
segíthetők egy-egy általánosan megfogalmazott témaajánlással (pl. beszéljen kérem
önmagáról). Gyakori, hogy a klienseket szocializálni kell a lélektani munkára, mert -érthető
módon- nem tudják miről is szól az.
A kapcsolat kezdetén az új, ismeretlen helyzet okozta bizonytalanság hátterén gyakran
észlelhető a kliens fokozott szorongása. A szorongó egyén kommunikációja bizonytalan, halk,
töredékes. Megfogalmazásai bonyolultak. Beszédtempója gyors, hadaró. A szorongással terhelt
kliens tart az énközlésektől, önmagáról leértékelően szól. Céljai, igényei nem világosak.
Problémamegoldásban konfliktuskerülő stratégiák preferenciája jellemzi.
Ha sikerül megteremtenünk a segítő kapcsolat légkörét jellemző meleg, elfogadó, oldott
légkört, akkor ez már alapjaiban oldja a feszültséget. A kapcsolat légkörének megteremtése a
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segítő feladata. Ha a kezdeti feszültségeket nem sikerül oldani, az akár kapcsolat
megszakadásához is vezethet. Az empátia, elfogadás, kongruencia légköre csökkenti a kliens
szorongását.
A segítő beszélgetés sajátos pszichológiai törvényszerűségeken alapul (ez különbözteti meg a
baráti beszélgetéstől). Célja a segítőnek az a szándéka, hogy segítsen a másiknak
személyiségének kifejlesztésében, érlelődésében, hogy az képes legyen jobban funkcionálni, az
élet nehézségeivel megbirkózni. A segítő feladata, hogy a másikat reális önismerethez,
önértékeléshez segítse. Az önbizalom, önértékelés helyreállítása során a segítő az egyén pozitív
erőforrásaira, sikerélményeire támaszkodik. A közös munka középpontjában a segített
érzelmeinek megértése, a szorongást, félelmet keltő érzéseknek a személyiségbe való
integrációja áll. A kapcsolat elsősorban a jelenre és a jövőre koncentrál. A beszélgetés
légkörét a segítő attitűdje, viselkedése szabja meg. A beszélgetés légkörét türelem, hitelesség,
őszinteség, bizalom jellemzi. Támogatást, biztonságot nyújtó légkör a kliens számára segíti a
megnyilatkozást. A segítő kiegyensúlyozottan, elégedetten vesz részt a konfliktusok, kritikus
élethelyzetek megbeszélésében. Hosszabb távú segítő kapcsolat esetén a személyesség
elmélyül, a segített önbizalma fokozódhat. (Fodor, Tomcsányi, 1990)
Figyeljünk arra, hogy a beszélgetés ne kikérdezés legyen, mert ez esetben a kérdező saját
koncepciója szerint halad, a válaszok helyett a következő kérdéseire koncentrál. Hagyjuk persze bizonyos reális keretek közt- a klienst szabadon beszélni a számára lényeges
tartalmakról (nondirektivitás). A beszélgetésben maga a kliens nyilvánul meg. A beszélgetést a
segítő vezeti, finoman terelgeti a témát azáltal, amire reagál, amit kiemel, tükröz, ismétel, vagy
éppen összegez. A kliens mondanivalóját szabadon lebegő figyelemmel, értékelésmentes
attitűddel, empátiás készséggel fogadva (értő figyelem, aktív hallgatás) feltárulhatnak a kliens
kimondatlan érzelmi-motivációs tartalmai. (Tringer, 2007)

A segítő beszélgetés menete
A beszélgetés arra irányul, hogy ráirányítsa a kliens figyelmét az introspektív folyamatokra
(belső tartalmak megfigyelése), ezzel segíti a klienst a benne lejátszódó folyamatok
tudatosításában. A segítő visszatükrözi a klienstől hallottakat, látottakat, empátiás működése
révén észlelt összefüggéseket amit a kliens megerősít vagy cáfol. (Szabóné, 2004)
A segítő reagálás módjai a segítő beszélgetésben:
Minimális ösztönzések, reagálások egyenes megismétlései annak, amit a kliens mondott
(egy-egy szó visszaismétlése), illetve rövid reagálások („aha”, „igen”, „ühüm”). Fentiek
biztosítják az interjú zökkenőmentességét, tovább beszéltetik a klienst (a segítő nem vág közbe
kérdésekkel, nem zavarja meg a kliens gondolatmenetét, hanem hagyja őt kibontakozni),
kifejezik az érdeklődést, megerősítést adnak.
A parafrázis a kliens fontosabb szavainak, gondolatainak tömörített visszaismétlése. A
fontosabb szavak visszaismétlése kijelöli a beszélgetés további nyomvonalát, valamint segít a
tisztázásban. A parafrázis lehetőséget ad új, mélyebb összefüggések meglátására
Az érzésre való reflektálás a kliens jelenlegi érzéseire összpontosít, a kliens pillanatnyi
közvetlen élményét ragadja meg. Ambivalens érzelmek is megjelenhetnek. Az érzésekre való
reflektálás gyakran szövődik az inkább a gondolati tartalmat megragadó parafrázissal. A
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érzelmi reflexió egy szituációval kerül összefüggésbe.„Úgy látom elérzékenyült (érzésre való
reflektálás), amikor szóba hozta a munkahelyváltását.”
A kliens által kimondott érzelmi töltésű szavak jelzik a segítő számára, hogy a
beszélgetőpartner hogyan éli meg és fogja fel a körülötte lévő világot. Az érzelmi töltésű
szavak a kliens attitűdjéről, érzéseiről nyújtanak információkat. A kliens által használt érzelmi
kifejezésekre érdemes alaposabb figyelmet fordítanunk. Amit a kliens valakiről megfogalmaz,
az bizonyos tekintetben őt is tükrözi. (Babtits Mihály közismert sora segíthet ezt jobban
megérteni: „Mert akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek” ) Olyan
érzésminőségek megjelenése az önjellemzésekben , mint a zavarodottság, dühroham,
kétségbeesés, rémület kontroll nélküli minőségek. Ezzel szemben a nyugodt, magabiztos,
komoly kifejezések kontrollt sugallnak.
A reflexiókat, mint javaslat, ajánlás fogalmazza meg a segítő („Úgy tűnik…”, „Mintha…”, „Nem
gondolja, hogy…”, „Azt hiszem…”).
Az összegzés a kliens verbális tartalmainak, magatartásának és érzéseinek összefoglalása. Az
összegzés a kliens figyelmes meghallgatást, az információk rendezését, integrációját kívánja
meg. Az összegzés szerepet kaphat a beszélgetés tagolásában. (Ivey, 1980)

14-8. táblázat: A segítő beszélgetés tárgyi, személyi, kommunikációs jellemzői

TÁRGYI, KÖRNYEZETI
FELTÉTELEK
Nyugodt, csendes szoba
Zavarmentesség (telefon,
átjárás, stb.)
A téri elrendezésben ne
éreztessük a fölényt
(Pl. asztal mögött ülünk)
Egymáshoz közeli, tompa
szöget bezáró fotelek

SZEMÉLYES
JELLEMVONÁSOK,
KÉSZSÉGEK

BESZÉDBELI
JELLEMZŐK

Bizalomteli légkör
kialakítása

Néhány bíztató szó (kezdeti
szorongás oldása)

Nyitottság (több
kommunikációs csatornára
figyelni)

Bátorítás: mosoly,
odafordulás, bólintás

Odafordulás
Őszinte figyelem
Aktív hallgatás képessége
Érzelmi tartalmakra
reagálni
Empátia
Elfogadás
kongruencia

Parafrázisok
Tükrözés
Utalások (élményközösség)
Ismétlések
Összegzések
Újrafogalmazott kérdések
Befejezetlen mondatok
A kliens képzettségének,
nyelvi adottságainak
megfelelő szóhasználat

Összességében a segítő beszélgetés esetén a módszer a legfontosabb hatótényezője
(specifikuma) a segítő személy által teremtett légkör. A segítő optimális feltételeket biztosít az
egyén megnyilatkozásaihoz, valamint saját erőforrásainak kibontakoztatásához.
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A segítő beszélgetés hatása:
◼
◼
◼
◼

szorongás csökken
reálisabb énkép
figyelem a múltról a jelen és a jövő felé irányuló
segíti a kliens jótékony önmagára figyelését, önmaga megértését

A segítő beszélgetés feltételei (empátia, kongruencia, feltétel
nélküli elfogadás)
Az empátia
Az empátia meghatározására számos definíció született. A legegyszerűbben a beleérzés,
együttérzés, beleélés fogalmai írják le az empátiát. Az empátiára tekinthetünk érzelmi
szinkronizációs jelenségként. Kohut szerint az empátia megismerési mód, mely pszichológiai
állapotok észlelésére szolgál. Akkor alkalmazzuk, amikor pszichológiai természetű
információkat gyűjtünk. A továbbiakban az empátia komplex folyamat együttesként való
meghatározását használjuk, mely szerint az empátia a nonverbális és metakommunikatív
jelek felfogásának, tudatosításának és visszajelzésének képessége. (Buda, 1993)
Az empátia tehát több lépcsős folyamat. A másik ember kimondatlan érzelmi tartalmainak
felfogása, tudatosítása (megnevezés, értelmezés) és visszajelzése a folyamat egésze. (Buda,
1993) Az empátia nem passzív figyelés, hallgatás, megértés, hanem aktív folyamat, a
megértett anyag feldolgozása, rendezése, visszajelzése, tisztázása. A visszajelzések feltételes
módú megfogalmazása lehetővé teszi a kliens számára a korrigálást, pontosítást, belső
munkára késztet és azt sugallja, hogy nem a segítő, hanem a kliens önmaga szakértője. Az
empátiás működés -mint az aktív hallgatás, értő figyelem feltétele-, aktív folyamat: felfog,
strukturál, visszajelez.
Az empátiával célunk egy tartalmasabb, mélyebb emberi viszonyulás kialakítása, fenntartása.
(Segítő-fejlesztő-nevelő cél.) (Buda, 1993)
Az empátia feltétele az érzelmi érzékenység. Davitz szerint az érzelmi érzékenység úgy
határozható meg, hogy hányféle érzelmi jelet képes valaki azonosítani (mekkora kapacitással
bír). Az érzelmi érzékenység egyénre jellemző stabil tulajdonság. Egyének közt nagy
különbségek lehetnek az érzelmi érzékenység tekintetében (ki mennyire differenciáltan képes
érzékelni a metakommunikatív jelzéseket). Szintén egyének közötti különbségeket és egyénen
belüli stabilitást mutatnak a dekódolási hibák (pl. kedves mosolyt gúnyos mosolyként
értelmez), illetve az, hogy ki melyik kommunikációs csatornára érzékenyebb. (Gondoljunk itt
például a telefonos lelki segély munkatársainak gyakorlatban kifinomult vokális csatorna iránti
érzékenységére.)
Az affektus figyelem az érzelmi jelentések befogadása iránti készenlétet jelenti. Ez az adott
kommunikációs helyzetben mutatott teljesítmény (mennyire használjuk ki a rendelkezésre
álló kapacitást). Az affektus figyelem mértéke időben az egyénen belül változik. Ennek oka a
figyelem fáradása. A segítő kapcsolat az affektus figyelmet komolyan igénybe veszi. A telítődés
(direkt kliens kontaktusok nagy száma), fáradás kapcsán a figyelmi teljesítmény csökken.
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Az empátia feltétele:
◼ akaratlagos odafordulás a másik felé (figyelem)
◼ érzelmi érzékenység
◼ időtényező
Az empátia kialakulásában jelentős szerepe van a korai anya-gyermek kapcsolat minőségének,
az anya gyermekére való megfelelő ráhangolódásának, a gyermek empátiás tapasztalatainak.
Az empátiás készséget fejlesztő hatások:
◼
◼
◼
◼

korai harmonikus anya-gyermek kapcsolat
elfogadó, értő figyelmet adó, meleg családi légkör (az empátia megtapasztalása)
szoros, érzelmileg telített emberi kapcsolatok
élettapasztalatok, feldolgozott élethelyzetek

Az empátiát akadályozó tényezők:
◼
◼
◼
◼
◼

betegség (regresszív működés, a figyelem önmagára irányul)
félelem, szorongás (beszűkíti a figyelmet)
nagy feszültséggel járó szükségletek (pl. érzelmi viharok)
az interakciós partner indulatos, vagy merev szerepviselkedése
a kiégés az empátiás működés tartós kimerüléséhez vezethet, közönyös, cinikus
attitűdöket eredményezve

A harmonikus, rendezett személyiség könnyebben ráhangolódik a másik emberre, az önmaguk
elfogadására képes egyéneknél az empátia, és a verbális kifejezőkészség fejlettebb. (Tringer,
2007)
Az empátia az érzelmi intelligencia fontos összetevője. Meghatározza a kapcsolati
érzékenységet és viselkedést, csökkenti a konfliktusokat, valamint az agressziót. Az empátia
hiánya növeli az interperszonális konfliktusok gyakoriságát
A családterápiában is nagy az empátia szerepe, kialakítható empátia az egész családegyüttesre
vonatkozóan is.
Az empátia jelentősége kiemelkedő a segítő szakmákban (helping profession). A segítő
hivatásban dolgozók személyiségfejlesztő tréningfoglalkozásain az empátia fejlesztése
elengedhetetlen. Buda szerint „a helyes empátiás megértés és annak kifejezése a kommunikáció
legfontosabb megindítója, fenntartója vagy facilitátora….De az empátia nem csak olyan betegek
vizsgálatában hasznos, akikkel a verbális kontaktus jól felvehető. Autisztikus, negativisztikus
betegek is a terapeutának szóló, odaforduló megnyilvánulásra bírhatók, ha nem verbális
viselkedésük alapján félelmeiket, gátlásaikat, vágyaikat felfogjuk és ezt megfelelően
visszatükrözzük számukra.” (Buda, 2014 230. o.)
Az empátia haszna:
◼ a kliens élményvilágának megértéséhez hatékony eszköz
◼ az empátia alkalmazása pozitív érzelmi kapcsolatot hoz létre a segítő és a kliens között
(ezáltal motiváltabb a segítő és motiváltabb a kliens)
◼ a kliens árnyaltabb, individualizáltabb megközelítését teszi lehetővé
◼ az empátiás megértés kitágítja a segítő látókörét (új összefüggéseket láttat meg)
◼ csökken a konfliktusok száma (Buda, 2004)
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A kongruencia (hitelesség)
Kongruensnek tekinthető a közlés, ha a verbális és nem verbális közlések egymással és a
személy belső állapotaival fedésben vannak.
„Rogers szerint a kongruencia nem más, mint összhang a személyiség három szférája : a belső
tapasztalat (= amit érzek), a tudat (=amit ebből tudatosan felfogok) és a kommunikáció (=amit
ebből megosztok másokkal, a külvilágnak látni engedek) között.” (Schulz VonThun, 2012 131.o)
A kongruens megnyilvánulások kiküszöbölik az önbecsapás lehetőségét, segítik a lelki
egészséget, mélyítik az interperszonális kapcsolatokat. A hitelességhez szükséges némi
önbecsülés, önmagunk elfogadása, ezáltal könnyebben megmutatkozunk a világban.
Chon leírja a hitelesség egy formáját, az ún. szelektív hitelességet, ebben különbséget tesz az
optimális és a maximális hitelesség között. Álláspontja szerint a hitelességhez két dolog kell:1.
felismerjem az érzéseimet, gondolataimat, késztetéseimet, 2. világosan fogalmazzam meg mit
szeretnék. Elért és tudatosított belső tartalmaink nyers, direkt kinyilvánítása káros hatással
lehet a személyközi kapcsolatra. Ne feledjük az abszolút vagy tapintatlan őszinteség romboló
lehet!
Az inkongruencia két fajtáját különböztetjük meg, az egyikben a belső átélés tudatossá válik,
de a kliens rejtegeti, tagadja, mások előtt nem vállalja fel az érzést. Az inkongruencia másik
fajtája, amikor az egyén nincs tudatában saját érzéseinek (nem éri el a saját érzéseit). Az
énképpel össze nem egyeztethető információk, érzések hárítás alá kerülnek.. A rigid (merev)
énkép akadályozza a saját érzelmek közvetlen észlelését A letagadott, elfojtott, ki nem fejezett
érzelmek kerülő úton, nem ritkán testi tünetekben manifesztálódva jelennek meg. (Schulz
VonThun, 2012)

Az elfogadás (feltétel nélküli elfogadás)
Az elfogadás a másik személyére vonatkozik, létének, megélt érzéseinek humánus tiszteletére.
Miből érzi a kliens, hogy elfogadott a segítő számára? Az elfogadás jele, ha a segítő nem értékeli,
nem kritizálja a hallott tartalmakat, nem irányít, nem mereven távolságtartó. Ha értékelés
mentesen meghallgatnak minket érthetőnek, elfogadhatónak érezzük magunkat. A
meghallgatás haszna egyrészt az érzés, hogy törődnek velünk, „komolyan vesznek”, elfogadnak,
másrészt a meghallgatás eredményeként tisztába kerülünk saját gondolatainkkal,
érzéseinkkel, önbecsülésünk és közösségi létünk erősödik.
(Az elfogadás fogalmának félreértelmezése a megengedő, határtalan, követelményeket nem
támasztó szülői viselkedésben érhető tetten.)
Akit nem hallgatnak meg elbizonytalanodik, izolálódik, elutasítottnak, értéktelenebbnek érzi
magát.
Az aktív hallgatás, értő figyelmet jelent, nyitottságot, teljes figyelmet a kliens felé és saját
gondolataink, érzelmeink háttérbe szorítását. Az aktív hallgatást akadályozó tényező a
feszültség (ide tartozik az időnyomás okozta feszültség is), zaklatottság, igény arra, hogy
kezdjünk valamit az elhangzottakkal (oldjuk meg a másik problémáját, vigasztaljuk, felvidítsuk.
(Nichols, 2014)
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Családkonzultáció
„A családkonzultáció a család tagjainak kapcsolataival foglakozó szakmai felkészültséget igénylő
tevékenység. Családkonzultációra a mindennapi élet általános kérdéseiben elakadt emberek
jelentkeznek, akik klinikai értelemben nem betegek, s akikben él a változás igénye. Segítséget
életvezetési nehézségeikben, a párkapcsolatban, a családi élet során felmerülő konfliktusok
kezelésében, különböző krízishelyzetekben és a fejlődéssel összefüggő problémák megoldásában
kérnek.” (Topolánszky-Zsindely, Jaskóné, 2017) A családkonzultáció a hétköznapi életben
előforduló lélektani vonatkozással bíró nehézségek, aggodalmak, kérdések segítésére
törekszik. A rendszerszemléletű családkonzultációban nem az egyes tagok problémája,
viselkedése áll a vizsgálati fókuszban, hanem a család együttes működése (viselkedésminták,
kommunikációs mintázatok, hiedelmek, stb). (Szabóné, 2004)
A rendszerszemléletű családkonzultációnak helye van a pedagógiai munkában, a szociális
esetmunkában, valamint a védőnői családgondozásban és a mentálhigiénés gyakorlatban
egyaránt.
Konzultáció, tanácsadás
A konzultatív és mentálhigiénés tanácsadás jellegzetességeit, szakmai irányelveit külön fejezet
foglalja össze.

Az interjú
A személyiség megismerésének egyik módja az interjú. A fejezetrész összeállítása Szatmáriné
Balogh Mária: Segédanyag interjúkészítéshez c. anyagrésze (In: Szatmáriné Balogh
Mária:Készség és személyiségfejlesztés hallgatói munkafüzet) alapján készült.
Az interjú célja információszerzés, állapotfelmérés, érzések, attitűdök, hiedelmek
megismerése. Az interjú során benyomásokat is szerzünk a kliensekről, összefüggéseket
keresünk az élettörténetében. Csabai szerint az interjú kérdező és kérdezett között létrejövő
interakciós folyamat. A segítő és a kliens mindketten aktív részesei a helyzetnek, hatással
vannak egymásra. Az interjút tudatosan választott célok érdekében szervezik meg. a
megfogalmazott cél elérése érdekében a kérdező fél irányítja a folyamatot. Megkülönböztetünk
zárt (strukturált) és nyitott (félig strukturált) interjút. A zárt interjúnál a kérdező előre
meghatározott kérdéseket tesz fel, kötött sorrendben. A nyitott interjú szabadságot ad a
kérdésfeltevésben, a kérdéseket a kliens választartalmai befolyásolják.
Fontos a beszélgetés kézben tartása. Ha a kliens kérdezget minket, ezzel átveszi a beszélgetés
irányítását.
Ne csak az elhangzott közléstartalmakra figyeljünk, hanem a metakommunikációra is!
A hatékony beszélgetésvezetés, ahogy a segítő beszélgetés technikájánál már láttuk, nem csak
kérdések alkalmazásával érhető el. A visszajelzés, tükrözés. reflexiók, szünetek, a kliens egy
fontos mondatának megismétlése vagy a klienstől hallottak rövid összegzése egyaránt hasznos
lehet a beszélgetés továbblendítéséhez.
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14-9. táblázat: Az interjú és a beszélgetés különbségei

BESZÉLGETÉS

INTERJÚ

Kötetlen

téma, cél, vezérfonal

Kölcsönös

egyoldalú

Nem rögzített

rögzített

Közvetlen (hangnem, szóhasználat)

hivatalos

spontán

tervezett (időpont,
felkészülés)

helyszín,

téma,

Az interjú jellemzői (Szatmáriné, 1998):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Felek közötti asszimetria (kérdező, válaszoló)
Meghatározott időpontja, időtartama, helye van
Megtervezett, céltudatos folyamat
Az interjúkészítő feladata, hogy a beszélgetést a cél felé terelje
Az interjú célja meghatározza a beszélgetés tartalmát (vezérfonal tartása!)
Az interjú középpontjában a másik személy áll
Az interjú kizárólagos figyelmet követel
Az interjúnak nem feltétlen célja, hogy csak kellemes témák kerüljenek szóba
(tisztelet, tapintat!)
9. Információk fajtái:objektív, szubjektív, szcenikus (szituatív)
Az interjú szakaszai (Szatmáriné, 1998):
1. Előkészítés (téma, alany kiválasztása, motiválás, kérdések átgondolása, felkészülni
az alanyból, idő, helyszín megszervezése)
2. Indítás: kapcsolatteremtés, légkörteremtés, feszültségoldás, elvárások, keretek
tisztázása
3. Kikérdezés: infógyűjtés
4. Lezárás:
5. összegzés
6. Mire használjuk a megszerzett infókat
7. megköszönni a bizalmat, rendelkezésre állást
8. Átgondolás (fontos infók kiemelése, összefüggések meglátása)
Az interjú fizikai feltételei (Szatmáriné, 1998):
Zavaró körülmények kizárása (zaj, figyelemelterelő helyzetek, megszakítás)
◼
◼
◼
◼
◼

Elegendő idő
Megfelelő világítás és szellőztetés
Kellemes hőmérséklet
Elegendő hely a személyes távolság biztosítására
Kényelmes bútorok

Az interjúkészítőre vonatkozó viselkedési szabályok (Szatmáriné, 1998):
1. igyekezz minél többet hallgatni és figyelni (20:80)
2. Maradj semleges (barátságos érdeklődés és ne bírálat, kritika, ítélkezés)

364 | 14. Segítő kapcsolat és kommunikáció

3.
4.
5.
6.
7.

ne sugalmazó, rávezető kérdések, ne zárt kérdések, ne vallatás jelleg
tartsd kézben a helyzetet (tartsd mederben a beszélgetést)
a kérdések legyenek egyszerűek, jól érthetőek
egyszerre csak egy kérdést tegyél fel
események feltérképezése arra szolgál, hogy megvilágítson viselkedéseket,
érzéseket, viszonyulásokat
8. jegyzetek, kulcsszavak, kulcsmondatok A folyamatos jegyzetelés akadályozza a
kliens nonverbális jelzéseinek megfigyelését.
Az interjúkészítést zavaró viselkedések
Túl nagy hangsúly kerül az interjúkészítőre (pl. az interjúkészítő túl sokat beszél, főleg
önmagáról). Nem figyel igazán az interjúalanyra. Az interjú készítője ún. közléssorompókat
használ (utasít, fenyeget, prédikál, gúnyolódik, ítélkezik, cimkéz, bagatellizál). Az interjúkészítő
csak az elvárásainak megfelelő válaszokra reagál. (Szatmáriné, 1998)
Az interjú nehézségei adódhatnak:
1.
2.
3.
4.

Motiválatlan kliens
Differenciálatlan személyiség
Kényszerhelyzet
ellenállások

Etikai elvek szem előtt tartása
Tisztelet és titoktartás a legalapvetőbb Kutatási vagy egyéb céllal időnként szükséges lehet a
hangfelvétel készítése, ami etikusan csak a páciens tudtával és beleegyezésével történhet meg.
Névvel vagy név nélkül? Dolgozatok esetén, szupervíziós helyzetben ne legyen felismerhető a
beszélgetés alanya!

Kérdéstípusok
Az interjú kérdéstípusai az alábbiak lehetnek:
1.
2.
3.
4.
5.

nyitott (Meséljen a munkájáról!)
facilitáló (serkentő) (Kifejtené, mondana erről többet?)
tisztázó (Ha jól értem…)
szembesítő (Az előbb azt állította, hogy …)
direkt (Mit tett ebben a helyzetben? Mit válaszolt ön akkor?)

Kerülendők az eldöntendő (igennel, nemmel megválaszolható), illetve sugalmazó (mely
implikálja a választ) kérdések. A zárt vagy eldöntendő kérdések célja lehet az
információszerzés, tisztázás. Hátrányuk, hogy gátolják a beszélgetést, nem adnak módot a
kliensnek az önfeltárásra, ezért csak kis mennyiségben alkalmazzuk őket. A nyitott kérdés
beszélgetésre késztet, teret, lehetőséget ad a másik kibontakozásához. A kérdések
megfogalmazása, a kérdőszavak megválasztása fontos kommunikációs szempont.
A miért kérdés okokat keres, értelmi magyarázatokat hív elő, a jelen helyett a múlt felé tekint.
A gyakorta használt miért kérdés vallatás jelleget kölcsönözhet a beszélgetésnek és
védekezésre készteti a klienst.
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Fontos azonban tisztázni, hogy egy-egy fogalom, téma mit is jelent pontosan a kliensnek. Mit
ért alatta? Milyen érzelmi tartalmak kapcsolódnak hozzá?
Áttekintünk néhány gyakorlatban haszonnal alkalmazható kérdéstípust és stratégiát Insoo
Kim Berg nyomán. Az alábbi kérdezési technikák alkalmazása segítheti a kliensek
együttműködésének megnyerését. Kötelezett kliensekkel való munkában komoly haszonnal
bírnak.
A kliens múltbeli sikereiről való kérdezés felidézteti a kliens korábbi sikereit. A sikeres
élethelyzetekre, megoldásmódokra való fókuszálás növeli a kliens önbizalmát, aktivizálja
szunnyadó problémamegoldó készségeit. Ez a fajta nem hibakereső megközelítés
meghökkentő lehet a kliensek számára. Az elfogadhatóbbá tett kapcsolati légkörben
felvállalhatóbbá válnak a jelenlegi nehézségek, problémák, kevesebb védekezés, ellenállás
jelenik meg, ezáltal könnyebbé válik a kliens együttműködése. Nagy ajándék a kliensek
számára ez a fajta humánus, pozitív felfogásra épülő hivatali vagy segítői hozzáállás.
A problémás viselkedések jó része csak bizonyos fizikai vagy kapcsolati közegben jelentkezik.
Például az iskolában problémás a gyermek viselkedése, de otthon nem tapasztalnak hasonlót,
vagy egy felnőtt jól kontrollálja indulatait a munkahelyén, ellenben otthon komoly problémái
adódhatnak az előbbiekkel. A kivételt kutató kérdések arra keresik a válasz, hogy ki, mit,
hogyan, mikor, hol tett valamit másként a problémamentes időszakokban. Ha az élet bizonyos
területein a kliens adaptívan működik, akkor a segítő aktívan bíztathatja a klienst, hogy
próbálja meg az élet más területeire is az adaptív működését. A kérdezési technika a kliens
erőforrásaira, képességeire mutat rá.
A csodakérdés egy meseszerű feltevésből indul ki. Mi lenne, ha holnap úgy ébredne, hogy
megszűnt a problémája?” Miből venné észre, hogy már nincs jelen a probléma? Mi változna
meg? Vajon mi a szerepe a realitás hangsúlyú intervenciók között egy ilyen fantáziának? A
csodakérdés reményt sugalmaz, erősíti a hitet abban, hogy a probléma megszűnhet (persze
nem magától és nem is varázsütésre), az átalakulás létrejöhet. Kérdésminták: „Ki venné észre
először a változást?” „Miből venné észre a változást?” „Mit gondol mi lenne másképp a
családtagjaival? A kérdésekben kulcsszavak: más, változás. A fenti szavakkal alkotott kérdések
sugalmazzák, hogy a változáshoz más megoldásokon, más úton juthatunk el.
Az osztályozást tartalmazó kérdések hét, nyolc éves kortól használhatók az interjúban a
változások, motiváció, önértékelés felmérésére, nyomon követésére. Tetszőleges öt, tíz fokú
skálán osztályozza a kliens Érdemes az osztályozó kérdéseket időhatárosan feltenni.
Kérdésminta: „Hogyan érzi magát ma?” „Mit gondol, mennyire hajlandó dolgozni a jelenben a
változásokért? „Mit kellene tenni, hogy egy fokozatot előre mozduljon az értékelése?”
Azokban a helyzetekben ahol reménytelen, sok nehézséggel terhelt szituációt ír le a kliens, a
segítő reakciója gyakran a vigasztalás, bátorítás. Fenti reagálás mód a kliens elkeseredett
hangulatát nem mérsékli. A belső kapacitást feltáró kérdések arra hivatottak, hogy feltárják
a kliens erőforrásai, ezáltal növeljék a kliens adaptív kapacitását.
A fenti kérdéstípusokban segítő által küldött rejtett üzenetek (reménysugalmazás, változásra
motiválás, erőforrások mobilizálása) kódolódnak. A pozitív rejtett üzenet egy másik módja, ha
a feltételes mondatokból a „ha” szócskát az „amikor” szóval helyettesítjük. („Ha elolvasom ezt
a fejezetet…” Az előbbi mondat jelentése vagy elolvasom, vagy nem. Ellenben, ha azt
mondom„Amikor elolvasom ezt a fejezetet…” ez azt fejezi ki, hogy előbb vagy utóbb biztosan
sor kerül rá.) (Berg, 1991)

366 | 14. Segítő kapcsolat és kommunikáció

A motivációs interjú
A motivációs interjú attitűdbeli alapjai a rogers-i elvekben gyökereznek. Ennek megfelelően az
interjú légkörét befogadó, rugalmas, érdeklődő viszonyulásmód hatja át. A páciens
autonómiájának támogatása a motivációs interjú alapvető szellemiségét tükrözi. A kliens
partnersége, döntési lehetősége a változásról és felelőssége a saját életével, döntéseivel,
változásával kapcsolatban a motivációs interjút meghatározó alapelvek közé tartozik. Ha egy
személyre kívülről próbáljuk rákényszeríteni a változást (kívánatos viselkedés előírása), ezzel
az ambivalens helyzetét az ellenállás irányába tolhatjuk el. Az emberek leginkább akkor
hajlamosak változni, ha a változás saját, szabad elhatározásukból történik. A motivációs interjú
az ambivalenciák feltárása nyomán, a kliens autonóm felelősségét kiemelve és tiszteltben
tartva, a kliens erőforrásainak feltárásával segíti a klienst a változásbeszéd megjelenése felé. A
motivációs interjú célja a változások beindításának segítése kommunikációs eszközökkel. A
kliens verbális megnyilatkozásaiban megjelenő szóhasználat (problémás viselkedést fenntartó
beszéd vagy változásbeszéd) utalhat a kliens változásokkal szembeni elkötelezettségére. A
változásbeszéd megjelenése a kliens motivációjának pozitív irányú változásait jelzi. A
változásbeszédre utaló kifejezések lehetnek: bárcsak, akarom, szeretném, tudom, szükséges,
kell, hajlandó vagyok, készen állok stb.
A motivációs interjú technikailag a nyitott kérdés, reflexió, visszatükrözés, összegzés
módszerével dolgozik. Szemléletét tekintve páciens gyengeségei és kudarcai helyett a kliens
erőforrásaira fókuszál (átkeretezés). A motivációs interjú alkalmazási területe az addiktológiai
ellátás, de használják a coaching munkában is. (Levounis, Arrnaout, Marienfeld, 2018)

A beavatkozó interjúzás: a reflexív kérdezés
Mint az előzőekben láttuk az interjúhelyzet alkalmas az adatgyűjtésre, a motivációk
felkeltésére, megerősítésére, az együttműködés javítására. A rendszerszemléleti háttéren
kibontakozó reflektív (visszatükröző, gondolkodtató) kérdezési technika célja, a változás
létrehozása. E kérdéstípus használatának célja, hogy a klienst, vagy családot új
viselkedésminták kialakítására ösztönözze. A segítő kérdezhet úgy, hogy elősegítse a családban
meglévő pozitív, egészséges minták megerősítését, hogy elgondolkodtassa a családot, esetleg
az új perspektíva vagy összefüggések felvetésével érjen el hatást. A problémás helyzetek más
mintázatba helyezése a szokatlanság erejével hatva kibillenti a részvevőket a megszokott
játszmahelyzeteikből és új lehetőségeket kimunkálásához nyit teret. (Tomm, idézi: Feuer,
2008)
A reflexív kérdések típusai:
◼ jövőre irányuló kérdések (jelenhez vagy múlthoz láncolt családok esetén hatékony):
családi célok, tervek, a megvalósítás konkrét tervei, lépései
◼ a változásra, a segítő helyzet kimenetelére vonatkozó kérdések (Mire számít a
következő ülésig?, a következő félévben?, Ki örülne leginkább a változásnak? Ki lenne a
legcsalódottabb, ha nem történne meg a változás?)
◼ a megfigyelő perspektíva kérdései (cél: jobb megfigyelői legyenek saját
viselkedésüknek, a változások differenciált észlelése)
◼ katasztrófa elvárások felkutatása (Mitől lenne a legszomorúbb? Mi lenne a
legrosszabb?)
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◼ rejtett összefüggéseket kiemelő kérdések (az ellentétek hatása,hogy a családtagok ne a
korábbi berögződésekkel közelítsenek a témához)
◼ burkoltan sugalmazó kérdések (akkor hasznosak, ha a családot ösztönözni kell egy
adott irányba tett lépés megtételére)
◼ normálishoz viszonyító kérdések (izolálódó, önmagukat deviánsnak, abnormálisnak, a
normálistól különbözőnek címkéző családok esetén lényeges lehet az a szempontváltás,
hogy miben hasonlítanak a normális családokhoz)
◼ különbségeket tisztázó kérdések (ugyanazt a kérdést feltenni több családtagnak,
ugyanazt a témát több oldalról megközelíteni)
◼ hipotézist bevezető kérdések
◼ folyamatot megszakító kérdések (cél: az interjúban zajló nem kívánatos események -pl.
heves, destruktív vita a partnerek között – leállítása)

a kliens helyzetéről
informálnak

befolyásolják a klienst
vagy a családot

STRATÉGIÁS KÉRDÉS

különbözőségekre
Nem veszi észre, hogy…? jövőt firtató kérdés
irányuló kérdés
Nem szeretné abbahagyni Mit tervez?
megfigyelő perspektíva
Ki aggódik a legjobban? ezt a viselkedést?
Mit gondolhat most ő
Ki aggódik a legkevésbé?
erről?
elfogadás, neutralitás,
szembesít a családi
a kliens függetlenségének
nincs hibáztatás
rendszer
tisztelete
ellentmondásaival,
korlátaival

Ki? Hol? Mikor?

probléma fókusz
tisztázása

egyszerűsít
ítélkező attitűd
hibakeresés

konzerváló hatás a
problémára nézve

ELŐNYE

HÁTRÁNYA

HATÁSA

felszabadító hatás,
új perspektíva

kényszerítő hatású

a család aktuális igényét kontrolláló
meghaladó
a segítő nézeteinek
problémafeltárás
hangsúlya

elfogadás, neutralitás,
nincs hibáztatás

bizonytalanságot,
zavarodottságot okozhat

tréner

KÉRDÉSEK

tanár, instruktor

kutató, felfedező

detektív

bátorít,
saját problémamegoldó
képességek mobilizálása

A SEGÍTŐ MINT ...

újat felfedezni szándéka indirekt /direkt
iránymutatás a helyes
megoldás felé
(konfrontáció)

facilitáló

a változás létrehozása

REFLEXÍV KÉRDÉS

vizsgálódás szándéka

feltárás
korrekció
jelenségek összefüggését
vizsgálja

a kliens helyzetéről
informálnak

CIRKULÁRIS KÉRDÉS

A SEGÍTŐ

A KÉRDÉSEK MÖGÖTTI oksági összefüggések
SZÁNDÉK
feltárása

CÉL

LINEÁRIS KÉRDÉS
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14-10. táblázat: A négy fő kérdéstípus összehasonlítása
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Problémák megbeszélése
A segítő helyzetben konkrét problémák felmerülése esetén követhetünk egy tervet a
problémakezelés menetére.
A problémamegoldás lépései:
1. A probléma világos meghatározása
◼ Azzal kell megbeszélni akit érint. Önkéntesség!
◼ Milyen problémái vannak? Min változtatna, hogy egészségesebbé váljon?
◼ Leltár: melyek az ép, egészséges területek (jó funkcionálás) illetve amit kompenzálni
kell
◼ Mely területeken korlátozott a kliens, mit kell kompenzálni?
◼ A kliens szociális erőforrásai
2. A lehetséges megoldások keresése
◼
◼
◼
◼
◼

„Gondoljuk át hogy…..”
Ötletek gyűjtése (brain storming, értékelés nincs)
Késleltetett értékelés
Segítő kérdésekkel bátorítsuk a kliens aktivitását
Személyes hivatkozás csak ritkán, jól időzítve alkalmazható

3. A megoldások értékelése
◼
◼
◼
◼

A kliens számára kedvező előnyös megoldás (melyik megoldás tetszik a kliensnek)
Miért vetünk el egy javaslatot vagy miért érvelünk mellette INDOKOLNI!
A kliens észrevételeit, érzéseit hallgassuk meg.
Több jó megoldás esetén →

4. A legjobb megoldás elfogadása – döntéshozatal
◼ Az elfogadás verbális és non-verbális jeleire egyaránt figyelnie kell a segítőnek
5. Végrehajtás
◼ Konkrétumok rögzítése segít pl. írásban (hol, mikor, mit, hogyan) – ellenőrizhetővé,
konkréttá teszi a helyzetet
◼ Konkrét elérhető célok kitűzése!!! A cél legyen REMEK: Reális, Elérhető, Mérhető,
Elosztott /időben ütemezett – rész célok/, Konkrét
◼ A fokozatosság elve érvényesüljön
◼ Egyértelműség a kliensnek adott feladatokban, elvárásokban
◼ Segíteni a végrehajtásban a klienst a segítő támogató magatartásával:
◼ Érdeklődés
◼ Bíztatás („Próbálja meg újra!”)
◼ Pozitív megerősítés (dicséret, mosoly)
◼ Kiemelni, észrevenni, visszatükrözni: Mit csinált jól?
◼ Korrigálni mit csinált rosszul
6. Megoldás sikerének utólagos értékelése
◼ Változás
◼ Elégedettség
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Hasznos kérdések a problémamegoldás menetében:
◼ Rejtett összefüggések feltárása („Mi az oka? Mit kellene tenni? Miért van így?”)
◼ Átgondolásra késztető kérdések („Mi lenne, ha most egyedül kellene ezt a helyzetet
megoldani? Mi vinné előbbre a dolgot? Mi képez akadályt? Ki tudná támogatni?”)
◼ Probléma távolba helyezése - kívülről ránézni a problémára („Ha ismerőse lenne ilyen
helyzetben mit tanácsolna neki? Mások mit tesznek ilyenkor?”)

Kommunikációs problémák
A kliens közléseinek azonosítására való képtelenség, a metakommunikáció értelmezésének
torzulásai, általánosítások használata a verbális kommunikációban problémákat okoznak a
segítő helyzetben. A témafókusz megragadásának képtelensége, a válogatás nélkül mindenre
koncentrálás lehetetlenné teszi a beszélgetés fő irányának megszabását.
Kerülendő kommunikációs stratégiák:
a kliens infantilizálása
szaknyelv túlzott használat
moralizálás, prédikálás
gúny, nevetségessé tétel
fenyegetés, ijesztgetés (bumeráng hatás révén ellenállást, bagatellizálást válthat ki, így
a kívánt reakció ellenkezőjét érjük el)
◼ direkt tanács
◼
◼
◼
◼
◼

Kommunikáció és önismeret
A professzionális segítő helyzetekben dolgozók szakmai, személyiségbeli kívánalma az
önismereti képesség. Az önismeret megszerzése hosszú, időnként fájdalmakat sem nélkülöző
folyamat, komoly belső munkát igényel. Az önismeret nem pusztán a segítő munkában
jelenthet pozitívumot az egyén számára, hiszen hatékonyabb eligazodást tesz lehetővé a
világban, ezáltal növeli az életvezetési hatékonyságot. Az önismeret része saját kommunikációs
stílusunk, reakcióink ismerete, tudatosítása.
Annak pontos ismerete, hogy milyen hatást vált ki az általam alkalmazott kommunikációs stílus
a kliensben, mi (előnyök, hátrányok) Rálátás saját kommunikációs erőforrásainkra és
gyengeségeinkre. Az önismeret növeli a hitelességet.
Összegzésként fontos kiemelni, hogy a kommunikációs készség tanulható, fejleszthető. A
segítő kapcsolat hatékonyságát meghatározza a kommunikáció minősége. A problémafogadó a
nyelvi és nonverbális jelek árnyalt felfogása révén helyettes információ feldolgozóként segíti a
klienst mélyebb összefüggések felismerésében. Szorongó, önértékükben elbizonytalanodott,
problémákkal terhelt, motivációt vesztett emberek számára olyan kommunikációs eszközök
használata, melyek alkalmasak az erőforrásaik felkutatására, mobilizálására, a pozitív
átkeretezésre, a reménysugalmazásra komoly lélektani segítséget adnak a segítő kapcsolat
révén. A segítő munka érdekes része az a „kódfejtés”, amit a rejtett, burkolt üzenetek,
kívánságok (pl. Mit szeretne közölni a kliens? Mi a valódi probléma?) megfejtése jelent.
Zárásképpen Virginia Satir családterapeuta spiritualitásról írt gondolatait idézném:
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„Mindannyian rügyek vagyunk egy hatalmas fán, mely az univerzumot jelképezi. Ez a fa gyökerein
keresztül minden embert összeköt….Mindannyian az élet egyedi megjelenési formái
vagyunk…Részesülünk mindabban ami előttünk történt, s ez hatalmas forrást jelent számunkra,
amelyből meríthetünk. Azt hiszem, hogy van egy összekötő csatornánk az egyetemes
intelligenciával és bölcsességgel intuíciónk által. Ehhez a bölcsességhez meditációval,
imádsággal, relaxációval, tudatossággal, magas önértékelés kialakításával és az élet tiszteletével
juthatunk közelebb.” (Satir, 1999)

ÖSSZEFOGLALÁS
A fejezet bevezetést nyújt a segítő kapcsolatok általános alapelveibe. Elméleti keretként a
kliensközpontú irányzat fogalmait használja. A mentálhigiénés segítő kapcsolatot a rogersi
humanisztikus elvek alapján közelíti meg.
Áttekinti a segítő munka külső és belső munkafeltételeit, a jellegzetes klienstípusokat, és az
ellenállások megnyilvánulási formáit. Rövid betekintést nyújt a gyermekekkel folytatott segítő
munka sajátosságaiba.
A segítő kapcsolatban megjelenő nehézségek három jellegzetes témát járnak körül: a segítő
kapcsolatban rejlő buktatókat (a kliens alulmotiváltsága a változásra, bizalmi válság, kudarcos
helyzetek), a segítő viselkedés mögötti motiváció problematikáját (helfer szindróma) és a
kiégés jelenségét (kialakulása, tünetei, kezelése, prevenciója).
A kommunikáció kiemelt szempontként jelenik meg a segítő kapcsolatban, mivel a segítő
kapcsolat fennmaradásában, a kliens motiválásában, együttműködésének megteremtésében és
a változások létrejöttében alapvető szerepet játszik. . A segítő kommunikáció minősége
meghatározza a kliens elégedettségét és jórészt a segítő folyamat eredményességét.
A személyiség megismerésének egyik legalapvetőbb módszere az interjú. E fejezetben az
interjútechnika alapjait és az interjúzás különféle specializálódott formáit (első interjú,
motivációs interjú, beavatkozó interjúzás) követhetjük nyomon. A meghatározott
interjúhelyzetek sajátos eszközökkel dolgozó adatgyűjtési módok, melyek központi célja lehet
a kapcsolatteremtés, problémafeltárás, motiválás, változásra serkentés. Az egyes
kérdéstípusok (stratégiás kérdések, cirkuláris kérdések, reflektív kérdezés) alkalmazása, az
átkeretezések (a kliens erőforrásaira való támaszkodás) átvezetnek minket a
családkonzultációban is megjelenő gyakorlathoz. Az első beszélgetés kiemelt lélektani
jelentősége a benne megmutatkozó több szinten értelmezhető információkban rejlik. A segítő
beszélgetés hatótényezőinek (empátia, elfogadás, kongruencia), céljának, menetének, és
technikájának ismerete minden segítő számára nélkülözhetetlen bázist jelent. A fenti
hatótényezők megteremtése minden segítő kapcsolatban és módszerben növeli a
hatékonyságot. A fejezet zárásaként a konkrét problémahelyzetek megbeszélésének menetét
követhetjük.
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ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Miben különbözik a medicinális és mentálhigiénés segítő kapcsolat?
A segítő kapcsolat külső és belső munkafeltételei
Mi a nondirektivitás lényege?
Mit jelent az értő figyelem?
Milyen tényezőket tekintünk a segítő beszélgetés hatótényezőinek?
Mit tartalmaz az empátia komplex folyamat együttesének három lépése?
Ismertesse a segítő ellenállásának jeleit!
Ismertesse a kliens ellenállásának jeleit!
Hasonlítsa össze a gyermekekkel és a felnőttekkel végzett segítő munkát!
Mi a helfer szindróma lényege?
Ismertesse a kiégés tüneteit!
Milyen lehetőségei vannak a kiégés megelőzésének?

FELHASZNÁLT IRODALOM
Argelander, H. (2016) Az első pszichoterápiás interjú, SpringMed Kiadó, Bp.
Bagdy E (1984) A pszichoterápia propedeutikája, In: Füredi J., (szerk.) Pszichoterápia, OTKI
jegyzet, kézirat, Intaháza.
Berg, I., K., (1991) Konzultáció sokproblémás családokkal, Animula, Bp.
Buda B. (1993/2012) Empátia… a beleélés lélektana, EGO School BT, Bp.
Buda B. (2004) Pszichoterápia Kapcsolat és kommunikáció, Akadémiai Kiadó, Bp.
Csabai M, Molnár P. (2004) Egészség, betegség gyógyítás, Springer, Bp.
Fekete S: A segítő foglalkozásúak kockázatai – Helfer szindróma és burn out jelenség In
Psychiatria Hungarica 1991. VI évf. 1729
Feuer M. (szerk.) (2008) A családsegítés elmélete és gyakorlata, Akadémiai Kiadó, Bp.
Feuer M., Nagy Krisztina (2011) Humán szakosok gyakorlati kézikönyve, Akadémiai Kiadó, Bp.
Fodor L., Tomcsányi T. Segítő kapcsolat, segítő szindróma, segítő identitás In:Jelenits I.,
Tomcsányi T (1990) Egymás közt egymásért HÍD, Bp.
Gyökössy E. (1992) Magunkról magunknak, Kálvin Kiadó, Bp.
Hézser G. (2001) Miért? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat, Magyarországi
Református Egyház Kálvin János Kiadója, Bp.
Hézser G. (2014) Újra szárnyra kapni-Interjúk és előadások a krízisről és segítségnyújtásról,
Lector Kiadó, Marosvásárhely
Ivey, A., E., Linn-Downing (1980) Tanácsadás és pszichoterápia technikai alapjai, Kézirat
Levounis, P., Arnaout, B., Marienfeld, C., (2018) Motivációs interjú a klinikai gyakorlatban,
Oriold és Társai, Bp.

14.8. Kommunikáció és segítő kapcsolat | 373

Nicols. M., P., (2014) Az értő hallgatás, Édesvíz Kiadó, Bp.
Novick, K, Novick, J., (2012) Munka szülőkkel gyermekterápiában, Animula, Bp.
Rácz J., Kastaly I., (szerk.) (1995) Addiktológiai szöveggyűjtemény, HIETE EFK, Bp.
Rogers, C., R. (2003) Valakivé válni A személyiség születése, EDGE 2000 Kft, Bp.
Satir, V., (1999) A család együttélésének művészete, BFI-Bp.
Schulz von Thun, F., (2012) Kommunikációs zavarok és feloldásuk, Háttér Kiadó, Bp.
Szabóné Kármán Judit (2004) Családgondozás – krízisprevenció, Medicina, Bp.
Szatmáriné Balogh Mária (1998) Készség- és személyiségfejlesztés, EKTF LÍCEUM Kiadó, Eger
Szőnyi G, Füredi J. (szerk.) (2000) A pszichoterápia tankönyve, Medicina, Bp.
Topolánszky-Zsindely K., Jaskóné Gácsi M., (2017) Családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel
foglalkozó szakembereknek, Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú KFT, Bp.
Tringer L (2007) A gyógyító beszélgetés, Medicina, Bp.

374 | 15. Konzultáció, tanácsadás

15. KONZULTÁCIÓ, TANÁCSADÁS
GEREBENICS - SZÍN RÓZSA
Békés Megyei Központi Kórház
Egészségfejlesztő mentálhigiénikus

15.1. BEVEZETÉS - ALAPFOGALMAK
A tanácsadás kialakulása
fejlődéstörténetéhez.

szorosan

kapcsolódik

a

különböző

segítő

szakmák

A segítő kapcsolati munkaformák közös vonásait Bagdy Emőke (2009) az alábbiakban foglalja
össze:
◼ "A segítő magatartás a segítségért folyamodó személyt és szükségleteit állítja a
középpontba.
◼ A dialógus súlypontja a kliensnél van.
◼ A segítő személy célja a kliens önfeltárásának és önexplorációjának elősegítése.
◼ A kérdezés stílusa nyitott, a segítő nem formál véleményt a kliens által közöltekről, és nem
ítélkezik, hanem a kliens mélyebb átgondolásait és helyzetének, problémáinak új, más
szempontú meglátását animálja. Mindezek mellett olyan elfogadó légkört teremt,
amelyben a kliens biztonságban érezheti magát."
A tanácsadás professzionális értelmezése nem azonos a laikus felfogással. A direkt megoldási
javaslat adása helyett inkább az angol counselling ("konzultáció", "megbeszélés") kifejezést
takarja. A képzett tanácsadók arra törekednek, hogy a problémahelyzetben lévő tanácskérővel
közösen keressenek megoldást, figyelembe véve a tanácskérők élethelyzetét, személyiségét és
a külső körülményeket.
A laikus és professzionális tanácsadás különbségeit az alábbiakban hasonlítjuk össze:
15-1. táblázat: A laikus és professzionális tanácsadás különbségei

A laikus segítő

A képzett tanácsadó

Maga akarja megoldani a problémát

A
kliensét
vezeti
végig
problémamegoldó folyamaton

egy

Nem feltétlenül képzett, nem ismeri a
tanácsadási (problémamegoldó) folyamat
lépéseit, és nem képzett a segítő
beszélgetés lefolytatására

Képzett,
ismeri
a
tanácsadási
(problémamegoldó) folyamat lépéseit és
képes
arra,
hogy
megfelelő
beszélgetésvezetési
technikákkal
a
tanácskérőt belső munkára késztetve
végigvezesse ezen a folyamaton
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Nem ismeri a tanácsadási módszereket, Ismer speciális tanácsadási módszereket,
(öndefiníciót segítő kérdőíveket, és öndefiníciós kérdőíveket és mérlegelési
mérlegelési eljárásokat)
eljárásokat
Szakterületi
birtokában

információk

nem

állnak Szakterületi információk és informálódási
lehetőségek gazdag tárházával rendelkezik.

A saját döntés előnyei az alábbiakban foglalhatók össze:
◼ A saját megoldások illeszkednek legjobban a tanácskérő személyiségéhez,
életvezetéséhez, környezetéhez, életútjához.
◼ A saját döntést jobban meg tudja valósítani, mert átgondolja a lehetőségeket, érzelmileg
elköteleződik a megoldás mellett, előrevetíti a lehetséges kivitelezési módokat,
következményeket.
◼ Az önállóan meghozott döntés hozzájárul, hogy a jövőben adódó is képesek lesznek
önálló problémamegoldásra, döntéshozatalra.
A szakszerű tanácsadás során a képzett szakember a tanácskérő személyt képes végigvezetni
egy problémamegoldó folyamaton úgy, hogy a tanácskérő önmaga gondolja végig e folyamat
lépéseit, és számba véve a probléma megoldásához szükséges információkat, kidolgozva a
megoldási alternatívákat eljut egy önálló döntés meghozataláig.
A professzionális segítő munka általános jellemzői:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

első interjú felvételének kötelezettsége
kontraktuskötés: keretek, feltételek, szabályok, etikai követelmények
Próba munkafázis
A segítő szakember alapattitűdje
A segítő szakember kompetenciakövetelményei
általános cél: a kliens lélektani munkájának elősegítése
alapvető munkamód: fókuszolt intervenciók
módszerekhez, technikához való viszony
Ami a segítő kapcsolatban módszertől, műfajtól függetlenül történik (Bagdy 2009)

A tanácsadás jellegzetességei:
A kliens, sine morbo probléma(konfliktus), krízishelyzetbe jutó, életvezetési, párkapcsolati
döntési feszültségben élő, megoldáskereső személy.
A segítő személy tanácsadó szakirányú képzettségű, konfliktuskezelési, döntéspszichológiai,
mediációs, krízislélektani tudással, rendszerszemlélettel, személyiségpszichológiai
ismeretekkel rendelkezik.
A tanácsadás során a lélektani munka célja a saját erőforrásokból és megoldási lehetőségekből
merítő önálló egyensúlyteremtés, tudatosság növelése, személyes hatékonyság és megküzdési
képesség kialakítása. A tanácsadási munka célja az önismeret, szelftudatosság és cselekvési
életbátorság növelésével felelősségvállaló megküzdőképesség elérése.
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A munka tartalma az emocionális megértés, belátás, rálátás, szemléletváltás mozgásba
hozásával a problémafókusz átdolgozása. ( Fókusz a behozott probléma)
Mindezek a tapasztalati tanulás, a rejtett képességek felszabadítása, személyközi és
akciótanulás, megértés és önreflexió, tanulás és reflektív jelenlét segítségével valósulhatnak
meg. ( Bagdy 2009)
Nehéz éles határvonalat húzni a különböző segítő tevékenységek (pszichoterápia, tanácsadás,
coaching) között. Gyakoriak az átfedések, mivel az emberi problémák nem rendezhetők merev
struktúrákba. Ugyanakkor mégis megtalálhatók azok a karakteres eltérések, amelyek a
szakmák specializálódása során kirajzolódtak, és elkülönítik egymástól a segítő
tevékenységeket.
"A terápia elnevezés használata a medicinálisan diagnosztizált bajokra jogosult". (Bagdy, 2009)
Pszichoterápia akkor megy végbe, amikor "képzett és jogosítvánnyal bíró személy (terapeuta)
problémákkal küzdő másik embernek (beteg, páciens, kliens) segít viselkedése, illetve lelki
állapota megváltoztatásában, pszichológiai eszközökkel, interakción és kommunikáción át."
(Buda, 2009)
A pszichoterápia célja terápiás jellegű: állapotjavulást, gyógyulást vagy tünetmentességet
szeretnének elérni vele, illetve tartós személyiség vagy viselkedésváltozást az egészségesebb
pszichikus működés irányába. (Bagdy, 2009)
A pszichoterápiák általában időigényesebb, a múltra fókuszáló, feltáró, elemző módszerekkel
dolgoznak, szükség szerint mélyebb tudattalan szinteken is. (Váry,1999)
Ezek a kritériumok jól elkülöníthetővé teszik a pszichoterápiát a tanácsadástól, hiszen a
tanácsadás gyűjtőfogalma ezzel szemben "az egyensúlyban levő, nem beteg személyek számára
van fenntartva". (Bagdy, 2009)
A tanácsadás a pszichoterápiával szemben "korlátozott célokat követ", "emberi
problémákban", "meghatározott területeken", "élethelyzeti elakadásokon kell ilyenkor
segíteni".
A tanácsadás sokkal szélesebb körű tevékenységrendszert takar, mint a pszichoterápia. Célja
is végtelen sokféle lehet, attól függően, hogy milyen szakterületre irányuló tanácsadásról van
szó. (Pintér,2009)
A tanácsadói tevékenységet az is meghatározza, hogy milyen problémakörben kér valaki
tanácsot. A tanácsadói tevékenység központjában egy specifikus szakterület áll, pld. családi,
párválasztási, életvezetési, iskolai, pályaválasztási, vagy tehetség tanácsadás. (Bóta, 1999)
Magyarországon ma a tanácsadás az egyik legdinamikusabban fejlődő szakterület. A sok
évtizede működő nevelési és pályaválasztási tanácsadás mellett új irányok és képzési formák
jelennek meg, így: a munkavállalási tanácsadás, felsőoktatási tanácsadás, családi tanácsadás,
krízis tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, addiktív tanácsadás (Antalovits 1999)
A pedagógiai lexikon a tanácsadás fogalmát a következőképpen határozza meg: "A tanácsadás
viszonylag rövid távú, interperszonális elméleti alapú, etikai és jogi normák által irányított
szakmai tevékenység, amelynek fő célja: pszichológiailag alapvetően egészséges személyeknek
segíteni fejlődési és szituációs problémáik megoldásában."
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A tanácsadó tevékenységének leírásához Ritoók Magda (2009) úgy fogalmaz, hogy: "A
tanácsadó személyekkel, csoportokkal, családokkal és olyan rendszerekkel dolgozik, amelyekben
szituációs és fejlődési problémák merülnek fel. A feladata annak elősegítése, hogy normális
emberek hatékonyabban valósíthassák meg céljaikat, funkcióikat.”
Tanácsadói ismeretek tanulása olyan szakmáknál, ahol az emberekkel való foglalkozás kiemelt
szerepet kap igen jelentős lenne.
A szupervízió és coaching is tanácsadási munkaformák. "Mindkettő a szakmai személyiségre
irányul. Míg a szupervízió a hivatását művelő személy saját személyiségerőit és
működőképességének megőrzését szolgálja, addig a coaching azokat a szakmai szerep és
munkavégzési képességeket edzi, fejleszti, erősíti, amelyek alkalmassá teszik a személyt
magasabb teljesítményszint és produktivitás elérésére." (Bagdy, 2009)

15.2. A TANÁCSADÁS KOMPETENCIAHATÁRAI
A kompetencia alatt valamihez való hozzáértést, szakértelmet értünk.
Kadocsa és Varga (2007) megfogalmazásában „a kompetencia valamely gyakorlati feladat,
feladatkör sikeres ellátására való fölkészültséget, jelent, ismeretek, készségek, attitűdök, szakmai
és személyes tapasztalatok együttesét foglalja magba, egyúttal az egyének és csoportok rugalmas
alkalmazkodó képességének, teljesítményének jellemzésére is használható”.
A segítő szakmában a kompetenciahatárok kijelölése nem egyszerű feladat, mivel az emberi
problémák természetükből adódóan nehezen kategorizálhatók, sokszor összefonódva,
együttesen jelennek meg.
Ha a tanácsadás kompetenciahatárait akarjuk konkrétan eldönteni, akkor a következő
szempontokat érdemes figyelembe venni.
Szaktudás, melynek segítségével a tanácsadó képes a tanácskérőt egy belső munkára késztetve
végigvezetni a problémamegoldó folyamaton.
Szakterületi tudás, amely az adott problémakörhöz kapcsolódó magas színvonalú szakmai
ismereteket, készségeket és szakszerű hozzáállást jelent, amelyben a tanácsát kikérik.
Wiegersma (1976) a kompetenciahatárok kijelölésének elsegítése érdekében a problémákat is
elkülöníti, azok nehézségi foka szerint. Modellje lehetővé teszi a problémaszintekhez az
adequat segítségnyújtási formák hozzárendelését.
Wiegersma modellje – a problémák ötfokú elkülönítése:
1. szint: A normális ember mindennapos életében előforduló problémák. Jellemzői: A
döntéseket olyan helyzetben kell meghozni, amely egyáltalán nem világos.
Bizonytalanság tapasztalható az eredményeket illetően, ellentétes hatások,
érdekütközések tapasztalhatók. Mégis a választási lehetőségek reálisak és határozottak.
A személy önállóan képes dönteni a problémájában, ugyanakkor tájékozódásra van
szüksége a választási lehetőségeket és azok következményeit illetően. Ezen a szinten az
adequat segítségnyújtási forma az információadás.
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2. szint: Bonyolultabb döntési helyzet. Jellemzői: Nagy mennyiségű információ hiányzik,
több ellentétes szempontot kell figyelembe venni egyszerre. A döntés előtt álló személy
bizonytalan, segítségre van szüksége ahhoz, hogy jól megértse a körülményeket, kitűzze
a megfelelő célokat, meghatározza az értékeket és jól körülírt megoldásokat válasszon.
Az ilyen jellegű problémák igénylik a tanácsadói segítséget a tanácsadás ebben az esetben
igazán hatékony.
3. szint: Komoly belső konfliktusok szintje. Jellemzői: A választás előtt álló személy
bizonytalannak érzi jövőjét, vágyai gyakran nem reálisak. Ahhoz is segítségre van
szüksége, hogy a helyzetét reálisabban értékelje. Elsősorban a páciens feszültségeinek
csökkentésére van szükség, mielőtt a problémákkal kezdenénk foglalkozni. Az ilyen
jellegű problémák segítése már pszichológusi feladat.
4. szint: A döntési problémák neurotikus problémákkal együttesen jelennek meg. Jellemzői:
A személyiség belső életében mélyen gyökerező problémák kiterjedt körére
számíthatunk. Az igények, elvárások többnyire nem valóságosak. Kapcsolati problémák
nagyfokú aggodalom, szorongás, vagy nagyfokú merevség, visszahúzódás jelenik meg. A
döntési problémákra csak akkor lehet megoldást találni, ha a neurotikus problémák már
megszűntek. Ezekben az esetekben a pszichoterápia tűnik adequát segítségnyújtási
módnak.
5. szint: Nagymértékű integrációhiány, amely pszichés, vagy organikus patológiával is
együtt járhat. Jellemzői: A páciens nem képes cselekedeteit összehangolni, képtelen a
valóság követelményeihez igazodni. Ez gyakran megakadályozza a probléma megoldását,
vagy csak nagyon primitív választást tesz lehetővé. Ezen a szinten a pszichiátriai
segítségnyújtás látszik adequát megoldásnak, szükség szerint pszichoterápiával
kiegészítve.

15.3. A TANÁCSADÁS HELYZETI VÁLTOZÓI
A tanácsadás helyzeti változói alatt az időbeli, térbeli és személyi hatásokat értjük, amelyek
befolyásolják a tanácsadás menetét, ám hatásuk gyakran rejtett vagy tudatalatti.

A struktúra
Azt jelenti, hogy a tanácsadó és tanácskérő között egyetértés áll fenn a találkozások
(konzultációk) jellemzőit, feltételeit, paramétereit illetően, melyek tisztázására a tanácsadás
elején van szükség. A tanácsadó tájékoztatja a klienst a tanácsadási folyamatról, megbeszélik
annak kereteit.
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Az idő
Mindkét félnek megfelelő legyen ez az időpont, hogy a tanácsadó és a tanácskérő egyaránt
nyugodtan, a helyzetre koncentrálva tudjon jelen lenni. A tanácsadói beszélgetés időigényes. A
keretek meghatározásánál az idő jelentőségét figyelembe kell venni.

A fizikai környezet
Térbeli feltételek megteremtése meghatározó. Külső zavaró tényezők megszüntetése (pl.
telefon kikapcsolás). Szoba nagysága, és berendezése ne legyen figyelem elterelő. Fontos
szempont a beszélgető társak egymáshoz képest elfoglalt térbeli helyzete. Olyan elrendezés
optimális, amely a személyek egyenlőségének, együttműködésének benyomását kelti. A térbeli
helyzet maga is tudat alatti reakciókat válthat ki a tanácskérőből. (pld: ha a kliens
belesüppedve ül egy mély karosszékben, a tanácsadó pedig egy íróasztal mögött magasabban
ül, ez egy alárendeltségi viszonyt sugall. A konzultáns és a kliens közötti optimális távolság kb.
75 és 100 cm közötti. (Ezt a szoba mérete és a bútorzat befolyásolhatja). A bútorzat
elrendezésére leginkább két kényelmes szék (vagy fotel) ajánlott, egymástól 90 fokban
elforgatva, hogy a tanácskérő akár a tanácsadóra is nézhessen, akár maga elé is egyenesen.

A társadalmi csoporthoz való tartozás sztereotípiái
A társadalmi csoporthoz (pl. munkanélküliek, etnikai csoport) való tartozás sztereotípiái a
tanácsadó és a tanácskérő részéről egyaránt befolyásolhatják a helyzetet. Fontos, hogy a
tanácsadó előítélet mentes legyen, és munkáját ne a sztereotípiái befolyásolják, hanem a
tényleges tapasztalatai szerint kezelje a tanácskérőt és a helyzetet.
Az életkori változók általában látens módon, de befolyásolják a tanácsadási folyamatot.
Pályakezdő tanácsadó tapasztalhatja, hogy felnőtt, vagy időskorú tanácskérővel dolgozva
óhatatlanul is hívhat a tanácskérőtől egy olyan hozzáállást, hogy „mit tudhatsz te még ezekről
a dolgokról”. A hatékony érdekében fontos, hogy meg tudjon küzdeni ezzel a helyzettel. Tudja
kezelni, helyére tenni a szituációt. Ugyanígy az idősebb tanácsadó a fiatalabb emberekkel
dolgozva tapasztalhatja ugyanezt.

A nemi változók
A nemi változók is befolyásolhatják a tanácsadást, ha a tanácsadó nem számol vele, vagy nem
tud bánni vele. Előfordulhat, hogy az azonos neműek között a rivalizálás zavarja a tanácsadást,
vagy a férfi-női viszony és nem a szakmai viszony válik dominánssá a helyzetben.

A „történeti” változók
A „történeti” változók – a tanácsadás ideje alatt történtek átélése a résztvevők szempontjából.
A beszélgetés előtt mindkét fél elképzeli valahogy a beszélgetés hangulatát és eredményeit. Az,
hogy ténylegesen mennyire felel meg a tanácsadási beszélgetés az elvárásoknak,
befolyásolhatja a sikeresség átélését, megítélését. Ez főleg az első megbeszélés során hat, az
első találkozás ezért is nagyon fontos, mert minden későbbinek prototípusául szolgál. Ezek
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közé a változók közé sorolható a kliens – tanácsadó közötti szimpátia – antipátia kérdése –
amelyet több tényező befolyásolhat, pld. a felek megjelenése, öltözködése, ápoltsága,
intelligenciája, viselkedése a másikkal szemben.
Fontos, hogy a tanácsadó ismerje a helyzeti változók jelentőségét, és tudja kezelni azok hatását.
Tudatosan törekedjen arra, hogy a helyzeti változókat az optimális mederben tartsa, vagy
esetleges nemkívánatos hatásukat kiküszöbölje.

15.4. A TANÁCSADÓ SZEMÉLYISÉGE
„ Legyél ember, és ez legyen a foglalkozásod!” Wiegersma (1976)

A tanácsadó elsősorban a saját személyiségével dolgozik. A segítő személyisége a
"munkaeszköze". A tanácsadó személyiségének egészségessége, épsége ezért alapvető
fontosságú a tanácsadás folyamatában.
Heron (1990) kiemeli az „érzelmi kompetencia” fontosságát, amely azt jelenti, hogy a
tanácsadó egészséges személyiségével a saját múltbeli traumáit feldolgozta, és nem viszi bele
a segítő kapcsolatba, ha ez mégis előfordul, akkor észreveszi, és képes azt korrigálni.
A tanácsadói magatartás másik alapvető eleme a segítő jóindulat, amelyre jellemző hiteles
jelenlét és őszinteség, a másokkal való törődés, a nyitottság és ráhangolódás a másik valós
helyzetére.
A segítőnek saját mentálhigiénéjével is komolyan foglalkoznia kell. Legyen egy olyan szakmai
közössége, amelyben hasonló munkát végző emberekkel időnként találkozik, és szakmai
támogatást nyújtanak egymásnak. Szakmai továbbképzésére is gondolnia kell, szakirodalom
olvasásával, konferenciákon való részvétellel, tapasztalatcserékkel, illetve saját
eredményeinek publikálásával. Tudnia kell, hogy a tanácsadónak is szüksége van időnként
visszavonulásra, egyedüllétre, külső ingermentességre, hogy saját magával, társas
kapcsolataival is foglalkozhasson.
A személyközpontú megközelítés attitűdjét, emberekhez való hozzáállását tartjuk a
leghatékonyabbnak a tanácsadás eredményessége szempontjából. Rogers központi feltevése,
hogy minden egyén önmagán belül kimeríthetetlen erőforrással rendelkezik, amelyek csak
akkor aknázhatók ki, ha a személyt facilitáló atmoszférájú pszichikus környezetbe illesztjük.
Egy elfogadó, szeretetteljes légkör, amelyben a tanácskérő biztonságban érzi magát,
nagymértékben hozzájárul a tanácsadás sikeréhez.
A tanácsadó etikai követelmények szerinti viselkedése a segítségnyújtás során a bizalom
szempontjából elengedhetetlen. A klienssel való kapcsolatban tekintettel kell lenni a
tanácskérő emberi méltóságára. A kettős kapcsolat elkerülése érdekében olyan személyekkel,
akivel más szoros kapcsolatban is áll a tanácsadó (családtagok, barátok stb.) kliensi kapcsolatot
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el kell kerülni. Ne kérdezősködjön a tanácsadó irreleváns részletek felől. A tanácsadót
titoktartás kötelezi azon információkra vonatkozóan, amelyeket kliensétől, illetve klienséről
szerez. Más személyektől a kliensre vonatkozóan nyert értesülések a klienssel csak akkor
közölhetők, ha az információt adó személy ebbe beleegyezését adta.
A publikációkban, esettanulmányokban ügyelni kell arra, hogy a személyre vonatkozó adatokat
úgy elfedje, hogy azok alapján az érintettek ne legyenek felismerhetők.
A tanácsadó ismerje jól saját felkészültségének határait és ezt ne lépje túl.

15.5. TANÁCSADÁSI MODELLEK
Azokat a leírásokat értjük tanácsadási modellek alatt, amelyek keretbe foglalják a tanácsadási
folyamatot és leírják a lépéseit. Ezek a modellek azt mutatják meg, hogy milyen folyamaton kell
végigvezetni a tanácskérőt ahhoz, hogy megoldást találjunk a problémájára. Sokféle
tanácsadási elmélet létezik, és a tanácsadás eltérő megközelítései más – más tanácsadási
modellel dolgoznak.
Amennyiben valaki tanácsadóhoz fordul, feltételezhető, hogy konfliktusainak megoldásában
arra van szüksége, hogy régi magatartási sémáit megváltoztassa, azért mert nem tud
megbirkózni egyedül a helyzettel. A tanácsadási modellek azt a folyamatot írják le, amelynek
segítségével a kliens képessé válik a probléma újszerű megközelítésére, a
problémamegoldáshoz szükséges információk hatékony kezelésére, alternatív megoldások
kidolgozására, azok összehasonlítására és a döntésre.

15.5.1. Az általános tanácsadási modell
Az általános tanácsadási modell azt a folyamatot írja le, amelyet a tanácsadás során
mindenképp végig kell vezetni bármilyen elméleti keretben, gondolkodjon is a tanácsadó és
bármilyen módszertant is használjon. Ez a modell a tanácsadás menetét 3 fő szakaszban
mutatja be, amelyek a következők:
1. A probléma megfogalmazása: Ebben a szakaszban a tanácskérő áttekinti a helyzetét,
megfogalmazza az őt foglalkoztató problémákat. A tanácsadónak szintén rálátása lesz a
szituációra, és ki tudják tűzni a tanácsadás fő irányát, hogy melyik problémának a
megoldásán fognak együttműködni a továbbiakban.
2. Munkafázis: Az első szakaszban meghatározott problémára keresi a lehetséges
megoldásokat a tanácskérő, a tanácsadó segítségével. A probléma megoldásához
szükséges információk áramoltatása és összekapcsolása történik meg. Valószínűsíthető,
hogy az esetek többségében a problémák megoldásának sokféle útja lehetséges és így
ebben a szakaszban majd több választási lehetőség rajzolódik ki.
3. A cselekvésre vonatkozó döntés kialakítása: a kidolgozott alternatívák közül a tanácskérő
kiválassza azt, amelyik a számára a legmegfelelőbb, és kialakítják a megoldás
megvalósítására vonatkozó cselekvési tervet.
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Ez a modell jól átlátható, tömören mutatja a tanácsadás lényegét, de kevés támpontot ad a
hogyanra vonatkozóan. Egy jó modell lehetőséget ad a tanácsadónak az önellenőrzésre is, hogy
lássa, hol tartanak a tanácsadás folyamatában. Az általános tanácsadási modell erre nem
nagyon alkalmas, elsősorban azért, mert a munkafázis túl nagy egységet foglal össze. Ezért a
legtöbb tanácsadási modell igyekszik apróbb lépésekre bontani a folyamatot.

15.5.2. A pedagógiai tanácsadás modellje
(Vargáné Dávid Mária, 2002)
1.
2.
3.
4.

Kapcsolatfelvétel – problémafeltárás
Alternatív megoldások kidolgozása
Döntés – cselekvési terv kidolgozása
A megoldás megvalósításának nyomon követése

15.5.3. Problémamegoldási modell
(Krumbholtz – Thoresen, 1969)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Probléma, cél meghatározása
Kölcsönös megállapodás (időre, erőfeszítésre vonatkozóan)
Alternatívák kidolgozása
Információgyűjtés az alternatívákról
Konzekvenciák vizsgálata
Célok – alternatívák – konzekvenciák újraértékelése
Kevésbé jó alternatívák kiküszöbölése és ideiglenes döntés
Transzfer (a döntési folyamat általánosítása)

15.5.4. Humán dinamikus modell
(Patsula, 1985; Bezanson, 1985)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kapcsolatkialakítás
kérdés, majd kényszerítő állítás megfogalmazása
A cél kifejtése
Érzelmi összetevők elemzése
Erősségek, korlátok feltárása, kiértékelése
Feltételes állítássá történő átfogalmazás. A feltételes állítás elemzése (realitás,
felelősségteljes cselekvés szempontjából)
7. Akcióterv kialakításának segítése
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Ezekben a modellben már jobban kirajzolódnak a tanácsadói feladatok. Látható, hogy melyik
lépésben milyen feladat végrehajtására kell törekedni a tanácsadási folyamat végigvezetése
során.

15.6. A TANÁCSADÁS MÓDSZEREI
Alapvetően fontos, hogy a tanácsadó módszertanilag felkészülten végezze a munkáját. A jól
megválasztott módszerek értékessé, gördülékennyé teszik a tanácsadás folyamatát, belső
munkára késztetik a klienst és alapvetően egy haladás – élményt nyújtanak számára.
A tanácsadónak széles körű módszertani ismeretekre van szüksége, amelyeket készség szinten
kell tudnia alkalmaznia mindig a helyzet igényének megfelelően.

A tanácsadó:
◼ Ismerje a tanácsadási folyamat lépéseit és legyen képes arra, hogy a klienst belső
munkára késztetve végigvezesse a problémamegoldó folyamaton.
◼ Ismerje és készségszinten alkalmazza a beszélgetésvezetési módszereket. A
tanácskérőre figyelve, az általa megfogalmazottakból építkezve tudja a beszélgetést
elmélyíteni, a probléma megoldás szempontjából lényeges irányba tartani.
◼ Ismerje az öndefiníció alakulását elősegítő módszereket és a problémadefinícióhoz
igazodva tudja kiválasztani a megfelelő kérdőíves, vagy egyéb öndefiníciós eljárást. A
kapott eredmények feldolgozását tudja beépíteni a tanácsadási folyamatba.
◼ Ismerjen mérlegelési, döntési eljárásokat, ismerje fel, hogy adott tanácsadási helyzetben
melyik eljárás alkalmazása szükséges
◼ Ismerjen információhordozó eszközöket a tanácsadás témájához kapcsolódóan, maga is
legyen a szükséges aktuális információk birtokában.
◼ Megfelelő szakmai kapcsolattartással biztosítsa, hogy szükség szerint más helyszíneken
is segítséget kapjon a tanácskérő.(V. Dávid 2002).

A tanácsadásban alkalmazott módszereket négy fő csoportba soroljuk:
1. a beszélgetés, mint a tanácsadás fő módszere, melyet a tanácsadási folyamatban végig
alkalmazunk. Fontos szerepe van a kliens megértésében és az információk
áramoltatásában egyaránt.
2. az öndefiníció kialakulását támogató eljárások ismerete, (leggyakrabban öndefiníciós
kérdőívek), melyeket elsősorban a tisztázás szakaszában, a szubjektív elemek
pontosítására használunk.
3. az információhordozó eszközök hatékony használata a kliens problémájával
összefüggésbe hozható releváns információk keresése és kezelése
4. az alternatívák közötti mérlegelést elősegítő eljárások, melyeket a végső döntés
kialakításánál alkalmazunk.
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15.6.1. Beszélgetésvezetés
Módszertani eszközként a tanácsadásban úgy használjuk a beszélgetést, hogy alkalmazásával
meghatározott tevékenységekre serkentjük a tanácskérőt (pld. érzelmi élményei
verbalizálását, vagy tervei megfogalmazását szeretnénk elérni).
Cél a tanácskérő spontán önkifejezésének támogatása. A beszélgetésvezetés módszereinek
ismeretével tanácsadói interjú bonyolult interakciója kezelhető, megtanulható dimenziókká
bontható. A mikroskillek azok az apró beszélgetésvezetési fogások, általában verbális
megnyilvánulások, amelyek segítségével a tanácskérő által elmondottakra reagálunk. A
mikroskillek fajtái a figyelési és befolyásolási fogások.
Beszélgetésvezetési fogások a teljesség igénye nélkül:

Figyelési fogások
A figyelési fogások központi eleme a figyelő magatartás: a szemkontaktus, a megfelelő
nonverbális kommunikációnk és a verbális követés. A verbális követésnél alkalmazott figyelési
fogások a klienst arra késztetik, hogy szabadabban beszéljen önmagáról, aktívabban vegyen
részt az üléseken.
A verbális követés figyelési fogásainak alkalmazásával a kliens mondanivalójának bizonyos
területei kiemelődnek, a beszélgetés várhatóan abba az irányba halad tovább, amire a
tanácsadó a mikroskillek alkalmazásával reagál.
◼ Zárt kérdés
Jellemzője, hogy a kérdésfeltevés olyan, amelyre rövid tőmondattal lehet válaszolni (pl.
Mi az iskolai végzettsége?). A tanácsadói beszélgetésvezetésben a legritkábban
alkalmazandó, mert a beszélgetés nagyon könnyen megakad, „kikérdezés” jellegűvé
válik. A zárt kérdés abban az esetben alkalmazható, ha a beszélgetést vissza szeretnénk
terelni vagy konkrét információszerzésre és információpontosításra.
◼ Nyitott kérdés
Jellemzője, hogy bővebb kifejtést igényel a megválaszolása (pl.„Kérem, kifejtené
bővebben, amire gondol?”). A tanácsadásban ilyen kérdéstípus alkalmazása segíti elő,
hogy a kliens gondolatait, érzéseit kifejtse.
◼ Hívó szó
A beszélgetésben alkalmazott, szó értékű verbális megnyilvánulások, melyekkel
jelezzük készen állunk a további meghallgatásra: pl. "Hallgatom", "Figyelek",
"Folytassa", "Értem".
◼ Minimális ösztönzés
Rövid verbális, ill. verbálisnak alig nevezhető megnyilvánulások (pl. „értem”, „igen”,
„ühüm”)
Hatása: hogy szinten tartja az interjút és hatékony válaszmód, amely jelzi a kliens
számára, hogy figyelünk.
◼ Parafrázis
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A kliens fő szavainak és gondolatainak jelentését egyeztetjük, tömörítve
visszatükrözzük, hogy mi hogyan értettük az általa elmondottakat. Hatása: hogy jelzi a
kliens számára, a tanácsadó megértette mondandóját, ill. a parafrázissal kiemelt
elemek irányába viszi a beszélgetés fonalát, lehetőséget adva a kliensnek, hogy tovább
dolgozzon az adott témán.
◼ Érzelem visszatükrözés
Hasonlít a parafrázishoz, de itt a szelektív figyelem nem a gondolati tartalomra, hanem
az érzések visszatükrözésére irányul. (pl. „Önt valóban elkeseríti a helyzet.”)
◼ Összegzés
Az összegzést hosszabb beszélgetésrész után alkalmazzuk, az előzőleg már
visszatükrözött gondolatokat, érzelmeket fogjuk egybe. Hatásra kiemelt figyelem
fordul a leglényegesebb dolgokra.
◼ Visszautalás
A beszélgetés korábbi szakaszában érintett témához való visszautalás célja, ha egy
témát tovább szeretnénk bontani, és emiatt vissza szeretnénk hozni a beszélgetésbe.
Pl. "Említette előző beszélgetésünkkor…?”

Befolyásolási fogások
A tanácsadó megosztja saját tudását, tapasztalatait a klienssel.
◼ Direktívák
Direkt közlések, amelyek kérik, irányítják, a klienst tetteit: pl. nézzen utána valamilyen
információnak. Nem szabad túl sokat utasítgatni a tanácskérőt, és fontos, hogy
útmutatásaink mindig érthetőek, világosak legyenek.
◼ Tartalomközlés - Én – üzenet
Elmondjuk saját gondolati tartalmainkat.
◼ Információadás
A hangsúly itt sem tevődik át a tanácsadóra. A középpontban továbbra is a kliens és az
ő problémája áll, csak megosztjuk vele azokat az ismereteket, amelyekről tudomásunk
van.
◼ Visszacsatolás
A visszacsatolással a tanácsadó véleményt nyilvánít arról, hogyan látja és hallja
működni a kliens.
◼ Önfeltárás
Ez a mikroskill szoros kapcsolatban áll a tartalomközléssel. Itt is lehetőség van arra,
hogy a kliens a saját tapasztalatairól beszéljen. A különbség az, hogy míg a
tartalomközlésnél a dolgokról kialakított saját véleményünket mondjuk el, addig az
önfeltárással a saját életünk tapasztalatai osztjuk meg a klienssel. Hatása, hogy fokozza
a tanácsadó – kliens kapcsolat kölcsönösségét.
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◼ Konfrontáció
A konfrontáció során az egyént közvetlenül szembesítik azzal a ténnyel, hogy ő netán
mást mond, mint amit gondol, vagy mást cselekszik, mint amit mond. A konfrontáció
célja az ellentmondások felmutatásával, a kliensek saját erősségeinek a felismertetése.
pl: „Azt mondtad, nem tudsz beszélni a csoport előtt. Megfigyeltem azonban, hogy ha
biztos vagy az anyagban, nagyon jó előadást tudsz tartani mások előtt.”

A csoportos tanácsadás beszélgetésvezetési készségei
A csoporthelyzet eltérő kommunikációs szituációt teremt, mint az egyéni tanácsadás.
◼ Reakciós képességek
Olyan mikroskillek ezek, amellyel a csoporttagok által elmondottakra reagál a
csoportvezető. pl. aktív figyelem, visszatükrözés, összegzés.
◼ Interakciós képességek
A csoporttagok együttműködésének elősegítését teszi lehetővé. A személyek közötti
interakciókat, a csoport vezetését, irányítását segítik.
◼ Moderálás
Célja, hogy a csoportban, mindenki fontosnak érezze magát.
◼ Összekapcsolás
A csoporttagok hasonlóságának, eltérőségének kiemelésével szemléltetés.
◼ Blokkolás
Udvarias cselekvés, mellyel egy csoporttag aktívabb megnyilvánulásait visszafogjuk,
hogy a többiek is szabadon aktívak maradhassanak.
◼ Támogatás
csoporttagok támogatása, biztatása az aktív megnyilvánulásokra
◼ Akciós képességek
Azokat a mikroskilleket sorolják ide, melyek segítségével a csoporttagok
aktivizálhatók, belső munkára, vagy cselekvésre késztethetők. Pl. nyitott kérdések,
konfrontáció, visszatükrözés, modellállás.
◼ Modellálás alatt a csoporttagok tanítását értik a vezető akciókon keresztül.
csoportvezető bemutat egy szituációban helyes magatartást.

A

„Ha vak vezet világtalant, mindkettő gödörbe esik”.
Ez a nagyon régi bölcsesség arra int, hogy fontos cél, hogy a tanácsadó megfelelően,
készségszinten tudja alkalmazni ezeket a beszélgetésvezetési fogásokat, melyek épüljenek be
kommunikációs készletébe, ezáltal válik hatékonnyá a tanácsadás.
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15.6.2. Öndefiníciós eljárások
Öndefiníció alatt az egyén önfelfogását, önmagáról kialakított képét érti. Az öndefiníció
alakulását elősegítő módszerek az egyén személyes tulajdonságainak felismerését, pontosabb,
részletesebb megfogalmazását teszik lehetővé. A tanácsadási folyamatban a tanácskérők
gyakran jelentkeznek azzal az igénnyel, hogy saját magukra vonatkozóan kapjanak információt
(pl. pályaválasztási döntés, munkavállalási nehézségek). Célja az erősségek, gátak,
szokásrendszerek feltárása. A pszichológiai tanácsadásban általában standardizált képesség
és személyiségvizsgáló teszteket alkalmaznak, mely pszichológusi képzettséghez kötött.
Amennyiben a tanácsadó úgy ítéli meg, hogy a tanácskérő problémájának megoldásához
feltétlenül szükséges a tesztek használata, úgy pszichológus szakemberhez kell őt irányítania.

15.6.3. Mérlegelési eljárások
A tanácsadási helyzet középpontjában a döntési problémák állnak, melyre többféle alternatív
megoldást kell felállítani és köztük mérlegelni

Előnyök – hátrányok mérlegelése
Ez az eljárás az igen – nem típusú döntéseknél vagy a kisszámú (kettő) alternatíva közötti
választás esetében hatékony. A feladatot célszerű írásban elvégeztetni a klienssel.

Több szempontú döntési módszerek
Ezt a mérlegelési eljárást akkor célszerű alkalmazni, ha 3, vagy több alternatíva között kell
döntést hozni. A tanácskérő feladata írásban egy mátrix készítése, amelyben vízszintesen az
alternatívákat jeleníti meg, függőlegesen a bal oldali oszlopban pedig a mérlegelési
szempontok kerülnek.
Kb. 10 szempontot célszerű összegyűjteni. A Kliens értékeli az alternatívákat 0 – 5-ig terjedő
osztályzással, ahol 5 a legmagasabb és 0 a legalacsonyabb pontszám. Az alternatívák alatti
pontszámokat összeadjuk és várhatóan a legkedvezőbb alternatíva kapja a legmagasabb
pontszámot. A feladat elvégzése után beszélgetésvezetéssel szükséges tisztázni, hogy
mennyire tudja elfogadni az eredményt. Amennyiben nem ért egyet a kapott eredménnyel, a
döntési folyamat újra végigvihető, esetleg más szempontok alkalmazásával.

15.7. EGYÉNI TANÁCSADÁS
A tanácsadási folyamat abban segíti az egyént, hogy a személyiségében lévő erőforrásokat
összpontosítsa egy kreatívabb és kielégítőbb élet megvalósításáért.” Váry, 1999
A tanácsadás folyamata a pedagógiai tanácsadás modellje alapján
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15.7.1. Kapcsolatfelvétel – problémafeltárás
Tanácsot annak lehet adni, aki kéri. Kliensnek motiváltnak kell lennie az együttműködésre,
belső munkára és ne a tanácsadótól várja a megoldást.
Gyakori, hogy a tanácskérőt küldik, kötelezik tanácsadásra, ilyenkor meg kell nyerni a
tanácskérőt a közös munkára. Általában oka van, ami miatt ilyenkor idegenkednek a segítség
igénybevételétől. Fontos, hogy megértsük ezeket, okokat és tisztázzuk. Az esetek zömében az
ellenérzések ventiláltatása, a segítségnyújtási lehetőségek megvilágítása eloszlatja az
ellenállást. Fontos, hogy az első találkozások jó benyomást keltsenek a kliensben.
A problémafeltárás során a cél, hogy a kliens és a tanácsadó számára átláthatóvá váljon a kliens
helyzete. A kliens életében együttesen jelenlevő problémahalmazból a tanácsadó feladata, hogy
kiemelje azt, amelyik a tanácsadás módszereivel hatékonyan kezelhető, és esetlegesen a
megoldásától várható a többi probléma enyhülése, vagy megszűnése is. Lehetővé kell tenni,
hogy minden szóba kerülhessen, ami a kliens számára fontos. A problémák között fontossági
sorrendet kell felállítani. Meg kell egyezni, hogy melyik problémája megoldásán dolgozunk
először.
A problémafeltárás során fontos a múlt, jelen történéseinek feltárása mellett a jövőre
vonatkozó elképzelések, célok megismerése. Lényeges, hogy hogyan gondolkodik és érez a
kliens magával és másokkal kapcsolatban. Fontos azt is felismerni, hogy ezek az érzések és
gondolatok mélyen összefüggésben állnak az adott problémával. Szükség van az
interperszonális kapcsolatok feltárására is.
Megfogalmazzuk a problémát. A problémadefiníciónak rendkívül fontos szerepe van a
tanácsadásban, hiszen ez adja meg a továbbiakban a tanácsadás irányát. A problémadefiníció
elfogadásával a tanácsadó és tanácskérő megegyezik abban, hogy milyen problémára keresik
a megoldást. Amennyiben a később újabb és fontosabb problémák merülnek fel, akkor a
problémadefiníció módosítható.

15.7.2. Alternatív megoldások kidolgozása
Ebben a szakaszban már konkrét megoldási lehetőségeken dolgozunk. A problémadefinícióhoz
kapcsolódó valamennyi alternatívát megjelenítünk, megoldási hipotéziseket alkotunk,
mérlegelési eljárásokat alkalmazunk.

15.7.3. Döntés – cselekvési terv kidolgozása
Ez a lépés a tanácsadási folyamat zárása. Célja: a problémadefinícióhoz kapcsolódó
legoptimálisabb, reális, tapasztalatokkal szerzett alternatíva kiválasztása és a megoldási
módjának kidolgozása. Fontos tisztázni, hogy milyen tevékenységeket kell elvégezni a
megoldás megvalósításához, és azokat határidőhöz kötni.

15.7.4. A megoldás megvalósításának nyomon követése
A kliens „utógondozását” jelenti. Célja: a kliens segítése a problémamegoldás gyakorlati
megvalósításában. A végső döntés kialakítása után célszerű megegyezni a klienssel egy
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ismételt találkozásról, melynek során a megoldás megvalósításában szerzett tapasztalatairól
számolhat be. A megoldás sikertelensége esetén a tanácsadási folyamat valamelyik eleméhez
való visszalépés szükséges.

15.8. CSOPORTOS TANÁCSADÁS
Tanácsadás szempontjából a csoportos tanácsadás alatt elsősorban a kiscsoportokkal való
foglalkozást értjük (optimális maximum 12 fő), melyben a résztvevők egymással folyamatosan
interakcióba lépnek. A csoportos tanácsadásnak középpontjában a problémák állnak. Célja a
csoporttagokat segítése saját nehézségük felkutatásában és kifejezésébe, és az együttes munka
segítségével megtalálhassák a nehézségek leküzdésének lehetséges útjait. A csoportfejlődés
ugyanolyan fázisokon halad itt is, mint minden más csoportban. A csoportos tanácsadás
specifikuma ugyanakkor – hasonlóan, mint az egyéni tanácsadásnál, a problémamegoldó
folyamatot itt is végig kell vezetni – csoportos formában.

Csoportvezető feladatai csoportos tanácsadás során:
◼ Olyan interperszonális kapcsolat kialakítása, amelyet a bizalom, elfogadás, tisztelet,
melegség, kommunikáció és megértés jellemez. Vezető szerepviselkedése akkor
célirányos, ha egyéni és hiteles.
◼ A tanácsadó mintaadó modell szerepe is meghatározó, mivel a csoporttagok a vezető
viselkedésének megfigyelése és követése útján módosítják saját viselkedésüket.
◼ Megfelelő irányítás elengedhetetlen. Ha túlzottan beavatkozik a csoport folyamatba
önmaga lesz az interakciók középpontja és a csoport nem lesz képes kialakítani saját,
hatékony megoldásait. Ha a csoportvezető nem szabályoz, akkor a csoport kultúra eltér
a célnak megfelelő kívánatos változás eléréstől.
◼ A csoportvezető feladata a csoporttörténések befolyásolása. Csoporttörténések kettős
szinten zajlanak.
Feladat szint: Mit csinálunk? – ez a tartalmi oldala a csoportmunkának – a
problémamegoldásra fókuszálnak a feladatok.
Folyamat szint: Hogyan dolgozik a csoport? – ez az interakciók jellegét mutatja, hogy a
csoporttagok viselkedésükkel, magatartásukkal milyen érzelmi reakciókat váltanak ki,
hogy működnek együtt egymással. A csoportvezető feladata a folyamati oldal
megvilágítása, és a csoport felkészítése arra, hogy képes legyen minden történésben,
tartalmi mozzanatban felismerni a lezajló csoportdinamikai folyamatokat. Ha ezt
elmulasztja az önismereti jelleg elvész, ha megteszi, sikerül a csoportot önmaga
megfigyelésére, saját eseményeinek reflektálására késztetni, lehetővé téve a
tapasztalatok gondolati feldolgozását. A kliens tanácsadón túl a csoporttagokra is
támaszkodhat, így pozitív csoporthatás élményt, pozitív emberi kapcsolatokat is
eredményez ez a tanácsadásforma.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A tanácsadásról, konzultációról, mint professzióról, és rendszerről beszélhetünk. A fejezet
során áttekintettük a tanácsadás rendszereinek elméleti összefoglalóit segítő kapcsolati
munkaforma sajátosságait, fogalmait, alkalmazási területeit, kompetencia határait,
professzionális segítő magatartás jellemzőit. A fejezet keretében részletezésre kerül a
tanácsadás módszerei, az egyéni és a csoportos tanácsadás folyamat legfontosabb jellemzői,
mely a gyakorlati tapasztalatszerzés alapjául szolgál.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1. Sorolja fel a segítő kapcsolati munkaformák közös vonásait!
2. Ismertesse a saját döntés előnyeit!
3. Ismertesse a tanácsadás kompetenciahatárait Wiegersma modellje alapján a probléma
szinteknek megfelelően!
4. Sorolja fel a tanácsadás helyzeti változóit!
5. Sorolja fel a professzionális segítő magatartás jellemzőit!
6. Sorolja fel a pedagógiai tanácsadó modell szakaszait!
7. Melyek a tanácsadó széles körű módszertani ismeretei!
8. Ismertesse a tanácsadásban alkalmazott módszerek négy fő csoportját!
9. Jellemezze a befolyásolási fogásokat!
10. Sorolja fel a pedagógiai tanácsadó modell szakaszait!
11. Ismertesse a csoportvezető feladatai csoportos tanácsadás során!
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16. CSALÁDTANULMÁNYOZÁS
MÓDSZEREI
WERTÁN KATALIN
okleveles családtudományi és családterápiás szakember,
viselkedéselemző, középiskolai tanár

BEVEZETŐ
A Családtanulmányozás módszerei tantárgy célja, hogy a megismert családterápiás iskolák
elméleti alapjaira támaszkodva segítse a hallgatókat abban, hogy minél értőbb és komplexebb
módon tudják alkalmazni a rendszerszemléletű családkonzultáció eszközeit. Képesek legyenek
integratív módon szemlélni az elméleti sokszínűség kínálta lehetőségeket. Tudjanak dönteni
abban, hogy adott konzultációs folyamatban, adott probléma feltárásához melyik iskola
módszer- és eszközrendszerének alkalmazása lehet a leghatékonyabb. Az eszközök
alkalmazása egyúttal intervenciós lépést is jelent, ezért különösen fontos, hogy a konzultáción
a megfelelő eszköz a megfelelő időben kerüljön elő. Minden módszer saját nyelvezettel,
szókészlettel rendelkezik, ennek elsajátítása ugyancsak feladat.
A módszereknek és eszközöknek a szeminárium keretében történő gyakorlati bemutatása és
alkalmazása egyrészt segíti a technikák elsajátítását. Másrészt a hallgató a „saját élmény” révén
bővíti önismereti tudását is, tapasztalatot szerez arról, hogy milyen kognitív és emocionális
készségekre van szükség az egyes eljárások kivitelezéséhez.
Legfontosabb módszerek és eszközök: interjú (beavatkozó interjú, motivációs interjú),
kérdezéstechnika (lineáris, stratégiás, cirkuláris, reflexív), családfa, családszobor, családi
otthon alaprajz, csoda-kérdés, üres szék technika, feladatadás.
A kiválasztott technikák megfelelnek a módszertani eklektikusság kívánalmainak, számos
terápiás iskola elméleti keretéhez illeszkednek.
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16.1. INTERJÚ ÉS HIPOTÉZIS
A konzultációra érkező család fogadása és bevezetése a segítő folyamatba felkészültséget és
előzetes tájékozódást igényel. Gyakorlatilag minden családról, már az első találkozást
megelőzően, van egy előfeltevése (hipotézise) a segítőnek azokból az információkból,
amelyeket a jelentkezés során megkapott. A legkisebb adat is beszédes lehet, elindítja a
gondolkodást: mivel is érkezik majd a család, mi lehet majd az első interjú témája. Kialakul egy
benyomás arról, hogy a család vajon melyik szerephelyzetben van éppen, vagyis
◼ „vevő” – felismeri, hogy a probléma kialakulásában szerepe van, motivált a változásra,
◼ „panaszkodó” – bizonytalan, másokat, külső körülményeket hibáztat, neki nem kell
változnia, részleges motivált,
◼ „látogató” – neki nincs köze a problémákhoz, küldött” családok tartoznak ide, akik
kötelességből érkeznek, alig motiváltak (Bagdy, 2018; Komlósi, Hardy, 2004).
Az interjú a családdal történő első találkozás meghatározó eszköze és a konzultációs
folyamatban állandóan jelen lévő technika. Ennek segítségével szerezheti meg a segítő mindazt
az információt a családról, amely a családi működés feltárásához és a hipotézisalkotás
folyamatához szükséges. Ezért az interjúztatás egyfajta attitűd is, amely a segítőt arra ösztönzi,
hogy a családtagoktól újabb és újabb ismereteket szerezzen annak érdekében, hogy megértse
a viselkedésüket, feltárja a családi mintázatokat, lássa az egyes családtagok szerepét, helyzetét,
vagyis mindazt, ami segít megválaszolni a „Hogyan csinálják együtt?” kérdését (Tomm, 2001;
Bagdy, 2018).
Az interjúztatás művészetét a „milánóiak” dolgozták ki. Véleményük szerint az interjú akkor
szolgálja a család megismerését, ha
◼ rendszerszemléletű (ld. vonatkozó fejezet!), ezért cirkularitásra figyel,
◼ a segítő(k) törekednek a neutralitásra (semlegesség),
◼ folyamatos hipotézisalkotás és ellenőrzés jellemzi.
A rendszerszemlélet és a cirkuláris kérdezéstechnika (ld. alább!) lehetővé teszi, hogy a
szakember a család egészét működés közben szemlélje. A szakember kérdései a család
rendszerébe bejuttatott információként értelmezhetőek, míg a kérdésekre adott válaszok a
rendszer visszacsatolásaiként jelennek meg. Ezzel elkerülhető, hogy a családi problémák okokozati összefüggéseit vizsgáljuk, lineáris szemlélettel keressük a problémák kiváltó okát, a
felelősöket. (A lineáris kérdéseknek szerepük van az interjú kezdetekor – ld. alább! –, de
érdemes cirkuláris kérdésekre váltani akkor, amikor a család megértésére törekszünk, mivel
minden családtag viselkedésével hozzájárul a rendszer működéséhez.) A megfelelő kérdés
aktivizálja a családot, felbolygatja a kapcsolatokat, mozgásba hozza a családi mintákat, ezáltal
tanulmányozhatóvá teszi fennálló viszonyokat (Tomm, 2001; Bagdy, 2018).
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16.1.1. Beavatkozó interjú
A beavatkozó (interventív) interjúzás során a szakember tudatában van annak, hogy minden
tevékenysége, beleértve a hallgatást is, a rendszerbe történő beavatkozásként értelmezendő.
Törekszik arra, hogy az összes jelenlévő családtagot megkérdezze a tagok között fennálló
kapcsolatokról alkotott véleményéről (pl. a fiú is beszéljen az anyja és a húga kapcsolatáról, ne
csak az anya és a lánya). Figyelme a változásokra és a különbségekre irányul, ezek mentén
fogalmazza meg újabb kérdéseit. Tevékenysége során fokozatosan feltárul a családi
összefüggések rendszere (Tomm, 2001; Bagdy, 2018).
A rendszerszemléletből és a cirkularitásból következik a neutralitás elve. A másodrendű
kibernetika értelmében valójában nem létezik semleges hozzáállás, mivel a segítő szakember
is a rendszer részévé válik, így minden tevékenysége hatással van a rendszerre. Így a
neutralitás nem más, mint kíváncsiság, amellyel empatikus, támogató módon fordul a segítő a
kliensek felé mindig azt támogatva, aki éppen beszél. A neutralitás lehetővé teszi, hogy a
szakember hagyja szabadon áramolni az információt, támogassa, hogy minden jelenlévő
kapcsolódjon mindenkihez és kifejezhesse saját álláspontját a fennálló helyzettel kapcsolatban
(Tomm, 2001; Bagdy, 2018).
Az első két elv teszi lehetővé a hipotézisalkotás folyamatát. A hipotézis megfogalmazása során
a segítő a kapott információkat elméleti keretebe rendezve megkísérli megragadni és
magyarázni a családi mintázat vezérlő elvét, a homeosztázis fenntartásának mikéntjét, a
kapcsolati problémák szerepét a család működésében. Majd a hipotézist további cirkuláris
kérdések által visszacsatolja a rendszerbe és a reakciók alapján teszteli, hogy helyesnek vagy
helytelennek bizonyult-e.
Így a három alapelv egymást támogatva és kiegészítve fenntartja a konzultáció dinamikáját: a
család, a szakemberek közreműködésével önmagukról, saját működésükről szereznek új
tapasztalatokat, amelyek segítségével változtathatnak a már nem működő szokásaikon
(Tomm, 2001; Bagdy, 2018).
Az interjúztatás alapvető készségei:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

empátia,
a család számára fontos gondoltok, témák észrevétele,
a továbblépést segítő célzások megjegyzése,
a kliensek válaszaira alapozott kérdések megfogalmazása,
tisztázás, a részletek kiderítése – növeli a bizalmat és a megértést,
visszhang: a család szövegének, szóhasználatának átvétele – növeli a bizalmat, a család
saját helyzetének szakértője lehet,
nyitott kérdések – a felelősséget a családnál hagyja,
összegzés – segíti a megértést és jelzi, hogy a segítő követi a folyamatot,
parafrázis: átdolgozni a hallottakat és úgy visszaadni a családnak – tisztázza a helyzetet
és új irányt jelölhet ki,
csönd használata – a család tisztázhatja, feldolgozhatja magában a kialakult helyzetet,
metakommunikáció tudatos használata – szinkronban kell legyen a verbális üzenettel,
a család metakommunikációjának megfigyelése,
önfeltárás – a segítő észrevételeinek, gondolatinak indokolt esetben történő
megosztása,
elismerés – fokozza az erőforrások, új megoldások észrevételét,
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◼ a család észleléseinek megerősítése: érzések, gondolatok, cselekedetek kiemelése –
tudatosítja és megerősíti a folyamatot,
◼ normalizálás: a probléma beágyazása a realitásba – fokozza a család kompetencia
érzését,
◼ családon tartott fókusz – növeli a család önreflexióját,
◼ a családi értelmezés segítése: a család fogalmazza meg az életesemények jelentését –
növeli a család önreflexióját,
◼ kapcsolati kérdések – kapcsolatrendszer feltárása,
◼ megoldásfókusz kialakítása – problémafókusz helyett a megoldást szorgalmazza,
◼ együttműködő kommunikáció: a beszélő és a hallgató együtt konstruálja az információt,
◼ alapozás: az interjúzás alatt folyamatosan jelen lévő reflektív viselkedés – beszélő
információt mond, a hallgató jelzi, hogy megértette, a beszélő elfogadja a jelzést,
◼ figyelés, válogatás, építés: gondos meghallgatás, a leghasznosabb válaszlehetőség
kiválasztása, a megoldást elősegítő terv közös megalkotása (De Jong, Berg, 2013. 2860.).

16.1.2. Motivációs interjú
Az interjú-technikák közül érdemes kiemelni a motivációs interjút (MI). Bár a módszert
addiktológiai problémákkal küzdő kliensekkel és családtagjaikkal folytatott munkájuk során
dolgozták ki az elméletalkotók (Miller, Rollnick: Motivational Interviewing, 1991), egyéb segítő
folyamatban is jól alkalmazható (Levounis et al., 2017).
Az MI célja, hogy a változással szembeni ellenállást a belső motivációs ellentétek
(ambivalencia) feloldásával szüntesse meg. „Az ambivalencia az a pszichés állapot, amikor az
egyénnek együttesen fennálló, de egymással ellentétes érzései vannak ugyanazon dolog felől.”
(Orford, 1985, idézi Perczel Forintos, 2012).
Az ambivalenciával folytatott munka a módszer központi eleme, mivel az eredmény érdekében
a kliensnek és segítőjének meg kell küzdenie a változást támogató és akadályozó érvekkel. A
„változásbeszédnek” kell hangsúlyosabbá válnia a „problémás viselkedést fenntartó beszéd”
helyett, mert a változás mellett megfogalmazott érvek fokozzák az elköteleződést és csökkentik
az ambivalenciát (Levounis et al., 2017).
Az MI alkalmazásának alapelvei:
◼ empátia kifejezése és reflektív hallgatás – ambivalencia elfogadása,
◼ diszkrepancia előidézése – a gondolatoknak a valósággal (cselekedetek) való
összevetése, az ellentmondások tudatosítása,
◼ ambivalencia erősítése – változás iránti motiváció előhívása: az akadályozó érvek
feldolgozása,
◼ vitatkozás elkerülése – a kliens ne érveljen a viselkedése mellett, mert az megerősíti az
elköteleződést a nemkívánatos magatartás mellett,
◼ ellenállás kezelése – egyetérteni a klienssel, választási lehetőségeket felkínálni,
◼ önhatékonyság támogatása – a változás képességének támogatása: a kliens képes a
változásra, a személyes felelősség megfogalmazása, bizalom (Levounis et al., 2017;
Perczel Forintos, 2012).
Az MI folyamatának négy szakasza:
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◼ Bevonás – kapcsolatépítés a klienssel, együttműködő beszélgetés kialakítása.
◼ Fókuszálás – viselkedésváltozás céljainak kialakítása: megérteni a kliens viselkedését,
aggodalmak feltérképezése, lehetséges irányok, célok kijelölése.
◼ Változás iránti motiváció előhívása – ambivalenciával folytatott munka, a változást
támogató aspektusok kiemelése, az akadályozó tényezők feldolgozása.
◼ Tervezés – a változási terv kialakítása: célok, lehetőség, döntés, elköteleződés (Levounis
et al., 2017).
Az MI alkalmazása lehet hosszú folyamat (4-12 alkalom), de használják rövid intervencióként
(3-4 alkalom) is, hatása akkor is bizonyított. Összeegyeztethető más kezelési módszerekkel,
összekapcsolható a családterápiával (Levounis et al., 2017).

16.2. KÉRDEZÉSTECHNIKA
Minden segítő és terápiás folyamat legfontosabb eszköze a kérdezés. Minden kérdés kettős
funkcióval bír: egyfelől kifejezi a kérdező információra vonatkozó igényét, másfelől arra
készteti a válaszadót, hogy a kérdésnek megfelelően strukturálja a tudatában lévő adatokat. A
kérdés meghatározza azt, ahogyan arra a kérdéskörre rátekintünk. A kérdezés tehát
intervenciós jelentőséggel bír, különösen akkor, ha a terápiás kérdezéstechnikák valamelyikét
alkalmazzuk (Bagdy, 2018; Feuer, 2008; Rauscher-Gföhler, 2008).

16.2.1. Lineáris kérdezéstechnika
A lineáris kérdések segítségével érdeklődik a szakember a család helyzetéről. Elsődleges célja
az információszerzés, amellyel az ok-okozati összefüggésekre világít rá. Meghatározó kérdései
a „Ki mit tett, mikor, hol, hogyan és miért?”, vagyis a kérdező egyfajta detektívként ered a
probléma nyomába.
Minden interjú vagy első ülés lineáris kérdésekkel kezdődik, már csak azért is, mert a kliensek
is oksági összefüggésben szemlélik saját helyzetüket, ezt a gondolkodást hozzák a terápiás
folyamatba is. Éppen ezért a lineáris kérdéseknek meghatározó szerepük van a probléma
fókuszának tisztázásában, az alapvető információk beszerzésében és elősegítik a kliensek
bevonódását is. Fontos tudni azonban, hogy az ilyen típusú kérdések ítélkező attitűdöt
hordozhatnak magukban, azt a képzetet kelthetik, hogy a baj forrása valamely családtag, akit
meg kell javítani. Ez bűntudatot, szégyent, védekezést vagy ellenállást válthat ki. Ezzel
párhuzamosan a lineáris kérdés leegyszerűsíti a problémát, mivel csak egy szálon, egyfajta
logika mentén követi végig az eseményeket (Bagdy, 2018; Feuer, 2008; Rauscher-Gföhler,
2008).

16.2.2. Stratégiás kérdezéstechnika
A stratégiás kérdéseket a lineáris kérdezés és az oksági összefüggések felvázolása vezeti fel.
Ebben az esetben a szakember célja a befolyásolás, arra igyekszik rávenni a klienseket, hogy
korrigálják hibás működésüket. A segítő tanárként, instruktorként vagy bíróként van jelen, aki
elsősorban indirekt kérdések formájában közvetíti a véleményét a családtagok hibás
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viselkedéséről: „Miért nem az apjának mondja el ezt?, Nem lenne jobb abbahagyni ezt a
viselkedést?, Mi történne, ha változtatna ezen?” (Bagdy, 2018; Feuer, 2008; Rauscher-Gföhler,
2008).
A kérdések hangvételéből is érzékelhető, hogy a stratégiás kérdezéstől nem áll távol a
manipuláció és a szakértői kontroll. Előfordul, hogy ez a kommunikáció ismerős a család
számára, ezáltal az iránymutatás elfogadható és hasznos a számukra. Konfrontációt vagy
direktív beavatkozást igénylő helyzetekben is hatásos lehet (pl. egy megrekedt családi
helyzetben).
Szembesíthetik
a
klienseket
kényszereikkel,
értékrendszerük
ellentmondásosságaival, ezzel motiválva a változást. Jellemző lehet viszont az is, hogy a
kérdések kényszerítő hatással bírnak, a család inkább behódol a tekintéllyel bíró szakember
előtt, pedig még nem áll készen a változásra (Bagdy, 2018; Feuer, 2008; Rauscher-Gföhler,
2008).

16.2.3. Reflektív kérdezéstechnika
A reflektív kérdések indirekt módon befolyásolják a klienseket. Olyan vélekedéseken
alapulnak, amelyek a család rendszerére vonatkoznak, ezáltal a változást is az egész rendszerre
tervezik. A terápiában a reflektív kérdések segítségével a rendszer képes együttműködően
fejlődni, vagyis a tagok felfedezhetik problémamegoldó, öngyógyító képességeiket,
reflektálhatnak eddigi működésükre, ráismerhetnek elakadásaikra és kialakíthatnak új
működésmódokat. Ebben a szerepben támogató, facilitáló szándék vezérli a segítőt, ezért
trénerként, tanácsadóként vagy coachként van jelen. A terapeutai neutralitás megőrzése
biztosítja azt, hogy a segítő ne váltson stratégiás működésbe, fontos, hogy tiszteletben tartsa a
kliensek függetlenségét (Bagdy, 2018; Feuer, 2008; Rauscher-Gföhler, 2008).
A reflektív kérdezéstechnika nehézsége, hogy bizonytalanságot, zavarodottságot,
dezorganizációt okozhat akkor, ha a sok új lehetőség felismerése mellett nem jelenik meg az
irányítás és az útmutatás (Bagdy, 2018; Feuer, 2008; Rauscher-Gföhler, 2008).

A reflektív kérdések típusai
◼ Jövőre irányuló kérdések: az egyéni és családi célok megfogalmazásában segítik a
klienseket. Kiemelten alkalmazandó, ha a családot leköti a jelen problémája és nem
képes előre tekinteni. Pl.: „Mit tervez?”, „Milyen haladásra számítanak?”, Mi lenne a
legrosszabb, ami megtörténhet?”,
◼ A megfigyelő szemszögéből feltett kérdések a differenciálódásban, az önreflexióban
segítik a klienseket: képesek legyenek elhatárolni egymástól önmaguk és mások
képességeit, viselkedését, megfigyelni a viselkedéses mintázatokat és felmérni azok
jelentőségét.
◼ A rejtett összefüggéseket kiemelő kérdések arra világítanak rá, hogy az első, magától
értetődő értelmezés mellett mindig van a problémának egy másik olvasata is. Az állandó
vita okozta elkeseredés mellett felvethető, hogy „ki leli örömét ebben?”.
◼ Beágyazott sugalmazott kérdések, amelyek alternatív cselekvésekre, nem
kamatoztatott tulajdonságokra (pl. akaraterő, kitartás), a folyamatok befolyásolására
(pl. bocsánatkérés, megbocsátás) buzdíthatják a családtagokat. Ide tartoznak az ún.
átfogalmazások, amelyek előkészíthetik a kívánt szemléletváltást.
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◼ A normálishoz (normalitáshoz) viszonyító kérdések a problémás helyzetből adódó
deviencia érzést csökkentheti (családi hiedelem). Segíti a családtagokat abban, hogy
kialakíthassák véleményüket arról, hogy mit jelent számukra normálisnak lenni. A
kérdés vonatkozhat a fejlődési, nemi, kulturális normákkal szemben megélt kontraszt
megfogalmazására. A különbözőség érzésének externalizálása után nyílik lehetőség a
hasonlóságok megélésére. Ez csökkenti az izoláció érzését.
◼ Ugyancsak a hiedelemrendszerre kérdeznek rá a családon belüli különbözőségeket
firtató kérdések is. Ez különösen fontos akkor, ha a különbségeket homály fedi, a
tisztázás eddig nem történt meg.
◼ Hipotéziseket felvezető kérdések: „ha az lenne a feladat, hogy…”, „ha be kellene ismernie
azt, hogy…”
◼ Folyamatot megszakító kérdés lehet például az, amely az ülésen vitatkozó szülőpárról
megkérdezi a jelen lévő gyerek véleményét: „A szüleid otthon is ilyen sokat
vitatkoznak?” (Feuer, 2008; Rauscher-Gföhler, 2008).

16.2.4. Cirkuláris kérdezéstechnika
A rendszerszemléletű családterápia és konzultáció egyik leghatékonyabb eszköze a cirkuláris
kérdezés. Egyszerre teszi lehetővé az egész interakciós rendszer (család) és az egyén belső
világának tanulmányozását. A szakember abban motivált, hogy ismereteket szerezzen a családi
rendszeren belüli kapcsolatokban tapasztalható egyezésekről és különbözőségekről, vagyis
választ kapjon a klasszikus kérdésre: „Hogyan csinálják együtt?” Az eljárás fő célja tehát a
feltárás, ezért a kérdező nemcsak a verbális válaszokra koncentrál, de figyel a nonverbális
(testtartás, gesztikuláció stb.), paraverbális (hanghordozás, tempó, szünetek, sóhaj, nevetés
stb.) és a szomatikus (izzadás, vörösödés, szapora légzés stb.) jelekre is. Ezek együttes
értelmezéséből jön létre a jelentés, amely megalapozza a hipotézist, amelyet ismételten
cirkuláris kérdésekkel ellenőriz a segítő. Így a segítő egy igazi kutató, aki egy új eljárás, egy új
út felfedezésén munkálkodik.
A cirkuláris kérdések interakcionálisak és szisztémásak, vagyis feltételezik, hogy a családtagok
viselkedésmódja valamely módon összefügg egymással. A kérdések segítségével a kliensek
egymásra reflektálnak, vagyis modellezik a saját és a rendszer működésmódját. Így lehetőség
adódik arra, hogy a cirkularitás (visszacsatolás) révén kirajzolódjanak a családi mintázatok. Az
ilyen típusú kérdések nélkülözik az ítélkezést, nem hatalmi pozícióból fogalmazódnak meg,
nem keresnek bűnbakot és nem bírnak kényszerítő erővel. Jellemző viszont a neutralitás
(elfogulatlanság), a kölcsönös tisztelet és egyenrangúság. A segítő a másodrendű kibernetika
(ld. vonatkozó fejezet!) elve értelmében tisztában van azzal, hogy a terápiás térben ő maga is
része a rendszernek, ezért megnyilvánulásaival tiszteletben kell tartania a család működését.
Ez a családra is felszabadító hatással van: fokozza tudatos működésüket, képesek lesznek
elszakadni eddigi berögzült viselkedéses mintáiktól és új utakat fedezhetnek fel. Veszélye
abban rejlik, hogy a feltárás során olyan területek is napfényre kerülhetnek, amelyekre a család
még nem készült fel, ez riadalmat, megtorpanást okozhat (Feuer, 2008; Rauscher-Gföhler,
2008).
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A cirkuláris kérdések fajtái
◼ Kapcsolati valóságok megkülönböztetése: a „Mi most a probléma?” kérdésre adott
válaszok bemutatják, hogy a családtagok közül ki hogyan értelmezi a család aktuális
helyzetét: „Azt mondja, hogy a dolgok megváltoztak. Mire gondol pontosan?”
◼ Időbeli összehasonlítás: „Mikor vált problémává, hogy az apa iszik? Mi történt még ezzel
egyidőben?”
◼ Probléma körül kialakult koalíciók: „Ki veszi észre először a probléma felbukkanását?
Ki a legtehetetlenebb/legaktívabb a probléma jelentkezésekor? Ki kihez fordul
segítségért?”
◼ Kölcsönhatásokra kérdezés: „Mit csinál a feleség, amikor a férj késik? Azt mondja, hogy
mindent megpróbált. Mit tett ön konkrétan?” Ez a kérdéstípus a mintázatok (játszmák)
szekvenciájával foglalkozik. Kideríthető például az, hogy mi tartja össze a családtagokat.
◼ Osztályozó és összehasonlító kérdések segítségével ellenőrizheti a szakember a családi
kapcsolati mintákra vonatkozó hipotéziseit. „Ki tud leginkább segíteni, ki a második és
ki a harmadik ebben? Ki aggódik a leginkább, ki az, aki a legkevésbé?”
◼ Családtagok között egyezésekre vonatkozó kérdések mentén a koalíciók rangsorolása
történhet meg. „Ki gondolja még úgy, hogy ön és az édesanyja közelebb állnak
egymáshoz, mint ön és az édesapja?”
◼ Alrendszerek összehasonlítása alkalmasak a külső perspektívából megfogalmazott
kérdések: „Hogyan látod édesapád és a bátyád kapcsolatát?”
◼ A magyarázó kérdések a problémadefiníciókra, összehasonlításokra, egyezésekre
vonatkoznak: „Hogyan magyarázza azt, hogy a nagyobbik lánya kevésbé rendetlen, mint
a kisebbik?”
◼ A viselkedés intenzitására, mennyiségi minőségi különbségeire, időbeli eltéréseire
vonatkozó kérdések.
◼ Mi szükséges a változáshoz kérdések a jövőre és a meglévő megküzdési stratégiákra
vonatkoznak. A szakember ennek segítségével tudja meghatározni azt, hogy milyen
megoldási eszközökkel rendelkezik a család. „Mi tehet ön azért, hogy…? Mi szükséges
ahhoz, hogy…?”

Cirkuláris kérdések első ülésre
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Mit gondol, a felesége mit mondana, miért jöttek?
Mit gondol, mit vár a férje ettől a találkozástól?
Mit gondol, miért pont most hívott fel bennünket a férje?
Ki akart leginkább eljönni? Ki legkevésbé? Vajon miért?
Ön szerint kit nyugtalanít leginkább a probléma? Mit tesz ellene? Ki ért vele egyet? Ki
nem ért vele egyet? Ki látja másképp?
Ki vette észre legelőször a problémát? Ki legutoljára?
Volt olyan időszak, amikor semmiféle problémát nem láttál X-nél?
Ki a legbizakodóbb a megoldást illetően? Ki a legkevésbé?
Ki tudna neki leginkább segíteni, hogy ez változzon? Hogyan?
Problémahordozó gyerekhez: Rajtad kívül van még valakinek a családban problémája?
Mint apa, mit gondol a fiáról?
Tegyük fel, hogy anya kivételesen másképp reagálna (pl elmondana egy titkot, nem
pakolná el mások helyett a holmikat). Mit gondolsz, mit csinálna akkor a bátyád? És apa?
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◼ Mit tesz olyankor apa, amikor ideges? És a többiek mit csinálnak ez után, hogy látod?
◼ Ki hiányolja leginkább az együtt töltött időt? Melyik szülőből szeretne többet kapni a
testvéred? A testvéredet, vagy téged zavar jobban, hogy anyának nem jut rátok több
ideje?
◼ Szerinted ki áll legközelebb X-hez a családban? Mindig így volt? Ha nem, mikor
változott?
◼ A probléma megjelenése előtt vagy után mondanád szorosabbnak a testvéred és anya
kapcsolatát?
◼ Az anyósa mit mondana, milyennek látja az önök kapcsolatát?
◼ És a gyerekek? Mit mondanának, mikor jó együtt lenni apának és anyának, és mikor
nehéz?
◼ A gyerekek miből vennék észre először, hogy javult a helyzet?
◼ Ha egytől 10-ig terjedő skálán értékelhetné, mit gondol, mennyire volt küzdelmes
otthon ez a hét?
◼ Mit mondana a férje, ki mit tesz másképp olyankor, amikor jobb hetük van?
◼ Ha megkérdeznénk a feleségét, vajon mit mondana, mi lehetne az első konkrét lépésük
a megoldás irányában?
◼ Ha a család elindulna a változás útján, mi lenne az első olyan jel, amiből ezt észre lehetne
venni? Ki venné észre leghamarabb, aztán kicsoda stb?
◼ Maga szerint a felesége milyen változást tart leginkább szükségesnek, mit mondana Ő
maga szerint, hogy mi a cél?

16-1. ábra: érdéstípusok a segítő szakember szándékainak és előfeltevéseinek összefüggésében18

18

Forrás: Tomm (2001), 106. Bagdy (2018) http://www.webcreator.hu/tankonyv/pf7.html
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16.3. GENOGRAM (CSALÁDFA)
„A genogram strukturális diagram, amely a család 3-4 generációjának kapcsolatrendszerét
képes ábrázolni. Célja a minták hagyományozásának ábrázolása, vagyis, hogy a múlt eseményei
– halál, betegség, siker, emigráció stb. – hogyan befolyásolják az aktuális mintákat. Lehetőséget
nyújt a szakembernek és a családnak e jelenségek együttes áttekintésére.” (Sherman, Fredman,
2007. 62.).
Ennek értelmében a családfa megrajzolása összetett jelentőséggel bír. Diagnosztikus jellegű,
amikor feltárja a hozott probléma generációs gyökereit. A családi kapcsolatok bemutatásával
megjeleníti a kapcsolatok gyakoriságát, típusait, az elszakadásokat vagy az erős kötelékeket, a
nyitottság/zárkózottság dimenzióit, a családi témákat vagy a nemi szerepekre, vallási, etnikai
hovatartozásra vonatkozó elvárásokat. Kirajzolódnak az alrendszerek, a szövetségek és a
koalíciók. Felszínre kerülnek a krízisek és a traumák, amelyek a jellegzetes családi megküzdési
módokra világítanak rá. A kapcsolati szabályokra, mítoszokra vonatkozó kérdések tovább
árnyalják a családi mintázatok képét (Cloud et al., 2013; Rauscher-Gföhler et al., 2008;
Sherman, Fredman, 2007)
Ebben a kontextusban az aktuális probléma új megvilágításba kerül, a tünethordozó családtag
is a rendszer részévé válik. Ezért a genogram a hipotézisalkotásban és a hipotézisek
tesztelésében is meghatározó szerepet játszik.
Bár a módszer régi, szabványosított eljárás nem áll rendelkezésre. A rajzos jelölések
közmegegyezésen alapulnak (ld alább!), de a felvételi és értékelési eljárás módjában
viszonylagos szabadság érvényesül.

16.3.1. A genogram felvételének instrukciói
Mutassa be (rajzolja meg) a családfáját legalább a nagyszülőkig visszamenően. Mindenkit
tüntessen fel a rajzon, aki a családhoz tartozik/tartozott, még akkor is, ha keveset tud róla vagy
csak pl. pár órát élt. Különösen figyeljen az ön számára fontos személyekre, emelje ki azokat,
akiket személyesen ismert. A nevek mellé adja meg a születési/halálozási, házassági
dátumokat, jelölje a válásokat, esetleges betegségeket, elköltözést. Az egyes személyeket
jellemezze, mutassa be a családtagok közötti érzelmi kapcsolatokat (közelség/távolság,
harmonikus, konfliktusos, eltávolodott, megszakított stb.).

16.3.2. Felvételre ajánlott adatok:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

foglalkozás, munkakör,
betegség, szenvedély, halál oka,
jelentős események (költözés, emigráció, foglalkozás váltás stb.),
vallásosság, világnézet, értékrendszer,
pénzhez való viszony,
szerelemhez való viszony,
jellemző történetek, mesék a családról,
egyéb fontos adat

(Cloud et al., 2013; Rauscher-Gföhler et al., 2008; Sherman, Fredman, 2007).
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16.3.3. Feldolgozáskor ajánlott kérdések:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Ki kihez hasonlít (nemcsak külsőleg)?
Kire hasonlítok én? Kitől milyen tulajdonságot örököltem?
Hogyan oszlik meg a betegség és az egészség aránya a családban?
Hogyan oszlik meg a siker és a csőd/kudarc aránya a családban?
A páros kapcsolatokra vonatkozóan:
Mi vonzotta egymáshoz a partnereket? Milyen minták tünnek fel?
Milyen mintákat ismétlek én meg az én életemben?
Hogyan bánnak erősségeikkel, gyengéikkel azok, akikhez leginkább hasonlítok?
Miben különbözöm azoktól, akikhez leginkább hasonlítok?
Kire hasonlít leginkább házastársam az én családtagjaim közül?
Hogyan oszlik meg a vallásosság/világnézet a családban? (uniformis, ellentmondásos,
stb.)

16-2. ábra: Genogram jelölések

16.4. CSALÁDSZOBOR
„A családi élőszobor emberek vagy tárgyak olyan elrendezése, amely fizikailag szimbolizálja a
család érzelmi kapcsolatait egy adott időben.” (Sherman, Fredman, 2007. 56.). A feladat
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értelmében minden egyes családtag megalkotja a saját családszobrát úgy, hogy a tagok közötti
közelség és távolság szabályozásával fejezi ki a családi kapcsolatok szorosságát és intenzitását.
A kliensek így rendszerben láthatnak rá arra a családi kapcsolati hálóra, amelyet a „szobrász”
a családjáról gondol. Mivel mindenki megalkotja a maga szobrát, feltérképezhető a tagok
szubjektív belső valósága, amellyel családjukhoz viszonyulnak (Rauscher-Gföhler et al., 2008;
Sherman, Fredman, 2007).
A szoborállítás az „itt és most”-ban a racionalizálás és az intellektualizálás kizárásával, a
kapcsolati vágyakat és szükségleteket mutatja meg. Ezeknek a szoborban a tagok hangot is
adhatnak, a segítő kérdéseinek megfelelően megfogalmazhatják, hogy:
„Hogyan érzik magukat ezen a helyen és ebben a helyzetben?
Gondoltak-e arra, hogy a szobrász így érzékeli a családot?
Gondolta-e, hogy a szobrász így látja magát?
Egyetértenek-e azzal, hogy így működik ez a család?
Milyen címet adna a szobrász a szobornak?
Milyen változást szeretne a család működésében/szerveződésében?”

(Sherman, Fredman, 2007. 57.)
Az utolsó kérdés utal arra, hogy a családszobor nemcsak a jelen kapcsolati hálójának
bemutatására képes, hanem a jövőbeli, vágyott, ideális rendszer is felállítható. Ez
iránymutatást adhat mind a család, mind a szakember számára a változás folyamatára
vonatkozóan, vagyis intervenciós jelentőséggel bír.

16.5. CSALÁDI OTTHON ALAPRAJZ
A családi otthon alaprajz, hasonlóan a családszoborhoz, a család kapcsolati rendszeréről,
elsősorban a generációs határokról, az alrendszerekről, a hozott minták, elvárások
működtetéséről, érzelmi állapotokról ad új információkat. Diagnosztikus értéke van, segíti a
megértést és a belátást, új megoldásmódok dolgozhatók ki általa (Feuer, 2008; Sherman,
Fredman, 2007).

16.5.1. Eljárás és instrukciók
A feladat során a résztvevőknek le kell rajzolniuk a számukra fontos otthon alaprajzát úgy,
hogy minden helyiséget feltüntetnek rajta. Ezt követően meg válaszolniuk kell a következő
kérdéseket:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

milyen a helyiségek hangulata, színe, illata, jellegzetes hangok az adott helyen,
hol gyűlik össze a család,
hol fogadják és ültetik le a vendégeket,
hova nem szabad belépnie a rajzolónak,
melyik a különösen fontos helyiség,
közelség és távolság szabályozása – hol lehetett egyedül lenni,
milyen a szomszédsággal való viszony,
egy tipikus esemény felidézése, ami itt történt,
családtagok szóhasználatának felidézése?
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A családi otthon alaprajzot három elrendezésben lehet felvenni.
◼ Az alaprajzot rajzolhatják a szülők a saját gyerekkori otthonukról, míg a gyerekek
csöndben figyelik a munkát.
◼ A család minden tagja külön megrajzolja a családi otthon alaprajzát.
◼ Készíthetik a gyerekek a család otthonáról míg a szülők megfigyelőként vannak jelen
(Feuer, 2008; Sherman, Fredman, 2007).
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16.5.2. Eredmények
Az első elrendezés lehetővé teszi a generációs határok és alrendszerek megfigyelését. A szülők
felfedezhetik házastársi szerepkörüket, ráláthatnak az eredeti családból hozott minták,
elvárások, hiedelmek hatására a párkapcsolatukban és a szülői szerepükben. Kiemeli az
egyezőségeket és a különbségeket, felhívja a figyelmet a gyermeki alrendszer helyzetére a
családon belül.
A második eljárás a család belső szabályait, szerveződését mutatja meg. Kirajzolódnak az eltérő
nézetek és vélemények, de a feladat nyújtotta közös élmény a feldolgozást is elősegíti. Felhívja
a figyelmet az alrendszerek működésére, a titkok és hiedelmek rendszerére, a családi rítusok
kidolgozottságára, vagyis a családi identitásra.
A harmadik eljárás a gyerekek világát, véleményét, nézeteit mutatja meg a családi
interakciókkal kapcsolatban (Feuer, 2008; Sherman, Fredman, 2007).

16.6. CSODA-KÉRDÉS
A megoldásközpontú terápiás irányzat fedezte fel a csoda-kérdést. Az eljárás lényege, hogy
mozgósítja a fantázia világát, ezzel megengedi a kliensnek, hogy a lehetőségek széles
tárházából válogatva gondolkodjon arról, hogy mi vezethet változáshoz, mi az, amiből
észrevenné, hogy az életében bekövetkezett a kívánt fordulat. A feladat egyértelműen a jövőre
fókuszál és megoldásközpontú, mivel nem a problémákra, hanem azok megoldására
koncentrál. A kérdés arra bátorítja a klienst, hogy merjen elszakadni aktuális helyzetétől,
legyen fantáziaképe arról, hogy milyen lenne az élete, ha ideális lenne. Nem könnyű a feladat,
bátorítást és támogatást igényel. A csoda-kérdés nyitókérdés, ha jól kidolgoztatjuk, akkor
kirajzolódik a családdal folyó munka távlati stratégiája. (De Jong, Berg, 2013)

16.6.1. A csoda-kérdés instrukciója
„Most fel akarok tenni önnek egy különös kérdést. Tegyük fel, ma éjjel, míg alszanak és az egész
ház csendes, csoda történik. A csoda az, hogy mindaz a probléma, ami önt ide hozta, egy csapásra
megoldódik. Ám erről nincs tudomása, hiszen alszik, miközben a csoda történt. Amikor holnap
reggel felébred, mi lesz más ön körül, amiből rájön, hogy csoda történt és a probléma meg van
oldva.” (De Jong, Berg, 2013. 92.)
Központi kérdés: Hogyan változna meg az élete a probléma megoldásával? Probléma fókuszból
átvált megoldás fókuszba. A válasz első formájában elnagyolt lesz és nem alkalmas arra, hogy
jól definiált célokat fogalmazzunk meg általa. Segíteni kell a célok kibontását: mik azok az első
apró jelek, amiből észrevenné a változást? Milyen változást lát a férje/felesége a válaszadón?
Mi lenne az első lépés, amit a csoda megvalósításához meg tudna tenni? Mi az, ami a
legkönnyebben megvalósítható ebből? (De Jong, Berg, 2013)
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16.7. „ÜRES SZÉK” TECHNIKA
Az” üres szék” technika lényege, hogy „az egyén érintkezésbe léphessen énje olyan részeivel,
amelyek nem integrálódtak kellőképpen a személyiség egészébe.” (Sherman, Fredman, 2007. 51.)
Nevelődésünk során a másokról (elsősorban szüleinkről) szerzett tapasztalataink
személyiségünk részévé válnak, beépülnek a tudatos és tudattalan világunkba, meghatározzák
viselkedésünket. Míg a tapasztalatok egy részével azonosulunk, és tudatosan működtetjük
azokat, addig az elutasított élményeket lehasítjuk és énidegenként éljük meg. Ezek az
elutasított énrészek is befolyásolják a reakcióinkat, megjelennek a viselkedésünkben, ezáltal
hatással vannak a család rendszerére, félreértésekhez, kapcsolati problémákhoz vezethetnek.
Elutasított énrészeink gyakran projektív formában, a családtagoknak címzett viselkedésben
jelennek meg (Sherman, Fredman, 2007).

16.7.1. Alkalmazás
Az „üres szék” technika segítségével a kliensnek lehetősége van megszólítani a megtagadott
énrészét annak mentén, hogy azzal a családtaggal lép interakcióba, akivel szemben
tudattalanul működteti a lehasított viselkedéses mintát.
Az utasítás szerint a segítő egy üres széket tesz a párbeszédbe hívott kliens mellé, és arról
tájékoztatja, hogy ezen a széken az a családtag ül, akivel problémája van. Majd felszólítja, hogy
mondja el a problémáját a családtagjának úgy, mintha jelen lenne. Majd megkéri a klienst, hogy
üljön át az „üres székbe” és reagáljon úgy, mintha a megszólított családtag lenne. Ebben a
szerepcserében a kliens ráébredhet arra, hogy a viselkedése milyen hatással van családtagjára.
Megérezheti, hogy saját maga is hasonlóan reagált akkor, amikor gyerekkorában ezt a
működést ugyan beépítette a személyiségébe, de nem azonosult vele, lehasította, ezzel
száműzte a tudatából. Felismerheti, hogy ő működteti azt a nemkívánatos viselkedést, ami
miatt a családtagjával konfliktusba kerül (Sherman, Fredman, 2007).
A cél az, hogy a családtagok felismerjék saját érzéseiket, hiedelmeiket, integrálják
személyiségük kevésbé kedvelt oldalát is.
A folyamat alatt a jelen lévő családtagok csendben figyelik az eseményeket, lehetőségük adódik
megtapasztalni azt, hogy milyen hatással van az önreflexióra, ha több szempontból tekintünk
rá viselkedésünkre (Sherman, Fredman, 2007).

16.8. FELADATADÁS A CSALÁDTERÁPIÁBAN
A házi feladat adás a családterápiás folyamat szerves része, illeszkedik az interjúhoz, a
hipotézisekhez és a kezelés átfogó céljaihoz. Éppen ezért a megfelelő feladat kiválasztása
gondos mérlegelést igényel, nem történhet hirtelen ötlet alapján. Egy jól megválasztott feladat
még akkor is terápiás hatással bír, ha a család nem hajtja végre (Jenkins, 2006).
Bár egy kiadott feladat kétségtelenül direktív, viselkedéses jellegű beavatkozást jelent, mégis
képes arra, hogy megszólítsa és nyílttá tegye a kliensek belső folyamatait azáltal, hogy segíti a
különböző működésmódokra történő rálátást, a megértést és a belátást. Egyfajta rendező elv
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lehet a család számára, amikor a számukra zavaros és érthetetlen érzelmi
kapcsolatrendszerben a feladat segítségével útmutatást és segítséget kapnak abban, hogy
egyszerűbben, letisztultabban tekinthessenek saját viselkedésükre. A terápiás feladat a
változás elősegítését szolgálja, hozzájárul a megszokott viselkedéses minták megszakításához,
újabb információkat szolgáltat a család és a segítők számára, teszteli a hipotézist (Jenkins,
2006).

16.8.1. Terápiás feladat fogalma
„Egy érzelmi valóság fizikai eljátszása vagy a család létező diszfunkcionális kapcsolataira
vonatkozó tudatosság serkentésére vagy pedig e kapcsolatok átstrukturálására szolgáló eszköz.”
(Jenkins, 2006. 85.)
A család egész rendszerére kidolgozott feladat teszteli a család rugalmasságát, feltérképezi,
hogy hol várható ellenállás, segíti tudatossá tenni a változást, gyakoroltatja az új viselkedéses
mintákat, vagyis gyakorlatban, a terápiás téren kívül (a segítő szimbolikus jelenlétében)
valósítja meg mindazt, ami az elmélet szintjén megfogalmazódott a terápiás folyamat során
(Jenkins, 2006).

16.8.2. A feladatadás típusai és céljai
◼ közvetlen utasítás → bizonyos tevékenységet végezzenek el,
◼ felvetés futólag → hogy a család tudattalan szinten reagáljon rá,
◼ metaforikus forma → a javasolt tevékenység párhuzamban álljon a problémás területtel
(Jenkins, 2006).
A feladatot eszközként használhatjuk arra, hogy segítsünk a családnak megváltoztatni a
kapcsolati mintáit, új tapasztalatokat von be a folyamatokba. A család hozzáállása a feladat
végrehajtásához jelzi a bevonódás mértékét, az elköteleződést a változás mellett, jelzés
értékkel bír a terápia sikerességére vonatkozóan.
Egy feladatot kiadható véges céllal, vagyis egy bizonyos munka elvégzését írja elő (pl. egy adott
tevékenység végrehajtása, felajánlás stb.), vagy folyamatos céllal, tipikusan egy kapcsolat
megjavítását elrendelve a családtagok között.
Fontos, hogy a feladat a rendszer egészére érvényes legyen, és ne csak a tünetre és a
tünethordozóra koncentráljon. Egy személy változását a rendszer gyakran visszarántja az
eredeti működésmódra, vagy egy új tünettel tér vissza a megszokott, ezáltal biztonságos
egyensúlyi helyzetre (Jenkins, 2006).

16.8.3. A feladat családra szabása
A családtagok számára egy probléma megoldása nagy kihívást jelent. Minden erőfeszítést
megtesznek azért, hogy sikerrel kezeljék a helyzetet, törekednek arra, hogy a tőlük telhető
lehető legjobb megoldást válasszák. Ezzel szemben az esetleges kudarc a probléma részévé
válik. Ezért nehéz új ötletekkel, javaslatokkal előállni.
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Egy „családra szabott” feladat, amely illeszkedik a család stílusához, az adott krízishez, ügyel
az egyensúlyra és nem kérdőjelezi meg a család korábbi erőfeszítéseinek jogosságát.
Lehetőséget teremthet arra, hogy az ellenállást leküzdve új tapasztalatokhoz juttassa a
családot. A család kognitív szinten tudja, hogy meg kell oldani a problémát, de érzelmileg mégis
ragaszkodik a nem megfelelő viselkedéshez (tünet), hisz azért hozta létre (Jenkins, 2006).

16.8.4. A feladat kiosztása és számonkérése
A direktív feladatokat érdemes az ülés során megbeszélni, gyakorolni és feltárni az esetleges
buktatókat. Ezzel a feladat az ülés részévé válik és jelentősége az ülések közötti időszakra is
áthúzódik. A paradox feladatokra az ülés végén kerül sor megvitatás nélkül, ilyenkor a segítő
hagyja dolgozni a családot az ülések között.
Fontos, hogy a feladat célszerű, begyakorolt és kivitelezhető legyen. A következő ülésen meg
kell vitatni a feladat sorsát, a család hozzáállását. Hatása a kapcsolati változásból mérhető le
(Jenkins, 2006).

16.8.5. A változás
Érdemes előre megfontolni, hogy milyen változás várható egy feladat során. A hirtelen
bekövetkező radikális változásról feltételezhető, hogy „elsőrendű változás” történt, vagyis a
hatás nem a rendszer egészére, hanem csak valamely aspektusára, általában a tünetre irányult.
A „másodrendű változás” elérése érdekében fel kell hívni a család figyelmét a kialakult
helyzetre, figyelmeztetni kell őket a visszaesés vagy egy új tünet kialakulásának veszélyére.
Ezzel facilitálhatjuk, hogy a család a rendszer szintjén törekedjen a változásra és
csökkenthetjük a visszaesés okozta csalódás hatását (Jenkins, 2006).

ÖSSZEFOGLALÁS
A Családtanulmányozás módszerei tantárgy oktatói segédanyaga azoknak a módszereknek és
technikáknak a bemutatását tűzte ki célul, amelyek nagy valószínűséggel szerepelnek egy
családdal folytatott konzultációs folyamatban.
A jegyzetben nagyobb hangsúllyal szerepel az interjúztatás és a kérdezéstechnika ismertetése,
mivel ez a két eszköz minden segítő kapcsolatnak szerves része, ezért elméleti és gyakorlati
alapjaik ismerete elengedhetetlenül szükséges.
A genogram felvétele szintén a „kötelező” elemekhez tartozik. Hatékonyan tud rávilágítani a
transzgenerációs mintákra, az öröklött családi elvárásrendszerre, a jellegzetes családi kötődési
mintákra, vagyis mindarra, ami tudattalanul befolyásolja a családot. A származási családból
hozott működésmódok megértése segíti a belátást, az elfogadást, ezáltal letehetővé válik a nem
kívánatos viselkedés befejezése, vagyis a változás.
A további eszközök az „itt és mostban” megjeleníthető, a család egész rendszeréről képet
alkotó, spontánabb működésmódokat előhívó technikáknak tekinthetők. Éppen ezért
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használatuk és értelmezésük gyakorlatot és tapasztalatot igényel. Érdemes saját élményű
tapasztalattal is rendelkezni az eszközökkel kapcsolatban azért, hogy a segítő értse kliensei
nehézségeit és ellenállását a feladat végrehajtása során.
Számos eszköz és technika áll a segítők rendelkezésére akkor, amikor családokkal
foglalkoznak. A módszertani sokszínűség lehetővé teszi, hogy ne egy adott terápiás iskola,
hanem a konkrét probléma mentén válasszon a szakember a repertoárból. Ez a sokszínűség
lehetőség és felelősség is egyben.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1. Melyek a rendszerszemléletű interjú legfontosabb kritériumai?
2. Mit jelent a neutralitás fogalma az interjúztatásban?
3. Hasonlítsa össze a kérdezéstechnikákat! Milyen esetekben használjuk a lineáris,
stratégiás, reflektív és cirkuláris kérdezéstechnikát?
4. Milyen kérdésekre keresünk válaszokat genogram felvételekor?
5. Mely elhárító mechanizmusokkal dolgozik az "üres szék" technika? Hogyan segíti elő ez az
eszköz a személyiség integritásának növekedését?
6. Milyen terápiás eredményekre számíthatunk a feladatadás következményeként? Melyek
a feladatadás legfontosabb szabályai?
7. Mit értünk változáson a terápiás folyamatban? Milyen típusú változásokat ismerünk?
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17. SZUPERVÍZIÓ
SZABÓNÉ DR. KÁLLAI KLÁRA
Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény
klinikai szakpszichológus, szupervízor

BEVEZETŐ
Mottó:
„A szupervízióban közel kerülünk a másik emberhez, de nem lépünk a lábára”
Hinte
A tantárgy célja:
◼ A mentálhigiénés család-konzulens munkája során nagyon fontos a személyes és a
szakmai én fejlesztése, fejlődése, hiszen munkája során számos olyan helyzettel
találkozik, melyben döntően a „saját személyiség” is megjelenik speciális
munkaeszközként.
◼ A mentálhigiénés családkonzulens módszertani tudása és személyiségi
felkészültségének együttese teszi lehetővé a mindennapokban szükséges segítői
professzionális autonómia és a szakmai tudás érvényesítését.
◼ A szupervízió elméleti és gyakorlati elsajátítása megteremti a szakmai
személyiségfejlesztés alapjait. A folyamatos szupervízió lehetővé teszi a munka
terheinek - így pl. a másodlagos traumatizáció - csökkentését, valamint fokozza - a „saját
személyiség” karbantartásán keresztül - a segítői tevékenység hatékonyságát.
A szupervízió tantárgy elméleti ismeret-anyagának tartalma:
◼
◼
◼
◼
◼

a szupervízió története
a szupervízió alapfogalmai
a szupervízió hatásmechanizmusai és dinamikai folyamatai
a szupervízió formái
a szupervízor a szupervíziós folyamat vetületében.
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17.1. A SZUPERVÍZIÓ TÖRTÉNETE
Amerikában a szociális munka kezdeteivel (1870) indult el a szupervízió a fejlődés útján. A 18.
században a szegényeknek önmagukról kellett gondoskodni, ekkor az úriasszonyok pénzt
osztottak, ők voltak az első un. „baráti látogatók”.
Mary Richmond, aki egy jóléti szervezet munkatársa volt, kezdett el foglalkozni a
segítségnyújtás elméletével. Ő volt az egyéni esetkezelés (case work) megalapozója és a
szupervízióé is. A szupervízió mint adminisztratív kontroll jelent meg, célja pedig a hatékony
és eredményes szakmai munka elérése volt.
A szupervízió funkciója ezután képzési elemekkel bővült, a fejlődés, valamint a szakmai
kompetencia elsődleges forrásává vált. A szupervízió elsősorban az esetre vonatkozott,
fókuszába az esetkezelést végző került. A hierarchikusan kifejlett minőség-ellenőrzés
(supervision) és alkalmazása jellemző a munkában, másrészt a kollegiális tanácsadás
(consultation) terjedt el.
A szupervízió pszichologizálódása az 1920-as évektől indult el, amikor Freud és tanítványai
(Ferenczi, Rank,) a fasizmus elől Amerikába emigráltak. A pszichológusok és orvosok a
szociális munkába kapcsolódtak be, mivel saját szakmájukban nem praktizálhattak
Megjelent tehát a szupervízió adminisztratív és képzési funkciója mellett a szupportív
funkciója is, amely esősorban a szupervizáltaknak segít a munka okozta stressz és problémák
feldolgozásában. Az 1920- as évektől az 1950-es évekig a szupervizált fejlődése került a
szupervízió fókuszába.
A szupervízió Hollandiából terjedt át Európa számos országába (Belgium, Németország, Svájc,
Ausztria, Franciaország, Spanyolország). Az 1960-as évek végére általános felismeréssé vált,
hogy a szupervízió - bár vannak szakma-specifikus vonásai, - olyan komplex megközelítés és
diszciplína - amely szinte egyedülálló hatékonyságú a szakmai és a személyi kompetencia
fejlesztésében.
Az európai szupervízió elméleti és gyakorlati fejlődésének fő szempontjai a szakmai hozzáértés
fejlesztése, ami mint tanulási feladatként van megfogalmazva.
A 70-es évektől kezdődően a szupervíziós megbeszélések középpontjába az eseten, az
esethozón, az esethozó fejlődésén túl bekerültek az intézményi és más, a szociális munka, ill. a
segítő munka környezetét illető szociológiai összefüggések is.
„A 80-as évekre a szupervízió integratív modelljei alakultak ki, melyek magukban foglalják – a
szociális és segítőszakmák ez időre kialakult integratív szemléletének megfelelően- a
szociológiai és pszichológiai elméletek hozadékait is.”19
A 90- es évekre a szupervízió önálló szakmává vált, a képzés szervezése, kialakítása 1993-ban
indult, majd a külföldön megszerezhető diplomák mellett 1998-ban került sor az első „hazai”
szupervízor diplomák megszerzésének lehetőségére. (HIETE szervezésében)20

19

Pénzes Eszter: Segítők segítése – szupervízió, Ursus k.1999. 11.o.

20

Napjainkra már több egyetemen, posztgraduális 2 éves képzés során lehet szupervízorrá válni.
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A szakmai identitás fejlődésének és a piaci keresletnek az egymásra hatásaként jelentek meg
új formátumú szupervíziók is, amelyekre a humánellátó területeken túl az ipari, gazdasági
szférában is van igény.

17.2. A SZUPERVÍZIÓ ALAPFOGALMAI
A szupervízió szó eredete a latin „super és”„visio” szavakban rejlik. A „visio” szó jelentése
látomás,ill. jelenés; a „super” szó az utána következő fogalom felső fokát jelenti. A fogalom
etimológiai definíciója: felülvizsgálat. 21
Az elnevezés (latinul supervidere) arra utal, hogy valamit felülről, kívülről látunk, valamire
rálátunk, vagyis a szupervízió abban segít, hogy a megszokottól eltérő módon, más
nézőpontból lássunk rá a munkahelyi elakadásokra. A szupervizor elfogadással, közös
gondolkodással kísér azon az úton, amely elvezethet a saját erőforrásokhoz, tükröt tart, segíti
az önismeretet, inspirál, támogat, lendületet ad.22
A szupervizor egy csoport szakmai feladatát, egy projekt véghezvitelét, a részfolyamatok
helyes sorrendjét, egy személy, csoport vagy szervezet szakmai teljesítményét ellenőrzi és
vizsgálja felül. A szupervízió majdnem minden szakterületen alkalmazható. 23

17.2.1. Definíciók
„A szupervízió a szakmai személyiség fejlesztésének és karbantartásának eszköze, az önreflexiót
középpontba helyező, a konkrét szakmai tevékenységből kiinduló és ahhoz visszacsatoló tanulási
folyamat" /Bagdy , Sárvári/
"A szupervízió olyan indirekt tanulási folyamat, amely a kommunikációs szűrők mögött rejlő
prekoncepciók, előítéletek, indulatáttételek feltárásával, egy szakmai kontextusban segít hozzá a
személyi kompetencia fejlődéséhez. A szakmai helyzetekből adódó elakadásokra való reflexió
olyan megértést tesz lehetővé, ahol az önismeret által bővül a szakmai hozzáértés." /Sárvári/24

Bagdy Emőke – Wiesner Erzsébet (2005): Szupervízió, önismereti munka és pszichoterápia. Álláspontok,
vélekedések. In: Bagdy E. – Wiesner E. (szerk.):
21

Szupervízió. Egyén – csoport – szervezet. Supervisio Hungarica IV. Print-X-Budavár Kiadó, Budapest, 13-26.
RÁLÁTÁS Szupervíziós folyamat védőnők számára KORAGYERMEKKORI PROGRAM
TOVÁBBKÉPZÉS II. Borbás Krisztina – Dr. Bányai Emőke – Dr. Nemes Éva – György Margit – Wiesner
Erzsébet RÁLÁTÁS Szupervíziós folyamat védőnők számára ÁEEK, Budapest 2015
22

Bán Zsuzsanna (2010): A szupervízió-alapú coachingról. Elméletek, tapasztalatok mentén. In: Horváth Éva,
Szabó Sándor (szerk.): Szupervízió és coaching. A Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társaságának
elnöksége. VIII. évf., 2. sz., 5-20.
23

24

Lippenmeier (szerk.): Supervisio Hungarica I., Industria Kft., Szécsény
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„A lehetséges megközelítés a szupervízor "örök kereső" szerepében rejlik, hiszen a szupervízió
lényege a megsértett önértékelés megsegítése”25
A szupervízió mindig a személyre kérdez : „Akkor változom meg, ha elfogadom magam
olyannak, amilyen vagyok” C.Rogers)26
A szupervízió meghatározását célzó leírások közül kiemelkedik J. Hargens és U.Grau un.
„szupervíziós lépcső” metafórája:27

17-1. ábra: Szupervíziós lépcső

A szupervíziós lépcső metafóráját – J. Hargens és U.Grau -saját konstruktivista szemléletű
szupervíziós tevékenységük bemutatására alkalmazták.
„ A lépcső nem vezet lefelé vagy fölfelé, hanem lefelé és fölfelé. Bennünket az a kérdés
érdekelt, milyen következmények állnak elő attól függően, honnan nézzük a lépcsőt.
Az előálló "vagy-vagy" állapot hozzásegít a szabadságfok és a cselekvési
alternatívák megnövekedéséhez, anélkül, hogy kifejezetten "igaz-hamis"
kategóriákra osztaná ketté a világképet."
A telefonos lelki elsősegélynyújtó telefonszolgálatok önkénteseivel végzett szupervíziós
gyakorlatból kiemelhető, un. „gyakorlati” definíciók:
Debrecenyi Károly István: (Debrecen)

25

Lippenmeier meghatározása az első hazai kiképző tréningen 1997/1998-ban.

26

Carl R. Rogers (2003): Valakivé válni. A személyiség születése. Edge 2000 Kft., Budapest.

J. Hargens és U.Grau: In Beratung-Training (Supervision, Juventa Verlag, Weinheim und München, 1992),
In.Pszichoterápia folyóirat 1992. október 27-30.o.
27
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„A szupervízor „máshonnan látó” és „máshonnan láttat” tehát máshonnan kell jönnie
és a szupervízió nem több, egyszerűen a szakmai támogatás egyik formája”
Almássy Maritta (Belgium- Budapest)
„ A szupervízió funkciói az ügyelő beszéd és továbbképzési készség fejlesztése, az
intézményi keret megelevenítése, a csoportéletbe, csoportmunkára való
képességfejlesztés, valamint karbantartás és modell-fejlesztés.”
Kovács Győző (Eger)
„A szupervízió tartalma: személyes, intézményi és terep(szakmai) terület találkozási
pontjában valósul meg, melynek célja a szakmai kompetenciafejlesztés tapasztalati
tanulás által:
◼ Személyi szinten: saját lehetőségek, határok, beállítódások, értékek felismerése,
bővítése
◼ Intézményi szinten: keretfeltételek ismereteinek elmélyítése, megértése, cselekvési
struktúrák jobb megismerése
◼ Terep/szakma szinten: cselekvési kompetencia bővítése, elmélyítése”
A szupervízióban megvalósuló tanulási szintek szerinte:
a.
b.
c.
d.

Zéró ( csak mert kötelező volt..)
Feltételes ( csak szakmailag akarok fejlődni)
Innovatív ( érezni akarom magam munkahelyi szerepemben)
Transzcendens ( Ki vagyok én, honnan jöttem, mik a lehetőségeim)”

17.2.2. Mi a szupervízió célja?
A szupervízió, mint önálló és interdiszciplináris tevékenységnek célja a szakmai személyiség
fejlesztése28, a tapasztalatokból való tanulás és a szakmai tevékenység reflexiója, ami
tudatosabb, egyre professzionálisabb munkavégzést tesz lehetővé.
A szupervízió a szakmai személyiségfejlesztés és a lelki egészségvédelem, kiégés-megelőzés
hatékony eszköze, mely a humán foglalkozások bármely területén, szakmától függetlenül
alkalmazható, 29 személyes (önreflektív kompetencia), szervezeti (szervezetgondozás) és
társadalmi (hivatásgondozás) szinten egyaránt.

Sárvári György (1996): Az európai és amerikai szupervíziós modellek néhány eltérése. Család, Gyermek, Ifjúság,
4.szám
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A szupervízió lehetővé teszi az un. hivatásszemélyiség30 gondozását, valamint a szakmai
munka átgondolását, megértését a szervezet kontextusában:
Segít áttekinteni a saját magunk által alkotott fogalmakat, céljainkat és érzékelésünk korlátjait,
ezáltal a célok érdekében szükséges gondolkodási lépések megformálásában.
Lehetőséget ad az együttműködés és kommunikáció problémáira és konfliktusaira való
rálátásra, elemzésre.
A reflexió segítségével az aktuális szakmai kérdések döntéshozatali folyamatai,
a változások, új kihívások folyamatainak kezelése, a megterhelő szakmai helyzetekkel és
érzelmi elakadásokkal való megküzdés, a munkavégzéssel kapcsolatos stressz helyzetek
feldolgozása hatékonyabbá válhat.
Általában a megújulás, a belső erőforrások mozgósítása, a szakmai immunrendszer edzése,
valamint a tapasztalati tanulás által megvalósuló szakmai továbbképzés önmagában a
kiégéssel szembeni veszélyeztetettség csökkentését eredményezi.
A segítő szakember a szupervíziós folyamatban nemcsak a szakmai személyiségét fejleszti,
hanem saját „hasznára” is, mivel a szupervíziós folyamat másodlagos előnye, hogy a
magánéletében is egészségesebb, problémamegoldásra képes, érettebb, integráltabb
személyiséget alakíthat ki. (pl. a burn-out szindróma prevenció ).
Kadushin szerint a szupervíziós folyamat legalapvetőbb funkcionális összetevői a tanítás
(edukatív), a támogatás (szupportív) és a kontroll (adminisztratív).

17.2.3. Miben segíthet a szupervízió?
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

a bizonytalanság érzés csökkentésében,
a súlyos szakmai dilemmák megfogalmazásában, kimondásában,
a döntések hatásának végiggondolásában,
a felelősség terheinek megosztásában,
a szakmai-érzelmi magány csökkentésében,
a siker és a kudarc átértékelésében,
a pozitív érzésekben való megerősödésben.31

A személyiség azon része, amely a hivatásgyakorláshoz szükséges belső és külső képességeket, kompetenciákat,
reagálás- és viszonyulásmódokat, viselkedési formákat tartalmazza.
30
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17.3. A SZUPERVÍZIÓ HATÁSMECHANIZMUSAI ÉS DINAMIKAI
JELLEGZETESSÉGEI
A biztonságos szupervíziós munka esetében három alapfeltétel érvényesül. Az első, hogy a
szupervízió sosem egy alkalmat jelent, hanem néhány találkozóból álló folyamatot, ezért
rendszeres, kiszámítható, így nyújt biztonságot. A biztonságos szupervíziós munka másik
alapfeltétele a titoktartás: teljes körű titoktartási kötelezettség köti a csoportvezető
szupervizort is és a csoporttagokat is. A biztonságos légkör harmadik alapfeltétele is adott a
szupervíziós folyamatban: nem célja a számonkérés, a kontrollálás vagy a minősítés és
semmilyen módon nem szankcionál.
A szupervízió konkrét helyzetből: a szupervizált munkájával kapcsolatos kérdéséből indul ki,
és oda is csatol vissza, a fókuszban a segítő dilemmái, nehézségei, elakadásai állnak. A
szupervízor független, nem tagja az intézményi hierarchiának, sokszor más az alapszakmája,
bár mindig valamelyik humán szakmából jön.
A szupervízor a szociális munka, szociálpolitika, pedagógia, egészségügy területén képzett,
diplomás, tapasztalt szakember, aki a szupervízió szemléletét, tartását és eszköztárát egy
képzés keretében elsajátította.
Az un „külső szupervízor” helyzete kedvez a külső szempontból való rálátásnak, ill.
ellensúlyozza az esetleges érzelmi érintettség alapú bevonódást.32 Ugyanakkor nagyon fontos
a „külső” szupervízor részéről a terepkompetencia és terepismeret arról a szakaterületről, ahol
a szupervízió folyik.
A terepkompetencia optimális mértékének megléte több szempontból is fontos:
Túl nagy terepismeret veszélyei között szerepel Török Iván szerint a saját tapasztalatok
inváziója ( „Tudom, de nem mondom” jelensége)
A szakmán belüli szupervízió Bagdy Emőke szerint nehezítheti a szupervíziós folyamatot és az
elfogulatlan elemzés ellen hathat, mivel lehetetlen a disztancírozás és a bevonódások
elkerülése, valamint kedvez a sztereotípiák megerősítésében is.
Az optimális terepkompetencia szempontjából fontos az elégséges “tér” a személyi, intézményi
és szakmai területek fejlesztéséhez, valamint a feedback rendszerek multiplikatív
összehangolása.
Az „elég jó” szupervízió ismérvei: Rálátás - Belátás – Máshonnan látás
A terepkompetencia az adott terep megújuló, mozgásban lévő viszonyrendszereinek megértési
képessége és szaktudáson alapuló alakítási képessége. Ezáltal a szupervízor az intervencióval
képes az adott terepen követhető tanulási folyamatokat vezetni.

Wiesner Erzsébet (1996): Szupervízió a gyermekvédelemben. Család, Gyermek, Ifjúság, 4. szám,
http://www.csagyi.hu/home/item/93
32
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A szupervízornak a terepdinamika feltárásához érzékeny és alaposan behatoló elemző
munkára van szüksége; és friss, elfogulatlan, a kívülálló objektivitásával rendelkező rálátással
kell viszonyulnia az adott terephez.
A terepdinamika magába foglalja a kliens dinamikáját, a professzió (szakmai szerep)
dinamikáját, a standardokat, módszereket, a statust, valamint a terepdinamika része az
intézmény dinamikája is, beleértve a jogi, gazdasági, politikai relációt, továbbá a szervezeti
erőforrásokat, a cselekvési repertoárt és hatáskört is. 33

17.3.1. A szupervízió, mint folyamat ismérvei
A felkéréshez rendelt, időben behatárolt, rendszeres találkozásokból álló üléssorozat,
mely egy szerződésen alapuló, a saját szakmai tapasztalatokból kiinduló és mindig oda
visszacsatoló folyamat.
A tanulás létrejöttéhez folyamatos együttműködés, együttgondolkodás szükséges. A folyamat
jelleg ugyanakkor azt is jelenti, hogy az esetek feldolgozása nem pusztán egy adott konkrét
helyzetre, és adott időpontra vonatkozik, hanem az eset folyamatának előzményeire és
következményeire is.
A szupervízió lélektani munkaforma, mely a keretek, feltételek, szabályok, követelmények
szempontjából hasonlít a többi lélektani munkaformához.
A munka idősíkja túlnyomóan az „itt és most” – aktuális nehézségeket, feszítő helyzeteket,
elakadásokat dolgoz fel, a jövőre irányulás jellemzi.
A szupervízió fókuszában mindig a jelen levő szakember szakmai személyiségével összefüggő
problematika, a szakmai konfliktus és kapcsolatrendszer személyes tükröződései vannak.
„Az elég jó szupervíziós” környezet jellemzői: biztonságos, nyitott, őszinte, autonóm, interaktív,
motiváló légkör, mely fontos feltétele a résztvevők önkifejezésén, nyitottságán alapuló
önreflektív munkának, mely lehetőséget ad a független döntések meghozatalára, az
információk, ötletek és tapasztalatok cseréjére – ezáltal segítve a tanulási folyamatot, a
készségfejlesztést és a szakmai kompetencia fejlődését.

17.3.2. A szupervíziós folyamat dinamikai jelenségei
Szetting
A szupervíziós folyamat elején a szupervízor előtt álló kérdések:
◼ milyen szupervíziós munkaforma (egyéni, csoport vagy team, stb.),
◼ melyek a szükségesnek tartott munkafeltételek (az ülések száma, időtartama,
rendszeressége, szünetek, a helyszín, a résztvevők köre és létszáma, a hiányzások, stb.)

Bagdy Emőke: A szupervízió koncepciója és a ráépülő képzési rendszer vázlata; In.: http://www.szochalo.hu)
írásából
33
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A szetting ezáltal a szupervíziós beavatkozások kívánatos és szükséges kereteit, formáját és
módját jelenti.

Szerződés
A szupervízió folyamatában az első fontos elem a szupervízor és a szupervizáltak közötti un.
kapcsolati szerződés.
A hivatalos jogi szerződés mellett a kapcsolati szerződés tartalma a szupervízor és a
szupervizáltak által együttesen és közösen kialakított feltételrendszere az együttműködésre
vonatkozóan, mely a szetting elemein túl tartalmazza a titoktartás, az információ áramlás, a
bizalom, a határok, felelősségek, alapvető normák stb. jelenségeit is.

Munkafázis
A szupervíziós folyamat keretében a szetting és a kapcsolati szerződés elemeinek figyelembe
vétele mellett kerül sor az un. „munkafázisra”.
A szupervízió alapja a „tanulás tanulása”, a kérdezés művészete, célja a szupervizált
önreflektivitásának, megértésének elősegítése - mindez esetfeldolgozáson keresztül.
A szupervízió munkafázisában az egyén, vagy a csoportos szupervízió során a csoport egy
résztvevője egy szakmabeli „saját”élményt/esetet mutat be. Az élmény megosztása, ill. az
esettel kapcsolatos feltáró kérdések segítségével lehetőség nyílik a szupervízált számára a
cselekedeteit kísérő érzéseket megismerésére és esetleg alternatív megoldási módok
kialakítására. Az „elég jó szupervíziós légkör” lehetővé teszi a kellemetlen tapasztalatok, saját
hibák, konfliktusok megfogalmazását.
A szupervízió folyamatában eset lehet mindaz, ami a résztvevő egyént a szakma kontextusában
foglalkoztatja, megérinti. „Gyakori jelenség, hogy a folyamat elején esetként a partnerekkel,
ügyfelekkel kapcsolatos nehézségek jelennek meg, míg később, amikor már kialakultak a
kölcsönös elfogadás és bizalom feltételei, előkerülhetnek a kollégák közti konfliktusok, az
időben továbbhaladva pedig a hatalom témája, a főnök-beosztott kapcsolat viszontagságai.
Főbb eset típusok:
◼
◼
◼
◼

Én és a kliensem (gondozottakkal folytatott munka)
Én és a kollégám (együttműködési problémák)
Én és a vezetőim, feletteseim (hierarchia, hatalmi viszonyok)
Én és a szakmám, identitásom, kompetenciám, karrierem, valamint a saját pillanatnyi
érzéseim, megéléseim (szakmai közélet és az abban elfoglalt hely)”34
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A szupervízor tevékenységének fókuszában - a kérdések, a konfrontáció, a tükrözés, az
értelmezés stb. technikákkal - a szupervízált által nem észlelt, azaz a tudattalanban húzódó
konfliktusok nyilvánvalóvá tétele áll, ezáltal segítve a probléma fel/átdolgozását.
„A szupervíziónak nincsen egyetlen, általánosan elfogadott módszere, ugyanakkor
számos munkamód, módszertani elem elfogadott, ezért a szakma művelői az
eklekticizmust felvállalják és hirdetik. Mindaz a szupervízió módszere lehet, ami az
önreflektivitást elősegíti.
Az önreflektivitás, mint a szupervízió alappillére a szupervizand/szupervizált
önreflexiós készségének fejlesztését jelenti. (Bármi történik is velem, azt egy külső
pontról is képes vagyok szemlélni.)” 35
Az önreflexiót segítő kifejezési formák lehetnek a kreatív eszközök (rajz, mese, szimbólumok,
stb.) és egyéb módszertani elemek, melyek segíti az érzések kibontását, analógiák keresését,
rejtett összefüggések tudatosítását, a fantáziával történő munkát.
A szupervízió alapvető munkamódja a „fókuszolt intervenciók”, melyek célja a szupervizáltat
olyan kapcsolatba hozni saját magával, saját látásmódjával, mely lehetővé teszi számára, hogy
a vele történteket más nézőpontból és árnyaltabban megérthesse.
A szupervízor részéről legfontosabb a reflektív jelenlét, amelynek megnyilvánulási formái a
reflektív kérdés és a visszatükrözés.
A szupervíziót gyakran a kérdezés művészetének is szokták nevezni.36
Leggyakrabban használt kérdések:
kontextuális/cirkuláris kérdések.

a

lineáris,

a

stratégiai,

a

reflektív

és

a

Szupervízióban fontos elem a visszacsatolás nyújtása, melynek tartalma felöleli azt, „amit
látok”, „amit érzek, átélek” és „ahogyan hat rám”.
A visszacsatolás hatékonyságát növelő tényezők:
◼ Lehetőleg a visszajelezni kívánt esemény után közvetlenül történjék, amilyen hamar
csak lehetséges.
◼ Legyen konkrét, speciális, lehetőleg példával illusztrált, egy konkrét viselkedésre
vonatkozó.
◼ Legyen tényszerű, tárgyszerű, ne általánosítson
◼ Inkább a szupervizált viselkedésére, semmint a személyére fókuszáljon.
◼ Ne előíró legyen, hanem párbeszéd jellegű, tehát ne az autoritás tekintélyén alapuljon.
◼ A szupervizált gondolatait tárja fel azzal kapcsolatban, hogy mit kíván és mit tart
szükségesnek megtanulni a helyzetből
◼ A jó visszajelzés inkább eszmecserére hív, mintsem tanácsot ad, nem válaszokat, hanem
alternatívákat kínál a viselkedés megváltoztatását serkentve.

35

Lásd mint fent

36

Lippenmeier meghatározása az első hazai kiképző tréningen 1997/1998-ban.
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◼

A feedback arra vonatkozzon, amin képes a szupervizált változtatni, ne a
megváltoztathatatlanra.37

Szupervízióban a saját helyzet egészében vett fokozatos „megvilágosodásáról” van szó.
Egyfajta „speciális” szocializációt kínál a szupervízió:
A szocializáció a világ megismerésének és konstrukciójának folytonos folyamata.
Szupervízió azáltal szocializál, hogy a szakmai világ elsajátításának és konstruálásának formái
és tartalmai egy más reflexív pozícióban, egy tudatosan megjelenített szituációban kerülnek
megfigyelésre.
A Lippenmeier-i meghatározás szerint a szupervíziós szocializáció jellemzője:
„A tanulás folyamat és nem késztermék”

Zárás
A szupervíziós folyamat befejező, záró ülésén - egyéni és csoportos szupervízió során egyaránt
- a személyes tapasztalatok, tanulások, tanulságok, felismerések, megélt élmények és érzések
reflektív összegzése történik.

17.4. 4. A SZUPERVÍZIÓ FORMÁI
A különböző szupervíziós munkaformák az egyének, a csoportok/teamek és a szervezetek
fejlesztésére összpontosít, bármely szakmai terepen. A szupervízió célja a szakmai
kontextusban megjelenő magasabb minőség és nagyobb hatékonyság támogatása.

17.4.1. Egyéni szupervízió
Az egyéni szupervízió a szupervízió un. „diádikus formája”, melynek alapvető jellemzői:
◼
◼
◼
◼

folyamat jelleg,
szerződésen alapuló segítő kapcsolat,
célja a szakmai személyiség, hivatás személyiség „karbantartása”, fejlesztése,
valamint a foglalkozásközpontú önismeret mélyítése.

17.4.2. Csoportos szupervízió
A szupervízió csoportos formái:
◼ különféle munkahelyekről, különféle munkatapasztalattal, különféle végzettséggel
rendelkező szakemberek önként vesznek részt csoportos szupervízióban.

37Alfred

Kadushin gondolatai In Rálátás c. AEEK tanulmányban, a Supervision in Social Work 5. fejezet, 229. old.,
New York 1985. alapján
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◼ azonos szakma képviselői alkotnak csoportot, akik különböző munkahelyeken
dolgoznak.
A csoportos szupervízió legfontosabb jellemzője, hogy a részvevő szakemberek nincsenek
egymással munkakapcsolatban, alá – fölérendeltségi viszonyban, esetenként nem is ismerek
egymást a szupervíziós folyamat előtt.
A szakmai személyiségfejlesztés keretében a csoportos szupervízió során megsokszorozódik a
visszatükrözés, a többszempontú átélés lehetősége. Ezáltal valósulhat meg:
Aktív, reflektív önállóság elsajátítása, önmeghatározás segítése, pszichohigiénés /
mentálhigiénés funkció érvényesítése.
A munkatársakkal, kollégákkal való együttműködésre reflektálni tudás, azzal a céllal, hogy a
kommunikatív és kooperatív képességeik javuljanak.
A szupervíziós tanulás tartalma a munkatársak képessé tevése a munkájukkal kapcsolatos
elképzeléseiket, kívánságaik, igényeik jobb felismerésére, megfogalmazására, kivitelezésére.
Alkalmazott csoportos módszerek lehetnek az encounter-, szabadinterakciós-, szerep-játék,
szituációs játék, asszertív tréning elemek kombinációjára épülő csoportmunka.

17.4.3. Team szupervízió
A csoportos szupervízió speciális formája, mely meghatározott intézményen belül,
együttműködő kollégák számára valósul meg.
Célja és jellege szerint lehet csoport dinamikai hangsúlyú, esetmunkára épülő, önismereti
hangsúlyú (rendszer önismeret, szakmai önismeret) vagy intézményközpontú (feladatokra,
hierarchiákra, szerepekre koncentrál).
Típusos alkalmazási esetek: a munka hatékonyságának kérdései, elfedett konfliktusok a team
tagjai között, nyomasztó munkahelyi légkör, a döntési struktúra és a kompetencia-határok nem
világosak, a problémamegoldások nem megfelelőek, a vitás dolgok elkerülése, elnapolt
döntések, az irányítás nem megfelelő, erős a konkurencia – nyomás, stb.38

17.4.4. Kontroll szupervízió
A szupervízor szupervíziós tevékenységének a szupervíziója (kontroll szupervízió) történhet
egyéni és csoportos formában is. 39
Célja felfedni és feloldani azokat a problémákat és konfliktusokat, amelyek gátolhatják a
szupervízori munkát.

RÁLÁTÁS Szupervíziós folyamat védőnők számára KORAGYERMEKKORI PROGRAM
TOVÁBBKÉPZÉS II. Borbás Krisztina – Dr. Bányai Emőke – Dr. Nemes Éva – György Margit – Wiesner
Erzsébet RÁLÁTÁS Szupervíziós folyamat védőnők számára ÁEEK, Budapest 2015
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A Magyar Szupervizorok Társasága továbbképzési rendszere szerint senior szupervizor lehet az a szupervizor
szakember, aki szakirányú diplomával rendelkezik, legalább 5 éve aktív gyakorló szupervizor, rendszeresen vezet
szupervíziós folyamatokat, és részt vesz szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, valamint peer-szupervízión.
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17.4.5. Kollegiális/ peerszupervízió
A peerszupervízió lényege egyenrangú társak egymásnak kölcsönösségen alapuló
segítségnyújtása szupervízori munkájukhoz.40
A peer-csoport minden tagja szupervizált és szupervízor szerepben is megnyilvánul, mindez a
szakmai megbecsülés, és személyes bizalom légkörében vezethet kölcsönös szupervízió
megvalósulásához.

ECOMAP
egy "ökotérkép” a család kapcsolatrendszeréről, feltárja milyen intézményekkel és
szervezetekkel áll a család kapcsolatban, mik/kik az erőforrások (21).

17.5. A SZUPERVÍZOR A SZUPERVÍZIÓS FOLYAMAT VETÜLETÉBEN
17.5.1. Ki a szupervizor?41
Egyetemi, szupervízor szakirányú végzettséggel rendelkező szakember.
Hivatásának fókuszában a segítő szakemberek kísérése, támogatása, fejlesztése áll.
Alap-attitűdje: „jóindulatú neutralitás”; empátia, hitelesség, elfogadás, ítéletmentesség.
Független, a szupervizálttal nincs alá-fölérendeltségi viszonyban.

17.5.2. A szupervízori szakmai kompetencia követelményei:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

40

introspektív észlelésre való képesség,
feszültségi és bizonytalansági tolerancia elviselési képesség a megértési folyamatban,
saját tanácstalansági és segélytelenség érzéseinek türelmes megmunkálása
saját teoretikus álláspont kifejlesztése (és folyamatos építése),
intra- és interpszichikus jelentéstartalmak megértésére és tanulására való képesség,
csoportdinamikai (és intrapszichés dinamikai) megértési készség,
„szabadon lebegő figyelem”, kíváncsi és előítélet-mentes keresés a probléma
differenciálása érdekében,

Pénzes Eszter: Segítők segítése – szupervízió, Ursus k. 1999

RÁLÁTÁS Szupervíziós folyamat védőnők számára KORAGYERMEKKORI PROGRAM
TOVÁBBKÉPZÉS II. Borbás Krisztina – Dr. Bányai Emőke – Dr. Nemes Éva – György Margit – Wiesner
Erzsébet RÁLÁTÁS Szupervíziós folyamat védőnők számára ÁEEK, Budapest 2015
41
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◼ képesség a hipotézis alkotásra és a fókuszolt intervenciókra (indikáció és álláspont
kialakítása),
◼ képesség identifikációra és disztancírozásra, a szocializációs folyamat megértése és a rá
vonatkozó kérdezni tudás képessége.
A módszertani felkészültség, a szupervízió alkalmazási gyakorlata, a személyiségi tényezők
(mint munkaeszközök) folyamatos karbantartása (szupervízió, kontroll-szupervízió,
kollegiális konzultáció, kölcsönös segítő, peer counselling, stb. munkával), és valamely szakmai
közösséghez való tartozás képezik a szupervízorral kapcsolatos elvárásokat.
Alapvető, hogy:
◼ a szupervízor külső, független, a szupervízióban képzett szakember,
◼ hierarchikus, rokoni,baráti kapcsolat nem lehet szupervízor- szupervizált között,
◼ a szupervíziós folyamatban a szupervízor a szupervizáltért és a folyamatért felelős, a
szupervizált klienséért nem,
◼ a szupervízor párhuzamosan egy és ugyanazon személynek nem tarthat csoport/team
szupervíziót és egyéni szupervíziót is, csak egymás után.
Török Iván a szupervízor minősítésének meghatározása során a pozitív és negatív jellemzők
mellett részletes ír a szupervízor kérdezési módjáról is: „ A kérdés tulajdonképpen a
szupervizáltté, a szupervízor csak megérzi, kifejezi, megszólaltatja, visszatükrözi azokat.”42
Összefoglalóan megállapítható, hogy jó, ha a szupervízor a Winnicott-i43értelemben „elég jó”
szupervízor, vagyis képes elfogadni, befogadni, megtartani, ezáltal kialakítva azt a bizalmi
légkört, mely a szupervízió megvalósulásához elengedhetetlen.

ÖSSZEFOGLALÁS
A szupervízió tantárgy elméleti ismeretanyaga a szupervízió alapfogalmai, története,
kommunikációs jellemzői, valamint a szupervízió hatásmechanizmusai és dinamikai
folyamatai.
A szupervízió elméleti alapjainak elsajátítása megkönnyíti, ill. speciális előfeltétele a
szupervízió tantárgy gyakorlati részében az önreflektív tanulás vonatkozásában az un.
„sajátélmény” szerzését:
A csoportos szupervíziós folyamat során a résztvevők megtanulhatják a saját szakmai, illetve
személyes élményeiket az önreflexió eszközeként használni.
A tapasztalatokból való tanulás elsajátítása lehetővé teszi, hogy az készséggé és folyamatos
fejlődési lehetőséggé váljon, ezáltal segítve a mindennapokban a személyes és a szakmai élet
helyzeteiben való hatékony jelenlétet.

42 Török Iván: A szupervízor – A kérdező ember , Szupervízió és coaching VIII. évf. 1.sz,.2010
43 Székely Ilona: Tárgykapcsolat-elmélet a családterápiában, 5. fejezet Animula, Bp, 2003.
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A képzés keretében a terepgyakorlat során szerzett tapasztalatok a szupervízió tantárgy
gyakorlati részében az önreflektív feldolgozás munkaanyaga.

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A szupervízió definíciója
A szupervízió történetének hazai fejlődése
A szupervízió hatásmechanizmusainak felsorolása
A szupervízió dinamikai jellegzetességeinek ismertetése
A szupervízió folyamatának szakaszai
A szupervízió formáinak felsorolása
Ki lehet szupervízor?
A szupervízor szakmai kompetenciájának elemei, felsorolás
A szupervízor alapvető jellemzői
Mit jelent a szupervíziós tanulás?
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FOGALOMTÁR
ABÚZUS
(visszaélés, kóros és veszélyes szerhasználat)
Egy szer kóros használati formája, amit nem orvosi javaslatra, vagy előírás szerint
alkalmaznak, vagy veszélyes helyzetekben használnak.

ADDIKCIÓ (KÓROS SZENVEDÉLYBETEGSÉG, SZENVEDÉLY)
Addikciónak nevezzük a függőségi állapotok azon formáit, ahol a függőség súlyos,
előrehaladott állapotban van. Azt a viselkedést is így nevezzük, ami eufória-kereső, kényszeres,
és egyformán ismétlődik, és kikerült az egyén kontrollja alól. Addikció a kóros szenvedélyek, a
szenvedélybetegségek, és az azokhoz vezető állapotok különböző formái. Megkülönböztetünk
kémiai és viselkedéses addikciókat.

ALRENDSZEREK
Rendszerszemléleti fogalom, strukturális modell – Minuchin
A család alrendszerekből áll: minden tag egy önálló alrendszer, több egyén alkothat egy
alrendszert valamilyen közös vonás mentén:
◼ házastársi alrendszer (vonzalom, szexualitás-erotikus mező, féltékenység vagy
közömbösség),
◼ szülői alrendszer (nevelés, tekintély, engedelmesség, támogatás),
◼ gyermek alrendszer (rivalizálás, szeretet, veszekedés),
◼ végrehajtó alrendszer (vezető, irányító pl. a nagymama),
◼ női/férfi alrendszer (nemi),
◼ munkahelyi alrendszer (azonos foglalkozásúak a családban)
◼ tulajdonságok mentén („jótanuló alrendszer”),
◼ család és iskola,
◼ család és szomszédság,
◼ család és rokonság,
◼ család és nyilvánosság.
A családi rendszer funkcióit az alrendszerein keresztül valósítja meg: életkorok, szerepek és
tulajdonságok mentén szerveződve. Az alrendszereket határok választják el egymástól.
A házastársi alrendszer a család működése szempontjából létfontosságú struktúra, konkrét
feladatai vannak, amelyek megvalósításához a két legfőbb készség a kapacitás egymás
kiegészítésére és a kölcsönös alkalmazkodás.
A házastársi alrendszer az első gyermek megszületésével differenciálódik és a szülői
alrendszer is megjelenik, benne a gyermek szocializációs és nevelési feladataival. A szülői
alrendszernek úgy kell működnie, hogy a házastársi alrendszer továbbra is megtartsa feladatát.
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A gyermeki alrendszer, az első „szociális laboratórium”, ahol a kicsik kísérletezhetnek a
kortársi kapcsolatokkal, támogatják, elkerülik, izolálják, vádolják egymást, tanulnak egymástól.
Szülői, gyerek és házaspári alrendszer a legfontosabb egy családban. Mozaikcsaládnál a szülői
és házaspári alrendszer nem ugyanaz.

ÁTKERETEZÉS
A legtöbb családterápiás iskola használja az átfogalmazás/átkeretezés/reframing módszerét.
Ennek során egy új perspektívát nyújtanak a családnak, rendszerint egy olyan lehetőséget,
amely a családtagokat szimpatikus, együttérző megvilágításba helyezi. A módszer
alaptendenciája, hogy lássuk meg az emberi motiváció pozitív oldalait. Watzlawick: „finom
cizellálásnak” nevezte. A humort gyakran alkalmazzák az átkeretezésben.
A milánóiak a család viselkedését pozitívan átfogalmazták: pozitív indítékot tulajdonítottak
minden családi tranzakciónak, úgy minősítve, hogy ezeket a családi kohézió jegyében, a családi
homeosztázis, egyensúly érdekében hajtják végre.

ÁTTÉTEL, VISZONTÁTTÉTEL
Pszichodinamikus modell. A terápiás munka az áttételek és viszontáttételek folyamatos
elemzésén alapszik.
Az áttétel olyan lelki folyamat, amelynek révén tudattalan vágyak bizonyos tárgyra
(=személyre) aktualizálódnak meghatározott, terápiás kapcsolat keretében. Az áttétel a kliens
intrapszichés tárgykapcsolatainak a manifesztálódása (=megnyilvánulása). A terápiás
kapcsolatban, a kliens-terapeuta viszonyban a kliens egy másik jelentős kapcsolati rendszer
mentén viszonyul a terapeutához (Pl kliens – anya).
A viszontáttétel az, amikor a terapeuta az (anya/tárgy) szerepéből reagál a kliens jelzéseire; a
páciensre adott összes tudattalan és tudatos érzés, viselkedésbeli megnyilvánulás. A
viszontáttétel jelentését, hatásait fel kell ismernie a terapeutának. Segítségével a kapcsolat
átdolgozhatóvá válik, a terápiás folyamatot elősegíti:
patológiás, erős viszontáttétel is eszköz a beteg megértésében,
viszontáttétel az analitikus azonosulásának kifejeződése a páciens belső tárgyaival, énjével,
ösztönénjével,
a viszontáttétel jellegzetes, amelyekből következtethetünk a páciens intrapszichés
történéseire, vágyaira, szorongásaira,
viszontáttétel prediszpozicióként jelen van, neutralitás felfüggesztődik.

BELÁTÁS
Analitikus irányzatok: a terápia célja a belátás elérése – a terapeuták megértsék a páciensek
problémáját és azt jól belátható, szóbeli állításokban a tudomásukra hozzák. A belátást nem
lehet erőltetni, mert ellenálláshoz és újabb problémák kialakulásához vezet. A családterápia
belátás-orientált aspektusa az egész család számára kínál fel egy értelmezési keretet. Nem az
okok feltárására törekszik, ez csak növelné a családtagok (ön)hibáztatását. A „hogyan csinálják
jól?” kérdés köré szervezve a család meglévő tudását új struktúrába szervezi. Belátják, hogy
léteznek más működésmódok is a probléma kezelésére.
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A strukturális elmélet abból indul ki, hogy aktív családszerkezeti módosításokkal és azok
megtapasztaltatásával a kliensekben új belátás, megértés és integráció alakul majd ki.

CIRKULARITÁS/ CIRKULÁRIS OKSÁG
Elméleti alapja a rendszerelmélet. A milánói modell három irányelvének egyike:
hipotézisalkotás, cirkularitás, neutralitás.
Eltér a hagyományos lineáris oksági gondolkodástól, amely az okok és következmények
egyirányú kapcsolatát elemzi. A cirkularitás körkörös szabályozási viszonyokon alapul. A
következmény visszahat az okra, ugyanaz a jelenség egyszer ok, másszor következmény.

CSALÁDREKONSTRUKCIÓ
Az élményközpontú terápia, Virginia Satir (1960-as évek végén) újítása.
Ez a technika vegyíti a Gestalt-terápiát, irányított fantáziát, hipnózist, pszichodrámát,
szerepjátékot, és családi szobor elemeit. Az elgondolás az, hogy a „kinőtt” családi szabályokat
le kell vetni, és a félreértéseket kibogozni. A többgenerációs játszmát újrajátszani, a régi
eseményt új megvilágításban látni.
Csoportos elrendezésben, minden fontos családtagot megszemélyesítenek, a kliens (a
Felfedező) kiválasztja legalább 3 generáció kulcsszereplőit. A terapeuta (kalauz) segítségével
a felfedező átdolgozza a halogatott családi konfliktusokat (pl. meggyógyítja az anyjával való
kapcsolatát), ezáltal megszabadul a múlttól és maximalizálni tudja potenciálját.
Az emberi érvényesítési modell hangsúlyozza a családi „jólét” elérését, minden családban
benne rejlik a potenciál felszabadításával. A legfontosabb a világos és hiteles kommunikáció és
az önbecsülés építése. Bátorítja a családtagokat érzelmeik kifejezésére, ill. a gátló szabályok
megváltoztatására.
Szerinte a fejlődésnek három befolyásoló tényezője van:
1. fizikai, érzelmi, alkati vonásokat meghatározó – leginkább genetikai,
2. longitudinális hatások – születés óta szerzett tudás összessége és az én-identitás lényegi
forrása, vagyis a gyermek tapasztalata az elsődleges triászról (szülők és ő),
3. állandó test-lélek kölcsönhatása.
A felnőtt önérték, önbecsülés ebből a triászból származó kölcsönhatásokból bontakozik ki.
Satir terápiájában az önbecsülés és önérték építése, tudatosság, családi kommunikáció
feltárása és korrigálás a téma, ill. a „családi jólét” elérése a cél. Minél előbb gyakorolják az új
lehetőségeket a családtagok, annál nagyobb a változás esélye.

DEPENDENCIA (FÜGGŐSÉG)
Gondolkodásbeli, érzelmi, viselkedésbeli és fiziológia tünetek csoportja, mely jelzi, hogy az
egyén a kémiai anyagokat folyamatosan használja, a kialakuló problémák ellenére is. Ismételt
szerhasználat, mely általában toleranciához, megvonási tünetekhez és kényszeres drogkereső
és droghasználó viselkedéshez vezet. Jellemző e mellett a drog iránti sóvárgás, a drogéhség
megléte is. Dependencia minden drogra vonatkozhat, (kivéve a koffeint), bár a tünetek
különböző erősségűek lehetnek.
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DIFFERENCIÁCIÓ
Murray Bowen családrendszer-elméletnek fogalma. Bowen modelljében a családot érzelmi
egységnek, egymást átszövő kapcsolatok hálózatának tekintette, amelyet legjobban
többgenerációs vagy történeti elméleti keretben elemezve érthetünk meg.
A család feladata megtalálni az egyensúlyt tagjai összetartozása és elkülönülése között. Ebből
szorongás keletkezik. Ha az összetartozás erősödik, felborul az egyensúly, felfokozott érzelmi
működés jellemző, csökken a személyes autonómia. Ez utóbbi következményeként a személy
krónikus szorongást él át, ez lesz a tünet alapja. Ez a szorongás generációról generációra
adódik át. Megoldása az elkülönülés, a differenciáció.
A differenciáció az a folyamat, amelyben az egyén megtanulja, hogy saját céljait kövesse a
család, illetve mások értékrendje helyett. Bowen szerint az elkülönült személyiség képes
egyensúlyt tartani a gondolkodása és érzelmei között, ennélfogva követi személyes
meggyőződéseit, és kifejezni személyes érzéseit, közben objektív és rugalmas maradni.
A differenciáció folyamatának célja az érzelem és a gondolati megfontolás különválasztása.
A differenciáció mértéke jól tükrözi, hogy a személy milyen mértékben tudja szétválasztani
saját intellektuális folyamatait az átélt érzelmektől: szorongáskeltő helyzetekben mennyire
képes gondolkodni, tervezni és saját értékrendjét követni anélkül, hogy viselkedése
automatikusan a másoktól érkező ingereknek rendelődne alá. Minél alacsonyabb a
differenciáció foka, annál nagyobb az érzelem-és indulatvezérelt viselkedések aránya.

DROGOK
A drog a WHO szerint minden olyan szer, mely a szervezet, elsősorban a központi idegrendszer
működését befolyásolja, és vele kapcsolatban függőség alakulhat ki.

ELSŐRENDŰ ÉS MÁSODRENDŰ VÁLTOZÁS
Az elsőrendű változás a rendszeren belüli felszínes viselkedésmódosulás, amely nem érinti
magának a rendszernek a szerkezetét. Ez a változás rendszerint lineáris, és nem jelent többet
némi kontrollnál, vagy egyszerűen csak a pár jó szándékát tükrözi (például nem emelik fel a
hangjukat, vagy nem vitatkoznak annyit).
Ezzel szemben a másodrendű változás a rendszer szerkezetének és működésének alapvető
revízióját követeli meg. Itt a szakember túljut a tünet puszta eltávolításán és segít a családnak
a rendszerszintű kapcsolati minta megváltoztatásában – tehát ez nemcsak például a harc
leállítását jelenti, hanem a családi szabályok megváltoztatását és a rendszer olyan
újraszervezését, amivel a működésnek egy új típusú szintjét éri el.

ESETMEGBESZÉLÉS
A jelzőrendszeri tagok team munkája, melynek célja a segítő tevékenység tervezésével, az
esetvezetéssel kapcsolatos problémák megbeszélése.

ETIKA
Böszörményi Nagy Iván, kontextuális családterápia – kapcsolati etika.
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A kapcsolati etika középpontjában az igazságosság egyensúlya áll, egyfajta szimmetrikus adokkapok. A kontextuális terápia nem a morális értékek és prioritások etikájával, hanem a
méltányosság etikájával foglalkozik. Böszörményi- Nagy Iván szerint az emberi
kapcsolatokban ösztönös, tudattalan és részben tudatos törekvés van a generációkon átívelő
igazságosságra, kölcsönösségre, az adás-kapás egyensúlyára. Ebből az következik, hogy ha
megkapom a gondozóimtól a nekem járó gondoskodást, akkor elkötelezett vagyok megadni
annak, akitől kaptam, és továbbadni a következő generációknak is. Az embereknek tehát
jogosultságuk és elkötelezettségük van.
Társas lények vagyunk, egzisztenciálisan egymásra vagyunk utalva, az a rendeltetésünk, hogy
igazságossággal, kölcsönös megbízhatósággal, egymásért való felelősségvállalással éljünk, ezt
a kölcsönös elkötelezettséget nevezi BNI kapcsolati etikának, amelyet létünk, kapcsolataink
meghatározó tényezőjének tart. Minden tünet, kapcsolati zavar, társadalmi probléma esetében
megtalálható a kapcsolati etika sérülése, illetve mellőzése. A kapcsolati etika az a kontextus,
amelynek kertében a kontextuális terapeuták felmérik pácienseik, családjaik jólétét.
A kontextuális terapeuták szemében az egyéni és családi működés megértésének a kulcsa a
családon belüli kapcsolatok generációról generációra tovább adott mintázata. A bizalom a
kapcsolatok alapvető jellemzője. A kapcsolat erőforrásaira figyelnek, mint a változás
motorjára. A kapcsolati etikai egyensúly szempontjából nagyon fontos, hogy a terapeuta
hitelesen érzékeltesse, hogy a kapcsolatban érintett minden egyes személy érdekeivel törődik.

FŐKÖNYV
Böszörményi-Nagy Iván, kontextuális családterápiás modell.
A belső főkönyv tartja számon a családi kapcsolatban gyűlő érdemeket és tartozásokat, ezek
etikai egyensúlyát (adás-viszontadás). Mindenki elkönyveli, hogy mennyit fektetett a családi
kapcsolatokba, és fennáll-e az igazságos egyensúly abban, amit adott, és amit kapott. A belső
főkönyv egyensúlyra törekszik a jogosultságok és elköteleződések között.
A kötelezettségek a korábbi generációkban is gyökerezhetnek, és az érintettek tudta nélkül a
jelenben befolyásolják a családtagok viselkedését (többgenerációs könyvelés).
Amikor igazságtalanság történik, azt várjuk, hogy a későbbiekben jóvátegyék azt, vagy
kárpótoljanak bennünket. A kapcsolatokon belül akkor alakulnak ki problémák, ha az
igazságtétel túl lassan következik be, vagy túl csekély ahhoz, hogy a partner elégedett legyen.
Egy adott személy diszfunkcionális magatartása nem érthető meg teljesen a probléma
kialakulásának története, a családi főkönyv, ill. a rendezetlen egyenlegek nélkül. A tünet az
igazságtalanság érzés felgyülemlését is képviselheti. Pl.: amennyiben a nagyszülők és szülők
számlája rendezetlen, az adósságból a gyermek is részesül.
Intervenciós jelentősége: a terápia célja a belső főkönyv egyensúlyának elérése, kölcsönösen
igazságos, hiteles, egymásért felelősséget vállaló kapcsolat.

GENOGRAM
a család több generációjára kiterjedő kapcsolatrendszerének térképe, mely az összegyűjtött
adatokat pl.: családtagok neve, életkora, a házasságkötések, születések, válások, elhalálozások
időpontja, a családi viszonyrendszerrel együtt ábrázolja jól átlátható, vizuális formában (21).
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HASÍTÁS
Primitív elhárító mechanizmus, amely a tárgyi valóságot jóra és rosszra tagolja, illetve védi a
jó tárgyat az agresszív ösztönöktől.
Amikor még gyenge az ego, olyan konfliktusoktól védi meg a személyt, amelynek lényege a
külső tárggyal vagy jelenetős másikkal vagy önmagával kapcsolatban szerzett, egymásnak
ellentmondó élmény megélése. A hasítás meghaladása teszi lehetővé az id-ego-superego
elkülönülést (idealizált anya a felettes én része).
Lényege, hogy a külső tárgyat szélsőségesen jó vagy rossz jelentéssel éli meg. Jellemző, hogy
mindig fennáll a hirtelen jelentésváltozás. Funkciója: védi az ént és a jó tárgyat.

HELYETTES SZÜLŐ
a helyettes szülő a saját háztartásában biztosítja az átmeneti gondozásba vett gyermek
gondozását-nevelését.

HIEDELEM (MÍTOSZ, RÍTUS)
Egy párkapcsolat létrejötte során a pár tagjai az eredeti családjaikból hiedelmeket, mítoszokat,
rítusokat hoznak, majd a kapcsolati fejlődésük során kialakítják közös hiedelemrendszerüket.
A családi hiedelmek nem csak a család rendszeréhez kötik a tagokat, hanem meghatározzák a
tágabb közösséghez, kultúrához való viszonyt is.
Megmutatják, hogy egy helyzetben, egy történés kapcsán hogyan működik a család, mint
rendszer, hogyan reagálnak egymás és a külvilág felé az egyes tagok és az egész család. Az egyes
életesemények kapcsán a családok kialakítanak egy viselkedési, meggyőződésbeli mintát,
melyet a korábbi generációk mintái határoznak meg és örökítenek: pl. az idegenektől, vagy
természeti csapásoktól való félelem, az egyes nemi szerepekhez társított feladatok,
tulajdonságok stb.

HIERARCHIA
Rendszerszemléleti fogalom, strukturális modell – Minuchin
A család hierarchikus elrendeződését azok a szabályok határozzák meg, melyek előírják az
egyes alrendszerek és személyek döntéshozó funkcióját. Egy jól működő családban egyértelmű
hierarchia-különbség van szülő és gyerek között. A hierarchia állandó változásban van a család
fejlődésével párhuzamosan. Jó, ha a hierarchikus viszonyok tiszták, átláthatóak.
A hierarchia patológiás esetben:
koalíciók köttetnek a hierarchia szintjein keresztül,
ezek újra és újra ismétlődnek, rendszeressé válnak,
titkosak: Pl. anya - lánya az alkoholista apa ellen; apa - fiú a migrénes anya ellen,
túlhierarchizált: a gyerek véleményét egyáltalán nem veszik figyelembe az életkor
növekedésével, vagy mindig egy személy dönt mindenben,
homályos: nem lehet tudni, hogy kinek mennyi hatalma van.
Szövetségek, hatalom, határok és koalíciók – ezek összefüggő jelenségek a családi rendszerben.
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HIPOTÉZISALKOTÁS
A milánói szisztémás terapeuták ülésvezetésének egyik alapvető módszere a hipotézisalkotás.
A felmérés és a kezelés során a terapeuta folyamatosan feltevéseket alakít ki a család
problémáiról, és ezeket a bejövő további információk alapján folyamatosan bővíti és módosítja
(elsődleges hipotézis… rendszerszemléletű hipotézis).
A hipotézis egy olyan történet, amely meg tudja magyarázni a családra vonatkozó aktuális
információkat és történéseket.

HOMEOSZTÁZIS (EGYENSÚLY)
Állandóságra, kiszámíthatóságra való törekvés, a rendszer dinamikus egyensúlyi állapota.
Minden eltérés folyamatosan korrigálódik (negatív, pozitív visszacsatolás). A homeosztázis
kóros állapotokra is érvényes, amikor éppen a tünet révén teremtődik meg az egyensúly.

INDIVIDUÁCIÓ
Egyéniséggé válás s fejlődés során. Az emberben rejlő ellentétek fokozatos feloldása, egyfajta
belső egység teremtése végett. Egyediek tudunk lenni, másoktól különbözőek, függetlenek.
Feladata a tudatos és tudattalan fantáziák megvalósítása, és az addig elnyomott indíttatások
felszínre hozatala.
Szeparáció-individuáció folyamat: Mahler, neonanalitikus, tárgykapcsolatelmélet
A személyiségfejlődés kulcsa az anyától való szeparáció, és az ezzel párhuzamosan folyó az
individuáció. Ez a pszichológiai születés. A fejlődés letéteményese az én és tárgyreprezentációk
elválása egymástól.
A szeparáció-individuáció többlépcsős folyamatát két korábbi fejlődési szakasz előzi meg, a
normál autizmus és a normál szimbiotikus fázis. A szeparáció-individuáció folyamatában
alfázisokat tudott elkülöníteni jellegzetes viselkedésminták alapján. Ezek az alábbiak:
◼
◼
◼
◼

Differenciáció
Gyakorlás,
Újraközeledés,
Individualitás konszolidációja, emocionális tárgykonstancia kezdetei.

Az énfejlődés strukturalizációs folyamatnak tekinthető, amelynek végcélja az internalizált
énreprezentáió és a tárgyreprezentációk kialakulása.

INTELLEKTUALIZÁCIÓ
Elhárító mechanizmus. Fenyegető dolgokról hideg, analitikus tárgyilagos terminusokban való
beszélés. Leválasztása a gondolatnak és a hozzá kapcsolódó érzésnek, így távol tartjuk
magunkat a szorongástól. Az affektus semlegesítése. Az a folyamat, amely révén a szubjektum
igyekszik racionálisan megfogalmazni konfliktusait és indulatait, hogy ily módon
felülkerekedjen rajtuk. Az absztrakt gondolkodás kerül túlsúlyba az érzelmek és fantáziák
felbukkanásához és felismeréséhez képest.

| 437

JOGOSULTSÁG
Abból a tényből, hogy egymásra szorulunk, következik, hogy jogosultak vagyunk az életünkhöz
szükséges gondozásra és érdekeink figyelembevételére. Ugyanakkor elkötelezettek vagyunk, a
másokról való gondoskodás és érdekeik figyelembevétele iránt. Az igazságosság és
kölcsönösség elve azt követeli, hogy az egzisztenciális szükségletek nyújtása és annak
viszonzása egyensúlyban legyen. Nehéz úgy megfelelő szülővé válni, ha az ember soha nem
részesült megfelelő gondoskodásban. Az életben vannak olyan időszakok, amikor a szülőknek
szükségük van gyermekeik gondoskodására, ugyanakkor a szülői gondoskodás visszafizetése
alapvetően előre irányuló és nem hátrafelé mutat. A szülők befektetését valaki akkor fizeti
vissza, ha ő maga saját utódai életéhez megfelelő mértékben hozzájárul.
Jogosultságunk három forrásból töltekezik:
Szülő – gyermek kapcsolat: a gyermek születésétől fogva jogosult arra, hogy szülei
gondoskodjanak róla. Ezzel szemben elkötelezett a szülei iránti lojalitásra.
Családi örökség: családunk, elődeink kapcsolati hagyatéka. A család több generáción keresztül
is átadja utódainak kapcsolati erőforrásait, vagy azok hiányait. Az, hogy egy adott család
leszármazottja vagyok, jogosultságot ad és elkötelezettséget ró rám.
A szülő-gyermek kapcsolat és a családi örökség révén kapott jogosultság és elköteleződés lehet
pozitív és negatív, bizonyos mértékben meghatározza éltünket, kapcsolatainkat, sorsunkat.
Érdem: érdemet és ezzel új jogosultságot akkor szerez valaki, amikor többet ad gondoskodás
és mások érdekének tekintetbe vétele terén, mint amit a kapcsolati etika egyensúlya megkíván.
Az érdemszerzés szabad spontán lépés mely a másik javát szolgálja. Az érdem által szerzett
jogosultság mindig pozitív, nemcsak a kapcsolati etika szempontjából, de erősíti az identitást
és a saját értékünk elismerését.
Negatív jogosultság: rendszerint a hiányos, problémás szülő-gyermek kapcsolatból, a szülő
korai elvesztéséből (halál; válás) ered. A gyermek ebben az esetben nem kapja meg azt a
gondozást, ami az ő autonóm emberré fejlődéséhez szükséges. Ezt a kapcsolati etikai hiányt a
személy egy életen át hordozza, ez a hiány befolyásolja felnőtt kapcsolatait. Mindez tudattalan.
Gyakori, hogy ami a szülő-gyermek kapcsolatból hiányzott, azt a felnőtt kapcsolataiban,
rendszerint a házastársától szeretné megkapni. (pl. nem teljesíthetőn nem reális elvárások) Az
„elég jó anya” (szülő) hiányának másik következménye, hogy csak hasonló hiányossággal tudja
saját gyermekét nevelni, így az egyik generáció átadja a másiknak a negatív jogosultságot.
Destruktív jogosultság: egy személy durván méltatlan, kiszolgáltatott kapcsolat részese volt.
Az ilyen ember maga is könnyen kizsákmányoló, bántalmazó lesz a kapcsolataiban. Jogosultnak
tekinti magát destruktív tettek elkövetésére, áldozatból bántalmazó lesz. Ezt a kapcsolati
jelenséget rendkívül nehéz megváltoztatni, mert a bántalmazó nem ismer bűntudatot. Nem éli
meg, hogy megsértette az etikai rendet. A destruktív jogosultság az el nem ismert és vissza nem
fizetett igazságtalanságból származik. A gyermek veleszületett érdemeinek szülői
elhanyagolása és kihasználása képezi a destruktív jogosultság alapját.

KETTŐS-KÖTÉS ELMÉLET
A paradox közlések romboló formája a kettős-kötés jellegű üzenet. Lényege: a küldő (hatalmi
pozícióból) olyan közlést vagy követelést intéz a másikhoz, amely egyidejűleg tartalmaz két,
egymásnak ellentmondó szintet (nyílt és rejtett).
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A paradox rendelkezések a kommunikáció olyan formái, amelyeknek engedelmeskedni kell, de
a nem-engedelmeskedés az engedelmeskedés. Két feltételnek kell teljesülnie:
a résztvevőnek szoros, komplementer kapcsolatban kell lenniük,
a rendelkezés címzettje nem tud a helyzetből kilépni vagy nem tudja elkerülni azt, hogy
reagáljon az üzenet valamelyik szintjére.
A terápiás kettős-kötés:
A patalógiás kettős-kötéssel kapcsolatos kutatás eredménye a terápiás kettős-kötés elképzelés.
Általánosságban ezen a családi minták megváltoztatására irányuló paradox technikákat értjük.
Ahogyan a kettős-kötés helyzet az egyén számára megnyerhetetlen, a terápiás kettős-kötéstől
azt várják, hogy belekényszeríti a klienst egy elveszíthetetlen helyzetbe. Így a tünethordozót
arra utasítják, hogy ne változzon egy olyan kontextusban, ahol a kliensek épp az ellenkezőjét
várnák.
Másik fajtája a terápiás kettős-kötésnek az átcímkézés, amely a jelentés megváltozását úgy
kísérli meg, hogy módosítja a helyzet konceptuális és/vagy érzelmi összefüggéseit. Ennek
következtében a helyzet észlelése megváltozik.

KIBERNETIKA
A rendszerszemlélet kibernetikai ismeretelméletet feltételez. Információ áramlással
(kommunikáció) foglalkozik. Az információ folyamatosan változik, a változás mentén
működésbe lépő visszacsatolási körök tartják fenn az egyensúlyt. A kibernetikai elvekből
következik, hogy nem lehet nem kommunikálni, egy rendszeren belül minden kommunikáció
(hallgatás is!). Az információ mintázatokat, rendezettséget teremt: a visszajelző (feedback)
információ megváltoztatásával lehetőség nyílik a működési minták megváltoztatására. Az
információ miközben áramlik, változik. Egymás kommunikatív aktusai folyamatosan
befolyásolnak minket.

KOALÍCIÓ
Két személyt a harmadikkal szembeni kritikájuk köt össze. Lehet nyílt, vagy titkos, rejtett. Ez
utóbbi különösen a harmadik valamilyen betegsége esetén fordulhat elő, ekkor mindenki
tagadja a koalíció létét. Típusai lehetnek:
◼
◼
◼
◼
◼

Titkos koalíció: anya-lány az alkoholista apával szemben.
Támadó koalíció: szülők a deviáns gyermekükkel szemben.
Óvó, túlvédő koalíció: beteg gyerek.
Merev v. perverz háromszög: szexuális bántalmazás
Váltakozó koalíció: mindkét szülő maga mellé szeretné állítani a gyermeket (lojalitás
konfliktus).

KONSTRUKCIÓ/DEKONSTRUKCIÓ - NARRATÍVA
Az élet sok történetből áll össze, egyszerre többféle jelentés rajzolódhat ki. Az egyénen múlik,
hogy milyen történeteket (narratívákat) alkot (konstruál) önmagáról. Általában egy korábban
megalapozott domináns történettel magyarázzuk a jelen eseményeit, amit, ha
megváltoztatunk, dekonstruálunk, egy másik jelentéssel ruházhatjuk fel. Ha ez az új értelmezés
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elsőbbséget nyer a korábbiak felett, az új domináns történet átformálja a szemléletünket és
megváltoztatja a jövőre vonatkozó elképzeléseinket.
A terapeuta egyik feladata erősíteni, gazdagítani a kliens leírásait az életéről és a
kapcsolatairól. A gondokkal telített, domináló narratíva erejének dekonstruálása megerősíti a
klienst és lehetővé teszi számára, hogy a valóság új szemléletével egy kielégítőbb,
reményteljesebb életet élhessen.

LOJALITÁS
Kontextuális modell – Böszörményi Nagy Iván (BNI)
Általános jelentése a családon belül előnyben részesített kapcsolat. BNI szerint a gyermek
elkötelezettségét jelenti szülei iránt, akik életet adtak neki. A szülő – gyermek kapcsolatban a
lojalitás egzisztenciális tény.
Vertikális lojalitás: A lojalitás tartalma a családi örökségnek való megfelelés, a ki nem mondott
szabályok követése, mind tudatos, mind tudattal szinten. Származásból adódó lojalitás.
Horizontális lojalitás: A kortársak iránti elkötelezettség – házasságban, barátságban.
Lojalitás konfliktus: Minden felnőtt életében kisebb-nagyobb mértékben előfordul: választani
kell családi örökségeink, kapcsolataink és életünk más irányú elkötelezettségei között.
A lojalitás konfliktus a legtöbb párkapcsolati probléma része:
◼ a házastársak valódi individuáció nélkül ellenséges viszonyban hagyták ott a szüleiket,
◼ vagy túlzott lojalitás köti őket hozzájuk.
Mindkét esetben személyes szabadságuk, fejlődésük korlátozott lesz, nem lesznek képesek
társukkal kölcsönösen megbízható, egymás érdekét támogató dialógust kialakítani.
A párterápia egyik fontos célja a vertikális és horizontális lojalitás konfliktus megoldása úgy,
hogy mindkét irányú lojalitás követelményei érvényesüljenek.
Vertikális lojalitás
A vertikális lojalitás az egymást követő generációkat kapcsolja össze. Legfontosabb a
szüleinkkel szembeni kötelezettség, a szülők és gyermekek közötti irreverzibilis, asszimetrikus
kapcsolat: a szeretet viszonzása, öröklődő kapcsolati, etikai, szellemi, társadalmi és lelki
örökségek és hiányok.
Horizontális lojalitás
A kortársakkal szembeni lojalitást jelenti, nem irreverzibilis kapcsolatokra vonatkozik. Sok
esetben konfliktust jelentkezhet a vertikális és a horizontális lojalitás között. A horizontális
lojalitások olyan kapcsolatokban alakulnak ki, amelyekben a partnerek egyenlő pozíciót
töltenek be, emellett kölcsönös jogok és kötelezettségek vonatkoznak rájuk. Ilyen kapcsolatok
például: házasság, kortársak, baráti kapcsolatok.
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Hasított lojalitás
Hasított lojalitásról beszélünk, amikor mindkét szülő arra törekszik, hogy a saját oldalára
állítsa a gyermeket, s ezzel a másik szülő, illetve a gyermek ellen is vét. Ennek a folyamatnak a
következménye lehet például: magatartási zavar, pszichoszomatikus betegség vagy visszaesés
a fejlődésben. Azáltal, hogy a gyermeket folyamatosan arra kényszerítik, hogy válasszon,
döntsön, mindkét szülőjébe vetett bizalmát elveszítheti. A szülők kibékíthetetlen lojalitása
megoldhatatlan feladatot helyez a gyermekek elé, a gyermekek elveszítik annak a lehetőségét,
hogy mindkét szülőjüktől konstruktív jogosultságokat szerezzenek.
Láthatatlan lojalitás
A láthatatlan lojalitás esetében a személyben tudattalanul működik a folyamat, a lojalitás
nyíltan nem vállalható (pl. meg kell tagadni), a kötelékek rejtett úton jutnak kifejeződésre A
láthatatlan lojalitás a választott partnerrel szembeni viselkedésünket is befolyásolja, a kortárs
kapcsolatokban akadályozzák vagy kizárják a kölcsönösséget, a kapcsolat megreked.

MENTALIZÁCIÓ
az a folyamat, melynek révén képesek vagyunk saját és mások érzelmeinek, vágyainak,
szándékainak megértésére.

MINTÁZAT
Transzgenerációs modell: pszichoanalitikusan orientált modell, történeti szemlélettel közelíti
meg a család problémáit, ugyanis az évtizedeken át fennálló kapcsolati mintáknak szentel
kiemelt figyelmet. A problémát nem a korábbi generációk okozzák, hanem az elrendezetlenség
miatt a generációkon átívelő mintázatok ismétlődése. Ahogy a családtagok kialakítják a
kötődéseiket, intimitásukat, hatalmi viszonyaikat stb. az a családi mintákat tükrözi. A
megoldatlan kérdések felbukkannak a későbbi generációk tünetviselkedésében is.
Bowen felismerte, hogy a házastársi kommunikáció, mintázatok összefüggésben vannak
mindkét fél eredeti családjával, mivel a születési sorrend előrevetíti a szerepeket és funkciókat.
Bowen szerint a többgenerációs mintázatok, hatások kulcsfontosságúak (genogram!).
Kontextuális modell: A kontextuális terapeuták szemében az egyéni és családi működés
megértésének a kulcsa a családon belüli kapcsolatok generációról generációra tovább adott
mintázata. A bizalom a kapcsolatok alapvető jellemzője. A kapcsolat erőforrásaira figyelnek,
mint a változás motorjára. Minden tünet, kapcsolati zavar, társadalmi probléma esetében
megtalálható a kapcsolati etika sérülése, illetve mellőzése. A kapcsolati etika az a kontextus,
amelynek kertében a kontextuális terapeuták felmérik pácienseik, családjaik jólétét.

NEUTRALITÁS
A semlegesség a rendszerszemléletű kérdezéssel és hipotézis alkotással együtt a milánói
csoport módszertanának és elméletének része. Gyakorlatilag a semleges beavatkozást jelenti,
a terapeuta semleges pozíciójára vonatkozik. Ebben a semleges pozícióban a terapeuta
mentesül a család minősítéseitől. A család tagjai egymást „jónak”, „rossznak”, „betegnek”,
„egészségesnek”, stb. tartják, ezekkel minden terapeuta találkozik. Ha a terapeuta ezeket a
címkéket folyamattá tudja alakítani, akkor mondhatjuk, hogy semleges: a címkéket nem hiteles
ténynek tekinti, hanem a család jellemzőinek.
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A milánói csoportban ez úgy alakult ki, hogy mellőzték a létige jelen idő harmadik személybeli
alakját. Például: „az anya aggodalmaskodó” helyett „az anya viselkedése aggodalmaskodónak
tűnik”, vagy „az apa közel áll a fiához” helyett „úgy tűnik, az apa bensőséges érzéseket mutat a
fia iránt”. Ez a módszer a viszonyokat kiemelő álláspontra tereli a terapeutát. Tehát a terapeuta
azon képessége, hogy szisztémásan, egészében látja a dolgokat.
Valójában minden alkalommal, amikor a terapeuta egy családtagot kérdez a másik két
családtag kapcsolatáról (A-t kérdezem B-C kapcsolatról), akkor számára ez szövetségként
jelenik meg. Ez abban a pillanatban megváltozik, amikor a kérdés másfelé fordul. Az állandóan
változó szövetségi állapotban a terapeuta mindenkivel szövetségben áll, ugyanakkor senkivel
sem.

NORMATÍV, PARANORMATÍV KRÍZIS
Normatív krízis: a normál életfolyamatok változásaiból adódó ún. fejlődési krízisek. A
személyiség, a párkapcsolat és a család fejlődése előre meghatározott szakaszokon megy
keresztül, melyek során az egyénnek, a párnak és a családnak az adott életszakaszra jellemző
problémával, életfeladattal, krízissel kell szembesülnie. Az adott életfeladat megoldása a
következő életszakaszba lépés záloga.
Paranormatív krízis: az életciklusoktól független, hirtelen bekövetkező változások miatti
krízisek, pl. akcidentális krízis (betegség, halál, munkanélküliség stb.).
Krízis: Amikor a régi működési módok már nem funkcionálnak, de még nincsenek újak.
Haley: Minden új szakasz új szabályokat és alkalmazkodást igényel. Ezek közti átmenet
rendszerint krízissel jár. Az új fejlődési szakasz elérése új működésmód kialakulását is
szükségesé teszi („normál krízis”).
Paranormatív krízis akkor keletkezik, ha a család nem tudja funkcióit rugalmasan működtetni.
A rugalmas működés pedig csak úgy lehetséges, ha az egyéneket nagyfokú stabilitás jellemzi és
alkalmasak az életciklus váltásokkal együtt járó szerepváltásokra is.
Watzlawick: Két esetben jöhet létre krízis: az egyik szakaszból a másikba való átlépés
tagadásakor; a következő szakaszba való továbblépés elmaradásakor.
Legfontosabb: a családok rugalmas alkalmazkodásra képesek legyenek. A család segítő
funkciói közül az „érzelmi teherbírás fokozása” járul hozzá leginkább a krízisek átvészeléséhez.
Ceremóniák, rituálék: az életciklus-váltást követik. Fontos szerepük van a szerepek
újradefiniálásában. Segítik megélni az életciklus-változásokat (esküvő, temetés, ballagás stb.).

PARADOX INTERVENCIÓ
Gyakori, hogy a családok ragaszkodnak a tüneteikhez, félnek a tünetek nélkül élni.
A paradox intervenció folyamata: a tünet strukturális meghatározása (hogyan hat a
rendszerre), a tünet újrastrukturálása, azaz pozitív átkeretezése, a tünet előírása, a tünet és a
rendszer összekapcsolása.
A tünet kerül előírásra, természetesen pozitív kontextusban. Az kap pozitív vetületet, ami a
család életében az adott pillanatban negatív. Ez akkor is változást hoz, ha teljesíti a család és
akkor is, ha nem.
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Például: veszekedjenek hangosan, ahogy szoktak, de csak hétfő, szerda és pénteki napokon
16.00-16.30-ig. Ha teljesítik, akkor azt fogják tapasztalni, hogy a konfliktusaik, vitáik felett
kontrollt tudnak gyakorolni. Ha nem teljesítik, akkor tudat alatt (és ténylegesen is) ellenállnak
az utasításnak, vagyis nem viszik tovább az addig nehézséget okozó viselkedést, így meg tudják
tapasztalni, hogy milyen tünetek nélkül a rendszerük. A paradox intervenció arra törekszik,
hogy olyan instrukciót adjon, mely nem teljesíthető, csak szabályszegéssel (a terapeuta által
adott szabály, kérés, instrukció megszegésével), ezzel megtörve az eddigi negatív
viselkedésmintákat.

PARENTIFIKÁCIÓ
Böszörményi-Nagy Iván (1973): bizonyos családokban elvárják a gyerekektől, hogy szülői
szerepeket töltsenek be.
Minuchin (1974): a parentifikált gyerek átlépi a szülői alrendszer határát, szülői feladatokat
kap. Minuchin szerint ez az elrendeződés funkcionális is lehet, mint például a nagycsaládokban
vagy az egyszülős családokban (testvérei gondozása).
Bizonyos esetekben azonban a határátlépés egy átfogóbb családi problémát jelez. A szülői
szerepek betöltése a gyerek identitásának a részévé válhat, és amennyiben a gyerek úgy
határozza meg önmagát, mint kis szülő. ez hosszútávon (élethossziglan) is jellemzőjévé válik:
„Én vagyok az, aki másokról gondoskodik”.
A más családtagokról való gondoskodás megtanulása fontos része a családi életnek a gyerekek
számára is. Ha azonban ezzel a feladattal túlterhelődik a gyerek, egyéb képességei nem
fejlődnek megfelelően, nem a saját gyerek életét éli, akkor ez a gondoskodó szerep káros a
számára. A családterapeuta gyakran találkozik a parentifikáció adaptív és destruktív formáival
egyaránt.
Leggyakoribb helyzetek, amikor bekerülnek a szülői alrendszerbe a gyerekek:
1. Az egyik vagy mindkét szülő hiánya – válás, halál vagy extrém munkavégzés miatt;
2. A szülő mentális betegség, szerfüggőség vagy egyéb tényezők miatt alkalmatlan gondozói
feladata ellátására;
3. A bizonytalan kötődésű szülő a gyerekhez fordul gondozásért;
4. A konfliktusos házasság vagy válás során a gyerek sajátos helyzetbe kerülhet: ő lehet a
„helyettes-partner”;
5. A transzgenerációs családi forgatókönyvek alapján azok a szülők, akik gyerekkorukban
parentifikáltak voltak, elvárják a gyerekeiktől, hogy gondoskodjanak róluk, mert tőlük is
ezt várták el.
Ahhoz, hogy megértsük a parentifikált szerep hosszú távú problémáit, látnunk kell, hogyan lépi
át a gyerek a generációs határokat, hogyan tűnik a család számára olyannak, aki felnőtt
képességekkel rendelkezik, és ennek megfelelően viszonyulnak hozzá. A parentifikált gyerek
úgy tekint magára, mint aki képes másokat gondozni, ezt a szerepet be kell, hogy töltse, ez a
kötelessége. Így alakul ki a parentifikált identitás.

PROJEKTÍV IDENTIFIKÁCIÓ
M. Klein (neoanalitikus). A projekció, kivetítés szót már Freud is használta: az én által vezérelt
olyan elhárító mechanizmust értett alatta, amely során a nem kívánt késztetéseinket másokra
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mintegy rávetítjük; hiszen amit nem szabad éreznünk, annak úgy kell tűnnie, mintha valaki
más(ok)ban helyezkedne el.
A kleini projektív identifikációban nem csupán egyszerű, különálló ingerek vetülnek ki, hanem
az én egy része is; tehát nemcsak pl. agresszív késztetések, hanem a rossz én is. A kivetített
résszel azonban tudattalan azonosításon keresztül bizonyos kapcsolat fennmarad. Sőt az egyén
mindent megtesz azért, hogy ezzel a kivetített tartalommal fennmaradjon a kapcsolata és uralja
azt. Így olyan kontroll-érzete támad, mintha a saját magában lévő nem kívánt késztetéseket
tartaná kontroll alatt. Például az a személy, aki szerint a mai társadalmat elborítja a szexualitás,
a szeméremsértő jelenségek, az életét a kicsapongó, szabados emberek felderítésének és
megbüntetésének szenteli.

RACIONALIZÁCIÓ
Elhárító mechanizmus. Célja az érzelmek más motivációhoz való kapcsolása, így az érzelmek
valós motívumai nem kerülnek felszínre. Szinte mindig szociális értékekkel operál, noha az
elhárítás szolgálatában áll, mégsem pótolja közvetlenül azt. Az affektust tehát valamilyen
racionális bázison (észérvek, okság) meg lehet magyarázni. Kényszerneurózisban, paranoid
téveszmékben gyakori.

RUTIN
Automatikusan követhető sémákat biztosít a család életében, amelynek használata időt és
energiát takarít meg a családtagok számára. Kapcsolatban áll a mintázattal.

SZABÁLYOK
A család mindennapi működését, a családtagok viselkedését meghatározó tudatos és
tudattalan elvek, előírások. A tudatos szabályok kimondottak és rendszeresen ismétlődnek. A
rejtett, kimondatlan szabályok (pl. tabuk) inkább szokások formájában jelennek meg. Segítő
folyamatba érdemes tisztázni és tudatosítani a családra jellemző szabályokat. (Virginia Satir)
A családi életben a szabályok dinamikus és nagyhatásúak, arról szólnak mit kell és mit nem
szabad tenni az együttéléskor.
A családterápiában fontos témák: ki hozza a szabályokat, mi történik, ha megszegi valaki, miből
állnak, milyen következményekkel járnak, mindenki ismeri-e a szabályokat, egyértelműek-e a
szabályok.

SZÖVETSÉG
Két személy egyetért, vagy közös érdeket képvisel. Egymást támogató, senki ellen nem
irányuló, autonómiát meghagyó egészséges diád-működés (strukturális irányzat, Haley).

TÁRGYKAPCSOLAT
Az Angliából indult tárgykapcsolati családterápia a klasszikus pszichoanalitikus elmélet
felülvizsgálatát jelenti, a korai gyermek – gondviselő kapcsolat és a tudattalan
kapcsolatkeresés hangsúlyozásával. Az ösztönelméleten és az intrapszichés folyamatok
kizárólagosságán túllépve, a kétszemélyes kapcsolat középpontba állítása jobban
összeegyeztethető a rendszerszemléletű terapeuták által kedvelt interakciós szemlélettel.
Ugyanakkor az egyén belső pszichés problémái és múltbeli tapasztalatait sem téveszti szem
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elől. Ami többletet jelent, az a szelf fejlődése a kapcsolatokban – hiszen az egyénnek
születésétől kezdve szüksége van, arra, hogy viszonyuljon, kapcsolódjon, kötődjön. Továbbá a
tárgykapcsolat-elmélet szerint, a kapcsolatkeresés szüksége olyan erős, hogy alapvető hajtóerő
marad az egész élet során.
Az elmélet képviselői: Melanie Klein, Bálint Mihály, Ferenczi Sándor, W. Ronald Fairbairn, John
Sutherland, Harry Guatrip, Henry Dicks, John Bowlby, Donald Winnicott, Wilfreid Bion, Scharff
házaspár.
Ahogy a mondat alany – állítmány – tárgyból épül fel, úgy a tárgykapcsolat is ezt követi: alanya
a szelf, állítmánya a szeretet vagy a gyűlölet, tárgya maga a tárgy.
Szelf: mentális reprezentáció, képzet, fantázia a saját személyről, alapvető, biológiai
értelemben. Tudatos és tudattalan lelki reprezentációra utal.
A tárgy és a szelf kapcsolata, azaz a tárgykapcsolat lehet tudatos vagy tudattalan.

TOLERANCIA
Hozzászokás az adott szerhez. A szerhasználat során egyre nagyobb mennyiség szükséges
ugyan ahhoz a hatás eléréséhez. Ugyan olyan dózis mellett csökkent hatás érezhető.

TRANSZGENERÁCIÓS MODELL
A családtagok interakcióikban, kapcsolódásukban sémák alapján működnek, illetve a családi
interakciók ezeket követik. Ezáltal biztosítva van a kiszámíthatóság, a biztonság. Ezek egy
részét a választott család alakítja ki mindennapi működésük során, azonban egy jelentős része
„hozott anyag”, az előző generációkból származnak. Vagyis a mintázatok akár több generáción
át ismétlődhetnek a szocializáció révén, tükrözve a korábbi generációk hiedelmeit és
értékítéleteit.
Bár a családterápia jellemzően a jelenre koncentrál, a jelen nehézségeinek megértése
érdekében nem hanyagolhatja el a múlt jelentőségét. Így a korábbi generációkból hozott
interakciós mintázatokat, sérelmeket, elvárásokat, delegációkat, adósságokat, illetve az előző
nemzedékekkel szembeni lojalitásokat, függőségeket figyelembe kell vennie. Innen érthető
meg igazán a családterápiában az az elterjedt elképzelés, mely „a családot érzelmi egységnek,
egymást átszövő kapcsolatok hálózatának tekintette, amelyet a legjobban többgenerációs vagy
történeti elméleti keretben elemezve érthetünk meg (Bowen).”
A transzgenerációs hatás tudatosulása elvezethet odáig, hogy a családtagok tudnak válaszolni
arra a kérdésre, hogy saját életüket élik-e, vagy mások elvárásait, a magukkal cipelt családi
kényszereket.

TRANZAKCIÓ
Tranzakciónak nevezzük a kommunikáció egységét. Egy tranzakció két személy
kommunikációjában egy (verbális vagy nem verbális) ingerből, valamint egy erre adott
válaszból áll. A tranzakció lehet nyílt vagy rejtett. Utóbbi esetben az inger és a válasz nem egyegy, hanem két-két üzenetet hordoz. Az egyik üzenet társadalmi szintű, a másik pszichológiai
szintű.
A családterápia a viselkedés társas közegére koncentrál. A figyelem középpontjában az aktuális
családi kapcsolatok, a tranzakcionális minták állnak. A feltevés szerint az emberek és az
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események a kölcsönös ráhatás és a kölcsönös cselekvés közegében léteznek, hiszen a
résztvevők osztoznak egymás sorsában. Ebben az elméleti keretben minden családtag egy
adott kapcsolati hálóban helyezkedik el, és ha segítünk a család szerkezetének, jellemző
interakciós mintázatainak vagy hiedelemrendszerének módosításában, azzal minden egyes
érintett viselkedését megváltoztatjuk.

TRIÁD/TRIANGULÁCIÓ (ÉRZELMI HÁROMSZÖG)
Először J. Haley által használt rendszerszemléleti fogalom. Alapgondolata: ami egy szignifikáns
kapcsolatban két ember között történik, az erőteljes hatással van egy harmadik tagra. Ezeket
az érzelmi háromszögeket triádoknak nevezzük.
Bowen szerint a trianguláció az a stabil érzelmi egység, amikor a diád egy harmadik fél
bevonásával csökkenti a köztük lévő feszültséget (pl. egy szülőpár bevonja az egyik gyereket a
köztük lévő feszültség enyhítésére).

TÜNETHORDOZÓ (INDEXPÁCIENS)
A rendszer működési zavarát jelzi, ekként értelmezendő. Jelzi a rendszer túlterhelődését,
valami rosszabbtól véd meg, az egész rendszerre utal.
Minuchin (strukturális szemlélet) alapján a családi működés diszfunkcióját egy tünethordozó
családtag jeleníti meg viselkedészavarral vagy pszichoszomatikus tünettel. A viselkedészavar
azzal a kontextussal kapcsolatos, ahol megjelenik. A viselkedészavar akkor jelentkezik, amikor
a család nem tud átrendeződni egy szükségszerű változás kapcsán.

VISSZACSATOLÁS (NEGATÍV, POZITÍV)
A családterápia nem egyénben, hanem homeosztatikus rendszerben gondolkodik, ahol pozitív
és negatív feedback (visszajelzés) mechanizmusok működnek. E rendszerben való
megközelítés lényege, hogy az egyén csupán tünethordozóként jelenik meg benne.
Pozitív visszacsatolás (felerősítés): ha egy rendszerben egy adott érték megemelkedik, akkor
azt tovább növeli, ha lecsökken, azt tovább csökkenti egy mechanizmus. További változásokat
eredményez, az eredeti eltérés kiterjesztésével vagy felgyorsításával.
Negatív visszacsatolás (csillapítás): ha egy rendszerben egy adott érték megemelkedik, akkor
azt lecsökkenti, ha lecsökken, azt megnöveli egy mechanizmus. Azokat a szükséges
változásokat indítja be, amelyek segítségével a rendszer ismét „sínre kerül”, ilyen módon
garantálva a rendszer stabilitását és a változás ellenére is fenntartva a homeosztázist.
Az élő rendszer önszabályozó, azaz a dinamikus egyensúlyra törekszik. Ezt a rendszerben
működő energia két, egymással összefüggő, egymást kiegészítő mozzanata hozza létre. Ez lehet
a morfosztázis (az állandóság, stabilitás megtartására irányul) vagy a morfogenezis (ami a
változást idézi elő). Egy rendszer működéséhez mind a pozitív mind a negatív visszacsatolás
szükséges- az előbbi az új információk befogadásához és a körülmények megváltoztatásához,
az utóbbi pedig a status quo megfelelő fenntartásához.
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VISSZAJELZŐ CSAPAT (REFLEKTÍV TEAM)
Terápiás eljárás, melynek fő eleme, hogy a családot (rendszerint átpillantó tükrön keresztül)
megfigyelő terapeuta-csapat, teljesen nyíltan, a család előtt vitatja meg a látottakat, majd ezt
követően folytatódik a terápiás ülés, ahol a család reagál a hallottakra.

VÉDELEMBE VÉTEL
Egy, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés, a gyermekek
védelme rendszerének egyik eleme.

VESZÉLYEZTETETTSÉG
védelembe vétel egy, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés, a
gyermekek védelme rendszerének egyik eleme.

