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„A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: 
gyökerek és szárnyak.” 

Goethe 

Azokban a családokban, ahol szeretet és 
együttérzés fűzi össze az embereket, a gyerekek 
sokkal sikeresebbek és boldogabbak. Ha ettől a 

környezettől megfosztják a gyereket, azzal az egész 
életét, jövőjét tönkretehetik. A gyereknevelésben a 

szeretet a leghatékonyabb eszköz. 

Tendzin Gjaco 
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 legfontosabb  elsődleges csoport a társadalomban 

 komplex működési egység, amely jelentős  értékeket 
hordoz és ad tovább a következő generációknak  

 óriási az  egyénre gyakorolt személyiségformáló hatása  

 a gyermek legkorábbi élményeinek forrása  

 a társadalmi követelményeket és normákat “szűrőként” 
közvetíti 

 a szocializáció legfontosabb, elsődleges színtere 

  a társadalmi átalakulás következtében a szocializáció 
ma már nemcsak a családban zajlik 

 a változások megnövelik a egyénre háruló 
terheket és ahhoz, hogy az egyén ill. a 
család megtartsa  egyensúlyát jó 
alkalmazkodási képesség,  megfelelő 
nyitottság szükséges  

 a családban a tagok állandó érintkezésben 
vannak, az egymás között zajló 
kommunikációban valósítják meg 
önmagukat 

 erős érzelmi szálak fűzik őket egymáshoz, 
élvezik a kis közösség  szeretetét, 
biztonságát, empátiáját 
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 a család az emberi  személyiség integrálódásának színtere, de 
gyakran neurotizáló tényezővé válik egy családtag, vagy a 
családot alkotó személyek számára 

 számos vizsgálat bizonyítja,  hogy a beilleszkedési- és 
viselkedési problémák,  a pszichoszomatikus betegségek, a 
szenvedély-betegségek, stb. mögött gyakran a családi élet 
zavarai húzódnak meg  

 

 

Családtípusok 

 Családtagok közti 
kapcsolat alapján: 
 harmonikus 

 konszolidált 
(problémamentes) 

 diszharmonikus 

 Családmüködés szerint: 
 jól müködő család 

(normál krízisekkel) 

 paranormatív krízisek és 
visszaálló egyensúly 

 diszfunkcionálisan 
működő család 

 

 Családszerkezet szerint 

 teljes 

 csonka / egyszülős 

 vegyes / mozaik 
családok 
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A családi rendszer 

 
 jellemzi egyrészt a környezete felé való nyitottság 
 külső hatások, emberek, események szerepe és hatása a 

családra 

 másrészt folyamatos változásban van 
 egymást követő ciklusok - a családtagok egymáshoz való 

viszonya  átrendeződik 

  a családtagok egyénileg is fejlődnek, változnak, ezek a 
változások egymásra is hatnak 

 minden történés hat a tagokra, és magára a családi 
rendszerre is 

 az egyén viselkedését is jobban meg lehet érteni, ha 
azt családi összefüggéseiben vizsgáljuk 

 interdependens (kölcsönös, egymással összefüggésben 
álló) kapcsolatok érvényesülnek  

A család egy nyílt, dinamikus rendszer 
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 specifikus rendszerképződmény 
 egyszerre formális (intézményes, társadalmilag 

elfogadott, támogatott szerveződés) és  
 informális (önkéntes, érzelmi alapon szövődő) 

társas alakulat 
 
 
 
 

 Lask, 2004 
 rendszerként olyan csoport, amelynek tagjai  

(1) befolyással vannak egymásra,  
(2) családként definiálják magukat és  
(3) koherenciát mutatnak 

pl.azonos értékrend, hit, meggyőződés, közös 
identitástudat 

 

Haley (1973) - "családi életciklusok" 

 kiemeli a családfejlődési szakaszok és átmenetek 
követelményeit, nehézségeit, problémáit és 
specifikumait 

 hét ciklust vázol fel 

 udvarlás, házasság gyermektelen szakasza, első 
gyermek születése, a gyermek(ek) iskoláskora, a 
gyermekek kirepülése a fészekből, a nyugdíjas 
és öregkor, a veszteségek és a halál időszaka 

 az életciklus-váltásokban kialakulhat problémává 
növekedő krízisbe forduló állapot  
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 újonnan házasodott pár, gyermek nélkül 

 csecsemős család  

 kisgyermekes család (2,5- 6 éves korig)  

 család iskolás korú gyermekkel (6- 12 éves korig)  

 család serdülő korú gyermekkel  

 felnövekedett gyermeket kibocsátó család  

magukra maradt szülők családja 

 

 Hill-Rogers családi életciklus modell 

 
 a családi élet fejlődési folyamatában elkülöníthető 

szakaszok mindig újabb és újabb megoldandó 
feladatokat hoznak magukkal (ld. változások, fontos 
események) 

 az új fejlődési szakasz elérése új működésmód 
kialakulását is szükségessé teszi 

 egy családot nagyban meghatároz, hogy milyen 
életciklusban van, és így milyen feladatok megoldása köré 
szerveződik éppen a család élete 

 a különböző szakaszokban eltérő kérdésekkel és 
problémákkal kell szembenézni - ezeket az újabb 
feladatokat hívjuk „normál krízisnek” (Komlósi, 2000) 

Tehát, a család folyamatosan megújítja 
önmagát 
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 a családok életében előfordulhatnak olyan krízisek, melyekre 

nem lehet vagy a család nagyon sokszor nem tud felkészülni 

 ezek nem a család fejlődéséből adódnak 

 ilyen a válás, a különböző krónikus betegségek, a 
munkanélkülivé válás, a migráció, a természeti vagy társadalmi 
katasztrófák 

 krízishelyzetet idézhet elő a mobilitás, az egzisztenciális 
veszteség és a nagyobb pszichikus trauma is (Komlósi és Túry, 
2003). 

 ilyenkor valamilyen értékcsökkenést élnek meg a résztvevők és 
nagyon fontos a relatív egyensúly visszaállítása, amit azzal 
lehet elérni, ha a család kommunikál a veszteségekről, és 
megkeresi azokat az értékeket, melyek a családban vannak 

A paranormatív krízisek 

 
 megmerevedett és célszerűtlen viselkedési minták 

 megpróbálja lezárni határait a külső környezet hatásai elől, 
belső egyensúlya pedig nagyon instabil 

 kevés figyelmet fordítanak az egyes családtagok egyéni 
érzékenységére, véleményére 

 zűrzavaros módon vagy nagyon mereven ragaszkodnak 
olyan hiedelmekhez, szabályokhoz, melyek meggátolják a 
család fejlődését, változását („a felnőttnek mindig igaza van”, 
„csak úgy lehet csinálni a dolgokat, ahogy én mondom”) 

 az érzelmi kötelékek hiányoznak vagy erősen torzulnak, és 
a család nem tekinthető biztonságos érzelmi bázisnak 

Diszfunkcionálisan működő család 
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 a szülők közötti interakciók hiányoznak 
vagy nem adekvátak, és az egész családra 
(családon belüli, valamint a család és a 
külvilág közötti) eltorzult kommunikációs 
háló jellemző 

 a feszültségek leküzdésében nem biztosít 
társas támaszt a család ezekben az esetekben 
és a nevelési eljárások is vagy hiányoznak 
vagy szélsőséges formákat öltenek 

 előfordulhat, hogy a szülők alulmotiváltak 
egymással kapcsolatban, és a gyermekek 
számára túlságosan hozzáférhetővé válnak - 
a társtól hiányolt szeretetet is a 
gyermekektől kívánják megkapni 

 súlyosan diszfunkcionális, rosszul 
működő, „mérgező” családok 

 Forward, 2000 

 

 
 elfogadni a házasság felbomlásának tényét 

 nem elköteleződni a szülői konfliktusokban és 
feszültségekben, folytatni a mindennapos 
tevékenységét 

 feldolgozni a veszteséget 

 feldolgozni a haragot és az önvádat 

 elfogadni a válás állandóságának tényét 

 realisztikus reményekkel kell rendelkeznie a 
kapcsolatot illetően (Wallerstein in. Vajda, 1994) 

 

Pszichológiai feladatok, melyeket a 
gyermeknek a válás esetén meg kell oldania  
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Gyermekbetegségek – a családrendszer 
működészavarainak kifejezői 

 a gyerekek a családi rendszer legérzékenyebb, 
legsérülékenyebb elemei 

 esetenként a család stabilitását „biztosítják” 

 esetenként a szülő tudattalan, elfojtott szorongásait rá 
vetíti ki 

 előfordul, hogy többgenerációs félelmek, traumák, 
veszteségek hordozójává válik 

 
 hátrányos helyzetű család és gyermek 

 veszélyeztetettség (nem a szociális ártalom 
hangsúlyos, hanem inkább a pszichikus) 

 deviancia 

 erőszak a családban 

 

 a negatív családi környezet, a családban élő deviáns 
szülő vagy más felnőtt, a család súlyos működési 
zavara összefügg a bűnelkövetővé, pszichotróp- 

anyag fogyasztóvá, neurotikussá válással 

Minden problémás gyermek mögött 
problémás család áll! 
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 Pedagógusként át kell gondolnunk, hogy azok a 

fiatalok, akikkel kapcsolatba kerülünk milyen 
aktuális nehézségekkel, kérdésekkel küszködnek, 

küzdenek, mely megküzdés sikeressége 
befolyásolhatja szociális kapcsolataikat és tanulási 

teljesítményüket egyaránt. 

 

Szülői nevelési stílusok 
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“A nevelés célja a jövő, nem a jelen! 

Aki csak a jelenre koncentrál, annak a nadrágszíj, a 
fakanál a nevelési - helyesebben idomítási - eszköze. 

Ennél távolabbra kell látni. A baba nem olyan ajándék, 
aki csak örömet szerez. A szülői szerep a szó 

legtisztább értelmében szolgálat. Az első hat-nyolc 
hónap a csecsemő igényeinek feltétel nélküli 

kielégítéséről szól. Ezzel nem lehet elkényeztetni, ez 
nem majomszeretet! Ha megkapja ebben a fontos 

fejlődési szakaszban, amit kér, két-három éves korára 
tündéri, bűbájos gyerek lesz belőle! A stabilitás, a 

biztonság érzését ugyanis az adja neki, ha elfogadják, 
szeretik olyannak, amilyen.” 

Ranschburg Jenő 

 nevelés során a szülők elsősorban saját 
elképzeléseiknek, értékrendjüknek megfelelően 
szeretnék formálni a gyermeket 

 a szülők közvetítik a társadalmi elvárásokat és 
szükségleteket 

 nevelési értékek  

 például az együttérzés, a felelősség, a tolerancia 

 érzelmeik, megérzéseik, saját szocializációjuk, 
tapasztalataik, szokásaik meghatározóak (nem 
„szakképzett” nevelők) 

 ösztönös-tudatos tevékenység 

 jog és kötelezettség 
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 a nevelési stílus, légkör is számos alkalmazkodási 

nehézséget, sérülékenységet rejthet magában 

 

 a szülők gyermekek felé irányuló attitűdjein kívül az 
egymás iránti érzelmeik is nagyban befolyásolják a 
család működését és érzelmi viszonyait 

 

A szülői attitűd gyermekekre gyakorolt 
hatása (Ranschburg, 1993) 

meleg-hideg és engedékeny-korlátozó dimenziók 

 

meleg = elfogadó, szeretetteljes magatartás 

 hideg = elutasító, távolságtartó attitűd 

 engedékeny stílus = rugalmas szabályok 

 korlátozó = mereven és kötelezően betartott 
szabályok, melyek megszegéséért erős szankciók 
járnak 
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A meleg-engedékeny nevelői stílusban a szülők 
szeretetet, elfogadást kommunikálnak a gyermek 
felé. A gyermekeknek szabad tévedniük, 
pozitívan fordulnak a világ felé, kreatívak, 
aktívak, barátságosak, sikerkeresők, nyitottak. 

 

A meleg-korlátozó szülők túlgondozóak, 
túlvédőek, és ezáltal a gyermekek nagy 
valószínűséggel konformisták lesznek. Az 
agresszió befelé fordul, és szorongásban nyilvánul 
meg. Megfelelő szabályzórendszerrel 
(lelkiismereti funkciókkal, moralitással) 
jellemezhetőek, de dependensebbek, kevésbé 
kreatívak és kevésbé szociábilisak. 

 

 A hideg-engedékeny attitűd mellett a gyermek belső 
konfliktusaiból származó antiszociális agresszió 
kibontakozhat. Az ilyen stílusban nevelők nem 
nyújtanak modellt a gyermekek számára, mivel a 
szeretetlenség nem vonzó. A legtöbb fiatalkorú 
bűnelkövető közülük kerül ki. 

 

 A hideg-korlátozó miliőben a szülő érzelmi elutasítása a 
gyermek felé a fizikai büntetésben, a minimális számú 
szülő-gyermek interakcióban nyilvánul meg (miközben 
odaadó gondoskodását, önfeláldozását hangoztatja). Ez 
az ambivalencia bűntudatot kelt a gyermekben, 
megnövekedett agresszióját maga ellen fordítja. Gyakran 
a bizalmatlanság nemcsak a szülőkkel kapcsolatban 
alakul ki, hanem a felnőtt világ egészével szemben 
generalizálódik. Ezek a gyerekek kudarckerülők, a 
feladatoktól szoronganak. 
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„Aki saját gyerekkori boldogtalanságát kellően 

átgondolja, épp e tapasztalatai révén jobb anyát vagy 
apát nevelhet magából a saját gyerekének.” 

Alison Gopnik 

 
 biztonságérzet és a személyiségfejlődés érzelmi 

alapjainak megteremtése 
 a beszéd megtanítása 
 az első interakciós tér biztosítása 
modellnyújtás 
 általános értékek és normák közvetítése 
 éntudat és identitás formálása 
 szakmai orientáció 
 státusközvetítés 
 autonóm személyiség formálása 

A család szocializációs 
funkciói 
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 a családi nevelés és szocializáció célja és eredménye az 
autonóm személyiség létrehozása, aki önálló (egyéni), és 
ugyanakkor közösségi ember 

 
„Az autonóm személyiség 

érzelmileg kiegyensúlyozott, a többi embert bizalommal közelíti meg, 
igényli és nyújtja a pozitív érzelmeket. Érdeklődésében, 

feladatvállalásban, döntéseiben önálló, nyílt, az újra, a jövőre irányul. 
Fegyelmezett; érzelmein, gondolatain, magatartásán egyaránt 

uralkodik, minden megnyilvánulásában szervezett. Önállósága sem a 
többi embertől nem különíti el, sem a normák megtartása előli kibúvásra 

nem készteti. Ellenkezőleg; messzemenően figyelembe veszi a többiek 
érdekeit, jó együttműködő partner, s tetteiért mindig szívesen vállalja a 
felelősséget, mert saját normarendszerén alapul erkölcsi magatartása.” 

(Kozéki, 1989) 

 
 kellő önismeret, érett személyiség 

 erős érzelmek (szerelem, elfogadás, szeretet) 

 alkalmazkodó képesség, megértés és egymás kölcsönös 
alakítása (ebben az őszinte, nyílt, folyamatos 
kommunikáció a legfontosabb, a másik szempontjainak 
meghallgatása, megértése, kompromisszum kötésére való 
képesség) 

 saját múltunk vállalása (tartós kapcsolatot csak őszintén 
lehet kötni és fenntartani) 

 „mi-tudat” (a közös felelősségvállalásnak, a szövetségnek 
az alapja, ebből táplálkozik az összetartozás érzése) 

 

Mit tehetünk azért, hogy jó 
családunk legyen? 
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 egyenjogúság és kölcsönösség a kapcsolatban (a 
szerepek nem azonosak, de a személyek azonos 
értékűek) 

 harmonikus, örömteli szexualitás a társak között (a 
kölcsönös örömre törekvés, az örömszerzés képessége, 
felelősséggel vállalt nemi kapcsolat) 

 tudatos és folyamatos tevékenység a kapcsolatért (a 
kapcsolat elszürkülése ellen,  valódi, csak a másikra 
figyelő együttlétekkel és a tudatos figyelmességekkel) 

 egyéb kapcsolatok ápolása (legyőzni a másik 
birtoklásának, kisajátításának veszélyes késztetését, ne 
maradjanak el a barátok, ne legyen zárt a párkapcsolat) 

 

Kitekintés 
- családkonzultáció és családterápia 
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Családkonzultáció 

 szakmailag kvalifikált munka, professzionális segítési 
forma 

 az egyén és család interperszonális kapcsolataival 
foglalkozik 

 Feladata 
 a mindennapi életvitelben elakadt, de klinikai 

értelemben nem beteg személyek, párok, családok 
konfliktuskezelésének megsegítése 

 krízishelyzeteik rendezése vagy fejlődési ciklusban 
fellángoló probléma megoldásának facilitálása 

 a családokban rejlő fejlődési potenciál felszabadítását 
segítheti 

 
 segítő és gyógyító beavatkozás 

 célja megváltoztatni a kommunikációt, és fejleszteni a 
tagok önismeretét, önértékelését 

 törekszik változást létrehozni az élmények átélésének és 
feldolgozásának módjában, valamint a magatartásában 

 a beteget az egész családdal való foglalkozás segítségével 
gyógyítja, úgy, hogy a diszfunkcionális családi rendszer 
is rendeződik (Komlósi, Hardy, 2004) 

 a családterápiák közös, módszerfüggetlen lényegi 
feladata a családban valamilyen mértékű krízis 
kiváltása, hogy így megindulhasson a változás (Jenkins, 
1990) 

Családterápia 
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 egy terápiás folyamat átlagban 10-15 ülésben zajlik 
 egyszerre két terapeuta is dolgozhat a családdal 
 szupervíziós team is segíti  

 
 
 
 

 az egyén szintjén zajló kríziseknek legtöbbször 
családi  vetülete is van, ezért igen hatásos a családterápia: 
 szorongásos gyermekkori zavarok, evési zavarok (anorexia 

nervosa, bulimia nervosa), súlyos pszichoszomatikus 
megbetegedések, öngyilkossági kísérletek, 
gyászreakciók, szenvedélybetegségek (alkoholizmus, 
narkománia, játékszenvedély), szexuális diszfunkciók, családi 
konfliktusok stb. esetén 
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Könyvajánló 
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