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Bánlaki Ildikó

Az ember közvetlen környezete: család, párkapcsolat, barátság, közösségi
kapcsolatok
Életünket megszámlálhatatlan emberi
kapcsolat szövi át. Rokoni, baráti,
munkatársi vagy ismerősi kapcsolataink
minősége természetesen nem egyforma.
Mélységükön,
hatásukon

tartósságukon
túl,

és

kialakulásuk

körülményeiben is különbségek vannak
közöttük. Kapcsolataink egy része a
társadalomban
szükségszerű

való
terméke,

létezésünk
míg

más

kötődéseinket saját választásainkkal mi
magunk hozzuk létre. Barátainkat önként, kényszertől mentesen választjuk, míg például az
osztály-, és munkatársainkat, szomszédunkat vagy postásunkat nem. Társas létezésünk
szerteágazó kapcsolatrendszerében egyidejűleg vannak jelen a laza, gyakran felszínes
kapcsolatok, és a szoros, mély emberi kötődések. Utóbbiak kialakulásának elsődleges közege
a család, amit kiemelt szerepe miatt az egyik legfontosabb emberi értéknek tartunk.
Legtöbbünk számára alapvető tapasztalat családba születni és abban felnőni. Családunk az
első közösség amelyhez tartozunk. Szüleinket és más rokonainkat nem magunk választjuk,
mint ahogyan a környezetet sem, amelyben velük együtt élünk. Ez a meghatározottság egész
életünkre befolyással van, a családunkban tapasztaltak kihatnak későbbi tetteinkre és
választásainkra is. Családtagjainktól sajátítjuk el az anyanyelvünk és kultúránk alapjait,
általuk ismerkedünk meg a legfontosabbnak tartott egyéni és közösségi értékekkel.
Viselkedési és gondolkodási mintákat tanulunk tőlük, mint ahogyan ők is ezt tették az előttük
járó generációktól. Ebben a környezetben éljük meg először az emberi együttéléssel járó
problémákat, sajátítjuk el a viták és konfliktusok különböző kezelési módjait. A család óriási
hatással van személyiségünk formálódására. Testi és szellemi fejlődésünk mellett
meghatározó a szerepe abban is, hogyan alakul a lelki egészségünk. A biztonságot sugalló,
szeretetteljes, bensőséges családi légkör - vagy éppen annak hiánya -, fontos szerepet játszik a
másokkal kialakított kapcsolataink alakulásában is. A ránk gyakorolt hatását tekintve a család
az egyik legfontosabb tényező az életünkben.
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Bár kézenfekvőnek tűnik, mégsem egyszerű feladat meghatároznunk, mit is nevezünk
családnak. Korábban hagyományosan értelmezték azt, általában a házasságban élő szülőket,
közös gyermekeiket, és esetenként a velük egy háztartásban élő nagyszülőket értve alatta.
Napjainkban az emberek többsége továbbra is családdal rendelkezőnek vallja magát,
miközben a családi élet keretei jelentősen megváltoztak a múlthoz képest. Ma már nem
jellemző a kettőnél több generáció együttélése, és a tágabb rokonságot is határozottan
megkülönböztetjük a szűkebben értelmezett családtól. A saját gyerekeiket közösen nevelő
szülők mellett mind gyakoribb a válások miatt kialakult egyszülős család. Sok az
újraházasodással keletkezett összetett család, együtt és különélő féltestvérekkel. Az évekig,
évtizedekig nem hivatalosított kapcsolatban élő, gyermeket nevelő párok sem számítanak
ritkaságnak. A családok egy részében örökbefogadott gyermekeket nevelnek, akár a szülők
vérszerinti utódaival együtt. Miközben a család egyik meghatározó jellemzőjének tekintjük a
gyermekeket, családosnak tartjuk a még gyermektelen fiatal házasokat, és az idősebbeket is,
akiknek a gyermekei már elköltöztek otthonról. Ezzel szemben nem nevezzük családnak az
együttélések más formáit. A közös háztartás ténye önmagában még nem elegendő ahhoz,
hogy az abban élőket családnak nevezzük. A családnak olyan működésbeli és érzelmi
sajátosságokat tulajdonítunk, amelyek megkülönböztetik azt más közösségektől.
A család az intimitás és a személyesség közege. Az
embert egyre inkább társadalmi szerepekre széttagoló
külvilággal szemben olyan környezet, amelyben a
családtagok

személyiségük

teljességében

lehetnek

jelen. A családban megnyilvánuló szeretet és az
összetartozás érzése felvértez bennünket az otthonon
túli világ kihívásaival szemben. Az iskolai, munkahelyi,
egyszerű

hétköznapi

konfliktusok

sikeres

feldolgozásban nagy szerepe van a család által
biztosított pszichés védelemnek. A másikra való
odafigyelés, szélsőséges esetben a szeretet hiánya mély
lelki sérülések forrása lehet. Mostanában gyakran éppen ezt a területet nevezik meg a
családban tapasztalható működési zavarok egyikének. A családra fordítható idő csökkenése, a
felnőttek fokozódó munkaterhelése, stb. mind olyan tényező, amelyektől eltekinteni nem
lehet. Az érzelemgazdag családi környezet azonban olyan érték, amelyet tudatosan óvnunk,
védenünk kell. Toleranciával és odaadással alakíthatjuk és fenntarthatjuk azt. Az érzelmi
kötelékekkel is jellemezhető család típusa egyébként nem volt minden korszakban jellemző.
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Korábban a házasságok többsége nem a felek érzelmi alapú döntésének eredményeként,
hanem a családok gyakran gazdasági szempontokat szem előtt tartó megegyezésével jött létre.
Az így keletkezett házasságok intimitása természetesen más volt, mint a maiaké, de ez nem is
volt elvárás velük szemben. A mi kultúránkban ma már elképzelhetetlen az olyan házasság,
amelyet nem az érintettek saját elhatározása hoz létre. Napjainkban a párkapcsolatok alapja az
érzelmi és a testi vonzalom. A külső tényezők háttérbe szorulásával szabadabbá vált ugyan a
párválasztás, de az érzelmek változékonysága sérülékenyebbekké is tette a kapcsolatokat.
A család egyik legfontosabb funkciója a társadalom utánpótlásának biztosítása. Régen a nők
fiatal koruktól egészen a szülőképességük határáig hozták világra gyermekeiket. A
családokon belül jellemző volt a gyermekek magas száma, ami nagy halandósággal párosult.
Napjainkban

a

fejlett

országokban,

így

Magyarországon is, a születések száma
folyamatosan csökken. A modern családokra
az alacsony gyermekszám jellemző, amely
összességében nem elegendő a társadalom
egészének újratermelődéséhez. Hazánkban
évente többen halnak meg, mint ahányan
születnek. A népesség csökkenése olyan
kedvezőtlen demográfiai folyamat, amelynek
hosszú távon negatív társadalmi és gazdasági
következményei

lehetnek.

A

családok

alacsony gyermekvállalási hajlandóságát kulturális és gazdasági okokkal magyarázzák a
szakemberek. Ilyen ok például a kétkeresős családokban a gyermekek születésekor jelentkező
keresetkiesés,

amelyet

az

állam

által

biztosított

juttatások nem ellensúlyoznak. Ugyanakkor a családok
a gyermekek önállóvá válásának kitolódása miatt
hosszú

távú

kiadásnövekedéssel

kell,

hogy

szembenézzenek. A családtervezésben szerepet játszó
kulturális

tényezők

elhanyagolható.
otthonról

A

hozott

döntéseiket

jelentősége
gyermeket

szintén

vállalók

családmodelleket

befolyásolhatja

a

nem
gyakran

követnek,

de

társadalom

nagycsaládosokkal kapcsolatos vélekedése is. Az
előbbieknél nagyobb szerepe van a változásokban az
egyéni

értékek

előtérbe

helyeződésének,

szexualitással kapcsolatos szemléletváltásnak.

és

a
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A szexualitás szerepe az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult. Míg korábban annak
utódnemző funkcióján volt a hangsúly, ma jellemzően az örömszerzés forrásának tekintjük
azt. A hatékony, modern születésszabályozó módszerek elterjedésével lehetségessé vált a
tudatos családtervezés, és ez a női szexualitás mellett a nemi szerepeket is átformálta.
A társadalom biológiai újratermelésén túl a család másik fontos feladata a gyermekek
nevelése. A közös kultúránk részét képező erkölcsi és társadalmi értékek átadása elsőként a
családban történik meg. A normák és szokások családon belüli elsajátítása a társadalomba
való beilleszkedésünkhöz szükséges és nélkülözhetetlen alap. Az otthon szocializációban
játszott szerepét nem lehet kellőképpen hangsúlyozni, miközben egyértelműen látszik, hogy a
családok működési zavarokkal küszködnek ezen a területen is. A gyermekek neveléséből
részfeladatokat átvállaló intézmények – például az iskola -, nem képesek teljes mértékben
pótolni a családban történő szocializáció hiányát, legfeljebb kiegészíteni tudják azt.
Mindemellett mostanában éppen azzal kapcsolatban fogalmazódnak meg egyre határozottabb
igények, hogy az iskola vállaljon nagyobb részt a kulturális egyenlőtlenségek mérséklésében.
A családon kívüli szocializációban nagy szerephez jutnak a kortárscsoportok is. A barátok
mintaadó szerepe fiatalkorban nő meg, a felnőttek befolyásának csökkenése, és a gyermekek
családról való leválásának egyik első jeleként. Kedvezőtlen folyamat a média szocializációs
hatásának növekedése. Miközben egyre kevesebb időt töltenek el egymással a családok tagjai,
a tévézéssel, és főleg a fiatalok esetében az internetezéssel töltött órák száma folyamatosan
emelkedik. A filmek, családi show-műsorok, stb. gyakran a valóságtól nagymértékben eltérő
magatartási és szerepmintákat közvetítenek – életszerűként mutatva be azokat. A modern
társadalmakban az eddig tárgyaltakon túl persze számtalan más szocializációs közeg is
létezik. Ahány csoportban, közösségekhez kapcsolódó élethelyzetben megfordulunk,
mindenhol érnek bennünket viselkedésünket és értékszemléletünket formáló egyéb hatások. A
családon kívüli szocializáció ereje nagyban múlik azon, hogy mennyire biztosak a családban
megszerezett alapjaink.
A családokat érintő változások leginkább annak gazdasági funkcióját érintették. A
hagyományos család mindenekelőtt olyan gazdasági egység volt, amelynek működtetésében a
család összes tagja részt vett. A megélhetést biztosító földművelő vagy iparos tevékenység
szempontjából fontos tényező volt a család mérete. A gyermekek kiaknázható munkaerőt
jelentettek, így a magas gyermekszám kedvező volt a családok számára. Az iparosodás
hatására mindinkább elvált egymástól az otthon és a munkavégzés helyszíne. A család és a
munka egysége azért napjainkra sem tűnt el teljesen.
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Ma főképpen a mezőgazdaságból élők körében fordul még elő, de az egyéb tevékenységgel
foglalkozó családi kisvállalkozások is felhozhatók példaként. A modern társadalmakban
azonban az emberek túlnyomó többsége az otthonán kívüli munkából szerzi a jövedelmét.
Ezzel jelentősen csökkent a családok termelő funkciója, miközben a fogyasztással kapcsolatos
jellegzetességei is megváltoztak. Az otthon eltöltött idő mennyisége radikálisan csökkent a
korábbiakhoz képest, így a fogyasztás egy része is szükségszerűen a családon kívülre került.
A szolgáltatások többsége éppen az ilyen fogyasztási igények kielégítésére jött létre. A család
mindezek mellett még mindig jelentős fogyasztási funkcióval rendelkezik. Az anyagi és
szellemi javak vásárlásával a család napjainkban is jelentős fogyasztói szerepet tölt be.
A társadalmi változások a nemi szerepeket is átformálták.
Az otthon és a munkahely szétválásával előbb az
egykeresős családmodell alakult ki. A nőkre a háztartás
és a gyermeknevelés feladatai hárultak, tevékenységük
anyagi szempontból „láthatatlan” volt a férfiak fizetett
termelőmunkájához képest. Gyakran csak a hozományuk
jelentette az egyetlen „mérhető” hozzájárulást a család
gazdasági stabilitásához. Az önálló jövedelem hiánya
meghatározó

volt

a

családon

belüli

hierarchia

alakulásában. A nők tömeges munkába állása, amely
részben gazdasági szükségszerűségből fakadt, részben az
emancipációs

törekvések

része

volt,

gyökeres

változásokat eredményezett. A kétkeresős családmodell elterjedésével módosultak a férfiak és
nők családon belüli szerepei, és általában is csökkent a nemek közötti egyenlőtlenség. A
családi döntéshozatalok demokratizálódása mellett egyre inkább jellemző, hogy a férfiak
nagyobb részt vállalnak az otthoni munkából. A teendők döntő része azonban ma is a nőkre
hárul, még abban az esetben is, ha teljes munkaidős állásban dolgoznak. Az utóbbi
évtizedekben számtalan szakma megnyílt a nők előtt, esetenként komoly karrier lehetőségeket
biztosítva számukra. Az iskolai végzettségük emelkedése általánosan megfigyelhető, ennek
ellenére a nők a férfiakéhoz képest rosszabbul fizetett állásokat töltenek be. A bérezésük
gyakran még akkor is alacsonyabb, ha a férfiakéval azonos munkakörben tevékenykednek. Az
egyenlőtlenségek tehát közel sem tűntek el teljesen. Fennmaradásukban a szocializáció során
átörökített hagyományok és szokások nagy szerepet játszanak.
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SZOCIALIZÁCIÓ
A szocializáció a társadalmi lénnyé válás folyamata, amely során elsajátítjuk az együttéléshez
szükséges alapvető ismereteket, készségeket és kulturális normákat. Ez elképzelhetetlen más
emberek részvétele nélkül, társadalmi lénnyé csak közösségek tagjaiként válhatunk. A
szocializáció elsődleges színtere hagyományosan a család, de egyre nagyobb szerepet
játszanak benne más társadalmi intézmények is. A gyermekek oktatásában és nevelésében
részt vállaló intézményeken kívül a baráti körök és a média szocializációs hatása is jelentős. A
többirányú hatások erősíthetik egymást, de ellentétes tartalmakkal akár zavarokhoz is
vezethetnek. A szocializáció folyamatától megkülönböztetjük az ismeretek és normák tudatos
és irányított átadását jelentő nevelést.
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CSALÁD
A család a társadalom alapegysége. Az emberiség történetével egyidős társadalmi intézmény,
amelynek összetétele, felépítése és feladatköre az idő során folyamatosan változott.
Megkülönböztetjük egymástól a származási és a nemző családot. Az előbbi a születési
családunkat jelöli, az utóbbi pedig azt, amelyet mi magunk alapítunk. Más szempontok
alapján teszünk különbséget a nukleáris (kiscsalád) és a kiterjesztett család (nagycsalád)
között. A nukleáris család a szülők és közvetlen leszármazottaik együttélését jelenti. A
kiterjesztett családban kettőnél több generáció él együtt közös háztartásban. Csonka családról
akkor beszélünk, ha az egyik szülő nem él együtt a kiscsaláddal. Az összetett családok
általában válásokat követően jönnek létre. Az ilyenekben a korábbi családokból származó
gyermekek élnek együtt nevelőszüleikkel, és az új házasságba született féltestvéreikkel. A
családnak több fontos társadalmi funkciót tulajdonítunk. A gazdasági funkcióján belül mind a
termelés, mind a fogyasztás szerepe csökkent az utóbbi évtizedekben. A család reprodukciós
funkciója a társadalom biológiai újratermelődését biztosítja. Magyarországon, Európa más
országaihoz hasonlóan, a születések alacsony száma miatt népességfogyás tapasztalható. A
család társadalmi normákat és elvárásokat, kulturális és társadalmi értékeket közvetít.
Szocializációs szerepe más társadalmi intézmények színrelépésével folyamatosan szűkül. A
család pszichés védelmet is jelent a tagjai számára. A családok jelentős részében működési
zavarok tapasztalhatóak. A szakemberek egy része a család válságaként értelmezi a
jelenségeket. Valószínűnek tűnik, hogy a család intézménye nem megszűnőben, hanem a
társadalmi változásokhoz igazodva átalakulóban van.
HÁZASSÁG
Csak az állam által meghatározott módon hivatalossá tett együttélést nevezzük házasságnak,
ugyanakkor sokan egyházi szertartás keretében is megerősítik a házassági köteléküket. Jogi
megközelítésben a házasság és az együttélés között az adott kapcsolatban élőket megillető
jogok, illetve az őket terhelő kötelezettségek szempontjából van különbség. A házasság
hivatalosan két formában szűnhet meg; válás vagy az egyik házastárs elhalálozása miatt. A
házasság válással való érvénytelenítése bírósági eljárás formájában történik. Előfordul, hogy
az érintettek a valóságban már nem élnek együtt, de a házasságot hivatalosan még nem
bontották fel. Őket a statisztika még házasnak tekinti. Magyarországon világviszonylatban
nézve is igen magas a válások száma, míg az európai folyamathoz hasonlóan nálunk is
folyamatosan csökken a házasságkötéseké. A jelenséget sokan a házasság intézményének
válságaként értelmezik, okaként pedig a hagyományos értékek gyengülését és az egyéni
igények felerősödését nevezik meg. A jelenlegi (2008) magyar családjogi törvény csak az
ellentétes neműek számára teszi lehetővé ezt az együttélési formát. Néhány európai országban
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már az azonos neműek is törvényesíthetik a kapcsolatukat. Magyarországon a kérdéssel
kapcsolatban erős társadalmi megosztottság tapasztalható.
ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT
Élettársi kapcsolatnak a „papír nélküli” együttélést nevezzük. A felek rövidebb-hosszabb
ideig közös háztartásban élnek, testi és érzelmi kapcsolat van közöttük. A házassággal
összehasonlítva az együttéléseket könnyebb megszüntetni, sokan ezzel is magyarázzák az
elterjedését. Magyarországon folyamatosan emelkedik az együttélések, és az ilyen
kapcsolatokból születő gyermekek száma. Korábban a házasságon kívüli együttélés
társadalmi megítélése kedvezőtlen volt. Mára az elfogadottsága - a hagyományokhoz erősen
kötődő közösségeket leszámítva - általánossá vált. A társadalmi változásokra reagálva a
közelmúltban az állam lehetővé tette az élettársi kapcsolatok regisztrálását. Az ilyen
együttélési forma a házasságban élőkéhez hasonló jogokat biztosít, illetve kötelezettségeket ró
a felekre.
EGYEDÜLÁLLÓK
Az egyedülállók többsége általában rendelkezik családi kapcsolatokkal, de családon kívül él.
Hagyományosan a gyermekeik felnőtté válása után megözvegyültek élethelyzete volt ilyen.
Napjainkban egyre nő a fiatal, családot még nem alapított, házasságon vagy párkapcsolaton
kívül élők száma. A jelenséget gyakran az egyéni értékek erősödésével, illetve az önálló
életvitelt lehetővé tevő gazdasági körülmények javulásával hozzák összefüggésbe. Régen a
társadalom a meg nem házasodott embereket hajlamos volt kudarcot vallottaknak tekinteni.
Mostanra az egyedülállók megítélése is sokat változott. Gyakran a sikeres szakmai karrier
velejárójának tekintik ezt az életformát. A szinglik - főleg városi környezetben jellemző tömeges megjelenésével az utóbbi időben sokat foglalkoznak. Az általánosító képpel
ellentétben a szingliség megítélése valószínűleg árnyaltabb megközelítést igényel. A
társadalom

szempontjából

negatív

hatása

van

annak,

hogy

az

egyedülállók

gyermekvállalásának időpontja jelentősen kitolódik, esetleg el is marad.
FÉRFI ÉS NŐI SZEREPEK
A nemi szerepeken a társadalom által a férfiaktól és a nőktől elfogadott és elvárt társadalmi
szerepeket, viselkedési formákat értjük. A férfiak és nők eltérő társadalmi szerepeit sokáig
kizárólag a biológiai különbségekkel magyarázták. Ez a nézet napjainkban is tovább él,
miközben a kulturális hatások jelentőségével is egyre inkább tisztában vagyunk. A nemi
szerepek elsajátítása a családon belüli szocializációval kezdődik, amiben a „fiús” és „lányos”
öltözetek, játékok és viselkedésmódok megkülönböztetése mellett a szülői mintaadásnak is
nagy szerepe van.
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A szülők magatartását utánozva a gyermekek észrevétlenül azonosulnak a családi
szereposztásban is megnyilvánuló nőies és férfias viselkedésmintákkal. A hagyományos
szerepfelfogás továbbélése a tágabb környezet elvárásaiban is megmutatkozik. A férfias és
nőies szakmák megkülönböztetése, vagy ugyanannak a viselkedésnek a nemek szerinti eltérő
megítélése

a

nemek

számára

előírt

társadalmi

szereposztás

megnyilvánulásaiként

értelmezhetőek. Mégsem mondhatjuk azt, hogy a nemekkel szembeni elvárások ne változtak
volna az idő során. A modern társadalmakban a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkenése
figyelhető meg. Véleménykülönbségek természetesen ebben a témában is vannak. Sokan a
hagyományos szerepek határainak elmosódásában látják a családban tapasztalható működési
zavarok egyik forrását. Mások, a megkülönböztetés igazságtalan voltára helyezik a hangsúlyt,
és a szemléletváltás szükségessége mellett foglalnak állást.
CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK
A családon belüli erőszakról a család egy tagjának, vagy tagjainak más családtag által történő
testi és lelki bántalmazása esetén beszélünk. A családon belüli erőszak egészen biztosan nem
új jelenség, de régebben a társadalom kevésbé érzékenyen reagált a problémára. Az ilyen
történéseket sokáig olyan magánügynek tekintették, amelybe kívülállónak beleszólása nem
lehetett. Az emberi jogokkal kapcsolatos szemléletváltás részeként terjedőben van az a
gondolkodás, amely elutasítja az erőszak családon belüli formáját, és közügynek tekinti az
ellene való fellépést. A szakemberek szerint az esetek nagy hányada ma is titokban marad,
jellemzően azért, mert az érintettek félnek kívülállók elé tárni a helyzetüket. Sokszor nem
csak a félelem, hanem a szégyenérzet és a külvilág bizonytalan hozzáállása is nehezíti az
áldozatok helyzetének megoldását.
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A 4. témakörben szereplő műalkotások:
42. oldal…Frida Kahlo: Nagyszüleim, szüleim és én. Családfa. 1936, olaj, tempera, 30.5 x 35 cm. The
Museum of Modern Arts, New York
43. oldal…Paul Mathey: Nő és gyermek a szobában. 1890 körül, 48 x 38 cm, Musée d'Orsay, Párizs
44. oldal…Egon Schiele: Család. 1918, olaj, vászon, 150 x 150 cm, Österreichische Galerie, Bécs
45. oldal…Fernando Botero: Család. 1996, olaj, vászon, 195 x 155 cm, magángyűjtemény
46. oldal…Mary Cassatt: Fürdő. 1893, olaj, vászon, 100.3 x 66.1 cm, Art Institute of Chicago,
Chicago
47. oldal…Carl Spitzweg: Vasárnapi séta. 1841, olaj, fa, 28,2 x 34,2 cm, Museum Carolino –
Augusteum Salzburg
51. oldal…Frédéric Bazille: Családi összejövetel. 1867, olaj, vászon, 152 x 230 cm, Musée d'Orsay,
Párizs

