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TRINGER LÁSZLÓ

A család, mint a szocializáció 
elsődleges műhelye*

A nyolcvanas évek közepén országos kutatási program indult a társadalmi viselke-
dési zavarok feltárására („Deviancia kutatás”). A több éves program meglehetősen 
baljós képet tükrözött az ország lakosságának mentális-erkölcsi állapotáról. A ku-
tatási beszámolók vaskos kötetekben láttak napvilágot. A belőlük levonható követ-
keztetések azonban a gyakorlatot csak kevéssé hatották át. Annál is inkább, mert a 
rendszerváltozás lázában a fi gyelem egészen más irányba terelődött. 

Egy pár év elteltével azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a politikai átalakulás az 
emberi magatartás szélsőséges, patológiás változatait nem küszöböli ki. Sőt, mint-
ha a folyamatok tovább romlottak volna. 

Napvilágot láttak olyan statisztikai adatok, amelyek a lakosság egészségi álla-
potának romlását tükrözik. Az egészségtelen életmód következtében kialakuló 
betegségek magas aránya jellemzi országunkat. Kopp Mária és munkacsoportja 
kutatásai – a korábbi deviancia-programnak mintegy felújításaként – meggyőző 
erővel bizonyítják, hogy egy soha nem látott járvány sújtja hazánk lakosságát: a 
mentális epidémia.1 Szomorú rekordokat értünk el a lelki betegségek területén, 
mint a depresszió, az alkoholizmus, az öngyilkosság, a neurózisok. Nem kevésbé 
riasztóak a társadalmi beilleszkedés egyéb zavarai is, amelyek nem, vagy csak rész-
ben tartoznak az orvostudomány területére. Ilyen pl. a kábítószer-élvezet, a bűnö-
zés. Ijesztően magas az művi terhesség-megszakítások száma is. 

A társadalmi szintű patológia hátterének kutatása során minduntalan a csa-
lád kérdésénél kötünk ki. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a család hiánya, vagy annak 
diszfunkcionális működése döntően meghatározza a fejlődő személyiség majdani, 
felnőttkori magatartását is. 

Ma már általánosan elfogadott álláspont a kutatók körében, hogy a felnőtt sze-
mély magatartásának kialakulását három összetevő határozza meg. 

1) Örökletes és biológiai adottságok. 
2) Az egyént aktuálisan körülvevő társadalmi erőtér. 
3) A szocializáció. 

Mai ismereteink szerint a felnőtt személy magatartásának kialakításában a fenti 
három közül a szocializáció játszik kiemelkedő szerepet. Amikor tehát a társadalmi 
beilleszkedési zavarok aggasztó, járványszerű terjedésére kérdezünk rá, a választ a 
szocializáció szemszögéből fogalmazhatjuk meg. 

A felnőtt, érett személy magatartás-rendszere a bölcsőtől a sírig tartó fejlődé-
si folyamat eredménye, amelyben a születéstől a felnőtté válásig terjedő időszak 
kiemelt szerepet játszik. Az egyéni történelemnek ez a folyamata állandó tanulás: 
új, meg új ismeretek, magatartási módok, nézetek elsajátítása, a régiek módosítá-
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sa. Az ember nem statikus lény, hanem szüntelen mozgás, változás jellemzi létét 
(homo viator, Gabriel Marcel szerint). Ezt a folyamatot nevezzük szocializációnak, 
éspedig azért, mert lényege, hogy társas hatások alatt, emberi közegben zajlik. Sé-
rülékeny folyamatról van szó, amelynek során bekövetkező kedvezőtlen hatások 
a felnőtt magatartás egészére befolyással lehetnek. Minél korábbi a kedvezőtlen 
behatás, annál súlyosabb következményekkel kell számolnunk. 

Az idegrendszer sajátossága, hogy a fejlődéséhez szükséges nélkülözhetetlen 
információknak megfelelő időben és minőségben kell rendelkezésre állniuk. Az 
idegtudományok legújabb eredményei alapján tudjuk, hogy a gondozó felnőtt és a 
gyermek között a kommunikáció során olyan szoros kapcsolat alakul ki, amely az 
agyi bioelektromos körök szinkronizációjában is kifejeződik (ún. tükör-neuronok). 
Ha pl. a beszéd fejlődésének időszakában nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű 
és minőségű „inger”, a kommunikatív magatartásban később már alig behozható 
károk keletkeznek. 

A családi szocializáció főbb funkciói a következők: 
* a biológiai lét biztosítása, gondozás; 
* emocionális és kognitív fejlődés feltételeinek biztosítása; 
* értékek elsajátítása; 
* szociokulturális magatartások, szerepek; 
* a személyiség formálása, önkép; 
* identitás. 

Jelen előadásban elsősorban a személyiség és az identitás kialakulását meghatá-
rozó tényezőkkel foglalkozunk. 

Hosszú időn keresztül általános volt az a felfogás, hogy a sikeres szocializáció 
elsősorban a szülői, nevelői attitűdök függvénye. A nevelői magatartást elemző 
kutatások három alapvető nevelési stílus dimenzióját fogalmazzák meg, amelyek 
mentén a szülői-nevelői attitűdök elhelyezhetőek. 

1. Engedékeny – kontrolláló 
2. Hideg/elutasító – meleg/gyerekközpontú 
3. Következetes – következetlen 

Optimálisnak tarthatjuk a közepes fokban kontrolláló, gyermekközpontú, kö-
vetkezetes stílust. Számos vizsgálat bizonyítja azonban, hogy a nevelési stílusnak a 
szerepe csekélyebb, mint ahogy azt korábban feltételeztük.2 

A majdani felnőtt mentális egészségét döntően befolyásolja egyrészt a kialakuló 
személyiség belső struktúrája, másrészt pedig önazonosságának szilárdága. 

Az önkép kialakulása. 
Az önkép (mások énképről beszélnek) a személy önmagáról alkotott értékelő 

véleményeinek összessége. Más megfogalmazásban az énnel kapcsolatos attitűdök 
rendszere. Az én-struktúra másik fontos eleme az én-ideál, vagy ideális én (freudi 
terminusokkal ez kb. a „felettes énnek” felel meg). Az énideál és az önkép egymás-
tól való mérsékelt eltérése az optimális szociális beilleszkedés lényeges összetevője. 
A két mozzanat közötti nagyfokú eltérés a negatív önkép, amely neurotikus és 
depresszív személyiségstruktúrákra jellemző. A két mozzanat egybeesése („pozitív 
önkép”) nárcisztikus személyiségstruktúrákra jellemző. 

Egy, a 80-as években végzett vizsgálatunk során serdülő korú neurotikus bete-
gek személyiségstruktúráját vizsgáltuk, és hasonlítottuk össze szüleik személyisé-
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gével.3 A vizsgálat alapján kiderült, hogy minél súlyosabbak a serdülő neurotikus 
tünetei, annál nagyobb az eltérés a szülők (és természetesen a serdülők) önképe 
és énideálja között. Vagyis szülő a saját személyén belüli feszültséget a szocializá-
ció során átülteti gyermekére, olyan mértékig, hogy az már neurotikus tüneteket 
eredményez. Más megfogalmazásban eredményeink azt tükrözik, hogy a szülő a 
saját elérhetetlen én-ideálját gyermekében is teljesíthetetlen elvárások formájában 
próbálja megvalósítani. 

Az identitás

Az önkép fogalma része az identitásnak, ugyanakkor az identitás fogalma tágabb. 
Az egyén olyan határozmányait is magában foglalja, amelyek a személyen kívülre 
mutatnak, s identitás-csomópontokkal jellemezhetőek. E csomópontokat költőibb 
nyelven „gyökereknek” is nevezhetjük. Főbb identitás-csomópontok: 

* nemi azonosságtudat; 
* nyelvi – etnikai identitás; 
* történelmi - nemzeti azonosság; 
* kulturális identitás; 
* hivatásbeli azonosság; 
* vallási hovatartozandóság. 

Az identitás mélyen idegrendszerünkbe égetett „billog”. Az én-releváns infor-
mációk alacsonyabb perceptuális küszöb mellett jutnak el érzékszerveinken keresz-
tül a megfelelő agyi centrumokba. 

Girodo és munkatársai4 a közelmúltban kimutatták, hogy az önazonosságot 
előhívó mondatok (pl. név, születési dátum) által kiváltott agyi válaszok P300 és 
P500-al jelzett hullámainak amplitúdója megnövekszik. A növekmény akkor is 
megmarad, ha a kísérlet kedvéért az alanyok „hamis identitást” vesznek fel, s azt 
jól be is gyakorolják. 

Az identitás fi ziológiai prediktorai között a gondolkodás, vagyis az információ-
átvitel stílusa alapvető szerepet játszik. Úgy tűnik, hogy a racionális-tapasztalati 
információátvitel az ego-identitás mértékével korrelációban van. Vagyis minél raci-
onálisabb az egyén gondolkodása, annál szilárdabb identitás-tudattal rendelkezik.5 

Az identitás nem csupán szubjektív élmény, hanem testi-vegetatív valóság. 
Disszociatív identitás-zavarban szenvedő személyek vizsgálata során Putnam és 
munkatársai kiderítették, hogy a váltakozó identitások váltakozó vegetatív-fi zioló-
giai reakciómintát eredményeznek (elektromos bőrellenállás, légzés, szívfrekven-
cia, reakcióidő stb.).6 

A disszociatív identitás-zavar (vagyis a kikristályosodott indentitás hiánya) külö-
nösen kiütközik akkor, ha az egyén emocionálisan negatív szituációba kerül. Eb-
ben az esetben ugyanis a szükséges gátlási folyamatok kevésbé érvényesülnek, s a 
személy túlingerelt (hyperarousal) állapotba kerül. Dorahy és munkatársai 2005-ös 
vizsgálatai során kiderült, hogy negatív kontextusban e személyek magasabb fokú 
szorongásról számolnak be, ugyanakkor gátló folyamataik gyengülnek. A disszoci-
ációban szenvedő személy negatív ingerekre nem csupán fi gyelmi torzulással, ha-
nem megnyúlt reakcióidővel válaszol. Disszociációs (identitás-zavaros) személyek 
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ún. végrehajtó (executiv) funkcióinak gyengülése, a munkamemória (pl. fi gyelem, 
koordináció, tervezés, akció) csökkenése nem annyira szituáció, mint inkább álla-
pot-függő.7 

A személyiség strukturális disszociációjának elmélete szerint (Nijenhuis és mun-
katársai) a disszociáció két pszichobiológiai akciórendszer között jön létre.8 A min-
dennapi élet vitelében az Apparently Normal Personality (ANP) működik, stressz 
helyzetekben viszont, amikor a személy defenzív mechanizmusai indulnak be, az 
Emotional Personality (EP) rendszere kezd működni. Előbbi rendszer a személy 
fi gyelmét a traumatikus eseményektől elvonni igyekszik. Az EP viszont kapcsolat-
ban marad a traumatikus eseménnyel, ezért fenyegető ingerekre túlérzékeny. Előb-
bi ép gátló funkciókkal rendelkezik, utóbbi esetén a gátló funkciók ereje csökken. 
Identitás-zavarok esetén az EP dominál, és a személy struktúrájában arányeltoló-
dás mutatható ki. 

A disszociatív tendenciával jellemezhető személyek érzelmileg negatív szituáció-
ban a gátló folyamatok csökkenésével reagálnak. Negatív ingerek iránti fi gyelmük 
torzul (érzékenyebbé válik). (Depressziósok így reagálnak minden helyzetben).9 

A szocializációval kapcsolatos kutatások fontosabb megállapításai 
A súlyosabb elmebetegségek (szkizofrénia, mániás-depresszió) meghatározásá-

ban az örökletes tényezők nagyobb szerepet játszanak. Nem véletlen, hogy e be-
tegségek gyakorisága kultúráktól, koroktól függetlenül meglehetősen nagy állan-
dóságot mutat. Ennek ellenére a szocializációnak is van szerepe (még az egymástól 
külön nevelt egypetéjű ikrek megbetegedési konkordanciája sem 100%-os). 

A felnőtt magatartás zavarainak nagy részében, így például a disszociatív identi-
tás-zavar fenti eseteiben a szocializáció ennél sokkal jelentősebb, nem egy esetben 
szinte kizárólagos szerepet játszik. 

Példaként azokat a kutatásokat említjük, amelyek kedvezőtlen körülmények, (pl. 
intézeti neveltetés) és harmonikus családban felnőtt személyek csoportjait hason-
lítják össze. Előbbiek a szociális beilleszkedés, a mások iránti megértés, a személy 
belső harmóniája, stb.. tekintetében egyértelműen elmaradnak a családban nevel-
kedett csoport mögött. Nyilvánvaló, hogy az antiszociális viselkedés nagyrészt a 
gyermekkorban nyer megalapozást. Elhagyott és intézetben nevelkedett gyerme-
kek körében 15%-ban találtak antiszociális viselkedésre és bűnözésre hajlamos sze-
mélyeket. Még nagyobb azoknak az aránya, akik neurózisra, depresszióra hajlamo-
sak. Az öngyilkosság is gyakoribb az intézetben felnövők körében. 

Közismert, hogy még sikeres adopció esetén is gyakoribb a pszichiátriai és sze-
mélyiségzavar a fi atalok e csoportjában. Egy kiterjedt vizsgálatsorozat a kötődési 
magatartás, túlzott externalizáció/internalizáció, a különféle szorongásos zavarok 
területén mutat fokozott kockázatot. Vagyis alapvető információ-feldolgozó zava-
rok jelennek meg, externalizáció esetén pl. a hiányos ön-refl exió.10 

A családi szocializáció fölényét igazolja az a közismert vizsgálat is, amely a maj-
dani sikeres házasságot valószínűsítő faktorok között első helyre állítja a szülők 
harmonikus házasságát. Terman 792 pár megkérdezése alapján megállapítja, hogy 
akik gyermekkorukat boldognak minősítették, azok meggyőző (szignifi káns) több-
sége házasságát is boldognak éli meg. Burgess és Wallis vizsgálata szerint a jó há-
zasság valószínűségét a következő tényezők meggyőző módon növelik: 
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1. a szülők házasságának harmóniája; 
2. a szülőkkel való konfl iktus hiánya; 
3. ragaszkodás a szülőkhöz és a testvérekhez; 
4. az ellenkező nemű szülő vonzó mivolta; 
5. a határozott, de nem durva otthoni nevelés (ebben a kategóriában legala-

csonyabb a bűnözési hajlam). 

Összefoglaló 

A szocializáció és a mentális egészség, illetve a személyiség harmóniájának össze-
függését két paraméter, az önkép, és az identitás mentén vizsgáltuk. Összefogla-
lóan megállapítható, hogy a majdani felnőtt boldogulását döntően meghatározó 
két tényező nagyrészt a családi szocializáció során alakul ki, vagy – kedvezőtlen 
esetben – torzul el. 

* Elhangozott a Magyar Bioetikai Társaság 21. nemzetközi konferenciáján, Budapest, 2011.
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