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Társkapcsolatok a gyermekvédelmi intézményekben

Bevezetés

Tapasztalataink szerint1 a gyermekvédelmi szakellátásból kikerülő fiatalok többnyire hatalmas 
lemaradással  kezdik  önálló  életüket,  sokan  közülük  elveszítik  a  talajt,  és  a  társadalom 
perifériájára sodródnak. Sokan keverednek kriminalizált csoportok vonzásába azért, mert nem 
mérik fel új társas kapcsolataik súlyát és minőségét. Az is előfordul, hogy a szülő bukkan fel 
gyermeke nagykorúsága közeledtével, az ifjú hazamegy vele, majd pár hónap múlva pénz és 
lehetőség  nélkül,  hajléktalanként  kéri  ismételten  intézményi  ellátását.  Esetleg  valahonnan 
felbukkan egy „pártfogó”, aki szintén a gondoskodás illúzióját megteremtve férkőzik közel a 
naiv  és  hiszékeny  fiatalhoz,  majd  rövid  idő  után  annak  pénzéhez  vagy  ingatlanjához 
hozzáférve taszítja el magától. Nem mindenki jár azonban így. Számos fiatalnak sikerül jó 
párkapcsolatot  kialakítani,  családot  alapítani  és  az  elfogadott  normák  mentén 
visszailleszkedni a társadalomba. A feltételek, a körülmények azonosak, a teljesítmények, az 
eredmények különbözőek. Vajon kik azok, akik jól működő kapcsolatokat képesek teremteni? 
Kik  azok,  akik  kiszolgáltatják  magukat,  vagy  túlértékelik  a  másikhoz  fűződő  viszonyt? 
Mindennek milyen környezeti,  szociális  okai vannak? Vajon szülők hiányában a gyerekek 
képesek-e  kötődni  valakihez?  2006-ban  folytatott  vizsgálatunk  ezekkel  a  kérdésekkel 
foglalkozik. Jelen összefoglalónk az eredeti tanulmány lerövidített, szerkesztett változata. 

A társas kapcsolatok szerepe az identitásfejlődésben

A  szakellátásban  élő  gyermekek  közös  jellemzője,  hogy  szüleiktől  távol  –  lélektani 
értelemben  szeparáltan,  elszigetelten –  élnek,  többen  közülük  születésük  óta.  Az  olyan 
gyermekek fejlődését, akik korai életszakaszukban nem alakíthattak ki biztonságos kötődést, 
testi-lelki  retardáció,  illetve  személyiségzavar  veszélye  fenyegetheti.  A  gyermek 
mozgásfejlődésének, mint minden funkció megalapozójának, az az érzelmi indíttatása, hogy 
legyen  kiért  megmozdulnia.  Spitz  a  hospitalizmus tüneteit  az  indítékszegénységben,  a 
közönyben,  a  letargiában,  valamint  a  készségek  fejlődésében  történő  lemaradásban  látta 
(Mérei–Binét,  1975).  A  hároméves  koruk  után  gyermekvédelmi  intézménybe  került 
gyermekek esetében a szülő kapcsolattartási attitűdjéből következtethetünk a korai kötődésre. 
Ha  nem  érdeklődik  gyermeke  felől,  valószínű,  hogy  a  gyermek  anyja  mellett  anyai 
gondoskodás és pozitív érzelmi visszatükrözés nélkül nevelkedett, Bowlby kifejezésével élve 
rejtett érzelmi elhanyagolásban, ahol az anya-gyermek kapcsolat eleve érzelmi félreértéseken 
alapult.  Ainsworth  három kötődési  mintázatot  határozott  meg  „idegen helyzet” vizsgálata 
során.  Biztonságosan kötődőnek nevezte  azt  a  gyermeket,  aki  anyja  jelenlétében nyugodt, 
távozásakor nyugtalan, anyja visszatérésekor megnyugszik, folytatja játékát. A bizonytalan-
elkerülő gyermek  közömbös  anyja  közel-  vagy  távollétét  illetően.  Idegen  helyzetben  egy 
ismeretlen személy is megnyugtathatja. Az ambivalens kötődésű gyermekek a szülő mellett is 
nehezen  kezdenek  játszani,  nem  mernek  eltávolodni  anyjuktól.  Az  anya  távozásakor 
kétségbeesnek,  visszatérésekor  pedig  egyszerre  keresik  közelségét  és  juttatják  kifejezésre 
dühüket. Main és Solomon később leírt egy negyedik mintázatot, amelyben a szorongás és az 
elkerülés  hasonló  intenzitással  van  jelen,  ezt  zavarodott vagy  dezorganizált kötődésnek 
nevezték (Cole, 1997). A biztonságos kötődés feltétele, hogy az anya a gyermek differenciált 
jelzéseinek  megfelelően  reagáljon,  mintegy  szociális  ingergazdagságot  nyújtva.  Ha  sír, 
felveszi,  ha  éhes,  megeteti.  Az  általunk  vizsgált  gyermekek  nagy  részénél  a  beutaló 



határozatok,  szakértői  vélemények  utalnak  a  szülők  elhanyagoló,  illetve  bántalmazó 
viselkedésére.  Az  ilyen  attitűd  inkább  elkerülő,  illetve  ambivalens  kötődéshez  vezet.  A 
gyermekben  kialakuló  belső  modell,  amely  a  kapcsolatokban  megjelenő  érzelmi 
viszonyulásokat tartalmazza, erős hatással lehet későbbi kapcsolataira is. 

Az egyén nem létezhet és nem is írható le társas kapcsolatai nélkül. Serdülőkorban különösen 
fontossá  válik  a  kortárscsoportok,  barátságok  szerepe,  az  a  szociális  színtér,  ahol  új 
identitását2 kiformálhatja,  a  felnőtt  szerepeket  gyakorolhatja,  az  önállósági  törekvéseit 
próbálgathatja  (Bagdy,  2000).  A  serdülőkor  meghatározó  fejlődési  feladata  a  „valódi  én” 
keresése. Erikson elmélete szerint a serdülőkori krízisekben újra felszínre kerül és kiéleződik 
az  identitás  kiépülésének  összes  korábbi  konfliktusa,  a  bizalom,  az  autonómia,  a 
kezdeményezés  és  a  kompetencia  kérdése.  Központi  kérdés,  hogy  ki  tudja-e  alakítani  a 
serdülő  a  maga  személyes  identitását  a  csoport  részeként,  vagy  összezavarodik  abban  a 
tekintetben, hogy kik ők, és mit akarnak az ő életében (Erikson, 1997). Folyamatosan figyeli 
önmagát,  meg  akarja  ismerni  ezt  a  változó,  egyre  inkább  önállóságra  törekvő,  vágyott 
énképhez közeledni akaró egyént. Mindehhez már kevésnek bizonyul a család, ezért a serdülő 
létrehoz egy egyedülálló társas alakzatot – a serdülő kortárscsoportot –, amely alkalmas arra, 
hogy kipróbálja  új,  alakuló  énképét.  A családról  való  érzelmi  leválást  a  kortárscsoportok 
teszik  könnyebbé,  a  serdülő  a  kortárscsoport  segítségével  emelkedik  ki  a  családi 
kötöttségeiből a függetlenség irányába (Pataki, 1976). A személyiség kötődések, kapcsolatok, 
viszonyulások  „ködgomolyagából”  bontakozik  ki.  Az  én  a  másikhoz  való  viszonyulásból 
sűrűsödik,  nem  mint  a  rendszer  központja,  hanem  mint  a  kapcsolódási  hálózat  eléggé 
kirajzolódó tagja (Mérei, 2004).

A serdülőkorban a  baráti  kapcsolatok  minőségi  változáson mennek át:  a  kölcsönös,  intim 
viszony veszi át az egocentrikus, felszínes, inkább játszótársi kapcsolatok helyét. A gyerekek 
egyre  fokozódó érdeklődéssel  fordulnak a  másik  nem felé,  de  bizalmas  kontaktusba  csak 
ritkán kerülnek az ellenkező neműekkel. A serdülőkori szerelmek emocionálisan túlfűtöttek 
ugyan, de kevésbé intimek, mint a barátságok. A lányok a barátnőikkel, a fiúk a barátaikkal 
inkább hajlamosak megosztani problémáikat, akár szerelmi-szexuális jellegű tapasztalataikat 
is.  A páros kapcsolatok – a továbbiakban használjuk inkább a diádikus kifejezést,  hogy a 
párkapcsolatoktól  elkülöníthessük – a gyermekkor folyamán végig a későbbi párkapcsolati 
viselkedés gyakorlóterepét biztosítják. Az óvodáskortól a párválasztásig ezekben a diádokban 
tanulja meg a gyermek a konfliktuskezelést, az alkalmazkodás és az önérvényesítés stratégiáit, 
a hűség, a bizalom, az érdek motívumainak értékelését, a kommunikáció sajátos, bizalmas 
rétegét, egy belső használatú kódrendszer kidolgozását és alkalmazását. 

A diádikus kapcsolatok működését Selman a társas nézőpont átvétele felől közelítette meg, 
azt  állítva  vizsgálatai  középpontjába,  mennyire  képes  a  diád  tagja  saját  nézőpontját 
összehangolni a partnerével (Cole, 1997). Munkánk során ezt a megközelítést használtuk a 
gyermekek  diádikus  kapcsolatainak  értékelésére.  Selman  az  együttműködés  és  a 
nézőpontátvétel  öt  szintjét  különítette  el,  amelyek egymást  követően épülnek ki a korábbi 
társas kapcsolatok  tapasztalataiból,  életkorhoz is  köthetően,  de nem merev szakaszhatárok 
között.  3  és  7  éves  kor  között  az  együttműködés  még  időszakos,  a  gyermek  nézőpontja 
egocentrikus, differenciálatlan, a barátban inkább csak játszótársat lát, akivel el lehet ütni az 
időt.  4 és 9 éves kor között  általában kialakul  a nézőpontok elkülönítésének képessége: a 
gyermek megérti, hogy a másik nézőpontja különbözhet az övétől, de az együttműködést még 
a  hasonlóságokra  alapozza.  A  kapcsolatoknak  ez  a  szubjektív szintje,  amelyben  már 
megjelenik a viszonosság, a kölcsönösség magva, a másiknak mint autonóm személynek az 
elfogadása. A 6 és 12 éves kor között kialakuló  önreflexív szint már valódi együttműködést 



mutat,  a  nézőpontok  viszonosak,  a  gyermek  a  saját  cselekvéseit,  érzéseit  képes  a  másik 
szemszögéből  vizsgálni,  „meglátja”  magát  a  másik  tükrében.  A  kapcsolatok  általában 
felszínesek, a közös cselekvésben és magában az együttlét örömében motiváltak. 9 és 15 éves 
kor  között  a  harmadik  személyű  nézőpont  felvételének  képességével  jut  el  a  kapcsolat  a 
kölcsönös szintre. Ekkor már valós diádként működik a két gyermek, kialakul a „mi”-tudat, 
intim,  bizalmas  viszony  szerveződik  az  együttműködés  köré,  közös  titkok,  érzések, 
kommunikációs  kódok  fejlődnek  ki,  ugyanakkor  megjelenik  a  féltékenység  és  a 
birtoklásvágy.  A  serdülőkorban  többnyire  eljut  a  kapcsolati  készség  a  társadalmi vagy 
független szintre,  ekkor alakulnak ki az autonóm, kölcsönösen függő barátságok,  amelyek 
már mentesek a féltékenységtől,  a diád tagjai elfogadják egymás szociális szükségleteit.  A 
diádikus  kapcsolatokban kialakuló  szociális  képességek a  gyerekek  egész  életútjára  hatást 
gyakorolnak, döntően meghatározzák a párválasztás, a családalapítás, az életpálya-szervezés 
sikerének esélyeit. 

A vizsgálat

A vizsgálatunk három fő dimenzióra koncentrált: a szociabilitás, a párkapcsolati képességek 
és az identitásszervezettség összefüggéseire. Konkrét kutatási kérdéseink a következők voltak: 

1. Milyen  összefüggések  mutathatók  ki  a  szociabilitás,  a  szociometriai  pozíció,  a  
pregnancia3 és az identitásszervezettség szintje között?

2. Milyen  összefüggések  mutathatók  ki  a  diádikus  kapcsolati  mintázatok  és  az  
identitásszervezettség szintje között?

3. Milyen  összefüggések  mutathatók  ki  a  diádikus  kapcsolati  mintázatok  és  a  
szociabilitás között?

A fenti kérdések megválaszolásával leírhatjuk azokat a tényezőket, amelyek együttes hatása 
hajlamosíthat  az  esetleges  szociális  kudarcokra,  illetve  azokat  a  tényezőket,  amelyek 
együttjárása  a  sikeres  társadalmi  beilleszkedés  kulcsa  lehet.  A  válaszok  ráirányíthatják  a 
gyermekvédelmi szakemberek figyelmét a kényes területekre, és ily módon talán javíthatók 
lesznek a szakellátásból kikerülő fiatalok reszocializációs4 esélyei.

A kutatás  három intézmény,  egy gyermekotthon (Észak-Magyarország – 34 fő),  egy négy 
lakásotthonból álló,  de egy épületben elhelyezkedő egység (Dél-Magyarország – 34 fő) és 
négy különálló, de egy településen lévő lakásotthon (Nyugat-Magyarország – 33 fő) lakóira 
terjedt ki. Összesen 101 gyermeket vizsgáltunk. A mintát nem, életkor és intézmény szerint 
differenciáltuk. A minta fele 14–18 év közötti,  negyede 10–14 éves, negyede 18 év fölötti 
fiatal volt. A serdülőkor a változás utolsó nagy korszaka a személyiségfejlődésben. Kisebb 
gyermekeknél  az  identitásszerveződés,  a  társas  működés,  a  kommunikáció  sajátosságaiból 
csak nagyon óvatosan következtethetünk a felnőttkori  viselkedésre.  A serdülők jellegzetes 
kapcsolati-kommunikációs mintázatai már előrevetítik későbbi szociális működésük mintáit. 
A szerzők – munkakörük révén – a vizsgált fiatalokkal lényegében napi kapcsolatban álltak.

A társas kapcsolati képességeket, helyzetet szociometria segítségével határoztuk meg. Ennek 
alapján határoztuk meg a társas pozíciót és a pregnancia alacsony – közepes – magas értékeit. 
A  társas  aktivitást  a  nevelők  véleménye  alapján  osztályoztuk.  A  szociabilitást  részben  a 
szociogramra, részben a később ismertetendő interjúra támaszkodva minősítettük.

Vizsgálatunk  során  a  selmani  szintek  alapján  határoztuk  meg  a  vizsgált  gyermekek 
társkapcsolati képességeinek minőségét. Ezt azonban kevésnek éreztük a kapcsolati képesség 



leírásához,  ezért  igyekeztünk  az  intimitás és  az  érzelmi  intenzitás szintjét  is  mérni.  A 
minőségi mutatók akkor vesznek föl alacsony értéket, ha nem érik el a serdülőkorban már 
elvárható  kölcsönös kapcsolati  szintet.  A minőség  ebben az  esetben  infantilis lesz,  míg  a 
kölcsönösséget elérő vagy meghaladó mutatók szociális szintű kapcsolati képességre utalnak. 
Az  intimitás  szempontjából  felszínes és  bizalmas,  az  intenzitás  terén  laza és  szoros 
kapcsolatokra képes gyerekeket különböztettünk meg. A három paraméter kapcsolódásaiból 
hat kapcsolati mintázatot alakítottunk ki:

A: infantilis, felszínes, laza   – csapongó (a másikban csak alkalmi társat lát)
B: infantilis, felszínes, szoros – ragaszkodó (túlértékeli a másikhoz való viszonyt)
C: infantilis, bizalmas, laza  – könnyelmű (túl könnyen kitárulkozik a másiknak)
D: infantilis, bizalmas, szoros – kiszolgáltatott (könnyen alárendelődik a másiknak)
E: szociális, bizalmas, laza  – önérdekű (kellemes partnerként kezeli a másikat) 
F: szociális, bizalmas, szoros  – odaadó (bizalmas barátként kezeli a másikat)

A  szociális  szinthez  felszínes  intimitás  nem  kapcsolódhat,  mivel  a  selmani  kölcsönösség 
szintje  már  bizalmas  jellegű  kapcsolatot  feltételez.  A  kapcsolati  mintázatok  a  gyermek 
jövőbeni  szociális  és  párkapcsolati  képességeire  is  következtetni  engednek.  Aki 
serdülőkorban a könnyelmű kategóriába tartozik, valószínűleg a párválasztásában, munkahelyi 
vagy üzleti kapcsolataiban is a könnyelműségre hajló balek szerepét fogja betölteni, míg egy 
odaadó barát nagyobb eséllyel lesz jó házastárs, jó szülő, jó kolléga. 

Az  identitásszervezettség  szintjének  méréséhez  a  III.  Rorschach-táblát  használtuk,  az 
adatmátrixban  csak  az  egészséges  és  a  konfliktusos  identitást  tüntettük  fel.  Egészséges 
identitásúnak azt a fiatalt  tekintettük,  aki legalább egy B (ember-mozgás) választ adott  az 
ábrára. Akinél ez hiányzott, a konfliktusos meghatározás alá került. Természetesen ezek nem 
pszichodiagnosztikai kategóriák. A III. táblán leggyakoribb válasznak számító  „két ember” 
azt (is) jelzi, hogy a személy megfelelően észleli önmagát a környezetében, míg az ember-
válasz hiánya önismereti és társas konfliktusokra utal (Mérei, 2002). A diádikus kapcsolatok 
minőségének, intimitásának és intenzitásának mérésére egy strukturált interjút készítettünk – 
lásd: Függelék –, amelyet  az ugyanott  látható kritériumrendszer alapján értékeltünk ki. Az 
intimitás terén a felszínes kapcsolatot alacsony értéknek, a magasabbakat bizalmas viszonynak 
tekintettük.  Az intenzitás  alacsony szintjének a „gyenge” minősítésű,  laza viszonyulásokat 
tekintettük, a közepes és erős intenzitásúakat a szoros kategóriába soroltuk.

A szociogramokon legalább kétszálú kapcsolattal rendelkezőket diádokba rendeztük, ezeket a 
vizsgálat során külön kezeltük a valós diádikus kapcsolattal nem rendelkező  egyénektől. A 
hagyományos szociometriai pozicionálástól elszakadva a láncokban elhelyezkedő diádokat is 
pár helyzetűnek minősítettük (lásd: Függelék. Az interjú értékelési kritériumai). A pozíciók 
rangsorában is a  pár helyzetet vettük  kedvezőnek a  zárt és a  csillag pozíció mellett, míg a 
lánc,  perem és  sziget pozíciókat  kedvezőtlennek ítéltük. Ez a minősítés természetesen csak 
erre a vizsgálatra (a páros kapcsolatok kiemelt fontossága miatt) érvényes. A pár fogalmára 
lényegében a diád fogalmát vetítettük rá. Szociometriai értelemben vett pár alakzat mindössze 
három fordult elő a mintában.

A vizsgálat  eredményeit  nem tudtuk sem kontrollcsoport  által  felmutatott  értékekhez,  sem 
valamilyen  más  vizsgálat  értékeihez  hasonlítani,  ezért  a  statisztikai  feldolgozástól 
eltekintettünk. Azokat a jellegzetességeket, kapcsolódásokat kerestük, amelyek informatívak 
lehetnek  a  vizsgált  problémák  vonatkozásában.  A  diagramok  elemzése  során  ezeket  a 
jellegzetességeket  igyekeztünk  kiemelni.  Egy tudományos  igényű  összehasonlító  vizsgálat 



elvégzésének  sem  a  tárgyi,  sem  a  személyi  feltételei  nem  álltak  rendelkezésünkre.  Az 
eredmények viszont irányt mutathatnak a későbbi kutatásoknak.

Az eredmények

A társas kapcsolatok vizsgálata

Kiindulópontunk a három régió területén működő csoportok szociogramjának vizsgálata volt. 
A következőkben Dél-Magyarország D-M, Észak-Magyarország É-M, Nyugat-Magyarország 
Ny-M rövidítéssel szerepel. A három terület társas szerkezetét értelmezve szembetűnő, hogy a 
D-M és  É-M csoportok  szerkezeti  struktúrája  közel  hasonló,  a  Ny-M közösségé  azonban 
jelentősen  eltér.  Az  eltérést  részben  magyarázza,  hogy  különálló  lakásotthonokban  élő 
gyerekek halmazát vizsgáltuk, viszont a szigetek magas aránya, valamint a láncok „átnyúlása” 
a lakásotthonok között jelzik, hogy nem pusztán a távolság a felelős a gyenge kohézióért. 

1. ábra
Szociogram – Ny-M

2. ábra
Szociogram – D-M



3. ábra
Szociogram – É-M

A D-M és  É-M csoportok tagjai  kétharmadrészt  egyetlen  nagy kiterjedésű  tömb tagjai,  a 
csoportok  struktúrája,  szerkezeti  felépítése  egészséges  csoportdinamikát  mutat.  A  Ny-M 
csoport laza szerkezetű,  kohézió nélküli,  a közösség kritériumait  ki  nem elégítő struktúrát 
mutat. Jelentős a perem és sziget helyzetűek magas, 51%-os aránya.  A társas pozíciók, az 
alakzatok száma, minősége jelentősen befolyásolja a közösség életét, a gyermekek és fiatal 
felnőttek identitását,  alkalmazkodását,  sorsát, jövőképét.  Lényeges szempont,  hogy a fiatal 
aktuális státusza elősegíti-e a közösségben való kollektív fejlődést. Ha magányos, segítheti-e 
valamelyik  perem helyzetű  társa a bekapcsolódását.  A pozíciók tehát  nemcsak a jelenlegi 
helyzetről árulkodnak, hanem perspektívát is mutatnak.

4. ábra
Pozíciók eloszlása intézménytípus szerint



A társas pozíciókat megjelenítő diagramon (4. ábra) megfigyelhető, hogy a diádok többnyire 
zárt  és  pár  alakzatban  találhatók.  Ez  a  két  pozíció  adja  meg  azt  a  viszonylagos 
elszigeteltséget, amit egy diádikus kapcsolat intimitása megkövetel. A lánc nyitottsága nem 
kedvez a diádoknak.

5. ábra 6. ábra

    
      

A  társas  pozíciók  eloszlását  az  5.  és  6.  ábra  mutatja.  A  csoport  kohézióját,  közösségi 
szellemét  meghatározó  mutatókban  a  standard  átlag  alattiak  az  értékek  (Mérei,  2004).  A 
pozitív csoportdinamikát, a kedvező strukturáltságot, az alakzat fejlettségét a zárt, csillag és 



lánc alakzatok kedvező aránya biztosítja. A vizsgált három csoport a zárt és csillag alakzat 
tekintetében elmarad az átlagtól, ami tömbösödést idéz elő, viszont a lánc alakzat, amely az 
információk  áramlását  támogatja,  magasabb  arányt  mutat.  Fontos  lehet,  hogy  a  láncok 
peremein található személyek milyen pregnanciával bírnak, milyen a szociabilitásuk, mert ők 
vannak abban a helyzetben,  hogy az együttes  élményeket  átadják,  illetve ezek megélésére 
„bekapcsolják” a szigeteket.

Az  egyének  és  a  diádok  dimenziójában  jelentős  különbség,  hogy  a  társ  nélküli  egyének 
feleannyian  „találnak”  pozíciót  zárt  alakzatban,  mint  akik diádban vannak.  Ez megerősíti, 
hogy a  zárt  alakzat  kedvez  a  diádikus  kapcsolat  intimitásának.  A zárt  alakzatok  kedvező 
státusza a diádok tekintetében csak úgy hatékony a közösség egészére nézve, ha a láncokat, 
ill.  a láncok peremein elhelyezkedő magas pregnanciájú személyeket  együttes élményeken 
keresztül bevonja a csoport vezetője. A társas pozíció és az identitás vonatkozásában feltűnő, 
hogy a  párok és  a  csillagok  között  sokkal  több az  egészséges,  a  szigetek  között  pedig  a 
konfliktusos identitású fiatal (7. ábra). 

7. ábra

A szociabilitás és identitás diagramjából (8. ábra) kitűnik, hogy az egészséges identitásúak 
között  alig  találunk  ambivalens  szociabilitású  gyereket,  míg  a  konfliktusosak  listáját  ők 
vezetik.

8. ábra

A pregnancia és identitás metszetében két jelentős különbség is van (9. ábra). Az egyik: az 
egészséges identitásúak sokkal gyakrabban vannak a középmezőnyben, mint a jelentéktelenek 
között.  A  másik:  az  alacsony  pregnanciájú  gyerekek  között  sokkal  több  a  konfliktusos 
identitású személyiség. 

9. ábra



Az  interakciókat,  kollektív  élményeket  pozitív  irányba  tereli,  ha  a  pregnáns  személy  ép 
identitású, ez szervezettséget, empátiát, a problémák megoldásában konstruktív hatékonyságot 
eredményez.  A konfliktusos válaszok kapcsolati gátlást mutatnak az egyénnél, az esetleges 
interakciós  feszültségek  nehezen  feldolgozhatók.  Az ilyen  fiatal  szorongásai  és  kapcsolati 
nehézségei miatt agresszív verbális és/vagy fizikai akciókon keresztül nyerheti el befolyási 
övezetét. Kardinális kérdés, hogy az egészséges identitásúak milyen pozícióban vannak, mert 
peremen  vagy  szigetként  kevésbé  dominánsak  a  közösségre  nézve.  Ha  a  jelentős 
csomópontok  „egészségesek”,  és  a  konfliktusosak perem  helyzetben  vannak,  akkor  a 
csoportban dinamikus információs és döntéshozó struktúra alakul ki.

A diádikus kapcsolatok vizsgálata

A  10.  ábrán  látható  diagram  helyzetképet  ad  a  gyermekvédelemben  nevelkedők  páros 
kapcsolati képességeiről, és ez a kép egyáltalán nem kedvező. A szociális szintű kapcsolati 
mintázattal  rendelkezők  aránya  nem  éri  el  a  minta  negyedét.  A  gyerekek  60%-a  a 
kiszolgáltatott  és  a  ragaszkodó  kategóriákba  tartozik.  Ezek  talán  a  legsérülékenyebb 
mintázatok:  az  első  esetben  a  partnernek  alárendelődő,  konfliktusos,  de  a  konfliktusok 
ellenére  is  tartós  és  intenzív  kapcsolatok  jósolhatók,  a  másodikban  „belesavanyodás”  a 
felszínes,  tartalmatlan  viszonyokba.  A  kiszolgáltatott  partner  agresszív,  domináns  párra 
számíthat a jövőben, a ragaszkodó pedig érzéketlen, hűtlen társra.

10. ábra

Feltűnő,  hogy az  alacsony  intenzitású 
kapcsolati mintázatok  a  minta  20%-át 
sem  teszik  ki. Az  intézményi  keretben 
gondozott gyerekek szeretetigénye jelenik meg ebben a mutatóban: a gyenge viszonyszintű, 
felszínes kapcsolatokat is nagy érzelmi intenzitással élik meg. A diádok és az egyének közötti  



különbség  elsősorban  a  ragaszkodó  mintázat  túlsúlyában  mutatkozik  meg  a  társtalanok 
részéről. A diádok harmada, a társtalanoknak pedig a fele felszínes intimitású.
 
A működő viszonyok tehát jóval inkább épülnek a bizalomra, mint a barátságként deklarált,  
de  szociometriailag  nem  alátámasztott  egyszálú  vagy  csak  elképzelt  kapcsolatok. 
Összességében  megállapítható,  hogy  az  infantilis,  magas  intenzitású  kapcsolatokra  nagy 
fogékonyság mutatkozik a vizsgált populációban.

11. ábra

A 11.  ábra  a  kapcsolati  mintázatok  és  az  identitásszervezettség  összefüggéseit  ábrázolja. 
Látható, hogy az egészséges és a konfliktusos identitás oszlopai igen hasonló kiemelkedéseket 
mutatnak, tehát nincs komoly különbség a mintázatok eloszlásában. A kapcsolati képességek 
eltéréseire  így  nem  ad  magyarázatot  az  identitás  szervezettsége.  Legalábbis  az  infantilis 
szinten.  Viszont  ha  megfigyeljük  a  szociális  szintű  kapcsolati  képességűek  (odaadó  + 
önérdekű)  arányát,  köztük  kétszer  annyi  az  egészséges,  mint  a  konfliktusos  identitású 
gyermek. Ez arra utal, hogy az életkornak megfelelő szociális kapcsolati szint kialakulásában 
szerepe lehet az ép identitásnak. 

Ha  a  szociabilitással  vetjük  össze  a  kapcsolati  mintázatok  eloszlását  (12.  ábra),  három 
domináns kapcsolódásra figyelhetünk fel: 

• az odaadó mintázatúak többnyire magas szociabilitásúak (barátkozók) 
• a kiszolgáltatottak leginkább tartózkodók a kapcsolatteremtésben
• a  ragaszkodók  zömmel  ambivalens  szociabilitással  rendelkeznek  (túl-  vagy 

alulértékelik saját kapcsolati helyzetüket)

12. ábra

A  két  veszélyeztetett  (és  mint  láttuk,  a  minta  60%-át  kitevő)  csoport  tehát  a 
kapcsolatteremtési  képesség  terén  szenved  hátrányt.  Ez  mindenképpen  figyelemre  méltó, 
hiszen ez a képesség szituációs vagy drámajátékokkal egész jól fejleszthető, és ha valóban 
szerepet játszik a kapcsolati minőség alakulásában, talán ezen keresztül a kiszolgáltatottság és 
alárendelődés veszélye is csökkenthető lehet.



A kapcsolati mintázatok nemek szerinti differenciálása erős különbségeket mutat (13. és 14. 
ábra).  A  lányok  jóval  érettebb  kapcsolati  képességekkel  rendelkeznek,  csaknem  50%-uk 
szociális  szinten működik.  A kiszolgáltatottak aránya hasonló a két nemnél,  a ragaszkodó 
mintázatúak viszont kétszer, a csapongók háromszor akkora arányt képviselnek a fiúk között. 
Zömében  serdülőkről  lévén  szó,  nem  meglepő  a  lányok  viszonylagos  érettsége,  de  az 
infantilis  mintázatok túlsúlya a fiúknál aligha magyarázható pusztán ezzel.  Talán inkább a 
serdülőkori  kortárscsoportok  szerepelvárásaiból  fakadó  belső  konfliktusok  jelennek  meg 
ebben: az általában preferált „kemény fiú”-szerep domináns, gyakran agresszív viselkedéssel 
jár, az intim, a másikra figyelő, kölcsönösségen alapuló viszony kialakítására ez az alapállás 
nem alkalmas.  A  lányok  esetében  jobban  tolerálják  a  viszonosságot  és  érzelmességet.  A 
fiúknál  a  bandaszellem is  erősebben  funkcionál,  ami  bizonyos  mértékig  gátja  a  bizalmas 
kapcsolatok kialakulásának.

13a. ábra

              

13b. ábra

Végül  vessünk  egy pillantást  a  selmani 
viszonyszintek  eloszlását szemléltető diagramra (14. 
ábra)!  Látható,  hogy  a minta  harmadát  az 
önreflexív  szinten  állók teszik  ki.  Ez  a  szint  a 



szakaszos együttműködésre képes, de még alkalmazkodási problémákkal küzdő partnereket 
jellemzi. A kapcsolatok nem tartósak, gyakran érdekvezéreltek, könnyen felbomlanak, igaz, 
könnyen újra is szerveződnek. A 43%-ot lefedő szubjektív és egocentrikus viszonyszint már 
az életkori követelményeknek mélyen alatta maradó minőséget tükröz. Előbbi a kisiskolások, 
utóbbi  az óvodások jellegzetes  kapcsolati  minősége.  A gyermekotthonban,  lakásotthonban 
nevelkedők  ilyen  mértékű  szocializációs  lemaradása  aggasztó  jel  a  jövőre  nézve: 
házastársként,  szülőként  nehezen  fogja  megállni  a  helyét,  aki  csak  üggyel-bajjal  tud 
elvonatkoztatni a saját nézőpontjától, és belehelyezni magát a másikéba. 

14. ábra

Összegzés

Végezetül válaszoljunk az eddigi tapasztalatok alapján a kutatási kérdésekre!

Milyen összefüggések mutathatók ki a szociabilitás, a szociometriai pozíció, a pregnancia és  
az identitásszervezettség szintje között?

Megállapíthattuk, hogy az egészséges identitáshoz általában kedvező társas pozíciók társulnak 
(pár  vagy  csillag),  a  zárt  és  lánc  helyzet  esetében  megközelítőleg  azonos  az  ép  és  a 
konfliktusos  identitásúak  aránya,  míg  a  magányosak  többnyire  identitásproblémákkal  is 
küzdenek. Az egészségesek között ritka az ambivalens szociabilitás, azaz helyesen értékelik 
saját társas helyzetüket. A konfliktusos személyiségek között az ambivalens szociabilitásúak 
vannak a legtöbben. Az egészséges identitáshoz a leggyakrabban közepes pregnancia társul, a 
konfliktusoshoz pedig alacsony. A jelentéktelenek közel kétharmada konfliktusos identitású. 
Általánosságban  megfogalmazható,  hogy az  ép  identitás  szociális  előnyökkel  jár,  de  nem 
feltétele a sikeres társas működésnek.

Milyen  összefüggések  mutathatók  ki  a  diádikus  kapcsolati  mintázatok  és  az  identitás-
szervezettség szintje között?
A  szociális  kapcsolati  szint  általában  egészséges  identitással  társul,  az  alacsonyabb 
viszonyszintek esetében nincs jelentős eltérés az ép és problémás identitásúak aránya között. 
Az ép identitás tehát a diádikus kapcsolatok magasabb szintjén jelent csak előnyt.
Milyen  összefüggések  mutathatók  ki  a  diádikus  kapcsolati  mintázatok  és  a  szociabilitás  
között?



A magasabb kapcsolati szinten álló gyerekek nyitottabbak és barátkozóbbak, a kiszolgáltatott 
mintázatúak  inkább tartózkodók,  a  ragaszkodók pedig  ambivalens  szociabilitást  mutatnak, 
azaz  tévesen észlelik  saját  társas  helyzetüket.  A páros  kapcsolatban megjelenő  előnyök  a 
közösségi kapcsolatokban is előnyt  jelentenek. A páros kapcsolatok problémái a közösségi 
kapcsolatokban is megjelennek.

Az  eredmények  alapján  elsősorban  arra  szeretnénk  ráirányítani  a  gyermekvédelemben 
dolgozók  figyelmét,  hogy  vegyék  észre  a  túlságosan  visszahúzódó  és  a  túlságosan 
összeférhetetlen  gyerekeket,  mert  ezek  a  tünetek  a  szociális  képességek  fejletlenségére 
utalnak.  Láttuk,  hogy  ez  a  lemaradás  nemcsak  a  közösségben,  hanem  a  diádikus 
kapcsolatokban, és valószínűleg a későbbi párkapcsolatokban is hátrányt jelent, valamint az 
érett  identitás  megszerveződését  is  gátolja.  A szociális  képességek  csoportélményt  nyújtó 
játékok,  rendezvények,  kirándulások,  táborok  során  jól  fejleszthetők,  a  szélsőséges  esetek 
pszichológus által vezetett csoportterápiával kezelhetők. A reflektivitás, az egymásra figyelés, 
az  empátia  fejlesztésének  kiváló  eszköze  lehet  például  a  kisállatok  gondozása  a 
lakóközösségben, ezáltal  a kritikusan alacsony viszonyszintű kapcsolati  készségek valóban 
szociális szintre fejleszthetők. Ha a társas kapcsolati képességeik megfelelően működnek, a 
gyermekvédelmi  szakellátásból  kikerülő  fiatalok  talán  elkerülhetik  szüleik  sorsának,  hibás 
családi működésének megismétlését.
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Jegyzetek

1 A szerzők az ország három régiójában, a gyermekvédelmi szakellátás területén dolgoznak: 
Káldy Zsolt 1985 óta Borsod-Abaúj-Zemplén, Nagy Gábor 1999 óta Bács-Kiskun, Szakácsné 
Boros Anita 2000 óta Vas megyében.
2 Az identitás  fogalmán jelen munkánkban a személy önmagáról  és a  környezetéhez  való 
viszonyáról alkotott képzetek, reprezentációk összességét értjük.
3 A pregnancia  az  egyén  csoporton  belüli  jelentőségét  mutatja  meg.  A pregnáns  személy 
katalizáló hatást gyakorol a csoport működésére (Mérei, 2004).
4 A gyermekvédelemből kikerülő fiatalok társadalmi „visszailleszkedését”, reszocializációját 
Volentics Anna mérései szerint a szociális képességek hiányosságai, a kommunikáció zavarai, 
az antiszociális tendenciák veszélyeztetik leginkább (Volentics, 1996).

Függelék

Az interjú struktogramja



1.  Sok barátod van? 

<igen> <nem>
2a.  Ki a legjobb 
barátod? 

2b.  Azért van egy igazi barátod? 

<van> <nincs>
2c.  Ki ő? 2d.  Egyáltalán nincs barátod?

<van> <nincs>
2e.  Ki áll (közülük) a 
legközelebb hozzád?

2f. Szerinted miért van 
ez így?   

3.  Mióta ismered őt? 2g.  El tudnál képzelni 
egy barátot, akiről 
beszélgethetnénk? 

4.  Mióta vagytok barátok? <igen>
(Nevezzük 
meg az őt 
választót!)

<nem>

5.  Miért kedveled őt? 

6.  Szerinted ő miért kedvel téged? 

7.  Vannak olyan dolgok, amiről csak ketten tudtok? 

<igen> <nem>
8.  Ezek a közös titkok együtt átélt eseményekre, vagy inkább az 
érzéseitekre, gondolataitokra vonatkoznak?

9.  Ha valami nagy „balhéba” keveredne, kiállnál mellette?

<igen> <nem>
10a.  Ha te keverednél bajba, ő kiállna melletted? 10b.  Miért?

<igen> <nem>
10c.  Ha így gondolod, te miért segítenél 
neki?

11.  Szerinted akkor is barátok maradtok, ha kikerültök innen? 

<igen> <nem>
12.  Miért?

Köszönöm a segítségedet!



Az interjú értékelési kritériumai

Diadikus kapcsolat minősége

0. szint – egocentrikus: automatikusan ez az érvényes, ha a továbbiak közül egy kritérium sem 
teljesül
1. szint – szubjektív: ha az 5. kérdésre adott válasz tartalmaz kölcsönös névmást vagy azt 
helyettesítő szókapcsolatot (pl. „azt szeretem, amit ő”)
2. szint – önreflexív: ha a 6. kérdésre is adott érdemi választ (az „ugyanazért” válasz is 
elfogadható, a „nem tudom” vagy „csak ő tudja” nem elég)
3. szint – kölcsönös: ha a 6. kérdésre is adott érdemi választ, az 5. kérdésre a közös 
cselekvésen túli motívumokat is megemlített (pl. tulajdonságot, jellemvonást), a 7.-re pedig 
igennel válaszolt
4. szint – társadalmi: ha az 5. és 6. kérdésre több szempontú, elemző választ adott, és a 7., 9., 
és10. kérdésre is igennel válaszolt

Intimitás

Felszínes: ha a 7. kérdésre nemleges választ adott
Bizalmas: ha a 8. kérdésben eseményeket jelölt meg
Mély: ha a kapcsolat legalább féléves, és a 8. kérdésben közös érzéseket, gondolatokat jelölt 
meg

Intenzitás

Erős: ha a 9., 10. és 11. kérdésre határozott „igen” választ adott
Közepes: ha a három közül bármelyikre „nem”-mel, „nem tudom”-mal vagy „talán”-nal 
válaszolt
Gyenge: ha a három közül legalább kettőre „nem”-mel, „nem tudom”-mal vagy „talán”-nal 
válaszolt

Szociabilitás

Barátkozó: ha az 1. kérdésre sok (10-nél több) barátot jelölt meg, és a szociometriai pozíciója 
csillag vagy zárt
Tartózkodó: ha az 1. kérdésre nemmel válaszolt, vagy egy-két barátot jelölt meg, és a 
pozíciója lánc vagy zárt
Magányos: ha a 2b. kérdésre „nincs” választ adott, és a pozíciója perem vagy sziget.
Ambivalens: ha az 1-2. kérdésre adott válaszai ellentmondanak a szociogram alapján 
megítélhető helyzetnek

Szociometriai pozíciók

Csillag – legalább négy viszonzott kapcsolata van, ha zárt alakzat része, akkor legalább kettő, 
az alakzaton kívüli személyhez kapcsolódik
Zárt – zárt alakzat része, és nem csillag
Pár – egy viszonzott, legalább kétszeres erősségű kapcsolata van (a társ lehet lánc vagy 
alakzat része is)
Lánc – kettő vagy három viszonzott kapcsolata van, és nem része zárt alakzatnak 
Perem – egy viszonzott szimpla kapcsolata van (a társ lehet lánc vagy alakzat része is)



Sziget – nincs viszonzott kapcsolata


