TISZTELETTEL KÖSZÖNTÖM A KEDVES OLVASÓT!
MARADJUNK OTTHON!

„A család akkor tölti be szerepét, akkor ad kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségeket a
társadalomnak, ha maga is kiegyensúlyozott, szerető, védő közösség.”

Csányi Vilmos

A család felépítése, szerepek
A család – szociálpszichológiai értelemben - egy csoport, közösség, azonos érdekekkel.
A csoport fogalma: a csoport olyan pszichológiai egység, amely kettőnél több személyből áll,
akiknek vannak közös céljai, közöttük viszonylag stabil kapcsolatok jöttek létre, amelyekben
egyesek függnek másoktól, a tagok egymással kommunikálnak, interakcióban vannak. Az
egyén szempontjából a csoporttagság fontos kritériuma, hogy ő a csoport tagjának érezze
magát. Ebben az értelemben az autóbuszra várakozók nem tekinthetők csoportnak, annak
ellenére, hogy a céljuk közös, mert közöttük nincsenek stabil kapcsolatok, nem kommunikálnak
egymással, és nem függnek egymástól.
Csoport lehet a munkahelyen, ahol a véletlen és a végzettség összekapcsolja az egyéneket. Itt
a kapcsolat meghatározott időre szól (munkaidő), a munkatársak a munka részleteit együtt
dolgozzák ki. Ez a kapcsolat laza és meghatározott céllal történik.
A közösség fogalma: amikor egy közösségről beszélünk, akkor egyúttal azokról az egyénekről is szó
van, akik a közösséget alkotják. Az egyén és a közösség, illetve a közösség tagjai tehát szükségszerűen
valamilyen kapcsolatban állnak egymással, függetlenül attól, hogy kisebb (pl. családi) vagy nagyobb
(pl. lakóhelyi) az adott közösség. Ennek a viszonynak az alapja az egyének, emberek együttműködése.
Az egyik értelmezés szerint a közösség az emberi együttélés és együttműködés történelmi formája. Az

ilyen közösséghez való tartozás alapja a beleszületés, a véletlen és ritkán a szabad választás. Az
értékszempontú értelmezés szerint a közösség az emberi együttműködés legmagasabb rendű formája, és
olyan társulás, melyet autonóm személyiségek szabadon hoznak létre. Az egyén az ilyen társuláshoz
nem beleszületés vagy véletlen, hanem önálló döntés útján csatlakozik.
A közösség abban más, hogy a célok hosszú távra szólnak, folyamatos együttműködést feltételez, mély
érzelmi viszony van a közösség tagjai között. Lényeges szempont: figyelemmel vannak a tagok a másik
egyéni fejlődésére, támogatják.
Tehát a csoportot és a közösséget egyének alkotják. Mindkét esetben az egyének különböző szerepeket
töltenek be, amint a képen is jól látható. Az anya szerepe kiegészül, a dolgozó szerep a munkahelyi
tevékenységre és a háztartás végzésére is vonatkozik. Ezekben a szerepekben mindenki máshogy
kommunikál, persze a személyiségjegyek között van átfedés, ennek ellenére jól elkülöníthetők. A
barátságon belül is több szerep létezik, például van, aki szórakoztató (vicceket mesél), a duzzogó, a
helyeslő… Van, aki azért vállalja fel a nevettető szerepet, mert elvárja tőle a társaság, vagy tanár és
szülő egy személyben, és részt vesz a gyermeke szülői értekezletén (persze lehet ezt jól kezelni!) Ebben
az esetben nem lesz én-azonos a személyiség, szerepkonfliktusba kerülhet.
Maradjunk a szülői szerepnél. A kamasz minden nap tesz, vagy mond valamit, ami elgondolkodásra
készteti a szülőt. Ha a kamasz azt mondja: „…egyébként nem érdekel…”, az azt jelenti, hogy jó lenne
beszélni a témáról, de nem tudom, hogy kezdjek hozzá. A kamasz is szerepkonfliktusban van
önmagával, hiszen egészen más normarendszer szerint beszélget a kortársaival, mint a szüleivel.
Kortársaival durva beszédmodort használ, amit szülei rossz néven vesznek otthon. Ezt mindenképpen
tisztázni kell együtt. Ha a kamasz tanulmányi eredménye romlik, és ezt ellenszegüléssel fejezi ki, az azt
jelenti, hogy ő már nem kisgyerek, hanem az akaratát érvényesíteni akaró felnőtt. A szülő részéről
türelemmel megközelítve a témát, jó beszélgetés lehet. Ha ezzel kapcsolatba kérdés merül fel, a lenti
címre írjanak.

„Életünk legfontosabb döntéseit is gyakran hozzuk meg zsigerből. Sokan és sokszor ámítjuk
magunkat azzal, hogy megfontoltan, az eszünkre hallgatva fundáltuk ki a következő lépésünket.
Ezt hol hisszük, hol nem, visszatekintve azonban általában világossá válik, milyen fontos
szerepet játszott a döntés meghozatalakor az ösztönök és megérzések rejtelmes egyvelege.”
Holch Gábor
A közösségben minden pillanatban interakcióban (beszélgetésben ) vagyunk valamelyik taggal.
Beszélhetünk határozottan:


utasítás (megmondja, hogy mit csináljon, vagy mit ne a családtag);



figyelmeztetés (az adott cselekedetnek mi lesz a következménye);



megoldási javaslatok (megoldási lehetőségek adása).

Ezek megoldást nyújtanak, a cselekvő szempontjából passzív megoldás.
A beszélgetést serkentő eszközök a következők:


aktív, értő figyelem (odafordulás, az elmondottak értelmezése, megismétlése);



érzés megfogalmazása;



kiemelés (bizonyos részek kiemelése);



kérdések feltevése (feltáró válasz, ami tisztáz is);



összefoglalás.
A különböző szerepek normák által szabályozottak. Ez nem jelenti azt, hogy a véleményünk
állandóan változik, hanem a nézőpont, az elvárás változik. Ez szociális cselekvés. Az ember
összetett társadalmi szerkezetben él. A szerep lehet állandó (nem, foglalkozás, szülő…) és
változó (életkor, munkahelyi beosztás…). Bizonyos szerepekért harcolni kell, ilyen az
elismerés (szülői, munkahelyi).
Az egészségesen működő családban a szerepek, státuszok egyértelműek. Mindenki tudja, látja
a feladatát, szívesen végzi azt a közösség érdekében.
Ha a család szerkezete valamilyen okból módosul, a szerepeket is újra kell osztani. A karantén
esetében is: a család együtt van hosszabb időre, tehát a házimunka, a kertrendezés… is közös
feladattá válik. Több segítséget nyújthat a gyermek, hiszen otthon van, azt a szülő használjon
ki. Az együtt eltöltött időnél nincs kellemesebb.
Vannak nagylelkű szülők, akik jellemzően minden kívánságát teljesítik a gyermeknek. Ezek a
szülők a szeretetet-vásárlással kompenzálják, pedig a gyermeknek, kamasznak odafigyelésre,
szeretetre lenne szüksége. Az aggódó szülők folyamatosan attól félnek, hogy nélkülük a
gyermek nem tud semmit megcsinálni. Ezekből a gyermekekből lesz követelőző,
elkényeztetett, kezelhetetlen kamasz.
A mai szülő partnernek tekinti a gyermeket. Ennek a jelenségnek megvannak a maga előnyei
és hátrányai. Most az egyik hátrányáról teszek említést.
A neve: parentifikáció (szülősítés). Jelentése: elvárják a gyerekektől, hogy szülői szerepeket
töltsenek be, és ezt a jelenséget nevezték el parentifikációnak.
Ez a jelenség hosszan elhúzódó válások esetében gyakori, de előfordul akkor is, ha az egyik
szülő egészségi állapota jóval a normális alatt van (baleset következtében). Ha ez fennáll, a
gyermek viselkedése megváltozik, az előző fejlődési fokozatba tér vissza, vagyis nem lesz
szobatiszta. Kamaszként megjelenhet a túlzott lázadás, indulatkezelési nehézségek,
tanulmányok elhanyagolása, rossz társaság…

Ez a megváltozott szülői viselkedés azért jöhet létre, mert a szülő is érzi, hogy szüksége lenne
a gondoskodásra, a szeretetre, oltalmazásra, de nem a gyerektől. Neki mondja el a lelki
fájdalmát, neki panaszkodik, vele osztja meg azokat a gondokat, amiket a társával kellene!
Ebben az esetben a gyermek veszi át a hiányzó felnőtt (például: apa) szerepét, viszont még csak
8 éves. A szülő bánatában meséli el a munkahelyi gondjait, észrevétlenül surran be az életükbe.
Súlyosbíthatja a helyzetet, ha a szülőknek eltérő véleménye van a válásról és mindketten
elmondják a gyermeknek. Lehet még fokozni: ha a szülő szerhasználó, esetleg függő
(szerhasználó). Nem folytatom. Mindenképp negatív én-képet alakít ki a gyermekben felnőtt
korában.
A gyermekből a szülő támasza lesz, vigasztalja a szülőt. Olyan feladatok elvégzésével kell
szembenéznie a gyermeknek, ami nem felel meg az életkorának, jóval meghaladja azt. Az ilyen
gyermekek érzelmeiket elfojtják, saját érdekeiket háttérbe szorítják. Ez szorongást okozhat, ami
felnőtt korban okoz további tüneteket.

Fontos!
Ha a gyermek folyton rosszalkodik, a családban van a gond!
A szerepeknek módosulni kell, ha a család valamilyen ok miatt elveszti egészét: válás, hosszabb
betegség, jelen esetben karantén.
Minden közösséget csoport alkot, de közel sem közösség minden csoport!
„A kiszolgáltatott pillanatokban mindig van mellettünk valaki, aki eljátssza az autósoktató vagy
a tündérkirálynő szerepét, ha hajlandók vagyunk az illetőt észrevenni.”

Vigyázzunk magunkra és a hozzánk közelállókra!
Gondolataikat továbbra is várom!
Elérhetőség: pszichogalgaheviz.2020@gmail.com

Folytatjuk!

Holch Gábor

